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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

2022 പ്രതീക്ഷയുചെടി വിർ�മാണ്്. നോകാവിിഡ്് നോരാാഗംാണു ചെകാണ്ടുവിന്ന 
ആതുരാതകൾ മറിികടിന്ന് നോലാകം പിതിചെയാ സംാധാാരാണ് ജീീവിിതത്തിനോലക്കു 
മടിങ്ങിവിരാികയാാണ്്. പുതുമ പുലർത്തിചെ�ാണ്ട്് ജീീവിിതത്തിചെ� സംകല
നോമഖലകളുംം വിീചെണ്ട്ടു�ാനുള്ള പിരാിശ്രീമം എഴുത്തിചെ� നോമഖലയാിലുമുണ്ട്്. 
ഇടിർച്ചകളില്ലാാചെത ലക്ഷയത്തിചെലത്താനുള്ള പിരാിശ്രീമത്തിൽ ചെചാങ്ങഴിിയും 
പിങ്കുനോചാരുംകയാാണ്്. കല, സംംസ്കാാരാം, മാനവിിക വിി�യാങ്ങൾ, ഭാാ�ാ
ചാിന്തകൾ, സംാനോങ്കതികത എന്നിവിചെയാല്ലാാം പിരാിഷ്കരാി�ചെ�ടുകനോയാാ 
പുനർനിർവ്വചാി�ചെ�ടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്ന ഈ അവിസ്ഥനോയാാടു നോചാർന്നു നിന്നു
ചെകാണ്ടുതചെന്ന അതിജീീവിനത്തിചെ� കരുംത്ത് തിരാിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയുചെമന്ന 
പ്രതീക്ഷനോയാാചെടി ചെചാങ്ങഴിിയുചെടി ഏഴിാം ല�ം സംമർ�ിക്കുന്നു.

മലയാാള ഭാാ�യുചെടി ഇനിയാനോങ്ങാട്ടുള്ള വിളർച്ച അത് എന്തുമാത്രംം പുതിയാ 
സംാനോങ്കതികതനോയാാടി് അനുനോയാാജീയമാവുന്നു എന്നതിചെന ആസ്പദമാ�ി
യാായാിരാിക്കും. മലയാാളം നിർമ്മിിത ബുദ്ധിിക്കു കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നതിൽ 
ഇന്ന് ഏറ്റവും തടിസ്സമായാി നില്ക്കുന്നത് എണ്ണമറ്റ സംമസ്ത പിദങ്ങളാണ്്. 
കൈകചെയാഴുത്തിചെല നോപിാചെല അച്ചടിിയാിനോലക്കു ഭാാ�യുചെടി ആവിിഷ്കാരാത്തി
നായാി ശ്രീമിച്ചനോ�ാഴിാണ്് ഇത്രംയാധാികം സംമസ്ത പിദങ്ങൾ (ഈയാിചെടിയാായാി 
ഇംഗ്ലീീ�് പിദങ്ങനോളാടുനോപിാലും സംമാസംിചെച്ചഴുതുന്ന ശീലം നമ്മിളിൽ പിലരുംം 
അനുവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്) അച്ചടിിയാിനോലക്കു വിന്നത്. ചെലറ്റർ പ്രസ്സിചെ� 
കാലത്ത് ഇത്രംയാധാികം സംമസ്ത പിദങ്ങളുംപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നില്ലാ എന്ന് നമ്മുചെടി 
ക്ലാാസ്സിക്കുകളുംചെടി പിഴിയാ പിതിപ്പുകൾ ചെതളിയാിക്കുന്നു. 

ടിി.ബിി. നോവിണുനോഗംാപിാല�ണ്ി�ചെരാനോ�ാചെലയുള്ള ഭാാ�ാശാസ്ത്രജ്ഞാംരുംചെടി 
അഭാിപ്രായാത്തിൽ സംമസ്ത പിദങ്ങൾ പിിരാിചെച്ചഴുതാം. ഒചെരാാറ്റ നിബിന്ധന 
മാത്രംം. എല്ലാാ സംമസ്ത പിദങ്ങളുംം ഒരും നോപിാചെല നോവിണ്ം. ഒന്നുകിൽ എല്ലാാം 
ഒറ്റചെയാാറ്റയാായാി. അചെല്ലാങ്കിൽ എല്ലാാം കൂട്ടിിനോച്ചർത്ത്. ഇതിൽ പുതിയാ സംനോങ്ക
തികവിിദയ�ിണ്ങ്ങുക ആദയ മാതൃകയാായാിരാിക്കും എന്ന വിിശാാസംത്തിൽ 
ചെചാങ്ങഴിി ഈ ല�ം മുതൽ അതിനുള്ള പിരാിശ്രീമത്തിലാണ്്. അതിനാൽ 
പിദം മുറിിഞ്ഞു എന്ന പിരാാതി പ്രസംക്തമാവുന്നില്ലാ. 

കാലടിി ലിസംി മാതു

18-01-2022.   എഡ്ിറ്റർ
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‘മനസ്സ്
കഥ പിറിയുന്നത്
നോകട്ടിിരാിചെ�
എനിക്കു
വിയാസ്സായാത്
ഞാാനറിിഞ്ഞാില്ലാ”

എന്ന സംാാത്മനോബിാധാത്തിലാണു ചെക എ ജീയാശീലചെ� കവിിതകളുംചെടി ഉണ്ർച്ച. പ്രായാം പുതു�ി
ചെ�ാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്ന കവിിതകൾ. തനിചെ�ാ�മുള്ളവിരുംചെടി നോലാകങ്ങചെള�ാൾ തചെന്ന�ാൾ 
ഇളയാവിരുംചെടി നോലാകങ്ങളാണു കവിി�ിഷ്ടംം. മനു�യചെനന്ന നോപിാചെല കവിിതയ്ക്കുംം പ്രായാം ഒരും വിി�
യാമാകുന്നുനോണ്ട്ാ? അചെല്ലാങ്കിൽ കവിിതചെയാഴുതുന്ന ആളുംചെടി പ്രായാം കവിിതകളിൽ റിിചെ�ക്ട്് ചെചായ്യുന്നു
നോണ്ട്ാ? ഇത്തരാം ആവിലാതികൾ പ്രായാം നിരാാകരാിക്കുന്ന കവിിതകളുംചെടി ഘനമാണു സൂചാി�ിക്കു
ന്നത്. 1960-കളിൽ എഴുതിത്തുംടിങ്ങുനോമ്പാഴും സംമകാലീനരാിൽ നിന്നും ഭാിന്നമായാ വിിനോ�ദം ഈ 
കവിിതകളിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ആധുനികനായാിരാിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന, ഉത്തരാാധുനികവും ഉത്തരാാധുനി
കാനന്തരാവുമായാ എഴുത്തും കൈശലി കവിിയുചെടി പ്രായാം മറിച്ചു വിയ്ക്കുംന്നു. പുതുമയുള്ള പിരാികൽപിനകൾ 
ചെക എ ജീയാശീലചെ� കാവിയനോലാകചെത്ത ഏറ്റവും ആധുനികമാ�ി എന്നു കരുംതാം.

‘ഇന്നി നാനോളചെറിയാതിനോന്മാൽ കഴിിഞ്ഞാിടിാം:
ഇന്നചെലയാങ്ങചെന ചെചായ്യുക കാരാണ്ം,
ഇന്നീ നിരാത്തിചെ� തി�ിലും തള്ളിലും
എന്നിൽ നിലാവിനോശ�ിച്ചിരാിക്കുന്നു
എന്നിൽ നിലാവി് പിരാനോന്നയാിരാിക്കുന്നു
ഇന്നീ നിരാത്തിചെ� നോഹാാണ്ിലും ചെബില്ലാിലും’
  (ഇന്നചെല ചാന്ദ്രനുദിക്കുന്ന നോനരാത്ത്)
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തനിക്കുള്ളിൽ പിതഞ്ഞു പിരാക്കുന്ന നിലാവി് തചെന്നത്തചെന്ന നവിീകരാിക്കുന്നതിനു കാരാണ്ം 
തന്നിലവിനോശ�ിച്ചിരാിക്കുന്ന നിലാവു തചെന്നയാാചെണ്ന്ന കചെണ്ട്ത്തലിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായാ 
നിരാീക്ഷണ് കൈവിഭാവിമുണ്ട്്. നിലാവിിചെനക്കുറിിചെച്ചഴുതാവുന്ന തികച്ചും അകാൽപിനികമായാ വിരാികളാ
ണ്ിത്. എഴുനോതണ്ട് വിസ്തുവിിചെന നിരാന്തരാം ധായാനിച്ച് അതിചെന ഏറ്റവും സുതാരായമാക്കുക; അതിനോനാടി് 
സംാത്മയം പ്രാപിിക്കുക; ഒടു�ം അതു തചെന്നയാാവുക. വിളചെരാ വിയതയസ്തമാണ്് ഈ കവിിതാവിതരാണ്ം.

1962-ൽ കവിിതചെയാഴുതാനാരാംഭാിച്ച മറ്റു കവിികചെളല്ലാാം കനം തിങ്ങുന്ന പിദ-ഭാാവി-ബിന്ധുരാ
തയാിൽ അഭാിരാമിച്ചിരുംന്നു. അനോ�ാഴിാണ്് ‘എനി�ിനോത സുഖം’ എന്ന മട്ടിിൽ കാവിയവൃക്ഷത്തിചെ� 
താഴിചെത്തചെ�ാമ്പചെത്ത കായാകൾ ചെമചെല്ലാ�റിിച്ചു ചെകാണ്ട്ിരാി�ാൻ (ജീിറിാഫ്് ശ്രീമമുപിനോദശിക്കുന്നു) 
ചെക എ ജീയാശീലൻ തുനിഞ്ഞാത്. ശബ്ദാർഥങ്ങൾ കർശനമാ�ിയും നിയാതാർഥങ്ങളിൽ നിന്ന് 
വിയതിചാലിച്ചും ഉള്ള ഈ രാചാനാരാീതി കാലാതീതമാവുക തചെന്ന ചെചായ്തു. തന്നിലും തചെ� വിികാരാ
ങ്ങളിലും തചെ� നോലാകങ്ങളിലും നിറിഞ്ഞും ഒതുങ്ങിയും നിന്ന ആധുനിക കവിിതാ സംമ്പ്രദായാങ്ങചെള 
പൂർണ്മായും നിരാാകരാിക്കുന്നവിയാാണ്് ആ കവിിതകൾ. തനോ�തു മാത്രംമല്ലാ, നോലാകത്തിചെ�യും കാല
ത്തിചെ�യും കൂടിിയാായാ സ്പന്ദനങ്ങൾ ലക്ഷയമിട്ടുചെകാണ്ട്ാവിണ്ം കവിിതചെയാഴുനോതണ്ട്ത് എചെന്നാരും 
തീരുംമാനം കവിിക്കുള്ളതായാി�ാണ്ാം. അവിിചെടി ഏറ്റവും സംങ്കുചാിതമായാ കാഴ്ച�ാടുകൾക്കു നോപിാലും 
സ്ഥാനമില്ലാ. ഭാാ�, തിരായക്കുകൾ, അറിിവി് എന്നിങ്ങചെനയുള്ള പിലവിിധാ ഉപിായാങ്ങളാൽ കവിി നടിത്തും
ന്ന ഒറ്റയാാൾ പിാച്ചിലുകൾ ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട്വിയാാണ്്.

ഭാാ�യാിചെല അപൂർണ്ത
എഴുതുന്നത് കഥനോയാാ കവിിതനോയാാ മചെറ്റന്തുനോമാ ആകചെട്ടി, നല്ലാ നോപിാചെല ആനോലാചാിച്ച് കചെണ്ട്ത്തിയാ 
വിാക്കുകൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നവിരാാണ്് ഒട്ടു മി� കവിികളുംം. താനുനോേശിക്കുന്നത് തചെ� വിായാന�ാ
രാനും ഉൾചെ�ാള്ളണ്ം എന്ന നിർബിന്ധം അവിർക്കുണ്ട്്. ഉള്ളിചെല ആശയാങ്ങൾ പികർത്തുംനോമ്പാൾ 
വിായാന�ാരാന് അചെതത്രംനോത്താളം ഉൾചെ�ാള്ളാനാവും എന്ന ചാിന്ത അവിചെരാ അലട്ടിിയാിരുംന്നു. 
ഈചെയാാരും ചാിന്തയാാവിാം ‘തന്നതില്ലാ പിരാനുള്ളു കാട്ടുവിാചെനാന്നുനോമ നരാന്നുപിായാമീശാരാൻ’ എചെന്നഴു
താൻ കുമാരാനാശാചെന നോപ്രരാി�ിച്ചത്. ഇത് ആശാചെ� മാത്രംമല്ലാ, എഴുത്ത് സംാഭാാവിമാ�ിയാ ഒരും കൂട്ടിം 
ആളുംകളുംചെടി നോവിദനയാാണ്്. സംംനോവിദനത്തിചെ� ഘട്ടിങ്ങളിൽ, ആരുംമാരുംം അധാികം കയാറിിചെച്ചല്ലാാത്ത 
ദുർഘടിപിഥങ്ങളിലൂചെടി നടി�ാനായാിരുംന്നു ചെക.എ. ജീയാശീലൻ എന്ന കവിി�ിഷ്ടംം. ശബ്ദമുണ്ട്ാക്കുന്ന 
എന്തിനും അർത്ഥമുണ്ട്ാകണ്ചെമന്ന് ശഠിച്ചും സംമകാലികവും സംാർവികാലികവുമായാ അർഥങ്ങളിൽ 
അഭാിരാമിച്ചും കാലംചെതറ്റി�ിറിന്ന ഒരുംവിചെ� നിർമമതനോയാാചെടി പിലതും അനോനാ�ി�ാൻ തുനിയു
കയാായാിരുംന്നു അനോേഹാം. സുദീർഘമായാ വിിശദീകരാണ്ം ആവിശയചെ�ടുന്ന ഒരും കവിിത നോപിാലും 
ജീയാശീലചെ� കവിിതകളിൽ ഇല്ലാ. ആശയാനോത്താചെടിാ�ം അനുഭൂതിയും വിാക്കുകളിൽ അലിഞ്ഞു 
നോചാർന്നിരാിക്കുന്നു.

‘കവിിനോയാാ യുഗംനോചാതസ്സിൻ
മായും കൽപിിതനോകാടിികൾ
വിി�മിച്ചു പിിടിിക്കുനോമ്പാൾ
വിാ�ിൻ മുള്ളുചെമടിച്ചിലിൽ
വിർഗംത്തിന്നാത്മനോബിാധാാർഥ
സംർഗംസംാധാകനാകയാാൽ
കവിിയ്ക്കുംം കാവിിയാാകാചെമ-
ന്നുള്ള തത്താത്തിചെലത്തി ഞാാൻ’
  (കാ�ായാം)



11
2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം

‘ഋ�ിയാല്ലാാത്തവിൻ കവിിയാല്ലാ’ എന്ന വിസ്തുത�് ഏറ്റവും ഹാിതകരാമായാ അർത്ഥമാണ്ിത്. അനോനാ
�ിച്ചു കചെണ്ട്ത്തുംനോമ്പാൾ മാത്രംം സംംതൃപ്തമാകുന്ന കവിിഹൃദയാം വിാ�ിചെ� മുള്ളുചെമടിച്ചിലുകളിൽ 
ചാിന്താധാീനമാകുന്നു.

അധാികം പിറിയുന്നതിചെന�ാൾ പിറിയുന്നതിൽ മിതതാം പുലർത്തുംന്ന കവിി ഭാാ�യുചെടി ആർഭാാ
ടിചെത്തയും ചെവിറുക്കുന്നു.

‘കണ്ണാടിിയാിൽ മുഖം കാണ്ി�ാത്ത നോപിാചെല
വിളർത്തി.
ആനോരാാടും താരാതമയചെ�ടുത്തിയാില്ലാ.
മിടു�നാചെണ്നോന്നാ
മിടു�നചെല്ലാനോന്നാ പിറിഞ്ഞാില്ലാ.
കാണ്ാൻ സുന്ദരാനാചെണ്നോന്നാ
അചെല്ലാനോന്നാ,
കറുത്തിട്ടിാചെണ്ന്ന്
പിറിഞ്ഞു.
അമ്മി�് കറുത്തകുട്ടിികചെള
ഇഷ്ടംമാചെണ്ന്നും ‘
  (കണ്ണാടിിയാിൽ മുഖം കാണ്ി�ാചെത)

എന്നിങ്ങചെന അലങ്കാരാങ്ങളില്ലാാചെത പിറിഞ്ഞു നോപിാകുന്നതിൽ അത്ഭുതകരാമായാ ഭാംഗംിയുണ്ട്്. കറുത്ത 
വിാത്സലയചെത്ത യാാഥാർത്ഥയനോബിാധാനോത്താചെടി ഏചെറ്റടുക്കുന്ന അമ്മി ചെപിാതു നോബിാധാത്തിനു നോനർക്കുള്ള 
കണ്ണാടിിയാാണ്് . ഭാാ�യുചെടി കവിിഞ്ഞാ ഉപിനോയാാഗംത്തിൽ അടിിമത്തം കുടിിയാിരാിക്കുചെന്നന്ന അതിസൂ
ക്ഷ്മമ ദർശനം നോകാർ�നോറിറ്റ് കൾച്ചറിിനു നോനർക്കുള്ള രൂക്ഷമായാ പ്രതിനോ�ധാമാകുന്നു. നിറുത്താചെത 
സംംസംാരാിച്ചും നിലയാില്ലാാചെത എഴുതിയും ഹൃദയാചെദൌർബില്ലായങ്ങൾ കവിർചെന്നടുക്കുന്ന ആധുനിക 
മാർ�റ്റിങ്ങ് തന്ത്രങ്ങൾ നിഷ്കരുംണ്ം ഉനോപിക്ഷിനോ�ണ്ട്താചെണ്ന്നും വിാചാകങ്ങളിലൂചെടി എന്തും, 
ആനോരായും വിിലയ്ക്കും വിാങ്ങാചെമന്ന ഉപിനോഭാാഗം സംംസ്കാാരാം അവിഗംണ്ിനോ�ണ്ട്താചെണ്ന്നും അനോേഹാം 
വിിശാസംിക്കുന്നു. അത് ചെതളിയാി�ാൻ ഭാാ�യുചെടി മിതമായാ ഉപിനോയാാഗംം അതയാവിശയമാചെണ്ന്ന് 
സംായാം നിഷ്കർ�ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ലാളിതയം ഭാാ�യാിൽ നിനോന്ന തുടിങ്ങണ്ചെമന്നർഥം. ആത്മാർ
ത്ഥതയുള്ള തുറിചെന്നഴുത്തുംകൾക്കു പികരാം കാരായങ്ങൾ അവിയക്തമാ�ിയും സംതയങ്ങൾ ഒളി�ിച്ചു
വിച്ചും ഉള്ള ഒരാിനം ബിദൽ സംമ്പ്രദായാങ്ങനോളാടി് ഭൂരാിഭാാഗംം എഴുത്തുംകാർക്കും താൽപിരായമുണ്ട്്. നചെമ്മി 
അനുനിമി�ം നവിീകരാി�ാൻ നോപിാന്ന അസംാമാനയ ശക്തിവിിനോശ�ം നമ്മുചെടി ഭാാ�യ്ക്കുംണ്ട്ായാിരാിചെ� 
നമ്മുചെടി കൈപിതൃക കലാരൂപിങ്ങളിലും സംാഹാിതയത്തിലും നമ്മുനോടിതല്ലാാത്ത ഭാാ�യുചെടി അതിപ്ര
സംരാത്തിനു കാരാണ്ം എന്തായാിരാി�ാം? സംാധാാരാണ്വും പിരാിചാിതവുമായാ ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ�് 
ഊന്നൽ ചെകാടുത്തുംം സംംസംാരാഭാാ�യാിചെല അംശങ്ങളുംം സംനോങ്കതങ്ങളുംം ഇണ്�ിനോച്ചർത്തുംം ഒരും 
പിരാിധാിവിചെരാ ഇചെതാഴിിവിാ�ാനാകുചെമന്ന് അനോേഹാം വിിശാസംിക്കുന്നു.

‘നുണ് പിറിയുനോമ്പാൾ
അത് നുണ്യാാചെണ്ന്ന്
സംതയമായാിരാിചെ�
സംതയത്തിൽ നിന്ന്
നമുചെ�ാരാി�ലും
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പുറിത്തുംകടി�ാൻ കഴിിയാില്ലാ ‘
  (പുറിത്തുംകടി�ാൻ കഴിിയാില്ലാ)

എചെന്നഴുതുനോമ്പാൾ വിായാന�ചെരാ വിഴിിചെതറ്റിക്കുന്ന ഭ്രമിതഭാാ�ാ പ്രകടിനങ്ങൾ തീചെരായാിചെല്ലാന്ന് 
കാണ്ാം. അത്രംനോമൽ ധായാനാത്മകമായാ നോചാതനയാിനോല ഇത്രംയും സംർഗംാത്മകമായാ ഉൾചെവിട്ടിങ്ങൾ 
ഉണ്ട്ാവൂ. ജീയാശീലചെന സംംബിന്ധിച്ച് ഭാാ� ഒരും ഉപിാധാിയാാണ്്. കവിിതചെയാന്ന നോകന്ദ്രബിിന്ദുവിിചെന 
ആധാാരാമാ�ി ചാലിച്ചു ചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്ന കാലദണ്ഡ്്. ചെകട്ടുപിാടുകളുംം നോകടുപിാടുകളുംം ഇല്ലാാചെത 
തനിമയാാർന്ന ഭാാ�യാിൽ എഴുതുകചെയാന്ന നീക്കുനോപിാ�ില്ലാാത്ത തീരുംമാനം തചെ� കടിമയാായാി 
അനോേഹാം കരുംതുന്നു. അലക്ഷയമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഏചെതാരും വിാക്കും കാവിയാന്തരാീക്ഷചെത്ത 
കലു�മാക്കുന്നു . അത് വിായാന�ചെരാ വിിഭ്രമി�ിക്കുകനോയാ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ കൃതയവും സംതയവുമായാ 
സംനോങ്കതങ്ങളിലൂചെടി ഒനോരാാ വിായാന�ാരാചെനയും ചാിന്താശീലനാ�ാൻ നോപിാന്ന മട്ടിിൽ എഴുതണ്ചെമന്നു 
അനോേഹാം ശഠിക്കുന്നു. അതാണ്് ഭാാ�യുചെടി ചെദൌതയം എന്നും കരുംതുന്നു.

ആ കവിിതകളിൽ ആവിിഷ്ടംമായാിരാിക്കുന്ന ചാില ചെടിക്നിിക്കുകൾ നോനാക്കുക. വിളചെരാ സംാാഭാാവിിക
മായാ നാടികീയാരാംഗംങ്ങൾ കാവിയശരാീരാചെത്ത ക്രമചെ�ടുത്തുംന്നു. വിിവിരാിച്ചു വിിവിശമാക്കുന്നനോത�ാൾ 
ഊഷ്മളമായാ നാടികീയാാംശങ്ങൾ തനിനോയാ വിന്നു ഭാവിിക്കും എന്ന അഭാിപ്രായാമാണ്് അനോേഹാത്തിനു
ള്ളത്. കവിിതയുചെടി ഉൾ�നം വിർദ്ധിിക്കുന്നതും അങ്ങചെനയാാണ്നോല്ലാാ. ‘അമ്പലക്കുളത്തിൽ‘ എന്ന 
കവിിതയാിൽ ചാില ആശയാങ്ങൾ എത്രംനോയാാ തന്മായാതാനോത്താചെടി അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു.

‘അമ്പലക്കുളത്തിൽ
ആനോരാാ
ഊരാ കഴുകി.
കുളത്തിൽ
ആരുംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലാ.
അവിന്
മീനൂട്ടിിചെ�
ഫ്ലം
സംിദ്ധിിച്ചിരാി�ില്ലാ.
കാരാണ്ം
അവിൻ
വിിധാിയാാം വിണ്ണം
മനസ്സ്
സംാരൂപിിച്ചിരുംന്നില്ലാ.
സംങ്കല്പമാണ്്
കർമത്തിചെ�
പിരാിനോവി�ം’
   (അമ്പലക്കുളത്തിൽ)

വിളചെരാ സൂക്ഷ്മവും തീക്ഷ്ണവുമാണ്് ഈ നിരാീക്ഷണ്ം. ഇവിിചെടി കാലപിരാിധാികളില്ലാ. അഭാിനയാ മികവു 
പുലർത്തുംന്ന കഥാപിാത്രംങ്ങൾ, നാടികീയാ മുഹൂർത്തങ്ങൾ, കഥ പിറിഞ്ഞു മുനോന്നറുന്ന വിയക്തിതാങ്ങൾ 
ഇവിചെയാാന്നും ഈ കവിിതയാിലില്ലാ. മനു�യ ജീന്മാം സംാർത്ഥകമാക്കുന്നത് കർമബിന്ധങ്ങളാചെണ്ന്നു 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്ന ചെചാറിിയാ സൂചാകങ്ങൾ മാത്രംം. കവിിയും കവിിതയും പിലനോ�ാഴിായാി നടിത്തുംന്ന 
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ചാില സംംഭാാ�ണ്ങ്ങളിലൂചെടി നാടികീയാഘട്ടിങ്ങൾ സംംജീാതമാകുന്നു. സംമ്പൂർണ്മായും ചെവിർച്ച ാൽ 
(virtual) ആയാ നാടികീയാ മുഹൂർത്തങ്ങൾ. ഏകാഗ്രമായാ ജീാഗ്രത ചെകാണ്ടു മാത്രംനോമ മനസ്സിചെന 
സംാരൂപിിച്ചു നിർത്താചെനാക്കൂ. ചാിന്തകചെള ദൃശയവിൽ�രാിക്കുക എന്ന വിി�മ യാത്നത്തിൽ വിിരുംനോദ്ധിാ
ക്തികളുംം ദാിമാനവിിചാാരാങ്ങളുംം ഉൾചെ�ടുന്നു. തികച്ചും കൈസംദ്ധിാന്തികമായാ ഒരും നിലപിാടിാണ്ിത്. 
‘നോവിരുംകചെള ശ്രീദ്ധിിക്കുക’ എന്ന കവിിത നോനാക്കുക.

‘നീ നിചെ� നോവിരുംകചെള ശ്രീദ്ധിിക്കുക
പൂവുകചെള ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട്
നോവിരുംകൾ�ാനോരാാഗംയമുചെണ്ട്ങ്കിൽ
പൂ�ാചെതങ്ങചെനയാിരാിക്കും
നോവിരുംകൾ നശിച്ചാൽ
നീ ഇനോ�ാൾ പൂക്കുചെന്നങ്കിൽക്കൂടിി
എത്രം കാലം പൂക്കും?’

ഇവിിചെടി തനിമയുള്ള സംംഭാാ�ണ്ങ്ങളുംണ്ട്്. ആരാ് ആനോരാാടി് സംംസംാരാിക്കുന്നു എന്നനോനാ�ിക്കുനോമ്പാ
ഴിാണ്് ആഖയാനത്തിചെ� സംാാരാസംയം പിിടിികിട്ടുക. നോവിരുംകളുംചെടി ആനോരാാഗംയം എന്ന ഭാാവിനയാിൽ ദാിമാന 
തലങ്ങളുംണ്ട്്. സംസംയനോലാകത്തിന് മനു�യ നോലാകനോത്താടി് പിറിയാാനുള്ള കൈജീവിപിരാിണ്ിതികളത്രംയും 
അതിലടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു. നോവിരാ് മരാത്തടിിനോയാാടും ചെമാട്ടി് പൂവിിനോനാടും സംംസംാരാിക്കുന്ന നോപിാചെല, കവിി 
കവിിതനോയാാടി് സംംസംാരാിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുനോമ്പാൾ ആസംാാദനം എളും�മാകുന്നു. ഭാാ�യുചെടി 
ഇടിച്ചിലുകൾ ഭാാ�യാാൽ തചെന്ന നോനരാിടിണ്ം എന്ന സുശക്തമായാ നിലപിാടി് കവിിക്കുണ്ട്്. ഉഷ്ണചെത്ത 
ഉഷ്ണം ചെകാണ്ടും ഇഷ്ടംചെത്ത ഇഷ്ടംം ചെകാണ്ടും നോനരാിടുന്ന നോപിാചെലത്തചെന്നയാാണ്ത്. അതിനായാി 
ഭാാ�ാധാർമങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള ചെപിാതുധാാരാണ്കൾ ഉടിച്ചു കളയുന്നു. അക്ഷരാങ്ങൾ മുറിിനോ�ണ്ട്ിടിത്തുംം 
കൂട്ടിക്ഷരാങ്ങൾ പിിരാിചെച്ചഴുനോതണ്ട്ിടിത്തുംം പിാരാമ്പരായചാട്ടിക്കൂടുകൾ പിിന്തുടിരാാൻ തയ്യംാറിാകാചെത, മചെറ്റാ
രുംവിിധാത്തിൽ തനിക്കു നോതാന്നിയാ നോപിാചെല കുറിിച്ചു വി�ാൻ കവിി താൽപിരായചെ�ടുന്നു. ‘എൻ പ്രിനോയാ 
നീ ചാിരാിക്കുന്നു’ എന്ന കവിിതയാിചെല ചാില വിരാികൾ താചെഴിചെ�ാടുക്കുന്നു.

‘കാണ്ചെക ഞാാനാ-
ച്ചിരാി, കരാൾ
കിടുചെ�
സംങ്കടി ത്രംാസംം,
ഓർത്തിടുന്നു
നിചെ� നോനർനോ�ാ
എചെ� നോനർനോ�ാ
ഭ്രാന്തഹാാസംം?
പ്രണ്യാത്തിൻ
ജീീവിിതത്തിൻ
ക്രൂരാമാം ഫ്-
ലിതാഭാാസംം
കണ്ടു കനോണ്ട്ാ
പിിളരുംന്നു
മൃതുവിിന്ന-
ശ്ലീീലഹാാസംം’
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അക്ഷരാങ്ങൾ അകത്തിയും അടു�ിച്ചും കവിി ഉണ്ട്ാ�ിയാിരാിക്കുന്ന വിാക് വിിസ്മയാങ്ങൾ നോനാക്കുക. 
കരാൾകിടുചെ�, ഫ്ലിതാഭാാസംം, മൃതുവിിന്നശ്ലീീലഹാാസംം എന്നീ പിദങ്ങചെളഴുതുന്നിടിത്ത് അനുവിർ
ത്തിച്ചിരാിക്കുന്ന രാീതികളിൽ കൃതയമായാ തീരുംമാനങ്ങളുംണ്ട്്. മികച്ച വിായാന�ാരാൻ തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട് 
ചാിഹ്നങ്ങളാണ്ിവി. പിിന്തുടിനോരാണ്ട് നിയാമങ്ങൾ നിരാാകരാിച്ചും ഇഷ്ടംമുള്ളിടിത്ത് വിാക്കുകൾ പിിരാിച്ചും 
ഇഷ്ടംമുള്ളിടിത്ത് അക്ഷരാങ്ങളകറ്റിയും ഗംാഢമായാി ബിന്ധി�ിച്ചും അർത്ഥവിത്തായാ മൌനങ്ങൾ 
പൂരാി�ിക്കുന്നു.

പിനോ�ന്ദ്രിയാങ്ങളുംചെടി വിശയമായാ ഒത്തിരാി�ാണ്് ജീയാശീലൻ മാഷുചെടി കവിിതകളിചെല മചെറ്റാരും 
സംവിിനോശ�ത. കണ്ണുംം മൂക്കും നാക്കും ചെചാവിിയും ചെതാലിയും ഒന്നിച്ചിണ്ങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രനോതയക
മാചെയാാരാനുഭാവിം ഈ കവിിതകൾ പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്നു. അവിിചെടി വിാ�ിനു മാത്രംമല്ലാ സ്ഥാനം. 1995-ൽ 
എഴുതിയാ ‘കവിിനോത നീ’ എന്ന കവിിതയാിൽ ‘വിാക്കുകൾ വിഴുക്കുന്നസംാധാനങ്ങളാണ്വിചെയാാഴിിവിാ
�’ എന്നു കാണ്ാം. ഈ പിരാികല്പനയാിൽ വിീണുടിയുന്ന ചാില്ലുഗ്ലീാസ്സുകളുംചെടി കരാച്ചിലുണ്ട്്. തുടിർന്നു 
വിായാിക്കുക.

‘കൂന്നനോ�ാൾ
കയ്യംിൽ വിന്ന
ചാരാൽ�ല്ലാ്
ചെതാടുവിാൻ
ഉരാമുണ്ട്്.
കണ്ണ് ചാിമ്മിി
വിിരാല് പിായാിക്കുനോമ്പാൾ
ആകൃതിയു; ണ്ട്തിന്
വിാ�ില്ലാ,
കവിിനോത നീ
ഇതുനോപിാലാക-
ചെവിറും തനിമ,
തഥാരൂപിം’
  (കവിിനോത നീ)

കവിിത ആനോവിണ്ട്ത് കല്ലുനോപിാചെലയാാണ്് എന്ന ഉദ്നോബിാധാനം ഒരും തിരാിച്ചറിിവിിചെ� മുഴുവിൻ വിിനയാവും 
ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു.‘കുനോബിരാാ, എൻ പിരാാതി’ എന്ന കവിിതയാിൽ കവിി എഴുതുന്നു,

‘നിചെ� പുറിത്തിചെ�
ചെചാറിിചെയാാരും ഭാാഗംമുണ്ട്്
ചെചാാറിിയാാൻ പിറ്റാത്തത്-
അവിിചെടിയാാണ്്
സംരാസംാതി കുടിിയാിരാിക്കുന്നത്.
മറ്റു കൈദവിങ്ങളുംം’
  (കുനോബിരാ, എൻ പിരാാതി)

കവിിഞ്ഞാ സംമ്പത്തുംം ആർഭാാടിവും അഭാൌമ സംങ്കല്പങ്ങളുംം കവിിചെയാ നിഷ്ക്രിിയാനാക്കുന്നു. ആ ധാനരാാജീ
ചെ� കാ�ന രാാജീധാാനി�കത്തിരാിക്കുനോമ്പാഴും എനോ�ാഴും കണ്ണാടിി നോനാക്കുവിാൻ വിിധാി�ചെ�ട്ടി 
രാാജീകുമാരാിചെയാനോ�ാചെലയാാണ്നോത്രം കവിിയുചെടി അന്തരാംഗംം. ഇവിിചെടി കണ്ണാടിി അനോനകാശയാങ്ങൾ 
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പ്രതിഫ്ലി�ിക്കുന്ന ഉഗ്രൻ ബിിംബിമാകുന്നു. സംാർഗംീയാ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സംായാം തിരാസ്കൃതനായാി 
തചെന്നത്തചെന്ന പിഠി�ാനിച്ഛിിക്കുന്ന കവിി�ാവിശയം ഒരാല്പം ഭാാ�യാാണ്്; അല്ലാാചെത സംൌഭാാഗംയത്തി
ചെ� കൂമ്പാരാത്തിൽ മദിച്ചു കളിക്കുന്ന മനസ്സല്ലാ. വിീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ ചാി�ിച്ചി�ി നടിക്കുന്ന നോകാഴിിയും 
തൂറിാനിരുംത്തിയാ കുട്ടിിയും പിാർക്കുന്ന ഇടിങ്ങളിലാണ്് തചെ� കണ്ണിനാവിശയമായാ ക്രമനോ�ടുകൾ 
കുടിിയാിരാിക്കുന്നചെതന്നും അവിിചെടി വിച്ച് തചെ� അക�ണ്ണുംകൾ കഴുകിത്തുംറി�ി�ണ്ചെമന്നും കവിി 
ആഗ്രഹാിക്കുന്നു.

നടി�ാവുന്നനോത�ാൾ അധാികം നടിന്നു കൂടിാത്തവിയാായാതിനാൽ പിാതകൾ ദുർഘടിങ്ങ
ളാണ്്. “ജീയാശീലചെ� കവിിതകൾ” എന്ന പുസ്തകത്തിചെ� ആമുഖത്തിൽ ചെക. നാരാായാണ് ചാന്ദ്രൻ 
എഴുതുന്നു “ഭാാ�ചെയാ മനപ്പൂർവിം കവിിതയാാ�ിയും കവിിതചെയാ മനപ്പൂർവിം വിാചാാനോടിാപിമാ�ിയും 
വിന്നുനോപിായാ, നോകൾവിിനോകട്ടി, പ്രസ്ഥാനങ്ങനോളാടുള്ള വിിനോയാാജീി�ിൽ ജീയാശീലൻ ആചെരായും ധാി�രാി
ക്കുന്നില്ലാ. ആധുനികതനോയാാ ഉത്തരാാധുനികതനോയാാ ഒന്നാചെണ്നോന്നാ ഒന്നചെല്ലാനോന്നാ ഒന്നുമചെല്ലാനോന്നാ 
അനോേഹാം കരുംതുന്നുമില്ലാ. മഹാത്തായാ നമ്മുചെടി ഭാാ�ാപ്രസ്ഥാനത്തിചെ� ഉൾചെ�ാഴിിവുകളുംചെടി നിദർ
ശനമാണ്് ജീയാശീലചെ� ഒനോരാാ കവിിതയും” (ചെക.ചെക. നാരാായാണ് ചാന്ദ്രൻ 2008: 16)1

ജീീവിനോലാകത്തിചെ� നീതിശാസ്ത്രം
പ്രപി�ത്തിചെ� നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ഭുതകരാമായാ വിിശാാസംമാണ്് ചെക എ ജീയാശീലനുള്ളത്. 
പുല്ലാ്, പുഴു, പൂമ്പാറ്റ, ഈച്ച, പൂച്ച, പിട്ടിി, ജീിറിാഫ്്, കണ്ട്ാമൃഗംം, ഞാണ്ട്്, കാ�, പില്ലാി, പിശു, സംിംഹാം, 
ഞാാഞ്ഞൂൾ, ചെചാനോമ്പാത്ത്, ചെപിരുംമ്പാമ്പ്, അണ്ണാൻ, ആമ, ആന, കുതിരാ, കുയാിൽ, ചെചാടിികൾ, മരാങ്ങൾ, 
കിളികൾ എന്നിങ്ങചെനയുള്ള ജീീവിജീാലങ്ങചെളല്ലാാം അനോേഹാത്തിചെ� കവിിതകൾ�് വിി�യാമാകുന്നു. 
പിാർശാവിൽ�രാി�ചെ�ട്ടി പ്രാണ്ിനോലാകചെത്ത തചെ� രാചാനകളിനോല�് ആവിാഹാിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്്. 
മുഖയധാാരാാജീീവിിയാായാ മനു�യനു സംാധായമാകാത്ത പിലതും എളും�ം സംാധായമാ�ാൻ പ്രാണ്ിവിർഗ്ഗ
ത്തിനാവുന്നു എന്ന ധാാരാണ് ആ കാവിയനോലാകചെത്ത അഗംാധാമാക്കുന്നു. “മറ്റു നോബിാധാങ്ങളിനോല�് 
കടിക്കുനോമ്പാൾ എനി�് വിളചെരാ ആകർ�കമായാി നോതാന്നിയാ ഒരും കാരായം സൂക്ഷ്മ ജീീവിനുകളിൽനോ�ാ
ലും ഞാാചെനന്ന നോബിാധാമുണ്ട്്. വിികാരാങ്ങളുംണ്ട്്. അതിചെ� ചാലനങ്ങൾ�് ഉനോേശയമുണ്ട്്”. (ചെക.എ. 
ജീയാശീലൻ 2008: 302)2 എന്ന ആത്മപ്രകാശനത്തിൽ ജീീവിനോലാകചെത്ത വില്ലാാചെത നോ�ഹാിക്കുകയും 
ഉൾചെ�ാള്ളുകയും ചെചായ്യുന്ന കവിിഹൃദയാം കാണ്ാം.

‘എചെ� വിക
ഒരും കാരാണ്വുമില്ലാാചെത
അചെതചെ� കാൽ വിിരാലിൽ കടിിച്ചു.
ഞാാനുടിചെന
ചെഞാരാിച്ചുചെകാന്ന്
പിിരാിച്ചു കളഞ്ഞു.
അതിചെ� ചെഞാരാിച്ചിലും
അതിചെ� മരാണ്വും
അല്ലാ
അത്
കടിിനോച്ചടിത്ത്
എചെ� കടിച്ചിലാണ്്
എനി�് ദുഃഖം
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എചെ� ദുഃഖം
എചെ� ദുഃഖത്തിൽ
ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്്
എചെ� ദുഃഖത്തിചെ�
നിദാനം’
  (ഉറുമ്പ് )

ഓർ�ാപ്പുറിത്ത് ഉറുമ്പ് കടിിച്ചതിൽ പ്രനോകാപിിതരാായാി ഉറുമ്പിചെനത്തചെന്ന ചെഞാരാിച്ചു ചെകാല്ലുക 
നമ്മുചെടിചെയാല്ലാാം സംാഭാാവിമാണ്്. അക്ഷന്തവിയമായാ സംാാർത്ഥതയാാകുന്നു അതിനു കാരാണ്ം. അല്പ
മാത്രംകൾക്കുള്ളിൽ മറിന്നു നോപിാനോയാ�ാവുന്ന അസംാസ്ഥതകൾ നോപിാലും മനു�യന് താങ്ങാനാവു
ന്നില്ലാ. അതിചെ� ചെഞാരാിച്ചിലും മരാണ്വും നചെമ്മി ബിാധാിക്കുന്നുമില്ലാ. എചെ� കടിച്ചിലാണ്് എചെ� 
ദുഃഖം. അതാണ്് മനു�യസംഹാജീമായാ ഏറ്റവും വിലിയാ പിിഴി. ‘മിയാാ കൂ� മിയാാ കൂ� മിയാാ മാക്സിിമാ 
കൂ�’. ഈ ദുഃഖത്തിചെ� ആഴിം തിരാിച്ചറിിയുന്നിടിത്ത് ‘ ഉറുമ്പ് ’ എന്ന കവിിത പിിറിക്കുന്നു. അമൂലയവും 
സംനാതനവുമായാ ചാില തതാങ്ങൾ ഈ ജീീവിിയും നചെമ്മി പിഠി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. ലക്ഷയത്തിചെലത്താൻ 
മറുവിഴിികൾ നോതടിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഉറുമ്പിചെ� നിശ്ചയാദാർഢയം മനു�യകുലത്തിന് അനുകരാണ്ീ
യാമല്ലാ. അലസംചാാരാിയാായാ മനു�യചെന നോനാ�ി നോസംാളമൻ സംംസംാരാിക്കുന്നത്, ‘മടിിയാാ ഉറുമ്പിചെ� 
അടു�ൽ ചെചാല്ലുക. അതിചെ� വിഴിികചെള നോനാ�ി ബുദ്ധിി അഭായസംിക്കുക’ എന്നാണ്്. മനു�യചെ� 
വിികലവും തുച്ഛിവുമായാ സംാാർത്ഥകാമനകചെള അവിചെ� സുന്ദരാാകാരാത്തിൽ നിന്നും വിലിച്ചു പുറിത്തിട്ടി് 
രൂക്ഷമായാാനോക്ഷപിി�ാൻ ഉറുമ്പിനോനാളം നോപിാചെന്നാരും പ്രതീകമില്ലാ.

ഇവിിചെടി നോചാർത്തും വിായാിനോ�ണ്ട് മചെറ്റാരും കവിിതയാാണ്് ‘മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ’. പികുതിയാരാഞ്ഞാ 
ഒരും ജീീവിിയുചെടി പിീഡ് നോനാ�ിയാിരാിക്കുനോമ്പാൾ അതിചെ� നോവിദന തന്നിനോല�് പിടിർന്നു കയാറുന്നത് 
കവിിയുചെടി ഹാതനോചാതന തിരാിച്ചറിിയുന്നു. തിരായഗ്ഗതമായാ സംങ്കടിത്തിചെ� പിാരാമയത്തിൽ ആ വിി�ാദം 
പുഴുവിിചെ� ചാതഞ്ഞാ ശരാീരാത്തിൽ നിന്നും അടിർന്നു മാറിി കാലാനുഭാവിമായാി പിരാിണ്മിക്കുകയാാണ്്.

‘അതിനോ�ാൾ
അതിചെ� വിംശമല്ലാ
വിയക്തിയാല്ലാ
നോവിദന മാത്രംമാണ്് ’
  (മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ)

‘നോവിദന’ എന്ന വിികാരാം പുഴുവിിനോ�നോതാ കവിിയുനോടിനോതാ അല്ലാ. അത് പ്രപി�ാധാിഷ്ഠിിതമാകുന്നു. 
‘ഞാാൻ’ എന്ന സംങ്കൽ�ത്തിചെ� പിരാിധാികളുംം പിരാിമിതികളുംം തകർത്തും കളയുന്നതിചെ� 
പുതിചെയാാരും തന്ത്രമാണ്ിത്.

ആത്മസംംനോശാധാനത്തിചെ� കുഴിഞ്ഞാ ഘട്ടിങ്ങളിലാണ്് തിരായക്കുകൾ ഇനോമജുകളാവുന്നത്. 
സൂക്ഷ്മമായാ ജീീവിനുകളിലുള്ള ഈ നോബിാധാവും വിികാരാവും ഉനോേശയവും ഞാാചെനന്ന ഭാാവിവും തചെന്ന 
വിളചെരാനോയാചെറി ആകർ�ിക്കുന്നതായാി കവിി നോരാഖചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്് .

‘ജീിറിാഫ്് ശ്രീമമുപിനോദശിക്കുന്നു’ എന്ന കവിിതയാിൽ ജീീവിശാസ്ത്രനോത്താടുള്ള കമ്പം കുറിച്ചു കൂടുത
ലായാി�ാണ്ാം. ‘പിഠിച്ച ശീലങ്ങൾ കൈപിതൃകമായാി മാറിാം’ (Learnt traits can be inherited) 
എന്ന ലാമാർ�ിചെ� (Jean Baptiste Lamark1744-1829) സംിദ്ധിാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടംനായാ കവിി 
അത് അവിതരാി�ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരും മീഡ്ിയാം ആയാി കവിിതചെയാ കാണുന്നു.

‘കാവിയവൃക്ഷത്തിചെ� താഴിചെത്തചെ�ാമ്പചെത്ത
കായാകൾ ചെമചെല്ലാ�റിിക്കുന്ന നോനരാത്ത്
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നീൾ�ഴുത്തായാ ജീിറിാഫുപിനോദശിച്ചു;
“നാൾക്കുനാൾ നിചെ� കൈക
നീളം കുറിഞ്ഞു നോപിാം
നീട്ടുക, നീട്ടുക,ചെയാത്താത്ത ചെപിാ�ത്തിൽ
നീട്ടുക നിൻ കൈകക്കു നീളമുണ്ട്ാകുവിാൻ“
ചെചാാന്നൂ ചാിരാിച്ചു ഞാാൻ;
“ആഹാഹാ!ചെയാന്നുചെടി
ചെപിാന്നു ജീിറിാനോഫ്, നീ ചെചാാന്നതബിദ്ധിമാം
നിൻ കണ്ഠംം നീണ്ടൂ തലമുറിയാായാ്�ല-
രാാസംമാറ്റത്താൽ—പ്രയാാസംത്തിനാലല്ലാ.
നോവിയാമതലത്തിൽ തലയുയാർത്തുംം ഭാവിാൻ
‘ലാമാർ�ിസം’ത്തിൽ ഇന്നും കഴിികനോയാാ?”
  (ജീിറിാഫ്് ശ്രീമമുപിനോദശിക്കുന്നു)

‘ജീീവിൻ’ എന്ന പ്രതിഭാാസംചെത്ത മനസ്സിലാ�ാൻ തനി�ാവുചെമന്ന ആത്മവിിശാാസംമാണ്് കവിിതാ 
രാചാന�ടിിസ്ഥാനം. ജീിറിാഫ്ിചെല ചെമറ്റാഫ്ിസംി�ൽ രാചാനാസംമ്പ്രദായാം മചെറ്റാരാാകർ�ണ്മാകുന്നു. 
പ്രാണ്ിനോലാകനോത്താടുള്ള കരാളലിയാിക്കുന്ന നോ�ഹാം, കരുംതൽ എന്നിവി ജീയാശീലചെ� കവിിതകചെള 
ഇതരാ കാവിയനോലാകങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി മാറ്റുന്നു. പിാരാസ്പരായത്തിചെ� ഏകമുഹൂർത്തങ്ങളിൽ 
തന്നിൽ നിന്നും നോവിർതിരാിചെച്ചടു�ാനാവിാത്ത സംല്ലായാനം ‘നോതാട്ടിത്തിൽ ആടുകൾ’ പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്നുണ്ട്്.

‘ഞാാൻ നോനാ�ി നിൽ�നോവി, ഞാാൻ നോനാ�ി നിൽ�നോവി
ഞാാൻ നിചെ� നോപിനോരാ മറിന്നു.
അത്ഭുത രാാജീയത്തിൽ നീയുമിവിനുനോമ
തമ്മിിൽ കുശലം പിറിഞ്ഞു’
  (നോതാട്ടിത്തിൽ ആടുകൾ)

അതിശയാകരാമായാ പിരാകായാപ്രനോവിശമാണ്ിത്. വിായും കണ്ണുംം ചാിറിിയും തചെന്നനോ�ാചെല, താൻ തചെന്ന, 
എന്ന ഭാാവിനയാിൽ തന്നിൽ വിിലയാിതമായാ ജീീവിനോലാകചെമാന്നാചെക കുടിിചെകാള്ളുന്നു. അടിിസ്ഥാന 
നോചാാദനകൾ കൈകമാറ്റം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ മനു�യകുലത്തിചെ� ‘ഞാാൻ‘ ഭാാവിം തകർന്നു നോപിാകുന്നതായാി 
കവിി സംങ്കല്പിക്കുന്നു. വിിശപ്പും കാമവും രാതിയും വിിരാതിയും നോ�ഹാവും നോദാ�വുചെമല്ലാാം കൈജീവിികാവി
ശയങ്ങളാണ്്. മനു�യനിലും മൃഗംത്തിലും ഒന്നായാ വിികാരാങ്ങൾ.

‘വിരാാൻ നോപിാകുന്ന കുതിരാനോയായും കാത്തിരുംന്ന്
ഞാാൻ വിളർന്നു.
കുതിരാചെയാ�റ്റി എനോ�ാഴിാണ്് മറിന്നചെതന്ന്
എനിനോ�ാർമ്മിയാില്ലാ.
എചെ� കുതിരാ ചാിറികു വിിരാിച്ച് ആകാശനോത്ത�്
പിറിന്നു നോപിായാനോ�ാൾ
എചെ� കൈശശവിവും അതിചെ� പുറിത്തുംണ്ട്ായാിരുംന്നു.’
     (കുതിരാ)

‘കുതിരാ’ എന്ന കവിിതയാിൽ കുതിരാനോയാാചെടിാ�ം പിറിന്നു നോപിായാ കൈശശവികാലമാണ്് പ്രനോമയാം. പ്രായാ
ത്തിചെ� ആഗ്രഹാങ്ങളുംം അഭാിനിനോവിശങ്ങളുംം അതതു കാലത്തിനോ�തു മാത്രംമാചെണ്ന്ന യാാഥാർത്ഥയം 
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‘കുതിരാ’യാിലൂചെടി ആവിിഷ്കരാി�ചെ�ടുന്നു. സംതയങ്ങൾ പിറിയാാൻ ജീീവിാവിിഷ്ടം പ്രതീകങ്ങൾ നോതടുന്ന 
പിതിവു കൈശലി തചെന്നയാാണ്് ഇവിിചെടിയുമുള്ളത്. നോലാകാനുഭാവിങ്ങളിചെല അതിസൂക്ഷ്മ കൈവിരുംദ്ധിയ
ങ്ങളാകുന്നു തിക്തതകളുംം സംാാർഥതകളുംം. അത് കൃതയമായാറിിയാാൻ പ്രാണ്ിനോലാകത്തിചെ� കൈവിവി
ശയങ്ങളിനോലയ്ക്കുംള്ള കൂടുമാറ്റം അനിവിാരായമാചെണ്ന്ന് എ ചെക ജീയാശീലൻ കരുംതുന്നു. നാം നമ്മുചെടി 
ഹൃദയാത്തിൽ ഒളിച്ചിരാിക്കുന്നിടിനോത്താളം കാലം അന്ധകാരാങ്ങൾ ആവിരാണ്ങ്ങളാകുകനോയാ ഉള്ളൂ. 
അഴിിച്ചു മാനോറ്റണ്ട്ത് ആവിരാണ്ങ്ങളാണ്്. ഭാാ�യുചെടി അന്തരാാളങ്ങൾ ഭാാ�ചെകാണ്ടു നോനർ�ിക്കുന്ന 
നോപിാചെല, മനു�യാധാിഷ്ടംിത കൈവികലയങ്ങൾ മനു�യനാൽ തചെന്ന തുടിച്ചു മാറ്റചെ�ടിണ്ം. എന്നും മറ്റു
മുള്ള സുനിർമലങ്ങളായാ നിർബിന്ധങ്ങൾ പ്രാന്തവിൽ�രാി�ചെ�ട്ടി ജീീവിനോലാകനോത്തയ്ക്കും തുറിക്കുന്ന 
വിാതായാനങ്ങളാകുന്നു. ഇത്തരാം ചാില സംന്ദിഗ്ദ്ധഘട്ടിങ്ങളിൽ ആനയും മീനും ഞാാഞ്ഞൂളുംം പിാമ്പുംം 
അണ്ണാനും പില്ലാിയും ഞാണ്ടും സംിംഹാവും കണ്ട്ാമൃഗംവുചെമാചെ� ബിിംബിപ്രതിബിിംബിങ്ങളാവുന്നു. 
ഭൂവിിതാനത്തിചെ� ഗംതിവിിഗംതികചെള നിയാന്ത്രിക്കുന്ന ജീീവിചെ� ചെപിാരുംളനോനാ�ിക്കുന്ന കവിി�് 
ഇചെതാന്നുമില്ലാാചെത്താരും കാവിയനോലാകമില്ലാ. സംകല ജീീവിജീാലങ്ങൾക്കും ആവിാസംസ്ഥാനമായാ 
ഭൂമിചെയായും അതിചെല കൈവിവിിധായങ്ങചെളയും അതിസൂക്ഷ്മമായാ അന്തരാിന്ദ്രിയാങ്ങളിലൂചെടി വിയാഖയാനിക്കു
കയാാണ്നോേഹാം. അതിനുനോവിണ്ട്ി ഒരും പ്രതിആവിാസംവിയവിസ്ഥ (Counter Habitat) തചെന്ന സൃ�്ട്ടിി
ക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാിചെല ഒനോരാാ സൂക്ഷ്മജീീവിിയാിലും താനുണ്ട്് എന്ന നോബിാധാമാണ്് അവിയാിലൂചെടി നോലാകം 
കാണ്ാൻ കവിിചെയാ നോപ്രരാി�ിക്കുന്നത്. നായുചെടി കുടിലിലിരാിക്കുന്ന വിിരായ്ക്കുംം നായായ്ക്കുംം ഞാാചെനന്ന 
നോബിാധാമിരാിചെ� അവി രാണ്ട്ിചെ�യും ഗംതി വിിപിരാീതവുമായാിരാിക്കുന്നു. രാണ്ട്ിചെ�യും ഉനോേശയങ്ങളുംം 
വിയതയസ്തമാണ്്. എന്നാൽ ഒന്ന് മചെറ്റാന്നിൽ ശാരാീരാികമായാി അടിങ്ങിയാിട്ടുമുണ്ട്്. ഇത്തരാത്തിലുള്ള 
വിിരുംദ്ധിനിലകൾ (Paradoxical Situations) തചെന്ന വില്ലാാചെത സംാാധാീനിക്കുന്നതായും അനോേഹാം 
തുറിന്നു സംമ്മിതിയ്ക്കുംന്നു .

ആദയകാല കവിിതകളിൽ ഇല്ലാാത്തതും പിിൽ�ാലകവിിതകളിൽ ധാാരാാളമായാി കാണുന്നതു
മായാ അതിഭാൌതിക വിീക്ഷണ്ങ്ങൾ കവിിയുചെടി പിരാിണ്ാമഘട്ടിങ്ങൾ സൂചാി�ിയ്ക്കുംന്നു. തിരായക്കുകചെള 
വിർണ്യവിി�യാമാക്കുന്നിടിത്താണ്് ഇത്തരാം ചാില മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടിമാകുന്നത്. ഉദാഹാരാണ്ങൾ 
നോനാക്കുക:-

‘അചെല്ലാങ്കിൽ എചെന്താചെ�യുണ്ട്് നമു�ില്ലാാ-
ത്തിന്ദ്രിയാ നോബിാധാങ്ങൾ ജ്ഞാംാനചാക്ഷുസ്സുകൾ,
ഇന്നനോതാർത്തുംനോണ്ട്ാ കരായുന്നു വിനോല്ലാാരുംം ‘
  (മീനായാ് ജീനിച്ചു)
‘വിരുംചെന്നാനോരാ-
നോതാ ജീന്മാത്തിൽ
ബ്രിാഹ്മണ്നായാ്
ജീനിക്കുനോമ്പാൾ
നിചെ�യാീ ജീ-
ന്മാത്തിലുനോള്ളാ-
ചെരാച്ചിലില്ലാാ-
യ്മചെയാ,യാീനോച്ച
മറി�നോല്ലാ! ‘
  (ഈച്ച)
‘കണ്ട്ാമൃഗംത്തിചെന�ണ്ട്വിചെരാാചെ�യും
കണ്ട്ില്ലാചെയാന്ന് നടിിച്ചു.
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ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന മൃഗംങ്ങളക്കൂട്ടിത്തിൽ
കണ്ട്ാമൃഗംചെത്ത മറിച്ചു.
പിനോണ്ട് പിതിവുള്ള നോപിാചെലയാാ ജീന്തുചെവി
ചെച്ചണ്ട് ചെകാട്ടിിയ്ക്കുംവിാൻ ശ്രീമിച്ചു.
കണ്ട്ാമൃഗംത്തിചെന�ാണ്ാമൃഗംമാ�ി-
ചെ�ാണ്ട്വിർ എത്രം വിലച്ചു’
  (കണ്ട്ാമൃഗംം)

സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിനോലക്കും സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് അതിസൂക്ഷ്മത്തിനോലക്കും സം�രാിച്ച്, 
ദൃഷ്ടംിയുചെടി സംമഗ്രതയാിചെലത്തിനോച്ചരുംന്ന അവിനോബിാധാം മീനിലൂചെടി, ഈച്ചയാിലൂചെടി, കണ്ട്ാമൃഗംത്തിലൂ
ന്നുന്നു. അല്പമാത്രംകൾ ചെകാണ്ട്് ഒ�ിചെയാടു�ാവുന്നതല്ലാ നിസംാാർഥാധാിഷ്ടംിതമായാ പിരാികല്പനകൾ. 
ചാിട്ടിയാായാ ആത്മനിയാന്ത്രണ്ത്തിലൂചെടി മാത്രംനോമ അതു സംാധായമാവൂ. വിിരുംദ്ധിഭാാവിനകളുംം കടുത്ത 
ചെമൌനവും കലു�മായാ നോബിാധാനോനരാങ്ങളിചെല അനോലാസംരാങ്ങളാണ്്. ചൂണ്ട്യാിൽ തുടിിക്കുന്ന ഇരായുചെടി 
നോവിദനയാിൽ തചെ� സംാാർഥത പിതിവിിലധാികം ജീാലിക്കുന്നതായാി തിരാിച്ചറിിയുനോമ്പാൾ, മരാി�ാനും 
മരാി�ി�ാനും പിഠിനോ�ണ്ട് മനു�യനോചാാദനയാാണ്് കവിിചെയാ വിി�മി�ിക്കുന്നത്. സംതയം പിറിയാാൻ 
ഒനോന്നാ രാനോണ്ട്ാ വിാക്കുകൾ മതി എന്ന നോതാന്നലുള്ളതു ചെകാണ്ട്്, വിാചാാലതനോയാ�ാൾ പ്രിയാം 
ഘനാഭാമായാ മൌനങ്ങനോളാടിാണ്്. ചൂണ്ട്യാിൽ തുടിിക്കുന്ന ഇരാചെയാക്കുറിിച്ച് അത്രംയാധാികം പിറിയാാമാ
യാിരുംന്നിട്ടും അതിചെനാന്നും മിനചെ�ടിാചെത ഹൃദയാത്തിചെല നോവിദനയാിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയാാണ്് കവിി. 
ചാിന്താസംംഘർ�ങ്ങൾ കുടിിചെകാള്ളുന്നത് അവിിചെടിയാാണ്്. വിായാന�ാരാനും ഇതു തചെന്ന അനുഭാവിി
ക്കുന്നു. ഇരായുചെടി നോവിദന അയാാചെളയും മൌനിയാാക്കുന്നു. ഇരും ഹൃദയാങ്ങൾ തമ്മിിൽ നടിക്കുന്ന അതി
മനോനാഹാരാമായാ ഇഴുകിനോച്ചരാലാണ്ിത്. നദി സംാഗംരാത്തിൽ നോചാരുംന്ന നോപിാചെല. തടിസ്സങ്ങളില്ലാാത്ത 
ഒഴു�ാകുന്നു ഇവിിടിചെത്ത അനുനോയാാജീയ ചാാലകം.

ആകാശചാാരാികളായാ പിക്ഷികചെള കവിിനോ�ചെറി ഇഷ്ടംമാണ്്. കുയാിലുകൾ, പിക്ഷിയാാൻ, 
പിക്ഷിയുചെടി നിഴിൽ, സംാപ്നദശ, ആനോരാാഹാണ്ം, ചെചാനോമ്പാത്തിനോനാടി്, ചെചാനോമ്പാത്തിചെ� പിറിത്തം 
എന്നീ കവിിതകചെളല്ലാാം ആ ഇഷ്ടംത്തിചെ� മുതൽക്കൂട്ടുകളാകുന്നു. വൃക്ഷചെത്ത ശരാീരാമായും പിക്ഷികചെള 
ജീീവിാത്മാപിരാമാത്മാ�ളായും സൂചാി�ിക്കുന്ന ഒരും ദർശനം മുണ്ഡ്നോകാപിനി�ത്തിലുണ്ട്്.

‘ദാാ സുപിർണ്ാ സംയുജീാ സംഖയാാ

സംമാനം വൃക്ഷം പിരാി�സംാജീാനോത

തനോയാാരാനയഃ പിി�ലം സംാാദാിത്തയ -

ന്ശ്നന്നനോനയാ അഭാിചാാകശീതി’

ഒനോരാ വൃക്ഷത്തിൽ ഭാംഗംിയുള്ള ചാിറികുകളുംമായാി രാണ്ട്് പിക്ഷികളിരാിക്കുന്നു. ഒന്ന് മരാത്തിചെ� തു�ത്തുംം 
മനോറ്റത് താഴിചെത്ത ചെകാമ്പിലും. താഴിചെത്ത ചെകാമ്പിചെല പിക്ഷി മധുരാവും കയാ്പ്പും പുളിയുമുള്ള 
കായ്കനികൾ ഇടിവിിട്ടു തിന്ന് ഇടിയ്ക്കും സുഖിയാായും ഇടി�് ദുഃഖിയാായും കാണ്ചെ�ടുന്നു. മനോറ്റ പിക്ഷി 
യാാചെതാന്നും ഭാക്ഷി�ാചെത സംംതൃപ്തിനോയാാചെടി നോനാ�ിയാിരാിക്കുന്നു. ഒനോരാ വൃക്ഷത്തിലിരാിക്കുന്ന 
അവിയാിചെലാന്ന് അജ്ഞാംാനത്തിൽ മഗ്നനായാി നോമാഹാത്തിന് വിശചെ�ട്ടി് തചെ� അസംാാതന്ത്രയചെത്ത
ക്കുറിിനോച്ചാർത്ത് ദുഃഖിക്കുനോമ്പാൾ മനോറ്റ പിക്ഷി സുഖദുഃഖങ്ങചെള കൂട്ടിാക്കുനോന്നയാില്ലാ. ശാന്തഗംംഭാീരാമായാ 
ഈ ആശയാം എഴുത്തച്ഛിൻ രാാമായാണ്ത്തിചെല കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡ്ത്തിൽ താനോരാാപിനോദശ രൂനോപിണ് 
അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു.
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‘ധാനോനയ രാഹാസംയമായുള്ളത് നോകൾ� നീ
യാാചെതാരാളവു നോദനോഹാന്ദ്രിയാാഹാങ്കാരാ-
നോഭാദഭാാനോവിന സംംബിന്ധമുണ്ട്ായാ് വിരുംം
അത്രം നാനോളക്കുമാത്മാവിിനു സംംസംാരാ-
ചെമത്തുംമവിിനോവിക കാരാണ്ാൽ നിർണ്യാം.
ഓർ�ിൽ മിഥയാവിഭൂതമായാ സംംസംാരാവും
പിാർ� താനോന വിിനിവിർത്തി�യാിചെല്ലാനോടിാ!’
  (അധായാത്മരാാമായാണ്ം-കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡ്ം)

എഴുത്തച്ഛിന് ശാരാികകൈ�തലിനോനാടുള്ള നോ�ഹാവിാത്സലയങ്ങൾ രാാമായാണ്മഹാാഭാാരാതാദി ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിൽ പില ദി�ിലും കാണ്ാം. ഇങ്ങചെന അകൈദാതവിീക്ഷണ്ത്തിചെ� അമലാഭാമായാ സ്ഥാനം 
കിളികളലങ്കരാി�ാൻ തുടിങ്ങിയാിട്ടി് കാലനോമചെറിയാായാി. കവിിതാരാാമത്തിചെല പിിന്മുറി�ാചെരാല്ലാാം 
കിളികളുംചെടി ജീീവിചെന ലളിതമായും ഗംഹാനമായും ആവിിഷ്കരാിച്ചിട്ടുള്ളതിന് അവിരാവിരുംചെടി കവിിതകൾ 
സംാക്ഷയം (കൈവിനോലാ�ിള്ളി, പിി പിി രാാമചാന്ദ്രൻ, ചെക. ചെജീ നോബിബിി).

വിിവിിധാ ജീീവിസംമൂഹാങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള തുലനാവിസ്ഥ നിലനിറുത്തുംന്നതിൽ പിക്ഷികൾ പ്രധാാന 
പിങ്ക് വിഹാിക്കുന്നു. ഉപിനോയാാഗംവിാദത്തിൽ (Utilitarian Philosophy) ആകൃഷ്ടംരാായാവിരുംചെടി ഇഷ്ടംവിി
�യാമാണ്് പ്രകൃതി. മൃഗംങ്ങളുംം പിക്ഷികളുംം ചെചാറുപ്രാണ്ികളുംം നിറിഞ്ഞാ ഭൂവിിതാനങ്ങൾ നിസ്സീമമായാ 
ആനന്ദം നൽകുന്നു. എങ്ങുചെമങ്ങും പിാറിി�റിന്നു നടിക്കുന്നതിനാൽ മനോറ്റതു ജീീവിിചെയാ�ഠിക്കുന്നതിചെന
�ാളുംം സംൌകരായവും ആഹ്ലാാദവും പിക്ഷികചെള നിരാീക്ഷിക്കുനോമ്പാൾ കിട്ടും. അസംാധായവിയക്തിതാമുള്ളവി
രാായാ പിക്ഷികൾ സംന്ദർഭാാനുസംാരാികളായാി ചെപിരുംമാറുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇവി നൽകുന്ന ജീീവിപിാഠങ്ങ
ളിൽ ജീയാശീലന് ഏചെറി താൽപിരായമുള്ളതുചെകാണ്ട്ാവിാം അവിയുചെടി ചാില നോചാഷ്ടംകൾ ഒന്നിലധാികം 
കവിിതകളിൽ ആവിർത്തി�ചെ�ടുന്നത്. ‘ചെചാനോമ്പാത്ത്’ രാണ്ടു കവിിതകളുംചെടി പ്രനോമയാമാകുന്നു. ചെചാമ്പും
നിറിമുള്ള ചാിറികുകളുംം നോചാാരാ നോപിാചെല ചുവിന്ന കണ്ണുംകളുംമുള്ള ചെചാനോമ്പാത്ത് പിരും�ൻ സംാഭാാവിിയും 
മന്ദചാാരാിയുമാണ്്. ആകൃതി, സംാഭാാവിം, ശബ്ദം, ജീീവിിതരാീതി എന്നിവിയാിചെലല്ലാാം മറ്റു പിക്ഷികളിൽ 
നിന്നും വിയതയസ്തത പുലർത്തുംന്ന ഇതിന് താരാതനോമയന പ്രസംരാിപ്പും കുറിവിാണ്്. ‘ചെചാനോമ്പാത്തിചെ� 
പിറിത്തം’, ചെചാനോമ്പാത്തിനോനാടി് ’ എന്നീ കവിിതകളിലൂചെടി ഇതിചെ� പ്രകൃതം മുഴുവിൻ മനസ്സിലാവും.

‘നിചെ� ശബ്ദി�ലാൽ
ആകചെട്ടി
എന്നും
എചെ�
ദിവിസംത്തിൻ
നോകാമയും
കുത്തുംം.’
  (ചെചാനോമ്പാത്തിനോനാടി് )

എന്ന അപിഗ്രഥനത്തിൽ അതിചെ� ശബ്ദത്തിചെല സംവിിനോശ�തകളത്രംയും അടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു. 
നിരാന്തരാം പിലവിിധാ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്ന ഒരും പിക്ഷിയാാണ്ിത്. ഇരാനോതടുനോമ്പാഴും കൂട്ടുകൂടുനോമ്പാഴും 
ഇണ്ചെയാ ക്ഷണ്ിക്കുനോമ്പാഴും തുടിചെരാത്തുംടിചെരാ മൂളിയും ചാീറ്റിയും മനോനാവിിചാാരാങ്ങൾ പ്രകടിി�ിക്കുന്നു. 
കിളിയുചെടി കൂവിലിൽ കവിിയുചെടി ഭാാവിനകൂടിി കലരുംനോമ്പാൾ സുഖദമാചെയാാരും ജീീവിിതദർശനം ഉരുംവിം 
ചെകാള്ളുകയാായാി. ഒരും ദിവിസംം മുഴുവിൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കുത്തുംം നോകാമയുമിട്ടി് ജീീവിാത്മാവിിചെന 
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വിിറിളി പിിടിി�ി�ാൻ അതിനാവുന്നു. ‘അറ്റുനോപിായാ നോലാകത്തിചെ� ഭാാരാം താങ്ങുന്ന പിക്ഷിച്ചിറികുകൾ 
ഭാൌമാകർ�ണ്ചെത്ത ചെചാരാിച്ചു കിടിത്തിയാ നോപിാചെലയാാണ്്’ എന്നു പിറിയുന്നതിൽ കവിിഹൃദയാത്തിചെ� 
തുഷ്ടംിയാാണുള്ളത്.

“ഞാാൻ നോപ്രമത്തിലായാിരുംന്നു. വിളചെരാ ആനന്ദഭാരാിതനായാിരുംന്നു. ആ ആനന്ദഭാരാിതമായാ 
ദിവിസംങ്ങളിലാണ്് ‘ആനോരാാഹാണ്ം’ ഞാാൻ എഴുതുന്നത്.” (ചെക.എ. ജീയാശീലൻ 2008: 295)3. നോപ്രമം 
നിറിഞ്ഞാ ഹൃദയാമാണ്് ‘ആനോരാാഹാണ്’ത്തിചെ� കവിിതാ ഭൂമികചെയാന്ന് കവിി തചെന്ന പിറിയുന്നു. 
അല്പം കൈവിയാക്തികവും പിക്ഷി നിരാീക്ഷണ്ത്തിചെല ഔത്സുകയവും ആണ്് കവിിതയുചെടി നോകന്ദ്രബിി
ന്ദു. പ്രണ്യാാനന്ദത്തിചെ� സൂചാികകകളായാി ‘നല്ലാ ചെവിയാിലും നല്ലാ കാറ്റും’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം വിർത്തി
ക്കുന്നു. ‘പിാട്ടിിചെ� നൂൽനോ�ാണ്ി’ പുതിചെയാാരും നോപ്രമബിിംബിമാണ്് . അനുരാാഗം മാസ്മരാികതയാിൽ 
നിലവിിട്ടു ചെപിാങ്ങുന്ന ചാിത്തം ഒരും നൂൽനോ�ാണ്ിയാിനോലറിിയാിചെട്ടിന്ന നോപിാചെല വൃക്ഷത്തല�ിനോല�് 
പിതുചെ� ചാലിക്കുന്നു. കാമുകഹൃദയാത്തിചെ� സ്പന്ദനങ്ങൾ ആകുലതകളില്ലാാത്തതും അനാമയാവു
മായാിരാിക്കും. ഇത്രംയും ലളിതമായാി എന്നാൽ അത്രംയും യാഥാതഥമായാി പ്രണ്യാചെമഴുതാൻ മറ്റാർ
�ാനുമാവുനോമാ? സംംശയാമാണ്്. 1974-ൽ എഴുതിയാ ഈ കവിിതയാിൽ ആനോലാചാിക്കുംനോതാറും 
വിികസംിക്കുന്ന പ്രാണ്നോലാകങ്ങളുംണ്ട്്. അരാാഷ്ട്രീീയാവും അതിഭാൌതികവുമായാ ആ നോലാകത്തിചെ� 
കട്ടിിനോത്താടുകൾ ഉടിച്ചു കളയുക അത്രം എളും�മല്ലാ. ഒന്നി�ാൻ തുടിിക്കുന്ന ഇരും ജീീവിിതങ്ങളിൽ ഒന്ന് 
മചെറ്റാന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുനോമ്പാൾ പ്രണ്യാപിരാിനിഷ്ടംമായാ അങ്കലാപ്പുകനോളാചെടി മാത്രംനോമ 
അവിയ്ക്കും പിരാസ്പരാനോമാർ�ാനാവൂ. എകരാമുള്ള വൃക്ഷത്തിചെ� ഉയാർന്ന ശിഖരാത്തിൽ നല്ലാ ചെവിയാിലും 
കാറ്റുമുള്ള നോനരാത്ത് ഒരും പിക്ഷി പിാടിിയാ പിാട്ടിിചെ� നൂൽനോ�ാണ്ിയും പിിടിിച്ച് നോകറിിനോ�റിി എങ്ങാ
ചെണ്ട്ാചെ�നോയാാ എത്തിനോച്ചർന്ന കാമുകൻ താചെഴി ദൂചെരാ തചെ� കാമിനിചെയാ കാണുന്നു. (കവിിതയാിൽ 
കാമിനീ-കാമുക പിാരാസ്പരായം ഭാാരായാ-ഭാർത്തൃ സംംബുദ്ധിികളായാാണ്് അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നത്). ആശാ
വിിമൂകനായാ കാമുകചെ� വിിളികചെളാന്നും അവിൾ നോകൾക്കുനോന്നയാില്ലാ. അചെല്ലാങ്കിൽ ആ വിിളികനോളാളം 
എത്തിനോച്ചരാാൻ അവിൾ�ാവുന്നില്ലാ. അവിൾ നോകൾക്കുന്നത് മീൻ കാരാചെ� വിിളിയും കാണുന്നത് 
ഇരാമ്പി�ായുന്ന ബിസ്സും മാത്രംം. ഉയാരാമുള്ള വൃക്ഷവും ഉയാരാം കൂടിിയാ ശിഖരാവും പ്രണ്യാത്തിലുലയു
ന്ന കാമുകഹൃദയാത്തിചെ� പ്രതിരൂപിങ്ങളാണ്്; ചെകട്ടുചെപിാട്ടിിയാ പിട്ടിം നോപിാലുള്ള പ്രതിബിിംബിങ്ങൾ. 
‘പിാട്ടിിചെ� നൂൽനോ�ാണ്ി’ചെയാന്ന അതിസുന്ദരാ ഭാാവിനയാിൽ ഒരും പ്രണ്യാിയുചെടി ചാലിതവിയാപിാരാങ്ങൾ 
മുഴുവിനും കുടിിചെകാള്ളുന്നു. എന്നാൽ പ്രണ്യാം ചെകാണ്ടു മാത്രംം മുറിിനോവിൽക്കുന്ന സംിരാാപിടിലങ്ങളല്ലാ 
‘ആനോരാാഹാണ്’ത്തിനുള്ളത്. കാമുകനായാ കവിിയുചെടി മനോനാവിിചാാരാങ്ങളുംചെടി പിരാിസംരാങ്ങളിനോലയ്ക്കും 
നോപിാലും പിറിചെന്നത്താനാകാചെത, യാാഥാർഥയ നോലാകങ്ങളിൽ ചാിറികടിിച്ചു നിൽ�ാൻ മാത്രംനോമ ആ 
പ്രണ്യാിനി�ാവുന്നുള്ളൂ. അനുരാാഗംം കവിിചെയാ നോലാകമുക്തനാക്കുന്നു. പ്രണ്യാാവിിഷ്ടംനോചാതനയാാൽ 
ഘനം കുറിഞ്ഞും കിളി�ാട്ടിിചെ� മുഗ്ദ്ധതയാിൽ സംായാം മറിന്നും ഐഹാികതയാിൽ നിന്നും ചാലിച്ചു 
മുനോന്നറിാൻ അയാാൾ�ാവുന്നു. സംായാം നിർമിച്ച സംാങ്കല്പിക ആവിാസംവിയവിസ്ഥയുചെടി വിനഭാംഗംി
യാിൽ വിിശ്രീമിക്കുന്ന അനോേഹാത്തിന് പ്രിയാനായാികചെയാ ആ ഒരും തലത്തിനോല�് ഉയാർത്തിചെ�ാണ്ടു
വിരാാൻ ആവുന്നുമില്ലാ. മുറിത്തിൽ ഉണ്�ാനിട്ടി ക�മുളകുകൾ കാ� ചെകാത്താചെത കാത്തുംവി�ാനും 
മീൻകാരാൻ സം�രാിക്കുന്ന വിഴിിയാിടിങ്ങളിൽ തത്തി നിൽ�ാനും മാത്രംനോമ അവിൾ�ാവുന്നുള്ളൂ. 
‘ഇനോദ നോനാ�് ! ഇനോദ നോനാ�് !’ എന്ന് എത്രംനോയാാ ആവൃത്തി വിിളിച്ചിട്ടും ആ വിിളികളിൽ ഒന്നുനോപിാലും 
അവിൾ നോകൾക്കുന്നില്ലാ. ഉയാരാത്തിലിരുംന്നു വിിളിക്കുന്ന ആചെളചെയാാട്ടു കാണുന്നുമില്ലാ. എങ്ങചെനചെയാാ
ചെ� ആയാാസംചെ�ട്ടിിട്ടും ഒരാി�ലും രാഞ്ജിി�ാത്ത സംങ്കല്പ യാാഥാർഥയങ്ങൾ കവിികൾചെ�ന്നും ഒരും 
സംമസംയയാാണ്്. ‘എങ്ങചെന രാഞ്ജിി�ാനാചെണ്ന്നുചെടി സംങ്കല്പവും നിന്നുചെടി യാാഥാർഥയവും’ എന്ന് 
‘കണ്ണീർ�ാടി’ത്തിൽ കൈവിനോലാ�ിള്ളി എഴുതിയാത് ഓർത്തുംനോപിാകുന്നു.
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ജീീവിനോലാകം വിിശാലം; കാവിയനോലാകവും. മനു�യനോകന്ദ്രിതം മാത്രംമായാ പ്രപി� സംങ്കല്പങ്ങൾ 
സംങ്കുചാിതവും ഉടിച്ചു വിാർനോ�ണ്ട്തുമാചെണ്ന്ന അടിിയുറിച്ച വിിശാാസംമാണ്് പ്രാന്തവിൽ�രാി�ചെ�ട്ടി 
പ്രാണ്ിവിർഗംചെത്ത ജീയാശീലചെ� കവിിതകളിചെല നിതയസംാന്നിധായമാക്കുന്നത്. തിരായക്കുകളുംചെടി സംമ്പർ
�ത്തിലൂചെടിനോയാാ സംഹാായാത്തിലൂചെടിനോയാാ അല്ലാാചെത ഒരും മാനവിസംംസ്കാാരാവും പൂർണ്മാകുന്നില്ലാ. 
ഈചെയാാരും തിരാിച്ചറിിവിിൽ ചെക എ ജീയാശീലചെ� കാവിയദർശനം നിഹാിതമായാിരാിക്കുന്നു.

അറിിവി്
ഈ കവിിതകളിചെല പ്രധാാന ധാാരായാാണ്് ‘അറിിവി് ’. ഭാാവിനകളിചെല തടിശ്ശിിലകൾ. മനു�യൻ എന്ന 
സംങ്കുചാിത വൃത്തമല്ലാ അറിിവിിചെ� പിരാിധാി. അവിചെ� നോബിാധാാനോബിാധാതലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ാകുന്ന 
അന�ങ്ങളുംം ആവൃത്തികളുംം അറിിവിിചെ� ചുറ്റളവുകൾ സൃഷ്ടംിക്കുന്നുമില്ലാ. പ്രപി�മാകുന്ന കൈജീവിിക 
ഭൂപിടിത്തിചെല ഏറ്റവും അപ്രധാാനമായാ പ്രാണ്കണ്മാണ്് മനു�യൻ. അനോനക ജീീവികണ്ങ്ങളിൽ 
ഒന്നു മാത്രംമായാത്. അതുചെകാണ്ട്് മനു�യനോകന്ദ്രിതമായാ ജ്ഞാംാനസംഞ്ജിയാങ്ങചെളല്ലാാം ചെപിാളിച്ചു മാറ്റ
ചെ�നോടിണ്ട്താചെണ്ന്ന് ജീയാശീലൻ തീരുംമാനിക്കുന്നു. പ്രപി�ത്തിചെല എല്ലാാ ജീീവിജീാലങ്ങൾക്കും 
ബിാധാകമായാ അടിിസ്ഥാന നോചാാദനകളുംചെടി സംംനോവിദനവും വിിനിമയാവുമാണ്് ഈ കവിിതകളിചെല 
‘അറിിവി് ’. ഏറ്റവും വിിശാലവും മഹാത്തരാവുമായാ അറിിവിിചെനക്കുറിിച്ച് നാരാായാണ്ഗുരും എഴുതിയാ 
‘അറിിവി് ’ എന്ന കവിിത ഓർക്കുക. ഗംീതി വൃത്തത്തിൽ പിതിനഞ്ചു പിദയങ്ങളടിങ്ങുന്ന ഈ കവിിത 
1887-നും 1897-നും ഇടിയാിൽ ആണ്് എഴുതിയാിട്ടുള്ളത്. സംകല ചാരാാചാരാങ്ങളാലും പ്രപി�ം നചെമ്മി 
പിഠി�ിക്കുന്ന പിാഠങ്ങൾ ബ്രിഹ്മനോത്ത�ാൾ വിിലചെ�ട്ടിതാചെണ്ന്ന് ഗുരും ഉത്നോബിാധാി�ിക്കുന്നു. 
ഈചെയാാരാറിിവിിചെ� തുടിർച്ചയാാണ്് എ ചെക ജീയാശീലചെ� ആഖയാനങ്ങൾ. ഒളിഞ്ഞും ചെതളിഞ്ഞുമുള്ള 
പ്രാപി�ികാനോനാ�ണ്ം കവിിതയുചെടി കൈകത്താങ്ങാവുകയാാൽ പ്രകൃതിപിാഠത്തിചെ� അനുസംൂതി
യാാണ്് ‘അറിിവി് ’ എന്ന കാഴ്ച�ാടി്.

‘പിാവിം പൂവുകളാൽ‘ എന്ന കവിിതയാിൽ, അറിിവിിചെ� ഏറ്റവും നിശ്ശിബ്ദമായാ വിിനിമയാചെത്ത
ക്കുറിിച്ച് എഴുതിയാിരാിക്കുന്നു.

‘ചെവിട്ടിിചെയാടുത്തും ഞാാൻ
ഇലചെയാാചെ�യാടിർത്തീട്ടി്
സ്ഥാപിിചെ� എചെ� നോമശനോമൽ,
മുറിിവിിൻ കാരായചെമത്തീട്ടിി -
ചെല്ലാങ്ങും-ഈ ജീീവി മാതൃക -
�കനോമ സം�രാിക്കുന്നി -
തറിിചെവിത്രം പിതു�ചെന!’
  (പിാവിം പൂവുകളാൽ)

പൂവും പുഴുവും പുൽച്ചാടിിയും മറ്റും താന്താങ്ങളുംചെടി ജീീവിശാാസംങ്ങളിൽനോ�ാലും അത്രംയും സൂക്ഷ്മമായാ 
ജ്ഞാംാനകല്പനകൾ നിറിച്ചു വിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഈചെയാാരും വിിജ്ഞാംാനശാസ്ത്രം (Epistemology) തിരാിച്ചറിി
യാാൻ മനു�യനാവുന്നില്ലാ. അനുഭാവിവും അപിഗ്രഥനവും ആണ്് അറിിവിിചെ� വിഴിികചെള ബിലവിത്താക്കു
ന്നത്. ഏറ്റവും ഉദാത്തമായാ ഈ വിഴിികളിലൂചെടിയുള്ള നിതയ സം�ാരാം എളും�മല്ലാ. ചെതന്നിമാറിിയും 
ഒഴിിഞ്ഞു നിന്നും കാനോലാചാിതമായാ പിരാിഷ്കാരാങ്ങൾ സംാഭാാവിത്തിൽ വിരുംത്താൻ മനു�യൻ പിഠിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ആകിലും ഹൃദയാധാാരാകളുംചെടി സൂക്ഷിപ്പുകാരാചെനന്നു വിരുംത്തിത്തീർ�ാനും അഭാുന്നതികൾ തന്നിൽ 
മാത്രംം നിക്ഷിപ്തമാ�ാനും അവിൻ നടിത്തുംന്ന ഉദയമങ്ങൾ ചെചാറുതല്ലാ. അവിചെയാല്ലാാം ദയാനീയാവും പിരാി
ഹാാസംയവുമാണ്് താനും. അവിിരാാമമായാ പ്രാണ്ിനോലാകം തചെന്നയാാണ്് ജീയാശീലചെ� കവിിതകളിചെല 
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അറിിവി്. പ്രകൃതിയാിചെല എല്ലാാത്തിനും ബിാധാകമായാ അടിിസ്ഥാന നോബിാധാങ്ങളുംചെടി വിിനിമയാം. 
തീർത്തുംം സംാധാാരാണ്മായാ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നിന്നും അസംാധാാരാണ്നോലാകങ്ങചെള ഇഴി പിിരാിചെച്ച
ടുക്കുനോമ്പാൾ പുതിയാ ഭാാ�യും കാഴ്ചയും ഉണ്ട്ാകുന്നു.

‘അറിിവിിചെന തടുക്കുന്നത്
നോലാകമാണ്്.
പ്രപി�ം പിഴുതില്ലാാത്ത
നോതാന്നിച്ചയാാണ്്.
ഒരും കണ്ണാടിി നോപിാചെല അത്
നമ്മുചെടി കാഴ്ചചെയാ
നമ്മിളിനോലക്കു തചെന്ന പിരാിമിതചെ�ടുത്തുംന്നു’
  (കണ്ണ് കണ്ണിചെന)

എന്നിങ്ങചെന പ്രപി�ത്തിൽ നിന്നും ചെകാത്തിചെയാടുക്കുന്ന കൽപിനകൾ അറിിഞ്ഞാാസംാദി�ാൻ 
ജീാഗംരൂകമായാ ജ്ഞാംാനോനന്ദ്രിയാങ്ങൾ കൂടിിനോയാ തീരൂ. ഭൂതഭാാവിികൾ�ിടിയാിൽ വിർത്തമാനത്തിചെ� 
നോനർത്തകാലങ്ങളിലാണ്് വിാഴ്വിിചെ� ആധാാരാചെമന്ന് തിരാിച്ചറിിയുനോമ്പാൾ, വിിരാിഞ്ഞാ ചാിറികുകൾക്കും 
പുഴുവിിചെ� നടിത്തയ്ക്കുംം പ്രാധാാനയമുണ്ട്ാകുന്നു. അത്തരാം നോബിാധായങ്ങൾ മഹാത് വിചാനങ്ങനോള�ാൾ 
മികച്ചതാണ്്.

വിനനോത്താളം വിികസംി�ാൻ വിീട്ടുമുറ്റചെത്ത പൂനോന്താട്ടിത്തിനാവിില്ലാ. മഹാാവൃക്ഷനോത്താളം 
വിലുതാവിാൻ തീചെരാചെച്ചറിിയാ സംസംയങ്ങൾക്കും പിറ്റില്ലാ. വിനയതയുചെടി ശബിളിമയാാകാൻ ചെചാറുപ്രാ
ണ്ിയുചെടി ഉടിൽത്തരാി�ിനു കഴിിയാില്ലാ. എന്നാൽ ഈ ചെചാറുതുകളുംചെടിയാത്രംയും സംമീപിസ്ഥതയുൾ
ചെ�ാള്ളാൻ ജീയാശീലൻ മാഷുചെടി കവിിതകൾ�ാവും. അവിിചെടി തഴിച്ചു വിളരുംന്ന ചെചാടിിക്കൂട്ടിങ്ങളുംം 
നോവിരുംചെപിാട്ടിിത്തിളയ്ക്കുംന്ന വൃക്ഷത്തയ്യുകളുംം പുഴു�ളിഴിയുന്ന മണ്ണുംമുണ്ട്്. കാറ്റും ചെവിയാിലുമുണ്ട്്. ഇരുംളുംം 
ചെവിളിച്ചവുമുണ്ട്്. ഋതുനോഭാദങ്ങളുംം സ്ഥലകാലങ്ങളുംം കവിിതകളുംചെടി കനിവിായുണ്ട്്. പിച്ചിലകളുംചെടിയും 
ഉണ്�ിലകളുംചെടിയും മണ്ം നിറിഞ്ഞാ കാറ്റും നോമഘം ചാീറ്റുന്ന മഴിയും ആകാശങ്ങചെള ഭൂമിയാിൽ 
എത്തിക്കുന്നു. തികച്ചും വിിഭാിന്നമാചെയാാരും കാവിയനോലാകം. പുറിനോത്തക്കു നോനാക്കുനോമ്പാചെഴിാചെ� ‘അകം’ 
കാട്ടിിത്തരുംന്ന കവിിതകൾ.

കുറിിപ്പുകൾ
1. ജീയാശീലൻ ചെക എ ‘ജീയാശീലചെ� കവിിതകൾ’, കറിൻറി് ബുക്സി്, ഒന്നാം പിതി�്,മാർച്ച്, 2008, പുറിം 16

2. അനോത പുസ്തകം, പുറിം 302

3. അനോത പുസ്തകം, പുറിം 295

ഗ്രന്ഥസൂചാി
4. ജീയാശീലൻ ചെക എ , 2015, ആമയും കാലവും,ഒന്നാംപിതി�്, ഡ്ി സംി ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം.

5. ജീയാശീലൻ ചെക എ , 2008 , ജീയാശീലചെ� കവിിതകൾ , ഒന്നാം പിതി�്, കറിൻറി് ബുക്സി്, തൃശ്ശൂർ.

നോഡ്ാ. അഥീന എം എൻ. 
നോചാർത്തല എൻ.എസം്.എസം്. നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധായാപിികയാാണ്്. കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ 
സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് എം.എ., എം.ഫ്ിൽ. ബിിരുംദങ്ങളുംം ‘കൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ആഖയാന
കവിിതകൾ’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്നും പിിഎച്ച്.ഡ്ി.യും നോനടിി.



‘മനു�യസംന്നിധാിയാിൽ’ ഒരാു മനു�യർ
ഹരിികുമാാർ എസം.്

സ്കാകൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്്, മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാല, നോകാട്ടിയാം

മാനവിജീീവിിതചാരാിത്രംത്തിൽ ഏറ്റവും വിിപ്ലവിാത്മക കാലമായാിരുംന്നു ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ട്്. പ്രതീ
ക്ഷകൾക്കും പ്രതയാശകൾക്കും എന്നനോപിാചെല നിരാാശതകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും ഈ കാലം 
വിഴിിമരുംന്നിട്ടു. വിയവിസംായാം, വിാണ്ിജീയം, സംാമ്പത്തികം വിിദയാഭായാസംം മുതലായാവി പ്രതയാശ നൽകി
യാനോ�ാൾ മനു�യർ തമ്മിിൽ വിച്ചു പുലർത്തുംന്ന വിിഭാാഗംീയാതകളുംം യുദ്ധിങ്ങളുംം നോരാാഗംവും പിട്ടിിണ്ിയും 
മറ്റും കൈനരാാശയചെത്ത പ്രദാനം ചെചായ്തു. കാലം നോപിാകനോ�ാചെക പ്രതയാശ നൽകിയാിരുംന്ന ഘടിക
ങ്ങൾ നോപിാലും മനു�യകുലചെത്ത കൈനരാാശയത്തിനോല�് തള്ളിവിിട്ടുകളഞ്ഞു. ആധുനികതാവിാദം 
അഭാിമുഖീകരാിനോ�ണ്ട്ി വിന്ന ആശയാഭൂമികയാായാിരുംന്നു ഇത്. നോനടുന്നചെതാന്നും നോനട്ടിങ്ങളല്ലാ എന്ന 
നോതാന്നൽ ശക്തമായാി. അസ്ഥിവിാരാവും എടുപ്പുകളുംം തകർന്ന് ഇടിിഞ്ഞു ചെപിാളിഞ്ഞാ മൂലയങ്ങളുംചെടി 
നരാകദർശനചെത്ത കാലം അവിിചെടി അവിതരാി�ിച്ചു.

കാലചെത്ത ചാരാിത്രംചെ�ടുത്തുംക എന്ന ബിാദ്ധിയതയാാണ്് കവിികൾ അനോബിാധാമായാി ഏചെറ്റടുക്കു
ന്നത്. കാലം എന്നത് നിശ്ചലമായാ ഒന്നല്ലാ. അത് മുനോന്നാട്ടും പിിനോന്നാട്ടും ചാലിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു; 
അതിനോനാചെടിാ�ം കവിിയും. ഭൂതാനുഭൂതികളിനോലക്കും ഭാാവിിപ്രതീക്ഷകളിനോലക്കുമുള്ള ഈ സം�ല
നമാണ്് വിർത്തമാനസംത്തചെയാ സംാദ്ധിയമാക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം കവിിയുചെടി വിയവിഹാാരാമണ്ഡ്ലചെത്ത 
പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതും. ഭാാ�യാിലൂചെടിയാാണ്് കവിിയുചെടി ഈ സം�ാരാം. ഇനോത കാവിയഭാാ� അനു
വിാചാകചെന പ്രനോചാാദി�ിക്കുകയും കവിിയുചെടി വിഴിിയാിനോലാ അല്ലാാചെതനോയാാ കാലങ്ങനോളാടി് ഐകയചെ�
ടുത്തുംകയും അങ്ങചെന കവിിത കാലത്തിചെ� കണ്ണാടിിയാാവുകയും ചെചായ്യുന്നു.

കാലം മനു�യകുലത്തിചെ� മുന്നിൽ കത്തിച്ചുചെവിച്ച ഏറ്റവും വിലിയാ അഗ്നികുണ്ഡ്മാണ്് 
മതം. അതിചെ� ചെവിളിച്ചത്തിൽ ആകർ�ി�ചെ�ട്ടി് വിീണ്് തുലഞ്ഞുനോപിാകുന്ന ഈയാാമ്പാറ്റക
ളായാി മനു�യർ മാറിിനോ�ാകുന്നത് സംാാഭാാവിികം മാത്രംം. ചെവിളിച്ചം ദു:ഖമായാി മാറുന്ന ചാരാിത്രംത്തിചെല 
ഇരുംണ്ട് ഏടിാണ്ിത്. മനു�യചെ� ആശകനോളാടും ആശങ്കകനോളാടും പ്രതികരാിനോ�ണ്ട് സംാമൂഹാിക
സംത്തയാായാ മതം അവിരുംചെടി പ്രതീക്ഷകളുംം അഭാിലാ�ങ്ങളുംം ആകുലതകളുംം അറിിഞ്ഞാിചെല്ലാന്ന് 
നടിിക്കുകയും അവിചെരാ ചെമരും�ി നിർത്തുംന്നതിനുള്ള ഉപികരാണ്മായാി പ്രവിർത്തിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. 
മനു�യവിിനോമാചാനത്തിനുള്ള ശക്തിയാാകാത്തിടിനോത്താളം അത് കറുനോ�ാ മയാക്കുമരുംനോന്നാ ഒചെ� 
ആയാി വിി�ം വിമിക്കുകതചെന്ന ചെചായ്യും. അതിചെ� മയാക്കുശക്തി പിരാനോലാകത്തിചെല സംനോന്താ�ം 
വിാഗ്ദാാനം ചെചായ്ത്് ഭൂമിയാിചെല അസംന്തുഷ്ടംിചെയാ പൂർണ്ണമനനോസംാചെടി അംഗംീകരാി�ാൻ നോപ്രരാി�ിക്കുകയും 
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അതിനുനോവിണ്ട്ി മരാി�ാനും അനയചെന വികവിരുംത്താനും മാനസംികമായാി സംജ്ജമാക്കുകയും ചെചായ്യും. 
‘ഹാാ നോചാർന്നുനിൽനോ�ാൻ മലകാണുകില്ലാ’ എന്ന് പിറിഞ്ഞാനോപിാചെല മതത്തിചെ� ഉള്ളിൽ നിൽക്കു
നോമ്പാൾ അതിചെന പൂർണ്ണമായാി മനസ്സിലാവുകയാില്ലാ. മതചാരാിത്രംത്തിചെല ഇരുംണ്ട് ഇന്നചെലകൾ 
ചാരാിത്രംത്തിന് ചെവിളിയാിലാണ്്. അനോ�ാൾ മനു�യകുലം ഇനോന്നാളം ഊറ്റിക്കൂട്ടിിചെവിച്ച സംാനോഹാാദരായ
ത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാികനോനട്ടിങ്ങളുംം പിരാസ്പരാശത്രുതയുചെടി അധാികാരാചെ�ാലചെവിറിികളുംം ചെതളിഞ്ഞാ് 
കാണ്ണ്ചെമന്നുചെണ്ട്ങ്കിൽ അതിചെ� ഉള്ളിൽ നിന്നും സംാനോമധായാാ പുറിത്തിറിങ്ങി മചെറ്റാരും മനനോസ്സാചെടി 
തിരാിഞ്ഞുനോനാ�ിനോയാ പിറ്റൂ. അത്തരാത്തിൽ പുറിത്തിറിങ്ങി മചെറ്റാരും മനനോസ്സാചെടി താനുൾചെ�ടുന്ന 
മനു�യപ്രകൃതിചെയാ നിർമ്മിമതാനോത്താചെടി നോനാ�ി�ാണുന്നവിയാാണ്് അ�ിത്തത്തിചെ� കവിിതകൾ 
ഏചെറിയും. ‘കണ്ണീരാിൽ ഉറിഞ്ഞുകൂടിിയാ ചെവിണ്ണ�ല്ലാ്’ എന്ന ശീർ�കത്തിൽ അ�ിത്തം കവിിതകളുംചെടി 
ആമുഖമായാി നോഡ്ാ: എം ലീലാവിതി പിറിയുന്നത് ശ്രീദ്ധിിക്കുക. ‘’കണ്ണീരുംം ചാിരാിയും രാണ്ടുതരാമുണ്ട്്. 
തനി�ായാി മാത്രംമുള്ളവി, അനയർ�ായാി അനയചെരാ ചെചാാല്ലാിയുള്ളവി. ആദയചെത്ത കൂട്ടിരുംചെടി സംാാ
ത്മപിരാത പിരാിധാി കടിന്നാൽ വിി�ാദനോരാാഗംമാവും. രാണ്ട്ാമനോത്തതിന് അതിരാില്ലാ. സംഹാാനുഭൂതിയും 
കാരുംണ്യവും എത്രം വിളർന്നാലും പ്രപി�ം നോപിാചെലയാാണ്്. അതിരാില്ലാാചെത വിളരുംന്നു. എത്രം വിളർന്നാ
ലും നോരാാഗംാവിസ്ഥയാാവിില്ലാ. ഈ തതാം മുൻനിർത്തിയാാണ്് അരാിനോസ്റ്റാാട്ടിിലിചെ� കഥാർസംിസം് സംിദ്ധിാ
ന്തത്തിൽ പ്രയുക്തമായാ രൂപികം കൈവിദയശാസ്ത്രത്തിചെല വിിനോരാചാനചെത്ത ആസ്പദമാ�ിയുള്ളതല്ലാ 
മതാനുഷ്ഠിാനത്തിചെല വിിമലീകരാണ്ചെത്ത (Religious Cathersis) ആസ്പദമാ�ിയുള്ളതാചെണ്ന്ന് 
ചാിലർ വിാദിക്കുന്നത്» (അ�ിത്തം കവിിതകൾ: 2010: XXI: മാതൃഭൂമി) മതാനുഷ്ഠിാനത്തിചെല വിിമ
ലീകരാണ്ം എന്നത് എല്ലാാ മതങ്ങളുംനോടിയും അടിിസ്ഥാന പ്രമാണ്ങ്ങളിലുള്ളതുതചെന്ന, സംംശയാമില്ലാ. 
മനു�യചെ� വിയക്തിതാത്തിനും കൂട്ടിായാ ജീീവിിതത്തിനും അടിിസ്ഥാനപിരാമായാ പ്രതീക്ഷകളുംചെടി നിർ
വ്വഹാണ്ത്തിനും വിയക്തമായാ കരുംതലുകളുംള്ള അവി വിിമലീകരാണ്ക്ഷമമാചെണ്ന്നുള്ള കാരായത്തിലും 
തർ�മില്ലാ. എന്നാൽ പ്രതയക്ഷത്തിൽ വിന്നു ഭാവിിച്ചത് അവിയുചെടി സ്ഥാപിനപിരാവും ഘടിനാപിരാവും 
ആശയാപിരാവുമായാ തലങ്ങളിൽ മനു�യചെന ചെമരും�ിചെയാടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപികരാണ്ങ്ങളായാി മാറിി 
എന്നുള്ളതാണ്്, ഇവിിചെടിയാാണ്് അ�ിത്തത്തിചെല കവിിനോചാതന «മനു�യസംന്നിധാിയാിൽ” അവിനമ്ര
ശീർ�നായാി മിഴിിനീചെരാാഴു�ി ചെകഞ്ചുന്നത്.

‘മതനോമചെതങ്കിലുമാകചെട്ടി
മനുജീാത്മാനോവി കരാഞ്ഞാിരാിക്കുനോന്നൻ
നിരുംപിാധാികമാം നോ�ഹാം
നിന്നിൽ ചെ�ാട്ടിി�ിളിർന്ന് ചെപിാന്തചെട്ടി’ 

എന്ന് മതം മനു�യ കുലത്തിനോനൽ�ിച്ച നഷ്ടംലാഭാങ്ങളുംചെടി ഇരുംവിശങ്ങനോളയും ഒരുംനോപിാചെല നോചാർത്തും
നിർത്തി ചെകാണ്ട്ാണ്് അനോേഹാം ഇത് പിറിയുന്നത്. ‘പില പുരും�ാന്തരാമൂട്ടിിയാ തീരാാപിക തൻ ചെകാലച്ച
തിക്കൂർപ്പും, പില പുരും�ാന്തരാമരുംളിയാ കാരുംണ്യ ജ്ഞാംാന ദിവിയ ഗംർഭാവും’ ആണ്് ആ രാണ്ടു വിശങ്ങൾ. 
ഒന്നാമനോത്തത് സ്മൃതിയുചെടി അഗ്നിപിർവ്വതം ചെപിാട്ടിി തലനോച്ചാർ ലാവിയാായാി ഉരുംകിചെയാാഴുകുനോമ്പാൾ 
മറുവിശത്ത് ആനന്ദത്തിചെ� ബിിന്ദു അനവിരാതമായാി വിികസംിക്കുകയാാണ്്. അചെതന്തുതചെന്നയാായാാ
ലും, ഉണ്ട്ാനോകണ്ട്ത് ഒനോന്നയുള്ളൂ, നിരുംപിാധാികമായാ നോ�ഹാം. അ�ിത്തത്തിചെ� കവിിതയാിൽ 
ആവിർത്തിച്ചു വിരുംന്ന ഒന്നാണ്് കൃതജ്ഞാംത ഇച്ഛിി�ാത്ത നോ�ഹാം. ‘ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� 
ഇതിഹാാസംം’ മുതൽ അ�ിത്തം മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന ഉൾ�ാഴ്ചയാിനോലക്കുള്ള താനോ�ാൽ വിാകയമാണ്് 
ഇത്. അതിചെനാരും ഫ്ലശ്രുതിയുമുണ്ട്്. അത് പിരാനോലാക സംൌഖയമല്ലാ. മരാണ്ാന്തരാം ലഭാിക്കുന്ന സംാർഗ്ഗ
ജീീവിിതനോമാ കൈവികുണ്ഡ് ദർശനനോമാ അല്ലാ. പിിചെന്നനോയാാ, ‘നോ�ഹാത്തിന് വിരാമ്പിൽ തചെന്ന ലഭാിക്കുന്നു 
നിദ്ര നിർബിാധാം’ എന്നതനോത്രം ആ ഫ്ലശ്രുതി. ജീീവിിതത്തിൽ മനസ്സമാധാാനവും സംനോന്താ�വും 
ലഭാി�ാചെത ഉറി�ംചെകട്ടി് ഉലാനോത്തണ്ട്ി വിരുംന്നതാണ്് മനു�യചെന സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഏറ്റവും 
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വിലിയാ നരാകയാാതന. നോ�ഹാമുനോള്ളടിത്ത് മനസ്സമാധാാനവും സംനോന്താ�വും തനിനോയാ ലഭാിക്കുന്നു. 
‘നോ�ഹാമാണ്ഖിലസംാരാമൂഴിിയാിൽ’ എന്ന് കുമാരാനാശാനും ‘നോ�ഹാത്തിൽ നിന്നില്ലാനോല്ലാാ മചെറ്റാന്നും 
ലഭാിക്കുവിാൻ’ എന്ന് ജീി.യും ‘കവിികൾ�് ഒനോന്നയുള്ളൂ മതം അത് നോ�ഹാമാണ്് ’ എന്ന് മഹാാകവിി 
കൈവിനോലാ�ിള്ളിയും പിറിഞ്ഞാത് ഈ അവിസംരാത്തിൽ ഓർമ്മിി�ാവുന്നതാണ്്. അ�ിത്തചെത്ത 
സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം നോ�ഹാം എന്നത് മതമല്ലാ അതിനോന�ാളുംപിരാി നോയാാഗംദർശനമാണ്്. 
അനോേഹാം പിറിയുന്നു.

നോ�ഹാമുറിനോന്നടിചെത്ത
നോദാ�ത്തീചെകട്ടി കാഴ്ച ഞാാൻ കണ്ടൂ
അവിിചെടിപ്പൂത്തും ചെപിചെട്ടി-
ന്നായാിരാമിതളുംള്ള നോകവിാലനന്ദം

നോയാാഗംശക്തിചെകാണ്ട്് കുണ്ഡ്ലിനീശക്തി ഉണ്ർത്തി, താനും പിരാനും പിരാംചെപിാരുംളുംം ഒന്നായാി 
മാറുന്ന അകൈദാതസംാക്ഷാൽ�ാരാമാണ്് ഇത്. വിാസ്തവിത്തിൽ ആദിമഹാസ്സിചെന ആരാാഞ്ഞുള്ള 
പിരാമസംത്താപ്രവിണ്മായാ ഈ ചാിന്ത അവിയാനോഖയയാവും അനിർവിചാനീയാവും അനുഭൂതിപ്രധാാന
വുമാണ്്. നിദ്രാണ്മായാി കിടിക്കുന്ന ശക്തി (കുണ്ഡ്ലിനി) ഉണ്ർന്നാടിി�യാറിിയാാണ്് ഈ വിിധാം 
നോകവിലാനന്ദത്തിൽ എത്തുംന്നത്. അവിിചെടി തചെ� ആഹാാരാ വിിഹാാ രാനിദ്രാ കൈമഥുനാദി ചാതുഷ്ടംയാം 
നോപിാലും അതിനുള്ള ആരാാധാനയാായാി മാറുന്നു. അതിലൂചെടി ഉണ്ട്ാകുന്ന അനുഭൂതി, തിളങ്ങുന്ന ഒരും 
തുള്ളി മിഴിിനീരാാണ്്. അത് സംാാർത്ഥ ഭാരാിതമല്ലാ. മറ്റുള്ളവിർ�ായാി ചെപിാഴിിയുന്നതാണ്്. ആ പിരാമാനന്ദ
ചെത്ത ആർക്കും മൂക്കുമുചെട്ടി നുകരാാൻ കഴിിയുന്നതുമാണ്് എന്ന് കവിി പിലനോ�ാഴും പിറിഞ്ഞു തരുംന്നുണ്ട്്. 
പിനോക്ഷ, സംാധാിക്കുന്നുനോണ്ട്ാ? അതിന് ഓനോരാാരുംത്തരുംം ശ്രീമിക്കുക തചെന്ന നോവിണ്ം. അനോേഹാചെത്ത 
സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം, ഇചെതാചെ�,

പിറിയാാചെമന്നല്ലാാചെത
പിരാനാചെലന്തുള്ളു ശകയമി�ാരാിൽ?
ചെചാത്തിനോ�ാരാണ്മനോല്ലാാ
ജീന്തു തനിക്കുള്ള രാഥയ കയ്യംാൽ

എന്നാൽ അങ്ങചെന ‘ഒരും വിഴിി ചെവിട്ടിിപൂർത്തീകരാിച്ചാനോലാ’ തീർച്ചയാായും കാണ്ചെ�ചെട്ടിാരും 
കൈദവിതമായാി നീയാന്നുചെതാട്ടു സംർവ്വർക്കും എന്ന കാരായത്തിൽ സംംശയാിനോ�ണ്ട്തില്ലാ. മനു�യകുലം 
അവിിചെടി എത്തിനോച്ചരാണ്ം എന്നതാണ്് അനോേഹാത്തിചെ� ആതയന്തികലക്ഷയം.

പിനോക്ഷ, ഇ�ാരായത്തിൽ കവിി ഉൾചെ�ടുന്ന നമ്മുചെടി സംമൂഹാം ഇന്ന് വിലിയാ ചെവില്ലുവിിളി നോനരാി
ട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണ്്. കൈവിവിിധായമാർന്ന സംംസ്കാാരാ ആചാാരാ ചാിന്താധാരാണ്ികൾ തുടിർന്ന് 
നോപിാരുംന്നതു ചെകാണ്ടുതചെന്ന നമ്മുചെടി ഭാരാണ് ഘടിന അവി ഓനോരാാന്നിനും പ്രനോതയകം പ്രനോതയകം 
പിരാിരാക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർനോേശ തതാങ്ങൾ അംഗംീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. എന്നാലും ചാിലനോ�ാചെഴിങ്കിലും ചാിലയാി
ടിങ്ങളിചെലങ്കിലും ഏകാധാിപിതയ ഭാരാണ്ക്രമം നോപിാചെല നിർബിന്ധിതമായാ ചാില ക്രമചെ�ടുത്തലുകൾ 
കാണ്ാം. ഏത് ഭാക്ഷണ്ം കഴിി�ണ്ം, ഏത് വിസ്ത്രം ധാരാി�ണ്ം എചെന്നല്ലാാമുള്ളത് വിയക്തിസംാാത
ന്ത്രവും ഭാരാണ്ഘടിന നൽകുന്ന അധാികാരാവുമാണ്്. അതിൽ മറ്റുചാിലർ കൈകകടിത്തുംകയും അത് 
കലാപിവും ചെകാലപിാതകവും വിചെരാ എത്തിനോച്ചരുംകയും ചെചായ്യുന്നു. ഓനോരാാ വിയക്തിക്കും എന്നനോപിാചെല 
വിയക്തിക്കൂട്ടിായ്മയാായാ ഓനോരാാ ചെചാറു മത സംമൂഹാത്തിനും അതിനോ�തായാ സംാതാമുണ്ട്്. അത് പ്രകടിി
�ിക്കുന്നത് പില രാീതിയാിലുമാണ്്. നോവി�ം ധാരാിക്കുന്നതിൽ, മുടിിയും താടിിയും പ്രനോതയക രാീതിയാിൽ 
ക്രമചെ�ടുത്തുംന്നതിൽ (കൈവി�ം മുഹാമ്മിദ് ബി�ീറിിചെ� ‘നോരാാമ മതങ്ങൾ’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം നമ്മുചെടി 
സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷത്തിൽ സംജീീവിമാണ്നോല്ലാാ) ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങളിൽ, ഭാക്ഷണ്ത്തിൽ ഒചെ� 
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അതുണ്ട്്. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന ഓനോരാാ മനു�യനും സംമൂഹാനോത്താടും വിിശി�യ ചാരാിത്രംനോത്താടും ചാില 
ഉത്തരാവിാദിതാങ്ങളുംണ്ട്്. അത് നിറിനോവിറ്റചെ�ടിണ്ചെമങ്കിൽ അഭാിപ്രായാസംാാതന്ത്രയവും മതസംാാതന്ത്രയവും 
ആവിിഷ്കാരാസംാാതന്ത്രയവും പൂർണ്ണമായും അനുഭാവിി�ാനാകണ്ം. മതസംാാതന്ത്രയം എന്നത് ഏത് 
മതത്തിനും എന്തും ചെചായ്യംാനുള്ള കർമ്മിസംാാതന്ത്രയമല്ലാ. മറ്റുള്ളവിരുംചെടി വിിശാാസംങ്ങചെള നിഹാനി�ാ
നുളള സംാാതന്ത്രയവുമല്ലാ. സംതയചെത്ത അനോനാ�ിച്ച് കചെണ്ട്ത്തുംവിാനുള്ള ആത്മപിരാിനോശാധാനക്കുള്ള 
സംാാതന്ത്രയമാണ്്. തങ്ങളുംചെടി സംതയചെത്ത സംാീകരാിക്കുവിാനും അല്ലാാത്തവിചെയാ നിരാാകരാി�ാനുമുള്ള 
സംാാതന്ത്രയമുണ്ട്്. അത് അധാികാരാചെത്തയും ഭാരാണ്കൂടിചെത്തയും വിിമർശിക്കുവിാനുമുള്ള ജീനാധാിപിതയ
പിരാമായാ സംാാതന്ത്രയമാണ്്.

തലമുടിി, യാിഷ്ടംംനോപിാചെല-
ചെകട്ടിിച്ചായാ്ച്ചും ചാരാിച്ചുമിനോട്ടിാളൂ;
അഥവിാ, ചെവിട്ടിിചെയാാതു�ി
പിരാിമള കൈതലം പുരാട്ടിിചെവിനോച്ചാളൂ
അങ്ങചെനചെയാാന്നും ചെചായ്യംാ-
നല്ലാാ താങ്കൾ�് നോമാഹാചെമന്നാകിൽ
നോമാഹാം നോപിാചെല തലമുടിി
മുച്ചൂടിായാിച്ചിരാച്ചുവിിനോട്ടിാളൂ
തലയാിൽചെ�ട്ടും ചെകാള്ളാം
തലയാിൽചെ�ട്ടിിനുവിാഞ്ഛയുചെണ്ട്ങ്കിൽ
ചെതാ�ി ധാരാി�ണ്ചെമങ്കിൽ
ചെതാ�ി ധാരാിച്ചാലുമിഷ്ടംവിർണ്ണത്തിൽ

അതുനോപിാചെല ഭാസ്മക്കുറിി, ചാന്ദനക്കുറിി, പൂണൂല്, ചെകാന്ത തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാാം ഓനോരാാ വിയക്തിക്കും 
അവിരാവിരുംചെടി വിിശാാസംത്തിചെനാത്തവിണ്ണം ധാരാിക്കുവിാൻ അവികാശമുള്ളതാണ്്. കാതുകുത്ത്, 
നോമൽ�ാതുകുത്ത്, തലയാിൽ തട്ടിമിടിൽ, വിിശറിിചെവിച്ച് മുണ്ടുടു�ൽ, താലിചെകട്ടിൽ തുടിങ്ങിയാവിയും 
മത സംാാതന്തയം എന്നനോപിാചെല വിയക്തി സംാാതന്ത്രയം കൂടിിയാാണ്്. അതുനോപിാചെല തചെന്നയാാണ്് 
ചെകാടിിപിിടിി�ാനും രാാഷ്ട്രീീയാമായാി സംംഘടിി�ാനും പ്രതിനോ�ധാി�ാനും ഒചെ�യുള്ള സംാാതന്ത്രയവും 
അധാികാരാവും.

ഈ നോബിാധായം നോലാകജീനതചെയാ ഇന്ന് പുതിചെയാാരും ജീാഗ്രതയാിനോല�് ഉണ്ർത്തി വിിടുന്നുണ്ട്്. 
അടിിസ്ഥാന വിിഭാാഗംങ്ങളിൽ തചെന്ന പുതിയാ ഉണ്ർവ്വ് പ്രകടിമാണ്്. നോലാക മനു�യചെ� പ്രതീക്ഷ
യുചെടി വിിചാാരാമാണ്ിത്. മനു�യൻ അവിരുംചെടി സംാതാചെത്തക്കുറിിച്ചും മാനവിികതചെയാക്കുറിിച്ചും പുതിയാ 
അവിനോബിാധാം ആർജ്ജിച്ചിരാിക്കുന്നു. അവിർ രാാഷ്ട്രീീയാ കൌശലത്തിചെ� കരും�ളാനോയാാ സംമ്പദ് 
യാന്ത്രത്തിചെ� പില്ലാാനോയാാ തുടിരാാൻ വിിസംമ്മിതിക്കുകയും തങ്ങൾ വിസ്തു�ളല്ലാ വിയക്തികളാണ്് എന്ന് 
നിഷ്കർ�ിക്കുകയും ചാരാിത്രംത്തിചെ� വിിധാാതാ�ളാചെണ്ന്ന നോബിാധായനോത്താചെടി ചെപിരുംമാറുകയും 
ചെചായ്യുന്നു. എന്നിരുംന്നാലും, അനോ�ാഴും അവിർ മതത്തിചെ� ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയും അതിചെ� മയാക്കു 
ശക്തിയാിൽ അവിരാറിിയാാചെതതചെന്ന അമങ്ങിനോ�ാവുകയും ചെചായ്യുന്നു എന്നതാണ്് യാാഥാർത്ഥയം 
അത് തചെന്നയാാണ്് ഈ ചാിന്തയുചെടി സംങ്കീർണ്ണതയും കൈവിരുംധായവും.

നാം ആയാിരാിക്കുന്ന പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുതചെന്ന അപിരാചെന മനസ്സിലാ�ാനും 
ഉൾചെ�ാള്ളാനും തീവ്രമായാ ശ്രീമം നടിനോത്തണ്ട്തുണ്ട്്. ഈ പിരാസ്പരാാഭാിമുഖയനോമ മതനോബിാധാത്തിചെ�യും 
മത സംഹാവിർത്തിതാത്തിചെ�യും അടിിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയാ മാനവി സംമൂഹാം ചെമനചെഞ്ഞാടു�ാൻ 
സംഹാായാകമാകൂ. ബുദ്ധിനും നബിിയും ക്രിസ്തുവും ശങ്കരാനും നാരാായാണ് ഗുരുംവുചെമാചെ� തങ്ങളുംചെടി 
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കാലചെത്ത സംമ്പന്നമാ�ിയാത് ഈ പിരാസ്പരാാഭാിമുഖയത്തിന് നോപ്രരാണ് നൽകിചെ�ാണ്ട്ാണ്്. 
എന്നാൽ, അവിചെരാ പിറ്റിയുളള ഐതിഹായങ്ങളുംം ചെകട്ടുകഥകളുംം നാം ഗംൌരാവിമായാിചെട്ടിടുത്ത് അവിചെരാ 
ചാരാിത്രംവിഴിികളിൽ മഹാതാവിൽ�രാിക്കുകയും അവി�് പിിന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ മനു�യചെന വിിസ്മരാിക്കു
കയും ചെചായ്യുന്ന അവിസ്ഥയുമുണ്ട്്. മനു�യചെ� നോബിാധാത്തിൽ മതം നടിത്തുംന്ന മയാക്കു പ്രകടിനമാണ്് 
ഇത്തരാം മഹാതാവിൽ�രാണ്ങ്ങൾ. മതത്തിചെ� നോപിരാിൽ മനു�യർ അസംഹാിഷ്ണു�ളാകുന്നതിചെ� 
കാരാണ്ങ്ങളിൽ വിളചെരാ പ്രധാാനചെ�ട്ടി ഒന്നാണ്ിത്. ഇവിിചെടിയാാണ്്, അ�ിത്തത്തിചെ�,

മതനോമചെതങ്കിലുമാകചെട്ടി
മനുജീാത്മാനോവി കരാഞ്ഞാിരാിക്കുനോന്നൻ
നിരുംപിാധാികമാം നോ�ഹാം
നിന്നിൽ ചെപിാട്ടിി�ിളിർന്ന് ചെപിാന്തചെട്ടി

എന്ന ആഹാാാനം.

‘ചെപിാട്ടിി�ിളിർന്ന് ചെപിാന്തചെട്ടി’ എന്ന തികഞ്ഞാ പ്രതയാശാപിരാമായാ ഒരും ബിിംബിത്തിലൂചെടി ‘നിരും
പിാധാികമായാ നോ�ഹാം’ എല്ലാാവിരാിലും പുനർജീനിക്കും എന്ന് പ്രഖയാപിിക്കുനോമ്പാൾ പുതുനോലാകചെത്ത 
കുറിിച്ച് അ�ിത്തത്തിനുള്ള ഉറിച്ച പ്രതയാശ തചെന്നയാാണ്് പ്രകടിമാകുന്നത്. പുതു�ൽ—പുനർജീനി 
ബിിംബിങ്ങൾ (Renewal and Rebirth Images) ശുഭാാപ്തി വിിശാാസംചെത്ത നോദയാതി�ിക്കുവിാനായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു എന്ന് ‘ഇടിനോശ്ശിരാി�വിിത—ശില്പവിിചാാരാം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നോഡ്ാ: ചെക.പിി. 
നോമാഹാനൻ വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്് (2006: 187: ചെപ്രാ. പിി. ശങ്കരാൻ നമ്പയാർ ഫ്ൌനോണ്ട്�ൻ, തൃശൂർ) 
അതായാത് കവിിതകളിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന ഇത്തരാം പുതുമുളകളുംം, ശിശുരൂപിങ്ങളുംം മറ്റും പുനർജീന്മാ
വിാഞ്ഛയുചെടി പ്രതീകങ്ങൾ എന്നനോപിാചെല വിിഘടിിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭൂതവിർത്തമാനങ്ങചെള സംമനായാി
�ിച്ച് പ്രതയാശാപൂർവ്വം ഭാാവിിചെയാ ഉറ്റുനോനാ�ാനുള്ള കവിികളുംചെടി തന്ത്രം കൂടിിയാാണ്് എന്ന് ചുരും�ം. 
ഈ ഒരാർത്ഥത്തിൽ വിിരുംദ്ധിങ്ങചെള (വിിഘടിിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂത-ഭാവിത്കാലങ്ങൾ, രാതി-വിിരാതികൾ 
എന്നിവിചെയാ) ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളാണ്് ശിശു ബിിംബിങ്ങൾ എന്ന് നോഡ്ാ: ലീലാവിതിയും വിയക്ത
മാക്കുന്നുണ്ട്് (1993: 154-55: ആദിപ്രരൂപിങ്ങൾ സംാഹാിതയത്തിൽ—ഒരും പിഠനം: നോകരാളഭാാ� ഇൻസ്റ്റാി
റ്റൂട്ടി് ) ഇത്തരാം ബിിംബിങ്ങൾ പ്രഭാാതം, പുതുമുളകൾ എന്നിങ്ങചെന പില രാീതിയാിലും പ്രതയക്ഷചെ�ടിാം.

അ�ിത്തത്തിചെ� ഏതു കവിിതയും ഈ രാീതിയാിൽ എനോ�ാഴും പ്രസംാദാത്മക വിീക്ഷണ്ം 
പുലർത്തുംന്നു എന്ന് പിറിയാാം. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന “മനു�യസംന്നിധാിയാിൽ” എന്ന കവിിതയാിൽ 
മനു�യകുലത്തിന് സംംഭാവിിച്ച ധാർമ്മിചാുതിനോയാാടുള്ള വിിക്ഷുബ്ധശബ്ദം ഉചെണ്ട്ങ്കിലും ആതയന്തികമായാി 
പ്രതയാശാഭാരാിതമാണ്് അതിചെ� ആന്തരാികഘടിന എന്ന് കാണ്ാം. അതുതചെന്നയാാണ്് അ�ിത്ത
ത്തിചെ� കാവിയദർശനവും ജീീവിിതവിീക്ഷണ്വും എന്നും പിറിയാാവുന്നതാണ്്.

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. നോമാഹാനൻ ചെക.പിി., 2006.,ഇടിനോശ്ശിരാി�വിിത—ശില്പവിിചാാരാം, ചെപ്രാഫ്. പിി ശങ്കരാൻ നമ്പയാർ ഫ്ൌനോണ്ട്�ൻ, തൃശ്ശൂർ.

2. ലീലാവിതി എം., 1993, ആദിപ്രരൂപിങ്ങൾ സംാഹാിതയത്തിൽ—ഒരും പിഠനം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്.

3. അ�ിത്തം, 2010, അ�ിത്തം കവിിതകൾ, മാതൃഭൂമി.

നോഡ്ാ. ഹാരാികുമാർ എസം്.
മഹാാത്മാ ഗംാന്ധി സംർവികലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്ിൽ അധായാപികൻ. ഗംവിചെ��് നോകാനോളജീ്, മൂന്നാർ, 
ഗംവിചെ��് നോകാനോളജീ്, കട്ടി�ന, സംംസ്കൃത സംർകലാശാലയുചെടി പിയ്യംന്നൂർ പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം, കാലടിി മുഖയ 
നോകന്ദ്രം എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ അധായാപികനായാി പ്രവിർത്തിച്ചു.



കവിിതയുചെടി കൈജീവിനോലാകം : ഭാാവിന,ദർശനം,ആഖയാനം
ബിിന്ദു ടിി.വിി.

അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ, ഗംവിണ്ചെമ�് ആർടി് സം് ആ�് സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോ�ാടി്

സ്ത്രീവിാദവും പിരാിസ്ഥിതിവിാദവും കൈകനോകാർക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയാസംാമൂഹായമുനോന്നറ്റങ്ങളാണ്് പുതിയാ 
കാലത്തിചെ� ആനോഗംാളസംവിിനോശ�തകളിൽ ഒന്ന്. കാലങ്ങളായാി ബിഹുവിിധാനോകായ്മകൾ�ടിിചെ�ട്ടി് 
സംാതാവും സംാാതന്ത്രയവും നഷ്ടംചെ�ട്ടി സ്ത്രീനോചാതന ഭൂമിയുചെടി കൈദനയതയുമായാി താദാത്മയം പ്രാപിിക്കുന്ന 
സംന്ദർഭാമാണ്ിത്. മർേിതാവിസ്ഥകളുംചെടി സംമാനതയാിൽ മാത്രംമായാിരുംന്നില്ലാ ഈ ഐകയചെ�ടിൽ. 
ഉർവ്വരാതാവിീക്ഷണ്ങ്ങളുംം സംഹാവിർത്തിതാസംംസം് കാരാവും സ്ത്രീചെയായും പ്രകൃതിചെയായും നോചാർത്തുംവിയ്ക്കും
ന്നവിതചെന്ന. പിാരാിസ്ഥിതികസ്ത്രീവിാദത്തിചെ� ജീീവിനോരാഖതചെന്ന എല്ലാാത്തരാം അധാികാരാസ്ഥാപിനങ്ങ
ചെളയും നിരാാകരാിച്ചുചെകാണ്ട് ്സംഹാവിർത്തിതാത്തിചെ� പിാത സ്ഥാപിി�ലാണ്നോല്ലാാ. പുരും�നും സ്ത്രീയും 
തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധചെത്ത മാത്രംമല്ലാ മനു�യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധചെത്തയും പുനർവിിചാാരാണ് 
ചെചായ്യുന്നതിലൂചെടി അരാികുവിൽ�രാി�ചെ�ടുന്ന എല്ലാാ വിിഭാാഗംങ്ങചെളയും ഉൾചെ�ാള്ളാനാവുംവിിധാം 
വിിശാലമായാ തലത്തിനോല�ായാിരുംന്നു പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദത്തിചെ� പ്രയാാണ്വും. പിരാിസ്ഥിതി
വിാദങ്ങൾക്കും പ്രവിർത്തനങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ, പ്രകൃതി, വിർണ്ണ, വിർഗ്ഗ ഘടികങ്ങനോളാടുള്ള ബിന്ധചെത്ത 
തള്ളി�ളയാാനാവിില്ലാ എന്ന കാറിൻ ചെജീ. വിാറിചെ� സംാക്ഷയചെ�ടുത്തൽ ഇത് ചെതളിയാിക്കുന്നുണ്ട്്.1

പിരാിസ്ഥിതിനിരാീക്ഷണ്ങ്ങചെള സംാമൂഹായപ്രശ്നങ്ങളുംചെടി ഭൂമികയാിനോല�് വിയാപിി�ിക്കുന്ന 
വിിമർശനാത്മകപ്രവിർത്തനത്തിലൂചെടി പിാരാിസ്ഥിതികസ്ത്രീവിാദചാിന്ത�് പുതിചെയാാരും സ്ത്രീവിാദപ്ര
വിർത്തനകൈശലിതചെന്ന രൂപിചെ�ടുത്താൻ കഴിിയും. നോകരാളീയാാന്തരാീക്ഷവുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി 
പിാരാിസ്ഥിതികസ്ത്രീവിാദത്തിചെ� വിിപുലാന്തരാീക്ഷചെത്ത ചെജീ.നോദവിിക വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. നോകരാ
ളത്തിചെല സ്ത്രീവിാദത്തിനും പുനോരാാഗംമനവിാദത്തിനും പിരാിസ്ഥിതിസംംരാക്ഷണ് പ്രവിർത്തനങ്ങൾക്കും 
നോമൽ സംാാധാീനം ചെചാലുത്തി അവിചെയാ നന്നായാി പിരാിവിർത്തി�ിചെച്ചടു�ാനുള്ള നോശ�ി ഇചെ�ാചെഫ്
മിനിസംത്തിനുള്ളതായാി അവിർ അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു.2 പിരാിസ്ഥിതി സംംരാക്ഷണ്ത്തിനുനോവിണ്ട്ിയുള്ള 
സംമരാങ്ങളുംചെടി ധാാർമ്മിികവും താതാികവുമായാ വിശങ്ങൾ ഉയാർത്തി�ാട്ടിിയും പിരാിചാരാണ്ത്തിചെ�യും 
ശുശ്രൂ�യുചെടിയും മൂലയങ്ങചെള ആധാാരാമാ�ിയും പിരാിസ്ഥിതി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ�് ശക്തിപികരാാൻ 
മാത്രംമല്ലാ ആധുനികവിത്കരാണ്ത്തിചെ� കുചെത്താഴു�ിൽ അടിിചെച്ചാതു�ചെ�ട്ടി ബിദൽമൂലയവിയവി
സ്ഥിതിക്കു സംാധുതപികരാാനും ഇചെ�ാചെഫ്മിനിസ്റ്റാ് നിലപിാടുകൾ�് കഴിിയുകതചെന്ന ചെചായ്യും. 
സം് കൈത്രംണ്മൂലയങ്ങചെളയും അവിയുചെടി സംാമൂഹായപ്രസംക്തിചെയായും ചെപിാതുചാർച്ചയുചെടി മുന്നിനോല�് 
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ചെകാണ്ടുവിരാികയും വിിനോവിചാനരാഹാിതവും സംാച്ഛിന്ദവുമായാ ജീീവിിതപിരാിസ്ഥിതിക്കുനോവിണ്ട്ി വിാദിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്ന ഇത്തരാചെമാരും ദർശനത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തിൽ സുഗംതകുമാരാി�വിിതകചെള വിിലയാി
രുംത്താനുള്ള ശ്രീമമാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം.

കാല്പനികതയുചെടി കൈസ്ത്രണ്ശക്തി
കാവിയഭാാ�യാിചെല അസംാമാനയമായാ ഇടിചെപിടിലിലൂചെടി വിയതയസ്തമാചെയാാരും വിഴിി സംാധായമാചെണ്ന്ന് 
ചെതളിയാിച്ച കവിയാിത്രംിയാാണ്് സുഗംതകുമാരാി. രാചാനയുചെടി ആദയകാലങ്ങളിൽതചെന്ന ഈ വിയതിരാി
ക്തത, അതുവിചെരാ അനുഭാവിനോവിദയമല്ലാാതിരുംന്ന ഒരും സം് കൈത്രംണ്ാനുഭൂതി അവിരുംചെടി കവിിതകൾ 
പ്രദാനം ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. കരുംണ്യുചെടി കടിലാഴിങ്ങൾ ആദയകവിിതാസംമാഹാാരാത്തിചെല ആദയകവിിത 
മുത്തുംച്ചി�ിയാിലുണ്ട്്,

“അരാികിൽ നോചാാരാഞാരാമ്പുംകൾ പിിണ്യും
വിിളറിി മിനുചെത്താരും നോതാടും മഞ്ഞാിൻ
നിറിവും കരാളിൽ ചെചാറിിചെയാാരും മാംസം-
ത്തരാിയും മാത്രംമതാചെണ്ൻ രൂപിം’’

പ്രപി�ത്തിചെല നോകാടിാനുനോകാടിി ജീീവിജീാലങ്ങൾ�ിടിയാിചെല ഒരും നിസ്സാരാജീീവിി. നോതാടും അതിനക
ത്ത് മാംസംത്തരാിയും. ഇതുനോപിാലുള്ള ഒരും ജീീവിിയാാണ്നോല്ലാാ മനു�യനും. മനു�യൻ നിർമിച്ച വിയവിസ്ഥ
കചെളയും വിയവിഹാാരാങ്ങചെളയും കുറിിച്ച് ആനോലാചാിക്കുനോമ്പാൾത്തചെന്ന മനു�യചെ� നിസ്സാരാതചെയായും 
കുറിിച്ച് ആനോലാചാിനോ�ണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. ‘നീരാിചെന്നാളിവിിൽ, ജീീവിശതങ്ങൾചെ�ാ�മുള്ള’ യാാത്രംയാിൽ 
ചുറ്റുപിാടുമുള്ള എല്ലാാ ജീീവിികനോളാടും ചെപിാരുംത്തചെ�ട്ടുചെകാണ്ടുതചെന്ന അതിജീീവിി�ാനായാിരുംന്നു മുത്തും
ച്ചി�ിയുചെടി ശ്രീമം. ഒന്നിചെനയും ആക്രമി�ാചെതയുള്ള ശ്രീദ്ധിയുചെടി, കരുംണ്യുചെടി ഈ പിാഠമാണ്് 
മനു�യനും നോവിണ്ട്ത്. കനിവും കണ്ണീരുംം കരുംതിചെവിപ്പുചെമല്ലാാം നിറിഞ്ഞാ അനുതാപിമാർന്ന ഈ 
ഇടിങ്ങചെളയാാണ്് സുഗംതകുമാരാി ഇഷ്ടംചെ�ടുന്നതും.

“അതിനാചെയാനോന്നാ ഞാാനി�ടിലിതി-
ലലവിതു? നോനാവു ചെപിാറുക്കുവിത്”

എന്നാണ്് മുത്തുംച്ചി�ിയുചെടി ആത്മഗംതം. തന്നിചെല ചെപി�യുചെടി നിഹാിനോതാർജ്ജചെത്ത കാടുമായും 
കടിലുമായും പൂവുമായും മഴിയുമായും കിളിയുമായുചെമല്ലാാം സംമനായാി�ിച്ച് അവിർ കാനോവിയാർജീമാ�ി. 
ചെപിണ്ണുംം മണ്ണുംം പ്രകൃതിയും കാല്പനികതയുചെടി മൂശയാിൽചെവിച്ച് ഉരുംകിത്തിളചെച്ചാന്നാവുന്ന അപൂർവ്വ
നോലാഹാവിിദയയുചെടി ശില്പങ്ങൾ എന്നാണ്് സുഗംതകുമാരാി�വിിതകചെള സംജീയാ് ചെക.വിി. വിിലയാിരുംത്തും
ന്നത്.3 കാല്പനികതയുചെടി കൈസ്ത്രണ്സംാരാം എന്ന സംാധായതയുചെടി പിരാമാവിധാി വിിനിനോയാാഗംമായാിരുംന്നു 
സുഗംതകുമാരാി�വിിതകൾ.

സംന്ധയയുചെടി നനുത്ത സ്പർശത്തിലും നിലാവിിചെ� മായാികതയാിലും രാാത്രംിയുചെടി നിഗൂഢതയാിലും 
മഴിയുചെടി കുളിരാിലും കടിലിചെ� അപിാരാതയാിലും നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രപി� കൈചാതനയനോത്താടി് 
താദാത്മയം പ്രാപിി�ാനായാിരുംന്നു കവിയാിത്രംി�് ഏചെറി ഇഷ്ടംം. സംന്ധയ, ചെവിളുംത്ത പൂവുകൾ, 
അത്രംനോമൽ സം് നോനഹാി�യാാൽ, നിലാവി്, നീയാാകും നിലാവിിചെന, നിലാവിിനു മണ്മുണ്ട്്, നിലാവിിചെ� 
ലഹാരാി, രാാത്രംി, രാാത്രംിമഴി, കടിലിനോനാടി് തുടിങ്ങി എത്രംചെയാത്രം കവിിതകൾ. ഋതുവിിലാസംങ്ങളിൽ 
വിച്ച് അവിർ�് ഏറ്റവും ഇഷ്ടംം മഴിയാായാിരാി�ണ്ം. മഴിയുചെടി സംമൃദ്ധികാലഘട്ടിത്തിചെ� ഓർമകൾ 
വിരുംംകാലങ്ങളിൽ തനി�് തുണ്യാാകുചെമന്ന വിിശാാസംമാണ്് ‘മഴി’ചെയാങ്കിൽ മഴിയുചെടി ചെപിണ്മുഖ
മാണ്് ‘രാാത്രംിമഴി’. സുഗംതകുമാരാിയുചെടി രാാത്രംിമഴിയാാവിാം ഒരുംപിചെക്ഷ മലയാാളത്തിചെല ആദയചെത്ത 
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ചെപിണ്മഴി.4 ചെപിണ്ണിചെ� നിരാാലംബിമായാ ജീീവിിതവും ദുഃഖവും അഭാിലാ�വുംനോപിാചെല സ്ത്രീദുഃഖത്തിചെ� 
പിരാമമായാ അവിസ്ഥയാാണ്് ഈ കവിിത. ഏനോതാ നിഗൂഢരാഹാസംയം ചെപിണ്ണിനും പ്രകൃതിക്കും ഇടിയാി
ലുള്ളതുചെകാണ്ട്ാണ്് കവിി�് രാാത്രംിമഴിയുചെടി നോരാാദനം തിരാിച്ചറിിയാാവുന്നത്. ‘ഞാാനുമിതുനോപിാചെല 
രാാത്രംിമഴിനോപിാചെല’ എന്നു കവിി പിറിയുന്നുമുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയാിൽ നിന്നുമുള്ള 
അനയവിത്കരാണ്ത്തിചെനതിചെരാ ചാിന്തി�ാനും നോപിാരാാടിാനും സ്ത്രീ�് കൂട്ടി് പ്രകൃതിതചെന്ന.

സ്ത്രീയും ഭൂമിയും
പ്രകൃതിനോചാതനയാിൽനിന്ന് നോവിറിിട്ടി ഒരാസ്തിതാം മനു�യന് സംാധായമചെല്ലാന്ന നിരാീക്ഷണ്ം മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കും
ന്ന സുഗംതകുമാരാി�് പ്രപി�ത്തിൽ നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മാതൃകൈചാതനയത്തിൽ സുരാക്ഷിതതാം 
നോനടിാനാണ്് ആഗ്രഹാം. പ്രകൃതിനോയാാടുള്ള ആത്മബിന്ധം കവിിയുചെടി ഇഷ്ടംാനിഷ്ടംങ്ങളിലും സുഖദുഃഖ
ങ്ങളിലും പിങ്കുചെകാള്ളുന്ന മാതാവിായാി ഭൂമിചെയാ മാറ്റുന്നു.

“എചെ� ഭൂമിചെയാ,യാീ ദുഃഖ-
മയാിയാാചെമചെ�യാമ്മിചെയാ
എചെ�യാാഹ്ലാാദനോമളത്തിൽ
പു�ിരാിചെ�ാള്ളുമമ്മിചെയാ”

ഒരും ‘നിലാവിിചെ� ലഹാരാിയാിൽ’ കാണ്ാം. നോലാകനോകന്ദ്രിതമായാ പുരും�ഭാാവിന പ്രകൃതിചെയാ 
കാമിനിയും കൈലംഗംികചാിഹ്നവുമായാി ചാിത്രംീകരാിക്കുനോമ്പാൾ സ്ത്രീ�് പ്രകൃതി മാതാവും സുഹൃത്തുംം 
സംഹാകാരാിയുമായാി മാറുന്നു. താനും തചെ� ശരാീരാവും സംാപി് നവും ഭൂമിയുനോടിതാചെണ്ന്ന് തിരാിച്ചറിിയുന്ന 
സ്ത്രീസംാരാം ‘ഒരും കൈകനിറിചെയാ ചെവിളിച്ച’ത്തിലുമുണ്ട്്.

“പിിചെന്നയും പിിചെന്നയും മിന്നി
വിിടിരുംനോമ്പാൾ തുളുംമ്പിടും
കണ്ണീരാിൻ നിറിവിാർചെന്നചെ�
ഭൂമിചെയാപ്പുണ്രുംന്നു ഞാാൻ”

എചെന്നഴുതിയാ, ഭൂമിയുമായാി ഗംാഢപിാരാസ്പരായം പുലർത്തുംന്ന കവിി�് സംാന്തം ജീീവിിതസംൌഭാാഗംയത്തിൽ 
മാത്രംം മുഴുകി കാലം കഴിി�ാനോനാ ഭൂമിനോ�ൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ കണ്ട്ിചെല്ലാന്നു നടിി�ാനോനാ ആവിില്ലാ.

മരാ�വിി അമരാകവിിയാാവുനോമ്പാൾ
അനുകമ്പയാാണ്് സുഗംതകുമാരാിചെയാ നോകരാളത്തിചെല പിരാിസ്ഥിതിസംംരാക്ഷണ് പ്രവിർത്തനങ്ങളിചെല
ത്തിച്ചചെതന്ന് എം.ചെക. പ്രസംാദ് അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു. നോകരാളത്തിചെല പിാരാിസ്ഥിതിക നനോവിാത്ഥാ
നത്തിചെ� പ്രഭാവിസ്ഥാനമായാി കണ്�ാ�ാവുന്ന കൈസംല�് വിാലി പ്രനോക്ഷാഭാത്തിചെ� തുടി�ം 
മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�ിൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച എം.ചെക. പ്രസംാദിചെ� നോലഖനമായാിരുംന്നു. 1979 ജൂണ്ിൽ 
പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച കൈസംല�് വിാലിചെയാ സംംരാക്ഷിക്കുക എന്ന നോലഖനമാണ്് സുഗംതകുമാരാിചെയാ കൈസംല
�് വിാലി സംംരാക്ഷണ്പ്രനോക്ഷാഭാത്തിൽ എത്തിച്ചത്. കാടി് നഷ്ടംമായാാൽ, മരാങ്ങൾ മുറിിച്ചുമാറ്റിയാാൽ, 
കുന്നുകൾ ഇടിിച്ചുനിരാത്തിയാാൽ ഭൂമി�് എന്തു സംംഭാവിിക്കുചെമന്ന കാരായചെത്തക്കുറിിച്ച് അവിനോബിാ
ധാമുണ്ട്ാ�ാനായാി നോകരാളത്തിലുടിനീളം അവിർ ഓടിിനടിന്നു. കാടിിചെനക്കുറിിച്ച്, മലകചെളക്കുറിിച്ച്, 
മരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് കാവിയാത്മകവും ഹൃദയാസ്പർശിയുമായാ ഭാാ�യാിൽ കൈവികാരാികമായാി നിരാന്തരാം 
പിറിഞ്ഞുചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. നമ്മുചെടി പിാരാിസ്ഥിതികമുനോന്നറ്റങ്ങചെളയും പിരാിസ്ഥിതി സംംബിന്ധിച്ച സംംവിാ
ദങ്ങചെളയും കുചെറിക്കൂടിി ആർദ്രവും മനു�യ�റ്റുമുള്ളതാ�ി എന്നതാണ്് നോകരാളത്തിചെ� പിാരാിസ്ഥി
തികാവിനോബിാധാചാരാിത്രംത്തിൽ സുഗംതകുമാരാിക്കുള്ള പ്രാധാാനയം.5 കവിിതയും ജീീവിിതവുംചെകാണ്ട്് 
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പ്രകൃതിക്കും മനു�യർക്കും നോവിണ്ട്ി നോപിാരാാടുന്നതിചെ� തുടി�മായാിരുംന്നു അത്.

ഒരും വിനചെത്ത സംംരാക്ഷിച്ചുചെകാണ്ട്് നാശത്തിൽ നിന്നു ജീീവിനിനോല�് എന്ന സംനോന്ദശം 
പികരാാൻ കൈസംല�് വിാലി സംംരാക്ഷണ്പ്രനോക്ഷാഭാത്തിചെ� വിിജീയാത്തിനു കഴിിഞ്ഞു. കവിിതയും 
ആക്ട്ിവിിസംവും ഉൾനോച്ചർന്ന നവിമാതൃകയുചെടി വിിജീയാം. ആ നിതയഹാരാിതവിനചെത്ത സംംരാക്ഷി�ാ
നായാതിചെ� ചാാരാിതാർത്ഥയത്താലാണ്് കവിി ആ ഹാരാിതസംാമ്രാജീയത്തിനു മുന്നിൽ കൈകകൂ�ി അനോമ്മി 
എന്നു വിിളിക്കുന്നത് .

“ഓനോരാാ മരാവുമിലയും മുഴുവിന-
�ാടും കനിഞ്ഞു വിിളിനോകൾപ്പൂ- കൈപിതനോല”

ഇചെതാരും സംഹാജീഭാാവിമാണ്്. താൻ ഈ കാടിിചെ� മകളാചെണ്ന്നും തനിക്കു പിിന്നാചെല വിരുംന്ന 
അനോനകതലമുറികൾ�് അമ്മിയാായാവിചെളയാാണ്് തങ്ങൾ ഒരുംമിച്ചു വിീചെണ്ട്ടുത്തചെതന്നുമുള്ള ഓർമ്മി 
നൽകുന്ന അഭാിമാനഭാാവിം.6

കൈസംല�് വിാലിപ്രനോക്ഷാഭാനോത്താചെടി ചെപിാതുപിരാിസംരാങ്ങളിനോലക്കു യാാത്രംചെചായ്യുകയാായാിരുംന്നു 
സുഗംതകുമാരാി. അട്ടി�ാടിി, പൂയാംകുട്ടിി, ജീീരാക�ാറി അച്ചൻനോകാവിിൽ, ആറിന്മുള എന്നിങ്ങചെന സംമരാ
ങ്ങൾ അനവിധാി. പിരാിസ്ഥിതിസംംരാക്ഷസംമിതി രൂപിവിത്കരാിച്ച് തുടിങ്ങിയാ യാത് നം മരാണ്ം വിചെരായും 
അവിർ�് തുടിനോരാണ്ട്ിവിന്നു. വിനങ്ങളുംചെടിയും പിർവ്വതങ്ങളുംചെടിയും നാശം മനു�യചെ� സംർവ്വനാശമാ
ചെണ്ന്ന് വിിളിച്ചുപിറിഞ്ഞുചെകാനോണ്ട്യാിരാിനോ�ണ്ട്ിവിന്നു.

“അറിിയുവിിൻ, മുറിിനോവിറ്റ കൈശലങ്ങൾ നമ്മിൾക്കു
വിറുതിയും മൃതിയും വിിധാിക്കുമനോല്ലാാ
ചൂടുനോപിാരാാഞ്ഞു ചെപിാരാിയുമനോല്ലാാ, യാിറ്റു
ദാഹാജീലത്തിനായാ് നോകഴുമനോല്ലാാ
അല്ലാായ്കിൽ ഭാാവിം പികർന്നീ ഗംിരാിനിരാ
കല്ലും മരാവും പ്രളയാവുമായാ്
അന്തയപ്രഹാരാമായാാർത്തിറിങ്ങീടിനോവി
ചെനാന്തുപിായുന്നചെതനോങ്ങാട്ടു നമ്മിൾ”

‘പിശ്ചിമഘട്ടി’ത്തിചെല ഈ വിരാികളുംചെടി അനാർത്ഥാവിസ്ഥ അനുഭാവിംചെകാണ്ട്് നോബിാധായചെ�ട്ടിവിരാാണ്് 
നോകരാളീയാർ. പിരാിസ്ഥിതിസംംരാക്ഷണ്ം ജീനമനസ്സുകളിൽ ഒരും സംംവിാദവിി�യാമാ�ാൻ സുഗംതകു
മാരാിയുചെടി കൃതികൾ വിഹാിച്ച പിങ്ക് വിളചെരാ വിലുതാണ്്.

പിാരാിസ്ഥിതിക ജീാഗ്രത
പ്രകൃതിനോയാാടി് അധാിനിനോവിശമല്ലാ ആഭാിമുഖയമാണ്് മനു�യനു നോവിണ്ട്ത്. ഭാക്ഷണ്ം, പിാർ�ിടിം എന്നി
ങ്ങചെന ജീീവിിതത്തിചെല അതയാവിശയങ്ങൾ�ായാി പ്രകൃതിചെയാ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന മനു�യന് പുനഃസൃ
ഷ്ടംി�ാനുതകുന്നവിചെയാ മാത്രംനോമ നശി�ി�ാൻ അവികാശമുള്ളൂ. ഇചെല്ലാങ്കിൽ സംർവ്വനാശമായാിരാിക്കും 
ഫ്ലം

‘ഇവിനിചെച്ചയാ് വിതിൻ ഫ്ലങ്ങൾ നൽകുനോന്നൻ
ഇവിചെ� സംന്തതിപിരാമ്പരാ�ായാി’

എന്ന ദയാാരാഹാിതമായാ വിിധാിയാായാിരാിക്കും മനു�യവിംശചെത്ത കാത്തിരാിക്കുക. ജീീവിചെ� വില ചെനയ്ത്ത് 
മനു�യനല്ലാ, അവിനതിൽ ഒരും ഇഴി മാത്രംമാണ്്. ആ വിലനോയാാടു ചെചായ്ത്ചെതല്ലാാം അവിൻ തനോന്നാടുതചെന്ന
യാാണ്് ചെചായ്യുന്നചെതന്ന സംിയാാറ്റിൽ മൂ�ചെ� വിാക്കുകളുംചെടി7 പ്രവിചാനപിരാത സുഗംതകുമാരാിയാിലുമുണ്ട്്. 
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മണ്ണിചെന, ചെവിള്ളചെത്ത, ഭൂമിചെയാ രാക്ഷിക്കുന്നതിലൂചെടിനോയാ നമ്മുചെടി സംംസം് കാരാചെത്ത രാക്ഷി�ാനാവൂ 
എന്നവിർ പിറിഞ്ഞുചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. ഇവി മലിനീകരാി�ചെ�ടുനോമ്പാൾ നോലാലഭാാവിങ്ങൾ മാറ്റിവിച്ച് 
ശക്തമായാ വിാക്കുകളുംമായാി രാംഗംത്തുംവിന്നു. വിിധാിദിനം അടുചെത്തത്തിചെയാന്ന് ആകുലചെ�ട്ടു.

“പുകയുന്നു വിാനവും മന്നും പ്രചാണ്ഡ്ാഗ്നി
ചെയാരാിയുന്നു ചാക്രവിാളത്തിചെലങ്ങും
അല്പാല്പമായാിട്ടിിടിിഞ്ഞു വിീണ്ിടുന്നി
താകാശമാകും കറുത്ത കൂരാ
ആനോരാാ കരാിന്തിരാിയൂതനോവി ചെഞാട്ടിിയാാ
സൂരാനും ചാന്ദ്രനും ചെകട്ടിിടുന്നു.”

വിായുമലിനീകരാണ്ത്തിനും ആസംിഡ്് മഴികൾക്കും ആണ്വിവിികിരാണ്ങ്ങൾക്കും രാാഷ്ട്രീാതിർത്തികൾ 
ബിാധാകമല്ലാ എന്നു തിരാിച്ചറിിഞ്ഞുചെകാണ്ട്് സംാന്തം നിലനില്പിചെ� നോവിരുംകചെളങ്കിലും സംംരാക്ഷി�ാൻ 
ആവിശയചെ�ട്ടു. വിി�ച്ചൂടിിചെന ശുദ്ധിീകരാി�ാൻ കാട്ടുമരാങ്ങളുംം ചെചാടിികളുംം പുൽനാമ്പുംം ജീലസംം
സം് കാരാവും തിരാിചെകചെകാണ്ടുവിരാണ്ചെമന്ന പ്രവിർത്തനപിദ്ധിതിയും മുനോന്നാട്ടുവിച്ചു. മണ്ണിൽനിന്നും 
മനസ്സിൽനിന്നും മാഞ്ഞുനോപിാകുന്ന ജീീവിചെ� ഉറിവികചെള തിരാിച്ചുപിിടിി�ാനുള്ള ജീാഗ്രതയാാണ്് 
‘കാവുതീണ്ട്നോല്ലാ’ എന്ന നോലഖനസംമാഹാാരാം. നിറിചെഞ്ഞാാഴുകുന്ന യാമുനയാിൽനിന്ന് ചെമാന്തചെകാണ്ട്് 
ചെവിള്ളം അളചെന്നടുത്ത ഗംാന്ധിജീിയുചെടി കരുംതലിചെ� പിാഠമായാിരുംന്നു സുഗംതകുമാരാി�് എന്നും 
മാതൃക. തിളച്ച ചെവിയാിലത്തുംള്ള നടിത്തമായാി ജീീവിിതചെത്ത മാറ്റിയാ ഗുരും�ന്മാാചെരാ ‘എനിക്കു രാണ്ട്ാനോള 
ഗുരും�ന്മാാരാിൽ’ സുഗംതകുമാരാി സ്മരാിക്കുന്നുമുണ്ട്്. ഒളിനോ�ാചെരാചെന്തന്നു പിഠി�ി�ാത്ത അവിരുംചെടി 
ജീീവിിത�ാത നൽകുന്ന കരുംത്താണ്് വിഴിിപിിഴി�ാചെത, മനംമടു�ാചെത കനൽവിിരാി�ിലൂചെടിയുള്ള 
നടിത്തത്തിന് കവിിചെയാ നോപ്രരാി�ിച്ചത്. ആ നടിത്തത്തിൽ പ്രകൃതിചെയാ മാത്രംമല്ലാ സംർവ്വജീീവിജീാല
ങ്ങചെളയും നോചാർത്തുംപിിടിി�ാൻ സുഗംതകുമാരാി ശ്രീമിച്ചിരുംന്നു.

പിരാിസ്ഥിതിയുചെടി ബിഹുസംാരാത
ജീീവിിതത്തിചെ� ചെപിാതുഇടിങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രാന്തവിത്കരാി�ചെ�ടുന്നവിനോരാാടുള്ള സുഗംതകുമാരാിയുചെടി 
ആഭാിമുഖയം അട്ടി�ാടിിവിനവിൽ�രാണ്വും അതു മുൻനിർത്തി എഴുതിയാ രാചാനകളുംം സംാക്ഷയചെ�ടു
ത്തുംന്നു. പ്രകൃതിചെയായും സ്ത്രീചെയായുംനോപിാചെല സംമൂഹാത്തിൽ അധാിനിനോവിശങ്ങളാൽ പ്രാന്തവിത്ക
രാി�ചെ�ടുന്ന ജീനതയാാണ്് ആദിവിാസംികളുംം. ജീീവിിച്ചുനോപിാന്ന ആവിാസംവിയവിസ്ഥ�് അനയമായാ 
വിികസംനപിദ്ധിതികൾ അവിരുംചെടി ജീീവിനും ജീീവിിതവുമാണ്് ഇല്ലാാതാ�ിയാത്. സംാന്തം ഇടിത്തിൽനി
ന്ന് അനയവിത്കരാി�ചെ�ടുന്ന ആദിവിാസംിയുചെടി ഉള്ളുരും�മാണ്് ‘ആദിവിാസംിസംാക്ഷരാത’ എന്ന 
കവിിത. ‘നാട്ടുരാാശാ�നോള ആതിവിാസംി�് പിയാിക്കുന്നു’ എന്ന നോലഖനമാവിചെട്ടി അന്നും ഇന്നും ഏചെറി 
പ്രസംക്തം. വിിശക്കുന്ന ആദിവിാസംിചെയാ തല്ലാിചെ�ാല്ലുന്ന ക്രൂരാത മധുവിിചെ� മരാണ്ചെത്ത മുൻനിർത്തി 
എഴുതിയാ നോലഖനങ്ങൾ എടുത്തുംകാട്ടുന്നു. പ്രകൃതിയുചെടി ഉർവിരാതയാിൽ നിന്നും തനതിടിങ്ങളിൽ നിന്നു
മുള്ള അനയവിത്�രാണ്ം ആദിവിാസംിജീീവിിതചെത്ത ചെപിാതുചെവി ബിാധാിക്കുന്നതാചെണ്ങ്കിലും അതിചെ� 
ദുരാിതം കൂടുതൽ ഏറ്റുവിാനോങ്ങണ്ട്ിവിന്നത് സ്ത്രീകളാണ്്. ഇല്ലാാതാകുന്ന കാടുകൾ വിിറികിനും ഭാക്ഷണ്
ത്തിനും നോവിണ്ട്ിയുള്ള സ്ത്രീയുചെടി അധാാാനഭാാരാം കൂട്ടുന്നു. ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിചെ� പിീഡ്നനോത്താടും ആഭായ
ന്തരാപുരും�സംമൂഹാത്തിചെ� അനയതനോയാാടും ഒനോരാസംമയാം അവിർ�് സംംഘർ�ചെ�നോടിണ്ട്ിവിരുംന്നു.

“എരാിയും വിയാറ്റിനു പിിള്ളനോയാകി
ഇരുംളിൽ ചെപിഴി�ിചെച്ചറിിഞ്ഞാ കയ്യം്”

തിരാിച്ചറിിഞ്ഞാാലും ഇചെല്ലാങ്കിലും പ്രതികരാി�ാൻ അവിർ�ാവുന്നില്ലാ. ചൂ�ണ്വിിനോധായായാായാ സ്ത്രീ�് 
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കിനോട്ടിണ്ട് അടിിസ്ഥാനനീതിനോപിാലും ആദിവിാസംി�് ലഭാിക്കുന്നുമില്ലാ. ഉടിലിചെ� പിരാമാധാികാരാചെത്ത 
തിരാിച്ചറിിഞ്ഞുള്ള പ്രതികരാണ്ത്തിനു സ്ത്രീതചെന്ന മുനോന്നാട്ടിിറിങ്ങണ്ചെമന്ന പിരാിഹാാരാമാണ്് സുഗംത
കുമാരാി നിർനോേശിക്കുന്നത്. അധാിനിനോവിശം നോവിരുംകൾ നഷ്ടംചെ�ടുത്തുംന്ന ആദിവിാസംി�് നോവിണ്ട്ി 
വിാദിക്കുനോമ്പാൾ അവിരുംചെടി സംാതാസംംരാക്ഷണ്ം വിളചെരാ പ്രധാാനമായാി സുഗംതകുമാരാി കരുംതുന്നു. 
സംാന്തം സംംസം് കാരാവും ജീീവിിതവും ആനോഗംാളസംമൂഹാത്തിനുമുന്നിൽ ഉയാർത്തി�ിടിി�ാനാവിശയമായാ 
ആത്മാഭാിമാനവും അതിനുള്ള പിരാിസംരാവും ആദിവിാസംി�് ആവിശയമാണ്്. മനു�യ-മനുനോ�യതരാ 
ജീീവിജീാലങ്ങൾ�് ഒരുംനോപിാചെല അവികാശചെ�ട്ടിതാണ്് ഭൂമി എന്ന തിരാിച്ചറിിവി് സംാധായമാകുന്ന 
വിിധാത്തിൽ മനു�യചെ� സംാംസം് കാരാികനോബിാധാചെത്ത മാനോറ്റണ്ട്ത് അതയാവിശയമാചെണ്ന്ന് സുഗംത
കുമാരാിയുചെടി കവിിതകൾ ഓർമ്മിചെ�ടുത്തുംന്നു. ജീീവിികചെള അവിയുചെടി കൈനസംർഗ്ഗികവിളർച്ച�് തടിസ്സം 
സൃഷ്ടംിച്ച് മനുനോ�യാപിനോയാാഗംത്തിനായാി പിരുംവിചെ�ടുത്തുംന്നത് പ്രകൃതിചൂ�ണ്ത്തിചെ� പിാരാമയതയാായാി 
ആ കവിിതകൾ എടുത്തുംകാട്ടുന്നു. കവിിഹൃദയാനോമാ നീ വിിഹാഗംനോമാ, ഏനോറിറ്റ നായാ, മുറിിനോവിറ്റ സംിംഹാം, 
ആന എന്നീ കവിിതകൾ പിക്ഷിമൃഗംാദികചെള ചെകാല്ലാാചെ�ാല ചെചായ്യുന്ന മനു�യവിിനോനാദനോത്താടുള്ള 
എതിർ�ാണ്് പ്രകടിമാക്കുന്നത്.

“കുനോഞ്ഞാ നീയും ചാത്തിരുംചെന്നങ്കിൽ
കാണ്ാൻ വിയ്യം നിൻ മഹാാദുഃഖം”

എന്ന് ചാത്ത മരാംനോപിാലും പിറിയുന്നത്രം ദയാനീയാമാണ്് സ്ഥിതി. ഈ ജീീവിികൾചെ�ല്ലാാം മനു�യ
നോനാടി് നോചാാദി�ാനുണ്ട്ാവുക ഒനോരാചെയാാരും നോചാാദയമായാിരാിക്കും: നിങ്ങചെളൻ നോലാകചെത്തചെയാന്തു 
ചെചായ്തു? കവിിതയാിൽ തള്ള�ിളിയുചെടി നോചാാദയമായാിട്ടിാണ്് ഇതു കടിന്നുവിരുംന്നചെതങ്കിലും സുഗംതകു
മാരാി�വിിതയുചെടി ആശയാധാാരാ തചെന്നയാായാി ഈ നോചാാദയം മാറുന്നു. ഇതുതചെന്നയാാവും സ്ത്രീക്കും 
നോചാാദി�ാനുണ്ട്ാവുക.

സ്ത്രീയുചെടി പ്രശ്നനോലാകചെത്ത നിലനിൽക്കുന്ന വിയവിസ്ഥയാിൽനിന്നുതചെന്ന ആഖയാനം ചെചായ്യു
കയാായാിരുംന്നു സുഗംതകുമാരാി. വിയതയസ്തനോമഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭാവിിക്കുന്ന ചൂ�ണ്ങ്ങളുംചെടി 
നോനർ�ാഴ്ചകളായാിരുംന്നു ആ കവിിതകൾ. മകചെള ചെകാനോല്ലാണ്ട്ചെതങ്ങചെന എന്ന ചെപിറ്റമ്മിയുചെടി 
ഹൃദയാനോഭാദകമായാ നോചാാദയം കടിന്നുവിന്ന കവിിതയാാണ്്. ‘ചെകാനോല്ലാണ്ട്ചെതങ്ങചെന’ ചെനാന്തുപ്രസംവിി
ച്ച കുഞ്ഞാിചെന ഉനോപിക്ഷിച്ച് ഓടിിനോ�ാനോകണ്ട്ിവിന്ന അമ്മിയുചെടി ഗംതിനോകടിാണ്് ‘ചെപിണ്കുഞ്ഞാ് 90’. 
ഓനോരാാ സ്ത്രീജീീവിിതത്തിചെ�യും ദുരാന്തകഥ പിറിഞ്ഞാ് പുരും�ാധാിപിതയനോലാകത്തിചെ� അനീതി നിറിഞ്ഞാ 
ഘടിനചെയാ കവിി തുറിന്നുകാട്ടുന്നു. ചെകാച്ചുകുട്ടിിചെയാനോപിാലും ഉടിലായാി�ാണുന്ന ഈ സംാമൂഹായവിയ
വിസ്ഥചെയായാാണ്് ‘എന്തുപിറ്റി നമു�് ’, ‘സംാചെരാ ജീഹാാംചെസം അച്ഛിാ’ എന്നീ കവിിതകളുംം നോചാാദയം 
ചെചായ്യുന്നത്. സ്ത്രീചെയാ, അവിരുംചെടി സംമസ്തദാരുംണ്തകചെള ഇത്രം തീവ്രമായാി അവിതരാി�ിച്ച കവിികൾ 
നമു�ധാികമില്ലാ. ചെപിണ്ണിചെ� കണ്ണീരാിൽ മു�ി എഴുതിയാ കവിിതകൾ എന്നാണ്് പ്രഭാാവിർമ്മി ഇവിചെയാ 
വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്.8 വിീട്ടികങ്ങളുംചെടി, സംാമൂഹായയാിടിങ്ങളുംചെടി നിലവിിളികളിനോലക്കും അടി�ി�ിടിിച്ച 
വിയസംനനോലാകങ്ങളിനോലക്കുമാണ്് സുഗംതകുമാരാി കവിിതയുമായാിറിങ്ങിയാത്. സംമൂഹാത്തിചെ� ക്രൂരാതയും 
ആർത്തിയും അഴിിമതിയും പിീഡ്നവുചെമാചെ� കാണുനോമ്പാൾ പ്രതിനോ�ധാി�ാനുള്ള രാക്ഷാമാർഗം
മായാി അവിർ കവിിതചെയാ കണ്ടു. മണ്ണിചെ�യും ചെപിണ്ണിചെ�യും കണ്ണീരുംവിീണ് ഉള്ളുമായാി അവിയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി 
കവിിതചെയാഴുതി.

സ്ത്രീ പ്രകൃതി സംമീകരാണ്ം
മലിനീകരാണ്ത്തിചെ�യും ചൂ�ണ്ത്തിചെ�യും സംമാനാനുഭാവിങ്ങൾ നോനരാിടുന്ന സ്ത്രീയുചെടിയും പ്രകൃ
തിയുചെടിയും നോമാചാനത്തിലൂചെടി മാത്രംനോമ കൈജീവിവിയവിസ്ഥയുചെടിയും സംാമൂഹാികപിരാിസംരാങ്ങളുംചെടിയും 
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സംന്തുലിതാവിസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിിയൂ എന്ന പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദചാിന്തകൾ സുഗംതകുമാ
രാിയുചെടി പില കവിിതകളിലും പ്രകടിമാണ്്. പ്രകൃതി, സ്ത്രീ ഘടികങ്ങൾ നോനരാിടുന്ന അടിിച്ചമർത്തലുകൾ 
പൂർണ്ണമായാി തിരാിച്ചറിിയാാനാവുക അവി തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധത്തിലൂചെടിയാാണ്്. ചെപി�യുചെടി ഉള്ളിള
�ങ്ങൾ, നോനാവുകൾ എന്നിവി പ്രകൃതിയാിൽ ദർശിക്കുന്ന കവിിതകളാണ്് ‘ഇവിൾക്കു മാത്രംമായാ് ’, 
‘സ്ത്രീപിർവ്വം’, ‘വിിധാി’, ‘അമാവിാസംി’, ‘ബിാധാചെയാാഴിി�ൽ’ എന്നിവി. കടിനോലാളം കണ്ണീർ കുടിിച്ചിട്ടും 
ചാിങ്ങചെവിയാിചെലാളിനോപിാചെല ചാിരാി�ാൻ വിിധാി�ചെ�ട്ടിവിൾ, ഉള്ളിൽ ചെകാടുംതീയാാളിടുനോമ്പാഴും 
ധാരാിത്രംിചെയാനോ�ാചെല തണുത്തിരുംണ്ട്വിൾ, ചാവിിട്ടിാനും പൂജീി�ാനും പിരാചെ�പുച്ഛിി�ാനും പിരാിതയജീി
�ാനുചെമാചെ� നിന്നുചെകാടുനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നവിൾ - ഇവിചെള�റ്റിയാാണ്് സുഗംതകുമാരാി�് പിാടിാനു
ള്ളത്. കൈലംഗംികാസംക്തിക്കും ആനന്ദത്തിനും മാത്രംമുള്ള ഉപികരാണ്മായാി ചെപിണ്ണിചെന�ാണുന്ന 
രാീതിയാാണ്് ആണ്ിചെന നോവിട്ടി�ാരാനും ചെപിണ്ണിചെന ഇരായുമായാി�ാണ്ാൻ സംമൂഹാചെത്ത നോപ്രരാി�ിക്കു
ന്നത്. പിരാാതിയുമാചെയാത്തിയാ ഭൂമി�് ബിലാത്സംഗംം ചെചായ്യംചെ�ട്ടി ചെപിണ്മുഖം ‘വിിധാി’യാിലും

“അംബി നിചെ� മുല�ാല
ല്ലാിവിരൂറ്റുന്നു നിതയവും
നിചെ� രാക്തം നിചെ� മാസംം
നീ ഞാങ്ങൾചെ�ാരും ചെപിണ്ണിരാ”

എന്ന് ‘ചൂടിിലും’ ആവിിഷ്കരാിക്കുന്ന കവിി ‘പ്രതിചെയാാരാാൾ മാത്രംം/അവിചെനൻ ചെപിാന്മാകൻ’ എന്ന 
തീർപ്പും കല്പിക്കുന്നുണ്ട്്.

പ്രകൃതിനോ�ൽക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ സ്ത്രീശരാീരാത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ തചെന്ന
ചെയാന്ന് എൻനോഡ്ാസംൾഫ്ാൻ പ്രശ്നം പ്രനോമയാമാ�ി എഴുതിയാ കവിിതയും ചെതളിയാിക്കുന്നു. മുല�ാ
ലിൽനോപിാലും വിി�ം കലർത്താൻ മടിിയാില്ലാാത്ത ആനോഗംാളകുത്തകകനോളാടുള്ള വിിനോയാാജീി�ാണ്ീ 
കവിിത. മാധുരായത്തിനു പികരാം വിി�ാംശത്തിചെ� ചൂടിാചെണ്ങ്കിലും കരായുന്ന കുഞ്ഞാിന് മുല�ാൽ 
നൽകാതിരാി�ാൻ അമ്മി�ാവിില്ലാ.

“കരായാാൻ വിയ്യംാത്ത മിഴിിഞ്ഞാ കണ്ണുംനോള്ളാ-
രാരുംമകൈ�തനോല നുണ്ച്ചുറിങ്ങുക”

എനോന്ന അമ്മി�് പിറിയാാനാവൂ. ഇവിിചെടി അന�ാനാവിാത്ത തലയുമായാി നിലവിിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞു
കൈസംനബിയുചെടി ദുഃഖം വിി�ംതീണ്ട്ി നോവിദനിക്കുന്ന ഭൂമിയുചെടി നിലവിിളി തചെന്നയാായാി മാറുന്നു. 
ഇതുനോപിാചെല പിരാിസ്ഥിതിനിരാീക്ഷണ്ങ്ങചെള സംാമൂഹായപ്രശ്നങ്ങളിനോല� ്വിയാപിി�ിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് 
‘നിർഭായാ’യും. മലയാിടിിച്ചുവിരുംന്ന യാന്ത്രത്തിചെ� വിഴിിയാിൽ നിൽക്കുന്ന ചെകാച്ചുതുമ്പചെച്ചടിിചെയാ 
നിർഭായാ എന്നാണ്് കവിി വിിളിക്കുന്നത്. കീഴിടി�ചെ�ടിലിചെ� പ്രതീകമായാല്ലാ പ്രതിനോരാാധാത്തിചെ� 
ശക്തിസൂചാകമായാാണ്് ഇവിിചെടി തുമ്പചെച്ചടിി കടിന്നുവിരുംന്നത്.

ചെപിണ്ണിചെ� സംഹാനാനുഭാവിങ്ങചെളയും പ്രതിനോരാാധാചെത്തയും മാത്രംമല്ലാ തചെ� രാചാനാവിഴിികചെള
യും പ്രകൃതിയുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തിയാാണ്് സുഗംതകുമാരാി അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. കാട്ടുപിാറികൾ�ിടി
യാിലൂചെടി കാതങ്ങനോളാളം കുതിചെച്ചാഴുകി, പിിന്നീടി് ഒഴുക്കുകുറിഞ്ഞാ നദിയുചെടി അവിസ്ഥ�് സംമാനമാണ്് 
തചെ� സംർഗംകർമ്മിചെമന്നാണ്് സുഗംതകുമാരാിയുചെടി വിിലയാിരുംത്തൽ.9 ജീീവിിതചെമന്ന ദുഃഖ�ടിൽ 
കടിക്കുന്നതിനുള്ള നോപ്രരാണ്യും പിച്ചനൽകിയാ പിിൻബിലമാചെണ്ന്ന് ‘ഏതു പൂവിിൻ മണ്മാണ്ിതി’ൽ 
സുഗംതകുമാരാി സൂചാി�ിക്കുന്നു. അവിസംാനശാാസംംവിചെരാ മാത്രംമല്ലാ അതിനുനോശ�വും ഭൂമിയാിൽ തുടിരാ
ണ്ചെമന്ന ആഗ്രഹാവും സുഗംതകുമാരാിക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നു. തചെ� മണ്ണിട്ടുമൂടിിയാ ശരാീരാത്തിനോന്മാൽ

“കചെല്ലാാന്നുനോപിാലുമടിയാാളമായാ് നോവിണ്ട്
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പുല്ലുംപിടിലവും വിളർന്നുചെകാള്ളും
പുല്ലുകൾ പൂക്കും ചെവിളുംത്ത മുചെത്തന്നനോപിാൽ
ചെതല്ലുചുവിന്ന നീൾത്തൂവിൽനോപിാചെല
മങ്ങിയാ ചാാരാച്ചിറികു വിിറി�ിച്ചു
കുഞ്ഞുശലഭാങ്ങൾ വിന്നുചെകാള്ളും”

എന്ന് ‘ഇന്നു മരാണ്ദിനത്തിൽ‘ അവിർ എഴുതിയാിരുംന്നു. പുല്ലാായാ്, പുതുപൂ�ളായാ് ഭൂമിനോയാാചെടിാട്ടിി
നിൽ�ാൻ ആഗ്രഹാിക്കുന്ന കവിയാിത്രംി ജീീവിിതത്തിലും എഴുത്തിലും കൈജീവിികതയുചെടി പിാഠങ്ങളാണ്് 
ആഖയാനം ചെചായ്ത്ത്. മനു�യരുംൾചെ�ചെടിയുള്ള കൈജീവിനോലാകത്തിചെ� ഭാാവിി ഭൂമിയുചെടി നിലനില്പുമായാി 
എത്രംമാത്രംം ഗംാഢമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിതാചെണ്ന്ന ദർശനം ആ കവിിതകൾ ആവിി�് കരാിക്കുന്നു. 
ഭാൌമരാാഷ്ട്രീീയാമായാി ഇവിിചെടി കവിിത പിരാിണ്മിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കും അതിചെല സംർവ്വചാരാാചാരാങ്ങൾക്കും 
നോവിണ്ട്ിയുള്ള ജീാഗ്രതയുചെടി ഈ രാാഷ്ട്രീീയാമാണ്് സുഗംതകുമാരാി�വിിതകചെള ഭാാവിിയുചെടി ശബ്ദമാക്കു
ന്നതും.
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നോഡ്ാ. ബിിന്ദു ടിി.വിി.

നോകാഴിിനോ�ാടി് സംർവ്വകലാശാല മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽനിന്ന് ബിിരുംദാനന്തരാബിിരുംദവും പിിഎച്ച്.ഡ്ി.യും 

നോനടിി. ഇനോ�ാൾ നോകാഴിിനോ�ാടി് ഗംവിണ്ചെമ�് ആർടി് സം് ആ�് സംയാൻസം് നോകാനോളജീിൽ അനോസംാസംിനോയാറ്റ് 

ചെപ്രാഫ്സംർ.



പ്രാചാീനഇന്തയയാിചെല ഭാക്ഷണ്സംമ്പ്രദായാങ്ങൾ
  എൻ. രാജീനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കിഴിനോ� വിള�ിൽ 
  അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ,ഗംവി.ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ്,  അസംി. ചെപ്രാഫ്സംർ,ഗംവി.ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ് 

പ്രബിന്ധസംംഗ്രഹാം
ഭാക്ഷണ്ം ഒരും സംാംസം് കാരാികസൂചാകമാണ്്. വിയക്തികളുംചെടി അഭാിരുംചാികളുംം കൈജീവിികാവിശയങ്ങളുംം 

നിറിനോവിറ്റുക എന്നതിനപ്പുറിം ചാരാിത്രംവും ഭാരാണ്കൂടിവും ഭൂപ്രകൃതിയും മതവിിശാാസംങ്ങളുംം നിരാന്തരാം 

ഇടിചെപിട്ടു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഒരും നോമഖലയാാണ്് ഭാക്ഷണ്ത്തിനോ�ത്.ഇന്തയൻ ഭാക്ഷണ്ത്തിചെ� വിികാസം

ചാരാിത്രംം ഇന്തയൻസംംസം് കാരാപിരാിണ്ാമത്തിചെ� സൂക്ഷ്മചാരാിത്രംം കൂടിിയാാണ്്.പ്രാചാീന ഇന്തയയാിചെല 

ഭാക്ഷണ്സംംസം് കാരാത്തിചെ� വിികാസം പിരാിണ്ാമങ്ങൾ കൈജീനബുദ്ധിമതങ്ങളുംചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിൽ 

വിിലയാിരുംത്തുംകയാാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം.കാർ�ികസംംസം് കാരാങ്ങളുംം മതവിിശാാസംങ്ങളുംം വിയക്തികളുംചെടി

യും കൂട്ടിങ്ങളുംചെടിയും ഭാക്ഷണ്ശീലങ്ങൾ നിർണ്യാിക്കുന്നതിൽ പിങ്കുവിഹാിച്ചിട്ടുണ്ട്് എന്നത് ഈ പ്രബിന്ധം 

കചെണ്ട്ത്തുംന്നു.

താനോ�ാൽവിാക്കുകൾ: ഭാക്ഷണ്ം,കൈജീനമതം,ബുദ്ധിമതം,സംസംയഭാക്ഷണ്ം,സംനോല്ലാഖനം

ആമുഖം
ജീീവിജീാലങ്ങളുംചെടി നിലനിൽപിിന് അതയന്താനോപിക്ഷിതമാണ്് ഭാക്ഷണ്ം.ജീീവിികളുംചെടി ജീീവിശാസ്ത്രപി
രാമായാ വിളർച്ചയും നിലനിൽപും ആഹാാരാാശ്രീയാിയാാണ്് എന്നർത്ഥം.മനു�യചെരാ സംംബിന്ധിച്ചിടി
നോത്താളം ഈ ജീീവിശാസ്ത്രപ്രാധാാനയനോത്താചെടിാ�ം ലാവിണ്യാനുഭൂതിയുചെടിയും ചാില വിിശാാസംസംം
ഹാിതകളുംചെടിയും അനുഭാവിം കൂടിിയാായാി ഭാക്ഷണ്ം മാറുന്നു.വിിശ�കറ്റുക എന്ന നോകവിലധാർമ്മിവും 
നോപിാ�കങ്ങൾ ലഭാിക്കുക എന്ന കൈജീവിധാർമ്മിവും നോപിാചെല രുംചാിക്കുക എന്ന ഇന്ദ്രിയാധാർമ്മിവും 
ആനന്ദമരുംളുംക എന്ന സംൌന്ദരായധാർമ്മിവും ഭാക്ഷണ്ം നിർവ്വഹാിക്കുന്നു.മനു�യസംംസം് കാരാത്തിചെ� 
പ്രധാാനമുദ്രയാായാി ഭാക്ഷണ്ം മാറുന്നതിൽ രുംചാിയുചെടി ചാരാിത്രംവും പിരാിണ്ാമങ്ങളുംം ഉണ്ട്്.ഇന്തയൻ 
സംംസം് കാരാചാരാിത്രംവുമായാി ഇന്തയൻ ഭാക്ഷണ്ം എങ്ങചെന സംമരാസംചെ�ട്ടു എന്ന അനോനാ�ണ്ം പ്രാ
ധാാനയമർഹാിക്കുന്നതാണ്്.സംിന്ധുനദീതടിസംംസം് കാരാനാഗംരാികതയാിൽ തുടിങ്ങി ആധുനിക കാലം 
വിചെരാ വിയതയസ്തവും കൈവിവിിധായപൂർണ്വുമായാ നിരാവിധാി ഇടിചെപിടിലുകളിലൂചെടിയാാണ്് ഇന്തയൻ ഭാക്ഷണ്ം 
രൂപിചെ�ട്ടു വിന്നത്.
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സംസംയഭാക്ഷണ്ത്തിചെ� പിിറിവിി
ക്രിസ്തുവിിനു പിിമ്പുംള്ള ഒരും സംഹാസ്രാാബ്ദകാലം ചെകാണ്ട്് നോവിദകാല ഇന്തയൻ സംമൂഹാം ഗംംഗംയ്ക്കുംം 
യാമുനക്കും ഇടിയാിലുള്ള പ്രനോദശചെത്ത തങ്ങളുംചെടി ആവിാസംഭൂമിയാാ�ിത്തീർത്തും. ഇന്നചെത്ത ഡ്ൽഹാി
യാായാിരുംന്നു അവിരുംചെടി പ്രമുഖ നോകന്ദ്രം. കിഴി�് ബിീഹാാറിിനും വിടി�് അഫ്്ഗംാനിസ്ഥാനിസ്ഥാനും 
ചെത�് വിിന്ധയാപിർവിതത്തിനും ഇടിയാിൽ ശക്തമായാി നിലനിന്നിരുംന്ന പിതിനാറി് മഹാാജീനപിദ
ങ്ങളായാിരുംന്നു അന്നചെത്ത ഭാരാണ്സംിരാാനോകന്ദ്രങ്ങൾ. കൈചാനയാിൽ ഉടിചെലടുത്ത ചെനൽകൃ�ി ബിി.സംി. 
300-ഓചെടി ഈ പ്രനോദശങ്ങളിൽ വിയാപികമായാി. ചെനല്ലാിചെന കൂടിാചെത നോചാാളം, തിന, ചാാമ എന്നിവിയും 
കൃ�ിചെചായ്യംാൻ ആരാംഭാിച്ചു. കടുക്, എള്ള്, ചാണ് എന്നിവിയുചെടി കൃ�ിയും വിയാപികമായാചെല്ലാങ്കിലും 
ആരാംഭാിച്ചു. കാളചെയാ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ആട്ടുന്ന ചാക്കുകളിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉത്പിാദി�ി�ാനും ആരാംഭാിച്ചു.

കൃ�ി വിയാപികമായാനോതാടുകൂടിി നദീതീരാങ്ങളിൽ ചെചാറുനഗംരാങ്ങൾ ഉയാർന്നു വിരാാൻ തുടിങ്ങി. 
ചാമ്പ, മഗംധാ, കാശി, മഥുരാ, കൌശംബിി, പിാടിലീപുത്രംം, തക്ഷശില എന്നീ നഗംരാങ്ങളുംചെടി ഉദയാം ഇ�ാ
ലത്തുംണ്ട്ായാതാണ്്. ഈ നഗംരാങ്ങനോളാടിനുബിന്ധിച്ച് കളിമണ്പിാത്രംനിർമാണ്ം, ഗ്ലീാസം് നിർമാണ്ം, 
നോലാഹാ പിാത്രം നിർമാണ്ം എന്നിവിയുചെടിചെയാാചെ� നോകന്ദ്രങ്ങൾ ഉയാർന്നു വിന്നു.നഗംരാരൂപിീകരാണ്ം 
കാർ�ികസംമ്പ്രദായാങ്ങൾ,ചെചാറുകിടിവിയവിസംായാപ്രവിർത്തനങ്ങൾ എന്നിവിചെയാാചെ� ജീനപിദ
ങ്ങളുംചെടി കൈദനംദിനജീീവിിതചെത്ത വിയവിസ്ഥചെ�ടുത്തി.അവിരുംചെടി ചാിന്താജീീവിിതത്തിചെ� ആരാംഭാം 
കൂടിിയാായാിരുംന്നു അത്.ഇന്തയയാിൽ പിണ്ഡ്ിതരുംചെടിയും തതാചാിന്തകരുംചെടിയും ആശയാ പിദ്ധിതികൾ 
ഉയാർന്നു വിന്നത് ഈ കാലയാളവിിലായാിരുംന്നു. 

ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടിചെതന്ന് വിിശാസംി�ചെ�ടുന്ന ഉപിനി�ത്തുംകളിൽ ആത്മം, 
ബ്രിഹ്മം എന്നീ ആശയാങ്ങൾ വിിവിരാി�ചെ�ടുന്നു. ആത്മചെത്തക്കുറിിച്ച് പിരാമാവിധാി അറിിവു നോനടിി ബ്രിഹ്മ
സംാക്ഷാത്കാരാം നോനടുക എന്നതായാിരുംന്നു അന്നചെത്ത ചാിന്താപിദ്ധിതികളുംചെടി ആചെകത്തുംക. ആത്മ
ത്തിന് നിരാവിധാി വിയാഖയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. അതിചെലാന്നാണ്് ഭാക്ഷണ്ം. ഒന്ന് ഭാക്ഷിക്കുന്നവിൻ 
മചെറ്റാന്നിചെ� ഭാക്ഷണ്മായാിത്തീരുംന്നു. ഒരും വിലിയാ ഭാക്ഷയശൃംംഖലയാിചെല കണ്ണികളാണ്് സംമസ്ത 
ജീീവിജീാലങ്ങളുംം. അഹാിംസം എന്ന ആശയാവും സംസംയഭാക്ഷണ് പിദ്ധിതിയും (Vegetarianism) ഈ 
കാലഘട്ടിത്തിചെ� സംാാധാീനഫ്ലമായാി രൂപിചെ�ട്ടു. അഹാിംസംയും സംസംയഭാക്ഷണ് പിദ്ധിതിയും തമ്മിി
ലുള്ള ബിന്ധം വിളചെരാ സംങ്കീർണ്മാണ്്. “യാഥാർഥ അഹാിംസംാവിാദി വിീണുകിടിക്കുന്ന ചെചാടിികളുംചെടി 
വിിത്തുംകനോളാ ഫ്ലങ്ങനോളാ മറ്റ് ജീന്തു�ൾ ഭാക്ഷണ്ത്തിനായാി ചെകാന്ന മൃഗംങ്ങളുംചെടി അവിശിഷ്ടംങ്ങനോളാ 
അല്ലാാചെത മചെറ്റാന്നും ഒരാി�ലും ആഹാാരാത്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംി�രുംത്”. (Hanns-Peter Schmidt, 
2010 : 109) എന്ന വിാദനോത്താളം സംങ്കുചാിതമായാി മാറുന്നതായാി നിരാീക്ഷി�ചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അഹാിം
സംയാിൽഉറിച്ച ഈ ഭാക്ഷണ്സംമ്പ്രദായാചെത്ത അന്നചെത്ത സംാമൂഹായ സംാഹാചാരായങ്ങ ളുംചെടി സംമ്മിർദം
ചെകാണ്ട്് അ�ാലചെത്ത സംമൂഹാം ആനോവിശനോത്താചെടി സംാീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്ാവിാചെമന്ന് നോറിാമിലാ ഥാ�ർ 
(1978: 56- 93) അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു. ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ ഉയാർന്നുവിന്ന രാണ്ട്് പ്രബിലമതങ്ങളാണ്് 
ബുദ്ധിമതവും കൈജീനമതവും. 

കൈജീനമതം 
നോവിദങ്ങളുംചെടി പ്രാമാണ്യത്തിനോലാ ബ്രിാഹ്മണ്രുംചെടി പിൌനോരാാഹാിതയപിരാമായാ പ്രാമുഖയത്തിനോലാ ജീാതി
വിയവിസ്ഥയാിനോലാ കൈജീനമതം വിിശാസംിക്കുന്നില്ലാ. പ്രകൃതിയാിചെല എല്ലാാറ്റിലും ജീീവിൻ കുടിിചെകാള്ളുന്ന
തായാി കൈജീനമതം കരുംതുന്നു. മണ്ണിനടിിയാിചെല സൂക്ഷ്മജീീവിികചെള നശി�ിക്കുചെമന്നതിനാൽ ഇവിർ 
നിലമുഴുതുമറിിച്ചു ചെകാണ്ടുള്ള കൃ�ിചെയാ നോപ്രാത്സാഹാി�ിക്കുന്നില്ലാ.
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മചെറ്റല്ലാാ മതവിിഭാാഗംങ്ങചെളയുംഅനോപിക്ഷിച്ച് ഏചെറി സംങ്കീർണ്മാണ്് കൈജീനമത വിിശാാസംിക
ളുംചെടി ഭാക്ഷണ്പിരാമായാ നിയാമങ്ങളുംം വിിശാാസംങ്ങളുംം. കർശനമായാ സംസംയഭുക്കുകളാണ്് ഇവിർ. നോലാക
ത്തിചെലതചെന്ന ഏറ്റവും ധാാർമികമായാ ഭാക്ഷണ് ശീലങ്ങളുംള്ളവിരാാണ്് കൈജീനർ എന്ന് ചെജീയാിംസം് 
ചെലയാിഡ്് നോലാ ( 2003 : 153) അഭാിപ്രായാചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നു. കൈജീനർ�് ഭാക്ഷണ്ത്തിൽ അ�് കാരായങ്ങൾ 
തീർത്തുംം വിർജീയമാണ്്. മാംസംം,മാംസംം ചെകാണ്ടുള്ള വിിഭാവിങ്ങൾ, മത്സയം, മുട്ടി, മദയം, നോതൻ എന്നിവി
യാാണ്് അവി. ഇവിയ്ക്കും പുറിചെമ പിഴിങ്ങൾ, ഒന്നിനോലചെറി വിിത്തുംകളുംള്ള പിച്ച�റിികൾ, ഭൂമി�ടിിയാിൽ 
വിിളയുന്ന പിച്ച�റിികൾ ( ഇവി ഭൂമി�ടിിയാിൽ നിന്നും പിറിിചെച്ചടുക്കുനോമ്പാൾ ഭൂമി�ടിിയാിചെല ധാാരാാളം 
ജീീവിൻ നഷ്ടംമാകുന്നതിനാലാണ്ിത് ), ഉള്ളി, ചെവിളുംത്തുംള്ളി, പുളി�ിച്ചുണ്ട്ാക്കുന്ന ഭാക്ഷണ് പിദാർ
ഥങ്ങൾ, നോകാളി�വിർ, കാനോബിജീ് എന്നിവിയും കൈജീനർ സംാധാാരാണ്യാായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നില്ലാ.

പിച്ച�റിികളുംം പിഴിങ്ങളുംം സംമൃദ്ധിമായാി വിളരുംന്ന പ്രനോദശങ്ങളിൽ മാത്രംനോമ കൈജീനമതം 
നോപിാചെലയുള്ള ഒരും മതത്തിന് തഴിച്ചു വിളരാാൻ സംാധാിക്കുമായാിരുംന്നുള്ളൂ. പിാലിനും പിാലുത്പിന്നങ്ങൾ
ക്കും ക്ഷാമമില്ലാാത്ത ഗുജീറിാത്ത്, മഹാാരാാഷ്ട്രീ പ്രനോദശങ്ങളിൽ മാത്രംം കൈജീനമതത്തിന് പ്രാധാാനയവും 
പ്രചാാരാവും ലഭാിച്ചത് ഇ�ാരാണ്ം ചെകാണ്ട്ായാി രാി�ാം.

ഭാക്ഷണ്ചെത്തക്കുറിിച്ചും അത് കഴിിനോ�ണ്ട്രാീതി, സംമയാം എന്നിവിചെയാക്കുറിിച്ചുചെമാചെ� 
കൈജീനരുംചെടി കുറിിപ്പുകൾ ലഭായമാണ്്. (Colleen Taylor Sen - 2007 : 230 – 243) അസ്തമയാത്തിനു 
നോശ�ം കൈജീനർ ഭാക്ഷണ്ം കഴിി�ില്ലാ. ഓനോരാാ ആറുമണ്ിക്കൂറിിലും ചെവിള്ളം തിള�ിച്ച് ഉപിനോയാാഗംി
ക്കുന്നു. പിാൽ കറിചെന്നടുത്തിട്ടി് 48 മിനുട്ടിിനുള്ളിൽ തിള�ിച്ചുപിനോയാാഗംി�ണ്ം. ഒരും ദിവിസംത്തിൽ 
കൂടുതൽ പിഴി�മുള്ള കൈതരാ് ഉപിനോയാാഗംി�രുംത്. ധാാനയചെ�ാടിികൾ വിർ�കാലത്ത് മൂന്നു ദിവിസംവും 
മഞ്ഞുകാലത്ത് ഏഴു ദിവിസംവും മാത്രംനോമ സൂക്ഷി�ാവൂ. ഒരും ദിവിസംത്തിലധാികം പിഴി�മുള്ള മധുരാ
പിലഹാാരാങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചു കൂടിാ.

ഭാക്ഷണ്ം ഉനോപിക്ഷിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള നിരാാഹാാരാവ്രതങ്ങൾ കൈജീനമതത്തിചെല വിളചെരാ പ്രാധാാ
നയമർഹാിക്കുന്ന ഒരും പ്രവൃത്തിയാാണ്്. ജീീവിിതത്തിൽ താൻ ചെചായ്തു തീർ�ാനുള്ളചെതാചെ� പൂർ
ത്തീകരാിച്ചു എന്നു നോതാന്നുന്ന കൈജീനൻ ഭാക്ഷണ്വും ചെവിള്ളവും ഉനോപിക്ഷിച്ച് സംനോല്ലാഖനം1 എന്ന 
കർമത്തിലൂചെടി ജീീവിൻ ചെവിടിിയാാറുണ്ട്് 

ബുദ്ധിമതം
കൈജീനമതചെത്തനോ�ാചെലതചെന്ന അഹാിംസം എന്ന ആശയാം സംാീകരാിക്കുനോമ്പാഴും അതിചെ� പിരാിധാി 
ബുദ്ധിമതത്തിൽ വിയതയസ്തമാണ്്. അസംംയാമനത്തിചെ�യും പൂർണ്മായാ ഇന്ദ്രിയാ നിഗ്രഹാത്തിചെ�യും 
മനോധായയുള്ള മാർഗംമാണ്് ബുദ്ധിമതം അനുശാസംിക്കുന്നത്. കർമത്തിൽ വിിശാസംിക്കുന്ന നിർവിാണ്
ത്തിലൂചെടി ജീനനമരാണ്ങ്ങളുംചെടി ചാങ്ങലചെ�ട്ടിിൽനിന്ന് നോമാചാിതരാാകാചെമന്ന് ബുദ്ധിമതം വിിശാസംി
ക്കുന്നു. കൈജീനമതത്തിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമായാി ബുദ്ധിമതം സ്ത്രീകൾക്കും പുരും�ന്മാാർക്കും സംനയാസം 
സംഭാകൾ രൂപിീകരാിച്ച് പ്രവിർത്തിച്ചു.

ഭാക്ഷണ്ത്തിചെ� കാരായത്തിലും ബുദ്ധിമതം മധായമമാർഗ്ഗം സംാീകരാിക്കുന്നു. മൃഗംബിലിയാിൽ 
ബുദ്ധിമതം വിിശാസംിക്കുന്നില്ലാ. മദയപിാനചെത്ത തീർത്തുംം നിരുംത്സാഹാചെ�ടുത്തുംന്നു. പൂർണ്ണമായും 
സംസംയാഹാാരാമാണ്് ബുദ്ധിവിിഹാാരാങ്ങളിൽ തയ്യംാറിാ�ിയാിരുംന്നത്. വിിഹാാരാങ്ങളിൽ ധാാനയം 
ചെപിാടിി�ാനും കരാിമ്പിൽ നിന്ന് നീചെരാടു�ാനുമുള്ള സംംവിിധാാനങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ജീീവിൻ നില
നിർത്താനാവിശയമായാ വിസ്തു�ളാണ്് ബുദ്ധിമത വിിശാാസംി�് ആഹാാരാം. ദിവിനോസംന ഉച്ച�് മുമ്പായാി 
മാത്രംം ഖരാാഹാാരാങ്ങൾ—നോചാാറും പിച്ച�റിികളുംമായാിരുംന്നു അവി. ചെനയ്യം് നോതൻ പി�സംാരാ എന്നിവി 
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അപൂർവ്വമാചെയാങ്കിലും കഴിിച്ചിരുംന്നു. അവി ഉച്ചയ്ക്കും നോശ�ം മാത്രംനോമ ഉപിനോയാാഗംിക്കൂ.
ബുദ്ധിവിിഹാാരാങ്ങൾ�് പുറിത്തായാിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഭാിക്ഷാടിനത്തിലൂചെടിയാാണ്് ബുദ്ധി സംനയാസംി

മാർ ഭാക്ഷണ്ം നോശഖരാിച്ചിരുംന്നത്. ലഭാിക്കുന്നചെതന്തും - മാംസംമായാാൽ നോപിാലും സംനയാസംിമാർ സംാീക
രാിച്ചിരുംന്നു. “ദരാിദ്രനായാിരാി�ാചെമന്നതാണ്് ഭാിക്ഷുവിിചെ� പ്രതിജ്ഞാം. ഭാക്ഷണ്ം യാാചാി�ണ്ം; ഭാിക്ഷ 
ചെകാണ്ട്് ജീീവിി�ണ്ം; ദിവിസംം ഒരും നോനരാം മാത്രംം ഭാക്ഷണ്ം കഴിി�ണ്ം.’’ (ചെക രാാജീനോഗംാപിാലൻ, 
2014 : 101). മൃഗംങ്ങചെള ചെകാല്ലുന്ന പിാപിം ദാനം നൽകുന്നവിർ�ാണ്് എന്നാണ്് ബുദ്ധിമത വിിശാാസംം. 
മദയം നോപിാചെല തചെന്ന ആന, കുതിരാ, നായാ പിാമ്പ്, സംിംഹാം, കടുവി എന്നിവിയുചെടി മാംസംവും ബുദ്ധി
സംനയാസംിമാർ�് നി�ിദ്ധിമായാിരുംന്നു. 

ചാാണ്കയചെ� അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധി-കൈജീന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രീ�് 
സം�ാരാികളുംചെടി കുറിിപ്പുകളിൽ നിന്നും ബുദ്ധി-കൈജീന മതങ്ങളുംചെടി പ്രഭാാവികാലത്ത് സംാധാാരാണ്�ാ
രുംചെടി ഭാക്ഷണ്ശീലങ്ങചെള�റ്റി മനസംിലാ�ാവുന്നതാണ്്. അരാിയും നോഗംാതമ്പുംമായാിരുംന്നു പ്രധാാനമാ
യും കൃ�ി ചെചായ്ത്ിരുംന്നത്. പിഴിങ്ങളുംം പിച്ച�റിികളുംം ധാാരാാളമായാി വിിളഞ്ഞാിരുംന്നു. ഇന്തയയാിചെല ഗ്രീ�് 
സ്ഥാനപിതിയാായാിരുംന്ന ചെമഗംസ്തനീസംിചെ� വിിവിരാണ്പ്രകാരാം മതപിരാമായാ ചാടിങ്ങുകളിലല്ലാാചെത 
മദയം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നില്ലാ. അനോതസംമയാം ബ്രിാഹ്മണ്ർനോപിാലും മാംസംം ഭാക്ഷിച്ചിരുംന്നു എന്നും 
അനോേഹാം വിിവിരാിക്കുന്നു. 

ഓം പ്രകാശ് സംംഗ്രഹാിച്ച് പ്രസംിദ്ധിചെ�ടുത്തിയാ ബുദ്ധി-കൈജീനമത കുറിിപ്പുകളായാ Economy 
and food in Ancient India പ്രകാരാം വിടിക്കു കിഴി�ൻ, മധായ ഇന്തയയാിൽ പ്രധാാന കൃ�ി 
ചെനല്ലാായാിരുംന്നു. സംാലി എന്നും വൃഹാി എന്നും നോപിരാായാ രാണ്ട്ിനം ചെനല്ലാ് കൃ�ി ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. ആധുനി
കകാലചെത്ത ബിസ്മതിനോയാാടി് സംാദൃശയമുള്ളതായാിരുംന്നു സംാലി. അരാി തിള�ിച്ചുണ്ട്ാക്കുന്ന ഓദന 
(ഓദനം) ആയാിരുംന്നു അ�ാലചെത്ത സംാധാാരാണ്�ാരുംചെടി മുഖയഭാക്ഷണ്ം. അരാി കൈതരാിചെ�നോയാാ 
നോതനിചെ�നോയാാ ചെനയ്യംിചെ�നോയാാ കൂചെടി നോവിവിിച്ചാൽ പിനോയാാദനമാകുന്നു. അരാി നോവിവിിച്ച് പിാലും പി�സംാ
രായും നോചാർക്കുനോമ്പാൾ ക്ഷീനോരാാദന (ഇന്നചെത്ത പിായാസംം)വും നോവിവിിക്കുനോമ്പാൾ മാംസംം നോചാർത്താൽ 
മാംനോസംാദനവും (ബിിരാിയാാണ്ി ) ആകുന്നു. അരാി വിറുത്തും കഴിിക്കുന്നതും സംാധാാരാണ്മായാിരുംന്നു. അരാി
പുഴുങ്ങിയാതിൽ നോതനും പി�സംാരായും നോചാർത്ത് കൈദവിങ്ങൾ�് നിനോവിദിക്കുമായാിരുംന്നു. ഇന്നചെത്ത 
പൂരാി�് സംമാനമായാ പിലഹാാരാവും അരാിയാിൽ നിന്ന് നിർമിച്ചിരുംന്നു.  ബിാർലി പിാലിൽ നോവിവിിച്ച് 
കുടിി�ാറുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ബിാർലിയാിൽ നിന്ന് ചെറിാട്ടിി ഉണ്ട്ാ�ാനും അന്ന് അറിിയാാമായാിരുംന്നു. 
ദഹാനസംംബിന്ധമായാ അസുഖങ്ങൾ�് മരുംന്നായാി ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ ബിാർലി, കുരുംമുളക്, ചെനയ്യം് 
എന്നിവിയാിൽ നോവിവിിച്ച് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന രാീതി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ആധുനിക കാലചെത്ത ചെകാഴു�ട്ടി
�് സംമാനമായാ കുൽമാ�യാായാിരുംന്നു സംാധാാരാണ്�ാരുംചെടിയും കൃ�ി�ാരുംചെടിയും നിതയാഹാാരാം. 
മുതിരാ ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള പിയാറുവിർഗംങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച കറിികൾ നോചാാറിിചെ� കൂചെടി കഴിിച്ചിരുംന്നതായാി 
കാണ്ാം (Om Prakash, 1987: 103)

പിശു�ചെള നിനോതയന രാണ്ടുവിട്ടിം കറിന്നിരുംന്നു. അരാി പിാലിൽ തിള�ിച്ച് നോവിവിിച്ച് പി�സംാരായും 
സുഗംന്ധവിയഞ്ജിനങ്ങളുംം നോചാർത്ത് പിായാസംം തയ്യംാറിാ�ാൻ അന്നചെത്ത ആളുംകൾ�് അറിിയാാമായാി
രുംന്നു. കൈതരാിചെ� കൂചെടി കുരുംമുളകും പി�സംാരായും സുഗംന്ധവിയഞ്ജിനങ്ങളുംം നോചാർത്ത് തയ്യംാറിാക്കു
ന്ന ശിഖരാിണ്ി, ധാാനയചെ�ാടിിയാിനോലാ അരാിചെ�ാടിിയാിനോലാ പി�സംാരാ നോചാർത്ത് ഉരുംട്ടിിചെയാടുക്കുന്ന 
നോമാദകം എന്നിവിയാ് ചെ�ാചെ� ആധുനിക കാലത്തുംം പിിൻഗംാമികളുംണ്ട്്. ഭാക്ഷണ്ം തയ്യംാറിാ�ാൻ 
എണ്ണ�ായാി അധാികം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നത് എള്ള് ആയാിരുംന്നു.

അതിഥികൾനോ�ാ നോദവിതാപ്രീതി�ായുള്ള യാാഗംങ്ങൾനോ�ാ പൂർവിികർ�ായുള്ള അർച്ചന
കൾനോ�ാ മാത്രംമായാാണ്് മൃഗംങ്ങചെള ചെകാന്നിരുംന്നത്. മറ്റ് അവിസംരാങ്ങളിൽ മൃഗംഹാതയ നി�ിദ്ധിമാ
യാിരുംന്നു. (Om Prakash,1987:104) എങ്കിലും മാംസംാഹാരാചെത്ത�റ്റിയുള്ള നിരാവിധാി സൂചാനകൾ 
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ബുദ്ധിമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണ്ാം. ബിി.സംി. ആദയസംഹാസ്രാാബ്ദത്തിചെ� പികുതിയാായാനോ�ാനോഴിക്കും 
തചെന്ന നല്ലാ മാംസംം ചാീത്തമാംസംം എന്ന തരാം തിരാിവി് ആരാംഭാിച്ചിരുംന്നതായാി കാണ്ാം. നായാ, 
വിീട്ടിിൽ വിളർത്തുംന്ന നോകാഴിി, മാംസംഭുക്കുകളായാ മൃഗംങ്ങൾ, നാടിൻപിന്നി, പിശു എന്നിവിയുചെടി മാംസംം 
ജീീവിൻ നിലനിർത്തുംക എന്ന അതയാവിശയഘട്ടിത്തിലല്ലാാചെത ഭാക്ഷിക്കുന്നത് നിനോരാാധാി�ചെ�ട്ടിിരുംന്നു. 
പിഴികിയാ ഭാക്ഷണ്വും പുളി�ിച്ച ഭാക്ഷണ്വും വിർജീയമായാി കരുംതിയാിരുംന്നു. പിശു, പിട്ടിി എന്നിവി ചെതാട്ടി 
ഭാക്ഷണ്ം കഴുകി മാത്രംം ഉപിനോയാാഗംി�ണ്മായാിരുംന്നു

ബുദ്ധിമതം വിിവിിധാ രാാജീയങ്ങളിനോല�് പ്രചാരാിച്ചനോതാചെടിാ�ം അതിചെ� ആശയാങ്ങളിലും ഭാക്ഷ
ണ്ശീലങ്ങളിലും മാറ്റം വിന്നു തുടിങ്ങിയാിരുംന്നു. ചെതക്കു-കിഴി�ൻ ഏ�യയാിചെലയും ശ്രീീലങ്കയാിചെലയും 
ബുദ്ധിസംനയാസംിമാർ മാംസംം കഴിിക്കുന്നവിരാാണ്്. എന്നാൽ കൈചാന, ചെകാറിിയാ, വിിയാറ്റ് നാം എന്നീ 
രാാജീയങ്ങളിചെല ബുദ്ധിസംനയാസംിമാർ പൂർണ്മായും സംസംയാഹാാരാികളായാിരുംന്നു. മൌരായ രാാജീഭാരാണ്
ത്തിചെ� അവിസംാനകാലത്ത് രാാജീകീയാ ഭാക്ഷണ്ത്തിൽ സംസംയാഹാാരാത്തിന് പ്രാമുഖയം ലഭാിച്ചിരുംന്നു. 
ആയാിരാ�ണ്�ിന് മൃഗംങ്ങചെള ബിലികഴിിച്ചിരുംന്ന യാാഗംങ്ങൾ ഇല്ലാാതായാതുനോപിാചെല രാാജീകീയാ അടു
�ളകളിലും മൃഗംങ്ങചെള ചെകാല്ലുന്നത് താരാതനോമയന കുറിഞ്ഞാതായാി ആ കാലഘട്ടിത്തിചെല കുറിിപ്പുക
ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാ�ാം. “നമ്മുചെടി ചാക്രവിർത്തി വിളചെരാ കുറിച്ച് മൃഗംങ്ങചെള മാത്രംനോമ ചെകാല്ലുന്നുള്ളൂ. 
ഇത് കണ്ട്ിട്ടി് മറ്റ് ജീനങ്ങളുംം മൃഗംഹാതയ ഒഴിിവിാ�ിയാിരാിക്കുന്നു. മത്സയങ്ങചെള പിിടിിക്കുന്നതുനോപിാലും 
നിനോരാാധാി�ചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നു” (Wendy Doniger, 2009: 256).

അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിചെല ഭാക്ഷണ്പിരാാമർശങ്ങൾ
പിാചാകം, ഭാക്ഷണ്വിിഭാവിങ്ങൾ, ഭാക്ഷണ്ശീലങ്ങൾ എന്നിവിചെയാ�റ്റിചെയാാചെ� അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ 
വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിചെല സൂചാനകൾ പ്രകാരാം കൃ�ി, മദയം, അറിവുശാലകൾ എന്നി
വിചെ�ാചെ� ചുമതലയുള്ള രാാജീകീനോയാാനോദയാഗംസ്ഥരുംണ്ട്ായാിരുംന്നു. (ചെക.വിി.എം,കൌടിിലയചെ� അർത്ഥ
ശാസ്ത്രം, 1961) ചാന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വിിൽപിനയ്ക്കുംവിച്ചിരുംന്ന ഭാക്ഷണ്സംാധാനങ്ങൾ പിാചാകം ചെചായ്യു
ന്നത് പിരാിനോശാധാി�ാൻ പ്രനോതയകം ഉനോദയാഗംസ്ഥനുണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്ന് കൌടിിലയൻ സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.
കുരുംമുളക്, ഇ�ി, ജീീരാകം, കടുക്, മല്ലാി എന്നിവിചെയാ�റ്റി അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പിരാാമർശങ്ങളുംണ്ട്്. 

മദയത്തിചെ� ഉത്പിാദനവും വിിൽപിനയും ഭാരാണ്കൂടിത്തിചെ� നിയാന്ത്രണ്ത്തിലായാിരുംന്നു.2 
ഗംവിചെ�ന്റുടിമസ്ഥതയാിലുള്ള മദയശാലകചെള�റ്റി അർത്ഥശാസ്ത്രം വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. സംാധാാരാ
ണ്യാായാി മദയം അവിിചെടിവിച്ചുതചെന്ന ഉപിനോയാാഗംി�ണ്ചെമന്ന് നിർബിന്ധമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. പ്രനോതയക 
ആനോഘാ�ാവിസംരാങ്ങളിൽ ജീനങ്ങൾ�് അവിരുംചെടി വിീടുകളിൽ മദയം നിർമി�ാൻ അനുവിാദം ലഭാി
ച്ചിരുംന്നു. അരാി, ബിാർലി, മുന്തിരാി, പിന, മാങ്ങ, കരാിമ്പ്, മഹുവിാവൃക്ഷത്തിചെ� ചെതാലി എന്നിവിയാിൽ 
നിചെന്നാചെ� മദയം ഉത്പിാദി�ിച്ചിരുംന്നു. ശർ�രാ�ാവും നോതനും അരാിയും നോചാർത്ത് നിർമിച്ചിരുംന്ന 
സൂക്ത എന്ന മദയചെത്ത കുറിിച്ച് കൌടിിലയൻ പിരാാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്്. (Pankaj Goyal, Traditional 
fermentation Techonology, www.Indian science.org) നോമദക, പ്രസംന്ന, ആസംവി, അരാിഷ്ടം, 
കൈമനോരായാ എന്നിങ്ങചെന അഞ്ചുതരാം മദയങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് കൌടിിലയൻ വിിവിരാിക്കുന്നതിൽ കൈമനോരായാ 
എന്ന മദയം ഏറ്റവുമധാികം പ്രചാാരാത്തിലിരുംന്ന ഒന്നാചെണ്ന്നു കരുംതുന്നു. ഈ മദയം ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്നതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിൻ ശി�യന്മാാചെരാ വിില�ിയാിരുംന്നു. 

ഉപിസംംഹാാരാം
ബുദ്ധി-കൈജീനമതങ്ങളുംചെടി സംാാധാീനം ഇന്തയൻസംമൂഹാത്തിചെല മചെറ്റല്ലാാ നോമഖലകളിലുചെമന്ന
നോപിാചെല ഭാക്ഷണ്ത്തിലും സംാാധാീനം ചെചാലുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. വിയക്തികളുംചെടി ആവിശയങ്ങളുംം ശീലങ്ങളുംം 
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എന്നതിനപ്പുറിം ഭാക്ഷണ്ം ഒരും വിയവിസ്ഥയുചെടി ഭാാഗംമാണ്് എന്നാണ്് പ്രാചാീനചാരാിത്രംം മുതൽ മനസ്സി
ലാ�ാൻ സംാധാിക്കുന്നത്. മതങ്ങൾ നിയാതമായാ അധാികാരാ ഘടികങ്ങളായാി പ്രവിർത്തിച്ചു ചെകാണ്ട്് 
ജീനങ്ങളുംചെടി ഭാക്ഷണ് ശീലങ്ങചെള രൂപിചെ�ടുത്തിയാിരുംന്നു എന്നത് ബുദ്ധി-കൈജീന മതങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംം 
മുൻനിർത്തി പിറിയാാനാകും. കാർ�ിക സംംസ്കാാരാവും പ്രകൃതി വിിഭാവിങ്ങളുംം ഭാക്ഷണ് ചാരാിത്രംം രൂപിചെ�
ടുത്തുംന്നതിൽ പിങ്കു വിഹാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. കൈജീവിിക ആവിശയം എന്നതിനപ്പുറിം മതപിരാവും സംാംസ്കാാരാികവും 
ചാരാിത്രംപിരാവുമായാ മുദ്രകളായാി പ്രാചാീന ഭാക്ഷണ്ം മാറുന്നതിചെ� ചാിത്രംം ഇന്തയയാിചെല ആദയകാല 
ഭാക്ഷണ് പിരാാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭാിക്കുന്നുണ്ട്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1. സംനോല്ലാഖനം—കൈജീനമതവിിശാാസംമനുസംരാിച്ച് കൈജീനസംനയാസംിമാർ അനുഷ്ഠിിച്ചിരുംന്ന സംമാധാിമരാണ്ം.ആഹാാരാവും 

ജീലവും പ്രാണ്വിായുവും യാഥാക്രമം ഉനോപിക്ഷിച്ച് മരാണ്ചെത്ത സംായാം വിരാിക്കുന്ന ഒരും തരാം ആത്മഹാതയ.പിിൽ�ാല

ത്ത് ഇതിചെ� കൈനതികതചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് നോചാാദയം ചെചായ്യംലുകൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്.മലയാാളത്തിൽ ഈ വിി�യാചെത്ത 

അടിിസ്ഥാനമാ�ി രാചാിച്ച ഒരും നോനാവിലാണ്് പിി.സുനോരാന്ദ്രചെ� ശൂനയമനു�യർ.

2. കൌടിിലയചെ� അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അധായക്ഷപ്രചാാരാം എന്ന രാണ്ട്ാം അധാികരാണ്ത്തിൽ സുരാാധായക്ഷൻ എന്ന ഇരും

പിത്ത�ാം അധായായാത്തിലാണ്് മദയനിർമ്മിാണ്വും വിിവിിധാതരാം മദയങ്ങളുംം സുരാപിാനരാീതിയും പ്രതിപിാദിക്കുന്നത്.
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നോഡ്ാ.എൻ. രാജീനി
2019-ൽ കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ഉറൂബിിചെ� നോനാവിലുകചെള മുൻനിർത്തിയുള്ള പിഠനത്തിന് 
നോഡ്ാക്ട്നോറിറ്റ് ലഭാിച്ചു. ഇനോ�ാൾ ഗംവി: ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധായാപിിക. സംാഹാിതയവും സംാം
സ്കാാരാികഭൂമി ശാസ്ത്രവും, ദൃശയകലാ സംാഹാിതയം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ എഡ്ിറ്റ് ചെചായ്തു.

നോഡ്ാ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കിഴിനോ�വിള�ിൽ  

ഗംവി: ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധായാപികനാണ്്. കണ്ണൂർ യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് Ph.D. 
നോനടിി. ‘രുംചാിയുചെടി നാനാർത്ഥങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകം എഡ്ിറ്റ് ചെചായ്തു.
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ചാരാിത്രംനിലപിാടുകചെള പുനർവിായാന�് വിിനോധായാചെ�ടുത്തുംന്ന പുരാാവൃത്തവിിശകലനപിഠനമാണ്ിത് . 

മധായനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പിാരാമ്പരായനസ്രാാണ്ി സംമൂഹാം നോനരാിട്ടിിരാി�ാനിടിയുള്ള അസ്തിതാവിയഥകചെളയും 

ആത്മസംംഘർ�ങ്ങചെളയും മറിികടിക്കുന്നതിന്  കൈക്രസ്തവി സംമഷ്ടംയനോബിാധാം സൃഷ്ടംിച്ചവിയാാണ്്  ഇന്ന്  

പ്രചാാരാത്തിലുള്ള ചെസം�്  നോതാമസം്  പുരാാവൃത്തങ്ങചെളന്ന നിഗംമനമാണ്്  ഈ പ്രബിന്ധം മുനോന്നാട്ടു 

ചെവിയ്ക്കുംന്നത് . പൂർവ്വചാരാിത്രംസ്മരാണ്കളിചെല ചെസം�്  നോതാമചെസംന്ന ഗംണ്നായാകചെന രാക്ഷകനായാ ഒരും 

പിിതൃപ്രരൂപിചെമന്ന നിലയാിൽ ഈ വിാങ്മയാാഖയാനങ്ങൾ പുരാാവൃത്തവിത്കരാിച്ചിരാിക്കുന്നതിചെ� സംാഹാ

ചാരായങ്ങളുംം സംാംഗംതയവും ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നു.

താാക്കോ�ാല് വാാക്കുകൾ: ആത്മീയാസംാതാം (Religious Identity), ആദിപ്രരൂപിം (Archetype), 

ഈനോഗംാപ്രതിനോരാാധാം (Ego Defense), ഘടിനാപിഗ്രഥനം (Structural Stൌdy), ദികൈവിയതിഹായ

ങ്ങൾ (Sacred Myths), പുരാാവൃത്തപിഠനം (Mythical Study), സംമഷ്ടംയനോബിാധാം (Collective 

unconscious )

നോകരാളചാരാിത്രംത്തിൽ ചെപിരുംമാൾ�ഥനോപിാചെല പുരാാവൃത്ത പിരാിനോവി�മുള്ള മചെറ്റാരാാഖയാനമാണ്്  
ചെസം�്  നോതാമസം്  ഇതിഹാാസംം. ചാരാിത്രംസംാധായതകളുംചെടി ബിലിഷ്ഠിമായാ അടിിത്തറിനോമൽ ഭാാവിനയും 
വിിശാാസംവും ചെകാണ്ട്്  പിടുത്തുംയാർത്തിയാ കമനീയാ വിാങ്മയാ ശില്പങ്ങളാണ്വി. വിസ്തുനിഷ്ഠിമായാ ചാരാി
നോത്രംാപിാദാനങ്ങളുംചെടി അഭാാവിമാണ്്  ഈ ഇതിഹാാസംത്തിചെ� ചാരാിത്രംപിരാത കൂടുതൽ സംങ്കീർണ്ണ
മാക്കുന്നത് . എ.ഡ്ി. ആദയനൂറ്റാണ്ട്ിചെല ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� ഭാാരാതപ്രനോവിശനചെത്ത സംംബിന്ധിച്ച 
പുരാാവൃത്തസംാക്ഷയങ്ങചെള ചാരാിത്രംമായും ഭാാവിനാസൃഷ്ടംിയാായും സംമർത്ഥിക്കുന്ന രാണ്ടു പ്രബില 
ചാിന്താപിക്ഷങ്ങൾ നിലവിിലുണ്ട്് . ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� നോപ്ര�ിതദൌതയം ഒരും ഭാാവിനാസൃഷ്ടംി മാത്രം
മാചെണ്ന്ന ചാരാിത്രംനിലപിാടുകൾ വിളചെരാ പ്രബിലമാണ്് . മിൽനി നോറി, പിീനോറ്റഴി് സം് , ഡ്ാൽമൻ, ലാറ്റുചെറിറ്റ് , 
ഫ്ാ.ചെജീയാിംസം്  ഹാൌ, ടിി.ചെക.നോജീാസംഫ്് , എം.ജീി.എസം് . നാരാായാണ്ൻ, ചെക.ശിവിശങ്കരാൻ നായാർ, 
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നോജീാണ് അറി�ൽ, എം.വിി. സംിറിിയാ�് , അബ്രിഹാാം കൂനോത്താട്ടിിൽ, നോറിായാി മാനോവിലി�രാ തുടിങ്ങിയാ
വിചെരാാചെ� മാർനോത്താമ്മിായുചെടി നോകരാളസംന്ദർശനചാരാിത്രംം ഒരും ചെകട്ടുകഥ മാത്രംമാചെണ്ന്ന പിക്ഷത്തും 
നിലയുറി�ിച്ചിട്ടുള്ള ചാരാിത്രംകാരാന്മാാരാാണ്് . പിില്ക്കാാലത്ത്  മതപ്രചാരാണ്ങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമാചെയാത്തിയാ മി�
നറിിമാരാാണ്്  ഇവിിചെടി ക്രിസ്തുമതം പ്രചാരാി�ിച്ചചെതന്നാണ്്  ഇവിർ കരുംതുന്നത് . ആദയനൂറ്റാണ്ടുകളിചെല 
ബ്രിാഹാ് മണ് സംാന്നിദ്ധിയചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ഐതിഹായങ്ങൾ ചാരാിത്രംപിരാമായാി സംാധുതയുള്ളതചെല്ലാ
ന്നാണ്്  ഇവിരുംചെടി ചെപിാതുമതം. ഇവിരുംചെടി പ്രധാാനചാരാിത്രം നിലപിാടുകൾ ഇങ്ങചെന സംംഗ്രഹാി�ാം:

പ്രാചാീന ചാരാിത്രംനോരാഖകളിൽ പിരാാമർശി�ചെ�ടുന്ന ഇൻഡ്യ, ഇന്ന്  ഭൂമിശാസ്ത്രപ്രകാരാം അടിയാാ
ളചെ�ടുത്തുംന്ന ഇൻഡ്യയാല്ലാ. എനോതയാപിയൻ, അനോറിബിയൻ പ്രനോദശങ്ങൾ ഉൾചെ�ടുന്ന വിിശാലമായാ ഒരും 
സ്ഥലരാാശിചെയായാാണ്്  പ്രാചാീനകാലത്ത്  ഇൻഡ്യചെയാന്ന്  വിയവിഹാരാിച്ചിരുംന്നത് . അതുചെകാണ്ട്്  ചെസം�്  
നോതാമസംിചെ� ഇന്തയാസംന്ദർശനം നടിന്നിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിൽ തചെന്ന അത്  ഇന്നചെത്ത ഇൻഡ്യയാിനോല�ാ
ചെണ്ന്ന്  ചെതളിയുന്നില്ലാ.

ചാില വിാചെമാഴിി വിിശാാസംപിാരാമ്പരായങ്ങൾ�പ്പുറിം നോതാമായുചെടി സംന്ദർശനചാരാിത്രംം അടിയാാളചെ�ടു
ത്തുംന്ന കൃതയതയുള്ള ചാരാിത്രംലക്ഷയങ്ങളില്ലാ.

• നോതാമാശ്ലീീഹാാ നോകരാളത്തിചെലത്തി ബ്രിാഹ്മണ്ചെരാ മതംമാറ്റിചെയാന്നത് ചാരാിത്രംവിസ്തുതക
ൾ�്  നിരാക്കുന്നതല്ലാ. A.D. ആദയനൂറ്റാണ്ട്ിൽ ബ്രിാഹ്മണ്മതം നോകരാളത്തിൽ ശക്തിചെ�
ട്ടിിരുംന്നില്ലാ.

• കടുത്ത ദ്രവിയാസംക്തി ചെകാണ്ട്്  നിരാവിധാി നോക്ലാശങ്ങൾ നോനരാിട്ടി് സംാഹാസംികരാായാി വിന്ന 
വിയാപിാരാികളുംചെടി ദുർഗംമ വിാണ്ിജീയപിാതകളിലൂചെടി ചെസം�്  നോതാമസംിന്  വിരാാൻ കഴിിയു
മായാിരുംന്നില്ലാ.

• A.D. നാലാം നൂറ്റാണ്ട്ിനുനോശ�ം മാത്രംമാണ്്  കുരാിശ്  ഒരും അംഗംീകൃത മതചാിഹ്നമായാി 
മാറുന്നത് .

യുക്തി ഭാദ്രചെമന്നു നോതാന്നി�ിക്കുന്ന ഇത്തരാം ചാരാിത്രംനിഗംമനങ്ങചെള ഇവിിചെടി നിലനില്ക്കുന്ന പിാരാമ്പ
രായചെത്തളിവുകളുംചെടിയും സംാഹാചാരായസംാധായതകളുംചെടിയും ചാരാിത്രംയുക്തികൾ ചെകാണ്ട്ാണ്്  മറുപിക്ഷം 
നോനരാിടുന്നത് . ആദിമനൂറ്റാണ്ടുകളുംചെടി ഒരും ചാരാിത്രംത്തിനും ആധാികാരാികമായാ പ്രഭാവിനോരാഖകളിചെല്ലാന്നും 
മൂനോന്നാ നാനോലാ നൂറ്റാണ്ടുകൾ�പ്പുറിചെത്ത ഏതു ചാരാിത്രംവും അനുമാനങ്ങളുംചെടിയും നിഗംമനങ്ങളുംചെടിയും 
പിിൻബിലത്തിലാണ്്  നിലനിൽക്കുന്നചെതന്നുമുള്ള നിരാീക്ഷണ്മാണ്്  ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� നോകരാള 
സംന്ദർശനം ഒരും ചാരാിത്രം യാാഥാർത്ഥയമാചെണ്ന്ന്  സ്ഥാപിിക്കുന്നതിന് ഇവിർ കാരാണ്മാക്കുന്നത് .

ഫ്ാ. ബിർണ്ാദ് , പിി.ചെജീ. നോതാമസം് , ഫ്ാ.മത്തിയാാസം്  മുണ്ട്ാടിൻ, ചെക.ചെജീ.നോജീാണ്, ചെജീ.സംി. 
പിഞ്ഞാി�ാരാൻ തുടിങ്ങിയാ നിരാവിധാി ചാരാിത്രംകാരാന്മാാർ ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� നോകരാളത്തിചെല നോപ്ര�ി
തദൌതയം ഒരും ചാരാിത്രംയാാഥാർത്ഥയം തചെന്നയാാചെണ്ന്ന്  സംമർത്ഥിക്കുന്നവിരാാണ്് . സംാസംമുദായാത്തി
ചെ� ചാരാിത്രംപിാരാമ്പരായങ്ങനോളാടുള്ള ആധാമർണ്ണയവും സംാാഭാിമാനചാിന്തകളുംം ഇവിരാിൽ പിലരുംചെടിയും 
ചാരാിത്രംനിലപിാടുകചെള സംാാധാീനിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നത്  വിയക്തമാണ്് .

എന്നാൽ മാർനോത്താമ്മിാ വിി�യാത്തിൽ പ്രനോതയകിചെച്ചാരും ആത്മബിന്ധനോമാ പിക്ഷതാല്പ
രായനോമാ ഇല്ലാാത്ത പ്രാമാണ്ികരാായാ പില ചാരാിത്രംകാരാന്മാാരുംം നോതാമാചാരാിതം നോകവിലചെമാരും ചെകട്ടു
കഥയാചെല്ലാന്ന നിഗംമനത്തിചെലത്തിയാിട്ടുചെണ്ട്ന്നതും ഇവിിചെടി ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്് . ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� 
നോകരാള സംന്ദർശനം ചാരാിത്രം യാാഥാർത്ഥയചെമന്ന്  ആധാികാരാികമായാി സംമർത്ഥിക്കുന്നിചെല്ലാങ്കി
ലും നോതാമാചെയാനോ�ാചെലാരും വിിനോദശി�്  ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ നോകരാളത്തിൽ വിന്നു നോപിാകാനുള്ള 
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സംാഹാചാരായങ്ങളുംണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്ന ചെപിാതുനോബിാധായമാണ്ിവിരുംചെടി നിലപിാടുകൾ�് ആധാാരാമായാി 
നിലചെകാള്ളുന്നത് . എൽ.ചെക. അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യംർ, ചെക.പിി. പിത്മനാഭാനോമനോനാൻ, ടിി.ചെക. നോവിലു�ി
ള്ള, എ. ശ്രീീധാരാനോമനോനാൻ, തുടിങ്ങിയാവിചെരാാചെ� ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� ദൌതയം അവിിശാസംനീയാമായാ 
ഒരും ചാരാിത്രംവിി�യാമാചെണ്ന്നു പിറിയാാനാവിിചെല്ലാന്ന നിലപിാടുള്ളവിരാാണ്് .

ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� നോകരാള സംന്ദർശനം ചാരാിത്രംചെമന്ന നിലയാിൽ അംഗംീകരാി�ാനോനാ 
തിരാസ്ക്കരാി�ാനോനാ ഉനോേശിച്ച്  നടിന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരാം നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ നോപിാലും സംവിിനോശ�മായാ 
അർത്ഥത്തിൽ പുരാാവൃത്ത പിഠനങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമായാി മാറുന്നുചെവിന്നുള്ളതാണ്്  ഇവിിചെടി പ്രസംക്തമായാ 
വിി�യാം. ചെസം�്  നോതാമസം്  ഇതിഹാാസംം ലിഖിതാസം് പിദമായാ ചാരാിനോത്രംാപിാദാനങ്ങളുംചെടി സംഹാായാം 
കൂടിാചെത നോകരാള കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം ഹൃദയാത്തിനോലറ്റുവിാങ്ങി തലമുറികളിലൂചെടി പികർന്നുവിരുംന്ന 
വിാചെമാഴിിപുരാാവൃത്തമാണ്് . ശിലാലിഖിതങ്ങളില്ലാാചെത തചെന്ന ശിലനോപിാചെല ദൃഢതരാമായാി നോകരാള
കൈക്രസ്തവി പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിലചെകാള്ളുന്ന ചാരാിത്രംസ്മരാണ്കളാണ്്  ചെസം�്  നോതാമസം്  പുരാാവൃത്ത
ങ്ങചെളന്ന കാരായത്തിൽ തർ�മില്ലാ. കണ്ിശതയാാർന്ന യുക്തിനോബിാധാത്തിചെ� നിർദ്ധിാരാണ്ങ്ങൾക്കു 
വിഴിങ്ങുന്നതല്ലാ ഇത്തരാം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി അസ്തിതാം.

ചെസം�്  നോതാമസം്  ഐതിഹായങ്ങളിചെല അത്ഭുതകഥാഖയാനങ്ങൾ
വിിശാാസം പുരാാവൃത്തപിാഠങ്ങചെള നിരാാസ്പദങ്ങചെളന്ന്  പിാനോടി നിരാാകരാി�ാൻ ചാരാിത്രംത്തിനു കഴിിയാില്ലാ. 
“മിത്തുംം സംമൂഹാവും” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങചെള�റ്റി പിരാാമർശിക്കുനോമ്പാൾ എം.ആർ. 
രാാഘവിവിാരായരുംം രാാജീൻ ഗുരും�ളുംം ഇത്തരാചെമാരും നിലപിാടിിചെ� ആധാികാരാികത വിയക്തമാക്കുന്നു
ണ്ട്് . (എം.ആർ. രാാഘവിവിാരായർ, രാാജീൻ ഗുരും�ൾ: 1994: 136)

ചെസം�്  നോതാമസം്  ഐതിഹായങ്ങളിൽ നചെല്ലാാരുംപിങ്കും നോപ്ര�ിതദൌതയത്തിനിടിയാിൽ മാർനോത്താ
മ്മിാ നടിത്തിയാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികചെള സംംബിന്ധിച്ചുള്ളവിയാാണ്് . വിീരാാരാാധായപുരും�നും വിിശുദ്ധി
നുചെമന്ന നിലയാിൽ ചെസം�്  നോതാമസംിചെന ഇതിഹാാസംവിത്കരാിക്കുന്നതിൽ ഈ അമാനു�ിക 
കഥാപിാത്രംങ്ങൾ വിലിചെയാാരും പിങ്ക് വിഹാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ദിവിയതയുള്ള വിയക്തികചെളയും അർദ്ധികൈദവിികത
യുള്ള വിീരാന്മാാചെരായും കുറിിച്ചുള്ള സംങ്കല്പാഖയാനങ്ങളാണ്്  മിത്തുംകളായാി പിരാിണ്മിക്കുന്നചെതന്ന്  നോഡ്ാ. 
എം.വിി.വിിഷ്ണു നമ്പൂതിരാി നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്  (എം.വിി.വിിഷ്ണു നമ്പൂതിരാി; 1989:150). പുണ്യപുരും�ന്മാാചെരാ
ന്നു പ്രകീർത്തി�ചെ�ടുന്നവിചെരാക്കുറിിചെച്ചല്ലാാം നിരാവിധാി ദികൈവിയതിഹായങ്ങൾ സംമൂഹാത്തിലുണ്ട്ാകും. 
ചാരാിത്രംയാാഥാർത്ഥയചെത്ത�ാൾ അലൌകികാംശങ്ങളുംചെടി അത്ഭുത�ായാകൾ ദർശി�ാനുള്ള 
സംമൂഹാമനസ്സിചെ� വിാസംനകളാണ്്  ഇത്തരാം ഐതിഹായങ്ങചെള സ്ഥിരാചെ�ടുത്തുംന്നത് .

ചെസം�്  നോതാമസുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി്  പ്രചാാരാത്തിലുള്ള ഐതിഹായപിാഠങ്ങളിചെലല്ലാാം അനോേഹാം 
നടിത്തിയാ മാന്ത്രികപ്രനോയാാഗംങ്ങളുംചെടി വിർണ്ണനകളുംണ്ട് ്. ജീലം അന്തരാീക്ഷത്തിൽ നിർത്തി അന്തണ്ചെരാ 
അത്ഭുതചെ�ടുത്തുംനോമ്പാഴും ജീലം കൈകക്കുമ്പിളിചെലടുത്തനോ�ാൾ ജീനോലാപിരാിതലത്തിൽ അത്രംയും 
ഭാാഗംം കുഴിിവിായാി കാണ്ചെ�ട്ടുചെവിന്ന്  പിറിയുനോമ്പാഴുചെമാചെ� അത്ഭുതപിാഠങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്ക്കരാണ്ം 
കാണ്ാം. നോതാമായുചെടി നടിപിടിികൾ (Acts of Thomas) എന്ന പ്രാചാീന സംിറിിയാൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 
മാർനോത്താമ്മിാ നടിത്തിയാതായാി പിറിയുന്ന അത്ഭുതവൃത്തികളുംചെടി നീണ്ട്പിട്ടിികയുണ്ട്് . അതിനോനാചെടിാ
�ം നോകരാളീയാനാട്ടു പിരാിസംരാങ്ങളിൽ രൂപിചെ�ട്ടി പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്് .

അത്ഭുതപിാഠങ്ങളുംചെടി സംാമൂഹാിക മനഃശാസ്ത്രം
സംമഷ്ടംയനോബിാധാതലങ്ങളിൽ നിർലീനമായാിരാിക്കുന്ന സംാനോവിജീറിി ചാിന്തകളുംചെടി ഭാാഗംമായാിട്ടിാണ്്  പുരാാ
വൃത്തങ്ങളിചെല അമാനു�ിക കഥാംശങ്ങചെള ആൻഡ്രൂലാങ്  വിിലയാിരുംത്തുംന്നത് . (ആൻഡ്രൂലാങ് : 
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1993:85) പിത്തും തലയുള്ള രാാവിണ്ചെനയും നൂറി്  ആനകളുംചെടി കരുംത്തുംള്ള ഭാീമചെനയും ആയാിരാം നാവുള്ള 
അനന്തചെനയും ഒരും മല തചെന്ന കൈകത്തലത്തിചെലടുത്തും പിറി�ാൻ കഴിിവുള്ള ഹാനുമാചെനയുചെമാ
ചെ� സംമഷ്ടംയനോബിാധാത്തിചെ� പ്രകൃതി വിാസംനകളാണ്്  സൃഷ്ടംിക്കുന്നത് . കടിലിചെനയും കാറ്റിചെനയും 
ആകാശചെവിളിച്ചങ്ങചെളയുചെമാചെ� അത്ഭുതശക്തിവിിനോശ�മുള്ള കൈചാതനയരൂപിങ്ങളായാാണ്്  
സംാനോവിജീ് മനസ്സ്  ഉൾചെ�ാണ്ട്ിട്ടുള്ളത് . പ്രാകൃത മനസ്സിചെ� തൃഷ്ണകൾ ഇണ്നോതടിലും ഇരാനോതടിലും 
ചെകാണ്ട്്  അവിസംാനിച്ചിരുംന്നില്ലാ. മനു�യാതീത ശക്തിവിിനോശ�ങ്ങളുംചെടി വിിസ്മയാനീയാതചെയാ�റ്റി 
നിരാന്തരാമായാ ജ്ഞാംാനാനോനാ�ണ് കൌതുകം അചെതനോ�ാഴും നിലനിർത്തിനോ�ാന്നിരുംന്നു. അത്തരാം 
ജ്ഞാംാന തൃഷ്ണകളുംചെടി അറിിവിടിയാാളങ്ങചെളന്ന നിലയാിലാണ്്  പുരാാവൃത്തങ്ങചെളയും അതിചെല അത്ഭുത 
കഥാംശങ്ങചെളയും സംാമൂഹാിക ശാസ്ത്രം വിിലയാിരുംത്തുംന്നത് .

മതവിിശാാസംങ്ങളിചെലയും പുരാാവൃത്തങ്ങളിചെലയും അത്ഭുതകഥാംശം സംമഷ്ടംയനോബിാധാത്തി
ചെ� മാന്ത്രിക സംാഭാാവിചെത്ത (magical nature) പ്രതിനിധാാനം ചെചായ്യുന്നതായാി മനസ്സിലാ�ാം. 
പ്രാചാീന സംമൂഹാങ്ങളിൽ അത്ഭുത പുരാാവൃത്തപിാഠങ്ങൾ�്  പ്രനോതയക പ്രസംക്തിയുണ്ട്ായാിരുംന്നതായാി 
നോ�സംർ വിയക്തമാക്കുന്നുണ്ട്് . മായാാപ്രനോയാാഗംകൈവിഭാവിമുള്ളവിർ�്  ഒരും സംമൂഹാത്തിചെ� ആദരാവും 
വിിശാാസംവും പിിടിിച്ചുപിറ്റാൻ കഴിിഞ്ഞാിരുംന്നുചെവിന്നും അത്തരാചെമാരും പ്രാമാണ്ികത കൈകവിന്നവിർ 
തചെ� സംമൂഹാചെത്ത വിിപുലവും സംാതന്ത്രവുമായാ പുതിയാ നോലാകങ്ങളിനോല�്  നയാിച്ചിരുംന്നതായും 
നോ�സംർ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്് . (ചെജീ.ജീി.നോ�സംർ: 1963:55)

നിലനില്പിനും വിളർച്ചയ്ക്കുംം നോലാകമതങ്ങചെളല്ലാാം അത്ഭുത പുരാാവൃത്തപിാഠങ്ങചെള പ്രനോയാാജീന
ചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്് . ചെസം�്  നോതാമസം്  പുരാാവൃത്തങ്ങളിചെല അത്ഭുതകഥാംശങ്ങളുംം പ്രാചാീന കൈക്രസ്ത
വിസംമൂഹാത്തിൽ ഇത്തരാചെമാരും ധാർമ്മിമാണ്്  അനുഷ്ഠിിച്ചിരുംന്നചെതന്ന നിഗംമനത്തിലാണ്്  എത്താ
നാവുന്നത് . (ചെസം�്  നോതാമസംിചെ� അത്ഭുത വിിദയാപ്രനോയാാഗംങ്ങളുംചെടി പ്രസംരാണ്ത്തിൽ കൈക്രസ്തവി 
സംഭാ ഇന്ന്  അതിരാറ്റ ഊന്നൽ നൽകുന്നിചെല്ലാന്നത്  സംാമൂഹാിക സംാഹാചാരായങ്ങളിലും സംാഭാാവിത്തിലും 
സംംഭാവിിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിചെ� പ്രതിഫ്ലനമായാി വിിലയാിരുംത്താം). മിത്തുംകൾ നോകവിലം സംംനോവിദന
ക്ഷമങ്ങളായാ ഭാാവിനാവിയാപിാരാങ്ങൾ മാത്രംമചെല്ലാന്നും സംാമൂഹാികബിന്ധങ്ങളുംചെടിയും സംാംസ്കാാരാിക 
സംംഘർ�ങ്ങളുംചെടിയും ചാരാിത്രംസൂചാനകചെള അത്  പ്രതീകാത്മകമായാി പുനരുംൽപിാദി�ിക്കുകയാാണ്്  
ചെചായ്യുന്നചെതന്നും നോഡ്ാ. ചെക. എൻ. ഗംനോണ്�്  നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്് . (ചെക.എൻ.ഗംനോണ്�് : 2007:496)

സംാമൂഹാിക വിയവിസ്ഥകളിചെല സംംഘാർ�ാത്മക സംാഹാചാരായങ്ങൾ പുരാാവൃത്തങ്ങളിൽ പ്രതീ
കാത്മകമായാി പ്രതിഫ്ലി�ാറുചെണ്ട്ന്നാണ്്  ഈ നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ വിയക്തമാക്കുന്നത് . മാർനോത്താ 
മ്മിായുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി കൈക്രസ്തവി പുരാാവൃത്തങ്ങളിചെല സംംഘർ�ാത്മക സംാമൂഹാിക സംാഹാചാരായ
ങ്ങളുംചെടി വിിശകലനം ഇവിിചെടി വിളചെരാ പ്രസംക്തമാണ്് . ചെസം�്  നോതാമസുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി സംിറിിയാൻ, 
കൈമലാപ്പൂർ പിാരാമ്പരായങ്ങളിൽ നിന്നു ഭാിന്നമായാി നോകരാളീയാ പിരാിസംരാങ്ങളിൽ പ്രചാാരാത്തിലുള്ള 
മാർനോത്താമ്മിാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി താരാതമയവിിശകലനം ഈ മിത്തുംകളുംചെടി ഉത്ഭവിവുമായാി ബിന്ധ
ചെ�ട്ടി സംാമൂഹാിക സംാഹാചാരായങ്ങചെളക്കുറിിച്ച്  സുപ്രധാാനമായാ ചാില ഉൾ�ാഴ്ചകൾ നല്കുന്നുണ്ട്് . നായാ
കപിക്ഷത്ത്  മാർനോത്താമ്മിാനോയായും പ്രതിനോയാാഗംിപിക്ഷത്ത്  സംവിർണ്ണ സംമൂഹാചെത്തയും പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്ന 
നിലയാിലാണ്്  ഈ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി ആന്തരാസംാഭാാവിചെമന്നത് ഈ പിാഠങ്ങളുംചെടി ഘടിനാപിഗ്രഥനം 
ചെതളിയാിക്കുന്നുണ്ട്്. സംവിർണ്ണാധാിപിതയസംമൂഹാക്രമനോത്താടുള്ള കലഹാവും പ്രതിനോ�ധാവുമാണ്്  മി� 
പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടിയും ഉള്ളടി�ചെമന്നും പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക വിിശകലനത്തിൽ നിന്നും 
മനസ്സിലാ�ാൻ കഴിിയും.

കുലനോശഖരാ ഭാരാണ്പ്രതാപിങ്ങൾ അസ്തമിച്ചതിചെനത്തുംടിർന്നുണ്ട്ായാ രാാഷ്ട്രീീയാ അരാാജീകാവിസ്ഥ 
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സംമ്പന്നമായാ മതസംമനായാത്തിചെ� ഗംതകാലപിാരാമ്പരായങ്ങചെള തകർത്തതിചെ� നിരാവിധാി ചാരാിത്രംല
ക്ഷയങ്ങളുംണ്ട്്. കൈശവി-കൈവിഷ്ണവി ഭാക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുംം ബ്രിാഹ്മണ് മുനോന്നറ്റവും ഇതരാ മതചാിന്തകചെള 
ശാരാീരാികമായും ബിൌദ്ധിികമായും നോനരാിട്ടു കീഴി്ചെ�ടുത്തിയാതിചെ� ചാരാിത്രംസൂചാനകളുംമുണ്ട്് . ചാാതു
ർവിർണ്ണയ പ്രതാപികാലത്ത്  നടിന്നിട്ടുള്ള മതപിീഡ്നങ്ങചെളക്കുറിിച്ച്  ചാരാിത്രംകാരാനായാ ഇളംകുളം 
കുഞ്ഞാൻ പിിള്ള പ്രതിപിാദിക്കുന്നുണ്ട്് . (ഇളംകുളം കുഞ്ഞാൻ പിിള്ള: 1961:215). ക്രിസ്തുമതത്തിലും 
ബുദ്ധിമതത്തിലും ചെപിട്ടി ധാാരാാളം നോയാാഗംീശാരാന്മാാരാിവിിചെടി ജീീവിിച്ചിരുംന്നിരാി�ാചെമന്നും അവിരുംചെടി
ചെയാാന്നും നോപിരുംനോപിാലും ചാരാിത്രംത്തിലില്ലാാതാക്കും വിിധാം ചാാതുർവിർണ്ണയം അവിചെയാാചെ� തമസ്കാരാി
ച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നുമാണ്്  ഇളംകുളം അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നത് . എ.ഡ്ി. മധായനൂറ്റാണ്ടുകൾ വിചെരാ അനുക്രമമായാ 
ചാരാിത്രംവിികാസംമാർജ്ജിക്കുന്ന നോകരാള കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം മധായനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നോനരാിട്ടിിരാി�ാനി
ടിയുള്ള സംാതാപ്രതിസംന്ധിചെയാക്കുറിിച്ച്  ചാില നിഗംമനങ്ങളിൽ എത്താൻ ഈ നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ 
സംഹാായാിക്കുന്നുണ്ട്് . വിിനോദശസംമ്പർ�ങ്ങൾ വിഴിിയും ചെചാനോ�ടുകൾ അടി�മുള്ള ചാരാിത്രംചെത്തളിവുകൾ 
അനുസംരാിച്ചും തരാീസ്സാ�ള്ളി ശാസംനം വിചെരായുള്ള കാലത്ത്  സംജീീവിമായാ ചാരാിത്രം വിികാസംമാർജ്ജി
ക്കുന്ന കൈക്രസ്തവിമതചാരാിത്രംം മധായനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിശ്ശിബ്ദമായാിരാിക്കുന്നതിചെ� ചാരാിത്രംം ഈ നൂറ്റാ
ണ്ടുകളുംചെടി സംാമൂഹാിക, രാാഷ്ട്രീീയാ സ്ഥിതിഗംതികളുംമായാി നോചാർത്ത്  മനസ്സിലാനോ�ണ്ട്തുണ്ട്് .

AD 10 മുതൽ 15 വിചെരായുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നോകരാള കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം നോനരാിട്ടിിരാി�ാനിടിയു
ള്ള അസ്തിതാപിരാമായാ പ്രതിസംന്ധികളുംചെടി ചെതളിവിായാി ഈഘട്ടിത്തിചെല ചാരാിത്രംശൂനയതകചെള വിില
യാിരുംത്താനാവും. ഈ കാലയാളവിിൽ കൈക്രസ്തവിചാരാിത്രംത്തിൽ കാരായമാത്രംപ്രസംക്തമായാ സംംഭാവി
ങ്ങനോളാ വിിനോദശ സംമ്പർ�ങ്ങനോളാ നടിന്നുകാണുന്നില്ലാ. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടു കഴിിഞ്ഞാാൽ 13-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� 
അന്തയപിാദത്തിൽ മാർനോ�ാനോ�ാനോളാ എഴുതിയാ സം�ാരാക്കുറിിപ്പുകളിലാണ്്  പ്രാമാണ്ികമായാ ഒരും 
കൈക്രസ്തവി ചാരാിത്രംസൂചാന നമു�്  ലഭാിക്കുന്നത് . സംഭാാചാരാിത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങചെളാചെ� ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ 
ഒരും ചാരാിത്രംശുനയത കാണുന്നുചെണ്ട്ന്ന്  പിറിഞ്ഞുനോപിാകുക മാത്രംമാണ്്  ചെചായ്യുന്നത് . ‘നോകരാളത്തിചെല 
ക്രിസ്തുമതം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെക.ഇ.നോജീാബി്  ഇങ്ങചെന എഴുതുന്നു: “നോകരാള സംഭായുചെടി ചാരാിത്രംചെത്ത 
സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം മദ്ധിയ ശതകങ്ങചെള നോകവിലം അന്ധകാരാ പിരാിപൂർണ്ണമായാ ഒരുംയുഗംചെമന്നു 
ഗംണ്ി�ാവുന്നതാണ്് . ഇരുംട്ടു നിറിഞ്ഞാ ഒരും രാാത്രംിയാിൽ അങ്ങുമിങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ ഇടിവിിട്ടി് 
പ്രകാശിച്ചാചെലന്നതുനോപിാചെല ഈ മദ്ധിയകാല ചാരാിത്രംചെത്ത�റ്റി നമു�്  അപൂർണ്ണങ്ങളായാ ചാില 
അറിിവുകൾ മാത്രംമാണുള്ളത് .” (ചെക.ഇ. നോജീാബി് , 1927: 25)

പ്രാമാണ്ികരാായാ സംഭാാചാരാിത്രംകാരാന്മാാചെരാാന്നും മധായനൂറ്റാണ്ടുകളിചെല ചാരാിത്രംശൂനയതചെയാ 
ഗംൌരാവിമായാ പിഠനങ്ങൾക്കു വിിനോധായാമാ�ി�ാണുന്നില്ലാ. ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഭാാരാതം സംന്ദർശിച്ച 
ചാില മി�നറിിമാർ നടിത്തിയാ പിരാാമർശങ്ങൾ ഉദ്ധിരാിക്കുകയാാണ്്  ഭാാരാതസംഭാാചാരാിത്രംകാരാനായാ 
ഫ്ാ.നോഡ്ാ.നോസംവിയർ കൂടിപ്പുഴി ചെചായ്ത്ിട്ടുള്ളത് . ഈ കാലഘട്ടിചെത്തക്കുറിിച്ച്  നോവിണ്ട്ത്രം ചാരാിത്രം നോരാഖകളിചെല്ലാ
ന്ന്  പ്രസ്താവിിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരാൻ പിനോക്ഷ അതിചെ� ചാരാിത്രംപിരാമായാ കാരാണ്ങ്ങൾ വിിശദമാ�ാൻ 
മിനചെ�ടുന്നില്ലാ. (നോസംവിയർ കൂടിപ്പുഴി: 1980: 126) ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രൂപിചെ�ട്ടി സംവിർണ്ാധാിപിതയ 
സംാമൂഹാിക അധാികാരാ വിയവിസ്ഥ ക്രിസ്തുമതമുനോന്നറ്റചെത്ത പ്രതിനോരാാധാിക്കുകനോയാാ നിശ്ശിബ്ദമാക്കുകനോയാാ 
ചെചായ്ത്ിരാി�ാചെമന്ന അനുമാനം പ്രബിലമാണ്്.

13-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ ഇന്തയ സംന്ദർശിക്കുകയും ഒരും വിർ�നോത്താളം ഇവിിചെടി ചെചാലവിഴിിക്കുക
യും ചെചായ്ത് നോജീാണ് നോമാ�ി നോകാർവിിനോനാ (John Monte Corvino) എന്ന മി�നറിി കൈചാനയാിൽ
നിന്ന് എഴുതിയാ രാണ്ടു നോലഖനങ്ങളിൽ നോകരാള കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നോനരാിട്ടി 
പ്രതിസംന്ധികചെള കുറിിച്ച് വിയക്തമായാി പ്രതിപിാദിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെക.ഇ. നോജീാബി് അത് ഇപ്രകാരാം 
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ഉദ്ധിരാിക്കുന്നു: “നോതാമാശ്ലീീഹായുചെടി പിള്ളി സ്ഥിതി ചെചായ്യുന്നതായാ ഇന്തയാ രാാജീയത്തിൽ ഞാാൻ 
പിതിമൂന്നു മാസം�ാലം താമസംിക്കുകയും ആ ഭാാഗംങ്ങളിൽ പിലയാിടിത്തായാി ഒരും നൂറു ആളുംകചെള 
മനസ്സു തിരാിക്കുകയും ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്... നോകരാളത്തിൽ അപൂർവ്വം ചാില ക്രിസ്തയാനികളുംം യൂദന്മാാരുംമുണ്ട്്. 
അവിർ�് വിലിയാ ശക്തിചെയാാന്നുമില്ലാ. അവിിടുചെത്ത ജീനങ്ങൾ ക്രിസ്തയാനികചെളയും ക്രിസ്തീയാ നാമം 
ധാരാിക്കുന്നവിചെരായും ധാാരാാളം ഉപിദ്രവിിക്കുന്നു” (ചെക.ഇ. നോജീാബി്: 1927: 31).

1502-ൽ സംർവി സംന്നാഹാങ്ങനോളാചെടിയും ചെകാച്ചിയാിചെലത്തിയാ ഗംാമചെയായും കൂട്ടിചെരായും നോകരാള 
കൈക്രസ്തവി പ്രതിനിധാികൾ സംന്ദർശിച്ച് മു�തിനായാിരാനോത്താളം വിരുംന്ന കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം 
ഇവിിടുചെത്ത സംവിർണ്ണ, മുസ്ലിംിം ഭാരാണ്ാധാികാരാികളിൽ നിന്നു നോനരാിടുന്ന ബിഹുവിിധാ പിീഡ്നങ്ങൾ 
വിിവിരാിക്കുകയും തങ്ങചെള രാക്ഷി�ണ്ചെമന്ന് നോപിാർട്ടുഗംീസുകാനോരാാടി് ദയാനീയാമായാി അനോപിക്ഷി
ക്കുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. കൈപിതൃകമായാി കരുംതി വിന്ന പിൌരാസ്തയ സംിറിിയാൻ ആത്മീയാബിന്ധം 
നിലനിർത്തിചെ�ാണ്ട്് നോപിാർട്ടുഗംീസം് രാാജീാവിിനോനാടി് രാാഷ്ട്രീീയാ വിിനോധായാതാം പ്രകടിി�ി�ാനിടി
യാായാ സംാഹാചാരായം ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ വിളചെരാ വിയക്തമാകുന്നുണ്ട്്. അനുകൂല സംാഹാചാരായങ്ങളുംചെടി 
സംാഭാാവിവും രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാമ്പത്തിക സംാധായതകളുംം മനസ്സിലാ�ിയാ ഗംാമ വിളചെരാ സംനോന്താ�നോത്താചെടി 
ക�ലിചെല ചെകാടിികളുംയാർത്തിയും പിീരാങ്കിചെവിടിികളുംതിർത്തുംം അവിർ�് തങ്ങൾ അഭായാം നൽകുചെമ
ന്ന് പ്രഖയാപിിക്കുകയാാണ്്. ഗംാമയും നസ്രാാണ്ി പ്രതിനിധാികളുംമായുണ്ട്ായാ ഈ സംമാഗംമചെത്തക്കു
റിിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്ന മാനുവിൽ ഫ്റിിയാാ സൂസ്സാ, ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നോകരാള കൈക്രസ്തവിസംമൂഹാം 
‘കാവിയ’ചെരാന്നു വിിനോശ�ി�ചെ�ടുന്ന സംവിർണ്ണ സംമുദായാത്തിൽ നിന്ന് നോനരാിട്ടി പിീഡ്ാനുഭാവിങ്ങചെള പിറ്റി 
പ്രതിപിാദിക്കുന്നുണ്ട്്. കാവിയർ തങ്ങചെള ശലയചെ�ടുത്തുംന്നുചെവിന്നും സംഹാായാി�ണ്ചെമന്നുമനോപിക്ഷിച്ച് 
തങ്ങളുംചെടി രാാജീപ്രതാപി ചാിഹ്നങ്ങളായാ ചെചാനോങ്കാലും മറ്റ് സ്ഥാനചാിഹ്നങ്ങളുംം ഗംാമചെയാ ഏൽ�ിച്ചുചെവി
ന്നാണ്് ഇതിലുള്ള പിരാാമർശം. ഇതിൽ നിന്നും മധായനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൈക്രസ്തവിസംമൂഹാം നോനരാിട്ടിിട്ടുള്ള 
അരാക്ഷിതാവിസ്ഥ ചെവിളിചെ�ടുന്നുണ്ട്്. (മാനുവിൽ ഫ്റിിയാ സൂസ്സാ: 1966: 178)

മാർഗ്ഗംകളി�ാട്ടും റിമ്പാൻ പിാട്ടുമാണ്് ചെസംൻറി് നോതാമസം് ഐതിഹായങ്ങചെള ജീനകീയാമാ
�ിയാ കാവിയാവിിഷ്കാരാങ്ങൾ. ഈ കാവിയങ്ങളുംചെടി ഭാാ�യും ആന്തരാ സംാഭാാവിവും മധായനൂറ്റാണ്ടുകളുംചെടി 
സ്ഥിതിഗംതികൾ പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്നവിയാാണ്്. മാർഗ്ഗംകളി�ാട്ടിിചെല വിന്ദന നോശ്ലീാകത്തിൽ 
തചെന്ന കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം നോനരാിട്ടി ദുരാിതാനുഭാവിങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള സൂചാനകൾ കാണ്ാം. മാറിിവിന്ന 
ജീനായാത്ത സംാമൂഹാിക ക്രമത്തിൽ പ്രാചാീന മത വിിനോദാ�ങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംവും രാാഷ്ട്രീീയാവും ചാർച്ചചെ�ടു
ക്കുന്നതിൽ അനൌചാിതയങ്ങളുംചെണ്ട്ങ്കിലും മതവിിനോദാ�ങ്ങളുംചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടി പുരാാവൃ
ത്തങ്ങളുംചെടി പിഠനത്തിൽ ഇത് പ്രസംക്തമാകുന്നുണ്ട്്. ഭാിന്നമത സംമൂഹാങ്ങൾ തമ്മിിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന 
അമർ�ങ്ങളുംം അസംാസ്ഥതകളുംം പ്രാനോദശിക ജീന ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാിരുംന്നുചെവിന്നതിൽ 
സംംശയാമില്ലാ. സംവിർണ്ണാധാിപിതയ സംാമൂഹാിക ക്രമങ്ങനോളാടും അനോതല്പിച്ച ക്രൂരാമായാ വിിനോവിചാനങ്ങനോളാ
ടുമുള്ള അമർ�വും പ്രതിനോ�ധാവുമാണ്് മാർനോത്താമ്മിാപുരാാവൃത്തങ്ങളിൽ നിഴിലിക്കുന്നചെതന്നാണ്് 
സൂക്ഷ്മ വിിശകലനത്തിൽ നിന്ന് വിയക്തമാകുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത്തരാം സംാമുദായാിക അസംാസ്ഥതകൾ ഇരും സംമൂഹാങ്ങൾക്കുമിടിയാിൽ പ്രതയ
ക്ഷ വിർഗ്ഗ സംംഘർ�ങ്ങളുംചെടി തലത്തിനോല�് വിളർന്നിരുംന്നില്ലാ. പ്രബിലമായാ സംവിർണ്ണാധാികാരാ 
ശക്തിയുചെടി ആക്രമണ്ം ചെചാറുക്കുന്നതിന് ദുർബിലരാായാ പ്രാനോദശിക കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാത്തിന് 
കഴിിയുമായാിരുംന്നില്ലാ. പ്രതയാക്രമണ്ങ്ങൾക്കു പികരാം അവിരുംചെടി ചെചാറുത്തും നിൽ�് പ്രതിനോരാാധാങ്ങളി
നോല�് പിിൻവിലിയുകയും നിശ്ശിബ്ദമായാ തമസ്കാരാണ്ങ്ങൾ�് കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം നിർബിന്ധിതരാായാി 
തീരുംകയുമാണുണ്ട്ായാത്. ക്രൂരാമായാ നിന്ദകളുംചെടിയും തിരാസ്കാാരാങ്ങളുംചെടിയും ഈ മധായനൂറ്റാണ്ടുകചെള 
മുറിിച്ചു കടിക്കുന്നതിന് കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം കചെണ്ട്ത്തിയാ ഫ്ലപ്രദമായാ ചാാലകങ്ങളായാി ചെസം�്  
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നോതാമസം്  ഐതിഹായങ്ങചെള കണ്�ാ�ാൻ കഴിിയും.
മാർനോത്താമ്മിാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംകാലം
ചെസം�്  നോതാമസം്  ഐതിഹായങ്ങളിചെല സംാംസ്കാാരാിക സംംഘർ�ങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രം സൂചാനകൾ ചെവിച്ചു 
പിരാിനോശാധാിക്കുനോമ്പാൾ പുരാാവൃത്തങ്ങളധാികവും എ.ഡ്ി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിനു നോശ�മുള്ള ബ്രിാഹ്മണ്ാധാി
പിതയ കാലങ്ങളിൽ രൂപിചെ�ട്ടിവിയാാചെണ്ന്ന്  മനസ്സിലാ�ാനാവും. മധായകാല സംാമൂഹാിക സംാഹാ
ചാരായങ്ങളുംചെടി സംമ്മിർേങ്ങൾ�നുസൃതമായാി പൂർവ്വ വിിശാാസം നോബിാധായങ്ങചെള പുനർനിർമ്മിിക്കുകയും 
പുരാാവൃത്തവിത്കരാിക്കുകയുമാണുണ്ട്ായാിട്ടുള്ളചെതന്ന്  ഈ പിഠനം വിയക്തമാക്കുന്നു. തരാീസ്സാ�ള്ളി 
ശാസംനത്തിനുനോശ�ം നോപിാർട്ടുഗംീസംാഗംമനം വിചെരായുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകചെളയാാണ്്  മധായ ശതകങ്ങചെള
ന്ന്  ഇവിിചെടി വിിവിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് . പുരാാവൃത്ത സൂചാനകളുംചെടിയും സംാമൂഹാിക ചാരാിത്രം നിരാീക്ഷണ്ങ്ങ
ളുംചെടിയും അടിിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരാചെമാരും നിരാീക്ഷണ്ത്തിചെലത്താനാണ്്  കഴിിയുന്നത് . ചെസം�്  
നോതാമചെസംന്ന ആർ�ികൈടി�ൽ ഇതിഹാാസം പിാത്രം നിർമ്മിിതിയാിൽ സംിറിിയാൻ, തമിഴി് , നോകരാള 
പുരാാവൃത്ത പിാരാമ്പരായങ്ങളിൽ സംംഭാവിിച്ചു കാണുന്ന വിയതിയാാനങ്ങളുംം ഇത്തരാചെമാരും നിഗംമനത്തി
നോലക്കു തചെന്നയാാണ്്  നയാിക്കുന്നത് . ഒനോരാ ഇതിഹാാസംത്തിന്  ഭാിന്ന നോദശ-കാല സംാഹാചാരായങ്ങളുംചെടി 
സംമ്മിർേഫ്ലമായുണ്ട്ാകുന്ന രൂപിമാറ്റങ്ങളുംചെടിയും സംങ്കലനത്തിചെ�യും സംാഭാാവിംകൂടിി ഇത്  വിയക്ത
മാക്കുന്നുണ്ട്് .

അധാീശ ശക്തികൾ നടിത്തുംന്ന ശാരാീരാികാക്രമണ്ചെത്ത�ാൾ കടുത്ത ആഘാതനോശ�ി അത്  
വിിനോധായാസംമൂഹാങ്ങളിൽ അവിനോശ�ി�ിക്കുന്ന മാനസംികാഘാതങ്ങൾക്കുണ്ട്ാകും. പ്രബിലരാായാ 
വിർഗ്ഗാധാിപിതയ സംമൂഹാങ്ങനോളാടി്  പിതിതപിക്ഷം നടിത്തുംന്ന ചെചാറുത്തുംനില്പുകൾ അവിരുംചെടി വിാങ്മ
യാാവിിഷ്കാരാങ്ങളിലാണ്്  കൂടുതൽ സ്പഷ്ടംമായാി പ്രതിഫ്ലിച്ചുകാണുന്നത് . ശക്തനായാ പ്രതിനോയാാഗംിചെയാ 
നോനരാിചെട്ടിതിർ�ാൻ കഴിിയാാചെത വിരുംനോമ്പാഴിാണ്്  വിീരാനായാകപിാട്ടുകളുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം ചെകാണ്ട്്  
വിിനോധായാ സംമൂഹാങ്ങൾ സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിനോരാാധാം തീർക്കുന്നത് . നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിചെല 
വിാചെമാഴിിച്ചിന്തുകളുംം ആദയകാലദളിതസംാഹാിതയവുചെമാചെ� ഈ നിഗംമനചെത്ത സംാധൂകരാിക്കുന്ന 
ചാരാിത്രംലക്ഷയങ്ങളാണ്് . ഇതിഹാാസം വിീരാനായാക കഥാപിാത്രംങ്ങൾ ചാരാിത്രംം സൃഷ്ടംിക്കുന്നിചെല്ലാന്നും 
ചാരാിത്രംം വിീരാനായാക കഥാപിാത്രംങ്ങചെള സൃഷ്ടംിക്കുകയാാചെണ്ന്നുമുള്ള പുരാാവൃത്തയാാഥാർത്ഥയമാണ്്  
ഇതു സൂചാി�ിക്കുന്നത് .

ചെസം�്  നോതാമസം്  ഐതിഹായങ്ങളുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക വിിശകലനം വിയക്തമാക്കുന്ന നിഗംമനം 
ഇവി മധായനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം നോനരാിട്ടിിട്ടുള്ള സംാതാപ്രതിസംന്ധിയുചെടി സംാമൂഹാിക 
സംാഹാചാരായങ്ങളിൽ രൂപിചെ�ട്ടിവിയാാചെണ്ന്നാണ്് . ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നാട്ടുകൈക്രസ്തവി സംമൂഹാം 
നോനരാിട്ടിിട്ടുള്ള സംാമൂഹാിക സംമ്മിർേങ്ങചെള പ്രകാശി�ിക്കുന്ന വിാങ്മയാാവിിഷ്കാരാങ്ങളാണ്്  ചെസം�്  
നോതാമസുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ്ഇവിിചെടി പ്രചാാരാത്തിലുള്ള ഐതിഹായങ്ങചെളന്നാണ് ് ഈ പിഠനം വിയക്തമാ
ക്കുന്നത് . ഈനോഗംാ പ്രതിനോരാാധാ തന്ത്രത്തിചെ� (mechanisms of ego defense) ഭാാഗംമാണ്്  വിംശീയാ 
പുരാാവൃത്തങ്ങചെളന്ന നോഫ്ാക് നോലാർ സംിദ്ധിാന്തചെത്തയാാണ്്  ഈ നിഗംമനം സംാധൂകരാിക്കുന്നത് . 
മാർനോത്താമ്മിായുചെടി നോപ്ര�ിതദൌതയവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് പ്രാചാീന നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന 
വിിശാാസംനോബിാധായങ്ങചെള, മധായകാല നൂറ്റാണ്ടുകളുംചെടി സംാമൂഹാിക സംാഹാചാരായങ്ങൾ�നുസൃതമായാി 
കൈക്രസ്തവി സംമഷ്ടംയനോബിാധാം പുരാാവൃത്തവിത്കരാിക്കുകയാായാിരുംചെന്നന്ന്  കൂടുതൽ കൃതയതയാാർന്ന 
നിഗംമനങ്ങളിചെലത്താൻ കഴിിയും. മാർനോത്താമ്മിാ പുരാാവൃത്തങ്ങളിൽ പ്രകടിമാകുന്ന ബ്രിാഹ്മണ് 
സംാന്നിദ്ധിയം ആദയനൂറ്റാണ്ട്ിനോലതാചെണ്ന്ന നിഗംമനത്തിൽ ഈ ഐതിഹായങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംപിരാമായാ 
ആധാികാരാികതചെയാ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നടിത്തിയാിട്ടുള്ള പ്രാമാണ്ിക ചാരാിത്രം പിക്ഷങ്ങളുംചെടി 
അർത്ഥശുനയതകളാണ്്  ഇതിലൂചെടി ചെവിളിചെ�ടുന്നത് .
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ക്കോ�ാ.എംം.ഐ. പുന്നൂസ്്
നോകാട്ടിയാം ജീില്ലായാിൽ മീനടിം സംാനോദശി. ആലുവി യു. സംി. നോകാനോളജീ് ബിർസംാറും മലയാാളം ചെപ്രാഫ്സംറുമാണ്്. 
മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ് മാർഗംദർശിയും യു.ജീി. നോബിാർഡ്് ഓഫ്് സ്റ്റാഡ്ീസം് 
അംഗംവുമാണ്്. ക്രിസ്തീയാ വിാചെമാഴിി ഗംാനങ്ങൾ, തായാ് വിാൻ ഓർമ്മിക്കുറിിപ്പുകൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര
സംിദ്ധിീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. വിംശീയാത : വിിചാാരാവും വിീക്ഷണ്വും, ദൃശയഹാർ�ം, ഹാരാിത ജീീവിിതം, സംംസ്കാാരാപിഠനം: 
സംിദ്ധിാന്തവും പ്രനോയാാഗംവും എന്നീ കൃതികൾ എഡ്ിറ്റ് ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്.



‘എചെ� കഥ’–ചെപിണ് പിിഴികളുംചെടി അരാനൂറ്റാണ്ട്്
വിി. ലിസംി മാതു

ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാന്നു നോകൾക്കുനോമ്പാൾ ശരാാശരാി മലയാാളി മനസ്സിൽ ആദയചെമത്തുംക എഴുതചെ�ട്ടി 
കാലത്തുംം പിിന്നീടും നോകരാളസംമൂഹാത്തിൽ ഏചെറി ഒച്ച�ാടുകൾ സൃഷ്ടംിച്ച ‘എചെ� കഥ’യാാണ്്. 1973-ൽ 
തചെ� മു�ചെത്താമ്പതാം വിയാസ്സിൽ അവിർ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച ഈ കൃതി മലയാാളികചെള സംംബി
ന്ധിച്ചിടിനോത്താളം അന്ന് സംദാചാാരാ സംങ്കല്പങ്ങചെള ചെവില്ലുവിിളിക്കുന്ന രാചാനയാായാിരുംന്നു. അൻപിതു 
വിർ�ം മുൻപി് മാധാവിിക്കുട്ടിി എന്ന എഴുത്തുംകാരാിചെയാ മലയാാള സംാഹാിതയ സംാംസ്കാാരാിക രാംഗംത്ത് 
അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാ ഈ കൃതിചെയാ ഉൾചെ�ാള്ളാനുള്ള കരുംത്ത് അന്ന് സംമൂഹാമനസ്സിനുണ്ട്ായാി
രുംന്നില്ലാ. കാലം കടിന്നു നോപിായാനോ�ാൾ ഇത്തരാം കഥകചെള സംാമ്പ്രദായാിക വിഴിികളിൽ നിന്നു മാറിി 
വിിലയാിരുംത്താനും അനോതക്കുറിിച്ച് സംംവിദി�ാനും ത�തായാ പികാമായാ അന്തരാീക്ഷം ഉണ്ട്ാചെയാന്ന് 
ഉറി�ി�ാം. കാരാണ്ം സംമാനമായാ ചെപിണ്രാചാനകൾ ഇന്ന് ചെപിാതു സംാന്മാാർഗ്ഗിക നോബിാധാങ്ങളിൽ 
കുരുംങ്ങി തകർന്നുനോപിാകുന്നില്ലാ. നോക്ഷാഭാകരാമായാ ചാില പിരാാമർശങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് ഇത് ആത്മകഥ 
തചെന്നയാാനോണ്ാ എചെന്നാരും സംംശയാം ഉണ്ട്ാവുകയും, എചെ� കഥ ആത്മകഥയാചെല്ലാന്ന് എഴുത്തുംകാ
രാി�് പിിന്നീടി് വിയക്തമാനോ�ണ്ട്ി വിരാികയും ചെചായ്തു. ഇതി� ആമുഖത്തിൽ നാല്പതു വിയാസ്സിനു മുമ്പുംള
ളവിർക്കും അവിരുംചെടി അനുഭാവിങ്ങചെള ആധാാരാമാ�ി പികാമായാ കഥചെയാഴുതാം എന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിി 
സംമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘എചെ� കഥ’ചെയാ തുടിർന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിി�് നോനരാിനോടിണ്ട്ിവിന്ന ശകാരാങ്ങൾ�് 
കണ്�ില്ലാ. 50 വിർ�ം തികയുന്ന ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ ‘എചെ� കഥ’ നോകരാളത്തിചെല സംാംസ്കാാരാിക 
രാംഗംത്തുംണ്ട്ാ�ിയാ പ്രശ്നങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചായ്യംാനുളള ശ്രീമമാണ്് ഈ പുനർവിായാനയാിലുളളത്. 

നിങ്ങളുംചെടിയും കഥ
‘എചെ� കഥ’യ്ക്കും നോശ�ം സംമൂഹാഘടിനയാിലും സ്ത്രീയുചെടി കർത്തൃതാപിദവിിയാിലും വിന്ന വിികാസംപിരാിണ്ാ
മങ്ങചെള അപിഗ്രഥി�ാനുള്ള ബിാധായത കൂടിി ഇന്ന് നോകരാളീയാ സംമൂഹാത്തിനുണ്ട്്. ‘എചെ� കഥ’ചെയാന്ന 
ശീർ�കം ശ്രീദ്ധിിക്കുക. സ്ത്രീ�ായാി മാത്രംം ഒരും കഥയാില്ലാാതിരുംന്ന കാലത്ത് എനിചെ�ാരും കഥയു
ചെണ്ട്ന്നും അത് എചെ� കഥയാാചെണ്ന്നും സംാതാനോബിാധാനോത്താചെടി തിരാിച്ചറിിയുവിാനും ഉറിചെ� വിിളിച്ചു 
പിറിയുവിാനും മാധാവിിക്കുട്ടിി�് കഴിിഞ്ഞു എന്നിടിത്താണ്് ‘എചെ� കഥ’യാിചെല ‘എചെ�’ എന്ന കർതൃ
താപിദവിിചെയാ പുന�രാിനോശാധാിനോ�ണ്ട്ത്. ഈ കർതൃതാം വിയക്തിപിരാനോമാ ഏകപിക്ഷീയാനോമാ അല്ലാ 
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എന്നുള്ളതാണ്് ഏചെറി ശ്രീനോദ്ധിയാം. ‘എചെ� കഥ’യാിചെല ‘എചെ�’ എന്നത് ഓനോരാാ സ്ത്രീമനഃസംാക്ഷിയു
ചെടിയും സംാാതന്ത്രയപ്രഖയാപിനമായാി തിരാിച്ചറിിയുന്നിടിത്താണ്് ‘എചെ�’ എന്ന കർതൃതാം സംാമൂഹാികവും 
ബിഹുസംാരാവുമായാ പിദവിി കൈകവിരാിക്കുന്നത്. തനോ�തായാി മാത്രംം സ്ത്രീ�് ഒന്നും അവികാശചെ�ടിാനി
ല്ലാാതിരുംന്ന ഒരും കാലത്ത്, തനിക്കുള്ളചെതല്ലാാം പുരും�താത്തിന് അനുഭാവിി�ാനുള്ളതാചെണ്ന്നും 
അവിർ കല്പിച്ചു തരുംന്ന ഇടിങ്ങൾ മാത്രംനോമ സംാന്തമായാി ചെവി�ാൻ അവികാശമുള്ളു എന്നും പുരും�
സംമൂഹാം ദൃഢമായാി വിിശാസംിച്ചിരുംന്ന ഒരും ചുറ്റുപിാടിിലാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി ‘എചെ� കഥ’ എഴുതുന്നത്. 
അതിലൂചെടി എചെ� കഥ നിങ്ങളുംചെടി കഥ കൂടിിയാാചെണ്ന്ന് നോകരാളത്തിചെല സ്ത്രീ സംമൂഹാനോത്താടി് അവിർ 
വിിളിച്ചു പിറിഞ്ഞു. അത്തരാചെമാരും സംാഹാചാരായത്തിൽ, തനി�് സംാന്തമായാ അനുഭാവിങ്ങളുംം ചാിന്തകളുംം 
അതിചെ� ആവിിഷ്കാരാങ്ങളുംം ഉചെണ്ട്ന്ന് പിച്ചയാായാി തുറിന്നു പിറിഞ്ഞു ചെകാണ്ട്ാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി 
ചെപിചെണ്ണഴുത്തിചെ� പിക്ഷത്തിനോല�് ‘എചെ� കഥ’ചെയാ സംകൈധാരായം വിിളിച്ചിറി�ിചെ�ാണ്ടുവിന്നത്. 
ഞാങ്ങളുംചെടി കഥനോയാാടും ചാരാിത്രംനോത്താടും കൂടിി മാത്രംനോമ നിചെ� കഥയും ചാരാിത്രംവും കൂട്ടിി വിായാി�ചെ�
ടുകയുള്ളുചെവിന്ന, ചെപിണ്ണിചെനതിനോരായുള്ള പുരും�ാധാിപിതയ നിലപിാടിിചെന പ്രതിനോരാാധാിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ്് 
‘എചെ�’ എന്ന പിദം മലയാാളത്തിചെല ചെപിണ്പിദവിിയാിനോല�് ആദയമായാി കടിന്നു വിന്നത്. 

ഇന്നുളളതു നോപിാചെല സ്ത്രീക്കുനോവിണ്ട്ി വിാദി�ാനുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുംം സ്ത്രീപിക്ഷചാിന്തകളുംം സംജീീ
വിമല്ലാാതിരുംന്നനോ�ാൾ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച ‘എചെ� കഥ’ സ്ത്രീയുചെടി ആവിിഷ്കാരാ സംാാതന്ത്രയത്തിചെ�യും 
ആവിിഷ്കരാണ് രാീതിയുചെടിയും നോമഖലയാിൽ ദൂരാവിയാപികമായാ നോകാളിള�ങ്ങൾ സൃഷ്ടംിച്ചു. സംാധാാരാണ് 
ആത്മകഥയാിൽ നിന്നു വിയതയസ്തമായാി ഭാാവിനചെയായും ഭ്രമാത്മകതചെയായും ഇടികലർത്തിയാ ആഖയാ
നരാീതിയാാണ്ിതിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുളളത്. മലയാാളത്തിചെല ആത്മകഥകളിചെലല്ലാാം ജീീവിിതത്തിൽ 
സംംഭാവിിച്ച കാരായങ്ങൾ പിറിയുന്നതിനാൽ അവി കുചെറിചെയാാചെ� വിസ്തുനിഷ്ഠിവും ഏചെറി ആത്മനിഷ്ഠിവു
മാകുന്നത് സംാാഭാാവിികമാണ്്. വിസ്തുനിഷ്ഠിമായാ ജീീവിിതാഖയാനമാനോണ്ാ, ആത്മകഥകളിൽ പ്രതയക്ഷ
ചെ�ടിാറുള്ള ആത്മനിഷ്ഠിതയാാനോണ്ാ ‘എചെ� കഥ’യാിൽ പ്രാധാാനയനോത്താചെടി നിൽക്കുന്നചെതന്ന് 
തിരാിച്ചറിിയുക എളും�മല്ലാ. ഒരും നോനാവിലിനോലാ കഥയാിനോലാ ഉണ്ട്ാകുന്നതു നോപിാചെലയുളള സംൌഹൃ
ദാഖയാന സംമ്പ്രദായാവും ഭാാവിനയുചെടി സംാതന്ത്രമായാ യാാത്രംകളുംം ഭ്രമാത്മകമായാ ചാിന്തകളുംചെമല്ലാാം 
കൂടിിക്കുഴിഞ്ഞാ് ഈ രാചാന നോകവിലം സംാമ്പ്രദായാികമായാ ആത്മകഥാരൂപിചെത്ത അപിനിർമ്മിിക്കുകയും 
അതിജീീവിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. 

ഭാാവിനയും യാാഥാർത്ഥയവും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധം എത്രംനോത്താളമാകാചെമന്ന കാരായത്തിൽ ആത്മ
കഥ�് പ്രനോതയക മാനദണ്ഡ്ങ്ങളില്ലാ. ആ സംാഹാിതയരൂപിം സംാന്തം നോപിരാിചെന നയായാീകരാി�ണ്ചെമ
ങ്കിൽ അനുഭാവിാവിിഷ്കാരാചെത്ത ദൂചെരാ മാറ്റി നിർത്താനാവിില്ലാ. ആത്മകഥ എന്നാൽ അനുഭാവികഥ 
എന്നർത്ഥം. ആനോട്ടിാബിനോയാാഗ്രഫ്ി എന്ന വിാ�് മലയാാളത്തിനോല�് വിിവിർത്തനം ചെചായ്ത്നോ�ാൾ 
എന്തുചെകാണ്ട്ാണ്് ആത്മചാരാിതചെമനോന്നാ ആത്മവിിവിരാണ്ചെമനോന്നാ പിറിയാാചെത ആത്മകഥചെയാചെന്ന
ഴുതിനോച്ചർത്തത്? ഏതു യാാഥാർത്ഥയചെത്തയും ഭാാവിന ചെകാണ്ടു ചെപിാലി�ിചെച്ചടുക്കുക എന്ന അനോബിാ
ധാപിരാമായാ ഒരും ഇച്ഛി മലയാാളിയുചെടി ചെപിാതുനോബിാധാത്തിൽ കുടുങ്ങി�ിടിപ്പുണ്ട്്. എചെ� ജീീവിിതത്തിൽ 
ഇത്രംയുനോമ സംംഭാവിിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നല്ലാ, മറിിച്ച് ഇത്രംയുമധാികം സംംഭാവിിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവിചെരാ 
അറിിയാി�ാനുള്ള അഹാംനോബിാധാമാണ്് ഇവിിചെടി പ്രതയക്ഷമാകുന്നത്. ഓനോരാാ വിയക്തിയുചെടിയും ജീീവിിത
ത്തിൽ ഉണ്ട്ായാ സംംഭാവിഗംതികളുംചെടി യാഥാതഥ വിിവിരാണ്മാണ്് ആനോട്ടിാബിനോയാാഗ്രഫ്ി ചെകാണ്ടുനോേശി
ച്ചചെതങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഉചാിതമായാ മലയാാളപിദം ആത്മചാരാിതം എന്നുതചെന്നയാായാിരുംന്നിനോല്ലാ? 
ആത്മകഥചെയാന്നു ചെമാഴിിമാറ്റം ചെചായ്ത്നോ�ാൾ അതിചെല അനുഭാവിത്തിചെ� യാഥാതഥ തലത്തിനുമപ്പുറിം 
ഭാാവിനയുചെടി മചെറ്റാരും രാസംതലം കൂടിി പിരാഭാാഗം നോശാഭാ നോപിാചെല ഉയാർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതായാത് 
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ഒരാാത്മകഥയും പൂർണ്ണമായും സംതയസംന്ധനോമാ യാഥാതഥ വിിവിരാണ്നോമാ അടിങ്ങിയാ സ്ഥിതിവിിവിരാ
�ണ്ക്കുകളല്ലാ എന്നു സംാരാം. ഏറ്റവും വിലിയാ നുണ്യാാണ്് ആത്മകഥചെയാന്ന ചെമാഴിി പ്രചാാരാത്തി
ലുമുണ്ട്നോല്ലാാ.

ഉടിൽ വിായാനകൾ
ആത്മകഥചെയാന്നാൽ എചെ� ‘കഥ’ചെയാന്നാണ്് വിാചായാർത്ഥം. എചെ� കഥചെയാന്നു പിറിയുന്നിടിചെത്ത 
കഥചെയാന്ന വിാ�് ജീീവിിതത്തിൽ യാഥാതഥമായാി സംംഭാവിിക്കുന്ന ഒന്നിചെന പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്നത
ല്ലാ. കഥ ജീീവിിതസംംഭാവിങ്ങളിൽ നിന്നും കല്പിച്ചുണ്ട്ാക്കുന്ന സംാഹാിതയരൂപിമാണ്്. ആത്മകഥയാിചെല 
കഥചെയാന്നു പിറിയുന്നത് കാല്പനികതയുചെടിയും റിിയാലിസംത്തിചെ�യും കൃതയമായാ അളവിില്ലാാത്ത ഒരും 
നോചാരുംവിയാാണ്്. ഇവിിചെടിയാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി ‘എചെ� കഥ’യാിചെല യാാഥാർത്ഥയങ്ങചെളയും ഭാാവി
നകചെളയും വിിനോവികശാലിയാായാ ഒരും വിായാന�ാരാൻ തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്ത്. ‘സ്ഥലചെത്ത പ്രധാാനയ 
ദിവിയൻ‘, ‘പിാത്തുംമ്മിായുചെടി ആടി്,’ ‘മാന്ത്രികപ്പൂച്ച’ എന്നീ രാചാനകളിലൂചെടി തചെ� കൃതിയുചെടി ജീനുസ്സ് 
ആത്മകഥനോയാാ, നോനാവിനോലാ, ഓർമ്മിക്കുറിിനോ�ാ എന്ന് വിായാന�ാർ�് നോവിർതിരാിച്ചറിിയാാനാവിാത്ത 
വിിധാം വിയതയസ്തത പുലർത്തിയാ എഴുത്തുംകാരാനായാ ഒരും ബി�ീർ നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്്. ആത്മകഥയും 
നോനാവിലും തമ്മിിലുള്ള അകലചെത്ത പിലനോ�ാഴും അവിഗംണ്ിക്കുന്ന രാചാനയാാണ്് ‘എചെ� കഥ’. 
അതുചെകാണ്ടു തചെന്നയാാണ്് പിഴിിചാാരാലുകൾ അസംഹായമായാനോ�ാൾ ഇത് ആത്മകഥയാല്ലാ എന്ന് 
ഉറി�ിച്ചു പിറിയാാൻ മാധാവിിക്കുട്ടിി�് കഴിിഞ്ഞാത്. എന്നാൽ ഇത് എചെ� കഥയാല്ലാ എന്നു പിറിയാത്ത� 
വിിധാത്തിൽ മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാ വിീണ്ടുവിിചാാരാത്തിന് നോപ്രരാി�ിച്ചുചെകാണ്ട്് സംമൂഹാത്തിന് അസംഹായത 
സൃഷ്ടംിച്ച എന്ത് നോകാളിള�ങ്ങളാണ്് ആ കൃതിയാിൽ ഒളി�ിച്ചിട്ടുളളത് എന്നത് ഗംൌരാവിമായാ മചെറ്റാരും 
സംാംസ്കാാരാിക പ്രശ്നമാണ്്. ഇവിിചെടിയാാണ്് മലയാാളത്തിചെല മറ്റ് ആത്മകഥകളിൽ നിന്നും ‘എചെ� 
കഥ’ നോവിറിിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. 

മാധാവിിക്കുട്ടിി എന്ന എഴുത്തുംകാരാി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിിമർശി�ചെ�ട്ടിത് ‘എചെ� കഥ’ 
നിമിത്തമാണ്്. മുൻവിിധാിനോയാാടു കൂടിിയാതും പുരും� നോകന്ദ്രിതവുമായാ ഉടിൽ വിായാനകളുംചെടി പിരാിണ്
തഫ്ലമാണ്ിത്. നോകവിലം ശരാീരാനിഷ്ഠിമായാ വിായാനകളിൽ കണ്ണുംകളുംടി�ിചെ�ാണ്ട്് ഒരും സ്ത്രീചെയാ, 
അവിളുംചെടി ചാിന്താമണ്ഡ്ലചെത്ത, അവിളുംചെടി വിികാരാവിിചാാരാങ്ങചെള പുരും�ചെ� കർതൃസ്ഥാനത്തും നിന്നു 
നോനാ�ി�ാണുകയും അതിലൂചെടി ‘എചെ� കഥ’യാിചെല ഭ്രമാത്മകചാിന്തകചെള ശരാീരാാധാിഷ്ഠിിതമായാി 
വിയാഖയാനിക്കുകയുമാണ്് ഇതുവിചെരാ ചെചായ്തു നോപിാന്നത്. അതിചെ� ഫ്ലമായാി ഈ കൃതിയാിൽ അവിതരാി
�ി�ചെ�ടുന്ന മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാ; യാാചെതാരും കൂസംലുമില്ലാാചെത പിരാപുരും� ബിന്ധത്തിനോലർചെ�ടുകയും 
മടിിയാില്ലാാചെത അതു വിിളിച്ചു പിറിയുകയും ചെചായ്യുന്ന ഭാർതൃമതിയാായാ ഒരും സ്ത്രീ എന്ന നിലയാിലാണ്് 
പിലരുംം വിീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പിമ്മിൻ എഴുതിയാ ‘ഭ്രാന്ത് ’ എന്ന നോനാവിലിചെല പ്രനോമയാം മാധാവിിക്കുട്ടിിനോയാാടുള്ള യാാഥാസ്ഥി
തിക കാഴ്ച�ാടിിചെ� ജീീർണ്ണിച്ച വിിവിരാണ്മാണ്്. ഒരും മഹാാനായാ എഴുത്തുംകാരാചെ� മരുംമകളുംം 
പ്രസംിദ്ധി കവിയാിത്രംിയുചെടി മകളുംമായാ ഞാരാമ്പുംനോരാാഗംം ബിാധാിച്ച നായാിക, വിീട്ടിിൽ വിരുംന്ന മീൻകാ
രാനടി�മുള്ള പുരും�ന്മാാരുംമായാി കൈലംഗംിക ബിന്ധത്തിനോലർചെ�ടുന്നതിചെ� വിർണ്ണനകൾ കുത്തി 
നിറിച്ച നോനാവിലാണ്് ‘ഭ്രാന്ത് ’. സ്ത്രീചെയാ കാമദാഹാത്തിനും കൈലംഗംികതയ്ക്കുംം നോവിണ്ട്ി മാത്രംമുള്ള ഒരും 
മാംസംപിിണ്ഡ്മായാി ചാിത്രംീകരാിക്കുകയും അതിലൂചെടി അവിളുംചെടി സംാതാസംവിിനോശ�തകചെള നോബിാധാ
പൂർവ്വം തമസ്കാരാിച്ച് ആത്മസംംതൃപ്തി കൈകവിരാിക്കുകയും ചെചായ്ത് നോനാവിലിസ്റ്റാാണ്് പിമ്മിൻ. പിദയ 
സംാഹാിതയത്തിൽ പിടുശൃംംഗംാരാചെമഴുതിയാ മണ്ിപ്രവിാള കവിികൾക്കുള്ള നോമൽവിിലാസംം നോപിാലും 
ഗംദയസംാഹാിതയത്തിൽ, എഴുത്തിലൂചെടി നോഭാാഗംാനന്ദം ആവിിഷ്ക്കരാിച്ച പിമ്മിന് ഇല്ലാായാിരുംന്നു.
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 നിരൂപികനായാ ചെക. അനോശാകൻ ‘മാധാവിിക്കുട്ടിി: ഉച്ഛൃംംഖലത ജീീർണ്ണത’ എന്ന നോലഖനത്തിൽ 
അനോമരാി�യാിചെല കൈടിം മാസംികയാിൽ മുഖചാിത്രംമായാി വിന്ന മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി നിശാവിസ്ത്രം ധാരാിച്ച 
നോഫ്ാനോട്ടിാ, നോകരാളീയാ വിനിതകളുംചെടി സംംസ്കാാരാചെത്തയും സംൽനോ�രാിചെനയും എങ്ങചെന മലിനമാക്കു
ന്നു എന്നു ചാർച്ച ചെചായ്യംാനാണ്് ചെവിമ്പൽ ചെകാണ്ട്ത്. ‘നിശാവിസ്ത്രം എചെ� ഭായാം’എന്ന നോപിരാിൽ 
മാധാവിിക്കുട്ടിി ഒരും കവിിത തചെന്ന എഴുതിയാിട്ടുണ്ട്്. നിശാവിസ്ത്രം സ്ത്രീയും പുരും�നും ഒരുംനോപിാചെല 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതാചെണ്ങ്കിലും അതിചെന സ്ത്രീയുചെടി ഉടിലിനോനാടി് മാത്രംം കൂട്ടിിനോച്ചർത്തും വിായാിക്കുന്ന 
രാതി കൈവികൃതം നമ്മുചെടി വിായാനകളിലുണ്ട്്. ‘നിശാ സുന്ദരാി’ എന്ന പിദം രാതി സംന്നദ്ധിയാായാി നിൽക്കു
ന്ന ഒരും സ്ത്രീയുചെടി ചാിത്രംം ഓർമ്മിി�ിച്ചു ചെകാണ്ട്് ഭാാ�ാ പിദ സംമ്പത്തിനോല�് കയാറിി�റ്റിയാനോ�ാഴും 
അവിചെള നോതടിിചെയാത്തുംന്ന ‘നിശാസുന്ദരാൻ‘ പുരും� നിർമ്മിിതം മാത്രംമായാ നമ്മുചെടി നിഘണ്ടു�ളി
ലുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലാ. 

കിടി�റിയാിലുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സുതാരായമായാ നിശാവിസ്ത്രം തികച്ചും കൈവിനോദശികമായാ ഒരും 
സംങ്കല്പമാണ്്. പികൽ സംമയാം ഇറുകിയാതും സംൌകരായപ്രദവുമായാ വിസ്ത്രം ധാരാിക്കുന്ന വിിനോദശ 
വിനിത ഉറിങ്ങുന്ന സംമയാത്ത് ശരാീരാത്തിന് അയാവു നൽകുന്ന വിസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാിക്കുന്നു. ആ വിസ്ത്രം 
കിടിപ്പുമുറിിയാിൽ ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ നോവിണ്ട്ി മാത്രംമുള്ളതാണ്്. ഈ സംങ്കല്പചെത്ത ‘കൈനറ്റി’ എന്ന 
നോപിരാിൽ വിീട്ടിിൽ ധാരാി�ാനുള്ള വിസ്ത്രമായാി മലയാാളി വിനിതകൾ ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്തും. നോറി�ൻകടിയാി
ലും പിണ്ിസ്ഥലത്തുംം ചാന്തയാിലുചെമല്ലാാം സംാധാാരാണ്�ാരാായാ സ്ത്രീകൾ ഈ വിസ്ത്രം ധാരാിച്ചുചെകാണ്ടു 
നടിന്നു. നാട്ടിിൻപുറിങ്ങളിചെല ബിസുകളിൽ കൈനറ്റി ധാരാിച്ച് �ാനോളാ നോതാർനോത്താ നോതാളത്തിട്ടി് യാാത്രം 
ചെചായ്യുന്ന ധാാരാാളം സ്ത്രീകൾ ഒരുംകാലചെത്ത പിതിവു കാഴ്ചയാായാിരുംന്നു. സംാരാിയും അതിചെ� അനുബിന്ധ 
വിസ്ത്രങ്ങളുംം നൽകുന്ന ശാാസംം മുട്ടിിക്കുന്ന അവിസ്ഥയാിൽ നിന്നുള്ള നോമാചാനമായാിരുംന്നു ചുരാിദാറിിനു 
മുനോമ്പ ജീനപ്രിയാമായാ ഈ വിസ്ത്രം. ശരാീരാം പിരാമാവിധാി മറിയുന്ന വിിധാത്തിൽ കട്ടിിയുള്ള തുണ്ിചെകാണ്ട്് 
തയാ്ചെച്ചടുത്ത കൈനറ്റി സ്ത്രീകൾ�് ആത്മവിിശാാസംം നൽകിയാിനോട്ടിയുള്ളു. ‘എചെ� കഥ’ എഴുതിയാ 
കാലത്ത് ജീാതി-മതനോഭാദമില്ലാാചെതയും പ്രായാ-നോദശ വിയതയാസംമില്ലാാചെതയും സംാമൂഹാിക-സംാമ്പത്തിക 
പിരാിഗംണ്നയാില്ലാാചെതയും നോകരാളത്തിചെല സ്ത്രീകൾ ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്ത ‘നോദശീയാ വിസ്ത്ര’മായാിരുംന്നു 
കൈനറ്റി. വിസ്ത്ര ധാാരാണ്ത്തിചെല അടിിസ്ഥാന സംങ്കൽ�ങ്ങചെളയും സംൌകരായങ്ങചെളയും മാനി�ാചെത 
നിശാവിസ്ത്രത്തിചെ� കിടി�റി വിയക്തിതാചെത്ത മാത്രംം മുറു�ി�ിടിിച്ചുചെകാണ്ട്് കൈനറ്റിചെയാന്ന വിസ്ത്രം 
ധാരാിച്ച് ചെപിാതുവിഴിിയാിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാാളി വിനിതചെയാ ശകാരാി�ാനുള്ള സംന്ദർഭാങ്ങൾ ഒരും 
സംാംസ്കാാരാിക നിരൂപികനും അ�ാലത്ത് പിാഴിാ�ിയാില്ലാ. ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്ന 
വിയക്തിയാാണ്്, നിശാവിസ്ത്രം ധാരാിച്ച മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാ ആനോക്ഷപിിക്കുന്ന ചെക. അനോശാകൻ. ഇങ്ങചെന 
ഉടിൽവിായാനകളിലൂചെടി മാത്രംം പുരും�സംമൂഹാം ഉടിച്ചുവിാർത്ത ‘എചെ� കഥ’യാിചെല മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി 
വിികല വിയക്തിതാമാണ്് നോകരാളത്തിചെല സംാംസ്കാാരാിക നോലാകത്ത് മുദ്രിതമായാത്. മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി 
സംാമൂഹാിക രാംഗംചെത്ത ഇടിചെപിടിലുകളുംം അവിരുംചെടി മറ്റു കൃതികളുംം ‘എചെ� കഥ’ രൂപിീകരാിച്ചടുത്ത 
ആസംാാദന മണ്ഡ്ലത്തിൽ വിച്ചാണ്് തിരാിച്ചറിിയാചെ�ട്ടിത്. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന ‘എചെ� കഥ’യാിചെല 
ആത്മഭാാ�ണ്ത്തിചെ� യാഥാർത്ഥ വിിവിക്ഷ മലയാാളി�് ഉൾചെ�ാള്ളാൻ കഴിിയാാചെത നോപിായാി. 

സംാതാാവിിഷ്കാരാം സംദാചാാരാദൃഷ്ടംിയാിൽ
വിിപ്ലവികാരാിചെയാനോന്നാ രാക്തസംാക്ഷിചെയാനോന്നാ വിിനോശ�ി�ി�ചെ�ടുന്ന വിയക്തി ചെപിാതുവിായാ ആവിശയ
ത്തിനോനാ നീതിനോ�ാ നോവിണ്ട്ി ബിലിയാാടിാവുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്. ഈ വിിധാത്തിൽ ആത്മാവിിഷ്കാരാ
ത്തിനു നോവിണ്ട്ിയും സംാതന്ത്രമായാ കൈസ്ത്രണ്ാവിിഷ്കാരാത്തിനു നോവിണ്ട്ിയും ഇച്ഛിാശക്തിനോയാാചെടി ചെപിാരുംതി 
ഒരാർത്ഥത്തിൽ വിിപ്ലകാരാിയാാവുകയാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി ചെചായ്ത്ത്. എഴുത്തുംകാരാിയുചെടി സംാന്തം കഥ 
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അവിരുംചെടി ജീീവിിതത്തിചെ� സംതയസംന്ധമായാ ആവിിഷ്കാരാചെമന്ന നിലയാിൽ സംാീകരാി�ചെ�ട്ടി ഒരും 
അവിസ്ഥാ വിിനോശ�മാണ്് ‘എചെ� കഥ’യാിലൂചെടി സംംജീാതമായാത്. ആശയാപിരാമായാ സംൌന്ദരായചെത്ത
�ാൾ വിസ്തുതാപിരാമായാ സംതയസംന്ധതയാാണ്് പിലനോ�ാഴും ആത്മകഥയാിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കു
ന്നത്. ഒരാാളുംചെടി അനുഭാവിങ്ങൾ അയാാൾ തചെന്ന അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാഴിാണ്് ആത്മകഥയുണ്ട്ാകു
ന്നത്. അനുഭാവിിച്ച കാരായങ്ങചെള സ്ഥല-കാല നോബിാധാത്തിചെ� മചെറ്റാരും വിിതാനത്തിൽ അവിിചെടി 
പുനരാാവിിഷ്കരാിക്കുന്നു. ഈ സംാഹാചാരായത്തിൽ എഴുത്തുംകാരാനും വിായാന�ാരാനും നോനരാിടുന്ന ഒരും 
മുഖയപ്രശ്നം കൃതിയാിചെല അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സംതയസംന്ധതയും ആഖയാനത്തിചെ� വിസ്തുനിഷ്ഠിതയുമാണ്്.

എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ആത്മകഥചെയാഴുതുനോമ്പാൾ അവിരുംചെടി ജീീവിിതവിീക്ഷണ്ം തചെന്ന പ്രധാാ
നചെ�ട്ടി ഒരും പ്രശ്നമാണ്്. പ്രനോതയകിച്ചും, സ്ത്രീചെയാന്ന നിലയാിൽ അവിരുംചെടി സംാതന്ത്രമായാ സംാതാാ
വിിഷ്കരാണ്ം സംദാചാാരാ ദൃഷ്ടംിയാിൽ ഏചെറി ഉത്കണ്ഠംകൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്ന സംാഹാചാരായത്തിൽ. സംമൂഹാം 
മുനോന്നാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്ന സ്ത്രീജീീവിിതത്തിചെ� സംദാചാാരാ യുക്തികചെള നിരാന്തരാം വിിലയാിരുംത്തിചെ�ാണ്ട്ാണ്് 
ആഖയാനത്തിൽ ആത്മകഥാകാരാി മുനോന്നനോറിണ്ട്ത്. അവിൾക്കു നോവിണ്ട് മൂലയനോബിാധാത്തിചെ�യും 
സംദാചാാരാ ബിദ്ധിമായാ ജീീവിിതത്തിചെ�യും അളവുനോകാലുകൾ ശരാീരാനിഷ്ഠിമായാ കാഴ്ച�ാടുകളിൽ 
നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്് മുന്നിൽനിൽക്കുന്നു. ശരാീരാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീീവിിതദർശന
വും ചെപിരുംമാറ്റ സംംഹാിതയുമാണ്് കാലങ്ങളായാി സംമൂഹാം സ്ത്രീ�് നൽകിയാിരുംന്നത്. ഈ ധാാരാണ് 
ചെവിച്ചുചെകാണ്ടു മാത്രംം സ്ത്രീചെയായും അവിളുംചെടി ആത്മാവിിഷ്കാരാചെത്തയും വിിലയാിരുംത്താനുള്ള ശീലമാണ്് 
മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി ‘എചെ� കഥ’ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച കാലത്തുംം മലയാാളിയുചെടി വിായാനാ പ്രപി�ത്തി
ലുണ്ട്ായാിരുംന്നത്.

ശരാീരാചെത്ത നോകന്ദ്രീകരാിച്ച ്തചെ� നോമൽ ചെചാാരാിഞ്ഞാ അപിഖയാതികൾ മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാ ഒരാി�ലും 
കളങ്കചെ�ടുത്തിയാിരുംന്നില്ലാ. പിനോക്ഷ, വിായാന�ാർ�് എന്നും അത് വിലിയാ വിി�യാമായാിരുംന്നു. 
കഠിനമായാ നോരാാഗംം ബിാധാിച്ച് അവിശനിലയാിൽ കിടിക്കുന്ന സംന്ദർഭാത്തിചെല ആഖയാനമാണ്് ‘എചെ� 
കഥ’യാിലുള്ളത്. മരാണ്ം ഏതു സംമയാവും കടിന്നുവിരാാം എന്ന നോതാന്നൽ പിലനോ�ാഴും ഉണ്ട്ാ�ിചെ�ാ
ണ്ട്ാണ്് ആശുപിത്രംി ജീീവിിതം മുനോന്നാട്ടു നോപിാകുന്നത്. അങ്ങചെനയുള്ള അവിസ്ഥയാിൽ ശരാീരാത്തിചെ� 
തൃഷ്ണാ പൂർണ്ണമായാ കടും വിർണ്ണങ്ങനോള�ാൾ, സംൌരാഭായമാർന്ന ഇളങ്കാറ്റായാി ആത്മാവിിചെന സ്പർശിക്കു
ന്ന സംാന്താനശക്തി�ാണ്് കണ്മുന്നിൽ വിസംന്തം വിിടിർത്താൻ കഴിിയുന്നത്. ഭാൌതികനോലാകചെത്ത 
യാാതനകളുംം നിരാന്തരാം നോവിട്ടിയാാടുന്ന നോവിദനകളുംം ജീീവിിതം നൽകുന്ന ശൂനയതകളുംം കണ്ണുംനീരാായാി 
ആശുപിത്രംി�ിടി�യാിൽ എഴുത്തുംകാരാി�് കൂട്ടു നിന്നു. അനോത സംമയാം പിഴിങ്കഥകളുംം ബിാലയകാലാ
നുഭാവിങ്ങളുംം കൌമാരാത്തിചെല സംാപ്നസം�ാരാങ്ങളുംം മറ്റുള്ളവിരുംചെടി സംാമീപിയവും അവിരുംചെടി മനസ്സിൽ 
കുളിർമയുചെടി നീർച്ചാലുകൾ ഒഴു�ി. ഈ കണ്ണുംനീർച്ചാലുകൾ വിഴിി തുറിക്കുന്നത് ആത്മാവിിനോലനോ�ാ 
ശരാീരാത്തിനോലനോ�ാ എന്ന് വിായാന�ാർക്കു കൈധാ�ണ്ികമായാി തിരാിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയാാചെത 
നോപിായാതാണ്് ‘എചെ� കഥ’ നോനരാിട്ടി വിലിചെയാാരും ദുരാന്തം.

ജീീവിിക്കുന്നവിരുംചെടി നോമൽ ഒരും കാലും മരാിച്ചവിരുംചെടിനോമൽ മനോറ്റ കാലും ചാവിിട്ടുനോമ്പാൾ ഒരും 
വിയക്തി അയാാൾ�് സംാീകരാി�ാൻ കഴിിയുന്ന ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായാ നിലയാിൽ എത്തിനോച്ചരുംന്നുചെവിന്ന് 
മാധാവിിക്കുട്ടിി ഈ കൃതിയാിൽ പിറിയുന്നു. കാലിചെന മുറിിചെ�ടുത്തുംന്ന പിരും�ൻ ജീീവിിതമാർഗംത്തിൽ 
വിയാപിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഓർമ്മികളുംം ഭാാവിനയും അഭാിലാ�ങ്ങളുംം തന്ന ആകാശമാർഗംത്തിലൂചെടി സംമാ
ന്തരായാാത്രം നടിത്താനും മാധാവിിക്കുട്ടിി�് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ശ്രീീകൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരുംം പിശു�ിടിാങ്ങളുംം 
പിശു�ളുംം നീങ്ങുന്ന നോഘാ�യാാത്രം അവിർ�ിഷ്ടംചെ�ട്ടി സംാപ്നദർശനമായാിരുംന്നു. ചുവിരാിൽ കൂടിി 
തല ചെവിട്ടിിച്ചും ചാിരാിച്ചും ചെകാണ്ട്് നീങ്ങിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാനായാ കൃഷ്ണചെ� മുഖം കമല�് 
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ഏറ്റവും പ്രിയാചെ�ട്ടിതായാിരുംന്നു. കർമ്മി നിരാതനായാ കൃഷ്ണൻ കൂചെടിയുള്ളവിരുംചെടി സംനോന്താ�ചെത്തയും 
സുഖചെത്തയുമാണ്് എനോ�ാഴും ആഗ്രഹാിച്ചിരുംന്നത്. അതായാത് കൂചെടിയുള്ളവിരുംചെടി രാക്ഷയ്ക്കുംം നന്മായ്ക്കുംം 
നോവിണ്ട്ിയാാണ്് കൃഷ്ണൻ എനോ�ാഴും കർമ്മി നിരാതനായാിരുംന്നത്. 

‘എചെ� കഥ’യാിചെല കാഴ്ചകളിൽ ശരാീരാം അപ്രധാാനമായാ ഒരും വിസ്തുവിാണ്്. ശാരാീരാികമായാ 
ഇടിചെപിടിലുകചെള�ാൾ ആത്മാവിിചെ� അംഗംീകാരാചെത്തയാാണ്് ‘എചെ� കഥ’ ലക്ഷയമാക്കുന്നത്. 
അതിചെന ശരാി വിയ്ക്കുംന്ന ഒന്നാണ്് ‘എചെ� കഥ’യാിചെല രാാധാാകൃഷ്ണ സംങ്കല്പം. രാാധാാമാധാവിവും രാാസംക്രീ
ഡ്യും, ജീീവിാത്മാവിിചെ�യും പിരാമാത്മാവിിചെ�യും ലയാനത്തിൽ വിിനോലാഭാനീയാമാകുന്നത് അതിചെ� 
ആധായത്മിക പിരാിസംരാത്തിലൂചെടിയാാചെണ്ന്നും ഇവിിചെടി നാം തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്.

ആത്മാവിിചെ� ആധാികൾ
‘എചെ� കഥ’യാിചെല അനോനാ�ണ്ം ശരാീരാത്തിലൂചെടി ആത്മാവിിനോല�ായാിരുംന്നു. ശരാീരാചെമനോ�ാഴും 
സുഖചെത്ത�ാൾ നോവിദനയും സംാാസ്ഥയചെത്ത�ാൾ നോരാാഗംങ്ങളുംം മാർേവിചെത്ത�ാൾ പിാരും�യവും 
നൽകുന്നു. യാൌവ്വനവും ആനോരാാഗംയവും സ്ത്രീശരാീരാത്തിനു നൽകുന്ന തുടിിപ്പുകൾ ക്ഷണ്ികമാണ്്. നിസ്സാ
രാമായാ ഇത്തരാം സംാന്നിധായങ്ങളാണ്് സ്ത്രീശരാീരാത്തിനോല�് പുരും�ചെന ആകർ�ിക്കുന്നത്. വിസംന്ത
ത്തിൽ പിാറിിവിരുംകയും അതവിസംാനിക്കുനോമ്പാൾ പിറിന്നു നോപിാവുകയും ചെചായ്യുന്ന പൂമ്പാറ്റകനോളാടി്; 
സ്ത്രീ ശരാീരാചെത്ത സംമീപിിക്കുന്ന പുരും� സംാന്നിധായചെത്ത ഉദാഹാരാി�ാം. എന്നാൽ അർധാനാരാീശാരാ 
സംങ്കല്പം നോപിാചെല ചാിരാസ്ഥായാിയാായാ പിങ്കാളിത്തമാണ്് സ്ത്രീയ്ക്കുംം പുരും�നും ആവിശയമുള്ളത്. 
അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന അസംംതൃപ്തിയും അവിഗംണ്നയും അവിമതിയും മാറിി മാറിി നോവിദനി�ിക്കുന്ന 
ഒരാനുഭാവിമായാി സ്ത്രീയുചെടി അനോനാ�ണ്ം പിലനോ�ാഴും ഒതുങ്ങുന്നു. സംംനോഭാാഗംാനന്തരാം ഉറിങ്ങി�ിടിക്കു
ന്ന ഭാർത്താവിിചെ� കാലടിികചെള പ്രണ്മിച്ച് കിടിനോ�ണ്ട്ിവിരുംനോമ്പാൾ കമല�് നോബിാധായമാവുന്ന ഒരും 
സംംഗംതി, അനോേഹാത്തിചെ� നോ�ഹാം തനി�് ഒരാി�ലും കിട്ടിില്ലാ എന്നതാണ്്. ‘എചെ� കഥ’ യുചെടി 
രാചാനാ പിശ്ചാത്തലചെത്തക്കുറിിച്ച് നോകട്ടു തഴിമ്പിച്ച വിിവിരാണ്ങ്ങളിൽ ഭാർത്താവുമായാി അവിർക്കുള്ള പ്രാ
യാവിയതയാസംവും മറ്റു ചെപിാരുംത്തനോ�ടുകളുംം ഉണ്ട്ാ�ിയാ ദാമ്പതയ അസംംതൃപ്തി നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. 
ശാരാീരാിക സംൌഭാാഗംയങ്ങചെള�ാളുംപിരാി സ്ത്രീ�് കൈവികാരാികവും മാനസംികവുമായാ സംാന്താനം കൂടിി 
നൽകാൻ കിടി�റി�് ബിാധായതയുചെണ്ട്ന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി പില കഥാപിാത്രംങ്ങളുംം ആവിർത്തിച്ചു 
പിറിയുന്നുണ്ട്്. 

തലമുറികളായാി സംഹാനശീലമുള്ള സ്ത്രീ�് ശരാീരാത്തിനോനൽക്കുന്ന വിയാധാികൾ എളും�ം തരാണ്ം 
ചെചായ്യംാൻ കഴിിയും. പിനോക്ഷ, ആത്മാവിിചെ� ആധാികൾ അവിചെള കണ്ണുംനീരാിചെ� കടിലിലാഴ്ത്തുന്നു. അംഗംീ
കരാി�ചെ�ടിാത്ത വിയക്തിതാവും തിരാിച്ചറിിയാാചെത നോപിാകുന്ന സംാതാവും അവിൾ�് തീരാാനോവിദനയാാണു 
നൽകുന്നത്. സ്ത്രീ�് തചെ� പുരും�ൻ ഈശാരാനാചെണ്ന്നും അയാാളിലുള്ള ശ്രീീകൃഷ്ണചെനയാാണ്് അവിൾ 
നോ�ഹാിക്കുന്നചെതന്നും മാധാവിിക്കുട്ടിി തിരാിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. പുരും�നിൽ മാധാവിിക്കുട്ടിി കൃഷ്ണചെന ദർശിക്കു
നോമ്പാചെഴില്ലാാം അവിർ സംായാം രാാധായാായാി മാറുന്നു. രാാധാാമാധാവി പ്രണ്യാവും രാാസംലീലയും ശാരാീരാിക 
ബിന്ധത്തിനുമപ്പുറിം വിിശുദ്ധിമായാ മാനസംിക നോവിഴ്ചയാാണ്്. ഇവിിചെടി രാാഗം സംങ്കല്പം മാംസംനിബിദ്ധിമ
ചെല്ലാന്നും അത് പ്രണ്യാാർദ്രയാായാ ഒരും കാമുകിയുചെടി അനുരാാഗംത്തിലധാിഷ്ഠിിതമാചെണ്ന്നും തചെ� 
അധാരാമുദ്ര നോചാർത്തുംവിച്ച് മാധാവിിക്കുട്ടിി ഉറി�ിക്കുന്നു. 

“ശ്രീീകൃഷ്ണനോനാടി് ഏചെതാരും ചെപിണ്കുട്ടിിക്കും ഉണ്ട്ാകുന്ന വിികാരാം എന്താണ്് ? നോലാക
ത്തുംള്ള എല്ലാാ സ്ത്രീകളുംചെടിയും കാമുകൻ ശ്രീീകൃഷ്ണനാനോണ്ാ? എല്ലാാ പുരും�ന്മാാരുംചെടിയും കാമുകി 
രാാധായാാനോണ്ാ? ഇചെതാരും കുഴി�ം പിിടിിച്ച നോചാാദയമാണ്്.ഒരും സ്ത്രീ�് സുരാക്ഷിതതാം നൽകാൻ 
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മ�ൾക്കും ബിന്ധുമിത്രംാദികൾക്കും സംാധായമല്ലാ. സ്ത്രീകളുംചെടി ശരാീരാത്തിനു മാത്രംമല്ലാ സുരാക്ഷിതതാം 
ആവിശയമുള്ളത്. ശരാീരാനോത്ത�ാൾ അവിളുംചെടി ആത്മാവിിനാണ്് അത് അതയാവിശയമായാിട്ടുള്ളത്”.

രാണ്ട്ാമതു വിിവിാഹാം ചെചായ്ത്ാലും ഭാർത്താവിിൽ അന്തർലീനനായാി വിസംിക്കുന്ന ഭാഗംവിാചെന 
മാത്രംമാണ്് അവിൾ നോ�ഹാിക്കുന്നചെതന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിി തിരാിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. അവിർ പിറിയുന്നു-

“ഈശാരാചെ� നാനാവിിധാരൂപിങ്ങളുംം പിലവിിധാ നാമങ്ങളുംം നമ്മിിൽ അമ്പരാപ്പുളവിാക്കുന്നു
ചെവിങ്കിലും അചെതല്ലാാം മിഥയയാാചെണ്ന്ന് മനസ്സിലാ�ാൻ കഴിിയും. പിരാിപൂർണ്ണ നോ�ഹാത്തിചെ�യും 
നോ�ഹാത്തിനു നോവിണ്ട്ിയുള്ള ബിലിയാർ�ണ്ത്തിചെ�യും മുന്നിൽ ഒരാി�ലും പിാതിവ്രതയഭാംഗംം സംംഭാവിി
ക്കുകയാില്ലാ”. നോ�ഹാം തപിസ്സാണ്്. ഒരും സംാധാകൻ ഈശാരാ സംവിിധാത്തിചെലത്തുംന്നത് സംാനോലാകയം, 
സംാരൂപിയം, സംാമീപിയം, സംായൂജീയം എന്നീ നാലവിസ്ഥകളിലൂചെടിയാാണ്്. തപിസ്സിചെ� അന്തയമായാ 
സംായൂജീയവും നോ�ഹാത്തിൽ തചെന്നയാാണ്് കുടിിചെകാള്ളുന്നത്. ഇത്തരാത്തിൽ ആധായാത്മികതയാി
ലൂന്നിയാ കാല്പനിക രാംഗംങ്ങളാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി നോപ്രമസംങ്കല്പങ്ങൾക്കു നോവിണ്ട്ി ‘എചെ� കഥ’യാിചെലാ
രും�ിയാിട്ടുള്ളത്. വിീടുപിണ്ിക്കു വിന്ന സുന്ദരാനായാ യുവിാവിിനോനാടുള്ള അഭാിനിനോവിശം വിർദ്ധിിച്ച് ഒരും 
വിരാാഹാനുമായാി നോവില�ാരാിചെയാ പിറിഞ്ഞായാച്ച കമലയാിൽ ഉപിഗുപ്തചെ� അടുനോത്ത�് നോതാഴിിചെയാ 
പിറിഞ്ഞായാച്ച വിാസംവിദത്തയുചെടി ആത്മാവി് കയാറിി�റ്റിയാിട്ടുണ്ട്്. പിനോക്ഷ, നോജീാലി മതിയാാ�ി അയാാൾ 
ഗ്രാമത്തിനോലക്കു നോപിായാ വിിവിരാമാണ്് നോവില�ാരാി തിരാിച്ച് വിന്നറിിയാിച്ചത്. അയാാചെള തിരാിച്ചുചെകാ
ണ്ടു വിരാണ്ചെമന്ന് ഇളയാച്ഛിനോനാടി് കമല ഹൃദയാനോഭാദകമായാി വിിലപിിച്ചു ചെകാണ്ട്ഭായർത്ഥിക്കുനോമ്പാൾ 
അനോേഹാം അത്ഭുതചെ�ടുന്നില്ലാ. കാരാണ്ം ഇളയാച്ഛിൻ മറ്റുള്ളവിരുംചെടി മനസ്സും വിികാരാങ്ങളുംം കണ്ട്റിിഞ്ഞാ 
ഒരും മനു�യനായാിരുംന്നു.

‘എചെ� കഥ’യാിൽ പില പുരും�ന്മാാരുംം സ്ഥലകാല നോബിാധാചെത്ത തിരാസ്കാരാിച്ചു ചെകാണ്ട്് കടിന്നു 
വിരുംന്നവിരാാണ്്. ചാില പുരും�ൻമാർ മതിലുകനോളാ ചുവിരുംകനോളാ വിാതിലുകനോളാ കണ്�ാ�ാചെത 
മുറിിക്കുള്ളിനോലക്കു കടിന്നു വിരുംന്നവിരാാണ്്. അകചെത്ത മുറിിയാിലിരുംന്ന് ഭാർത്താവി് ഫ്യാൽ പിരാിനോശാ
ധാിക്കുകയും മുറ്റത്ത് കുട്ടിികൾ ഓടിി�ളിക്കുകയും ചെചായ്യുനോമ്പാഴിാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി കാൽ�ൽ 
ചാാരാനിറിമുള്ള കണ്ണുംകളുംള്ള ചെചാറു��ാരാനായാ കാമുകൻ വിന്നിരാിക്കുന്നതും സംാരാിയുചെടി തുചെമ്പടുത്ത് 
മുഖം മറിയ്ക്കുംന്നതും. സ്ഥലകാല പിരാിമിതികചെള അതിജീീവിിച്ചുചെകാണ്ട്് കടിന്നു വിരുംന്ന ഒനോട്ടിചെറിനോ�രുംചെടി 
സംാമീപിയം മാധാവിിക്കുട്ടിി അനുഭാവിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചാിത്രംകലാ അദ്ധിയാപികചെന സംന്ധിക്കുന്ന സംന്ദർഭാം 
ഏറ്റവും കൈവികാരാികവും കാല്പനികവുമായാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നത്. ചാിത്രംകാരാചെ� വിീട്ടു 
മുറ്റത്ത് മുന്നറിിയാി�ില്ലാാചെത ചെപിയ്ത് മഴിയാിൽ അധാരാങ്ങളിൽ വിി�യാാസംക്തിയുള്ള ഗംന്ധർവ്വ പ്രതിമ
നോയാാടു നനഞ്ഞാ് ഒട്ടിിനിന്നു ചെകാണ്ട്ാണ്് പ്രണ്യാത്തിചെ� കൈവികാരാിക മുഹൂർത്തചെത്ത അവിൾ തിരാി
ച്ചറിിയുന്നത്. മചെറ്റാരും സംന്ദർഭാത്തിൽ തചെ� മുറിിയാിനോലക്കു കടിന്നുവിന്ന പിത്രംാധാിപിനായാ സുഹൃത്തിന് 
ഗംന്ധർവ്വപ്രതിമയുചെടി ആകാരാസംവിിനോശ�തകൾ ഉചെണ്ട്ന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്്. 
അമ്മിമ്മിയുചെടി മരാണ്ം ഹൃദയാത്തിലുണ്ട്ാ�ിയാ ശൂനയത പ്രണ്യാത്തിനോല�് പിരാിവിർത്തി�ി�ാനു
ള്ള പിരാീക്ഷണ്വും മാധാവിിക്കുട്ടിി നടിത്തുംന്നു. ചെടിന്നീസം് പിഠിച്ചു മടിങ്ങുന്ന വിഴിിയാിൽ പു�ിരാിനോയാാചെടി 
അഭാിസംംനോബിാധാന ചെചായ്ത് അപിരാിചാിതനായാ യുവിാവിിനോനാടിിടിപിഴികാനും ഭ്രമാത്മകമായാ നോലാകത്ത് 
അയാാളുംചെടി നോ�ഹാത്തിലും സംൌന്ദരായത്തിലും ഇഴുകിനിന്നുചെകാണ്ട്് നോമാക്ഷസംമാനമായാ ആനന്ദത്തി
ചെലത്തിനോച്ചരാാനും അവിൾക്കു കഴിിയുന്നുണ്ട്്. 

“അസ്തമി�ാറിായാ സൂരായൻ അയാാളുംചെടി ചാാരാവിർണ്മിഴിികളിൽ ചെചാറിിയാ തീനാളങ്ങൾ വിീഴി് 
ത്തി. അയാാളുംചെടി പില്ലുകളുംചെടി ചെവി�യും അഴികും കവിിളുംകളുംചെടി തുടിിപ്പും എചെന്ന ചെപിചെട്ടിന്നു നമ്രയും 
നിരാഹാങ്കാരായുമാ�ിത്തീർത്തും”. 
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അഹാങ്കാരാമില്ലാാതായാ അവിസ്ഥയാിലാണ്് തന്നിനോല�് നോനാ�ാനും സംായാം തിരാിച്ചറിിയാാനും 
ഒരാാൾ�് പ്രാപ്തിയുണ്ട്ാവുന്നചെതന്ന് ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ മാധാവിിക്കുട്ടിി പിറിയുന്നു. 

‘ഒരാാളുംചെടി യാഥാർത്ഥനോലാകം അയാാളുംചെടി പുറിത്തുംകാണുന്ന നോലാകമല്ലാ.അയാാളുംചെടി അകത്തും
ള്ളതും തികച്ചും അനന്തവുമായാ നോലാകമാണ്ത്. അവിനവിനിൽക്കൂടിി സം�രാിക്കുവിാൻ പുറിചെ�ട്ടി 
ഒരാാൾനോ� മനസ്സിലാവുകയുള്ളു, താചെനടുത്ത പിന്ഥാവിിന് അറ്റമില്ലാാചെയാന്ന്.” 

തറിവിാട്ടിിചെല പിടുമുള
ആശാചെ� കാവിയസംന്ദർഭാങ്ങളിൽ മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാ ഏറ്റവും ആകർ�ിച്ചത് ദിവിാകരാചെ� മടിിയാിൽ 
കിടിന്നുള്ള നളിനിയുചെടി മരാണ്വും കാമുകനു നോവിണ്ട്ിയുള്ള ലീലയുചെടി ഭ്രാന്തമായാ അലച്ചിലും സംമയാം 
ചെതറ്റി വിചെന്നത്തിയാ ഉപിഗുപ്തചെന വിാസംവിദത്ത നോ�ഹാനോത്താചെടി വിീക്ഷിക്കുന്നതും മറ്റുമാണ്്’. നളിനിയും 
ലീലയും വിാസംവിദത്തയും യാഥാർത്ഥ തപിസംാിനിമാരാാചെണ്ന്ന് കമല തിരാിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. ഉപിഗുപ്തൻ 
വിരാാൻ മടിിക്കുന്നത്, ഗംണ്ികയാായാി മാത്രംം തചെന്ന ഗംണ്ിക്കുന്നതു ചെകാണ്ട്ാവിാം എന്നു ചാിന്തിക്കുന്ന 
വിാസംവിദത്തയുചെടി മാനസംികനില അതയന്തം വിിചാിത്രംമാണ്്. ഗംണ്ികയാചെല്ലാങ്കിൽ പിിചെന്നയാാരാാ
ണ്വിൾ?. ഗംണ്ികചെ�ങ്ങചെന പ്രണ്യാത്തിചെ� മുന്നിൽ ചാാരാിത്രംവിതിയാാവിാൻ കഴിിയുന്നു? എന്നാൽ 
ഇവിിചെടി ഒരും നോചാാദയമുയാരുംന്നുണ്ട്്. ഒരും ഗംണ്ിക�് പ്രണ്യാിക്കുവിാനവികാശമിനോല്ലാ? അഥവിാ, ഗംണ്ിക
മാരാല്ലാാത്തവിരുംം പ്രണ്യാത്തിചെ� മുമ്പിൽ ചാാരാിത്രംവിതികളാനോണ്ാ? എന്നതാണ്് ആ നോചാാദയം. തചെന്ന 
ഗംണ്ികയാായാി മാത്രംം പിരാിഗംണ്ിക്കുന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്് ഉപിഗുപ്തനിചെല പുരും�ൻ സംമീപിിക്കുവിാൻ 
മടിിക്കുന്നചെതന്ന് വിാസംവിദത്ത ചാിന്തിച്ചാൽ അതിനവിചെള എങ്ങചെന പിഴിിക്കും? ഗംണ്ികാവൃത്തിയാിനോല
�് സ്ത്രീകചെള തള്ളി വിിടുകയും രാഹാസംയമായാി അതാനോവിാളം ആസംാദിക്കുകയും ചെചായ്ത് പുരും�ാധാീശതാ 
നിലപിാടുകൾചെ�തിനോരാ അത്തരാത്തിൽ ഒരും സ്ത്രീ ചാിന്തിച്ചാൽ അവിചെള എങ്ങചെന കുറ്റം പിറിയാാൻ 
കഴിിയും? വിാസംവിദത്ത�് ഉപിഗുപ്തനോനാടു നോതാന്നിയാത് നിഷ്കളങ്കതയാായാിരുംന്നു. ശാരാീരാികതൃഷ്ണകൾ
ക്കുപിരാിയാായാ ഇത്തരാം മാനസംികാനോനാ�ണ്മാണ്് ‘എചെ� കഥ’യാിലും നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.

ഒരാാചെള ചെകട്ടിി�ിടിി�ാനും ചുംബിി�ാനും നോ�ഹാം പ്രകടിി�ി�ാനും ചെചാറു�ം മുതനോല താൻ 
ആഗ്രഹാിച്ചിരുംന്നുചെവിന്ന് കമല ചാിന്തിക്കുന്നുണ്ട്്. “എചെന്ന എചെ� അച്ഛിനമ്മിമാർ ചുംബിിച്ചിട്ടിില്ലാ. എചെ� 
അമ്മിമ്മിയും ഒരാി�ലും ചുംബിിച്ചിട്ടിില്ലാ. ആദയമായാി എചെന്ന ചുംബിിച്ചതു പിതിചെനട്ടുവിയാസ്സായാ ഒരും 
നോകാനോളജീ് വിിദയാർത്ഥിനിയാായാിരുംന്നു”. ഇങ്ങചെനയുള്ള നോ�ഹാ പ്രകടിനങ്ങളുംം ചുംബിനവും പ്രവിർത്തി
യാിനോലാ എഴുത്തിനോലാ ‘എചെ� കഥ’യുചെടി കാലത്ത് മാനയയാായാ സ്ത്രീ�് അനുവിദി�ചെ�ട്ടിതായാിരും
ന്നില്ലാ. തചെ� ഉള്ളിലുള്ള വിികാരാങ്ങനോളാടി് പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്തിചെ�ാണ്ട്് അതിചെനക്കുറിിച്ച് 
സംംസംാരാി�ാനാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി ആഗ്രഹാിച്ചത്.

പ്രശസ്തരാായാ അമ്മിാവിനും അമ്മിയും ഉന്നതമായാ തറിവിാടും ഒരും വിയക്തി�് നൽകുന്ന നോമൽ
വിിലാസംചെത്ത ചാവിിട്ടിി ചെമതിച്ചവിളാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി എന്ന് ‘എചെ� കഥ’യുചെടി ആദയ വിായാന 
നോതാന്നി�ിനോച്ച�ാം. തറിവിാടിിചെ�യും ബിന്ധു�ളുംചെടിയും മുഖത്തും കരാിനോതച്ചവിളായും മാതൃതാത്തിചെ� 
മഹാതാം ഉണ്ർത്തിയാ കാവിയഗംർഭാത്തിൽ കുരുംത്ത പിടുമുളയാായും മാധാവിിക്കുട്ടിി ആനോക്ഷപിി�ചെ�ട്ടിിട്ടു
ണ്ട്്. എന്നാൽ ഈ കൂരാമ്പുംകചെളാന്നും ആ മനസ്സിചെന ചെതല്ലും മുറിിനോവിൽ�ിച്ചിട്ടിില്ലാ. ആത്മകഥയാിചെല 
തുറിചെന്നഴുത്ത് ഒരുംതരാം തുണ്ിയാഴിി�ലാചെണ്ന്ന് ‘എചെ� കഥ’ യാിൽ അവിർ തിരാിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. 
എന്നാൽ വിസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആഭാരാണ്ങ്ങൾക്കും ചെതാലിക്കും എല്ലാിനും മജ്ജയ്ക്കുംം കീഴിിൽ പ്രനോതയക 
ഇരാി�ിടിമില്ലാാചെത അനാഥമായാിരാിക്കുന്ന തചെ� ആത്മാവുചെണ്ട്ന്നും അതിചെ� കഥയാാണ്് ഈ 
ആത്മകഥചെയാന്നും അവിർ പിറിയുന്നു.
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“നിറിവും മിനുസംവും കാന്തിയും ചൂടുമുള്ള ഈ പിാനോ�ാടിായാ ശരാീരാത്തിചെന പ്രദർശി�ിക്കുവിാനല്ലാ 
ഞാാനാഗ്രിക്കുന്നത്. ഇചെതാരും കൂത്തുംപിാവിയാാണ്്. ചാലനങ്ങൾ�് ഒരും പിാവിയുചെടി ചാലനങ്ങളുംചെടി 
പ്രാധാാനയനോമയുള്ളു. പിനോക്ഷ അദൃശയമായാ എചെ� ആത്മാവി് നിങ്ങനോളാടി് നോചാാദിക്കുന്നു: എചെന്ന നോ�
ഹാിക്കുവിാൻ നിങ്ങൾ�് സംാധായമാകുനോമാ, എചെന്നങ്കിലും ശരാീരാചെമന്ന വിസ്ത്രമഴിിച്ച് പൂർണ്ണനഗ്നയാായാി 
നിൽക്കുന്ന എചെന്ന നോ�ഹാി�ാനോമാ. നിങ്ങൾ തലയാാട്ടുന്നു, അത് അസംാധായമാണ്്. അതിചെ� വിില 
അതിചെ� നോവി�ഭൂ�കളുംചെടി വിില മാത്രംമാണ്് “. 

എഴുത്തിൽ മാത്രംമല്ലാ ഉടു�ിലും നടി�ിലും ‘പിിഴിച്ച’ വിഴിികചെള ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്തവിളായാി മാധാവിി
ക്കുട്ടിി വിിലയാിരുംത്തചെ�ട്ടു. എന്നാൽ നിറിക്കൂട്ടിിചെ�യും യാൌവിനത്തിചെ�യും സംൌന്ദരായത്തുംടിിപ്പുകൾ�ി
ടിയാിലൂചെടി സംായാം തിരാിച്ചറിിയാാനാണ്് വിയക്തിജീീവിിതത്തിൽ അവിർ ആഗ്രഹാിച്ചത്. ‘എചെ� കഥ’യാിൽ 
മാധാവിിക്കുട്ടിി�് ആനോരാാഗംയവും സംൌന്ദരായവും ഉണ്ട്ാകാൻ നോവിണ്ട്ി വിീട്ടുകാർ ഉത്സാഹാിച്ചതിചെനക്കുറിിച്ച് 
നിരാവിധാി പിരാാമർശങ്ങളുംണ്ട്്.

മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി നോവി��കർച്ചകൾ മലയാാളിസംമൂഹാചെത്ത പിലനോ�ാഴും അതിശയാി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ഈ നോവി��കർച്ചകചെള ബിാഹായമായും ആന്തരാികമായും മാധാവിിക്കുട്ടിി ആനോഘാ�ിച്ചിട്ടുമുണ്ട്്. നിറി�
കിട്ടുള്ള വിസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടംചെ�ടുകയും സംൌന്ദരായസംംരാക്ഷണ്ത്തിനും അലങ്കാരാങ്ങൾക്കും പ്രാധാാനയം 
ചെകാടുക്കുകയും ചെചായ്ത് മാധാവിിക്കുട്ടിി ഉടിൽ മുഴുവിൻ മൂടിിചെ�ാണ്ട്് അവിസംാനം നിരാാഡ്ംബിരാമായാ 
പിർേയാിനോല�് തിരാിഞ്ഞു. വിസ്ത്രധാാരാണ്ത്തിൽ പിാതി മറിയുകനോയാാ പിാതി ചെതളിയുകനോയാാ ചെചായ്യുന്ന 
ശരാീരാം സംാധാാരാണ്യാായാി സ്ത്രീ�് ആത്മവിിശാാസംം പികരുംകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നചെതന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിി 
ആവിർത്തിച്ച് വിയക്തമാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. ശാരാീരാികകൈവികലയചെത്ത അതിജീീവിിക്കുന്ന ശക്തിയും കൈചാത
നയവുമാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി പില സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങളുംചെടിയും കരുംത്ത്. ‘നോകാലാടി് ’, ‘ചെനയാ്�ായാസംം’ 
നോപിാലുള്ള വിിഖയാതകഥകൾ ഇതിനുദാഹാരാി�ാം. പ്രതിബിന്ധങ്ങചെള വികവി�ാചെത മുനോന്നാട്ടുനോപിായാ 
മാധാവിിക്കുട്ടിി ഒടു�ം പിർേയാിലാണ്് അഭായാം നോതടിിയാത്. 

മലയാാളിയാിൽ അവിർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടു�ം സൃഷ്ടംിച്ചത്, മതം മാറ്റത്തിനോല�് നയാിച്ച 
മനം മാറ്റത്തിലൂചെടിയാാണ്്. സംാധാാരാണ്�ാരാിയാായാ ഏചെതാരും ചെപിണ്കുട്ടിിചെയായും നോപിാചെല കൃഷ്ണചെന 
പില ഭാാവിത്തിൽ മനസ്സിൽ ചെകാണ്ടു നടിക്കുകയും കൃഷ്ണാനോനാ�ണ്ത്തിചെ� ആധായാത്മികതലചെത്ത 
ഫ്ലവിത്തായാി എഴുത്തിലും കാഴ്ച�ാടിിലും സംാീകരാിക്കുകയും ചെചായ്ത് മാധാവിിക്കുട്ടിി�് പിർദയ്ക്കുംള്ളിൽ 
നിന്നും കൃഷ്ണഹൃദയാചെത്ത പിറിിചെച്ചറിിയാാൻ കഴിിഞ്ഞാിരുംന്നുനോവിാ എന്നത് സംംശയാമാണ്്. ഒരും അഭാിമു
ഖത്തിൽ, “നമ്മിൾ ഹാിന്ദു�ൾ�് കൃഷ്ണചെനയും നാഗംപിടിത്താലിനോയായും ഉനോപിക്ഷി�ാൻ കഴിിയുനോമാ” 
എന്ന് പിർേ ധാരാിച്ചുചെകാണ്ട്് അവിർ നോചാാദിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അറിിയാാചെത തചെന്ന ആത്മാവിിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു 
വിീണ് വിാക്കുകളാകാം അത്. ഇതിചെലാരും സംവിർണ് കൈഹാന്ദവിത കാനോണ്ണ്ട്തില്ലാ. കാരാണ്ം വിർ�
ങ്ങളായാി താൻ അനുശീലിച്ചു നോപിാന്ന അനുഷ്ഠിാനങ്ങളുംം വിിശാാസംങ്ങളുംം വിിസ്മരാിക്കുവിാൻ അന്തയം 
വിചെരാ നീക്കുനോപിാ�ില്ലാാചെത കാല്പനികത മനസ്സിൽ ചെകാണ്ടുനടിന്ന മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാനോ�ാചെലാരും 
വിയക്തിക്കു സംാധായമല്ലാ. ഹാിന്ദുസംമുദായാത്തിലുള്ളതിനോന�ാൾ പിരാിരാക്ഷയും സുരാക്ഷിതതാവും സ്ത്രീ
ചെയാന്ന നിലയാിൽ മുസ്ലിംിം സംമുദായാത്തിൽ നിന്നു ലഭാിക്കും എന്ന വിിശാാസംവും ഉറിപ്പുമാണ്് അവിചെരാ 
മതം മാറ്റത്തിനോല�് ആനയാിച്ചത്. എന്നാൽ ആന്തരാികമായാ ഈ മനം മാറ്റം ബിാഹായമായാ മതം 
മാറ്റത്തിലൂചെടിയും നോവി�ഭൂ�ാദികളിലൂചെടിയുമാണ്് കമലാ സുരായ്യം ആനോഘാ�പൂർവിം ചെകാണ്ട്ാടിി
യാത്. നീർമാതളച്ചുവിട്ടിിനോല�് നിന്ദയും നന്ദിനോകടും; കരാിയാിലകൾ ചാവിിട്ടിിയും ശിഖരാങ്ങൾ ഒടിിച്ചും 
കടിന്നുകയാറിിയാനോ�ാൾ ഏചെറി നാൾ വിിശ്രീാന്തി നൽകിയാ ആ തണ്ലുനോപിക്ഷിച്ച് അവിർ ദൂചെരായുള്ള 
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ചാില്ലായാിനോല�് നോചാനോ�റിി. പിനോക്ഷ, അവിിചെടിയും അവിർ�് മനഃശാന്തി ലഭാിച്ചിരുംന്നുനോവിാ എന്നത് 
നോകരാളസംമൂഹാത്തിൽ നിരാന്തരാം ഉന്നയാി�ചെ�ട്ടി ഒരും നോചാാദയമായാിരുംന്നു. 

എചെ� കഥയാിൽ സംാന്തം വിയക്തിതാഘടിനചെയാ മനസ്സിലാക്കുന്ന മാധാവിിക്കുട്ടിി തചെ� സംാഭാാ
വിസംവിിനോശ�തകചെള വിിശദീകരാിക്കുന്നതിങ്ങചെനയാാണ്്, “സ്ത്രീതാനോത്താടു ബിന്ധമുള്ള സംകല സംാഭാാ
വിദൂ�യങ്ങളുംം എനി�് സംമൃദ്ധിിയാായുണ്ട്്. സുരാക്ഷിതതാത്തിനു നോവിണ്ട്ിയുള്ള അമിതമായാ ചെവിമ്പൽ, 
മനോനാഹാരാ വിസ്തു�നോളാടും സുഗംന്ധ ദ്രവിയങ്ങനോളാടുമുള്ള ഭ്രമം, ആനോഘാ�ിക്കുവിാനും അഹാങ്കരാി�ാ
നുമുള്ള താല്പരായം, വിീരാപുരും�ന്മാാനോരാാടുള്ള ആരാാധാനാ മനോനാഭാാവിം.” 

ശരാീരാം സംംരാക്ഷി�ാനും മനോനാഹാരാമാ�ാനും ആഗ്രഹാിക്കുന്ന സ്ത്രീസംാതാചെത്ത ഈ പ്രസ്താവിന
യാിലൂചെടി സംാമാനയവിൽ�രാിക്കുകയാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി ചെചായ്യുന്നത്. ഈ മനോനാഭാാവിം ശരാീരാാധാിഷ്ഠിിത
മാണ്്. ശരാീരാമുചെണ്ട്ങ്കിനോല മനസ്സുളളൂ. എന്നാൽ ശരാീരാം നോകവിലം കൈലംഗംികതയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി മാത്രംമാചെണ്
ന്നുള്ള കാഴ്ച�ാടിിനോല�് തരാം താഴുനോമ്പാഴിാണ്് ഉടിലിചെനാ�ം ഉടുതുണ്ിയുരാിഞ്ഞാ കൈലംഗംികതചെയായും 
നോചാർത്തും വിായാി�ാൻ മലയാാളിക്കു സംാധാിക്കുന്നത്. മാംസംനിബിദ്ധിമല്ലാ രാാഗംചെമന്ന് കുമാരാനാശാൻ 
പിാടിിയാത് ശുദ്ധികൈവിരാാഗംയത്തിചെ�യും സംനയാസംത്തിചെ�യും കൈഹാമവിതഭൂവിിൽ വിച്ചല്ലാ. മാംസംനിബി
ദ്ധിം മാത്രംമല്ലാ രാാഗംം എന്നാണ്് ആശാൻ വിിവിക്ഷിച്ചത്. രാാഗംമവിിചെടി ശരാീരാത്തിചെ� സംാധായതകൾകൂടിി 
ഉൾചെ�ാള്ളുന്നുണ്ട്്. ശരാീരാം മാംസംനിർമ്മിിതമായാതു ചെകാണ്ടുള്ള ഏക ഉപിനോയാാഗംം മാംസംദാഹാം 
തീർ�ലാചെണ്ന്ന് കചെണ്ട്ത്തുംന്നതിലാണ്് നമ്മുചെടി വിികല ദൃഷ്ടംികൾ കൂടുതൽ വിിജീയാിച്ചത്. ശരാീരാ 
നിഷ്ഠിമായാിത്തചെന്ന സംാന്തം സംാതാഘടിനചെയാ അപിഗ്രഥിക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം ഉടിൽവിീക്ഷണ്ത്തിചെല 
കൈവിരുംദ്ധിയങ്ങചെളയും നൂനതകചെളയും കൂടിി എചെ� കഥയാിൽ മാധാവിിക്കുട്ടിി തുറിന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട്്. 
ശരാീരാചെത്ത പുറിംനോമാടിികനോളാചെടിാ�ം അംഗംീകരാിക്കുകയും ആസംാദിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നതിനിടിയാിൽ 
അതിചെ� ആന്തരാിക കൈചാതനയചെത്തയും കർമനോശ�ിചെയായും കൂടിി അവിരാിചെല സ്ത്രീവിയക്തിതാം എടുത്തും
യാർത്തുംന്നു. ശരാീരാത്തിൽ നിന്നും അതിചെ� യാാഥാർത്ഥയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിനോച്ചാടിാചെത ഉടിൽസംാധായ
തകചെള കൂചെടിനിർത്തിചെ�ാണ്ടുതചെന്ന ആത്മവിിശാാസംത്തിചെ� മറുകരായാിനോല�് എത്തിനോച്ചരാാനുള്ള 
സ്ത്രീയുചെടി തീക്ഷ്ണമായാ അഭാിലാ�ം ‘എചെ� കഥ’യാിചെല പ്രതയക്ഷസംാന്നിധായമാണ്്. 

ഞാാചെനാരാാണ്ായാിരുംന്നുചെവിങ്കിൽ എചെ� മുമ്പിലുണ്ട്ാവുക ശാദാലമായാ ഭൂമിയുചെടി വിിശാലതയും 
വിയക്തി�് സംാാതന്ത്രയം നൽകുന്ന കൂട്ടുനോചാരാലുകളുംമാചെണ്ന്ന് തചെ� ഏകാന്തതയാിൽ മാധാവിിക്കുട്ടിി 
തിരാിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീയുചെടി ഏകാന്തത അവിളുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത ഏറ്റവും തിക്തമായാ അനുഭാവിമാ�ി 
മാറ്റുന്നു. ഏകാന്തതചെയാ അതിജീീവിി�ാനുള്ള നോപ്രരാണ്, സ്ത്രീചെയാ അവിളുംചെടി വിിശാാസംമനുസംരാിച്ച് 
ശരാിയാാചെണ്ന്നു നോതാന്നുന്ന പില കർമ്മിനോമഖലകളിലും ചെകാണ്ടു ചെചാചെന്നത്തിക്കും. ഒരാർത്ഥത്തിൽ 
മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി ആത്മാനോനാ�ണ്വും ഉർവ്വരാതയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി ഊ�രാതയാിലൂചെടിയുള്ള യാാത്രംയാായാി
രുംന്നു. ആ യാാത്രം�ിടിയാിൽ തചെന്ന നിയാന്ത്രിക്കുന്ന അധാികാരാ രൂപിങ്ങചെളചെയാാന്നും വിക ചെവി�ാൻ 
അവിർ തയ്യംാറിായാിരുംന്നില്ലാ. അതുചെകാണ്ടു തചെന്നയാാണ്് അവിരുംചെടി വിിനോവികചെത്ത അവിിനോവികചെമന്നും 
ബുദ്ധിിചെയാ ഭ്രാന്ത് എന്നും സംൌമയാവിസ്ഥചെയാ നോരാാഗംാവിസ്ഥചെയാന്നും പ്രണ്യാചെത്ത കാമവിികാരാചെമന്നും 
കൈവികാരാികതചെയാ ദൌർബിലയചെമന്നും മറ്റുള്ളവിർ വിിനോശ�ി�ിച്ചത്. ആ വിിനോശ�ണ്ങ്ങൾ ചെതല്ലും വിക 
ചെവി�ാചെത മുനോന്നാട്ടുനോപിായാതുചെകാണ്ട്ാണ്് ‘എചെ� കഥ’ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിഴിിനോകട്ടിതും അരാനൂറ്റാ
ണ്ട്ാകുനോമ്പാഴും ശരാിയാായാ നോനാട്ടിങ്ങൾ ആഗ്രഹാിച്ചു ചെകാണ്ട്് വിായാന�ാരുംചെടി മുമ്പിൽ മൌനനോത്താചെടി 
തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്നതും.
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‘എചെ� കഥ’യ്ക്കും നോശ�ം
‘എചെ� കഥ’ അതുണ്ട്ായാ കാലത്ത് ഏചെറി വിിവിാദങ്ങളുംണ്ട്ാ�ിചെയാങ്കിലും പിതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു
നോശ�ം എന്തും തുറിന്നുപിറിയാാൻ ചാങ്കൂറ്റമുള്ള ചെപിചെണ്ണഴുത്തുംകാചെരാ സൃഷ്ടംി�ാൻ അതു വിഹാിച്ച പിങ്ക് 
നിസ്സാരാമല്ലാ. നളിനി ജീമീലയും വിിനയായും ജീാനുവും സംിസ്റ്റാർ ജീസ്മിയും സംിസ്റ്റാർ നോമരാി ചാാണ്ട്ിയും മറ്റും 
തുറിന്നുകാട്ടിിയാ സംാന്തം ഇടിങ്ങൾ മാധാവിിക്കുട്ടിി കാട്ടിിചെകാടുത്ത തനോ�ടിത്തിചെ� നോശ�ിപ്പുകളാണ്്. 
പിനോക്ഷ, ഉടിലിചെനയും ജീീവിിത സംാഹാചാരായങ്ങചെളയും വിിശദീകരാിച്ച ഇവിരാിലാർക്കും ശരാീരാത്തിചെ� 
ആത്മാവിിനോലക്കും ആത്മാവിിചെ� ശരാീരാത്തിനോലക്കും സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ ഇറിങ്ങിചെച്ചല്ലുവിാനോനാ 
പുതിയാ പിാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടംിക്കുവിാനോനാ കഴിിഞ്ഞാില്ലാ. മലയാാളിയുചെടി വിികൃതമായാ ഉടിൽ വിായാനകചെള 
നോബിാധാപൂർവ്വം തമസ്കാരാിക്കുവിാനും ആത്മഭാാ�ണ്ങ്ങളിചെല എഴുതാപ്പുറിങ്ങൾ വിരുംം തലമുറിയ്ക്കും 
നോവിണ്ട്ി വിിനോവികപൂർവ്വം വിയാഖയാനിക്കുവിാനുമുള്ള ഒരും സംന്ദർഭാമാണ്് ഈ രാചാനയാിലൂചെടി മാധാവിിക്കു
ട്ടിി വിായാന�ാർക്കു നൽകിയാത്. ‘എചെ� കഥ’ചെയാന്ന കൃതിചെയാ നമ്മുചെടി കഥയാാ�ി ഒരും�ിയും 
ചെമരും�ിയും മാധാവിിക്കുട്ടിി ചാിട്ടിചെ�ടുത്തിയാനോ�ാൾ അരാനൂറ്റാണ്ട്ിനു നോശ�മുള്ള നോകരാളീയാ സംമൂഹാ
ത്തിചെല സംാഹാിതയനോത്താടുള്ള തങ്ങളുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക സംമീപിനത്തിൽ കാതലായാ മാറ്റം സംംഭാവിിച്ചു 
എന്നു തചെന്നയാാണ്് ഈ കൃതിയുചെടി പുനർവിായാനകളിലൂചെടി ചാരാിത്രംം നോരാഖചെ�ടുത്താൻ നോപിാകുന്നത്.

സംഹാായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. അനോശാകൻ ചെക., 1982. നോനാവിൽ മലയാാളത്തിൽ: നോകാട്ടിയാം, സംാഹാിതയ പ്രവിർത്തക സംഹാകരാണ്സംംഘം.

2. രാാമകൃഷ്ണൻ എ.ചെക.: നോവിണുനോഗംാപിാലൻ ചെക.എം., 2016. സ്ത്രീവിിനോമാചാനം: ചാരാിത്രംം, സംിദ്ധിാന്തം, സംമീപിനം: പിത്ത

നംതിട്ടി, പ്രസംക്തി ബുക്സി്.

ചെപ്രാഫ്. ലിസംി മാതു
നോഫ്ാൿനോലാർ, ഭാാ�ാസംാനോങ്കതികത, പ്രാനോദശികചാരാിത്രംം, പ്രസംാധാനം എന്നീ നോമഖലകളിൽ പിഠന-ഗംനോവി�
ണ്ങ്ങൾ തുടിരുംന്നു.



മരാ�ാ�്—അറിിവിിചെ� കടിപ്പുറിം
റിീജീ വിി. 

അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാല,

ആമുഖം
കാസംർനോകാഡ്് ജീില്ലായാിചെല കാഞ്ഞാങ്ങാടി് നഗംരാസംഭായാിൽ ഒഴിിഞ്ഞാവിള�് വിാർഡ്ിൽ വിരുംന്ന 
തീരാനോദശ നോമഖലയാാണ്് മരാ�ാ�് . മരാങ്ങൾ�് കാ�് കിടിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്് 
ഈ നോപിരാ് വിന്നത്. കാ�് കിടിക്കുക എന്നാൽ അടിയാിരാിക്കുക, മരാങ്ങചെള സംംരാക്ഷിക്കുക എന്നർ
ത്ഥം. സംംഘകാല ഐന്തിണ്കളിൽ തീരാനോദശനോമഖല ‘ചെനയ്ത്ൽ‘ എന്നാണ്് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. 
ചെചാന്തമിഴി് പിാട്ടുകളിചെല ചെനയ്ത്ൽ സംാഭാാവിം മരാ�ാ�് കടിപ്പുറിം അടിങ്ങുന്ന അജീാനൂർ കടിപ്പുറി 
നോമഖലയ്ക്കുംം ബിാധാകമാണ്്. അത് ചെതാഴിിലിടിവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നതാണ്്. തീരാനോദശചെത്ത 
ജീനങ്ങചെള നിയാന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാാനമായും ഉപ്പും മത്സയവുമാണ്്. അതായാത് ഉപ്പു കുറു�ലും മത്സയ
ബിന്ധനവും. രാണ്ട്ാമത് വിരുംന്നത് ഇവിയുചെടി വിിനിമയാത്തിചെ� നോമഖലയാാണ്്. തീരാനോദശവിാസംികൾ
�് ഇവി വിിപിണ്നം ചെചായ്യുക കൂടിി നോവിണ്ം. വിയതയസ്ത തിണ്കളുംമായാി ബിന്ധം സ്ഥാപിി�ാൻ ഈ 
വിിപിണ്നം വിഴിി സംാധാിക്കുന്നു. ഇവിിചെടിയാാണ്് പിരാവിരുംചെടിയും കുമ്മിണ്ാറിിചെ�യും പ്രസംക്തി. ഉപ്പും 
മത്സയവും മറ്റും തിണ്കളിനോല�് വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നവിരാാണ്ിവിർ. അവിിടിങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരാിച്ചു 
വിരുംനോമ്പാൾ മറ്റു തിണ്കളിചെല ഭാക്ഷയവിിഭാവിങ്ങൾ കൂടിി കൈകകളിലുണ്ട്ാവും. തിണ്കൾ പിരാസ്പരാം 
ബിന്ധചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നതുനോപിാചെല തചെന്ന സംമുദായാങ്ങളുംം പിരാസ്പരാം നോചാർന്നു വിർത്തിക്കുന്നു. ആദയകാല
ത്ത് നോതാണ്ി നിർമ്മിി�ാൻ മുക്കുവിർ�് കഴിിയുമായാിരുംന്നില്ലാ. അവിർ�് മത്സയബിന്ധനം മാത്രംമാണ്് 
ചെതാഴിിൽ. മികച്ചയാിനം മരാങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്തി നോതാണ്ിയുണ്ട്ാക്കുന്നത് ആശാരാിമാരാാണ്്. വിലകൾ 
ചെനയ്യുന്നത് മറ്റു വിിഭാാഗം�ാരാാണ്്. മുക്കുവിർ പിിടിിക്കുന്ന മീൻ വിിപിണ്നം ചെചായ്യുന്നത് മുകയാരാാണ്് 
മരാ�ാ�് കടിപ്പുറിവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി അറിിവുകൾ പിങ്കുവിയ്ക്കുംകയാാണ്് ഈ പ്രബിന്ധത്തിൽ.

ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാമായാപ്രനോതയകതകൾ
നോകരാളത്തിചെ� ഉല്പത്തിയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി പിരാശുരാാമകഥയാിൽ പിറിയുന്നത് കടിൽ പിിന്മാാറിി 
രൂപിംചെകാണ്ട് പ്രനോദശമാണ്് നോകരാളം എന്നാണ്്.കടിലിട്ടി ഭൂമിയാാണ്ിത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രനോമണ് 
കടിചെലടുത്തും ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണ്്. തരാംഗംരൂപിത്തിലാണ്് മരാ�ാ�് പ്രനോദശം കാണ്ചെ�ടുന്നത്. 
നീനോലശാരാം ടിൌണ് കഴിിഞ്ഞാാൽ പിടിന്ന�ാടിാണ്്. പിടിന്ന എന്നാൽ മണ്ൽ�ാടി് എന്നർത്ഥം. 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I Number 764

മണ്ൽത്തിട്ടിയാാണ്ത്. അത് കഴിിഞ്ഞാാൽ കണ്ിച്ചിറി വിയാൽ�രാ�ാണ്്. അതിനടുത്താണ്് തീർത്ഥ
ങ്കരാ ശുദ്ധിജീല തടിാകം. സംമൃദ്ധിമായാി അതിൽ ആമ്പലും താമരായും വിളരുംം. അതുകഴിിഞ്ഞാ് തണ്ട്് 
ഭാാഗംം. അതുകഴിിഞ്ഞാ് ചെകാട്ടിണ്ച്ചാൽ വിയാൽ�രാ�്. അത് കഴിിഞ്ഞാ് വിീണ്ടും ഉയാർന്ന ഭാാഗംമായാ 
തണ്ട്ാണ്്. ഇത്തരാത്തിൽ തരാംഗംരൂപിത്തിലാണ്് ഈ നോമഖലയാിചെല ഭൂമിയുചെടി കിടി�്. ഇതിചെ� 
നിമ്ന ഭാാഗംങ്ങളിൽ വിയാലുകളുംം തണ്ടുകളിൽ വിീടുകളുംം ഉള്ള ജീനവിാസം രാീതിയാാണ്ിവിിടുള്ളത്.

1930- കളിൽ മരാ�ാ�് ഭാാഗംത്തിന് കടിിഞ്ഞാിമൂല എന്നാണ്് നോപിരുംണ്ട്ായാത്. കടിിഞ്ഞാത്തൂർ 
വിിഷ്ണുനോക്ഷത്രംത്തിചെ� കന്നിമൂല ആയാതു ചെകാണ്ട്ാവിാം ഈ നോപിരും വിന്നത്. 1940-കളാകുനോമ്പാഴിാണ്് 
കടിപ്പുറിം എന്ന വിാ� ്സ്ഥലനാമനോത്താടി ്നോചാർ�ാൻ തുടിങ്ങി. കൂടുതൽ ആൾത്താമസംം വിന്നനോതാചെടി 
സ്ഥലനാമങ്ങളുംം വിർദ്ധിിച്ചു. ചെതങ്ങിൻ കൈതകൾ ധാാരാാളമുള്ളതു ചെകാണ്ട്ാണ്് കൈത�ടിപ്പുറിം എന്ന 
നോപിരാ് വിന്നത്. ആ കാലത്തുംം മരാ�ാ�് നോമഖലകളിൽ ആൾത്താമസംം നനോന്ന കുറിവിായാിരുംന്നു. 
മരാ�ാപ്പു കഴിിഞ്ഞുള്ള വിളചെരാ വിിശാലമായാ ഒഴിിഞ്ഞാ സ്ഥലമാണ്് ഒഴിിഞ്ഞാവിള�്.

കാർ�ികവൃത്തി
കാഞ്ഞാങ്ങാടിിചെല ഏറ്റവും വിലിയാ വിയാൽ�രാ�ാണ്് പിയാനാടിൻ ചാാൽ. അജീാനൂർ കടിപ്പുറി 
നോമഖലയാിചെല വിടിക്കുഭാാഗംം മുതൽ ചാിത്താരാിപ്പുഴിയുചെടി അതിരുംവിചെരാ കടിൽ അവിനോശ�ി�ിക്കുന്ന 
ഭാാഗംങ്ങളിലാണ്് ഈ വിയാൽപിരാ�് നിൽക്കുന്നത്. കൈദർഘയനോമറിിയാ തരാംഗംരൂപിത്തിലാണ്് കടിൽ 
പുറിനോകാട്ടു മാറിി മണ്ൽ�രാപ്പുകളായാി അവിനോശ�ിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉയാർന്ന ഭാാഗംങ്ങൾ തണ്ട്് എന്ന് 
അറിിയാചെ�ടുന്നു. ഇവിിചെടിയാാണ്് മനു�യർ വിീടുകളുംം മറ്റും ചെകട്ടിി ജീനവിാസം നോകന്ദ്രമാക്കുന്നത്. നിമ്ന
ഭാാഗംങ്ങൾ വിയാലായാി മാറുന്നു. ഇത് ആവിർത്തിച്ചാവിർത്തിച്ച് വിരുംന്നു. കടിനോലാടി് നോചാർന്ന നിമ്നഭാാഗംം 
‘ചെതാട്ടിി’ എന്നറിിയാചെ�ടുന്നു. ഉപ്പുചെവിള്ളം കയാറുന്ന ഈ സ്ഥലം വിയാലായാി ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ 
സംാധാി�ില്ലാ. ഇത്തരാം ഭൂവിിഭാാഗംത്തിചെ� സംവിിനോശ�തകൾ കുടുംബിനോ�രുംകൾ ഉണ്ട്ാകാൻ കാരാ
ണ്മായാിട്ടുണ്ട്്. ഉദാ: തണ്ട്ിനോന്മാൽ കുമാരാൻ, ചെതാട്ടിി രാാമൻ.

ഒരുംകാലത്ത് വിയാൽ�രാപ്പുകളുംചെടി തണ്ടുകളിൽ സംമൃദ്ധിമായാി മുണ്ട്�ാടുകൾ വിളർന്നിരുംന്നു. 
ഇവി�ിടിയാിൽ താമസംിച്ചിരുംന്ന കുറു�നും കുറുനരാിയും ചെനല്ലു തിന്ന് ജീീവിിച്ചിരുംന്ന ചെചാറുജീീവിികചെള 
ഇരാപിിടിിച്ചിരുംന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ വിികസംനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി ഇത്തരാം മുണ്ട്ചെ�ാന്തകൾ 
മുഴുവിൻ മുറിിച്ചു മാറ്റുകയും അവിചെയാ ആശ്രീയാിച്ചു വിന്ന ജീീവിിവിർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്രതയക്ഷമാകുകയും ചെചായ്തു. 
ഇത് വിിളകചെള നശി�ിക്കുന്ന കീടിങ്ങളുംചെടി വിംശവിർദ്ധിന�് കാരാണ്മായാി. അവിിചെടി സുലഭാമായാി 
കണ്ടുവിരുംന്ന ‘പിർ�ിൾ മൂർചെഹാൻ‘ (നീലനോ�ാഴിി) എന്ന പിക്ഷിയും കൃ�ി നാശത്തിന് ഇടിയാാ�ി. 
വിിളവിളർന്നു വിരുംന്നതിനനുസംരാിച്ച് അതിചെ� കതിർ ചെപിാട്ടിിച്ചാണ്് അവി ഭാക്ഷണ്മാക്കുക. മാത്രംമല്ലാ 
അവി കൂചെടിാരുംക്കുന്നത് ചെനൽ�തിരുംകൾ വിളചെച്ചാടിിച്ച് ഒരും പ്രനോതയക രാീതിയാിലാണ്്. അവിയാിൽ 
തചെന്നയാാണ്് മുട്ടിയാിടുകയും ചെചായ്യുക. ഈ പിക്ഷിചെയാ ഇരാപിിടിിച്ചിരുംന്നത് മുണ്ട്ചെ�ാന്തകളിൽ വിളർ
ന്നിരുംന്ന കുറു�നും കാട്ടുപൂച്ചയുചെമാചെ�യാാണ്്.അന ഇല്ലാാതായാനോതാടു കൂടിി ആഹാാരാവിയവിസ്ഥ 
തകിടിം മറിിയുകയും പിർ�ിൾ മൂർചെഹാൻ എന്ന പിക്ഷിയുചെടി എണ്ണം ക്രമാതീതമായാി വിർദ്ധിിക്കുകയും 
ചെചായ്തു. ഇത് കൃ�ിനാശത്തിന് കാരാണ്മായാി.

പിയാനാടിൻ ചാാലിചെല അപൂർവ്വയാിനം വിിത്തിനമാണ്് പിയാനാടിൻ പു�. മചെറ്റല്ലാാ ചെനൽചെച്ച
ടിികളുംം രാനോണ്ട്ാ മൂനോന്നാ മാസംം ചെകണ്ട്് പൂർണ്ണ വിളർച്ചചെയാത്തുംനോമ്പാൾ പിയാനാടിൻ ചെനല്ലാ് അതിചെ� 
വിളർച്ച�ാലം പൂർത്തിയാാക്കുന്നത് പിത്ത് മാസംം ചെകാണ്ട്ാണ്്. ചാാലിൽ ചെവിള്ളം കയാറുന്നതിന
നുസംരാിച്ച് പിയാനാടിൻ ചെനല്ലാ് വിളരുംന്നു. ചെവിള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാാണ്് ആ സംമയാങ്ങളിൽ ചെനല്ലാ് 
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കിടിക്കുക. ഈ സംമയാങ്ങളിൽ പിർ�ിൾ മൂർചെഹാൻ പിയാനാടിൻ ചെനൽ�തിർ ചെകാത്തിത്തിന്നുകയും 
നശി�ിക്കുകയും ചെചായ്യും. ഇത് കൃ�ി ഉനോപിക്ഷി�ാൻ കാരാണ്മായാി. അഞ്ചുവിർ�ത്തിന് മുമ്പ് ആ 
വിിത്തിനം പൂർണ്ണമായും അപ്രതയക്ഷമായാി. മചെറ്റാരും സംവിിനോശ�ത കൂടിി ഈ ചെനൽവിിത്തിനുണ്ട്്. 
ഇതിചെന അമ്പലങ്ങളിൽ കയാറ്റുകനോയാാ പൂജീാദി കർമ്മിങ്ങളിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യംില്ലാ. ഒരും 
സ്ത്രീയുചെടി ഗംർഭാകാല സംമയാമാണ്് ഇതിചെ� വിളർച്ചാ കാലം എന്നതാണ്് രാസംകരാമായാ കാരാണ്ം. 
ആ കാരാണ്ത്താൽ ഇത് പുലയുള്ള വിിത്തായാി തീർന്നു. മുക്കുവിസംമുദായാത്തിലുള്ള പിലരുംം ഈ 
കൃ�ി ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. എന്നാൽ ഇനോ�ാൾ അവിർ കൃ�ി ചെചായ്യുന്നില്ലാ.

ചെവിള്ളവിയാറിൻ കടിൽ�രുംന്ത്
മരാ�ാ�ിൽ ഉറിച്ച ശബ്ദനോത്താടു കൂടിി പിറിന്നിറിങ്ങുന്ന വിലിയാ പിക്ഷിയാാണ്് ചെവിള്ളവിയാറിൻ. 
കടിലിനോനാടി് നോചാർന്ന കാവുകളിൽ കാല�ഴി�മുള്ള വിൻമരാങ്ങൾ ധാാരാാളമുണ്ട്്. നോകരാളത്തിൽ 
ഏറ്റവും വിലു�ത്തിൽ കൂടുചെകട്ടുന്ന പിക്ഷി കൂടിിയാാണ്ിത്. മചെറ്റല്ലാാ പിക്ഷികളുംം മുട്ടിയാിടിാൻ സംമയാ
മാകുനോമ്പാഴിാണ്് കൂടി് ചെകട്ടുന്നത്. അവി മുട്ടിയാിട്ടി് പിക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറി�ാൻ പ്രായാമാകുനോമ്പാൾ 
കൂചെടിാഴിിഞ്ഞു നോപിാവുകയാാണ്് പിതിവി്. എന്നാൽ മു�തുവിർ�ം വിചെരാ ആയുസ്സുള്ള ഈ പിക്ഷി�് 
ജീീവിിതകാലം മുഴുവിൻ ഒരാിണ് മാത്രംമാണ്് കൂട്ടിിനുണ്ട്ാവുക. ജീീവിിതായുസ്സിൽ പിക്ഷി ഒരും കൂടി് മാത്രംനോമ 
നിർമ്മിിക്കൂ. ഓനോരാാ സംാഹാചാരായത്തിലും അവി അതിചെന പുതു�ി പിണ്ിതു ചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കും. വിലിയാ 
ഉയാരാമുള്ള മാവിിചെ�നോയാാ പിാലയുചെടിനോയാാ മനോറ്റാ മരാത്തിചെ� ഉയാർന്ന ചാില്ലായാിലാണ്് അവി കൂടി് ചെകട്ടുക. 
പിഴി�ം ചെകാനോണ്ട്ാ അമിതമായാ ഭാാരാം ചെകാനോണ്ട്ാ തകർന്നു വിീഴുനോമ്പാഴിാണ്് മചെറ്റാരും കൂടുണ്ട്ാക്കുക. 
കടിൽ കാണുന്ന അകലത്തിൽ മാത്രംനോമ ഈ പിക്ഷി കൂടുചെകട്ടുകയുള്ളൂ. കടിലിലാണ്് ഇരാനോതടിൽ. 
കടിലിചെ� ഓള�രാ�ിൽ കാണുന്ന ഉഗ്രവിി�മുള്ള പിാമ്പുംകളാണ്് പ്രധാാന ഇരാ. പിാമ്പിചെന കിട്ടിാത്ത 
സംമയാങ്ങളിൽ കടിൽ�രാ�ിലുള്ള മത്സയങ്ങചെള ഭാക്ഷണ്മാക്കും.

സംമീപിവിാസംികൾചെ�ല്ലാാം ദൃശയമാകുന്ന തരാത്തിലാണ്് പിക്ഷിയുചെടി കൂടി് നിർമ്മിാണ്ം. നാട്ടു
കാർ�് ഈ പിക്ഷിയുചെടി ശബ്ദം ഐശാരായത്തിചെ� സൂചാനയാാണ്്. കാരാണ്ം മത്സയക്കൂട്ടിങ്ങളുംചെടി 
വിരാവിിചെന കുറിി�ാനായാി ഇവി പ്രനോതയക തരാത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ട്ാക്കും. കമല�രുംന്ത്, മുക്കുവി�ച്ഛിൻ, 
ചെമനോയാാ�ച്ഛിൻ, മീൻചാാടിി എന്നീ നോപിരുംകളിൽ ഈ പിക്ഷി അറിിയാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. സംാതനോവി മീൻ
കൂട്ടിങ്ങളുംചെടി കൂചെടിയാാണ്് കടിൽ�ാമ്പുംകൾ ഉണ്ട്ാവുക. പിക്ഷി ശബ്ദമിട്ടി് കടിൽ�ാമ്പുംകചെളനോത്തടിി 
നോപിാകുനോമ്പാൾ മീൻകൂട്ടിങ്ങൾ എവിിചെടിചെയാന്ന് കരാ�ാർ�് മനസ്സിലാകും.

ഇണ്നോയാാചെടിാ�മുള്ള പിക്ഷിയുചെടി നോചാഷ്ടംകൾ സംവിിനോശ�മാണ്്. ഇണ്നോയാാചെടിാ�ം വിളചെരാ 
ഉയാരാത്തിൽ പിറിന്ന് നിശ്ചിത ദൂരാത്തിൽ എത്തിയാാൽ പിക്ഷികൾ കൈകകൾ പിരാസ്പരാം നോകാർക്കും. 
അവിിചെടി നിന്ന് താനോഴി�് ചാക്രം കറിങ്ങുന്ന രാീതിയാിൽ കറിങ്ങി�റിങ്ങി തിരാിഞ്ഞാ് നിലംമുട്ടുന്നതിന് 
ചെതാട്ടുമുമ്പ് കൈകകൾ പിരാസ്പരാം വിിടുവിിച്ച് വിീണ്ടും ഉയാരാത്തിനോല�് പിറിന്ന് ഇതു തചെന്ന ആവിർ
ത്തിക്കും. അവിയുചെടി പ്രജീനന സംമയാത്തിനു ചെതാട്ടുമുമ്പുംള്ള പ്രണ്യാ നോചാഷ്ടംയാാണ്ിത്. എന്നാൽ 
ചാില സംമയാങ്ങളിൽ ഇത്തരാം നോചാഷ്ടംകൾ അപികടിമുണ്ട്ാക്കുകയും ചെചായ്യും. താനോഴി�് നോവിഗംത്തിൽ 
കറിങ്ങുന്നതിനിടിയാിൽ ലക്ഷയം ചെതറ്റി നിലനോത്ത�് ശക്തിയാിൽ ചെന�ിടിിച്ച് വിീഴുന്ന സംംഭാവിങ്ങളുംം 
ഉണ്ട്ാകാറുണ്ട്്.

ചാാകരാ
നോകരാള തീരാങ്ങളിൽ മാത്രംം കാണുന്ന പ്രതിഭാാസംമാണ്് ചാാകരാ. നോകരാളത്തിചെ� ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാ
മായാ സംവിിനോശ�തയാാണ്് ഇതിന് കാരാണ്ം. 44-ൽ 41 നദികളുംം പിടിിഞ്ഞാാറി് അറിബിി�ടിലിൽ 
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നോചാരുംന്നതാണ്്. നോവിനൽ�ാലത്ത് കാടുകളിൽ ചാപ്പുചാവിറുകളുംം മറ്റ് അവിശിഷ്ടംങ്ങളുംം നദിയാിചെല 
കുചെത്താഴു�ിൽ ചെപിടുകയും കടിലിൽ അടിിഞ്ഞാ് കൂടുകയും ചെചായ്യുന്നു. ക്രനോമണ് അവിശിഷ്ടംങ്ങൾ 
അഴുകാൻ തുടിങ്ങുന്നു. ഇവിചെയാ നോകന്ദ്രമാ�ി ഒരും ഭാക്ഷയ ശൃംംഖല പിിറിവിിചെയാടുക്കുന്നു. കടിൽ�ായാലു
കളുംം അവിചെയാ തിന്നാൻ ചെചാറുപുഴു�ളുംം ഉണ്ട്ാകുന്നു. അങ്ങചെന ഈ നോമഖല മികച്ച ഭാക്ഷയനോമഖലയാാ
കുന്നു. ഇതു കഴിി�ാൻ ഉൾ�ടിലുകളിൽ നിന്ന് മത്സയങ്ങൾ കൂട്ടിനോത്താചെടി എത്തുംം. ഇതാണ്് ചാാകരാ. 
ഇത് വിളചെരാ ചെചാറിിയാ കാലയാളവിിൽ ഉണ്ട്ാകുന്ന ഒന്നാണ്്. ഇത്രംയാധാികം പുഴികൾ കടിലിനോനാടി് 
നോചാരുംന്ന വിളചെരാ ചെചാറിിയാ പ്രനോദശം മചെറ്റവിിചെടിയുമില്ലാ. കാടും കടിലും സംമീപിത്താണ്്. മാത്രംമല്ലാ വിളഞ്ഞു 
പുളഞ്ഞാ ഒഴു�ല്ലാ നദികളുംനോടിത്. അത് ശക്തമായാി കുത്തചെനയാാണ്് ഒഴുകുന്നത്. ഈ സംാഭാാവിം 
കൂട്ടിനോത്താചെടി കൈജീവിാവിശിഷ്ടംങ്ങചെള കടിലിചെലത്തി�ാൻ കാരാണ്മാകുന്നു. ചാാകരായുണ്ട്ാകണ്
ചെമങ്കിൽ കൈജീവിാവിശിഷ്ടംങ്ങൾ കടിലിചെലത്തണ്ം. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാാ പുഴികളിലും തടിയാിണ് 
ചെകട്ടിിയാിരാിക്കുകയാാണ്്. അവി ഇത്തരാം കൈജീവിാവിശിഷ്ടംങ്ങചെള തടിഞ്ഞു നിർത്തുംന്നു. അങ്ങചെന ചാാകരാ 
ഇല്ലാാചെതയാാകുന്നു.

ചെനയ്ത്ൽ
1990- കളിൽ തീരാനോദശ നോമഖലകളിൽ നടിന്നിരുംന്ന മണ്ൽ ഖനനം ശുദ്ധിജീലത്തിചെ� നോതാത് കുറിച്ച
നോ�ാൾ ‘തീരാപിരാിസ്ഥിതി സംംരാക്ഷണ് സംമിതി’ എന്ന നോപിരാിൽ ഒരും സംംഘടിന ഉണ്ട്ായാി. മണ്ചെലടു�് 
നിർത്തലാ�ാനുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായാി നടിന്നു. 1991-ൽ ആണ്് തീരാപിരാിപിാലന നിയാമം 
വിരുംന്നത്. ആ നിയാമത്തിചെ�ചെയാല്ലാാം പിിൻബിലനോത്താടു കൂടിിയാാണ്് മണ്ചെലടു�് നിർത്തലാ�ി
യാത്. അജീാനൂർ പി�ായാത്ത്, കാഞ്ഞാങ്ങാടി്, നീനോലശാരാം മുനിസംി�ാലിറ്റി കൈത�ടിപ്പുറിം, അഴിിമുഖം 
മുതൽ ചാിത്താരാിപ്പുഴി വിചെരായുള്ള തീരാഭാാഗംത്തുംള്ള മണ്ൽ ഖനനം പൂർണ്ണമായാി ഒഴിിവിാ�ി. ഈ 
സംംഘടിന പിിരാിച്ചു വിിനോടിണ്ട്തിചെല്ലാന്ന് തീരുംമാനിച്ച് 1999-ൽ സംംഘടിന�് ‘ചെനയ്ത്ൽ’ എന്നു നോപിരാ് 
നൽകി. കടിലാമ സംംരാക്ഷണ്ം ഏചെറ്റടുത്ത അവിർ ഇരുംപിത്തയ്യംായാിരാത്തിലധാികം ആമക്കുഞ്ഞു
ങ്ങചെള കടിലിനോലക്കു വിിട്ടു. കടിൽ പിക്ഷികളുംചെടി സംംരാക്ഷണ്ത്തിനായുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം ഉണ്ട്്. 
ഇവിിചെടി സംന്ദർശി�ാൻ വിരുംന്നവിർ�് രാാവിിചെല മുതൽ കൈവികുനോന്നരാം വിചെരാ സംൌജീനയ പിഠന 
യാാത്രം ഒരും�ിയാിട്ടുണ്ട്്. കൈത�ടിപ്പുറിം അഴിിമുഖം മുതൽ ചാിത്താരാിപ്പുഴി വിചെരായുള്ള ഈ യാാത്രം 
ലക്ഷയമാക്കുന്നത് അപൂർവ്വമായാ സംസംയങ്ങൾ, പിക്ഷികൾ, ശലഭാങ്ങൾ എന്നിവിചെയാ നിരാീക്ഷി�ാ
നുള്ള സംാഹാചാരായങ്ങൾ ഉണ്ട്ാക്കുകയാാണ്്.

കടിലാമകൾ മുട്ടിയാിട്ടി് തിരാിച്ച് കടിലിനോല�് നോപിാകുനോമ്പാൾ മണ്ൽചെകാണ്ട്് താൻ വിന്ന 
വിഴിിയാിചെല കാൽ�ാടുകൾ മായാ്ച്ചു കളയും. ‘കാറ്റും ആളുംം, മഴിയും ചാതിച്ചിചെല്ലാങ്കിൽ ചെവിള്ളാരാംകു
ന്നിൽ കാണ്ാം’ എന്നു പിറിഞ്ഞാ് ആമ തിരാിച്ചു നോപിാകുചെമന്നാണ്് ചെചാാല്ലാ്.! കാറ്റും മഴിയും ഉണ്ട്ായാാൽ 
തീരാനോത്ത�് ശക്തമായാി തിരായാടിിച്ച് മുട്ടിചെപിാട്ടിാനുള്ള സംാധായതയുണ്ട്്. മനു�യരാാചെരാങ്കിലും ഈ മുട്ടി 
കണ്ട്ാൽ അവിർ അത ്എടുത്തുംചെകാണ്ടുനോപിാകും. ഇ�ാരാണ്ത്താലാണ് ്ഇത്തരാചെമാരും ചെചാാല്ലുതചെന്ന 
ഉണ്ട്ായാത്.

സംസംയസംമ്പത്ത്
കടിലിചെ� കയാറ്റിറി�ങ്ങളിൽ തിരാകൾ�് കയാറിിയാിറിങ്ങാനുള്ള കരായുണ്ട്ായാിരുംന്നു. എന്നാൽ 
ആ കരാഭാാഗംം സംാകാരായ ഭൂമിയാാ�ിയാനോതാചെടിയാാണ്് കടിലാക്രമണ്ം എന്ന വിാക്കുണ്ട്ായാത്. റിവിനൂ 
ഭൂമിയാിലാണ്് തിരായാടിിച്ചിറിങ്ങുന്നചെതങ്കിൽ ആരുംം അതിചെന ശ്രീദ്ധിി�ില്ലാ. കടിൽ കരാഭാാഗംനോത്ത�് 
കയാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നത് ആനോഗംാള താപിനവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് എല്ലാായാിടിത്തുംമുണ്ട്ാകുന്ന 
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പ്രതിഭാാസംമാണ്്. കടിലിന് കയാറിിയാിറിങ്ങാനുള്ള സംൌകരായമുചെണ്ട്ങ്കിൽ കടിൽ നോക്ഷാഭാം ഉണ്ട്ാകില്ലാ.

ആ�ി�, ഓനോ�ലിയാ എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ കണ്ടുവിരുംന്ന അപൂർവ്വയാിനം മരാം മരാ�ാ�് - 
പു�ാവിി ഭാാഗംത്തുംണ്ട്്. തിരുംവിനന്തപുരാം, തലനോശ്ശിരാി, അജീാനൂർ എന്നിവിിടിങ്ങളിലായാി ഈ 
വൃക്ഷം നോകരാളത്തിൽ നാചെലണ്ണം മാത്രംനോമയുള്ളു. ഇവി�് രാണ്ടു തരാം മാതൃകയാാണുള്ളത്. ഒന്ന് 
പിാരാലൽ ചെ�യ്പ്്. തടിി നീണ്ടുനോപിായാി അവിിചെടി നിന്ന് ശാഖകൾ ഉണ്ട്ാകുന്നത്. രാണ്ട്് നോബിാട്ടിിൽ ചെ�യ്പ്്. 
നോബിാട്ടിിൽ ചെ�യ്പ്ാണ്് അജീാനൂരുംം പു�ാവിിയാിലും ഉള്ളത്. ആ�ി�യാിചെല നോഗംാത്രംങ്ങളിൽ ഈ 
മരാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി മിത്തിൽ ‘സംാർഗ്ഗത്തിൽ ചെവിച്ച് നോദ�യം വിന്ന കൈദവിം ഒരും ചെചാടിി പിിഴുചെതടുത്ത് 
ഭൂമിയാിനോല�് എറിിഞ്ഞാനോ�ാൾ തലകുത്തി വിീണ്് അനോതപിടിി വിളരാാൻ തുടിങ്ങി’എന്നാണ്് വിിശാാസംം. 
വിർ�ത്തിൽ രാണ്ട്് മൂന്ന് മാസംം മാത്രംനോമ ഇതിന് ഇലകൾ ഉണ്ട്ാകൂ. ബിാ�ി മാസംങ്ങളിൽ ഇലചെപിാ
ഴിിഞ്ഞാ ശാഖകൾ ആകാശത്ത് നോവിരുംകൾ പിടിർന്ന രാീതിയാിൽ ഒരും മരാം കുത്തചെന നിർത്തിയാത് 
നോപിാലുള്ള രൂപിമാണ്് അതിനുണ്ട്ാവുക.

ആ�ി�ൻ നോഗംാത്രം�ാരുംചെടി വിിശാാസംമനുസംരാിച്ച് പൂ പിറിിച്ചാൽ സംിംഹാം ആക്രമിക്കും; 
പിഴിച്ചാർ കഴിിച്ചാൽ മുതലയുചെടി ആക്രമണ്ത്തിൽ നിന്ന് രാക്ഷചെ�ടും. കാരാണ്ം പൂ പിറിിച്ചാൽ 
പിഴിമുണ്ട്ാകില്ലാ. പിഴിം ആചെരാങ്കിലും കഴിി�ാചെനടുത്താൽ മാത്രംനോമ ഇതിചെ� ഉറിപ്പുള്ള ചെ�ല്ലാ് ചെപിാട്ടിി 
അടുത്തതിനുള്ള വിിത്ത് വിിതരാണ്ം ചെചായ്യംചെ�ടുകയുള്ളൂ. വിിശാാസംചെത്ത ചെപിാതിഞ്ഞാ് ഒരും വൃക്ഷ
ത്തിചെ� സംംരാക്ഷണ്ം ഉറി�ിക്കുകയാാണ്വിർ. ഇതിചെ� വിലിയാ മരാങ്ങളിൽ ഏകനോദശം രാണ്ട്ായാിരാം 
ലിറ്റനോറിാളം ജീലം സംംഭാരാിക്കും. അതയാവിശയ സംമയാത്ത് അവിർ മരാത്തിന് ദാാരാമുണ്ട്ാ�ി ചെവിള്ളം 
കുടിിച്ച് പിിന്നീടി് അത് അടിച്ചു ചെവിക്കും. പു�ാവിിയാിലും അജീാനൂരുംം ഈ മരാം എങ്ങചെന എത്തി 
എന്നത് ഒരും അത്ഭുതമാണ്്. നാട്ടുകാരുംചെടി അഭാിപ്രായാപ്രകാരാം കടിലിലൂചെടി ഒഴുകി വിരുംന്ന കൂമ്പാ
രാങ്ങൾ�ിടിയാിൽ കണ്ട് ജീീവിനുള്ള ഒരും സംസംയചെത്ത അമ്പലത്തിനു മുന്നിൽ കുത്തിചെവിച്ചതാവിാം. 
ചാിലർ അതിചെന നീർമാതളം എന്ന് വിിളിച്ചു.

കടിനോ�ാടിി
സംംഘകാലചെത്ത ‘മ�’ ചെത്ത ഓർമ്മിി�ിക്കുന്ന വിിധാം സംംഘടിിതവും ശക്തവുമായാ നീതിനയായാ 
സംംവിിധാാനമാണ്് കടിനോ�ാടിി. ഏത് പ്രതിസംന്ധി നോനരാിട്ടിാലും മുക്കുവിർ പുറിചെമ നിന്നുള്ള പിരാിഹാാരാ 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ നോതടിാറിില്ലാ. കടിൽനോ�ാടിതി നോലാപിിച്ച് കടിനോ�ാടിി ആയാതാവിാം. ഓനോരാാ തീരാനോമഖലയാി
ലും വിയതയസ്തതരാം കടിനോ�ാടിിയാാണ്് നിലനിന്നിരുംന്നത്. ആദയകാലങ്ങളിൽ കാസംർനോഗംാഡ്് മുതൽ 
നീനോലശാരാം വിചെരായുള്ള ഭാാഗംങ്ങളിചെല കടിൽസംംബിന്ധിയാായാ പ്രശ്നങ്ങൾ പിരാിഹാരാിക്കുന്നതിനും 
രാമയമായാ ജീീവിിത സംാഹാചാരായങ്ങൾ നിലനിർത്തുംന്നതിനുമാണ്് കടിനോ�ാടിി ശ്രീമിച്ചത്. കാലക്രനോമണ് 
അതിചെ� പ്രാധാാനയം കുറിഞ്ഞു വിന്നു. ഇനോ�ാൾ ഈ സംംവിിധാാനം ദുർബിലമായാാണ്് നിലനിൽക്കു
ന്നത്. അതും കടിൽ സംംബിന്ധിയാായാ പ്രശ്ന പിരാിഹാാരാത്തിന് പികരാം സംമുദായാ സംംബിന്ധിയാായാ 
ചാർച്ചകൾ�ാണ്് അവിിചെടി സ്ഥാനം.

മുൻകൂട്ടിി അറിിയാിച്ച പിരാാതികൾ മാത്രംനോമ സംാീകരാിച്ചിരുംന്നുള്ളൂ. ആദയകാലത്ത് പിരാാതി നൽകു
ന്നവിർ ‘നടു�ണ്ം’ കാണ്ി�യാായാി സംമർ�ി�ണ്ം. ഇന്ന് ഇത് ‘ഹാർജീി�ണ്ം’ എന്നാണ്് അറിി
യാചെ�ടുന്നത്. കടിനോ�ാടിി അനുശാസംിക്കുന്ന ചാിട്ടികൾ�് തടിസ്സം വിരുംത്തിയാാൽ അതിചെനല്ലാാം 
പിിഴി ചുമത്താറുണ്ട്്. കടിനോ�ാടിിയാിൽ നോദശവിാസംികൾ ഇരുംന്ന് സംംസംാരാി�ാൻ പിാടിില്ലാ. അവിർ 
എഴുനോന്നറ്റ് ബിഹുമാനനോത്താടു കൂടിി മാത്രംനോമ തങ്ങളുംചെടി പ്രശ്നങ്ങൾ അവിതരാി�ി�ാവൂ. കൈക ചൂണ്ട്ി 
സംംസംാരാിക്കുന്നനോതാ ഉറിചെ� സംംസംാരാിക്കുന്നനോതാ പിിഴി�് കാരാണ്മാകാം. കാരാണ്വിന്മാാരുംം 
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ആയാത്താന്മാാരുംം സംംസംാരാിക്കുനോമ്പാൾ പൂർണ്ണമായാ നിശബ്ദത പിാലിച്ചിരാി�ണ്ം. കൂടിാചെത 
സംഭായുചെടി അനുവിാദമില്ലാാചെത ആർക്കും സംംസംാരാിക്കുവിാനും പിാടിില്ലാ. ഏചെതങ്കിലും തർ�മു
ണ്ട്ായാാൽ വിാദിക്കും പ്രതിക്കും അനുവിദിച്ച സംമയാത്ത് മാത്രംനോമ അവിർ സംംസംാരാി�ാൻ പിാടുള്ളൂ. 
ഇടിയാിൽ കയാറിി പിറിയാാനോനാ സ്ഥാനികർ എടുക്കുന്ന തീരുംമാനങ്ങളിൽ വിിമുഖത പ്രകടിി�ി�ാനോനാ 
എതിർക്കുവിാനോനാ നോചാാദയം ചെചായ്യംാനോനാ പിാടിില്ലാ.

സംദാചാാരാ സംംബിന്ധിയാായാ വിി�യാങ്ങൾ, കുടുംബി പ്രശ്നങ്ങൾ, ചെതാഴിിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, കടിലി
ലുണ്ട്ാകുന്ന തർ�ങ്ങൾ, സംാത്ത് തർ�ം, അടിിപിിടിി നോകസുകൾ, വിിവിാഹാ സംംബിന്ധിയാായാ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ തുടിങ്ങി എല്ലാാ പ്രശ്നങ്ങളുംം കടിനോ�ാടിി മുമ്പാചെക പിരാിഹാരാി�ചെ�ട്ടിിരുംന്നു. പ്രശ്ന പിരാിഹാാരാം 
മാത്രംമല്ലാ വിിധാി തീർപ്പു കൽ�ിച്ച് പ്രതിയാായാി കൽ�ിക്കുന്നവിർ�് നിയാതമായാ ശിക്ഷാരാീതികളുംം 
നടി�ിലാ�ിയാിരുംന്നു. കൂട്ടിാായാി വിാങ്ങാതിരാിക്കുക, ഭ്രഷ്ടം് കൽ�ിക്കുക, പിണ്ിമ�ചെള വിിലക്കുക 
എന്നതായാിരുംന്നു പ്രധാാന ശിക്ഷാരാീതികൾ. ഇവി കൂടിാചെത പിിഴിചെയാാടുക്കുക, താനത്ത് എണ്ണ 
ചെകാടുക്കുക എന്നിവി താരാതനോമയന ലഘുവിായാ ശിക്ഷാരാീതികളാണ്്. കടിനോ�ാടിി തീരുംമാനിക്കുന്ന 
ദിവിസംങ്ങളിനോലാ നോയാാഗംം നോചാരുംന്ന ദിവിസംങ്ങളിനോലാ ചെതാഴിിലിന് നോപിാകാൻ പിാടിില്ലാ അങ്ങചെന 
നോപിായാാൽ വിള്ളങ്ങൾ�് ‘നോതാല് കുത്തുംന്ന’ പിതിവുണ്ട്ായാിരുംന്നു. അത് ചെചായ്ത്ാൽ ആ വിള്ളത്തിൽ 
മറ്റുള്ളവിരാാരുംം പിണ്ി�് നോപിാകാൻ അനുവിാദമില്ലാ. സംാമുദായാിക സുരാക്ഷിതതാം കടിനോ�ാടിി കൽ�ി
ക്കുന്നതിനാൽ ആ വിയവിസ്ഥചെയാ നോചാാദയംചെചായ്യംാനോനാ കൽ�ിക്കുന്ന തീരുംമാനങ്ങൾ ലംഘി�ാനോനാ 
അധാികമാരുംം തയ്യംാറിായാിരുംന്നില്ലാ.

കടിനോ�ാടിിയാിൽ സ്ഥാനികർ�് ആചാാരാ സ്ഥാനത്തിചെ� പ്രാധാാനയമനുസംരാിച്ച് തരാംതി
രാിവുകൾ ഉണ്ട്്. മൂത്തഭാഗംവിതിയുചെടി കാരാണ്വിർ�ാണ്് കടിനോ�ാടിിയാിൽ പ്രധാാന സ്ഥാനം. നോദവി
കർമ്മിം ചെചായ്യുന്ന സ്ഥാനികൻ ഒരും ഭാാഗംത്തുംം. അസുരാ കർമ്മിം ചെചായ്യുന്നവിർ മറുഭാാഗംത്തുംമാണ്് 
ഇരാിക്കുന്നത്. ആദയകാലത്ത് കടിനോ�ാടിി അനയജീാതിയാിൽചെ�ട്ടിവിചെരാനോയാാ അനയമതസ്ഥചെരാനോയാാ 
സംാസംമുദായാത്തിലുള്ളവിരുംമായാി വിിവിാഹാം ചെചായ്യംാൻ അനുവിദിച്ചിരുംന്നില്ലാ. അങ്ങചെന നടിചെന്നങ്കിൽ 
അവിരുംമായാി ബിന്ധചെ�ടുന്ന കുടുംബിങ്ങചെള സംമുദായാത്തിൽ നിന്ന് പുറിത്താ�ിയാിരുംന്നു. സംമുദായാ
വുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ഏത് പ്രശ്നവും ആദയചെമത്തുംന്നത് നോക്ഷത്രംഭാരാണ് സംമിതിയാിലാണ്്. അവിിചെടിയും 
സംാധാി�ാത്ത അപൂർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രംനോമ നോപിാലീസം് നോസ്റ്റാ�ൻ, നോകാടിതി നോപിാലുള്ള സംംവിിധാാ
നത്തിനോല�് നോപിാവുകയുള്ളൂ.

സംമുദായാത്തിൽ ഇനോ�ാഴും വിില�് കൽ�ിക്കുന്ന രാീതി നിലവിിലുണ്ട്്. ഒരും തീരുംമാനമറിിയാിച്ച് 
അത് നടി�ിൽ വിരുംത്തുംന്നതിൽ വിീഴ്ച വിരുംത്തിയാാൽ ചെതറ്റ് തിരുംത്തുംന്നതു വിചെരാ അവിരുംമായാി ബിന്ധ
ചെ�ടുന്ന ഒരും കാരായത്തിലും നോക്ഷത്രംസംമിതിനോയാാ സ്ഥാനികനോരാാ ഇടിചെപിടിില്ലാ. ഉത്സവിവുമായാി ബിന്ധ
ചെ�ട്ടി സംമയാങ്ങളിൽ എചെന്തങ്കിലും അനിഷ്ടം സംംഭാവിങ്ങളുംണ്ട്ാ�ിയാാൽ അയാാൾ പിതിനായാിരാം 
രൂപിയും ഒരും കാി�ൽ ചെവിളിചെച്ചണ്ണയും പിിഴിയാായാി അടി�ണ്ം. ചെപിാതുവിായാി ഉണ്ട്ാകുന്ന അടിിപിിടിി 
നോകസുകളിൽ തീർപ്പു കല്പിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തചെ�ടുന്ന ആളുംം പിണ്മായാി പിിഴിചെയാാടു�ണ്ം.

കടിലുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി വിിശാാസംങ്ങൾ
കടിലുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് ധാാരാാളം വിിശാാസംങ്ങളുംണ്ട്്. ‘അമ്മി’ ആയാിട്ടു തചെന്നയാാണ്് കടിലിചെന 
കാണുന്നത്. കടിലിൽ നോപിായാി തിരാിച്ചു വിരുംന്ന സംമയാത്ത് ചാില സംമയാത്ത് കടിലിൽ കാറ്റും നോകാളുംം 
നിറിഞ്ഞാ് വിള്ളം ആടിിയുലയും. കരായാിൽ നിന്ന് അത് കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ അലമുറിയാിട്ടി് കരായും. അത് 
കാണുന്ന പുരും�ന്മാാർ അവിചെരാ വിഴി�് പിറിയും. കാരാണ്ം സ്ത്രീ, സ്ത്രീ�് അനിഷ്ടംമാണ്് എന്ന 
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നോഡ്ാ.റിീജീ വിി.
കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാല മലയാാള വിിഭാാഗംം അനോസംാ.ചെപ്രാഫ്സംറും വികു�് നോമധാാവിിയും. തൃനോ�ാട്ടൂർ തായാ് 
വിഴിി, അജ്ഞാംാതരുംചെടി നോദശങ്ങൾ, നോവിനലിൽ നനഞ്ഞാ ജീീവിിതാവിിഷ്കാരാം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി കർത്താവി്.7 
പുസംതകങ്ങൾ എഡ്ിറ്റു ചെചായ്തു.

വിിശാാസംത്തിൽ കരായാിലിരാിക്കുന്ന സ്ത്രീകചെള കൂടുതൽ കരായാി�ാൻ നോവിണ്ട്ി കടിലിലുള്ള മുക്കുവിചെരാ 
കാറ്റും നോകാളുംം ചെകാണ്ട്് ബുദ്ധിിമുട്ടിിക്കുചെമന്ന് അവിചെരാ വിള്ളത്തിൽ നിന്ന് മറിിച്ചിടുചെമന്നും ഉള്ള ഒരും 
പ്രചാാരാം നിലവിിലുണ്ട്്. പുരും�ന്മാാചെരാ കടിലമ്മി സംംരാക്ഷിക്കുചെമന്നും സ്ത്രീകചെള നോവിദനി�ി�ാൻ 
ശ്രീമിക്കുചെമന്നും പിറിയാചെ�ടുന്നു. കടിൽ രാാജീാവിായാ തിമിംഗംലചെത്ത കണ്ട്ാൽ തീർച്ചയാായും മീൻ 
ലഭാിക്കുചെമന്ന് അവിർ കരുംതുന്നു. ‘നീലചെ�ാടുനോവിരാ് ’ ഒഴുകി വിരുംന്നതു ചെകാണ്ട്ാണ്് ചാാകരായുണ്ട്ാ
കുന്നും വിിശാാസംമുണ്ട്്.

ആദയകാലത്ത് യാാചെതാരും സംൌകരായങ്ങളുംം സുരാക്ഷാ സംംവിിധാാനങ്ങളുംമില്ലാാചെതയാാണ്് കടിലി
നോലക്കുള്ള യാാത്രം. അതിനാൽ തചെന്ന കടിലിനോല�് നോപിാവുക എന്നാൽ മരാി�ാൻ നോപിാകുക എന്ന 
ഭായാമായാിരാിക്കും എല്ലാാവിർക്കും. ആ ഭായാത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നോനടിാനായാിരാിക്കും ഇത്രംയാധാികം വിിശാാ
സംങ്ങളുംം പ്രാർത്ഥനകളുംം കടിലുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്ാവുക. പിാരാിസ്ഥിതികമായാ 
നിരാവിധാി കൈവിവിിധായങ്ങൾ നിറിഞ്ഞാ തിണ്യാാണ്് ചെനയ്ത്ൽ.മരാ�ാ�് പ്രനോദശത്ത് മാത്രംം കാണുന്ന 
പിയാനാടിൻ പു�യുചെടി നാശവും കടിലാമയുചെടി വിരാവിിചെ� ഗംണ്യമായാ കുറിവും കാലം ചെതറ്റിയുള്ള 
വിരാവും മത്സയ ലഭായതയുചെടി അഭാാവിവും പ്രകൃതിനോക്ഷാഭാവും വിരാാനിരാിക്കുന്ന പിാരാിസ്ഥിതിക അസംന്തു
ലിതാവിസ്ഥയുചെടി മുന്നറിിയാിപ്പുകളാണ്്.
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പ്രബിന്ധസംംഗ്രഹാം
നോകരാളത്തിചെല ഏക ചുരുംൾച്ചിത്രം�ാട്ടുവിായാനയാായാ മ്ലാാനോവിലി, ചെപിരാിയാപുരാാണ് പ്രസംിദ്ധിമായാ 
ചാിരുംചെത്താണ്ട് പുരാാവൃത്തത്തിചെ� സംവിിനോശ�മായാ കഥാഖയാനമാതൃകയാാണ്്. ചാിത്രംരാചാന, ചാിത്രം
ത്തുംണ്ിയുചെടി നിർമ്മിിതി, അവിതരാണ്രാീതി എന്നിവിയാിചെലല്ലാാം തനിമ പുലർത്തുംന്ന ഈ അനുഷ്ഠിാന
കലാരൂപിം അവിതരാി�ി�ാനറിിയുന്ന ഒനോരാചെയാാരും കലാകാരാൻ മാത്രംമാണ്് ഇന്ന് അവിനോശ�ിക്കു
ന്നത്. കാലാനുസൃതമായാ മാറ്റങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിായാിട്ടുള്ള മ്ലാാനോവിലിച്ചുരുംൾച്ചിത്രംപിടിനിർമ്മിിതിയും 
ചാിത്രംരാചാനാകൈശലിയും ചാിത്രംതലക്രമീകരാണ്വും വിിവിരാിക്കുകയാാണ്് പ്രബിന്ധലക്ഷയം.

തുണ്ിയാിനോലാ കടിലാസംിനോലാ തുകലിനോലാ വിരാച്ച് ചുരുംൾരൂപിത്തിലാ�ിയാ ചാിത്രംങ്ങളുംചെടി 
(Scroll Paintings) സംഹാായാനോത്താചെടി കഥാഖയാനം നടിത്തുംന്ന രാാജീസ്ഥാനിചെല ‘പിാബുജീി കാ 
പിടി് ’, ബിാലിയാിചെല ‘വിയാാങ് ബിീവിർ’, ഗുജീറിാത്തിചെല ഗംനോരാാഡ്കളുംനോടിയും പിശ്ചിമബിംഗംാളിചെല പിടിാാ
കളുംനോടിയും ചാിത്രംങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവി ഗംനോവി�കശ്രീദ്ധിയാാകർ�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. എന്നാൽ നോകരാളത്തിചെല ഏക 
ചാിത്രം�ാട്ടുവിായാനാരാീതിയാാണ്് എറിണ്ാകുളം ജീില്ലായാിചെല അനുഷ്ഠിാനകലാരൂപിങ്ങളിചെലാന്നായാ 
മ്ലാാനോവിലി. ടിാനോവിലി, രാാനോവിലി, ഡ്ാനോവിലി, ബി്ടിാനോവിലി, ബ്ലിാനോവിലി, മിടിാനോവിലി തുടിങ്ങിയാ നോപിരുംകളിലും 
വിയവിഹാരാി�ചെ�ടുന്ന ഈ കലാരൂപിത്തിചെ� അവിതാരാകർ, പി�ടിനിർമ്മിാണ്ം കുലചെത്താഴിി
ലാ�ിയാ പിണ്ട്ാരാന്മാാർ എന്നറിിയാചെ�ടുന്ന വിീരാകൈശവിരാാണ്്. ‘ചെപിരാിയാപുരാാണ്’ പ്രസംിദ്ധിമായാ 
ചാിരുംചെത്താണ്ട്പുരാാവൃത്തമാണ്് മ്ലാാനോവിലിയാിചെല പ്രധാാന കഥാവിസ്തു. ചാിരുംചെത്താണ്ട്ൻ തചെ� 
ഏകപുത്രംനായാ ചാീരാാളചെന സംന്നയാസംിനോവി�ത്തിചെലത്തിയാ പിരാമശിവിന് ബിലി നൽകുകയും പിിന്നീടി് 
ശിവിപ്രീതിയാാൽ ‘അഞ്ചുവിയാസ്സിലറുത്ത കുട്ടിി ഏഴു വിയാസ്സാചെക നോതാറ്റുകയും’ ചെചായ്യുന്നു. ഇതിവൃത്തം 
പുത്രംബിലിയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിതാചെണ്ന്നിരാിചെ� ‘കിടിാവുബിലി’ എന്ന പിദം നോലാപിിച്ചാണ്് കലാ
രൂപിത്തിന് നോപിരും വിന്നചെതന്നു കരുംതാം. കർ�ിടികമാസംത്തിലും, ശിവിരാാത്രംി ദിനത്തിലും വിളചെരാ 
പ്രാധാാനയനോത്താടുകൂടിി മ്ലാാനോവിലിവിായാന അവിതരാി�ിച്ചുവിന്നിരുംന്നതായാി പിഴിയാ തലമുറിയാിൽ ചെപിട്ടിവിർ 
ഓർചെത്തടുക്കുന്നുണ്ട്്. ലഭായമായാ വിിവിരാങ്ങളനുസംരാിച്ച് എറിണ്ാകുളം ജീില്ലായാിചെല ചെപിരുംമ്പാവൂരാിന
ടിത്തുംള്ള ചെവിനോങ്ങാല പിീടിികക്കുടിി നാരാായാണ്നാണ്് ഇന്ന് ഈ രാംഗംത്ത് അവിനോശ�ിക്കുന്ന ഏക 
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കലാകാരാൻ. പിിതൃപ്രീതിക്കും സംന്തതീഗുണ്
ത്തിനുമായാി വിീടുകളിൽ അനുഷ്ഠിിച്ചുവിന്നിരും
ന്ന അനോങ്ങയാറ്റം ശിവിസ്തുതിപിരാമായാ ഈ 
ചാിത്രം�ാട്ടുവിായാനാസംമ്പ്രദായാം ചാിത്രംരാചാന, 
ചാിത്രംത്തുംണ്ിയുചെടി നിർമ്മിിതി, അവിതരാണ്
രാീതി, വിായാനാസംമ്പ്രദായാം തുടിങ്ങിയാവിയാി
ചെലല്ലാാം തനിമ പുലർത്തുംന്നു.

അവിതരാണ്രാീതി
സംവിിനോശ�രാീതിയാിൽ തയ്യംാറിാ�ിയാ 
ചാിത്രംത്തുംണ്ിച്ചുരുംളുംമായാി വിീടുകളിചെലത്തി 
നിലവിിള�് ചെകാളുംത്തിവിച്ച് ചാിത്രംങ്ങൾ 
ഒരും നീണ്ട് വിടിി ചെകാണ്ട്് ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിച്ച് 
ഏകതാനമായാ സംാരാത്തിൽ കഥ പിറിയു
കയാാണ്് മ്ലാാനോവിലി�ലാകാരാൻ ചെചായ്യുക. 
ചാിത്രംങ്ങൾ വിരാച്ച തുണ്ി ചുമരാിൽ തൂ�ിയാി
ട്ടി് നിലത്തിരുംന്ന് വിായാനയാാരാംഭാിക്കുന്നു. 
ഒനോട്ടിചെറി ചാിത്രംങ്ങൾ ചാിതറിി�ിടിക്കുന്ന 
ചാിത്രംത്തുംണ്ിയുചെടി കീഴിിൽ വിലതുവിശത്തും
ള്ള ചാിത്രംത്തിൽ തുടിങ്ങി മുകളിൽ ഇടിതുവിശ
ചെത്ത ചാിത്രംത്തിൽ വിായാിച്ചവിസംാനി�ിക്കു
ന്നു. ഇതിനിടിയാിൽ ചാിത്രം വിായാന പ്രനോതയക 
ക്രമം ദീക്ഷി�ാത്തതിനാൽ പിരാിശീലനം 
സംിദ്ധിി�ാത്തവിർ� ്വിായാനാക്രമം മനസ്സി
ലാ�ിചെയാടുക്കുക ശ്രീമകരാമാണ്്.

ചാിത്രംത്തുംണ്ിയുചെടി നിർമ്മിിതി
ഏകനോദശം ഒരും മീറ്റർ നീളവും അരാമീറ്റർ വിീതിയുമുള്ള ചെവിളുംത്ത മൽമൽ തുണ്ിയാാണ്് ചാിത്രംം 
വിരായ്ക്കുംന്നതിനുനോവിണ്ട്ി തയ്യംാറിാ�ി എടുക്കുന്നത്. അരാിമാവും മനനോയാാലയും നോചാർത്ത് കുറു�ി 
പിശയുണ്ട്ാ�ി എടുക്കുന്നു. ഈ പിശ തുണ്ിയാിൽ ഒനോരാ കനത്തിൽ നോതച്ചുപിിടിി�ിച്ച് ചെവിയാിലത്തുംവിച്ച് 
ഉണ്�ിചെയാടുക്കുന്നു. ഇങ്ങചെന തയ്യംാറിാ�ി എടുത്ത മഞ്ഞാ നിറിമുള്ള തുണ്ിയാിലാണ്് ചാിത്രംങ്ങൾ 
വിരായ്ക്കുംന്നത്. മനനോയാാലയ്ക്കും പികരാം മഞ്ഞാളുംം ഉപിനോയാാഗംി�ാറുണ്ട്്. ആദയകാല ചാിത്രംങ്ങൾ കള്ളിക
ളിലാ�ി തിരാിച്ചിരുംന്നില്ലാ. കറുപ്പും നീലയും നിറിത്തിലുള്ള മ�ിഗുളികകൾ ചാാലിച്ച്, അഗ്രം ചാതച്ച 
ഈർ�ിലിനോയാാ മയാിൽ�ീലിത്തനോണ്ട്ാ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ചാിത്രംങ്ങൾ വിരായ്ക്കുംന്നു. കറുത്ത രൂപിനോരാഖയ്ക്കും
ള്ളിൽ ചുമപ്പുചാായാം നോചാർത്ത് വിരാച്ച മ്ലാാനോവിലി ചാിത്രംങ്ങളുംം കാണ്ാം. പിണ്ട്് മ്ലാാവിിചെ� നോതാലിലാ
യാിരുംന്നു ചാിത്രംങ്ങൾ വിരാച്ചിരുംന്നചെതന്നും അതുചെകാണ്ട്ാണ്് മ്ലാാനോവിലി എന്ന നോപിരാ് വിന്നചെതന്നും 
അഭാിപ്രായാമുണ്ട്് (ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കീഴിില്ലാം 1996:7). സ്ത്രീ, പുരും�ൻ, കുട്ടിി സംന്നയാസംി, നോദവിന്മാാർ തുടിങ്ങിയാ 
രൂപിങ്ങചെളല്ലാാം നോവിർതിരാിച്ചറിിയാാനാവിാത്ത വിിധാം സംമാനത പുലർത്തുംന്നവിയാാണ്്. മനു�യരൂ
പിങ്ങളുംം നിലവിിളക്കും പിലയാിടിത്തുംം ആവിർത്തിക്കുന്നു. കൂടിാചെത, പുലി, വൃക്ഷം, നോതാണ്ി, പിശു, 
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ആന, പിാമ്പ്, അനന്തശായാിയാായാ വിിഷ്ണു, വിാഴിയാില, 
ശിവിലിംഗംം തുടിങ്ങിയാ ചാിത്രംങ്ങളുംമുണ്ട്്. ചാിത്രംങ്ങൾ 
ചെപിാതുചെവി ദാിമാന സംാഭാാവിമുള്ളതും ഒഴു�ില്ലാാത്ത 
നോരാഖകൾ ചെകാണ്ടുള്ളതുമാണ്്.

ഇപ്രകാരാം വിരാച്ചു തയ്യംാറിാ�ിയാ ചാിത്രംത്തുംണ്ി
യുചെടി അഗ്രം ഏകനോദശം രാണ്ട്് വിിരാൽ വിീതിയാിൽ 
തുന്നിനോച്ചർത്ത് അതിലൂചെടി ഒരും വിടിി (മരാ�മ്പ് ) 
കയാറ്റി നിർത്തുംന്നു. തുണ്ിയുചെടി രാണ്ട്ഗ്രങ്ങളുംം 
ഇപ്രകാരാം ചെചായ്യുന്നു. പിിന്നീടി് വിടിിനോയാാചെടി തുണ്ി 
ചുരുംട്ടിി ഈ ചുരുംൾചാിത്രംവും, ചാിത്രംങ്ങൾ ചൂണ്ട്ി�ാ
ണ്ി�ാൻ മചെറ്റാരും വിടിിയുമായാിട്ടിാണ്് കലാകാരാ
ന്മാാർ വിീടുകൾ കയാറിിയാിറിങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് 
കീടിങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും സംംരാക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 
സംൌകരായത്തിനും ഏചെറി�ാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന
തിനും റിക് സംിചെ� മറുവിശത്ത് ചാിത്രംങ്ങൾ വിരാച്ചു 
കാണ്ാറുണ്ട്്. മാത്രംവുമല്ലാ, സം് ചെകച്ച് നോപിനകളുംം 
വിാട്ടിർകളറും മറ്റുമായാി എല്ലാാ നിറിങ്ങളുംം ഉപിനോയാാ
ഗംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. എങ്കിലും മഞ്ഞാ പിശ്ചാത്തല
ത്തിൽ കറുത്ത് ബിാഹായനോരാഖകൾക്കുള്ളിൽ വിരായ്ക്കുംന്ന 
പിഴിയാകാല ചാിത്രംങ്ങളുംചെടി ചെപിാലിമ അവിയ്ക്കുംചെണ്ട്ന്ന് 
പിറിയാാനാവിില്ലാ.

മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംങ്ങളുംം രാചാനാകൈശലിയും
ഏചെറിക്കുചെറി അസംംസ്കൃതവും ലളിതവുമായാ നോരാഖാ
ചാിത്രംകൈശലിയാാണ്് മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംങ്ങളുംനോടിത്. 
മനു�യരൂപിങ്ങചെളല്ലാാം കൈശലീവിത്കൃതങ്ങളാണ്്. 
സ്ത്രീ, പുരും�ൻ, കുട്ടിി, സംന്നയാസംി, വിിഷ്ണു, മറ്റു നോദവികൾ 
തുടിങ്ങി മനു�യരൂപിങ്ങൾ വിളചെരായുചെണ്ട്ങ്കിലും 

ഇവിചെരാത്തമ്മിിൽ നോവിർതിരാിച്ച് മനസ്സിലാ�ാനായാി വിലി�ത്തിനോലാ, രൂപിത്തിനോലാ, വിസ്ത്രധാാ
രാണ്ത്തിനോലാ ഒന്നും യാാചെതാരും വിയതയാസംവും ചാിത്രംത്തിലില്ലാ. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന മ്ലാാനോവിലിവിാ
യാന�ാരാൻ ഇതിനോലതു രൂപിചെത്തയാാണ്് കഥാവിായാനാസംമയാത്ത് ചെവിനോവ്വചെറി വിയക്തികളായാി 
കണ്�ാക്കുന്നചെതന്ന കാരായം നോപ്രക്ഷകർ�് അജ്ഞാംാതമായാിരാിക്കും. ഈ പ്രബിന്ധരാചാനയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി 
പിരാിനോശാധാിച്ച മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംത്തുംണ്ികളിൽ ചാിലതിൽ ഇത്തരാം അമ്പനോതാളം മനു�യരൂപിങ്ങൾ 
ആവിർത്തിക്കുന്നതായാി കണ്ടു. ദ്രാവിിഡ് കളിമണ് ശില്പങ്ങളുംചെടി രൂപിവുമായാി സംാദൃശയം വിഹാിക്കുന്നു
ണ്ട്് ഇവി. മനു�യരൂപിങ്ങളിചെല മചെറ്റാരും പ്രനോതയകത ഇവിചെയാല്ലാാം ഒരും വിശം ചെചാരാിഞ്ഞാ രാീതിയാിലാണ്് 
എന്നുള്ളതാണ്്. ഒചെരാാറ്റ ചാിത്രംം നോപിാലും കാഴ്ച�ാരാന് അഭാിമുഖമായാി നിൽക്കുന്നില്ലാ. കൈകകാലുകൾ 
വിിനയസംിച്ചിരാിക്കുന്ന രാീതി നോപിാലും ഏകതാനസംാഭാാവിമുള്ളതാണ്്. ആന, പിശു, പുലി തുടിങ്ങിയാ മൃഗംരൂ
പിങ്ങളുംം ഇപ്രകാരാം കാഴ്ച�ാരാന് വിശം ചെചാരാിഞ്ഞാ രാീതിയാിലുള്ളതും ദ്രാവിിഡ് കളിമണ് ശില്പങ്ങനോളാടി് 
സംമാനത പുലർത്തുംന്നതുമാണ്്. എന്നാൽ ഇന്ന് കൈശലീസംമ്പന്നമായാ ഈ നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളുംചെടി 
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പ്രാക്തനസംാഭാാവിവും തനിമയും നഷ്ടംചെ�
ടുത്തിയാ രാീതിയാിൽ സംർ�ഭൂ�ണ്നായാ 
ശിവിനോ�യും മറ്റും ചാിത്രംങ്ങൾ ചാിത്രംകാരാന്മാാ
ചെരാചെ�ാണ്ട്് വിളചെരാ വിിശദാംശങ്ങനോളാചെടി 
യാഥാതഥ പ്രതീതി ജീനി�ിക്കും വിിധാം വിരാ�ി
ച്ച ചാിത്രംത്തുംണ്ികളുംം കലാകാരാന്മാാരാിൽ ചാിലർ 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതായാി കണ്ടു.

മനു�യരൂപിങ്ങചെള കൂടിാചെത നോതാണ്ി, 
ശിവിലിംഗംം, നിലവിിള�്, സംർ�ം, വൃക്ഷം, 
വിീടി്, കിണ്ട്ി, തൂശനില, അനന്തശായാിയാായാ 
വിിഷ്ണു, കുടി, കലങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ ചാിത്രംങ്ങളുംം 
കാണ്ാം. ഈ ചാിത്രംങ്ങൾ ചെചാറുതും ദാിമാന 
സംാഭാാവിമുള്ളതുമാണ്്. ഒന്നും തചെന്ന വിിശ
ദാംശങ്ങനോളാടുകൂടിിയാ രൂപിങ്ങൾ (Detailed 
Structure) അല്ലാ. ഏചെറിക്കുചെറിചെയാങ്കിലും 
വിിശദാംശങ്ങൾ ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന ഒരും ചാിത്രംമു
ള്ളത് അനന്തനോ�താണ്്. എന്നാൽ മ്ലാാനോവിലി
�ഥയാിലാകചെട്ടി ഇതിനു തീചെരാ പ്രാധാാനയമില്ലാ. 
കഥാവിായാനയാിൽ ഒരാിടിത്ത് സംന്ദർഭാത്തി
നോനാടി് ഒട്ടും നോയാാജീി�ാത്തവിിധാത്തിൽ അതി
തീർത്ഥം, അനന്തശയാനം എന്നീ രാണ്ടുവിാക്കു
കൾ കടിന്നുവിരുംന്നു എന്നുമാത്രംം. ചെപിാതുചെവി 
കൈശവിമതാനുയാായാികളായാ വിീരാകൈശവിരുംചെടി 
ആദയന്തം ശിവിസ്തുതിപിരാമായാ മ്ലാാനോവിലിവിായാ
നയാിൽ അനന്തശയാനത്തിനും അതിചെ� 
ചാിത്രംത്തിനും പ്രാധാാനയം കൈകവിന്നതിന് 
കാരാണ്ം മചെറ്റാന്നാകാം. മ്ലാാനോവിലി�് പ്രചാാരാ
മുള്ള പ്രനോദശങ്ങളിൽ തുലയ പ്രാധാാനയനോത്താചെടി 
നിലനിൽക്കുന്ന പുള്ളുവിന്മാാരുംചെടി സംർ��ാട്ടിിചെല സംർ��ളം ഒരുംപിനോക്ഷ മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംകാരാന്മാാചെരാ 
സംാാധാീനിച്ചിരാി�ാം. അതുചെകാണ്ട്് അങ്ങചെനചെയാാരും ചാിത്രംം കൂടിി തചെ� ചാിത്രംത്തുംണ്ിയാിൽ ഉൾചെ�
ടുത്താൻ ചാിത്രംകാരാന് നോതാന്നിയാ താല്പരായമായാിരാി�ണ്ം ഇതിനുപുറികിലുള്ളത്. ഈ ചാിത്രംം ഉൾചെ�
ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നതിചെ� ഔചാിതയക്കുറിവി് പിരാിഹാരാിക്കുന്നതിനുനോവിണ്ട്ിയാാകണ്ം ‘അനന്തശയാനം’ 
എചെന്നാരും വിാ�് വിായാനയാിചെലവിിചെടിനോയാാ തിരുംകിവിയ്ക്കുംവിാൻ ശ്രീമിച്ചതും.

അടുത്തതായാി നോരാഖകളുംചെടി ചെപിാതുസംാഭാാവിചെത്തക്കുറിിച്ചാണ്് പിറിയാാനുള്ളത്. വിടിിവുകുറിഞ്ഞാ
തും ഒഴു�ില്ലാാത്തതുമായാ നോരാഖകളാണ്് മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംങ്ങളുംനോടിത്. നോരാഖകൾ�് കനം (Thickness) 
കൂടുതലാണ്്. മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംങ്ങളുംചെടി ഈ അസംംസം് കൃതകൈശലി�് അതിനുപിനോയാാഗംിയ്ക്കുംന്ന 
തൂലികയുചെടി പ്രനോതയകതയും കലാകാരാചെ� കൈവിദഗ്ദ്ധയക്കുറിവും കാരാണ്മാകാം. പിച്ച ഈർ�ിലി 
ചാതച്ചുണ്ട്ാ�ിയാ ബ്രി�ാണ്് ചാിത്രംങ്ങൾ വിരാ�ാൻ സംാധാാരാണ് ഉപിനോയാാഗംി�ാറുള്ളത്. ഇതിന് മൃദുതാം 
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കുറിവിായാിരാിയ്ക്കുംം. വിഴി�ം കുറിഞ്ഞാ ഇത്തരാം ബ്രി�് ഉപിനോയാാഗംിച്ച് വിരായ്ക്കുംനോമ്പാൾ മന്ത്രത്തകിടുക
ളിൽ നാരാായാംചെകാണ്ട്് വിരായ്ക്കുംനോമ്പാഴുള്ള തരാത്തിൽ ഒഴുക്കു കുറിഞ്ഞാ നോരാഖാസംമ്പ്രദായാത്തിലാകുന്നു 
മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംങ്ങൾ. അതിനാലാണ്് ഒടിിവുകളുംം മറ്റും ചാിത്രംങ്ങളിൽ കൂടുതലായാി കാണുന്നത്. നോരാഖ
കൾ�് ചാടുലത കുറിയുചെമങ്കിലും ശക്തി കൂടുതലായാിരാിക്കും. ലളിതവും അകൃത്രംിമവുമായാിരാിക്കും 
ഇത്തരാം നോരാഖകൾ. നോരാഖകളുംചെടി മചെറ്റാരും പ്രനോതയകത വിർത്തുംളാകൃതിയാിലുള്ളവി തീചെരാ കാണുന്നില്ലാ 
എന്നതാണ്്. ഏചെറിക്കുചെറി ജീയാമിതീയാ സംാഭാാവിമുള്ള നോരാഖകളാണ്് കൂടുതലും. വിഴി�ം കുറിഞ്ഞാ തൂലിക 
ഉപിനോയാാഗംിച്ച് വിരായ്ക്കുംന്ന നോരാഖകൾ�് ചെപിാതുചെവി വിക്രത കുറിവിായാിരാിക്കും.

ചാിത്രംതലക്രമീകരാണ്ം (Space Arrangement)
‘ചാിത്രംത്തുംണ്ിയുചെടി നിർമ്മിിതി’ എന്ന ഭാാഗംത്തിൽ സൂചാി�ിച്ചതുനോപിാചെല ഏകനോദശം ഒരും മീറ്റർ നീളവും 
അരാമീറ്റർ വിീതിയുമുള്ള പ്രനോതയകം തയ്യംാറിാ�ിയാ തുണ്ിയാാണ്് മ്ലാാനോവിലിയുചെടി ചാിത്രംതലം. ഇതിലാ
കമാനം നൂറിിലധാികം രൂപിങ്ങൾ ഉൾചെ�ാള്ളിച്ചിരാിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. പ്രബിന്ധരാചാന�ായാി 
പിരാിനോശാധാിച്ച മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംത്തുംണ്ികളിൽ കള്ളികളിലായാി തിരാിച്ചതും തിരാി�ാത്തതുമായാ സംമ്പ്രദാ
യാങ്ങൾ കണ്ടു. ആന്ധ്രപ്രനോദശിചെല കലങ്കാരാി ചാിത്രംരാചാന, കൽ�ത്തയാിചെല കാളിഘട്ടി് ചാിത്രംങ്ങൾ, 
കൽ�ത്തയാിചെല പിടിാാകളുംചെടി ചാിത്രംങ്ങൾ, രാാജീസ്ഥാനിചെല പിാർഹാ് ചാിത്രംങ്ങൾ, ബിീഹാാറിിചെല 
മധുബിാനി ചാിത്രംങ്ങൾ, തമിഴി് നാട്ടിിചെല നോക്ഷത്രംഭാിത്തികളിൽ വിരായ്ക്കുംന്ന നാനോടിാടിിച്ചിത്രംങ്ങൾ ഇവിയാി
ചെലല്ലാാം കള്ളികൾക്കുള്ളിചെല രാചാനാരാീതിയുണ്ട്്. കൂടുതൽ പിഴി�ം നോതാന്നിച്ച ചാിത്രംത്തുംണ്ികൾ 
കളങ്ങളിലായാി തിരാി�ാത്ത രാീതിയാിലുള്ളവിയാായാിരുംന്നു. ചാിത്രംങ്ങൾ പ്രനോതയക ക്രമമില്ലാാചെത 
ചാിതറിി�ിടിക്കുന്ന രാീതിയാിലുമാണ്് കാണ്ചെ�ട്ടിത്. പിിൽ�ാലത്ത് വിന്ന നോഫ്ാനോട്ടിാഗ്രാഫ്ിയുചെടിയും 
സംിനിമയുചെടിയും മറ്റും സംാാധാീനഫ്ലമായാിട്ടിായാിരാി�ണ്ം ആധുനിക കാലചെത്ത മ്ലാാനോവിലിച്ചിത്രംങ്ങ
ൾ�് ഇന്നുകാണുന്ന തരാത്തിലുള്ള ചെ�യാിം സംങ്കല്പം കൈകവിന്നത്. ഇന്നചെത്ത ചാിത്രംങ്ങൾ കള്ളിക
ളിലാ�ി തിരാിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും കഥാവിായാനയുചെടി ക്രമത്തിനനുസംരാിച്ചല്ലാ അവിയുനോടിയും ക്രമീകരാണ്ം. 
താചെഴി വിലതുവിശചെത്ത ചാിത്രംത്തിൽ തുടി�വും, മുകളിൽ ഇടിതുവിശചെത്ത ചാിത്രംത്തിൽ കഥയുചെടി 
ഒടു�വുമാണ്്. എന്നാൽ ഇതിനിടിയാിലുള്ള കഥാഭാാഗംങ്ങൾ തുടിർച്ചനോയാാചെടിയാല്ലാ വിരാച്ചിരാിക്കുന്നത്. 
തങ്ങളുംചെടി നോപ്രക്ഷകർ വിളചെരാ ലളിതമായാി ഈ ക്രമം മനസ്സിലാ�രുംചെതന്നുള്ള കലാകാരാചെ� ഉനോേ
ശയമായാിരാി�ണ്ം ചാിത്രംങ്ങൾ ഈ വിിധാം വിിനയസംി�ചെ�ടിാനുള്ള കാരാണ്ം. അതുനോപിാചെല തചെന്ന 
പില കഥാഭാാഗംങ്ങളുംം ചാിത്രംത്തിലുചെണ്ട്ങ്കിലും കാഴ്ച�ാരാന് ഒറ്റച്ചിത്രംം നോപിാചെല ആസംാദി�ാനാവും 
വിിധാത്തിലാണ്് ഇതിചെല സ്ഥലക്രമീകരാണ്ം (Space Arrangement). വിായാനയാിൽ പ്രാധാാനയം 
കൂടുതലുള്ള കഥാഭാാഗംങ്ങളുംചെണ്ട്ങ്കിലും, ചാിത്രംതലത്തിൽ ഒന്നിനും തചെന്ന വിലി�ം ചെകാനോണ്ട്ാ വിിശ
ദാംശങ്ങളുംൾചെ�ചെടിയുള്ള ചാിത്രംീകരാണ്ം ചെകാനോണ്ട്ാ പ്രാധാാനയം കൈകവിരുംത്താനുള്ള നോബിാധാപൂർവ്വ
മായാ യാാചെതാരും ശ്രീമവും കാണുന്നില്ലാ.

പിഴി�ം കുറിഞ്ഞാ ഒരും ചാിത്രംത്തുംണ്ിയാിചെല സ്ഥലക്രമീകരാണ്ം വിളചെരാ നോബിാധാപൂർവ്വമുള്ളതും വിയ
തയസ്തത പുലർത്തുംന്നതുമായാി കണ്ടു. ടിാനോവിലി വിായാന�ാരാൻ ചാിത്രംത്തുംണ്ി സംായാം തയ്യംാറിാക്കുന്ന 
പിതിവു രാീതി�് പികരാം ചാിത്രംകാരാചെനചെ�ാണ്ട്് വിരാ�ിച്ച ഒന്നായാിരുംന്നു അത്. ഇതിൽ കളങ്ങളുംം 
ചാിത്രംങ്ങളുംം എണ്ണം വിളചെരാ കുറിവിായാിരുംന്നു. വിിശദാംശങ്ങനോളാചെടി യാഥാതഥ പ്രതീതി ജീനി�ിക്കും 
വിിധാം വിരാച്ച ഈ ചാിത്രംങ്ങളാകചെട്ടി വിലി�ക്കൂടുതലുള്ളവിയുമായാിരുംന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ഒനോട്ടിചെറി 
കഥാ സംന്ദർഭാങ്ങൾ ചാിത്രംങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിിവിാ�ചെ�ടുകയും ചാിത്രംകാരാചെ� താല്പരായത്തിനനുസം
രാിച്ച് ചാില കഥാസംന്ദർഭാങ്ങൾ�് ചാിത്രംീകരാണ്ത്തിൽ പ്രാധാാനയം കൈകവിരാികയും അനോതാചെടിാ�ം 
തനതുകൈശലി നഷ്ടംചെ�ടുകയും ചെചായ്തു. പ്രാക്തനത പുലർത്തുംന്ന ഒരും തനതു രാചാനാകൈശലിചെയാ 
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സംജീിത ജീി.
കാലടിി സംംസ്കൃതസംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ ബിിരുംദാനന്തരാബിിരുംദം. എം.ജീി. 
യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് ബിി.എഡ്്., സ്കൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്ിൽ നിന്ന് എംഫ്ിൽ. ഇടു�ി ജീില്ലായാിൽ 
കൈഹാസ്കൂൾ അധായാപിികയാിരുംന്നു. ഇനോ�ാൾ മണ്ിമലക്കുന്ന് ടിി.എം.ചെജീ.എം. ഗംവിചെ��് നോകാനോളജീിൽ 
അസംിസ്റ്റാ�് ചെപ്രാഫ്സംർ. കാലടിി സംംസ്കൃതസംർവികലാശാലയാിൽ ‘തമിഴി് ക്ലാാസ്സി�ൽ സംാഹാിതയവും  
നോകരാളത്തിചെല  നാനോടിാടിിവിഴി�ങ്ങളുംം’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്ം ചെചായ്യുന്നു.

ആധുനിക ചെ�യാിം സംങ്കല്പത്തിനനുസംരാിച്ച് ചാിട്ടിചെ�ടുത്തുംനോമ്പാഴുള്ള നഷ്ടംങ്ങളായാി ഇവിചെയാ 
കണ്�ാ�ാം.

ഉപിസംംഹാാരാം
മ്ലാാനോവിലിവിായാന നിതയചെത്താഴിിലാ�ിയാിരുംന്ന കലാകാരാന്മാാർ മുൻതലമുറിയാിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു. കർ�ി
ടികമാസംത്തിൽ അനുഷ്ഠിിക്കുന്നത് പുണ്യമായാി കണ്�ാ�ചെ�ടുകയും ആലുവിാ ശിവിരാാത്രംി നാൾ 
ബിലിയാിടിാചെനത്തുംന്നവിരുംചെടി ആവിശയാർത്ഥം രാാത്രംി മുഴുവിനും വിായാന നടിത്തുംകയും ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. 
മ്ലാാനോവിലി വിായാനയാിൽ പ്രശസ്തനായാിരുംന്ന അങ്കമാലി തുറിവൂർ കുട്ടി�നാശാൻ അടുത്തകാലത്ത് 
അരാചെങ്ങാഴിിഞ്ഞാനോതാചെടി പിീടിികക്കുടിി നാരാായാണ്ൻ എന്ന ഏക കലാകാരാനിനോല�് മ്ലാാനോവിലി 
വിായാന ഒതുങ്ങി�ഴിിഞ്ഞു. വിായാന ഒരും മണ്ിക്കൂനോറിാളം നീണ്ടുനിന്നിരുംന്നു എന്ന പിഴിമ�ാർ 
പിറിയുനോമ്പാൾ പിത്തുംമിനിറ്റിലധാികം നീണ്ടുനില്ക്കാാത്ത വിാങ്മയാമാണ്് ഇനോ�ാൾ അവിനോശ�ിക്കു
ന്നത്. വിീടുകൾനോതാറും കയാറിിയാിറിങ്ങിയുള്ള അവിതരാണ്ം തീർത്തുംം നിലച്ചിരാിക്കുന്നു. ചുരും�ം ചാില 
ചെസംമിനാറുകളിലും സംാംസം് കാരാിക പിരാിപിാടിികളിലും പുതുതലമുറിചെയാ പിഴിമ പിരാിചായാചെ�ടിാചെന
ന്നവിിധാം നടിത്തുംന്ന ഒറ്റചെ�ട്ടി ഓർമ്മിചെ�ടുത്തലുകളുംമായാി നാരാായാണ്നാശാൻ മ്ലാാനോവിലി വിായാന 
നടിത്തിവിരുംന്നുണ്ട്.് എന്നിരുംന്നാലും നോകരാളത്തിചെല ഒനോരാചെയാാരും ചുരുംൾച്ചിത്രം�ാട്ടുവിായാനാരാീതിയാായാ 
മ്ലാാനോവിലി�് പിിന്തുടിർച്ച�ാരാിചെല്ലാന്നത് നോഖദകരാമായാ വിസ്തുതയാായാി നിലനിൽക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥ/നോലഖനസൂചാി
1. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കീഴിില്ലാം, നാമാവിനോശ�മാകുന്ന നാടിൻ കലകൾ, മീടിാനോവിലി - സംാഹാിതീ സംായാകം, ചെമയാ് 1996

2. രാാജീനോഗംാപിാലൻ, സംി.ആർ, നോഗംാത്രംകലാവിടിിവുകൾ, നാട്ടിറിിവു പിഠനനോകന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ, 2001

3. വിിജീയാകുമാർ നോമനോനാൻ, ഇന്തയയാിചെല നാനോടിാടിിച്ചിത്രംകല, നോകരാളീയാതയുചെടി നാട്ടിറിിവി്, ഓഗംസ്റ്റാ് -ഒക് നോടിാബിർ 2000)

4. Knecht.Peter, Asian Folklore Studies, Vol. LXI.1, Japan, Noyoga: Anthro Pological Institute, 

Nanzan Univeristy, 2002

മുഖയ ആനോവിദകൻ
ശ്രീീ. പിീടിികക്കുടിി നാരാായാണ്ൻ, ചെവിനോങ്ങാല, എറിണ്ാകുളം ജീില്ലാ.

ചാിത്രംങ്ങൾ
20. https://drive.google.com/file/d/1yRiRP1KUtwMMfqg_hSQPyKzNdQBF9Ghg/view?usp=sharing

5. https://drive.google.com/file/d/1YBDcZ1jFli1FMVnMGlwg7YOnLNwgvB4X/view?usp=sharing

6. https://drive.google.com/file/d/1xFVR6tILW9JMF3-avjwnj4LSRg-x4m1u/view?usp=sharing



ഭാിന്നനോശ�ി വിയവിഹാാരാങ്ങൾ: സംാമൂഹാിക ബിലതന്ത്രങ്ങളുംം  
സംാംസ്കാാരാിക പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം

സ്റ്റാാലിൻ ദാസം് പിടിിഞ്ഞാാചെറി പുരാ�ൽ
അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ഗംവി. ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോ�ാടി്

നോരാാഗംം /ആനോരാാഗംയം, ബിലം /ബിലഹാീനത തുടിങ്ങിയാ ശാരാീരാികവും മാനസംികവുമായാ നിലകചെള 
വിിവിിധാങ്ങളായാ ജ്ഞാംാനശാഖകൾ വിയതയസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് ചെപിാതുചെവി സംമീപിി�ാറുള്ളത്. 
കൈവിദയശാസ്ത്രം, ജീീവിശാസ്ത്രം, മന:ശാസ്ത്രം, സംാമൂഹാികശാസ്ത്രം, തതാചാിന്ത, മതം തുടിങ്ങിയാ ജ്ഞാംാ
നനോമഖലകളുംമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിാണ്് ശരാീരാചെത്തക്കുറിിച്ചും ബിൌദ്ധിികനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചുമുള്ള ആധുനി
കധാാരാണ്കൾ രൂപിചെമടുക്കുന്നത്. അനോത സംമയാം മതം, പിാരാമ്പരായം, പിരാമ്പരാാഗംത സംങ്കല്പങ്ങൾ 
എന്നിവിചെയാാചെ� ശരാീരാചെത്തയും ബുദ്ധിിചെയായും കുറിിച്ചുള്ളസംങ്കല്പനങ്ങചെള ആഴിത്തിൽ സംാാധാീ
നിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നതായാി കാണ്ാം. സംമൂഹാത്തിചെ� കൈദനംദിന വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ചെതാഴിിൽ, 
വിർഗ്ഗം, വിർണ്ണം,ജീാതി, മതം, ലിംഗംപിദവിി എന്നിവിയുചെടിചെയാാചെ� അടിിത്തറിയാിൽ ശാരാീരാിക 
ബിൌദ്ധിികാവിസ്ഥകചെളക്കുറിിച്ച് വിിവിിധാങ്ങളായാ കാഴ്ച�ാടുകൾ രൂപിചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ശാരാീരാികവും ബുദ്ധിി
പിരാവുമായാ ചെവില്ലുവിിളികൾ നോനരാിടുന്നവിചെരാ ഭാിന്നനോശ�ി�ാർ (Disabled/Differently Abled) 
എന്നാണ്് ചെപിാതുചെവി വിയവിഹാരാിച്ചു വിരാാറുള്ളത്. ഭാിന്നനോശ�ിയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി അനുഭാവിങ്ങചെളയും 
ആവിി�് കാരാങ്ങചെളയും നിർമ്മിിതികചെളയും പിഠി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന കൈവിജ്ഞാംാനിക നോമഖലയാാണ്് 
ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനം (Disability Studies). വിിവിിധാ ജ്ഞാംാനശാഖകളുംമായാിബിന്ധചെ�ട്ടു നിൽക്കുന്ന 
അന്തർകൈവിജ്ഞാംാനിക സംാഭാാവിമുള്ളതാണ്് ഈ പിഠനനോമഖല. ഭാിന്നനോശ�ി എന്ന അനുഭാവിചെത്ത 
നോകന്ദ്രബിിന്ദുവിായാി പിരാിഗംണ്ിച്ച് ശാരാീരാികവും ബുദ്ധിിപിരാവുമായാ വിയതിരാിക്തതകചെള സംാമൂഹാിക 
നിർമ്മിിതിയാായും (Social Construct) സംാംസം് കാരാികരൂപിമായും (Cultural Phenomenon) 
തിരാിച്ചറിിയുകയും അതിചെ� ചെവിളിച്ചത്തിൽ കൈവികലയാനുഭാവിങ്ങചെളയും ആവിി�് �ാരാങ്ങചെളയും 
വിിശദീകരാിക്കുകയുമാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനനോമഖലയാിചെല അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ.

ശാരാീരാികവും ബുദ്ധിിപിരാവുമായാ സംവിിനോശ�ാവിസ്ഥകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള സംാമൂഹാികധാാരാ
ണ്കൾ രൂപിചെ�ടുന്നത് എങ്ങചെനചെയാന്ന് അനോനാ�ിക്കുന്നത് സംാമൂഹാിക വിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി 
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ആന്തരാാർത്ഥങ്ങൾ വിയക്തമാകുവിാൻ സംഹാായാകരാമാണ്്. സംാമൂഹാികാന്തർഗംതങ്ങചെള വിിശകലനം 
ചെചായ്യുന്ന സംാമൂഹാിക പിഠനശാഖ�് ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ സംവിിനോശ�പ്രാധാാനയമുണ്ട്്. ഭാിന്നനോശ�ിക
ചെളക്കുറിിച്ചുള്ള സംാമൂഹാിക ധാാരാണ്കളുംചെടി നിർമ്മിിതിയും ഊന്നലുകളുംം ചാരാിത്രംപിരാമായാി തിരാിച്ചറിിയു
വിാനും അടിയാാളചെ�ടുത്താനും സംാമൂഹാിക ശാസ്ത്രത്തിചെ� സംങ്കല്പനങ്ങളുംം രാീതിശാസ്ത്രങ്ങളുംം ഭാിന്ന
നോശ�ിപിഠനനോമഖലയാിൽ ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തചെ�ടുന്നത് ഈ സംവിിനോശ� സംാഹാചാരായത്തിലാണ്്.

സംാമൂഹാിക ജീീവിിതത്തിചെല കൈദനംദിന വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ നിന്നാണ്്, നോരാാഗംചെത്തക്കുറിിച്ചും 
ആനോരാാഗംയചെത്തക്കുറിിച്ചുമുള്ള ചെപിാതുധാാരാണ്കൾ, രൂപിചെമടുക്കുന്നത്. സംാമൂഹാികഘടിനയുചെടി സംാഭാാവി
മനുസംരാിച്ച് വിയക്തികളിൽ നിക്ഷിപ്തമായാിട്ടുള്ള കർത്തവിയം നിറിനോവിറ്റാനുള്ള നോശ�ിയാാണ്് ആനോരാാഗംയം. 
ചാിലതലങ്ങളിചെലങ്കിലും ആധുനികതയുചെടി നിർമ്മിിതിയാായാ സംാമൂഹാിക സംത്തയാായാാണ്് വിയക്തിചെയാ 
പിരാിഗംണ്ിച്ചു നോപിാരുംന്നത്. നോകരാളം നോപിാലുള്ള സംാമ്പ്രദായാിക സംമൂഹാത്തിൽ ജീാതി, മതം, ലിംഗംപിദവിി, 
വിർഗ്ഗം തുടിങ്ങിയാ തന്മാകൾ�പ്പുറിത്ത് വിയക്തിസംത്ത എത്രംനോത്താളം അംഗംീകരാി�ചെ�ടുന്നുണ്ട്് 
എന്നത് പിരാിഗംണ്ിച്ചുചെകാണ്ടു മാത്രംനോമ വിയക്തിചെയാ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഭാിന്നനോശ�ി സംങ്കല്പനചെത്ത 
ചാർച്ചചെ�ടു�ാൻ കഴിിയൂ. സ്ത്രീകളുംം കീഴിാളരുംം മറ്റ്പിാർശാവില്കൃതരുംം സംാമ്പ്രദായാിക സംാമൂഹാിക 
ഘടിനയാിലും വിർത്തമാനകാല സംാമൂഹാിക വിയവിഹാാരാങ്ങളിലും ആധുനിക വിയക്തികളായാി എത്രം
നോത്താളം പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ടുന്നുണ്ട്്എന്ന കാരായത്തിൽ സംനോന്ദഹാങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത് 
അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള കൈസംദ്ധിാന്തിക വിിചാാരാങ്ങചെള സംാതാവിിചാാരാ
ങ്ങളുംമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി മനസ്സിലാനോ�ണ്ട്തിനോല�ാണ്് വിിരാൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സംമൂഹാനോത്തയും 
സംംസം് കാരാനോത്തയും കുറിിച്ചുള്ള രാാഷ്ട്രീീയാപ്രനോയാാഗംങ്ങചെള സംാതാചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള സംിദ്ധിാന്തങ്ങളുംമായാി 
ബിന്ധചെ�ടുത്തിയാാണ്് സംാമൂഹാിക പിഠിതാ�ൾ മനസ്സിലാ�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾ, കീഴിാളർ, നൂനപിക്ഷങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ പിാർശാവില്കൃതരുംചെടി നോമലുള്ള വിിനോവിചാനങ്ങചെള
യും പിാരാിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങചെളയും സംാമൂഹാികനീതിയുചെടി അടിിത്തറിയാിൽ നിന്നു ചെകാണ്ട്് ചാർച്ച 
ചെചായ്യംാനും പിഠി�ാനുമുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ വിയാപികമായാി ആരാംഭാിക്കുന്നത് ആയാിരാത്തി ചെതാള്ളായാിരാത്തി 
അറുപിതുകൾ മുതലാണ്്.ഇതിന്നർത്ഥം അറുപിതുകൾക്കു മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ, കീഴിാളർ, മറ്റ് പിാർശാവി
ല്കൃതർ, പിരാിസ്ഥിതി തുടിങ്ങിയാ വിി�യാങ്ങളുംമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് ചാർച്ചകനോളാ അനോനാ�ണ്ങ്ങനോളാ 
ഉണ്ട്ായാിട്ടിില്ലാ എന്നല്ലാ, അറുപിതുകൾ മുതലാണ്് പിാർശാവില്കൃത വിിഭാാഗംങ്ങളുംനോടിയും പിരാിസ്ഥിതി 
മുതലായാ കാതലായാ വിി�യാങ്ങളുംനോടിയുംനോമൽ സംവിിനോശ�മായാ കൈസംദ്ധിാന്തികാവിനോബിാധാനോത്താ
ചെടിയുള്ള ഇടിചെപിടിലുകൾ ഉണ്ട്ായാിത്തുംടിങ്ങിയാത് എന്നു മാത്രംമാണ്്.

ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനത്തിചെ� കൈസംദ്ധിാന്തിക അടിിത്തറി മാർക് സംിസംം, ആധുനിക 
സ്ത്രീവിാദം, ഘടിനാവിാദാനന്തരാ സംമീപിനങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ ജ്ഞാംാനമണ്ഡ്ലങ്ങളുംമായാി 
ബിന്ധചെ�ട്ടു നിൽക്കുന്നുചെവിന്ന് ‘ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി സംിദ്ധിാന്തവില്കരാണ്ം’ എന്ന 
പ്രബിന്ധത്തിൽ ഗംാർത്ത് വിിലയംസം് (Gareth williams) സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.1 
ശാരാീരാികവും ബുദ്ധിിപിരാവുമായാ ഭാിന്നനോശ�ികചെളക്കുറിിച്ചുള്ള സംാംസം് കാരാിക 
ആശയാാവിലികളുംചെടി നിർമ്മിിതിയുചെടി പിശ്ചാത്തലം പിരാിഗംണ്ിച്ചു ചെകാണ്ടു മാത്രംനോമ 
ഭാിന്നനോശ�ിയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ഏതു പിഠനത്തിനും തുടി�ം കുറിി�ാൻ കഴിിയൂ 
എന്ന് അനോേഹാം ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്നുണ്ട്്. സംാമൂഹാികശാസ്ത്രസംിദ്ധിാന്തങ്ങളുംചെടിയും 
സംാമൂഹാിക തതാശാസ്ത്രത്തിചെ�യും വിയതയസ്തതലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ായാ ആധുനികാ
നന്തരാഗംതിനോഭാദങ്ങൾ ഏകനോകന്ദ്രിതമായാിരുംന്ന നിർവ്വചാനങ്ങചെളയും സംാനോങ്കതിക 
പിദാവിലികചെളയും വിലിയാ നോതാതിൽ മാറ്റി�ണ്ിഞ്ഞു.  
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പുതിയാ നിലപിാടുകൾ
ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചും ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി ആവിി�് കാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും ബിഹുസംാരാതയാിലധാിഷ്ഠിി
തമായാ സംമീപിനങ്ങൾ മുനോന്നാട്ടു ചെവി�ാൻ സംഹാായാിച്ചു. ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനനോമഖലയാിചെല ഏറ്റവും 
അടിിസ്ഥാനപിരാമായാ പ്രശ്നം ഭാിന്നനോശ�ി എന്ന സംങ്കല്പനത്തിചെ� സംങ്കീർണ്ണതയാാണ്്.2 നിർവ്വചാന
ങ്ങൾക്കും വിിശദീകരാണ്ങ്ങൾക്കും അനായാാസംം വിഴിങ്ങുന്ന ഒന്നല്ലാ ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവിി
ധാങ്ങളായാ കാഴ്ച�ാടുകൾ. ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ കൃതയമായാി നിർവ്വചാി�ാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ കൈവിദയശാസ്ത്ര 
മാതൃക (Medical Model), സംാമൂഹായ മാതൃക (Social Model) എന്നീ നിർവ്വചാന മാതൃകകചെള 
രൂപിചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്.

കൈവിദയശാസ്ത്രം ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ നോരാാഗംംമൂലനോമാ ശാരാീരാികാവിശതമൂലനോമാ പിരാിക്കുമൂലനോമാ 
സംംഭാവിിക്കുന്ന ശരാീരാാധാിഷ്ഠിിതമായാ അവിസ്ഥയാായാാണ്് കാണുന്നത്. ശാരാീരാികപ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി 
നോശ�ിയുചെടി കാരായത്തിൽ കൈവിദയശാസ്ത്രമാതൃക ഊന്നൽ ചെകാടുക്കുന്നു. ചാികിത്സയും പിരാിചാരാണ്വും 
പുനരാധാിവിാസംവും വിഴിി ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി കാരാണ്ങ്ങചെള കചെണ്ട്ത്തി ചാികിത്സാവിിധാികളുംചെടി സംഹാാ
യാനോത്താചെടി പിരാിഹാരാി�ാനാവും എന്നാണ്് കൈവിദയശാസ്ത്രമാതൃകയുചെടി നിലപിാടി്. ഭാിന്നനോശ�ി�ാർ 
നോനരാിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിരാിഹാരാിക്കുന്നതിനോന�ാൾ ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ നിർണ്ണയാിക്കുന്നതിനും ചാികിത്സി
ക്കുന്നതിനുമാണ്് കൈവിദയശാസ്ത്ര മാതൃകയാിൽ ശ്രീദ്ധിിക്കുന്നത്. ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി ഫ്ലങ്ങചെള�ാൾ 
കാരാണ്ങ്ങളിലാണ്് ഈ മാതൃക ശ്രീദ്ധിയൂന്നുന്നത്.3

സംാമൂഹായ മാതൃക (Social Model) ഭാിന്നനോശ�ികചെള സംാമൂഹാികനിർമ്മിിതിയാായാി കാണുകയും 
മനു�യാവികാശ പ്രശ്നമായാി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഒരാാളുംചെടി സംാമൂഹാികനിലചെയാ അസംന്തു
ലിതചെ�ടുത്തുംന്ന ശാരാീരാിക-മാനസംിക പ്രകടിനനോശ�ിയുചെടി നൂനതചെയായാാണ്് സംാമൂഹാിക മാതൃക 
ഭാിന്നനോശ�ിയാായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നത്. ഈ സംവിിനോശ� നൂനതമൂലം ഒരും വിയക്തി�് മറ്റുള്ള
വിചെരാനോ�ാചെല സംമൂഹാത്തിൽ ഇടിചെപിടിൽ നോശ�ി കൈകവിരാി�ാൻ സംാധായമല്ലാാതാവുകനോയാാ പിരാിമി
തചെ�ടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നു. അഥവിാ ഭാിന്നനോശ�ി�ാരുംചെടി ആവിശയങ്ങചെളയും അവികാശങ്ങചെളയും 
സംംരാക്ഷിക്കുന്നതിൽ സംമൂഹാം പിരാാജീയാചെ�ടുന്നു. മനു�യനും അവിചെ� പിരാിതസ്ഥിതിയും തമ്മിിലുള്ള 
ചാലനാത്മകമായാ പിരാസ്പരാ വിയവിഹാാരാത്തിചെ� ഉല്പന്നമായാി ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ കാണുനോമ്പാൾ സംമൂഹാം, 
സംംസം് കാരാം, സംമ്പത്ത്, രാാഷ്ട്രീീയാം തുടിങ്ങിയാ വിിശാലഭൂമികകളിനോല�് ഈ പ്രശ്നപിരാിസംരാം മാറുന്നു. 
വിയക്തിനോയാ�ാൾ സംമൂഹാത്തിനാണ്ിവിിചെടി ഊന്നൽ. ഈ വിീക്ഷണ്പ്രകാരാം ഭാിന്നനോശ�ി അടിിസ്ഥാ
നപിരാമായാി വിികലമായാ പിരാിതസ്ഥിതിയുചെടിയും സംാമൂഹാിക സംംവിിധാാനത്തിചെ�യും പിരാിണ്ിതഫ്ല
മാണ്്. വിികലമായാ സംാമൂഹാിക സംംവിിധാാനത്തിചെ� കാരാണ്ങ്ങളിൽ പ്രധാാനം സംാമൂഹാികാസംമതാ
വും ദാരാിദ്രയവുമാണ്്. ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ സംാമൂഹായ നിർമ്മിിതിയാായാി അംഗംീകരാിക്കുന്ന നിർവ്വചാനങ്ങൾ 
സംമൂലമായാ സംാമൂഹായ പിരാിണ്ാമം ഒഴിിച്ചുകൂടിാനാവിാത്തതാണ്് എന്നതിചെ� സൂചാകങ്ങളാണ്്.

സംമൂഹാങ്ങൾനോതാറും ഭാിന്നനോശ�ി�ാനോരാാടുള്ള സംമീപിനങ്ങളിൽ വിലിയാ വിയതയാസംങ്ങൾകാ
ണ്ാം. ആനോരാാഗംയചെത്തക്കുറിിച്ചും അനാനോരാാഗംയചെത്തക്കുറിിച്ചും ശാരാീരാികവും ബുദ്ധിിപിരാവുമായാ തുല
നാവിസ്ഥചെയാക്കുറിിച്ചുചെമാചെ� വിിവിിധാസംമൂഹാങ്ങൾ സംാാംശീകരാിക്കുന്ന ജീീവിിതാവിനോബിാധാങ്ങൾ 
വിയതയസ്തമാകയാാലാണ്് ഇങ്ങചെന സംംഭാവിിക്കുന്നത്. ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് സംമൂഹാം നൽകുന്ന 
ഊന്നലുകൾ സംാമൂഹാിക മനോനാഭാാവിം എന്നിവി സംാമൂഹാിക നോശ്രീണ്ീകരാണ്ത്തിചെ�യും വിിശാാസംങ്ങളും
നോടിയുചെമാചെ� സംാാധാീനത്താൽ രൂപിചെ�ടുന്നതാണ്്. ഈയാർത്ഥത്തിലാണ്് ഭാിന്നനോശ�ി സംാതാനിർ
മ്മിിതിയുചെടി ഉള്ളടി�മായാി മാറുന്നത്. അതായാത് സംാമൂഹാിക മന:സ്ഥിതിയാാണ്് സംാരാാംശത്തിൽ 
ഒരും വിയക്തിയുചെടി സംവിിനോശ�ാവിസ്ഥചെയാ ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി നോശ്രീണ്ിയാിൽ സ്ഥാനചെ�ടുത്തുംന്നത്.
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പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ വിയാവിസംായാിക സംംസ്കാാരാവും വിികസംന സംങ്കല്പങ്ങളുംം യൂനോറിാ�ിൽ 
ആധുനിക വിയക്തിചെയാ വിിഭാാവിനം ചെചായ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രംപിശ്ചാത്തലം വിിശകലനം ചെചായ്തുചെകാ
ണ്ട്ാണ്് മിനോ�ൽ ഫൂനോ�ാ (Michel Foucault) ആധുനികകൈവിദയശാസ്ത്രചെത്തക്കുറിിച്ചും ചാികിത്സാ
സംമ്പ്രദായാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുമുള്ള തചെ� നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. യൂനോറിാനോകന്ദ്രിതമായാ 
ആധുനിക കൈവിദയശാസ്ത്രവും ചാികിത്സാ സംമ്പ്രദായാങ്ങളുംം സംങ്കല്പങ്ങളുംം എത്തരാത്തിലാണ്് 
ആധുനിക യൂനോറിാപിയൻ വിയക്തിസംത്തചെയാ നിർവ്വചാിചെച്ചടുത്തത് എന്ന നിർണ്ണായാക വിി�യാത്തിനോല
�് വിിരാൽ ചൂണ്ടുകയാാണ്് ഫൂനോ�ാ.4 പിാശ്ചാതയ ശാസ്ത്രം ചാില തലങ്ങളിചെലങ്കിലും ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ 
പിരാാമർശിക്കുന്നതും വിിശദീകരാിക്കുന്നതും വിയക്തിസംത്തയുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തിയാാണ്് എന്നതി
നാലാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള കാഴ്ച�ാടുകൾ ആധുനികവിയക്തിയുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി 
ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നത്. വിയക്തിയുചെടി അപൂർണ്ണതചെയായാാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിയാായാി ചെപിാതുചെവി പിാശ്ചാതയ 
കൈവിദയശാസ്ത്രം കണ്�ിചെലടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിയക്തിചെയാ താതാികമായാി നിർവ്വചാിച്ചു ചെകാണ്ടും 
വിിമർശനാത്മകമായാി വിിശദീകരാിച്ചു ചെകാണ്ടും മാത്രംനോമ ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള നിർവ്വചാനങ്ങചെള 
മനസ്സിലാ�ാനാവൂ.

സംത്തയുള്ള ഒന്നായാി (ontologically given) വിയക്തിചെയാ പിരാിഗംണ്ിക്കുകചെയാന്നത് 
ആധുനിക ചാിന്തകരുംചെടി ചെപിാതുവിായാ പ്രശ്നമാണ്്. ആധുനിക മുതലാളിത്ത ക്രമത്തിചെ� പിശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ സംാകാരായസംാത്തുംടിമസ്ഥതയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് ക്രനോമണ് കരും�ിടിി�ി�ചെ�ട്ടി ഒരും 
പ്രതിഭാാസംമാണ്് വിയക്തി. പിൌരാസംമൂഹാത്തിൽ വിയക്തികൾ വിിഭാിന്ന ചെപിാതുസ്ഥാപിനങ്ങളിൽ 
നിബിദ്ധിരാാണ്്. അത്തരാം ചെപിാതുസ്ഥാപിനങ്ങൾ നിർമ്മിിചെച്ചടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്് വിയക്തി എന്ന നില
പിാടി്,വിയക്തിയുചെടി കൈസംദ്ധിാന്തിക നിർമ്മിിതിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ ഒരും നിരാീക്ഷണ്മാണ്്.5 
ഈ നിർമ്മിാണ് പ്രക്രിയായാിചെല ഏറ്റവും പ്രധാാന ശക്തി കനോമ്പാളം തചെന്നയാാണ്്. നോരാാഗംങ്ങചെളയും 
ഭാിന്നനോശ�ിനോയായും നിർവ്വചാി�ാനും നിർണ്ണയാി�ാനും പിരാിഹാാരാങ്ങൾ നിർനോേശി�ാനും ഔ�ധാ
ങ്ങൾ നിർമ്മിി�ാനും കനോമ്പാളചെമടുക്കുന്ന താല്പരായം ലളിതമായാി നിർവ്വചാി�ാനാവിില്ലാ. സ്ഥാപിനാ
ധുനികത (Institutional Modernity) യുചെടി ഭാാഗംമായാി വിയാപികമായാ സംാമൂഹാിക, സംാമ്പത്തിക, 
ഭാരാണ്കൂടി സംംരാംഭാങ്ങളുംമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി ഇ�ാരായം പിരാിനോശാധാി�ാവുന്നതാണ്്. വിിദയാഭായാസം 
സ്ഥാപിനങ്ങൾ, ചെതാഴിിൽ ശാലകൾ, നോകാടിതികൾ, ജീയാിലുകൾ, ആശുപിത്രംികൾതുടിങ്ങിയാ സ്ഥാ
പിനങ്ങൾ ആധുനികതാ മൂലയങ്ങചെള വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നതിചെ�ഭാാഗംമായാിട്ടിാണ്് വിയക്തിയുചെടി 
ആനോരാാഗംയനോത്തയും നോരാാഗംങ്ങചെളയും ഭാിന്നനോശ�ിനോയായും കുറിിച്ചുള്ള ആശയാങ്ങചെള നിർമ്മിിക്കുകയും 
പ്രചാരാി�ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നത്.സ്ഥാപിനാധുനികതയുചെടി മൂശകളിൽ വിാർചെത്തടു�ചെ�ട്ടി എല്ലാാ 
സംാമൂഹാിക സംാംസം് കാരാിക വിിചാാരാങ്ങളുംചെടിയും അടിിസ്ഥാനധാർമ്മിം വിയതയസ്തതകചെള ഇല്ലാായ്മ 
ചെചായ്യുക എന്നതായാിരുംന്നുചെവിന്ന് ചൂണ്ട്ി�ാണ്ി�ചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.

ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ നിർവ്വചാിക്കുന്നതിലും ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രചെത്ത രൂപിചെ�
ടുത്തുംന്നതിലുചെമാചെ� ആധുനിക കൈവിദയശാസ്ത്രത്തിന് സംവിിനോശ�മായാ സംാാധാീനം സൃഷ്ടംി�ാൻ 
കഴിിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. അതിനാൽത്തചെന്ന ആധുനികതയുചെടി സംവിിനോശ�മായാ ഉള്ളടി�ചെത്ത സംാാംശീക
രാിക്കുന്ന രാീതിശാസ്ത്രവും സംമീപിനങ്ങളുംമാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ നിർവ്വചാിക്കുന്നതിചെ� മാനദണ്ഡ്മായാി 
വിരുംന്നത്. രാണ്ട്ാം നോലാകമഹാായുദ്ധിത്തിനു നോശ�മുള്ള സംാമൂഹാിക രാാഷ്ട്രീീയാാവിസ്ഥകൾ, നോലാകാനോരാാ
ഗംയസംംഘടിനയുചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ, അന്താരാാഷ്ട്രീ നോരാാഗംവിർഗ്ഗീകരാണ് പിദ്ധിതികൾ (|nternational 
classifiiation of Diseases), ആനോരാാഗംയഇൻഷുറിൻസം് പിദ്ധിതികൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയാാചെ� 
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അതതു ചാരാിത്രംസംന്ദർഭാങ്ങളിൽ ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി മാനദണ്ഡ്ങ്ങചെള നിർണ്ണയാിക്കുന്നതിചെന കുറിിച്ച് 
‘ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനം’ എന്ന കൃതിയാിൽ പിാട്രിിക് ചെഫ്ാഗംിനോറിാളസും (Patrick Fougeyrollas) ലിൻ 
ബിിയാറിിഗംാർഡുംം (Line Bearegard) സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.6

ശാസ്ത്ര സംിദ്ധിാന്തങ്ങൾ, അവിയുചെടി മാനദണ്ഡ്ങ്ങൾ, വിിശകലന മാതൃകകൾ, പിരാീക്ഷണ് 
നിരാീക്ഷണ്ങ്ങളുംചെടി സംാഭാാവിം എന്നിവിചെയാാചെ� രൂപിചെ�ടുന്ന സംാമൂഹാികഘടിനയുചെടി അധാികാരാ 
രൂപിങ്ങചെള പിരാിഗംണ്ിച്ചു ചെകാണ്ടു മാത്രംനോമ ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള നവിസംമീപിനങ്ങചെള വിിശദീ
കരാി�ാനാവൂ. സംാമ്പ്രദായാിക സംാമൂഹാികശാസ്ത്രത്തിചെ�നോയാാ കൈവിദയശാസ്ത്രത്തിനോ�നോയാാ മറ്റു ജ്ഞാംാ
നശാഖകളുംചെടിനോയാാ അളവുനോകാലുകൾ ചെകാണ്ട്് അള�ാനും വിിലയാിരുംത്താനും കഴിിയാാത്തവിിധാം 
വിിപുലമായാ സംവിിനോശ�തകൾ ഭാിന്നനോശ�ി പിഠനങ്ങളുംചെടിയും ഭാിന്നനോശ�ി നിർണ്ണയാങ്ങളുംനോടിയും

രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഭാാവിചെത്ത പ്രതിഫ്ലി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി ഭാിന്നനോശ�ിചെയാക്കുറിിച്ചു
ള്ള വിിചാാരാങ്ങൾ സംാമൂഹാിക നീതിയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി വിയവിഹാാരാമാണ്്. യൂനോറിാപിയൻ സംമൂഹാങ്ങളിൽ 
പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ കുടുംബിവിയവിസ്ഥയാിൽ വിയക്തികൾ�് ലഭായമാകുന്ന സംവിിനോശ� പിരാിഗം
ണ്നയുചെടി ഭാാഗംമായാിട്ടിാണ്് കൈവിദയശാസ്ത്ര ശ്രീദ്ധി സംമൂഹാത്തിൽ വിയാപികമാവുന്നത്. വിയക്തിഗംത 
പിരാിനോശാധാന, നോരാാഗം നിർണ്ണയാം, ചാികിത്സാ വിിധാികൾ എന്നിവി ഒനോരാ സംമയാം വിയക്തി നോകന്ദ്രിതമായാ 
മൂലയ വിയവിസ്ഥയുചെടിയും ശാസ്ത്രീയാ പിദ്ധിതികളുംചെടിയും ഭാാഗംമാവുന്നതും ഔ�ധാ വിിപിണ്ി വിലിയാ 
വിികാസംങ്ങൾക്കു വിിനോധായാമാവുന്നതും ഈചെയാാരും സംന്ദർഭാത്തിലാചെണ്ന്ന് ‘ആനോരാാഗംയത്തിചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാം —പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ’ എന്ന പ്രബിന്ധത്തിൽ ഫൂനോ�ാ ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്നുണ്ട്്.7 
പിാവിചെ�ട്ടിവിർക്കും നോരാാഗംികൾക്കും ഭാക്ഷണ്വും വിസ്ത്രവും നൽകുന്നതുൾചെ�ചെടിയുള്ള പ്രവിർത്ത
നങ്ങൾ സംംഘടിി�ിക്കുന്ന സംന്നദ്ധി സംംഘടിനകൾ മതങ്ങളുംമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് യൂനോറിാ�ിൽ പ്ര
വിർത്തിക്കുവിാനും നിർദ്ധിനചെരാ സംംരാക്ഷിക്കുന്നതിനു നോവിണ്ട്ി ആശുപിത്രംികളുംം ശരാണ്ാലയാങ്ങളുംം 
സ്ഥാപിിക്കുവിാനും ആരാംഭാിക്കുന്നത് പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിലാണ്്. ഏറ്റവും പ്രധാാനചെ�ട്ടി കാരായം 
ഇവിിചെടി നിർധാനതയാാണ്് ഏറ്റവും വിലിയാ ഭാിന്നനോശ�ിയാായാി സംമൂഹാം കണ്ട്ത് എന്നതാണ്്. പ്രാ
യാാധാികയമുള്ളവിർ, നോജീാലി കചെണ്ട്ത്താനാവിാത്തവിർ, അനാഥർ, അതിദരാിദ്രർ തുടിങ്ങിയാവിരാാണ്് 
ശരാണ്ാലയാപ്രനോവിശനത്തിന് അർഹാതയുള്ളവിരാായാി പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ട്ടിവിചെരാന്ന് ഫൂനോ�ാ നിരാീക്ഷി
ക്കുന്നുണ്ട്്.8 ഇവിിചെടി നോരാാഗംാതുരാതയുനോടിയും ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടിയും മാനദണ്ഡ്ം സംാമ്പത്തിക വിയവിഹാാ
രാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടു കിടിക്കുന്നുചെവിന്നതാണ്് ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട് കാരായം. നിർധാനത എന്ന സംാമൂഹാിക 
ഭാിന്നനോശ�ിയാാണ്് ഈ സംവിിനോശ� സംാമൂഹാികാവിസ്ഥയാിൽ ശ്രീദ്ധിനോയാാചെടി പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ട്ടിത്. 
ഈ സംാമൂഹാിക പിരാിഗംണ്ന ഉല്പാദന വിയവിസ്ഥയുമായുള്ള ബിന്ധചെത്തയാാണ്് അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി 
പ്രതിഫ്ലി�ിച്ചത്. മുഖയധാാരാാസംമൂഹാത്തിൽ നിന്ന് ബിഹാിഷ്കൃതരാായാവിരുംം സംാമൂഹാിക സംാമ്പത്തിക 
പിദവിിയാിൽ താണ്വിരുംമായാ പിാർശാവില്കൃത സംമൂഹാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിസ്ഥാപിനങ്ങൾ എന്ന 
നിലയാിൽ ആശുപിത്രംികൾ പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാചെടി യൂനോറിാ�ിൽ വിയാപികമാവിാൻ തുടിങ്ങി.

അധാാാനി�ാനും വിിഭാവിമാർജ്ജി�ാനുമുള്ള ശരാീരാത്തിചെ� നോശ�ിചെയാ അടിിസ്ഥാനമാ�ി
യാാണ്് സംാമൂഹാിക പിദവിിയുചെടി ലബ്ധി നടിക്കുന്നത്. സംാമൂഹാിക സംാമ്പത്തിക വിിഭാവിമാർജ്ജി�ാ
നുള്ള നോശ�ിയാില്ലാാത്ത ആളുംകളാണ്് സംാാഭാാവിികമായും ഭാിന്നനോശ�ി�ാരാായാി ആശുപിത്രംികളിലും 
ആതുരാ സ്ഥാപിനങ്ങളിലും പ്രനോവിശി�ി�ചെ�ട്ടിത്. പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽത്തചെന്ന യുദ്ധിവുമായാി 
ബിന്ധചെ�ട്ടി് കൈസംനയം, നോപിാലീസം് തുടിങ്ങിയാ ചെതാഴിിൽ കൂട്ടിായ്മകൾ ആനോരാാഗംയത്തിചെ�യും ഭാിന്ന
നോശ�ിയുചെടിയും മാനദണ്ഡ്ങ്ങചെള സംവിിനോശ� ചാരാിത്രം വിയവിസ്ഥയാനുസംരാിച്ച് നിർവ്വചാിചെച്ചടുക്കുക
യും സ്ഥാപിനവിൽ�രാിക്കുകയും ചെചായ്ത്ിരുംന്നതായാി ഫൂനോ�ാ സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.9 ആനോരാാഗംയചെത്ത 
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സംാമൂഹാികവും സംാമ്പത്തികവുമായാ സുസ്ഥിരാതയുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി അനാനോരാാഗംയകരാമായാ 
അവിസ്ഥചെയാ നിർവ്വചാിക്കുവിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത് സംാമൂഹായഘടിനയുചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിലാണ്്.

യൂനോറിാ�ിൽ വിയവിസംായാവിൽ�രാണ്ം സംജീീവിമായാനോതാചെടിയാാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിവിത്കരാണ്
വും പിാർശാവിത്കരാണ്വും സൃഷ്ടംി�ചെ�ടുന്നത് എന്ന് ‘നോക്ഷമരാാഷ്ട്രീവും ഭാിന്നനോശ�ി ജീനതയും’ 
എന്ന പ്രബിന്ധത്തിൽ നോറിാബിർട്ടി് എഫ്്. നോ��് (Robert F. Drake) പിറിയുന്നുണ്ട്്. യൂനോറിാ�ിൽ 
വിിപുലമായാ നോതാതിലുള്ള വിയവിസംായാവിത്�രാണ്ത്തിനു മുമ്പ് ഭാിന്നനോശ�ിയുചെണ്ട്ന്നു പിറിയാചെ�ടുന്ന 
ജീനങ്ങൾ�് മൂലയവും ക്രിയാാത്മകഇടിവും സംാമൂഹാികഇടിവും സംാമൂഹാികനീതിയും അതത് പ്രാനോദശിക 
സംമൂഹാങ്ങളിൽ ലഭാിച്ചിരുംന്നു. ഉല്പാദനം വിർദ്ധിി�ിക്കുന്നതിനു നോവിണ്ട്ി വിലിയാ നോതാതിൽ യാന്ത്രവി
ത്കരാണ്ം ആരാംഭാിച്ചനോതാചെടി നോവിഗംത കൂടിിയാ പ്രവിർത്തികൾ അനിവിാരായമാവുകയും വിലിയാ നോവിഗംം 
കൈകവിരാി�ാനുതകുന്ന പുതിയാ ഉപികരാണ്ങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംത്തിചെലത്തുംകയും ചെചായ്തു. ശാരാീരാിക 
നോശ�ിയാിൽ പിിന്നിലുണ്ട്ായാിരുംന്നവിരുംം ഭാിന്നനോശ�ി�ാരുംം നോരാാഗംികളുംം വിലിയാ ശാരാീരാികനോവിഗംമാർ
ജ്ജി�ാനാവിാത്തതിനാൽ ലാനോഭാച്ഛി അടിിസ്ഥാനമാ�ി

രൂപിചെ�ട്ടി ഉല്പാദനമണ്ഡ്ലത്തിൽ നിന്നു പുറിംതള്ളചെ�ടുകയുണ്ട്ായാി. വിയവിസംായാവിത്കരാണ് 
സംംരാംഭാങ്ങൾ�് നോവിണ്ട്ി നിർമ്മിി�ചെ�ട്ടി യാന്ത്രങ്ങളുംചെടിയും ഉപികരാണ്ങ്ങളുംചെടിയും രൂപികല്പന തചെന്ന 
ഇത്തരാത്തിൽ ശാരാീരാിക സംവിിനോശ�തകൾ ഉള്ളവിചെരാ ഒഴിിവിാക്കുന്ന തരാത്തിൽ ആയാിരുംന്നുചെവിന്ന് 
നോറിാബിർട്ടി് നോ��് എടുത്തും പിറിയുന്നുണ്ട്്.10 ചെതാഴിിൽ നോമഖലയാിൽ / വിയവിസംായാവിത്കൃത സംമൂഹാഘ
ടിനയാിൽ ശരാീരാവും അധാാാനവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി നിർവ്വചാനങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുകയും 
വിയാപിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹാചാരായം ഇതാണ്്. ഇത്തരാത്തിൽ ദരാിദ്രരാായാവിചെരാ, ഭാിന്ന
നോശ�ി�ാചെരാ ശരാണ്ാലയാങ്ങളിനോലനോ�ാ നോഡ്ാർചെമട്രിികളിനോലനോ�ാ മാറ്റി�ാർ�ിക്കുകയുണ്ട്ായാി. 
1780 കൾക്കും 1860 കൾക്കുമിടിയാിൽ ധാാരാാളം ഭാിന്നനോശ�ി�ാചെരാക്രിമിനലുകളായാി മുദ്രകുത്തി 
ഓസം് നോട്രിലിയായാിനോല�് നാടുകടിത്തിയാതായാി നോറിാബിർട്ടി് നോ��് നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നുണ്ട്്. ഭാിന്നനോശ�ി
�ാചെരാ ദരാിദ്രരുംം കുറ്റവിാളികളുംമായാി മുദ്രകുത്തി ജീയാിലിലടിക്കുകയും ദരാിദ്ര ഭാിന്നനോശ�ിയാാചാകചെരാ 
ഭ്രാന്താലയാങ്ങളിലടിക്കുകയും ചെചായ്യുകചെയാന്ന ക്രൂരാകൃതയങ്ങൾ അ�ാലത്ത് നടിന്നിരുംന്നുചെവിന്നും 
നോ��് ചെവിളിചെ�ടുത്തുംന്നുണ്ട്്.11 വിയതിരാിക്തമായാ

ശരാീരാങ്ങനോളാടും ബുദ്ധിികനോളാടും വിയതയസ്ത സംാമൂഹാിക സംന്ദർഭാങ്ങൾ എപ്രകാരാമാണ്് ഇടിചെപിട്ടിി
രുംന്നത് എന്നതിചെ� ദൃഷ്ടംാന്തങ്ങളായാി ഈ അനുഭാവിങ്ങചെളകാണ്ാവുന്നതാണ്്. യൂനോറിാപിയൻ ഭാരാണ്
കൂടിങ്ങൾ തങ്ങളുംചെടി അധാീനതയാിലുള്ള നോക്ഷമരാാഷ്ട്രീത്തിചെല പിൌരാന്മാാർക്കു നോവിണ്ട്ിയുള്ള വിികസംന 
പിദ്ധിതികളിൽ പ്രധാാനമായാി കണ്ട് ഒരും കാരായം ഭാിന്നനോശ�ിയുള്ളവിചെരാ ചെപിാതുജീീവിിതത്തിൽ നിന്നു 
നീ�ം ചെചായ്യുക എന്നതായാിരുംന്നു. ജീയാിലുകളിനോലനോ�ാ യാാചാക മന്ദിരാങ്ങളിനോലനോ�ാ ആശുപിത്രംി
കളിനോലനോ�ാ അവിചെരാ നീ�ം ചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് ഭാരാണ്കൂടിം പിൌരാന്മാാർ�് ഭാദ്രവും സുരാക്ഷിതവുമായാ 
ജീീവിിതം കൈകവിരുംത്താൻ ഉദയമിച്ചു. ഇത്തരാം ഉദയമങ്ങൾ�് വിഴിിചെവിച്ചു ചെകാണ്ട്് ഭാരാണ്കൂടിവും 
അതിചെ� ആധുനികതാ സംങ്കല്പത്തിലധാിഷ്ഠിിതമായാ വിികസംന പിരാിപിാടിികളുംം ചെപിാതുചെവി പിങ്കു
ചെവിച്ചത് ജ്ഞാംാനാധാിഷ്ഠിിത അധാീശ നോബിാധാമാചെണ്ന്നു കാണ്ാം.

നോകരാളത്തിചെല ജീാതി നോകന്ദ്രീകൃത സംമൂഹാം പുരും�നോമൽനോ�ായ്മയുചെടി കീഴിിലും നോകാളനീകരാണ്
ത്തിനു കീഴിിലും നിലനിന്നിരുംന്ന അധാികാരാവിയവിസ്ഥയാിൽ നോമൽസൂചാി�ിച്ച വിിധാത്തിലുള്ള വിികസംന
പിദ്ധിതികളാണ്് തുടിർന്നിരുംന്നചെതന്ന് കാണ്ാം. ജീാതിവിയവിസ്ഥയാിൽ കീഴിാളരുംം സ്ത്രീകളുംം തങ്ങളുംചെടി 
ശാരാീരാിക തന്മായുചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിലാണ്് സംാമ്പ്രദായാിക സംമൂഹാത്തിൽ വിിഭാജീി�ചെ�ട്ടിിരുംന്നത് 
എന്നത് പ്രനോതയകം ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. ജീാതിവിയവിസ്ഥയുചെടി നോശ്രീണ്ീകരാണ്ം ജീന്മാസംിദ്ധിമായാ 
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ജീാതിചെയാന്ന ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ അടിിസ്ഥാനമാ�ിയാായാിരുംന്നു. ജീാതിനോകന്ദ്രിതവിയവിസ്ഥയാിൽ 
കീഴിാളരുംം പുരും� നോകന്ദ്രിതവിയവിസ്ഥയാിൽ സ്ത്രീകളുംം ഭാിന്നനോശ�ി�ാരുംനോടിതിന് സംമാനമായാ തന്മാ
യാാലാണ്് അടിയാാളചെ�ടുന്നത്.

അതായാത് ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ സംംബിന്ധിച്ച ചെപിാതു വിിവിക്ഷകളനുസംരാിച്ച് കീഴിാളരുംം സ്ത്രീകളുംം 
മറ്റു പിാർശാവിത്കൃതവിിഭാാഗം�ാരുംം സംവിിനോശ�മായാ അർത്ഥത്തിൽ ഭാിന്നനോശ�ിയുചെടി തചെന്ന തന്മാ
കളായാിട്ടിാണ്് ചാരാിത്രം സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ വിയവിഹാരാി�ചെ�ടുന്നത് എന്നർത്ഥം. ജീാതിവിയവിസ്ഥ രൂപിചെ�
ടുത്തിയാ നോമൽകീഴ്മുദ്രകൾ, അയാിത്തം, വിിനോവിചാനങ്ങൾ എന്നിവിചെയാാചെ� ജീാതി ശരാീരാത്തിനുനോമൽ 
നോരാഖചെ�ടുത്തചെ�ട്ടി സംങ്കീർണ്ണനിർമ്മിിതിയാാണ്് ജീാതി. ജീാതിശരാീരാങ്ങൾ വിയക്തിയുചെടി കൈദനംദിന 
ജീീവിിതവൃത്തികചെള പിലതരാത്തിലും പിരാിമിതചെ�ടുത്തുംന്നതായാി കാണ്ാം. വിസ്ത്രം,വിർണ്ണം, ചെതാഴിിൽ, 
ഭാാ� തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാാം തചെന്ന അവിചെ�/അവിളുംചെടി സംവിിനോശ�സംാതാചെത്ത ആനോലഖനം ചെചായ്യംാ
നുള്ള സംാമൂഹാിക നിർമ്മിിതിയാാണ്്. പുരും�ാധാീശതാത്തിനു കീഴിിൽ സ്ത്രീ ശരാീരാവും സംമാനമായാി 
കൈദനംദിന ജീീവിിതവൃത്തികചെള പിരാിമിതചെ�ടുത്തുംന്ന രാാഷ്ട്രീീയാ വിയവിസ്ഥയുചെടി മുദ്രകൾ നോപിറുന്നതിചെന
ക്കുറിിച്ച് ടിി.വിി. മധു ‘ശരാീരാത്തിചെ� സംാമൂഹാിക ബിലതന്ത്രങ്ങൾ’ എന്ന പ്രബിന്ധത്തിൽ പിറിയുന്നത് 
ഇവിിചെടി കൂട്ടിിനോച്ചർ�ാവുന്നതാണ്്. ‘പില മട്ടിിൽ മുദ്രണ്ം ചെചായ്യംചെ�ട്ടി തരാംതിരാിച്ച വിസ്തുവികകളായാാണ്് 
ശരാീരാങ്ങൾ നിലചെകാള്ളുന്നത്. ഈ ശരാീരാങ്ങളിൽ പ്രകൃതിദത്തചെമനോന്നാ കൈനസംർഗ്ഗികചെമനോന്നാ 
എണ്ണാവുന്ന യാാചെതാന്നും കുടിിചെകാള്ളുന്നില്ലാ, ശരാീരാം ഒരും സംാമൂഹാിക ഉ�യാാവുന്നത് ഈ മുദ്ര
നോയാാചെടിയാാണ്്.’12

ജീാതിശരാീരാം ജീാതിവിയവിസ്ഥയാിചെല മൂലയങ്ങചെള ചാിഹ്നചെ�ടുത്തുംന്നതും സ്ത്രീശരാീരാം പുരും� 
നോകന്ദ്രിതവിയവിസ്ഥയുചെടി മൂലയങ്ങചെള ചാിഹ്നചെ�ടുത്തുംന്നതും അഭാാവിമായാിട്ടിാണ്്, അതായാത് സംവിർണ്ണ 
ശരാീരാത്തിന് സംിദ്ധിമായാ സംവിിനോശ�തകളുംനോടിയും മൂലയങ്ങളുംനോടിയും അസംാന്നിദ്ധിയം മൂലമാണ്് കീഴിാള 
ശരാീരാം ഭാിന്നനോശ�ിവിത്കരാി�ചെ�ടുന്നത്. സ്ത്രീശരാീരാം പുരും�ശരാീരാത്തിചെ� സംവിിനോശ�തകളുംചെടി
യും മൂലയങ്ങളുംനോടിയും അഭാാവിചെമന്ന നിലയാിലും സംവിിനോശ� ചാരാിത്രം സംന്ദർഭാത്തിചെല മൂലയവിയവിസ്ഥ, 
രാാഷ്ട്രീീയാ ഘടിന, ഉല്പാദനബിന്ധങ്ങൾ എന്നിവിയാാണ്് നോമൽ സൂചാി�ിച്ച വിിധാത്തിൽ സംാമൂഹാിക-സംാം
സം് കാരാിക-കൈവിദയശാസ്ത്രസംങ്കല്പങ്ങളുംചെടി നിർമ്മിിതികാധാാരാചെമന്നു സംാരാം.

സംാമൂഹാികഘടിനയുചെടി സംവിിനോശ�ത നിമിത്തം സംാമൂഹാിക-സംാമ്പത്തിക വിിഭാവിങ്ങളുംം രാാഷ്ട്രീീ
യാാധാികാരാവുമുള്ളവിർ അധാികാരാത്തിൽ നിന്നും വിിഭാവിങ്ങളിൽ നിന്നും പിാർശാവിൽ�രാി�ചെ�ട്ടി 
സംമൂഹാങ്ങചെള തങ്ങൾ�് വിിനോധായാരാായാി നിർത്തിയാതിചെ� ചാരാിത്രംമാണ്് നമ്മുചെടിത്. സംവിിനോശ�മായാ 
ഈ സംാമൂഹാിക-രാാഷ്ട്രീീയാാധാികാരാ പ്രനോയാാഗംം നോകരാളത്തിനോലാ ഇന്തയയാിചെല ചെപിാതു സംാഹാചാരായങ്ങ
ളിനോലാ മാത്രംം സംംഭാവിിക്കുന്ന ഒറ്റചെ�ട്ടി സംാമൂഹാിക പ്രനോയാാഗംമല്ലാ, ആധുനിക കൈവിദയശാസ്ത്രത്തിനോ�
യും ജീീവിശാസ്ത്രത്തിനോ�യും മറ്റ് പിാശ്ചാതയജ്ഞാംാനശാഖകളുംചെടിയും ജ്ഞാംാനനോശ�ി ആ�ി�ൻ 
ജീനതയുചെടി നോമൽ വിംശീയാവും ലിംഗംപിരാവും സംാംസം് കാരാികവുമായാ വിിനോവിചാനങ്ങളുംം അടിിച്ചമർ
ത്തലും നടിത്താനുള്ള നിരാീക്ഷണ്ങ്ങളായാി പിാശ്ചാതയർ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുചെണ്ട്ന്ന് പിട്രിീസംയ ഹാിൽ 
നോകാളിൻസം് (Patricia Hill collins) നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്.13

ഭാിന്നനോശ�ി�ാരുംചെടി സംാമൂഹാിക നിർണ്ണയാത്തിൽ ശരാീരാം, ജീാതി, മതം, ലിംഗം പിദവിി, വിർഗ്ഗം, 
വിർണ്ണം, നോദശം തുടിങ്ങിയാ വിയാവിഹാാരാിക ബിലങ്ങളുംചെടിചെയാല്ലാാംസംാന്നിദ്ധിയമുണ്ട്്. ശരാീരാശാസ്ത്രത്തി
ചെ�നോയാാ കൈവിദയശാസ്ത്രത്തിചെ�നോയാാ നോരാാഗം നിദാന നിർണ്ണയാ സംമീപിനങ്ങളുംചെടി നോയാാ അളവുനോകാൽ 
ചെകാണ്ടു മാത്രംം നിർവ്വചാി�ാനാവുന്ന സംാമൂഹാിക സംത്തയാായാിട്ടില്ലാ ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ പിരാിഗംണ്ിനോ�
ണ്ട്ത്, ശാരാീരാിക മൂലധാനത്തിചെ� (Physical Capital) അടിിസ്ഥാനത്തിൽ നോശ്രീണ്ീകരാി�ചെ�ട്ടി 
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സംാമൂഹാികസംാതാം എന്ന നിലക്കുകൂടിി ഭാിന്നനോശ�ി എന്ന പ്രനോയാാഗംചെത്ത പിരാിഗംണ്ിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

ശാരാീരാിക മൂലധാനം എന്ന സംങ്കല്പം ചെകാണ്ട്് വിിവിക്ഷിക്കുന്നത് ജീാതി, മതം ,ലിംഗം പിദവിി, 
വിർണ്ണം, ചെതാഴിിൽ, വിിദയാഭായാസംം തുടിങ്ങിയാ സംാമൂഹാിക വിയവിഹാാരാങ്ങളിലുള്ള ശരാീരാത്തിചെ� 
ഇടിചെപിടിൽ നോശ�ിചെയായാാണ്്. സംാമൂഹാിക ശാസ്ത്രജ്ഞാംനായാ പിിയാറിി നോബിാർദൂവിിചെ� (Pierrie 
Bourdieu) സംാമൂഹാിക മൂലധാനം, സംാമ്പത്തിക മൂലധാനം, സംാംസം് കാരാിക മൂലധാനം 14 എന്നീ 
പിരാികല്പനകളുംചെടി ഊന്നലുകളുംമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി ശരാീരാ വിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി സംാഭാാവിചെത്ത 
മനസ്സിലാ�ാനും വിിശദീകരാിക്കുവിാനും ഉള്ള ശ്രീമചെമന്ന നിലയാിലാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ വിിശകലനം 
ചെചായ്യംാൻ ശാരാീരാിക മൂലധാനം എന്ന സംങ്കല്പചെത്ത ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. വിയതയസ്ത സംമൂഹാങ്ങളിൽ 
പിാർശാവില്കൃതരാായാവിർ പ്രധാാനമായും ശാരാീരാിക മൂലധാനത്തിചെ� അഭാാവിത്തിലാണ്് അത്തരാ
ചെമാരും അവിസ്ഥയാിനോല�് എത്തചെ�ടുന്നത്. ഇവിിചെടി ശാരാീരാിക മൂലധാനത്തിചെ� അഭാാവിചെമന്നാൽ 
സംാമൂഹാിക വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ചാില ബിൌദ്ധിിക ശാരാീരാിക സംവിിനോശ�തകൾ�് മൂലയം കല്പി�ചെ�
ടിാചെത നോപിാവുന്നു എന്നു മാത്രംമാണ്ർത്ഥം. ഇതാകചെട്ടി ശാരാീരാിക മൂലധാനം എന്താചെണ്ന്ന് നിർണ്ണ
യാി�ചെ�ടുന്ന സംാമൂഹായ രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹാചാരായങ്ങളുംചെടി അധാികാരാഘടിനയാിനോല�ാണ്് വിിരാൽചൂണ്ടു
ന്നത്. ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദയദശകങ്ങളിൽനോ�ാലും നോകരാളത്തിചെല കീഴിാള സംമൂഹാങ്ങളുംചെടി 
ശരാീരാം വിിനിനോയാാഗംി�ചെ�ട്ടിത് എത്തരാത്തിലാണ്് എന്നുള്ളതിചെനക്കുറിിച്ച് സംനൽനോമാഹാചെ� 
ഒരും പിരാാമർശം ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. ‘കാളനോയാാനോടിാ നോപിാത്തിനോനാനോടിാ ഒ�ം നോചാർന്ന് നുകം ചെവിച്ചു 
ചെകട്ടിി അടിിമ ശരാീരാങ്ങചെള നിലം ഉഴുവിാൻ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു.ജീന്മാിയുചെടി വിളചെരാ കർ�ശമായാ 
നോമൽനോനാട്ടിത്തിൽ നോനരാം ചെവിളുംക്കുനോമ്പാൾ തുടിങ്ങി ഇരുംട്ടും വിചെരാ യാാചെതാരും വിസ്തുവും ധാരാിക്കുവിാ
നനുവിദി�ാചെത ഇലനോയാാ മരാച്ചില്ലാനോയാാ ചെകാണ്ട്് നാണ്ം മറിച്ച് കഠിനമായാ ശാരാീരാിക ശിക്ഷകൾ 
അനുഭാവിിച്ച് യാാചെതാരുംവിിധാത്തിലും രാക്ഷചെ�ടിാൻ പിഴുതില്ലാാത്ത വിിധാത്തിലായാിരുംന്നു അടിിമ 
ശരാീരാം’ 15. നോകരാളീയാ കീഴിാള ജീീവിിതങ്ങൾ അടിിമ ജീീവിിതങ്ങൾ തചെന്നയാായാി പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ട്ടി് 
അതിക്രൂരാമായാ ശാരാീരാിക പിീഡ്നങ്ങൾ�് വിിനോധായാമായാതിചെനക്കുറിിച്ചും അടിിമ ശരാീരാങ്ങൾ ചാരാക്കു
വില്ക്കാരാി�ചെ�ട്ടി് കൈകമാറ്റം ചെചായ്യംചെ�ട്ടിതിചെനക്കുറിിച്ചുമുള്ള വിിനിൽ നോപിാളിചെ� പിഠനങ്ങൾ ഈ 
സംന്ദർഭാത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്.16 സംവിർണ്ണ സംാമൂഹാികഘടിനയാിൽ കീഴിാള ജീാതിശരാീരാങ്ങൾ 
മനു�യരുംചെടി ശാരാീരാികനോമാ മാനസംികനോമാ സംാംസം് കാരാികനോമാ ആയാ സംാതാനിർണ്ണയാനങ്ങളുംചെടി 
മാനദണ്ഡ്ങ്ങളനുസംരാിച്ചല്ലാ നിർച്ചചാി�ചെ�ടുന്നത്. മനു�യൻ എന്നാൽ സംവിർണ്ണ പുരും�ൻ 
മാത്രംമാവുകയും കീഴിാളർ മൃഗംവില്കരാി�ചെ�ടുകയും അടിിമകളായാി മാറ്റചെ�ടുകയും അഭാാവിങ്ങൾ 
ആനോരാാപിി�ചെ�ട്ടി് പിാർശാവില്കരാി�ചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്നു.

ചാരാിത്രംത്തിചെലയും പിരാമ്പരാാഗംത ജ്ഞാംാനശാഖകളിചെലയും പിാർശാവിതക്ൃതരുംചെടി അഭാാവിചെത്ത 
സംാമൂഹാിക സംന്ദർഭാങ്ങളിചെല ഭാിന്നനോശ�ിവിത്കരാണ് ശ്രീമങ്ങളുംമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി മനസ്സിലാ�ാ
നാവും.സംാമൂഹാിക ജീീവിിതത്തിൽ നിന്നും രാാഷ്ട്രീീയാാധാികാരാങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാിന്നനോശ�ി ആനോരാാപിി�
ചെ�ടുന്നവിർ ഒഴിിവിാ�ചെ�ടുന്നതിചെ� യുക്തി ശാരാീരാിക സംാമൂഹാിക മൂലധാനവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി 
ഒരും പ്രശ്നമാണ്്. സംാരാാംശത്തിൽ ഇത് കൈനതിക പ്രശ്നമാണ്്. ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനത്തിന് ഇനോ�ാഴും 
കൈവികലയപിഠനം (Disability Studies) എന്നുള്ള പ്രനോയാാഗംം ഉപിനോയാാഗംിച്ചു വിരുംന്നതു തചെന്ന 
കൈനതികമായാി നോചാാദയം ചെചായ്യംചെ�നോടിണ്ട്താണ്്. ഇത് ഭാിന്നനോശ�ിപിഠനം എന്ന ജ്ഞാംാനശാഖയുചെടി 
രാീതിശാസ്ത്രപിരാമായാ പ്രശ്നമായാി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്്. കൈവികലയം, കൈവികലയ ബിാധാിതർ തുടിങ്ങിയാ 
പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ഇനോ�ാഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്.

ശാരാീരാിക മൂലധാനം, സംവിിനോശ� നോശ�ികൾ എന്നിവിചെയാ മുൻനിർത്തി ഭാിന്നനോശ�ിയുള്ളവിചെരാന്ന് 
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വിിവിക്ഷി�ചെ�ടുന്നവിചെരാ അടിയാാളചെ�ടുത്താനുംതിരാിച്ചറിിയാാനും പിരായാപ്തമായാ മാനദണ്ഡ്ങ്ങളുംം 
മാനകങ്ങളുംംരൂപിചെ�നോടിണ്ട്തുണ്ട്്. യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ബിഹുമുഖങ്ങളായാ സംാമ്പ്രദായാിക ജ്ഞാംാന 
പിദ്ധിതികളുംചെടി സംമീപിനങ്ങളിലും രാീതിശാസ്ത്രങ്ങളിലും തുടിർന്നു നോപിാരുംന്നകൈനതികാവിനോബിാധാത്തി
ചെ� പ്രശ്നം കൂടിിയാാണ്്. ചാരാിത്രംം, ശാസ്ത്രം, രാാഷ്ട്രീീയാഘടിന, സംാമൂഹാിക സ്ഥാപിനങ്ങൾ, സംാംസ്കാാരാിക 
വിയവിഹാാരാങ്ങൾ, വിിഭാവിങ്ങളുംചെടി വിിതരാണ്ം എന്നിവിയാിചെലാചെ� കാലങ്ങളായാി പിിൻതുടിരുംന്ന 
കാലഹാരാണ്ചെ�ട്ടി സംങ്കല്പനങ്ങളാണ്് ഭാിന്നനോശ�ിചെയാ സംാധൂകരാിക്കുന്ന ആശയാാവിലികചെളയും 
പ്രനോയാാഗംങ്ങചെളയും സംാധായമാക്കുന്നത്.
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ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. ഇനോ�ാൾ നോകാഴിിനോ�ാടി് ഗംവി. ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ 
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ചാങ്ങാത്തവും ചെപിചെണ്ണഴുത്തുംം 
കൈസംബിർ ചെപിണ്കൂട്ടിങ്ങളുംചെടി രാചാനകളിലൂചെടി ഒരാനോനാ�ണ്ം

ജീിസം നോജീാസം്
അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം,ഗംവി. ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ്, തലനോശ്ശിരാി.

സ്ത്രീകൾ അജ്ഞാംതയുചെടി, ഏകാന്തതയുചെടി തടിവുകാചെരാന്നും അവിർ സംംഭാാ�ണ്ത്തിന് അശക്തചെരാ
ന്നും അപ്രാപ്തചെരാന്നും പിറിഞ്ഞാത് ഓനോ�ലിയാൻ ചെഫ്മിനിസ്റ്റാായാ ചെജീർമ്മിൻ ഗ്രീറിാണ്്. ആണ്നോകാ
യ്മയുചെടി അധാികാരാ വിയവിഹാാരാങ്ങൾ കർശനമായാ നിഷ്ഠികനോളാചെടി സ്ത്രീചെയാ പ്രനോതയകമണ്ഡ്ലങ്ങ
ളിൽ തളച്ചിടുകയും നിശബ്ദയാാക്കുകയും ചെചായ്തു.അവിൾ മിണ്ട്ാൻ ഭായാചെ�ട്ടു. മിണ്ട്ിയാനോ�ാഴിാകചെട്ടി 
പിലനോ�ാഴും പിരാിഹാാസംയയാായാി. നിരാന്തരാമായാ പിരുംവിചെ�ടിലുകൾക്കു വിഴിങ്ങിചെ�ാടുത്തതു ചെകാണ്ട്് 
സംംസംാരാിക്കുനോമ്പാചെഴിാന്നും അവിളുംചെടി ശബ്ദം അവിളുംനോടിതായാിരുംന്നില്ലാ. പിറിഞ്ഞാതിചെ� ആശയാമാ
കചെട്ടി തികച്ചും സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിമാചെണ്ന്ന് അവിൾ�് ഒരാി�ലും തിരാിച്ചറിിയാാനും നോശ�ിയാില്ലാായാിരുംന്നു. 
പുരും�ന്മാാർ ഉൾചെ�ട്ടി സംംവിാദങ്ങളിലും അവിൾ�് മൌനമായാിരുംന്നു അനുനോയാാജീയം. പുരും�ന്മാാരും
ള്ള സംദസ്സുകളിൽ മൌനം പിാലി�ണ്ചെമന്ന് നോവിദപുസ്തകം തചെന്ന അവിനോളാടി് അനുശാസംിച്ചു. 
സ്ത്രീകളുംചെടി ഇടിം, അവിൾ�് ശബ്ദി�ാനുള്ള അധാികാരാം ഒചെ�യും എത്രംനോയാാ പിരാിമിതമാണ്്. 
കാലങ്ങളായാി തങ്ങചെള അടിിച്ചമർത്തുംന്ന ലിംഗംാധാീശ പിാരാമ്പരായചെത്ത സംംരാക്ഷിക്കുന്ന വിാക്കുക
ളാണ്് താൻ ഏറ്റുപിറിയുന്നചെതന്ന കൈവിരുംദ്ധിയം തിരാിച്ചറിിയാാചെത നോപിാകുന്നുചെവിന്നതാണ്് പിലനോ�ാഴും 
സ്ത്രീ ഭാാ�ണ്ങ്ങൾ/എഴുത്തുംകൾ നോനരാിടുന്ന മചെറ്റാരും പ്രതിസംന്ധി. ഇത്തരാം അടിിനോച്ചൽ�ി�ചെ�ട്ടി 
പ്രതിബിന്ധങ്ങചെള മറിികടി�ാൻ എല്ലാാ�ാലത്തുംം സ്ത്രീകൾ പിലവിിധാ സംാധായതകളനോനാ�ിക്കുന്ന
തും ആർജീവിമുള്ള എഴുത്ത്, ഭാാ�ണ്ം എന്നിവിയാിലൂചെടി സംാതാം അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നതും പിനോക്ഷ 
ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. അപ്രാപ്തരാായാ, ഏകാകിനികളായാ സ്ത്രീകൾ ചാങ്ങാത്തത്തിലൂചെടി, 
കൂട്ടുകൂടിലുകളിലൂചെടി കൂടുതൽ ശക്തരാാവുന്നു, തങ്ങളുംചെടി പിരാിമിതികചെള, അവിസംരാങ്ങളില്ലാായ്മകചെള 
അതിജീീവിിക്കുന്നത് പുതിയാ കാലത്തിചെ� സംവിിനോശ�തയാാവുന്നു. തിരാിച്ചുപിിടിിച്ച വിാക്കുകളിലൂചെടി 
സംായാം അടിയാാളചെ�ടുത്തചെ�ട്ടിതിചെ� വിർത്തമാനകാലചെത്ത പിരാിനോശാധാിക്കും മുൻപി ്എങ്ങചെനചെയാാ
ചെ�യാാണ്് അവിൾ ഓനോരാാ കാലത്തുംം തചെന്നത്തചെന്ന ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചചെതന്നു പിരാിനോശാധാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

ആദയകാല കഥാപുസ്തകങ്ങചെളാന്നിൽ അനുസംൂതം കഥ പിറിയുന്ന ഒരും സ്ത്രീയുണ്ട്്. ആ കഥകൾ 
ചെകാണ്ട്വിൾ നീട്ടിിചെയാടുത്തതും, തിരാിച്ചുപിിടിിച്ചതും സംാന്തം പ്രാണ്നാണ്്, ഒ�ം തചെന്നനോ�ാചെല 
അനോനകം സ്ത്രീകളുംനോടിതും. അതിജീീവിനത്തിനായുള്ള ജീീവിന്മാരാണ് സംമരാമാണ്് ചാിലനോ�ാചെഴിങ്കിലും 
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ചെപിണ്ണിനു കഥപിറിച്ചിചെലന്ന് പ്രതീകാത്മകമായാി പിറിയുകയാായാിരുംന്നു ആയാിരാചെത്താന്നു രാാവുകൾ 
നീണ്ട് ആ കഥകളിലൂചെടി ചെ�ഹാറിസംാചെദന്നു വിായാിചെച്ചടു�ാം.

നോലാകചെമങ്ങും മി�വിാറും വിാചെമാഴിി�ഥാ പിാരാമ്പരായങ്ങളിചെലല്ലാാം കഥപിറിച്ചിലുകാർ 
ചെപിണ്ണുംങ്ങളാണ്്. മുത്തശ്ശിി�ഥകൾ എന്ന നോപിരും തചെന്ന അവിർ�് കഥനോയാാടുള്ള അടു�ം, കഥാ
ഖയാനത്തിചെല ചെപിണ്മികവി് എന്നിവിചെയാ കൃതയമായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നുമുണ്ട്്. പിനോക്ഷ പിിന്നീടി് 
കഥ കാരായമായാനോ�ാൾ, വിരാചെമാഴിിയാിനോലക്കും അച്ചടിിച്ച പുസ്തകങ്ങളിനോലക്കും കഥ വിളർന്നനോ�ാൾ 
സ്ത്രീകൾ കഥയുചെടി നോലാകത്തും നിന്നു ബിഹാിഷ്കൃതരാായാി .പിനോക്ഷ കഥ പിറിയാാനുള്ള അദമയമായാ 
വിാഞ്ഛ അവിളിൽ ജീന്മാവിാസംനചെയാനോന്നാണ്ം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു താനും. വിിലക്കുകചെള മറിികടിന്ന് 
അക്ഷരാം പിഠി�ാനും വിായാി�ാനുമവിസംരാം കിട്ടിിയാ സംർഗ്ഗാത്മകതയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ചാിലചെരാങ്കിലും 
ആണ്നോപിരുംകളിൽ എഴുതാൻ തുടിങ്ങിയാത് അങ്ങചെനയാാവിണ്ം. എഴുതിനോയാ തീരൂ എന്നുറി�ിച്ച 
ആ നൂനപിക്ഷത്തിന് പുരും�നാമം നിർമ്മിിച്ചു ചെകാടുത്ത മറി കുറിചെച്ചങ്കിലും സുരാക്ഷിതമായാിരുംന്നു.

മലയാാളത്തിചെല ആദയകാല ചെപിണ്കഥകളിചെലാന്നിചെല നായാികയും ഇനോതനോപിാചെല 
ആണ്നോപിരാിൽ രാചാനകൾ നടിനോത്തണ്ട്ി വിന്നത് കൌതുകകരാമാണ്്. എഴുത്തിചെ� നോലാകത്ത് 
പുരും�നും സ്ത്രീക്കും കിട്ടുന്ന വിയതയസ്ത പിരാിഗംണ്നകചെള കൃതയമായാി വിിലയാിരുംത്താൻ എം.സംരാസംാ
തീബിായാി എഴുതിയാ തലനോച്ചാറിില്ലാാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്ന ആ കഥയ്ക്കും കഴിിയുകയും ചെചായ്തു. എഴുത്ത് 
പുരും�ചെ� അവികാശവും അധാികാരാനോമഖലയുമാണ്്. എഴുതുന്ന പുരും�ന് ആവിശയമായാ നോസംവിന
ങ്ങൾ നിർവ്വഹാി�ാനാണ്് സ്ത്രീകൾ .എഴുത്തുംകാരാനായാ ഭാർത്താവിിചെന പിരാിചാരാിച്ചും അയാാളുംചെടി 
സംർഗ്ഗരാചാനയ്ക്കും വിിഘ്നമുണ്ട്ാക്കുന്ന ഒന്നും, ഒരും കുട്ടിി�രാച്ചിൽ നോപിാലും വിീട്ടിിലുയാരാാചെത ശ്രീദ്ധിിച്ചുമാണ്് 
കഥയാിചെല നായാിക തചെ� ഭാാരായാധാർമ്മിം പൂർത്തീകരാിക്കുന്നത്. സംർഗ്ഗരാചാന അത്രംനോത്താളം 
ഏകാന്തതപിവും ധായാനവും മനനവുചെമാചെ� ആവിശയമുള്ള ദിവിയകർമ്മിമാണ്് എഴുത്തുംകാരാന്. 
ഗൃഹാകൃതയങ്ങൾക്കും ഭാർത്തൃപിരാിചാരാണ്ങ്ങൾക്കുചെമല്ലാാം നോശ�ം അവിൾ ഉറി�ചെമാഴിിച്ചിരുംചെന്നഴു
തിയാ,ബിാലകൃഷ്ണൻ നായാചെരാന്ന ആണ് നോപിരാിൽ മത്സരാത്തിനയാച്ച ഒരും നോനാവിൽ അംഗംീകരാി�
ചെ�ടുന്നു. ഭാർത്താവി് തചെ� നിതാന്തശത്രുവിായാി കണ്ട് ആ എഴുത്തുംകാരാൻ സംാന്തം ഭാാരായയാാചെണ്ന്നു 
മനസ്സിലാക്കുന്നനോതാചെടി സംാാഭാാവിികമായും കുപിിതനാവുന്നു. അതിലുപിരാി അപിമാനിതനും. 
പുരും�ചെ� അധാികാരാനോമഖലയാിനോല�് ഒരും സ്ത്രീ വിയാജീനോപിരാിലാചെണ്ങ്കിലും കടിന്നു ചെചാല്ലുക, അവിിചെടി 
നോസംാച്ഛിാധാിപിതികളായാ പുരും�ന്മാാചെരാ�ാൾ വിിജീയാിയാാവുക ഇചെതാചെ� ക്ഷമി�ാനാവിാത്ത 
അപിരാാധാങ്ങളാണ്്. . “തലനോച്ചാറിില്ലാാത്ത സ്ത്രീകൾ “ എന്ന കഥ, എഴുതുന്ന സ്ത്രീയും എഴുത്തുംകാരാനായാ 
പുരും�നും അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്ന ഭാൌതിക-ബിൌദ്ധിിക സംാഹാചാരായങ്ങളിചെല അന്തരാചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള 
സംംവിാദാത്മകമായാ ഒട്ടിനോനകം നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ മുനോന്നാട്ടുചെവിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇന്നും വിളചെരാചെയാാന്നും വിയതയ
സ്തമല്ലാാത്ത സംാംസ്കാാരാികാവിസ്ഥ കൂടിിയാാണ്ത്. ആ നായാികയുചെടി പിിൻഗംാമിയാാണ്് അടു�ള�ാ
ത്രംങ്ങൾ�ിടിയാിൽ മുറിിചെ�ൻസംിലും കടിലാസും സൂക്ഷിച്ച, പിാതിരാാത്രംി ചെതാട്ടിിൽ�യാറിിചെ� ഒരാറ്റം 
കൈകയ്യംിൽ പിിടിിച്ചു മറുകൈകയ്യു ചെകാചെണ്ട്ഴുതിയാ ലളിതാംബിിക അന്തർജ്ജനം, ജീീവിിച്ചിരുംന്നാൽ 
എഴുതിനോ�ാവുചെമന്ന് ഭായാന്ന് ആത്മഹാതയ ചെചായ്ത് രാാജീലക്ഷ്മി. .. അവിചെളനോ�ാലുള്ളവിരാാണ്് വിിഴുപ്പു 
തുണ്ികളുംം എച്ചിൽ�ാത്രംങ്ങളുംം നിറിഞ്ഞാ വിീട്ടിിൽ നിന്ന് നോമബിിൾ അമ്മിായാിയുചെടി വിാതിലുകളുംം 
ചുവിരുംകളുംമില്ലാാത്ത കടിൽത്തീരാ വിസംതിയാിനോല�് ഓടിി രാക്ഷചെപിടിാൻ ചെകാതിക്കുന്നത്. കാരാണ്ം 
അവിൾചെ�ഴുതണ്ം. അവിൾ�് ജീീവിി�ണ്ചെമങ്കിൽ എഴുതിനോയാ മതിയാാവൂ. എഴുത്ത് സംായാം 
പ്രതയക്ഷചെ�ടുത്തലിചെന�ാൾ, തചെന്നത്തചെന്ന, തചെ�യുള്ളിചെല സംർഗ്ഗ നോക്ഷാഭാങ്ങചെള ഒളി�ി
�ാനുള്ള ഉപിാധാിയാായാി കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ-പില നോപിരുംകളിൽ എല്ലാാ�ാലങ്ങളിലും അവിളുംണ്ട്്. 
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ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്നു തനിക്കു തചെന്ന നോബിാധായചെ�ടിാനും കൂടിിയാാവിണ്ം അവിളുംചെടി എഴുത്ത്.

ലളിതവും തീർത്തുംം കൈവിയാക്തികവുമായാിരാിക്കുനോമ്പാൾ നോപിാലും സ്ത്രീരാചാനകൾ�് കൃതയവും 
വിയക്തവുമാചെയാാരും രാാഷ്ട്രീീയാം ഉചെണ്ട്ന്നു പിറിയാാനുള്ള കാരാണ്വും അതു തചെന്നയാാണ്്. അത് വിയവി
സ്ഥാപിിതമായാ അധാീശതാഘടിനകനോളാടി് ഏചെതങ്കിലുചെമാചെ� വിിധാത്തിൽ ഇടിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. 
സംായാംനിർവ്വചാനം, സംാതാസ്ഥാപിനം, കർത്തൃതാം, സംായാാധാികാരാം തുടിങ്ങി വിയതയസ്ത ധാർമ്മിങ്ങളാണു 
സ്ത്രീരാചാനകൾക്കുള്ളത്.എഴുത്തുംകാരാിയുനോടിത് സംാന്തം ശബ്ദചെത്ത ചെഞാരാിച്ചമർത്തുംകയും നിയാന്ത്രിക്കുക
യും ചെചായ്യുന്ന ആധാിപിതയ വിയവിസ്ഥിതികചെള പ്രതിനോരാാധാി�ലാണ്്., അവിളുംനോടിത് ഒരും തരാം ചാാരാിത്രംയ
ധാാംസംനമാണ്് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചെവിർജീിനിയാ വൂൾഫ്് പിറിയുന്നതും ഇതു തചെന്നയാാണ്്.മലയാാ
ളത്തിചെല ചെപിണ് കഥാപിാരാമ്പരായത്തിലൂചെടിയുള്ള ഒരും അലസംയാാത്രംയാിൽ നോപിാലും ചെവിളിചെ�ടുന്നത് 
നമ്മുചെടി കഥാസംാഹാിതയവും പ്രതിനോരാാധാാത്മകമായാിരുംന്നുചെവിന്നു തചെന്നയാാണ്്. ആണ്ധാികാരാ വിയ
വിസ്ഥിതിയുചെടി (Patriarchy) നിയാമങ്ങചെളയും നോശ്രീണ്ീബിദ്ധിമായാ ലിംഗംാധാികാരാ ബിന്ധങ്ങചെളയും 
അത് വിിമർശന വിിനോധായാമാ�ിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുകയും ചെചായ്തു. സ്ത്രീയുചെടി ഇടിചെത്തയും സംാതാചെത്തയും 
പ്രതിസംന്ധിയാിലാക്കുന്ന, അവിചെയാ പിരാിമിതചെ�ടുത്തുംന്ന എല്ലാാ വിിനോവിചാനങ്ങചെളയും സ്ത്രീ രാചാനകൾ 
വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. ലിംഗംപിദവിി (Gender) അധാീശതാത്തിചെ�യും വിിനോധായാതാത്തിചെ�യും 
സംവിിനോശ� ഘടിന രൂപിചെ�ടുത്തുംന്നതും സംമൂഹാ നോശ്രീണ്ികളിൽ അവിചെയാ വിിനയസംിക്കുന്നതും അതു 
വിളചെരാ സംാാഭാാവിികചെമന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടംിച്ചു ചെകാണ്ട്ാണ്്.ഗംാർഹാികവും സംാമൂഹാികവുമായാ അസംമ
താങ്ങചെളനോയാാ വിിനോവിചാനങ്ങചെളനോയാാ വിിലക്കുകചെളനോ�ാലുനോമാ സ്ത്രീകൾ�് തിരാിച്ചറിിയാാനാവിാചെത 
നോപിാവുന്നതിനുള്ള കാരാണ്വുമാണ്്. ലിംഗംപിദവിീബിദ്ധിമായാ നിയാന്ത്രണ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിചെ� 
ചെമരും�ലുകളിൽ നിന്ന് സംാന്തം സംർഗംാത്മകതചെയാ വിിനോമാചാി�ിക്കുകചെയാന്നത് അനായാാസംമചെല്ലാ
ന്നു ചുരും�ം. പിനോക്ഷ നോലാകചെത്തങ്ങും എഴുത്തുംകാരാിയാായാ സ്ത്രീ അത്തരാം കുതറിലുകൾ നിരാന്തരാം 
നടിത്തിചെ�ാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്നു.

ചെപിണ്ണുംങ്ങളുംചെടി എഴുത്ത്—വിഴിികൾ, വിഴിി പിിഴി�ലുകൾ
സംർഗ്ഗാത്മകരാചാനകളുംമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടുള്ള ലിംഗംാ നോഭാദാധാിഷ്ഠിിതപിഠനങ്ങൾ�് രാാഷ്ട്രീീയാപിരാവും ചാരാി
ത്രംപിരാവുമായാ പ്രസംക്തി കൂടുതലാണ്്. ഉടിചെലഴുത്തിചെ�, ശരാീരാരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ�, ലിംഗംാധാികാരാത്തി
ചെ� പിരാസ്പരാ വിിരുംദ്ധിങ്ങളുംം പിരാസ്പരാപൂരാകങ്ങളുംമായാ നിരാവിധാി സംങ്കീർണ്ണധാാരാകളുംള്ള സംമകാല സ്ത്രീ 
രാചാനകചെള ആ രാീതിയാിലാണ്് അപിഗ്രഥനവിിനോധായാമാനോ�ണ്ട്ത്. കർത്തൃതാം, സംായാംനിർണ്യാനം, 
പുനർനിർവ്വചാനം തുടിങ്ങി കൈസ്ത്രണ് സംാതാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ബിഹുസംാരാമായാ അനുഭാവിനോമഖലകചെള 
ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നുണ്ട്് സ്ത്രീകളുംചെടി എഴുത്ത്. സംർഗ്ഗരാചാനയുചെടി നോമഖലകളുംം സൂക്ഷ്മമായാ പിരാിവിർത്തന
ങ്ങൾക്കു വിിനോധായാമായാ കാലഘട്ടിമാണ്് ഉത്തരാാധുനികതയുനോടിത്. ചെപിണ്ണിചെ� എഴുത്തിചെന ഏറ്റവും 
ക്രിയാാത്മകമായാി സംാാധാീനി�ാൻ കഴിിഞ്ഞാ പിരാിവിർത്തനങ്ങളായാിരുംന്നു അവിയാിൽ ഭൂരാിഭാാഗംവും. 
കൂടുതൽ എഴുത്തുംകാരാികളുംണ്ട്ാവിാൻ, എഴുത്തുംകാരാി എന്ന അംഗംീകാരാത്തിനു നോവിണ്ട്ിയാല്ലാാചെത 
തചെന്ന തുറിന്നു പിറിച്ചിലുകൾ നടിത്തുംന്ന സ്ത്രീകളുംണ്ട്ാവിാൻ നോപ്രരാകമായാതും ഇത്തരാം മാറ്റങ്ങളാണ്്. 
നഗംരാവിൽ�രാണ്ം, ദൃശയമാധായമങ്ങൾ, ആനോഗംാള ഗ്രാമസംങ്കല്പം എന്നിവിചെ�ാചെ� ചെപിണ് പിറിച്ചി
ലുകചെള, രാചാനകചെള നിർണ്ായാകമായാി സംാാധാീനി�ാൻ കഴിിഞ്ഞു. അക്കൂട്ടിത്തിൽ നോസംാ�യൽ 
മീഡ്ിയായ്ക്കുംള്ള പിങ്ക് അഗ്രഗംണ്യമാണു താനും. സ്മാർടി് നോഫ്ാണ്ിനു മുന്നും പിിന്നുചെമന്ന് കൃതയമായാി 
വിിഭാജീി�ാവുന്ന രാീതിയാിൽ മലയാാളി സ്ത്രീയുചെടി സംർഗ്ഗാത്മക ജീീവിിതം രൂപിാന്തരാം പ്രാപിിച്ചു. 
ജീീവിിതത്തിചെ� എല്ലാാ നോമഖലകചെളയും അതു സംാാധാീനിച്ചിട്ടുണ്ട്ാവിാം. പിനോക്ഷ സ്ത്രീചെയാ സംംബി
ന്ധിച്ച് അവിളിചെല സംർഗ്ഗനോശ�ിചെയാ ഉണ്ർത്താനും ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്താനും കഴിിഞ്ഞുചെവിന്നതു 
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തചെന്നയാാണ്് വിിവിരാസംാനോങ്കതിക വിിദയയുചെടി, നോസംാ�യൽമീഡ്ിയായുചെടി ഏറ്റവും ഗുണ്പിരാമായാ ഫ്ലം. 
ശരാീരാചെത്തക്കുറിിച്ച്, സംാതാനോബിാധാചെത്തക്കുറിിച്ച്, ലിംഗംപിദവിിചെയാക്കുറിിച്ച് സംമകാല നോലാകനോത്താടു 
സംംവിദി�ാനുള്ള ഏറ്റവും വിിശാലമായാ ഒരും നോസ്പസം് അവിൾക്കു വിീണ്ടുകിട്ടുകയാായാിരുംന്നു. മറിഞ്ഞാി
രുംനോന്നാ, ചെതളിഞ്ഞാിരുംനോന്നാ, മാറിിയാിരുംനോന്നാ, മചെറ്റാരാാളായാി മാറിിനോയാാ അവിൾ�് തചെന്നക്കുറിിച്ച്, 
നോലാകചെത്തന്തിചെനയും കുറിിച്ച് സംംസംാരാി�ാൻ കഴിിയുന്നു. എഴുതുക, സംാതന്ത്രമായാി എഴുതുക, 
നിർഭായാമായാി എഴുതുക, സംായാം എഡ്ിറ്ററും പിബ്ലിി�റുമായാി മാറുക തുടിങ്ങിയാ സംാധായതകൾ ചെപിചെണ്ണ
ഴുത്തിചെനയാാനോണ്റ്റവും ഊർജ്ജസംാലമാ�ിയാചെതന്ന് എഫ്്ബിി ചുവിരുംകളിചെല സ്ത്രീ പ്രാതിനിധായം 
വിിളിച്ചു പിറിയുന്നുണ്ട്്.

നിർവ്വചാനങ്ങൾക്കും ചാിന്തകൾക്കും അതീതമായാ സംങ്കീർണ്തചെയാന്ന ആ മുഖവുമായാി 
1984-കളിലാണ്് കൈസംബിർ നോസ്പസം് (Cyberspace ) നോലാകത്തിനു പിരാിചാിതമാവുന്നത്. നമ്മുചെടി 
സംംസ്കാാരാമുദ്രകചെളചെയാാട്ടിാചെക പിരാിവിർത്തി�ി�ാൻ ചെകല്പുള്ളതായാിരുംന്നു ആർട്ടിിഫ്ി�യൽ റിിയാാ
ലിറ്റിചെയാന്നും പിിന്നീടി് ചെവിർചാാൽ റിിയാാലിറ്റിചെയാന്നും വിിനോശ�ി�ി�ചെ�ട്ടി കൈസംബിർ ചെസ്പയാിസം്.
കമ്പൂട്ടിറും കമ്പൂട്ടിറിിനാൽ പ്രതീതമാ�ചെ�ട്ടി അന്തരാീ�വും ദൃശയാനുഭാവിങ്ങളുംം സ്ഥലത്തിചെ�, സംാ
താത്തിചെ� ആധാികാരാികതയും അതിരുംകളുംം തകർക്കുകയാായാിരുംന്നു. ഏഴു വിർ�ങ്ങൾക്കു നോശ�ം 
കൈസംബിർ ചെഫ്മിനിസംചെമന്ന പിദവും വിയാപികമാവുന്നു. സ്ത്രീകളുംചെടി വിയവിഹാാരാനോമഖലകളിൽ ഏറ്റവും 
കാലികമായാ വിിവിരാസംാനോങ്കതികവിിദയയുമായുള്ള ബിന്ധചെത്ത കുറിിക്കുന്ന കൈസംബിർ ചെഫ്മിനിസംം 
കൈസംബിർ ഇടിത്തിചെല സ്ത്രീ ഇടിചെപിടിലുകചെള, കൂട്ടിായ്മകചെള അവിയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത, ദർശനചെത്ത 
കൃതയമായാി പിിന്തുടിരുംന്നു.

ശാസ്ത്ര സംാനോങ്കതികതയുചെടി പുരും� സംാഭാാവിചെത്ത, കൈസംബിർ ഇടിങ്ങളിചെല പുരും�ാധാിപി
തയത്തിചെ� ചാിഹ്നങ്ങചെള അപിനിർമ്മിിക്കുന്നുമുണ്ട്് കൈസംബിർ ചെഫ്മിനിസംം. വിിവിരാ സംാനോങ്കതിക 
വിിദയയുചെടി രാംഗംചെത്ത പുരും�ാനുകൂലമായാ രാാഷ്ട്രീീയാ ധാാനികൾ, സംാനോങ്കതികവിിദയനോയാാടുള്ള സ്ത്രീകളുംചെടി 
ബിന്ധം സംന്ദിഗ്ദ്ധതയുചെടിതാണ്് എന്ന നോബിാധാം, കൈസ്ത്രണ്ാനുഗുണ്ചെമന്നു കല്പി�ചെ�ട്ടി മൂലയങ്ങൾ�ി
ണ്ങ്ങിയാതല്ലാ അവിചെയാന്ന ധാാരാണ് ഇതിചെനചെയാല്ലാാം തകർ�ാൻ, സംാനോങ്കതിക വിിദയയാിചെല ആധാി
കാരാികതയും കൈവിദഗ്ദ്ധയവും സ്ത്രീകൾക്കും അനായാാസംം വിഴിങ്ങുചെമന്നു സ്ഥാപിി�ാൻ കൈസംബിർ 
ഇടിത്തിചെല ചെപിണ്ഇടിചെപിടിലുകൾ�ാവുന്നു.

തുറിന്നതും ദ്രവിാത്മകവും സംാതന്ത്രവും ആനോഗംാളവിിവിരാ സംാനോങ്കതികവിിദയയുചെടി സംങ്കീർണ് 
സംാമൂഹാികതചെയാ അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നതുമായാ പിരാികല്പനയാാണ്് കൈസംബിർ ചെഫ്മിനിസംം. മർേിതാ
വിസ്ഥകളുംചെടി സംാമൂഹാിക സംാംസ്കാാരാിക പിശ്ചാത്തലങ്ങചെള പ്രതിനിർമ്മിിക്കുക, തങ്ങചെള അപിരാമാ
ക്കുന്ന വിയവിഹാാരാങ്ങചെളയും പ്രനോയാാഗംങ്ങചെളയും ചെചാറുത്തും നോതാല്പിക്കുക എന്നിങ്ങചെന വിിപുലമായാ 
ലക്ഷയങ്ങളാണ്തിന്നുള്ളത്. അതിജീീവിനത്തിനുള്ള നോശ�ി വിീചെണ്ട്ടുക്കുക, തങ്ങചെള ശരാീരാമായാി 
മുദ്രകുത്തിയാ നോലാകചെത്ത തിരാിച്ച് അടിയാാളചെ�ടുത്താനുള്ള ചാിഹ്നങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്തുംക, അധാികാരാ
ചെത്ത വിിനോകന്ദ്രീകരാി�ാനുള്ള സംാാതന്ത്രയം സ്ഥാപിിക്കുക തുടിങ്ങിയാ ലക്ഷയങ്ങളുംള്ളതു ചെകാണ്ട്ാണ്് 
കൈസംബിർ നോലാകത്തിചെല സ്ത്രീ ആവിിഷ്കാരാങ്ങൾചെ�ല്ലാാം ഏറിിയും കുറിഞ്ഞും പ്രതിനോരാാധാാത്മക 
സംാഭാാവിം ഉണ്ട്ാവുന്നത്.

ചെസ്പയാിനിചെല പ്രമുഖ മാധായമപിഠിതാവിായാ കാസ്റ്റാൽസം് പുതുകാല സംമൂഹാചെത്ത ചെനറ്റ് വിർ�് 
ചെസംാകൈസംറ്റിചെയാന്നു വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്് . പുതിയാ ആശയാവിിനിമയാ വിയവിസ്ഥക
ചെളയും സംനോങ്കതങ്ങചെളയും മാസം് ചെസംൽഫ്് കമ്മിൂണ്ിനോ��ൻ എന്നാണ്നോേഹാം വിിളിക്കുന്നത്. 
പുതിയാകാലത്തിചെ� ഏറ്റവും വിലിയാ സംാധായതകളിചെലാന്നാണ്് മാസം് ചെസംൽഫ്് കമ്മിൂണ്ിനോ��ൻ. 
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ഓനോരാാ വിയക്തിക്കും മാസം് കമൂണ്ിനോ��നുള്ള സംൌകരായവും കൈവിദഗ്ദ്ധയവും .സ്ത്രീകളുംചെടി കൈസംബിർ 
ഇടിചെപിടിലുകൾ�് കൂടുതൽ അർത്ഥവിയാപ്തിയുണ്ട്്. സ്ത്രീകർത്തൃതാം/ലിംഗംപിദവിി ഇവി ക്രമീകരാി�ാ
നുള്ള ഇടിമായാി സ്ത്രീകൾ കൈസംബിർ നോലാകചെത്ത ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. പിരാമ്പരാാഗംത മൂലയഘടിനകചെള 
പിാചെടി നിനോ�ധാി�ാചെത ഏചെറിക്കുചെറി സംാതന്ത്രമായും സുരാക്ഷിതമായും ആത്മാവിിഷ്കാരാം നടിത്താൻ 
സ്ത്രീകൾക്കു കഴിിയുന്നു. ഓണ്കൈലൻ ജീീവിിതത്തിചെ� വിിനോമാചാനങ്ങളിനോല�്, യാഥാർത്ഥ ജീീവിിത
ത്തിൽ ഒളിച്ചും ഒച്ച താ�ിയും മാത്രംം പിറിയാാനാവുന്നവി ഇവിിചെടി ഉറിചെ��റിയാാനാവുന്നതിചെ� 
ആഹ്ലാാദങ്ങളിനോല�് അവിൾ ധാീരായാായാി നടിന്നു കയാറുന്നു. കൃതയമായാി വിിഭാജീി�ചെ�ട്ടി ബിഹുവിിധാ 
അദ്ധിാാനങ്ങൾ ഒരുംമി�ിക്കുന്ന സ്ത്രീ ജീീവിിതത്തിനിടിയാിചെല ഓണ്കൈലൻ ജീീവിനസംാധായതകൾ 
അവിളുംചെടി ഭാാവിനകൾക്കും കാമനകൾക്കും വിിശാലമായാ തുറിസുകളാണ്് നൽകുന്നത്. ലിംഗംപിദ
വിിചെയാ നവിീകരാി�ാനും സംാമ്പ്രദായാികമായാ മൂലയവിയവിസ്ഥകചെള നിരാാകരാി�ാനും അവിൾ�വിിചെടി 
സംാധായമാവുന്നു. ശാരാീരാികസംാതാത്തിൽ നിന്നുള്ള നോമാചാനം, ഒളിച്ചിരാി�ാനും സംായാം പ്രദർശി�ി�ാ
നുള്ള സംാാതന്ത്രയം ഇചെതല്ലാാം പുരും�നോകന്ദ്രിത മൂലയവിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി അച്ചടി�ത്തിൽ ശാാസംം 
മുട്ടുന്ന കൈസ്ത്രണ്തയുചെടി വിാഗ്ദാത്ത ഭൂമിയാായാി കൈസംബിർചെസ്പയാിസംിചെന മാറ്റുന്നതു സംാാഭാാവിികം..
നിയാതമായാ രൂപിനോമാ നിറിനോമാ ഇല്ലാാചെത വിയതയസ്ത സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ വിയതയസ്തമായാിചെ�ാണ്ടും 
സംാതാത്തിചെ� ബിഹുലതചെയാ പ്രകാശി�ിച്ചു ചെകാണ്ടുമാണ്് കൈസംബിർ ചെഫ്മിനിസംം അതിചെ� ദ്ര
വിാത്മക സംാഭാാവിം നിലനിർത്തുംന്നത്. കർ�ശമായാ നിയാമങ്ങനോളാ കർശനമായാ നിഷ്ഠികനോളാ 
അവിിചെടിയാില്ലാ .

മലയാാളത്തിൽ സ്ത്രീയാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി/സംാമൂഹായ സംംഭാവിങ്ങളുംചെടി ആഖയാനം, വിയാഖയാനം, സംംവിാ
ദങ്ങൾ തുടിങ്ങി സംഹാജീവും ശക്തവുമായാ കൈസംബിർ സ്ത്രീ രാചാനകൾ ഉണ്ട്ാവുന്നുണ്ട്്. ചെപിാതുഇടിം, 
സംാകാരായ ഇടിം എന്ന നോവിർതിരാിവുകളില്ലാാചെത എല്ലാാത്തരാം സംാമൂഹായ പ്രശ്നങ്ങനോളാടുമുള്ള പ്രതിക
രാണ്ം, സംാകാരായാനുഭാവിങ്ങൾ, നിലപിാടുകൾ, വിിനോയാാജീിപ്പുകൾ, കൂട്ടിായ്മകളുംചെടി രൂപിീകരാണ്ം എന്നി
ങ്ങചെന മലയാാളത്തിചെല കൈസംബിർ സ്ത്രീ ആഖയാനങ്ങൾ സംജീീവിവും ചാടുലവുമാണ്്.

ചാങ്ങാത്ത (Friendship) വും വിിവിരാ സംാനോങ്കതിക സംമൂഹാവും.
സ്ത്രീകളുംചെടി കൂട്ടിായ്മകൾ, അതിലൂചെടി സംാധായമാവുന്ന വിിനിമയാങ്ങൾ കൈസംബിർ നോലാകത്തിചെ� 
ഏറ്റവും ഗുണ്പിരാമായാ സംാധായതകളിചെലാന്നാവുന്നു.ഒന്നിലധാികം വിയക്തികൾ�ിടിയാിൽ രൂപിചെ�
ടുന്നതും കൃതയമായാ നിർവ്വചാനങ്ങൾനോ�ാ നിർണ്യാനങ്ങൾനോ�ാ വിഴിങ്ങാത്തതുമാണ്് ചാങ്ങാത്തം 
(Friendship) .ആർ�ിടിയാിൽ എങ്ങചെന, എനോ�ാചെഴിാചെ� സംൌഹൃദം രൂപിചെ�ടിാചെമന്നു മുൻകൂട്ടിി 
കചെണ്ട്ത്തുംക എളും�മല്ലാ. വിയക്തിപിരാമായാ ചെതരാചെഞ്ഞാടു�ാണ്് സംൌഹൃദചെമന്നു പിറിയാാചെമങ്കിലും 
സംാമൂഹാികമായാ ഘടികങ്ങൾക്കും ചാങ്ങാത്തത്തിചെ� രൂപിീകരാണ്ത്തിൽ പ്രധാാനചെ�ട്ടി പിങ്കുണ്ട്്.
പിലതരാ�ാരാായാ ആളുംകളാണ്് ചാങ്ങാത്തത്തിലുൾചെ�ടുന്നത് എന്നതുചെകാണ്ടു തചെന്ന അവിർ�ി
ടിയാിചെല സംാമൂഹാികവും സംാമ്പത്തികവും സംാംസ്കാാരാികവുമായാ

പിശ്ചാത്തലം നോപിാചെല പ്രധാാനമാണ്് അവിചെയാല്ലാാം നോചാർന്നുണ്ട്ാക്കുന്ന സംമാനതക
ളുംം വിയതിയാാനങ്ങളുംം. ചാങ്ങാത്തത്തിചെ� സംാഭാാവിചെത്തയും ഭാാവിിചെയായും രൂപിചെ�ടുത്തുംന്നത് 
ഇത്തരാം സംമാനത അഥവിാ വിയതിയാാനങ്ങളായാിരാിക്കും. പിരാസ്പരാം ചാങ്ങാത്തത്തിലാവുന്ന 
ആളുംകളുംചെടി സംാഭാാവിം, അവിരുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം, നിലപിാടുകൾ ഇചെതല്ലാാം ചാങ്ങാത്തചെത്ത കൈവിരുംദ്ധിയം 
നിറിഞ്ഞാതും സംംഘർ�ഭാരാിതവുമാ�ാനിടിയുണ്ട്്. ചാങ്ങാത്തം പ്രനോമയാമാവുന്ന സംിനിമകൾ, 
കഥകൾ ഇവിചെയാാചെ� ചാില പ്രനോതയക പ്രായാവിിഭാാഗംത്തിലുൾചെ�ട്ടിവിർ�ിടിയാിൽ മാത്രംം രൂപിചെ�
ടുന്നതും ആഴിത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്് സംൌഹൃദചെമന്ന വിിശാാസംചെത്ത സംംരാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. 
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വിർ�ങ്ങൾക്കു നോശ�ം മധായവിയാസ്സിചെലാചെ� പിഴിയാ ക്ലാാനോസ്മറ്റ്സം്/ചാങ്ങാതിമാർ ഒത്തുംകൂടുനോമ്പാഴും 
മിഴിിനോവിാചെടി നിൽക്കുന്നത് അവിരുംചെടി ടിീനോനജുകാലചെത്ത സംൌഹൃദവും അതിനു പിശ്ചാത്തലമായാ 
സ്കൂൾ/നോകാനോളജീ് കാമ്പസുകളുംമാണ്്. യുവിാ�ൾ�ിടിയാിൽ മാത്രംമാണ്് യാഥാർത്ഥചാങ്ങാത്തം 
സംാധായമാവൂ എന്നും അതിനു മാത്രംനോമ കാലാതിവിർത്തിയാായാ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നും നമ്മുചെടി 
ചെപിാതുനോബിാധാം വിിശാസംിക്കുന്നു. ഇത്തരാം ചാങ്ങാത്തങ്ങൾ പുരും�ന്മാാർ�ിടിയാിലാണ്് കൂടുതലും 
സംംഭാവിിക്കുക. ഇതരാ ലിംഗംവിിഭാാഗംങ്ങൾ�ിടിയാിചെല സംൌഹൃദം, വിിവിിധാ പ്രായാത്തിലുള്ളവിരുംചെടി 
കൂട്ടിം ഇതിചെനാചെ� ദൃശയത വിളചെരാ കുറിവിായാിരാിക്കും. അംഗംീകൃത ധാാരാണ്കൾക്കു ചെവിളിയാിലുള്ള 
ചാങ്ങാത്ത ബിന്ധങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുന്നതും ആനോരാാഗംയകരാമായാി നില നിൽക്കുന്നതും തങ്ങളുംചെടി 
ചാങ്ങാത്തത്തിചെ� അടിയാാളങ്ങളവിനോശ�ി�ിക്കുന്നതും ചെപിാതുസംമ്മിതികചെള നിരാാകരാിക്കുകനോയാാ 
ചെപിാളിചെച്ചഴുതുകനോയാാ ചെചായ്യുന്ന രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രവിർത്തനം കൂടിിയാാവുന്നു. സ്ത്രീകളുംചെടി ചാങ്ങാത്തം അതും 
പ്രായാം, നോദശം, ചെതാഴിിൽ, അഭാിരുംചാി, വിിദയാഭായാസംം തുടിങ്ങിയാവിയാിചെലാന്നും കൃതയമായാ സംമാനത 
എടുത്തും പിറിയാാനാവിാത്ത കൂട്ടിായ്മകളുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം നിലനിൽക്കുന്ന സംാമൂഹാിക സംന്ദർഭാങ്ങചെള, 
അതിചെ� ആണ്നോകായ്മചെയാ അനോലാസംരാചെ�ടുത്തുംക തചെന്ന ചെചായ്യും.

സംാവിർഗ്ഗ സംാമൂഹായപിരാത (Homo Sociality) സംമാന ലിംഗംജീാതി സംൌഹൃദങ്ങചെള കൂടുതൽ 
ദൃഢബിദ്ധിവുമാക്കുന്നുണ്ട്്.

“ചെഹാൻറിി ചെലഫ്ബി്ചെറി, മിനോ�ൽ ഡ്ി ചെസംർനോട്ടിാ, തുടിങ്ങിയാ ചാിന്തകർ അവിലംബിിച്ച കൈദനന്ദിന 
ജീീവിിതം (every day Life) എന്ന സംങ്കല്പനം ചാങ്ങാത്തപിഠനത്തിൽ നിർണ്ായാകമാകുന്നു. ... 
കൂടുതലും കൈലബ്രിറിിക്കു പുറിത്തുംള്ള, ഗ്രന്ഥവിൽ�രാി�ചെ�ടിാത്ത, സംർവ്വസംാധാാരാണ്വും (banal) 
നിസ്സാരാവും (trivial) വിിരാസംവും (boring) ആയാ കൈദനംദിനാനുഭാവിങ്ങളാണ്് ചാങ്ങാത്ത പിഠന
ത്തിചെ� മുഖയ നോസ്രാാതസം് എന്നു കാണ്ാം.�ണ്ട്്�ി�ിചെ� നോസ്രാാതസ്സും ഇടിവും ബൃഹാദ്ഘടിനകൾ 
ആർജ്ജി�ാത്ത കൈദനംദിനാനുഭാവിങ്ങൾ ആചെണ്ന്നിരാിചെ� സംാമാനയനോബിാധാം (Common 
Sense) ഓർമ്മി (Memory) ഗൃഹാാതുരാതാം (nostalgia) സംംഭാാ�ണ്ങ്ങൾ (Conversations) 
കൈവികാരാികത (emotion) തുടിങ്ങിയാ സംങ്കല്പനങ്ങചെള ആശ്രീയാിനോ�ണ്ട്തായാി വിരുംന്നു” ( രാതീ�് 
പിി.ചെക: പുറിം 113-14).

നോഫ്സം്ബു�്, നോബ്ലിാഗം്, നോ�ാഗം് തുടിങ്ങിയാ സംമൂഹാമാധായമങ്ങളിൽ രൂപിചെ�ട്ടു വിരുംന്ന സ്ത്രീ 
കൂട്ടിായ്മകൾ ചാങ്ങാത്തചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള കൈസംദ്ധിാന്തിക പിഠനങ്ങൾ�് മികച്ച മാതൃകയാാവിാറു
ണ്ട്്. അത്തരാം ചാങ്ങാത്ത കൂട്ടിങ്ങൾക്കുള്ളിചെല സംർഗ്ഗാത്മകമായാ രാചാനകൾ, സംംഭാാ�ണ്ങ്ങൾ, 
സ്മരാണ്കൾ തുടിങ്ങിയാവി സംമാഹാരാിക്കുനോമ്പാൾ അതിചെനാരും പ്രതിനോരാാധാസംാഭാാവിവും ഉണ്ട്ാവുന്നു.
അത്തരാചെമാരും നോഫ്സം് ബു�് കൂട്ടിായ്മയാിൽ നിന്നു രൂപിചെ�ട്ടി കൃതിയാായാ “ഞാങ്ങളുംചെടി അടു�ളപ്പു
സ്തകം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് സ്ത്രീകളുംചെടി കൈസംബിർകൂട്ടിായ്മയാിൽ നിന്നു പിിറിന്ന ആദയ പുസ്തകചെമന്ന 
ചാരാിത്രംപിരാമായാ പ്രാധാാനയം കൂടിിയുണ്ട്്. ലിംഗംപിദവിിചെയായും അതിലധാിഷ്ഠിിതമായാ സംാംസ്കാാരാിക 
വിയവിഹാാരാങ്ങചെളയും തിരുംത്തിചെയാഴുതാനുള്ള ഉദയമമായാിട്ടി് ഈ പുസ്തകത്തിചെല കുറിിപ്പുകചെള വിായാി
ചെച്ചടു�ാം. 2016 മാർച്ച് 8-ന് വിനിതാ ദിനത്തിൽ അടിിമുടിി സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിമായാ സ്ത്രീ ജീീവിിതചെത്തക്കുറിിച്ച് 
സുനിത നോദവിദാസം് എന്ന മാധായമ പ്രവിർത്തക ഇട്ടി നോഫ്സം് ബു�് നോപിാസ്റ്റാിൽ നിന്ന് രൂപിചെ�ട്ടു വിന്ന 
�ം ദ ഗ്രാകൈനറ്റ് നോടിാ�് എന്ന കൈസംബിർ കൂട്ടിായ്മയാാണ്് 2017-ചെല വിനിതാ ദിനത്തിൽ പ്രകാശനം 
ചെചായ്യംചെ�ട്ടി ഞാങ്ങളുംചെടി അടു�ളപ്പുസ്തകത്തിനു പിിന്നിലുള്ളത്. ഇതിലുള്ള അൻപിതു കുറിിപ്പുകൾ 
വിയതയസ്തമായാ അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി, ജീീവിിതങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്കാരാമാണ്്. ഒരും അച്ചടിിപ്പുസ്തകത്തിചെ� 
പിരാിമിതികൾക്കുള്ളിചെലാതുങ്ങും വിിധാം നൂറുകണ്�ിചെനഴുത്തുംകളിൽ നിന്ന് അൻപിതു കുറിിപ്പുകൾ 
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ചെതരാചെഞ്ഞാടുക്കുകചെയാന്നത് അനായാാസംമല്ലാ. പില കാരാണ്ങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് ഇതിൽ ഇടിം കിട്ടിാചെത 
നോപിായാ, പ്രസംിദ്ധിീകരാി�ചെ�ടിാത്ത അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി കൂടിി ഉറിചെ�യുള്ള പ്രഖയാപിനമാണ്് ഇതിലുള്ള 
ഓനോരാാ കുറിിപ്പും.കൃതയമായാ ദർശനം, സംാതന്ത്രമായാ നിലപിാടുകൾ, ആണ് ചെപിണ് ബിന്ധത്തിചെ� 
പില തലങ്ങൾ, തീവ്രമായാ അനുഭാവിചാിത്രംങ്ങൾ, നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ, കഥകൾ, കവിിതകൾ എന്നിവി 
ചെകാണ്ട്് സ്ത്രീജീീവിിതാവിസ്ഥകചെള വിിശകലനം ചെചായ്യംാനുള്ള ബിൌദ്ധിിനോകാപികരാണ്ം കൂടിിയാായാി 
അവി പിരാിണ്മിക്കുന്നുണ്ട്്.

നോലാകത്തിചെ� പില ഭാാഗംങ്ങളിലായാി ജീീവിിക്കുന്ന പിലതരാ�ാരാായാ, പില പ്രായാ�ാരാായാ 
സ്ത്രീകൾ. അവിരാിൽ വിിദയാർത്ഥികളുംം വിീട്ടിമ്മിമാരുംം ഉനോദയാഗംസ്ഥകളുംമുണ്ട്്. കൈസംബിർ ചെസ്പയാിസം് 
തുറിന്നു തന്ന വിിശാലമായാ സംാധായതകചെള പിരാമാവിധാി ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുംന്നുചെവിങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ
കളാരുംം പിരാമ്പരാാഗംത മട്ടിിലുള്ള എഴുത്തുംകാരാികളല്ലാ. പിലരുംചെടിയും ആദയചെത്ത രാചാനാ സംംരാംഭാം.
അനോനകത, അടി�മില്ലാാത്ത ഒഴുക്കുകൾ, ഒന്നിൽ നിന്നു പിലതിനോലക്കും പില പിലതിനോലക്കുമുള്ള 
തുടിർച്ച എന്നിങ്ങചെന കൈസ്ത്രണ് ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ച് ലൂസം് ഇറിിഗംചെറി പിറിയുന്നത് ഈ എഴുത്തുംകനോളാടു 
നോചാർത്തുംചെവി�ാം. ബിഹുലത, കൈവികാരാികതചെയാ രാാഷ്ട്രീീയാവിൽ�രാി�ൽ, വിയക്തിപിരാമായാതിചെനചെയാ
ല്ലാാം ചെപിാതുവിാ�ൽ തുടിങ്ങി കൃതയമായാ പ്രതയയാശാസ്ത്രത്തിലൂന്നിയാതാണ്് ഈ പുസ്തകത്തിചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാം. അതാവിചെട്ടി കൈനസംർഗ്ഗികമായാി സംംഭാവിിച്ചു നോപിാകുന്നതുമാണ്്. ഇതിചെല എഴുത്തുംകൾ
നോ�ാ, എഴുത്തുംകാരാി, കൾനോ�ാ മുൻമാതൃകകളില്ലാ. കൈസംബിർ ചെസ്പയാിസംിചെന ആത്മാവിിഷ്കാരാത്തിനും 
ആത്മരാതിക്കുമുള്ള സുരാക്ഷിതമായാ ഇടിമായാി ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുംന്ന സംാമ്പ്രദായാിക എഴുത്തുംകളിൽ 
നിന്ന് അടു�ളപ്പുസ്തകത്തിചെല എഴുത്തുംകൾ നോവിറിിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അവിയുചെടി സംാാഭാാവിികമായാ 
ലാളിതയം ചെകാണ്ടും സംതയസംന്ധത ചെകാണ്ടുമാണ്്.

സ്ത്രീകളുംചെടി കൈസംബിർ ഇടിചെപിടിലുകളുംചെടി സംമാഹാാരാമായാ അടു�ളപ്പുസ്തകം കൈസ്ത്രണ്
മായാ മൂലയഘടിനകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടു തചെന്ന സംാപ്നങ്ങളുംചെടി, കാമനകളുംചെടി സംമാന്തരാ 
നോലാകചെത്ത സൃഷ്ടംിക്കുകയാാണ്്. സംാന്തമായാ മുറിി/സംാന്തം സംമയാം തുടിങ്ങിയാ അപിരായാപ്തതകചെള 
അതിജീീവിി�ാനുള്ള ഇടിമാണ്വിൾ സംായാം കചെണ്ട്ത്തിയാത്. “നോമബിിൾ അമ്മിായാിയുചെടി വിീടു”നോപിാചെല 
സംാപ്നാത്മകമായാ സംദാ തുടിിക്കുന്ന ഒരാിടിം.ആത്മവിിമർശനത്തിചെ�, വിാചാാലതയുചെടി, ഗംർവ്വത്തിചെ�, 
നിശ്ശിബ്ദതയുചെടി, പുച്ഛിത്തിചെ�, പിരാിഹാാസംത്തിചെ�, നർമ്മിത്തിചെ�, വിി�ാദത്തിചെ� പില സ്ഥായാിക
ളിലൂചെടി വിയവിസ്ഥാപിിതമായാ അധാികാരാനോത്താടുള്ള കലഹാമാണ്് കൈസംബിർ ചെസ്പയാിസംിചെല ചെപിണ് 
രാചാനകൾ. സംർഗ്ഗാത്മകമായാ കൈവിവിിധായം ചെകാണ്ട്്, ജീീവിിതനോത്താടും നോലാകനോത്താടുമുള്ള തനിമയാാർ
ന്ന സംംനോവിദനം ചെകാണ്ട്് അവി ശ്രീനോദ്ധിയാമാവുന്നു. വിിലക്കുകൾക്കും ചെമരും�ലുകൾക്കും വിഴിങ്ങാത്ത 
ഉന്മാാദകരാമായാ സംായാം പ്രകാശനചെമന്നതുചെകാണ്ടു മാത്രംമല്ലാ, സംംസ്കാാരാത്തിചെ� നോകന്ദ്ര സ്ഥലിക
ളിലിടിമില്ലാാതിരുംന്ന സ്ത്രീചെയാ തിരാിച്ചു ചെകാണ്ടുവിരാാൻ ചെകല്പുള്ള എഴുത്ത് എന്ന നിലയാിലും അവി 
ശ്രീനോദ്ധിയാമാകുന്നു. സ്ത്രീ ജീീവിിത സംമസംയകളുംം സംാതാപ്രതിസംന്ധികളുംം ആഖയാനത്തിനോലക്കു കടിന്നു 
വിരുംന്നു.പ്രകൃതിചെയായും ജീീവിിതചെത്തയും സംമൂഹാചെത്തയും അവിൾ പിിന്തുടിരുംന്നു .നിലനിൽ�ിചെ�യും 
അതിജീീവിനത്തിചെ�യും സംാധായതകളാരാായുന്ന കൈജീവിികമായാ ഈ രാചാനകൾ യാാഥാസ്ഥിതിക 
ആണ് നോകായ്മാ വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ നിന്നു കുതറിി മാറിാനും സംാന്തം ഇടിം സംായാം സൃഷ്ടംി�ാനുമുള്ള 
പുതിയാ കാല സ്ത്രീയുചെടി ഊർജീവും ക്രിയാാത്മകതയും നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്ന എഴുത്തുംകളുംചെടി സംമാഹാാരാ
ചെമന്ന നിലയാിൽ സംാംസ്കാാരാിക പ്രാധാാനയമുള്ളവിയാാണ്്. അടു�ളപ്പുസ്തകചെത്തത്തുംടിർന്ന് നോവിചെറിയും 
സ്ത്രീ ചാങ്ങാത്തക്കൂട്ടിങ്ങൾ അവിരുംചെടി രാചാനകൾ സംമാഹാരാിക്കുകയും അച്ചടിിച്ചു പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കുക
യുമുണ്ട്ായാി. എഴുത്തുംകാരാികളല്ലാാത്ത സ്ത്രീകൾ�് അവിരുംചെടി കൈദനംദിനാനുഭാവിങ്ങ (every day 
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നോഡ്ാ. ജീിസം നോജീാസം്
അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, ഗംവി. ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ് മലയാാള വിിഭാാഗംം നോമധാാവിി. സ്ത്രീവിാദ സംൌന്ദരായ ശാസ്ത്രം 
പ്രനോയാാഗംവും പ്രതിനിധാാനവും, സംാന്തം ഇടിങ്ങൾ, പുതുനോനാവിൽ വിായാനകൾ (എഡ്ി.) സ്ത്രീ വിാദ സംാഹാിതയം 

മലയാാളത്തിൽ എന്നീ പിഠന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാചാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

Life) ളിൽ നിന്ന് സംർഗ്ഗാത്മകതയുചെടി, പ്രതിനോരാാധാത്തിചെ�, അതിജീീവിനത്തിചെ� രാചാനകൾ സൃഷ്ടംി
�ാൻ കഴിിയുന്നുചെവിന്നതാണ്് ഇത്തരാം സംമാഹാാരാങ്ങളുംചെടി സംവിിനോശ�ത. കാീൻസം് നോലാ�് എന്ന 
നോഫ്സം്ബു�് കൂട്ടിായ്മയുചെടി ഒനോരാ നിറിത്തിൽ മറിഞ്ഞാിരുംന്നവിർ, കഥ പിറിയും കടിലുകൾ തുടിങ്ങിയാ 
സംമാഹാാരാങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടിത്തിലുൾചെ�ടുന്നു.

ചെപിണ്നിലപിാടുകളുംചെടി, ചെപിണ്കാഴ്ചകളുംചെടി, പ്രതിനോരാാധാങ്ങളുംചെടി ഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന 
ഇതിചെല രാചാനകൾ�് കർത്തൃതാം, സംായാംനിർണ്യാനം, പുനർനിർവ്വചാനം തുടിങ്ങി കൈസ്ത്രണ് 
സംാതാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ബിഹുസംാരാമായാ അനുഭാവിനോമഖലകചെള ആവിിഷ്കരാിക്കുവിാൻ കഴിിയുന്നു.
സംാന്തം ചുവിരാിൽ, സംമാനാഭാിരുംചാിയുള്ളവിരുംചെടി സംൌഹൃദക്കൂട്ടിായ്മകളിൽ സംനോന്താ�നോത്താചെടി, ആത്മ
വിിശാാസംനോത്താചെടി നടിത്തിയാ തുറിന്നുപിറിച്ചിലുകളാണ്വിയാിൽ മി�തും. പിറിയാാൻ ഇടിമുണ്ട്ാവുന്നു, 
ആ ഇടിങ്ങളിൽ സംാമ്പ്രദായാിക ചെപിാതു നോബിാധാം സംാഹാിതയം എന്നു വിിനോശ�ി�ിച്ചവി�പ്പുറിം നിതയജീീ
വിിതത്തിചെല സംാധാാരാണ് സംംഭാവിങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും പിറിയാാനാവുന്നു എന്നതാണ്് കൈസംബിർ സ്ത്രീ ചാങ്ങാ
ത്തങ്ങളിചെല ഏറ്റവും ഗുണ്പിരാമായാ വിശം. സംമൂഹാത്തിചെല, സംംസ്കാാരാത്തിചെല പുതുചാലനങ്ങനോളാടി് 
കൈവികാരാികമായും കൈവിചാാരാികമായും സംംവിദിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവിരുംചെടി കാഴ്ചകചെളക്കുറിിച്ച്, അനുഭാ
വിങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് എഴുതുന്നു. പുതിയാ ഭാാ�, കൈസ്ത്രണ്മായാ അഭാിരുംചാികളിൽ നിന്നും ആവിശയങ്ങളിൽ 
നിന്നും രൂപിചെ�ടുത്തിചെയാടുത്ത പുതിയാ ആഖയാനം, ഭാാ�യ്ക്കുംള്ളിചെല കൌശലങ്ങൾ, യാാഥാസ്ഥിതിക 
സ്ത്രീ ബിിംബിങ്ങചെള തകർ�ൽ, രൂക്ഷമായാ സംാമൂഹാിക വിിമർശനം തുടിങ്ങി അനോനകം സംനോങ്കതങ്ങ
ളിലൂചെടി എഴുത്തുംകാരാികൾ തങ്ങളുംചെടി നോലാകചെത്ത മാറ്റി�ണ്ിയുന്നു. മിണ്ട്ാതിരുംന്ന് ചാരാിത്രംത്തിനു 
ചെവിളിയാിലാവിാൻ അവിർ തയ്യംാറില്ലാ, നിരാന്തരാം മിണ്ട്ിചെ�ാണ്ട്് അവിർ പുതിയാ ചാരാിത്രംം സൃഷ്ടംിക്കുന്നു.
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ഇ�ർചെനറ്റ്  മീമുകളുംം മലയാാളി സംമൂഹാവും
സംംഗംീത് മാതു

ഗംനോവി�കൻ, മലയാാള വിിഭാാഗംം ,നിർമല നോകാനോളജീ് മൂവിാറ്റുപുഴി

സംംഭാവിങ്ങൾ ജീനങ്ങളിനോല�് നോവിഗംത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മാധായമമായാി സംാമൂഹായമാധായമങ്ങൾ 
മാറിി�ഴിിഞ്ഞു. ചാർച്ചകളുംം സംംവിാദങ്ങളുംം ചെകാണ്ട്് ശബ്ദമുഖരാിതമായാ മലയാാളിയുചെടി നവിമാധായ
മനോലാകം പ്രതികരാണ്ങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയാ രാീതിയാായാി നോട്രിാളുംകചെള ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ ആരാംഭാിച്ചു. 
ഹാാസംയാത്മകമായാി ഏതു വിി�യാചെത്തയും കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന മലയാാളിയുചെടി നർമനോബിാധാവും 
അച്ചടിി, ദൃശയമാധായമങ്ങളുംചെടി സംാാധാീനത്തിലൂചെടി മലയാാളി കൈകവിരാിച്ച ഉയാർന്ന മാധായമ സംാക്ഷ
രാതയും രാാഷ്ട്രീീയാനോബിാധാവും നോലാകനോബിാധാവുചെമല്ലാാം നോട്രിാളുംകളിലൂചെടിയുള്ള പ്രതികരാണ്ങ്ങളുംചെടി 
പ്രചാാരാം വിർദ്ധിി�ിച്ചു. നോട്രിാളുംകളിലൂചെടിയുള്ള ആശയാസംംനോവിദനത്തിന് അടിിസ്ഥാനം മീമുകളുംചെടി 
(Meme) ഉപിനോയാാഗംമാണ്്. നോട്രിാളുംകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനം എന്നത് മീമുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനമായാി 
മാറുന്നതും ഈ സംാഹാചാരായത്തിലാണ്്. മീം എന്ന വിാ�ിചെനക്കുറിിച്ച് ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ് സൃഷ്ടംിക്കുന്ന പില 
അർത്ഥങ്ങൾ പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്്. നോട്രിാളുംകൾ നിർമിക്കുന്നതിന് ആവിശയമായാ വിാക്കുകനോളാ സംിനിമാ
രാംഗംങ്ങനോളാ സംംഭാാ�ണ്ങ്ങനോളാ ആണ്് ചെപിാതുവിിൽ മീം എന്നതിലൂചെടി അറിിയാചെ�ടുന്നത്. മചെറ്റാ
രാർത്ഥത്തിൽ വിിശാലമായാ മനു�യസംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഒരും ഡ്ി.എൻ.എ (D.N.A) ആണ്് മീം എന്ന 
യാാഥാർത്ഥയചെത്ത തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ചാരാിത്രംം മീമുകളുംചെടി കൂടിി ചാരാിത്രംമാണ്് . 
മീമുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങളുംചെടി കൈസംദ്ധിാന്തികാടിിത്തറിയാിലൂന്നിയാാണ്് നോട്രിാളുംകളിലൂചെടി നടിക്കുന്ന 
ആശയാസംംനോവിദനങ്ങചെള പിഠനവിിനോധായാമാക്കുന്നത്. ഒരും ജീനതയുചെടി ജീീവിിതചെത്തയാാചെക സംാാധാീ
നിക്കുന്ന നവിമാധായമങ്ങളുംചെടി പ്രസംക്തിയും പ്രചാാരാണ്വും സംമൂഹാത്തിചെല ഇടിചെപിടിൽ രാീതികളുംം 
നിർണ്ണയാിക്കുന്നതിൽ മീമുകളുംചെടി പ്രാധാാനയം ചെചാറുതല്ലാ.

സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമവും നവിമാധായമങ്ങളുംം
ഭൂമിയാിൽ ആദയമായാി ജീീവിചെ� കണ്ിക ഉണ്ട്ാചെയാന്നു വിിശാസംിക്കുന്ന പ്രിമീവിൽ സൂ�ിൽ (Primeval 
Soup or Prebiotic Soup) നിന്നാണ്് ജീീവിിവിർഗംത്തിചെ� പിരാിണ്ാമചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങൾ 
ആരാംഭാിക്കുന്നത്. പ്രിമീവിൽ സൂ�ിൽ ജീീവിൻ രൂപിചെ�ട്ടിതിന് സംഹാായാകമായാി വിിവിിധാ ഘടികങ്ങൾ 
ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഇതിന് സംമാനമായാി കാലാന്തരാത്തിൽ മനു�യസംമൂഹാത്തിൽ നിരാവിധാി സംംസ്കാാ
രാങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുകയും വിിവിിധാ നോദശങ്ങളിനോല�് വിിപുലമായാി വിയാപിിക്കുകയും ചെചായ്തു. നിരാവിധാി 
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സംംസ്കാാരാങ്ങളുംചെടി കൂടിിനോച്ചരാലുകനോളാചെടി ഒരും കൾച്ചറിൽ സൂ�് (Soup of Human Culture) സംമൂ
ഹാത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടു എന്ന് റിിച്ചാർഡ്് നോഡ്ാ�ിൻസം് അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു (2006: 249). ജീീവിികൾ�് 
മാത്രംമല്ലാ സംംസ്കാാരാങ്ങൾക്കും പിരാിണ്ാമം സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്നുള്ള ധാാരാണ്കചെള അടിിസ്ഥാനമാ
�ി സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമം (Cultural evolution) എന്ന ആശയാം സംാമൂഹായശാസ്ത്രനോമഖലക
ളിൽ പുതിയാ ചാർച്ചകൾ�് വിിനോധായാമാകാൻ തുടിങ്ങി. നിരാവിധാി ശാസ്ത്രചാിന്തകർ ഈ വിി�യാചെത്ത 
മുൻനിർത്തി പിഠനങ്ങൾ ആരാംഭാിച്ചു. നോസംാനോ�യാബിനോയാാളജീിയുചെടി ആശയാങ്ങളിൽ നിന്നും വിയതയസ്ത
മായാ നിരാീക്ഷണ്ങ്ങളുംം വിാദങ്ങളുംം പിഠനങ്ങളിലൂചെടി ഉയാർന്നു വിന്നു. ജീനിതക ഘടിനയാിൽ സംംഭാവിിച്ച 
മാറ്റങ്ങളിലൂചെടി മാത്രംമല്ലാ, സംംസ്കാാരാങ്ങളിൽ സംംഭാവിിച്ച പിരാിണ്ാമനോത്താടുകൂടിിയാാണ്് മനു�യൻ 
ഇന്നചെത്ത നിലയാിനോല�് എത്തിയാചെതന്ന ധാാരാണ്കൾ പ്രബിലമായാി. ജീനറ്റിക്സിിന് (Genetics) 
സംമാന്തരാമായാി മിമറ്റിക്സി് (Memetics) എന്ന പുതിയാ ശാസ്ത്രശാഖയും ഇവിരുംചെടി ചാിന്തകളിലൂചെടിയും 
ഇടിചെപിടിലുകളിലൂചെടിയും പിഠനങ്ങളിലൂചെടിയും രൂപിം ചെകാണ്ടു.

റിിച്ചാർഡ്് നോഡ്ാ�ിൻസംിചെ� ‘ദി ചെസംൽഫ്ി�് ജീീൻ’ (The Selfish Gene) എന്ന കൃതിയാിലൂ
ചെടിയാാണ്് മീം എന്ന വിാ�ിചെന നോലാകം പിരാിചായാചെ�ടുന്നത്. ഡ്ാർവിിചെ� പിരാിണ്ാമസംിദ്ധിാന്തവു
മായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് നടിത്തുംന്ന ചാർച്ചകചെള മുൻനിർത്തിയാാണ്് മീമുകൾ എന്ന ആശയാം നോഡ്ാ�ിൻസം് 
അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. മനു�യചെ� പിരാിണ്ാമത്തിൽ പ്രധാാന പിങ്കുവിഹാിക്കുന്നത് ജീീനുകളാണ്്. 
തലമുറികളിൽനിന്ന് തലമുറികളിനോല�് ഡ്ി.എൻ.എ വിഴിി കൈകമാറ്റം ചെചായ്യുന്ന ജീീനുകളുംചെടി പ്ര
വിർത്തനമികവിാണ്് മനു�യചെ� പിരാിണ്ാമപ്രക്രിയാചെയാ നിലനിർത്തുംന്നത്. പിരാിണ്ാമത്തിചെ� 
പിരാമപ്രധാാനമായാ ലക്ഷയം സംാന്തം നിലനിൽ�ിചെന മുനോന്നാട്ടു നയാിക്കുക എന്നതാണ്്. ഇതരാ ജീീവിി
വിിഭാാഗംങ്ങളിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമായാി എന്തുചെകാണ്ട്് മനു�യൻ ഇന്നും ഭൂമിയാിൽ നിലനിൽക്കുന്നു 
എന്ന നോചാാദയത്തിചെ� പ്രധാാന ഉത്തരാങ്ങളിചെലാന്ന് പിരാിണ്ാമചെമന്ന പ്രക്രിയായാാണ്്. പിരാിണ്ാമ
ചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ചാർച്ചകളിൽ നോഡ്ാ�ിൻസം് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന രാണ്ട്് വിാക്കുകളാണ്് സംാാർത്ഥപി
രാതയും (Selfishness), പിരാനോക്ഷമകാംക്ഷയും (Altruism). വിയക്തിയുചെടിയും സംമൂഹാത്തിചെ�യും 
നിലനിൽ�ിനും അതിജീീവിനത്തിനും (Survival of the fittest) പിരാമപ്രധാാനമായാി കരുംതുന്ന 
ഈ രാണ്ട്് സംാഭാാവിരാീതികളുംം കൈജീവിപിരാമായാിത്തചെന്ന മനു�യജീീനുകളുംചെടി പ്രനോതയകതകളാണ്്. 
പിരാിണ്ാമത്തിചെ� സംാധായതകചെള മുൻനിർത്തി മനു�യജീീവിിതത്തിൽ സംംഭാവിിച്ച മാറ്റചെത്തക്കുറിിച്ച് 
പിഠിക്കുന്നതിനായാി നോഡ്ാ�ിൻസം് വിിശദീകരാിക്കുന്ന സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമചെത്ത സംംബിന്ധിച്ച 
ചാർച്ചകളിലും ഈ വിാക്കുകൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്്. പിങ്കുവി�ലിലൂചെടിയും പിരാനോക്ഷമകാംക്ഷയാിലൂചെടി
യും മനു�യൻ കാലങ്ങളായാി നോനടിിചെയാടുത്ത ബിൌദ്ധിികമായാ അറിിവിിചെ�യും ജീീവിിതവിീക്ഷണ്ത്തിചെ�
യും നോനട്ടിങ്ങളുംചെടി ആചെകത്തുംകയാാണ്് സംംസ്കാാരാം. മനു�യൻ സംാന്തം ചുറ്റുപിാടുകളിൽ ജീീവിി�ാനും 
സംമൂഹാത്തിൽ ഇടിചെപിടിാനും നോനടിിചെയാടുക്കുന്ന അറിിവുകളുംചെടി കൂട്ടിചെത്തയാാണ്് സംംസ്കാാരാം പ്രതി
നിധാാനം ചെചായ്യുന്നത്. സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമത്തിചെ� മികച്ച ഉദാഹാരാണ്മായാി നോഡ്ാ�ിൻസം് 
ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്നത് ഭാാ�ചെയായാാണ്്.

നവിമാധായമങ്ങളിലൂചെടി ആശയാസംംനോവിദനം സംാധായമാകുന്ന ഡ്ിജീിറ്റൽ കാലഘട്ടിത്തിചെല 
മാനു�ിക വിയവിഹാാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങളിൽ സംാാർത്ഥപിരാതചെയായും പിരാനോക്ഷമകാംക്ഷ
ചെയായും സംവിിനോശ�മായാി ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. ഇ�ർചെനറ്റ്, ചെമാകൈബിൽ നോഫ്ാണ് തുടിങ്ങിയാവിയാാണ്് 
പുതിയാ കാലത്തിചെ� മാധായമങ്ങൾ. ഇ�ർചെനറ്റിചെ� ആരാംഭാകാലത്ത് ഉപിനോഭാാക്താ�ൾ അച്ചടിി, 
ചെടിലിവിി�ൻ മാധായമങ്ങളിചെലനോ�ാചെല വിായാന�ാരുംം കാഴ്ച�ാരുംം മാത്രംമായാിരുംന്നു. ചെവിബ്ബിിചെ� 
ആദയപിതി�് അഥവിാ ചെവിബി് 1.O (web 1.O) എന്നാണ്ീ ഘട്ടിചെത്ത വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. വിിവിരാങ്ങൾ 
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നോശഖരാി�ാനും നോക്രാഡ്ീകരാി�ാനും അവിസംരാമുള്ള ഒരും ഇടിമായാി ഇ�ർചെനറ്റ്  മാറുന്നത് ചെവിബി് 
2.Oയുചെടി വിരാനോവിാചെടിയാാണ്്. ഉപിനോയാാക്താ�ൾക്കുകൂടിി പ്രാധാാനയം നൽകുന്ന ജീനാധാിപിതയമുള്ള ഒരും 
ചെപിാതുഇടിമായാി (Public space) ഇ�ർചെനറ്റിചെന മാറ്റുന്നത് ചെവിബി് 2.O യുചെടി സംാന്നിധായമായാിരുംന്നു. 
നോലഖനങ്ങൾക്കും വിാർത്തകൾക്കും താചെഴി വിായാന�ാർ�് അഭാിപ്രായാം എഴുതാനുള്ള സംൌകരായം 
ആദയമായാി ഉണ്ട്ാകുന്നതും ഈ കാലത്താണ്്. സംാന്തമായാി വിീഡ്ിനോയാായും ചാിത്രംങ്ങളുംം പ്രസംിദ്ധിീ
കരാി�ാനും ഇഷ്ടംമുള്ളചെതന്തും എഴുതാനും പ്രചാരാി�ി�ാനും ഉപിനോയാാക്താ�ൾ�് സംാാതന്ത്രയമുള്ള 
വിിജ്ഞാംാന വിിതരാണ്ത്തിചെ� പുതിയാ നോലാകം ഇതിലൂചെടി രൂപിീകൃതമായാി. ഇനോത കാലഘട്ടിത്തിൽ 
തചെന്ന ലാപി് നോടിാപ്പുകൾക്കും ടിാബി് ചെലറ്റുകൾക്കും നോനാട്ടി്പിാഡുംകൾക്കും ലഭാിച്ച ചെപിാതുജീന സംാീകാ
രായതയും ഇ�ർചെനറ്റ് ലഭായതയുചെടി ചാിലവുകൾ കുറിഞ്ഞാതും ഇ�ർചെനറ്റിചെ� സംാീകാരായത വിർദ്ധിി�ിച്ചു. 
ആൻനോ�ായാിഡ്് ഓ�നോറിറ്റിങ് സംിസ്റ്റാത്തിചെ� (Android operating system) വിരാനോവിാചെടിയാാണ്് 
നോലാകം ചെമാകൈബിൽ നോഫ്ാണ് വിിപ്ലവിത്തിനോല�് കടിന്നത്. കുറിഞ്ഞാ വിിലയാിൽ നൂതന സംംവിിധാാ
നങ്ങളുംള്ള സ്മാർട്ടി്നോഫ്ാണുകൾ വിിപിണ്ിയാിൽ എത്തിയാനോതാചെടി ജീനങ്ങൾ അതിനോവിഗംം ഇ�ർചെനറ്റ്  
സംാക്ഷരാത നോനടിിചെയാടുത്തും. ഈ മുനോന്നറ്റമാണ്് അതുവിചെരാ ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന മചെറ്റല്ലാാ മാധായമങ്ങചെളയും 
പിിന്നിലാ�ി ഇ�ർചെനറ്റ്  ജീനപ്രിയാമാകാൻ കാരാണ്ം. “ഇ�ർചെനറ്റിചെ� സംാനോങ്കതിക വിികാസം
ത്തിന് സംമാന്തരാമായാി വിളർന്നുവിന്ന ബിദൽ മാധായമമായാ” (ബിിമിനിത് ബിി.എസം്, 2014: 16) സംാമൂ
ഹായമാധായമങ്ങളുംചെടി വിളർച്ചയാാണ്് തുടിർന്നിനോങ്ങാട്ടി് ഇ�ർചെനറ്റിചെ� സംാധായതകചെള വിിപുലമാ�ിയാത്.

നോബ്ലിാഗം്, വിി�ിപിീഡ്ിയാ, യൂടിൂബി്, ചെടിക്സ്റ്റാ്, വിീഡ്ിനോയാാ ചാാറ്റ് ആപ്പുകൾ, കൈമനോസ്പസം്, 
ഓർക്കുട്ടി്, ചെഫ്യാ്സം്ബു�്, ടിാിറ്റർ, ഗൂഗംിൾ പ്ലസം്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വിാടി്സം് ആ�്, വിി-ചാാറ്റ്, ചെടിലഗ്രാം, 
ടിിക്- നോടിാ�്, ക്ലാബി്  ഹാൌസം് തുടിങ്ങി വിാർത്തകളുംം വിിവിരാങ്ങളുംം കൈകമാറിാനും ആശയാവിിനിമയാം 
നടിത്താനും സംാധായമാകുന്ന വിലിചെയാാരും കൂട്ടിായ്മയാാണ്് ഇന്ന് ഇ�ർചെനറ്റ്  മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന നവിമാധായ
മനോലാകം. അറിിവിിചെ� പിങ്കുചെവി�ലിലൂചെടിയും പിരാനോക്ഷമകാംക്ഷയാിലൂചെടിയും രൂപിചെ�ടുന്ന പുതിയാ 
സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമചെത്തക്കുറിിച്ച് കൈടിം മാഗംസംിൻ നോരാഖചെ�ടുത്തിയാത് ഇപ്രകാരാമാണ്്. “കുറിച്ചു
നോപിരാിൽ മാത്രംം നിക്ഷിപ്തമായാിരുംന്ന അറിിവി് വിിതരാണ്ത്തിചെ� അധാികാരാം മാറുകയും പ്രതിഫ്നോലച്ഛി 
കൂടിാചെത ഒരാാൾ മചെറ്റാരാാചെള സംഹാായാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന സ്ഥിതി സംംജീാതമായാി. ഇത് നോലാകചെത്ത 
മാറ്റുക എന്നതിലുപിരാി നോലാകം എങ്ങചെന മാറുന്നു എന്നതിചെനതചെന്ന മാറ്റിമറിിക്കുന്നു” (Grossman 
Lev: 2006). അതുചെകാണ്ട്ാണ്് പിങ്കുചെവി�ലുകളിലൂചെടി ഡ്ിജീിറ്റൽ ആശയാവിിനിമയാത്തിചെ� സംാധായ
തകചെള ഫ്ലപ്രദമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സംമൂഹാചെത്ത വിിവിരാവിിജ്ഞാംാന സംമൂഹാം (Information 
Society), അറിിവി് സംമൂഹാം (Knowledge Society), ശൃംംഖലാ സംമൂഹാം (Network Society) 
എന്നിങ്ങചെനചെയാല്ലാാം വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്.

പുതിയാകാലചെത്ത മനു�യചെ� ബിൌദ്ധിീകനോശ�ിചെയാ, ചാിന്താരാീതികചെള സംാാധാീനിക്കുന്നത് 
പ്രകൃതയാ നോനടിിയാ അറിിവുകൾ മാത്രംമല്ലാ. സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമത്തിചെ� സംാധായതകചെള നിർണ്ണ
യാിക്കുന്നതിൽ നവിമാധായമങ്ങളുംചെടിയും സംാനോങ്കതിക വിിദയകളുംചെടിയും ഇടിചെപിടിലുകൾ സംവിിനോശ�മായാ 
സംാാധാീനം ചെചാലുത്തുംന്നുണ്ട്്. ചെപിാതുഇടിങ്ങളായാി നവിമാധായമങ്ങൾ മാറുന്ന സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് 
പിരാിണ്ാമത്തിചെ� പുതിയാ വിഴിിത്തിരാിവുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള തിരാിച്ചറിിവുകൾ ശ്രീനോദ്ധിയാമാകുന്നത്. മീമു
കചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനത്തിചെ� പ്രസംക്തിയും സംാധായതയും ഇവിിചെടിയാാണ്് നിർണ്ണായാകമാകുന്നത്.

ജീീവിപിരാിണ്ാമത്തിൽ ജീനിതകഘടിന തലമുറികളിനോല�് പികർത്താൻ സംഹാായാ
കമായാി ജീീനുകൾ പ്രവിർത്തിച്ചതുനോപിാചെല സംംസ്കാാരാത്തിനുള്ളിചെല പിരാിണ്ാമത്തിൽ ഒരും 
പുതിയാ പികർത്തുംയാന്ത്രം (Replicator) രൂപിചെ�ട്ടുചെവിന്ന് നോഡ്ാ�ിൻസം് അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു. 
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നോസംാനോ�യാബിനോയാാളജീിയാിചെല ജീീനിന ്സംമാനമായാി മീം എന്ന വിാ�ാണ് ്നോഡ്ാ�ിൻസം ്ഈ പുതിയാ 
പികർത്തുംയാന്ത്രത്തിന് നൽകുന്നത്. ജീനതയുചെടി ഉള്ളിൽ ആവിർത്തിച്ച് പ്രചാരാിക്കുന്ന ആശയാനോമാ, 
അനുകരാിക്കുന്ന സംാഭാാവിങ്ങനോളാ, ചാിന്തകനോളാ, ഒരും സംംസ്കാാരാനോമാ, നിർനോേശങ്ങനോളാ, അറിിവുകനോളാ 
ആണ്് മീം എന്ന് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. സംാംസ്കാാരാിക ആശയാങ്ങൾ ഒരും മനസ്സിൽനിന്ന് മചെറ്റാരും 
മനസ്സിനോല�് പികർത്താൻ സംഹാായാിക്കുന്ന അടിിസ്ഥാന ഘടികമാണ്് (Unit) മീം (2006: 249). 
ഈണ്ങ്ങൾ (Tunes), ആശയാങ്ങൾ (Ideas), ആകർ�ക വിാകയങ്ങൾ (Catch phrases), വിസ്ത്രധാാ
രാണ്രാീതികളിചെല പുതുമകൾ (Clothes fashion), വിാസ്തുവിിദയകൾ തുടിങ്ങി ഹാാസംയത്തിനുനോവിണ്ട്ി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന പ്രനോയാാഗംങ്ങൾവിചെരാ മീമുകളിൽ ഉൾചെകാള്ളുന്നു. ‘ശശിയാാകുക’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം 
ഇത്തരാത്തിൽ സൃഷ്ടംിച്ച ഒരും മീമാണ്്. സംമീപികാലത്ത് മീമുകളിലൂചെടി മലയാാള ഭാാ�യാിൽ പ്രചാാരാം 
നോനടിിയാ ‘പ്ലിംഗം് ’, ‘നോടിായാിംഗം് ’ നോപിാലുള്ള വിാക്കുകൾ സംിനിമകളിചെല പിശ്ചാത്തല സംംഗംീതത്തിനു
പിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഈണ്ങ്ങളുംചെടി സംാാധാീനത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ട്ായാതാണ്്.

പിലതരാം മീമുകൾ മനു�യസംമൂഹാത്തിൽ വിയാപിി�ാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ നടിത്തുംകയും വിിജീ
യാിക്കുന്നവി മാത്രംം നിലനിൽക്കുകയും നോശ�ിക്കുന്നവി നശിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. സംമൂഹാത്തിൽ 
മീമുകൾ പിടിരുംന്ന രാീതി�്, പ്രകൃതി നിർദ്ധിാരാണ് (Natural seletion)ത്തിലൂചെടി ജീീവിപിരാിണ്ാമം 
നടിക്കുന്ന പ്രക്രിയായുമായാി സംാമയമുണ്ട്്. ജീീൻപൂളിൽ (Gene pool) നിന്ന് ജീീനുകൾ ബിീജീങ്ങളിലൂചെടി 
ഒരും ശരാീരാത്തിൽനിന്ന് മചെറ്റാരും ശരാീരാത്തിനോല�് വിയാപിിക്കുന്ന പ്രക്രിയാ�് സംമാനമാണ്് മീമുകൾ 
വിയക്തികളുംചെടി മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്ന് മസ്തിഷ്കങ്ങളിനോല�് ആശയാങ്ങളായാി പ്രചാരാിക്കുന്ന പ്രക്രിയായും. 
അനുകരാണ് (Imitation)ത്തിലൂചെടിയാാണ്് ഇത് സംാധായമാകുന്നത്.

പികർത്താനുള്ള പ്രവിർത്തിയാായാി മീമുകചെള പിരാിഗംണ്ിക്കുനോമ്പാൾ അതിചെനാരും വിാഹാകം 
അനിവിാരായമാണ്്. ഇവിിചെടിയാാണ്് ഭാാ� പ്രസംക്തമാകുന്നത്. ആദയകാലങ്ങളിൽ ആംഗംയഭാാ�യാിലൂ
ചെടിയും പിിന്നീടി് ശബ്ദങ്ങളിലൂചെടിയും നോശ�ം എഴുത്തുംം വിായാനയുമുള്ള ഭാാ�കളിലൂചെടിയുമായാിരുംന്നു 
മീമുകളുംചെടി പ്രചാാരാം. ഭാാ� എന്ന മാധായമത്തിലൂചെടി ആശയാങ്ങചെള എളും�ത്തിൽ പിരാസ്പരാം ബിന്ധി
�ി�ാനും പ്രചാരാി�ി�ാനും സംാധാിച്ചു. “ആശയാങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭാദ്രതനോയാാചെടി പികർത്തചെ�ടിാനും 
നിലനിർത്തചെ�ടിാനും സംംഭാാ�ണ്ം മാത്രംമുപിനോയാാഗംിച്ചാൽ കഴിിയാില്ലാ. ആ നില�് ഭാാ�ചെയാ നോരാഖ
ചെ�ടുത്തിവി�ാനാവിശയമായാ ചാിത്രംലിപിികളുംം അക്ഷരാക്കൂട്ടിങ്ങളുംം ഒചെ�യുണ്ട്ാവുകയും കാലക്രനോമണ് 
അവി ഓനോരാാ സംമൂഹാത്തിലും കൂടുതൽ ചെമച്ചചെ�ടുകയും ചെചായ്തു. കത്ത്, അച്ചടിി, ചെസ്റ്റാനോനാഗ്രാഫ്ി, 
കൈടി�് കൈറിറ്റർ, ചെടിലിഗ്രാഫ്്, ചെടിലിനോഫ്ാണ്, ഫ്ാക്സി്, ചെടിലിവിി�ൻ, കമ്പൂട്ടിർ, ഡ്ിടിിപിി, നോപിജീർ, 
ചെമാകൈബിൽ നോഫ്ാണ്, ഇ�ർചെനറ്റ്, ഇചെമയാിൽ, എസം്എംഎസം്, ഇൻസ്റ്റാ�് ചെമനോസംജീിങ്, നോസംാ�യൽ 
മീഡ്ിയാ, നോടിാറി� ് തുടിങ്ങി കമ്മിുണ്ിനോ��ൻ നോമഖലയാിൽ മനു�യൻ ഇനോതവിചെരാ നടിത്തിയാിട്ടുള്ള 
കണ്ടുപിിടുത്തങ്ങചെളല്ലാാം മീമുകളുംചെടി അതിജീീവിനത്തിനുള്ള വിാഹാനങ്ങളായാാണ്് വിർത്തിച്ചത്”. 
(ചെസംബിിൻ എ. നോജീ�ബി്: 2015). ഇ�ർചെനറ്റിചെ� കടിന്നുവിരാനോവിാചെടി അതിനോവിഗംത്തിൽ പ്രചാരാിക്കുന്ന 
ഡ്ിജീിറ്റൽ ഉള്ളടി�ങ്ങളിനോല�് മീമുകൾ പിരാിവിർത്തനം ചെചായ്യംചെ�ട്ടു. ആശയാങ്ങനോളാ ചാിത്രംങ്ങനോളാ 
വിീഡ്ിനോയാാരാംഗംങ്ങനോളാ ആയാിരാിക്കും ഇത്തരാം ഡ്ിജീിറ്റൽ ഉള്ളടി�ങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ാകുക. ഹാാ�് 
ടിാഗുകളുംം ഇതിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. കമന്റുകളിലൂചെടി നോട്രിാളുംകൾ ആദയമായാി ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന കാലത്ത് അവി 
ചെടിക്സ്റ്റാ് നോബിസം്ഡ്് മീമുകളായാാണ്് നിലനിന്നത്. പിിന്നീടി് വിയക്തികളുംചെടി മനസ്സിൽ പിതിഞ്ഞാതും 
സംമൂഹാത്തിൽ സംാാധാീനമുള്ളതുമായാ ചാിത്രംങ്ങളുംം സംിനിമാരാംഗംങ്ങളുംം ശബ്ദനോരാഖകളുംം വിീഡ്ിനോയാാ 
ക്ലാിപ്പുകളുംം നോട്രിാളുംകൾ�ായാി ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ ആരാംഭാിച്ചു. ഇനോതാടുകൂടിി ശാസ്ത്രീയാമായാ പിരാിണ്ാമം 
നോട്രിാളുംകൾ�് സംംഭാവിിച്ചു. നവിമാധായമങ്ങളിലൂചെടി പ്രചാരാിക്കുന്ന നോട്രിാളുംകൾ മീമുകൾ�് ഏറ്റവും 
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അനുനോയാാജീയമായാ മാധായമമായാി മാറിി. ഇ�ർചെനറ്റ് മീമുകൾ എന്നാണ്് ഇത്തരാത്തിൽ രൂപിംചെകാണ്ട് 
മീമുകചെള വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. സംാമൂഹായമാധായമങ്ങളിചെല മലയാാളികളുംചെടി ‘മീം ഫ്ാക്ട്റിി’കളാണ്് 
വിിവിിധാ മലയാാളം നോട്രിാൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ.

മീമുകളുംം മലയാാളസംിനിമയും
ഭാാ�യുചെടിയും നോദശത്തിചെ�യും അടിിസ്ഥാനത്തിലാണ്് നോട്രിാൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെഫ്യാ്സം്ബു�ിൽ രൂപിം 
ചെകാള്ളുന്നത്. ഓനോരാാ പ്രനോദശത്തുംം നടിക്കുന്ന സംംഭാവിങ്ങചെള ഹാാസംയാത്മകമായാി അവിതരാി�ിക്കു
ന്നതിനായാി രൂപിംചെകാണ്ട് കൂട്ടിായ്മകൾ അതാതിടിങ്ങളിചെല ഭാാ�ചെയായാാണ്് വിിനിമയാത്തിനും 
ജീനസംാീകാരായതയ്ക്കുംമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ഉചാിതമായാ മീമുകൾ തിരാചെഞ്ഞാടു�ലാണ്് മചെറ്റാരും 
പ്രധാാന ഘടികം. മീമുകചെള തിരാചെഞ്ഞാടുക്കുന്ന പ്രക്രിയാ�് പ്രകൃതി നിർദ്ധിാരാണ്വുമായാി സംാമയമു
ണ്ട്്. പികർത്താനുള്ള ആശയാമായാി മീമുകൾ മാറുനോമ്പാൾ സൂക്ഷ്മത (Fidelity), ഫ്നോലാല്പാദകതാം 
(Fecundity), ദീർഘായുസ്സ് (Longevity) എന്നീ മൂന്ന് കാരായങ്ങൾ അടിിസ്ഥാനമായാി ഉണ്ട്ായാിരാി
�ണ്ം. അതായാത് ഒരും മീം ഒനോരാസംമയാം സംായാം പികർത്തുംകയും സൂക്ഷ്മതനോയാാചെടി അനുകരാണ്ം 
നടിത്തുംകയും നിരാവിധാി പികർപ്പുകളായാി വിയാപിിക്കുകയും അത് ദീർഘനാളനോത്ത�് നിലനിൽക്കു
ന്നത് ആയാിരാിക്കുകയും നോവിണ്ം. എങ്കിൽ മാത്രംനോമ അത് വിിജീയാിക്കുന്ന മീമായാി മാറുകയുള്ളു. എവിിചെടി 
നിന്നാണ്് പുതിയാ മീമുകൾ ഉണ്ട്ാകുന്നചെതന്ന നോചാാദയം പ്രസംക്തമാണ്്. സൂസംൻ ബ്ലിാ�്നോമാർ 
പിറിയുന്നത് “അത് പിഴിയാ ആശയാങ്ങളുംചെടി വിയതയസ്ത രൂപിങ്ങളിൽനിന്നും അവിയുചെടി സംമ്മിിശ്രീണ്
മായാ കൂടിിനോച്ചരാലുകളിൽ നിന്നുമാണ്് കടിന്നു വിരുംന്നത്. അചെതാരും വിയക്തിയുചെടി മനസ്സിലാകാം 
അചെല്ലാങ്കിൽ ചാിലനോ�ാൾ ഒരും വിയക്തിയാിൽനിന്ന് മീമുകൾ മറ്റുള്ളവിരാിനോല�് കൈകമാറുന്നതു വിഴിിനോയാാ 
ആയാിരാി�ാം” (1999: 15) എന്നാണ്്.

ആവിർത്തിച്ച് പ്രചാരാിക്കുന്ന ഒരും കാരായത്തിന് മാത്രംനോമ ജീനങ്ങചെള എളും�ത്തിൽ ആകർ�ി
�ാൻ കഴിിയുകയുള്ളൂ. ചാിരാപിരാിചാിതങ്ങളായാ സംംഭാാ�ണ്ശകലങ്ങനോളാ ചാിത്രംങ്ങനോളാ മീമുകളായാി 
തിരാചെഞ്ഞാടു�ാൻ നോട്രിാളുംകൾ�് നോപ്രരാണ്യാാകുന്നതും ഈ കാരായങ്ങളാലാണ്് . ഇവിിചെടിയാാണ്് 
സംിനിമാരാംഗംങ്ങളുംചെടി പ്രാധാാനയം. ആശയാവിിനിമയാത്തിനും സംാമൂഹാിക വിിമർശനത്തിനുള്ള ഉപിാധാി
ചെയാന്ന നിലയാിലും നോകരാളത്തിൽ നോട്രിാളുംകൾ പിരാിണ്മിച്ചത് മലയാാള സംിനിമാരാംഗംങ്ങചെള മീമുകളായാി 
സംാീകരാിച്ചതിനുനോശ�മായാിരുംന്നു. സംിനിമാരാംഗംങ്ങളിനോല�് സംമകാലസംംഭാവിങ്ങചെള ഹാാസംയവുമായാി 
നോകാർത്തിണ്�ി സംർഗംാത്മകമായാി സംന്നിനോവിശി�ിക്കുക എന്നതാണ്് നോട്രിാളുംകളുംചെടി നിർമ്മിാ
ണ്തന്ത്രം. “ആരുംം കരുംതിയാിരാി�ാത്ത മട്ടിിൽ ചാിന്തചെയായും പ്രതിപിാദനചെത്തയും സംരാസംമായാി 
സംംനോയാാജീി�ിച്ച് നോശ്രീാതാ�ചെള- അനുവിാചാകചെരാ- ആശ്ചരായാനന്ദങ്ങൾക്കു വിിനോധായാരാാക്കുന്ന 
പ്രതിപിാദനരാീതിയാിൽ” ചാിരാി�ി�ാൻ കഴിിയുന്ന ഹാാസംയമാണ്് ഉക്തിഹാാസംയം എന്ന നോമചെ�ാല്ലാ 
പിരാനോമശാരാൻപിിള്ളയുചെടി (1982: 18) അഭാിപ്രായാം സംിനിമാ രാംഗംങ്ങചെള മീമുകളായാി ഉൾചെ�ാള്ളിച്ചുള്ള 
നോട്രിാളുംകളുംചെടി നിർമ്മിാണ്തന്ത്രനോത്താടി്  നോചാർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്്.

ആരാംഭാത്തിൽ ഇംഗ്ലീീ� ്നോട്രിാൾ ഗ്രൂപ്പുകളിചെല ആശയാങ്ങൾ സംാീകരാിച്ചാണ് ്മലയാാളം നോട്രിാളുംകൾ 
നിർമ്മിിച്ചിരുംന്നത്. എന്നാൽ അവി�് നോവിണ്ട്ത്രം സംാീകാരായത ലഭാിച്ചിരുംന്നില്ലാ. മീമുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള 
ധാാരാണ്യാില്ലാായ്മയും ഇതിന് കാരാണ്മായാിരുംന്നു. ഇത്തരാചെമാരും സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് മലയാാളസംി
നിമയാിചെല നടിീനടിന്മാാർ അഭാിനയാിച്ച് ഫ്ലി�ിച്ച കഥാപിാത്രംങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മീമുകൾ സൃഷ്ടംിച്ച് 
നോട്രിാളുംകൾ നിർമ്മിി�ാനാരാംഭാിച്ചത്. സംമൂഹാത്തിചെല വിലിചെയാാരും വിിഭാാഗംം ജീനങ്ങചെള എളും�ത്തിൽ 
സംാാധാീനി�ാൻ കഴിിയുന്ന ജീനപ്രിയാ മാധായമമായാി സംിനിമ മാറിിയാിരാിക്കുന്നു. സംിനിമകളിചെല കഥാ
പിാത്രംങ്ങൾ, ഭാാ�ാകൈശലികൾ, ആശയാപ്രകാശനരാീതികൾ തുടിങ്ങിയാവി ജീനങ്ങളുംചെടി മനസ്സിൽ 
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നോവിഗംത്തിൽ പിതിയുന്നതും മറി�ാചെത നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്്. സംൌഹൃദകൂട്ടിായ്മകളിലും ചെപിാതുഇടി
ങ്ങളിലും സംിനിമകളിചെല സംംഭാാ�ണ്ങ്ങൾ സംാാഭാാവിികമായാി ആളുംകളുംചെടി ആശയാവിിനിമയാങ്ങളിൽ 
സംന്ദർനോഭാാചാിതമായാി കടിന്നു വിരുംന്നത് പിതിവിാണ്്. ചെടിലിവിി�ൻ ചാാനലുകളിചെല സംിനിമകളുംചെടി 
പുനഃസംംനോപ്ര�ണ്ങ്ങളുംം ജീിനോയാാ സംിമ്മിിചെ�യും 4G-യുചെടിയും സംാാധാീനം ഇ�ർചെനറ്റ്  നോസംവിനങ്ങളിൽ 
വിരുംത്തിയാ മുനോന്നറ്റങ്ങളുംം ഇത് യൂടിൂബി് അടി�മുള്ള നവിമാധായമങ്ങളുംചെടി ഉപിനോയാാഗംത്തിൽ സൃഷ്ടംിച്ച 
വിർദ്ധിനവും സംിനിമാരാംഗംങ്ങചെള ആവിർത്തിച്ച് ജീനങ്ങൾ�ിടിയാിൽ പ്രചാരാി�ി�ാൻ സംഹാായാിച്ചി
ട്ടുണ്ട്്. ചാാനലുകളിചെല പിരാിപിാടിികളിൽ അനുകരാണ്കലയ്ക്കുംം ആനോക്ഷപിഹാാസംയഅവിതരാണ്ങ്ങളിൽ 
സംിനിമാരാംഗംങ്ങചെള ഉൾചെ�ാള്ളിച്ച് നർമ്മിം സൃഷ്ടംിക്കുന്ന രാീതിയ്ക്കുംം സംമീപികാലത്ത് ലഭാിച്ച സംാീകാ
രായതയും പ്രധാാനമാണ്്. നോട്രിാളുംകളിലൂചെടി ജീനങ്ങളുംമായാി ഇടിപിഴികാൻ ഏറ്റവും അനുനോയാാജീയമായാ 
മീമുകൾ സംിനിമാരാംഗംങ്ങളായാിരാിക്കും എന്ന ആശയാം ഇതിലൂചെടി പ്രാവിർത്തികമായാി. നോലാകചെത്ത
ല്ലാായാിടിത്തുംം ഇനോത രാീതിയാാണ്ിന്ന് പിിന്തുടിരുംന്നത്.

ചെനറ്റ്�ിക്സുംം ആമനോസംാണ് കൈപ്രമുമടി�മുള്ള ഒ.ടിി.ടിി പ്ലാറ്റ്നോഫ്ാമുകൾ ഒനോരാസംമയാം ആനോഗംാള 
സംിനിമകചെളയും ചെവിബി് സംീരാീസുകചെളയും പ്രാനോദശികവും പ്രാനോദശിക സംിനിമകചെള ആനോഗംാളവു
മാ�ി. കാഴ്ചയുചെടി നവിഭാാവുകതാം ആസംാാദനത്തിലും നിലപിാടുകളിലും വിരുംത്തിയാ മാറ്റങ്ങൾ 
മീമുകളുംചെടി കൈവിവിിധായങ്ങചെളയും പിരാിനോപിാ�ി�ിച്ചു. സംിനിമകളിചെല സംന്ദർഭാങ്ങളുംം അഭാിനോനതാ
�ളുംചെടി മുഖഭാാവിങ്ങളുംം ശരാീരാഭാാ�യും ആശയാചെത്ത നോവിഗംത്തിൽ മനസ്സിലാ�ാൻ ആളുംകചെള 
സംഹാായാിച്ചു. അനായാാസംമായാി വിിവിിധാ വിി�യാങ്ങചെള ഹാാസംയാത്മകമായാി അവിതരാി�ി�ാനുള്ള 
സ്ഥിതി ഇനോതാചെടി സംംജീാതമായാി. ആസംാാദനത്തിചെ�യും ആശയാവിിനിമയാത്തിചെ�യും നവിീനമായാ 
ഒരും തലം ഇതിലൂചെടി രൂപിം ചെകാണ്ടു. എന്നാൽ ഈ പിരാിണ്ാമങ്ങൾ നോബിാധാപൂർവിം സംമൂഹാത്തിൽ 
നടിക്കുന്ന പ്രക്രിയായാാചെണ്ന്ന് മീമുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങൾ സൂചാി�ിക്കുന്നു. മധായവിർഗം മലയാാളി
യുചെടി കാഴ്ച�ാടുകചെള സംാാധാീനി�ാൻ സംിനിമയ്ക്കുംള്ള നോശ�ി മചെറ്റാരും തരാത്തിൽ നവിമാധായമങ്ങളിലും 
പ്രകടിമാണ്്. മധായവിർഗംത്തിനോല�് അടുക്കുകയും മധായവിർഗംമായാി നിലനിൽക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന 
ഭൂരാിപിക്ഷം മലയാാളികളുംചെടിയും ചാിന്തകളാണ്് ഹാാസംയാത്മകമായാി മീമുകളിലൂചെടി നോട്രിാളുംകളിൽ 
നിറിയുന്നത്. മീമുകളിലൂചെടിയുള്ള ആശയാവിിനിമയാങ്ങൾ മലയാാളികൾ�ിടിയാിൽ ചെപിാതുനോബിാധാം 
സൃഷ്ടംിക്കുന്നതിൽ ചെചാലുത്തുംന്ന പിങ്ക് നിർണ്ണായാകമാണ്്.

മീമുകളുംം മലയാാളഭാാ�യും
വിിജീയാിക്കുന്ന ഒരും പികർത്തുംയാന്ത്രത്തിന് ഉണ്ട്ായാിരാിനോ�ണ്ട് സൂക്ഷ്മത, ഫ്നോലാല്പാദകതാം, ദീർ
ഘായുസ്സ് എന്നീ ഗുണ്ങ്ങൾ ഒരും മീമിചെ� പ്രചാാരാത്തിൽ പ്രകടിമായാി വിരുംന്നത് ഭാാ�യാിലാണ്്. 
സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമത്തിചെ� മികച്ച ഉദാഹാരാണ്മായാി സൂസംൻ ബ്ലിാ�്നോമാർ ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്ന
തും ഭാാ�ചെയായാാണ്് (1999: 24). ആശയാങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതനോയാാചെടി നോരാഖചെ�ടുത്താനും അവിതരാി�ി�ാ
നും സംംഭാാ�ണ്ങ്ങളിലൂചെടി നിരാവിധാി ആളുംകളിനോല�് ഒനോരാ സംമയാം എത്തി�ാനും ദീർഘനാളനോത്ത
�് നിലനിർത്താനും ഭാാ��് കഴിിയുന്നു. വിയാകരാണ് അടിിത്തറിയാിലൂന്നിയാ ചെകട്ടുറിപ്പുള്ള ഭാാ�യുചെടി 
നിലനിൽ�് അനോനകകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്്. പുതിയാ വിാക്കുകളുംചെടിയും പ്രനോയാാഗംങ്ങളും
ചെടിയും കൈശലികളുംചെടിയും കടിന്നുവിരാവി് ഭാാ�യുചെടി അതിജീീവിനചെത്ത പിരാിനോപിാ�ി�ിക്കുകയാാണ്് 
ചെചായ്യുന്നത്. ഒരും ഭാാ� കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന ജീനസംമൂഹാത്തിചെ� ജീീവിിതരാീതികളിലും അറിിവിിചെ� 
സംാാംശീകരാണ്ത്തിലും വിിജ്ഞാംാനവിിതരാണ്ത്തിലും സംംഭാവിിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭാാ�ചെയായും സംാാ
ധാീനിക്കുന്നു. സംാനോങ്കതികവിിദയയുചെടിയും നവിമാധായമങ്ങളുംചെടിയും ഉപിനോയാാഗംശീലത്തിലൂചെടി സംമൂഹാ
ത്തിനോല�് വിയാപിിച്ച കൈസംബിർ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� സംാാധാീനമാണ്് ഇന്നചെത്ത യുവിതലമുറിയുചെടി 
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ഭാാ�ചെയാ നിയാന്ത്രിക്കുന്നത്. സംാമൂഹായമാധായമങ്ങളിലും നോട്രിാളുംകളിലും ആശയാവിിനിമയാത്തിനായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഭാാ��് ചാില സംവിിനോശ�തകളുംണ്ട്്. “വിരാചെമാഴിിയുചെടി ഔപിചാാരാിക നിയാമങ്ങചെള 
പിലനോ�ാഴും ചെവില്ലുവിിളിച്ചും ഒ�ം വിാചെമാഴിി�ാലചെത്ത സംാാതന്ത്രയം നിലനിർത്തിയും ഉള്ള ഒരുംതരാം 
‘എഴുത്തുംഭാാ�ണ്ം’ എനോന്നാ ‘അനൌപിചാാരാിക എഴുത്തുംഭാാ�’ എനോന്നാ ഒചെ� ഇതിചെന വിിളി�ാം. 
ചാിഹ്നനം, അക്ഷരാശുദ്ധിി, അകലമിടിൽ, സംന്ധി തുടിങ്ങിയാ നിയാമങ്ങചെള ഇത് പിലനോ�ാഴും മറിിക
ടിക്കുന്നു. കൈശലീപിരാമായാ വിയതിയാാനങ്ങളുംം ചുരുംചെ�ഴുത്തുംം ഇ�ർചെനറ്റ് ഭാാ� (Net Slang)യും 
ഒചെ�നോച്ചർന്ന് ഇത് പിലനോ�ാഴും ഒരും അതിഭാാ� (Meta Language) ആയാി മാറുന്നു” (സുനീത 
ടിി.വിി, 2014: 232). ഭാാ�യുചെടി ഈ അപിനിർമ്മിാണ് വിിപ്ലവിം നടിത്തുംന്നത് ഭാാ�ചെയാ ശാസ്ത്രീയാമായാി 
പിഠിച്ചിട്ടിില്ലാാത്ത നോട്രിാളന്മാാരാിലൂചെടിയാാണ്്. ഇവിരാാകചെട്ടി ഭൂരാിപിക്ഷവും യുവിജീനങ്ങളുംം. യുവിതലമുറി 
മീമുകളിലൂചെടി ഭാാ�ചെയാ തങ്ങൾ�ാവിശയമായാ തരാത്തിനോല�് പിരാിവിർത്തനം ചെചായ്യുന്നു.

പ്ലിംഗം്, നോടിായാിംഗം് തുടിങ്ങിയാ പുതിയാ വിാക്കുകൾ ഭാാ��് സംംഭാാവിന ചെചായ്യുന്നനോതാചെടിാ�ം 
നിരാവിധാി പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം മീമുകളിലൂചെടി രൂപിം ചെകാള്ളുന്നു. ‘കുമ്മിനടിി’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം ഉദാഹാരാണ്
മാചെയാടു�ാം. ഇത് കൈസംബിറിിടിത്തിൽ രൂപിം ചെകാള്ളുകയും നോവിഗംത്തിൽ ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിനോല�് 
വിയാപിിക്കുകയും ചെചായ്തു. ക്ഷണ്ി�ാചെത ചെചാല്ലുന്ന അതിഥി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്് ഇന്നീ വിാ�് 
മലയാാളി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. കുമ്മിനടിി�് സംമാനമായാി നിരാവിധാി പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ഉണ്ട്ാചെയാങ്കിലും 
അവിചെ�ാന്നും നിലനിൽ�ാൻ കഴിിഞ്ഞാില്ലാ. മചെറ്റാന്ന് വിാക്കുകൾക്കും നോപിരുംകൾക്കും സംംഭാവിിച്ച 
അർത്ഥ വിയതയാസംങ്ങളാണ്്. ‘മലർ’ എന്ന നോപിരാിന് ലഭാിച്ച പുതിയാ അർത്ഥമാനവും പ്രധാാനമാണ്്. 
തലമുടിി എന്നർത്ഥം വിരുംന്ന ഒരും തമിഴി് വിാ�ിനോനാടുള്ള സംാമയമാണ്് ചെതറിി എന്ന നിലയാിനോല
�് മലർ എന്ന നോപിരാിചെന മാറ്റിയാത്. ‘ഓടി് മലനോരാ കണ്ട്ം വിഴിി’ (omkv) എന്ന പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� 
പ്രചാാരാത്തിലൂചെടി സംഭായമായാി വിിളി�ാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ചുരും�ം ചാില ചെതറിികളിചെലാന്നായാി 
മലർ എന്ന വിാ�ിചെ� അർത്ഥപിരാിണ്ാമം നവിമാധായമങ്ങളിലും സംമൂഹാത്തിലും സംംഭാവിിച്ചു. മഴി�് 
പികരാം ‘ക്ലാാരാ’ എന്ന നോപിരാ് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത് മചെറ്റാരും ഉദാഹാരാണ്ം. ‘ശശിയാാകുക’ എചെന്നാരും 
പ്രനോയാാഗംം തചെന്ന ഇന്നു ഭാാ�യാിലുണ്ട്്. ഇതും മീമുകളായാി സംമൂഹാത്തിൽ വിയാപിിച്ചതാണ്്. തന്ത്രപിരാ
മായും കൈവികാരാികമായും അപിമാനനോമൽക്കുക (Strategically and sentimentally insulted 
-S.A.S.I) എന്നതിചെ� ചുരുംചെ�ഴുത്ത് രൂപിമാണ്് ശശി എന്ന് നോട്രിാളന്മാാർ ഹാാസംയാത്മകമായാി 
പുതിയാ പ്രനോയാാഗംചെത്ത വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു. നോസംാമൻ, രാതീ�്, സുനോമ�്, സംതീ�്, സംജീി, �ിബു 
തുടിങ്ങിയാ നോപിരുംകൾ�് കല്പിക്കുന്ന പുതിയാ അർത്ഥതലങ്ങളുംം ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട്താണ്്.

ഏചെതങ്കിലും കാരായങ്ങചെള സംംബിന്ധിച്ച് വിയക്തമായാി അറിിവുണ്ട്ായാിട്ടും അതിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള 
വിിവിരാങ്ങൾ ജീനങ്ങളിൽനിന്ന് മറിച്ചുചെവി�ാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ‘പ്രമുഖം’ എന്ന വിാ�ിന് സംംഭാവിിച്ച 
അർത്ഥപിരാിണ്ാമമാണ്് മചെറ്റാന്ന്. ‘ചെപിാങ്കാല’ എന്ന പിദം അതിചെ� സംാധാാരാണ് അർത്ഥത്തിൽ 
നിന്നും അകന്ന് നോട്രിാളുംകളിലൂചെടി നവിമാധായമങ്ങളിൽ അതിനോലചെറി സംാീകാരായതയുള്ള മചെറ്റാരാർത്ഥം 
സംാീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നു. ചെപിാങ്കാല വിിശാാസംങ്ങളുംചെടിയും ഭാക്തിയുചെടിയും ആചാാരാങ്ങളുംചെടിയും സ്ത്രീക
ളുംചെടി കൂട്ടിായ്മയുചെടിയും ഉത്സവിാനോഘാ�ങ്ങളായാിട്ടിാണ്് മലയാാളി കണ്ടുശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 
കൈസംബിറിിടിത്തിൽ ചെപിാങ്കാല എന്ന വിാ�് കമന്റുനോബിാക്സുംകളിചെല ആണ്ത്തത്തിചെ� പൂരാപിറിമ്പുംക
ചെളയാാണ്് പ്രതിനിധാാനം ചെചായ്യുന്നത്. ചെതറിിവിിളികൾ, അശ്ലീീല പിദപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ, സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിത 
എന്നിവിചെകാണ്ട്് സംമ്പന്നമാണ്് കൈസംബിർ ചെപിാങ്കാലകൾ. പുതിയാ പിദപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ചെപിാങ്കാ
ലകളിലൂചെടിയാാണ്് ജീനങ്ങളിനോല�് എത്തുംന്നത്. ‘ചെഫ്മിനിച്ചി’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം ഇത്തരാത്തിൽ 
പ്രചാാരാം നോനടിിയാ ഒരും വിാ�ാണ്്. ചാരാിത്രംപിരാമായാ സ്ത്രീവിാദ മുനോന്നറ്റത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാചെത്തയും 
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നിലപിാടുകചെളയും അധാിനോക്ഷപിിക്കുന്ന കൈസംബിർ ആണ്ത്തത്തിചെ� പിരാിഹാാസം വിിനോശ�ണ്ചെമന്ന 
നിലയാിലാണ്് ഈ വിാ�് കൈവിറിലായാത്. സ്ത്രീകൾ സംാതന്ത്രമായാി അഭാിപ്രായാം പിറിയുന്നിടിചെത്തല്ലാാം 
വിയക്തിഹാതയയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിത നിറിഞ്ഞാ ഈ പ്രനോയാാഗംം മലയാാളികൾ ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്്. പുരും�ാധാിപിതയ അധാികാരാവിയവിസ്ഥയാിൽ നോകന്ദ്രീകൃതമായാ ഒരും സംമൂഹാത്തിനോല�് 
കൈസംബിറിിടിത്തിൽനിന്ന ്ഇത്തരാം പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ നോവിഗംത്തിൽ സംംക്രമിക്കുന്നത ്നിർണ്ണായാകമാണ്.് 
അനുരാാഗം് നോഗംാപിിനാഥിചെ� ‘ദി ചെഗംയാിം ഓവിർ’ എന്ന നോനാവിലിൽ ആക്റ്റിിവിിസ്റ്റാായാ ഒരും സ്ത്രീ കഥാ
പിാത്രംചെത്ത വിിനോശ�ി�ി�ാൻ ഇനോത പ്രനോയാാഗംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്് (2021: 50). നവിമാധായമങ്ങ
ളിൽ സ്ത്രീകൾ മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന വിി�യാങ്ങൾ�് പിിന്തുണ് നൽകുന്ന പുരും�ന്മാാചെരാ ‘പിാവിാടി’ എന്ന് 
വിിളിച്ചാണ്് കൈസംബിർ ആണ്ത്തം അധാിനോക്ഷപിിക്കുന്നത്.

‘കുലസ്ത്രീ’ എന്ന പ്രനോയാാഗംത്തിന് വിന്ന അർത്ഥവിയതിയാാനമാണ്് മചെറ്റാന്ന്. സംിനിമാ താരാങ്ങ
ളുംചെടി ആരാാധാകചെരാ നോട്രിാളാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ‘പ്രചാണ്ഡ്കൾ’, ‘യാവിനാണ്ട്ി’ തുടിങ്ങിയാ പ്രനോയാാഗം
ങ്ങൾ, ‘നോകാളനി വിാണ്ം’, ‘പിട്ടിിനോ�ാ’ തുടിങ്ങിയാ പുതിയാ അധാിനോക്ഷപി വിാക്കുകൾ, രാാഷ്ട്രീീയാ സംംഘടിന
കളുംചെടി അണ്ികചെളയും അനുഭാാവിികചെളയും നോട്രിാളാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ‘കമ്മിി’, ‘ചെകാങ്ങി’, ‘സംംഘി’, 
‘സംംഘിണ്ി’, ‘സുടിാ�ി’, ‘സംഖാ�ി’ മുതലായാ വിിനോശ�ണ്ങ്ങൾ, നോനതാ�ൾക്കും സ്ഥാപിനങ്ങൾക്കും 
നൽകുന്ന ഇരാട്ടിനോ�രുംകൾ, പിട്ടിി ചെസംർ, പൂച്ച ചെസംർ എന്നിങ്ങചെന മൃഗംങ്ങളുംചെടി നോപിരാിനോനാചെടിാ�ം 
നോചാർക്കുന്ന വിിനോശ�ണ്മായാ ‘ചെസംർ’ പ്രനോയാാഗംം, വിയക്തികചെള സൂചാി�ിക്കുന്നതിനുമുൻപി് എഴുതുന്ന 
‘ചെല’ എന്ന വിാ�്, പ്രവിർത്തികൾക്കും സംന്ദർഭാങ്ങൾക്കും അനുസംരാിച്ച് വിയക്തികൾ�് നൽകുന്ന 
‘�് ’ നോചാർത്തുംള്ള നോപിരുംകൾ (ചെവിനോട്ടി�്, വിാനോറ്റ�്, ഗുനോണ്ട്�്, അൽനോപി�് തുടിങ്ങിയാവി), പുതിയാ കാരായ
ങ്ങചെള സംംശയാനോത്താചെടി വിീക്ഷിക്കുകയും വിയാജീപ്രചാരാണ്ങ്ങളിൽ വിിശാസംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നവിചെരാ 
വിിളിക്കുന്ന ‘നോകശവിൻ മാമൻ’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം, മധായവിയാസ്കാരാായാ പൂവിാലന്മാാചെരാ കളിയാാ�ാൻ 
നോപിരാിചെനാ�ം നോചാർക്കുന്ന ‘60-70 കളുംചെടി വിസംന്തം’ എന്നുള്ള വിിനോശ�ണ്ം, സംർ�ാസംം നോപിാസ്റ്റാ് 
സംീരാിയാസ്സായാി കണ്ട്് കമന്റുന്നവിചെരാ വിിളിക്കുന്ന ‘നിഷ്ക്കു’ എന്ന നോപിരാ് തുടിങ്ങി നോകരാളത്തിചെല ചാായാ
�ടികളിചെല പിലഹാാരാങ്ങളുംചെടി നോപിരുംകൾ നോപിാലും ഇന്ന് നിശ്ചയാിക്കുന്നത് നോട്രിാളുംകളിലൂചെടിയാാണ്്. 
ഇ�ർചെനറ്റ് മീമുകളിലൂചെടി മലയാാളികൾ നടിത്തുംന്ന ആശയാവിിനിമയാത്തിചെ� നവിീന മാതൃകകൾ 
പുതിചെയാാരും ഭാാ�ണ് സംംസ്കാാരാചെത്ത നിർമ്മിിക്കുന്നു. അത് അക്ഷരാങ്ങളുംം അ�ങ്ങളുംം ചാിഹ്നങ്ങളുംം 
ഇനോമാജീികളുംം തുടിങ്ങി ആശയാവിിനിമയാത്തിന് സംാധായമായാചെതന്തും ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ കഴിിയുന്ന ഒരും 
തലമുറിയുചെടി ഭാാ�യാിലുള്ള പിരാീക്ഷണ്ങ്ങളാണ്്. പുതുതലമുറി തങ്ങൾ�നുസൃതമായാ രാീതിയാിൽ 
ഭാാ�ചെയാ രൂപിചെ�ടുത്തുംകയാാണ്്. ഭാാ�യുചെടി പിരാിണ്ാമം പുതിചെയാാരും വിയാകരാണ്പിഠനത്തിചെ� 
പ്രസംക്തി വിർദ്ധിി�ിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീീ�് വിാക്കുകചെള ലിപിയന്തരാണ്ത്തിലൂചെടി മലയാാളം വിാക്കുകളായാി എഴുതുന്ന രാീതിയും 
കൈസംബിറിിടിത്തിലുണ്ട്്. കൈവിറിൽ, നോട്രിാൾ, മീം തുടിങ്ങിയാ വിാക്കുകചെളല്ലാാം ഉദാഹാരാണ്ങ്ങളാണ്്. 
Mean while ചെന ‘മീനവിിയാൽ’ എന്നും Psychological move ‘കൈസം�നോളാടിി�ൽ മൂവി് ’ 
ആ�ിയും Ban ‘ബിണ്’ ആ�ിയും എഴുതുന്ന രാീതി�് നോട്രിാളുംകളിൽ സംാീകാരായതയുണ്ട്്. നോട്രിാളന്മാാ
രാിതിചെന ‘നോട്രിാളീകരാണ്ം’ എന്നാണ്് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. ലിപിയന്തരാണ്ത്തിനു പികരാം നോട്രിാളീക
രാണ്ം നടിത്തി ഭാാ�യുചെടി സംാാതന്ത്രയം ആനോഘാ�ിക്കുകയാാണ്് യുവിതലമുറി. മീമുകളിലൂചെടി പുതിയാ 
വിാക്കുകൾ ആവിർത്തിച്ച് പ്രചാരാിക്കുന്നത് അനുകരാണ്ത്തിനുള്ള സംാധായത വിർദ്ധിി�ിക്കുന്നു. 
കൈസംബിറിിടിത്തിൽനിന്ന് ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിനോല�് പുതിയാ വിാക്കുകൾ നോവിഗംത്തിൽ പ്രചാരാിക്കു
ന്നു. വിയക്തികൾ തമ്മിിലുള്ള ആശയാവിിനിമയാങ്ങളിൽ ഇത്തരാം പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ കടിന്നുവിരുംന്നത് 
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സംാാഭാാവിികമാണ്്. ജീനങ്ങൾ സംംഭാാ�ണ്ങ്ങളിൽ ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ ശീലിക്കുന്ന ‘അടിിചെപിാളി’, 
‘കുരുംചെപിാട്ടിൽ’, ‘ചെപിാളിസംാനം’ (സംാധാനം), ‘തട്ടുചെപിാളി�ൻ’, ‘ചാങ്ക്നോബ്രിാ’ നോപിാലുള്ള പുതിയാ പ്രനോയാാ
ഗംങ്ങചെളല്ലാാം ഓനോരാാ കാലഘട്ടിത്തിചെല ഭാാ�യുചെടി പിരാിണ്ാമചെത്തയാാണ്് അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നത്. 
സംാഹാിതയഭാാ�യാിൽ വിിരാളമാചെണ്ങ്കിലും സംാധാാരാണ് ജീനങ്ങളുംചെടി സംംസംാരാഭാാ�യാിൽ പിതിവിായാി 
ഇത്തരാം പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. സ്കൂളുംകൾ, കലാലയാങ്ങൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിി
ടിങ്ങളിചെലല്ലാാം പ്രാനോദശിക ഭാാ�കനോളാടും നാടിൻ പ്രനോയാാഗംങ്ങനോളാടുചെമാ�ം പുതിയാ വിാക്കുകളുംം 
കൂടിിനോച്ചർന്ന് നോവിഗംത്തിൽ പ്രചാാരാം നോനടുന്നു. ഓനോരാാ ദിവിസംവും നിരാവിധാി മീമുകൾ ഭാാ�യാിലൂചെടി രൂപിം 
ചെകാള്ളുകയും അതിൽ ചാിലതു മാത്രംം വിിജീയാിക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഭാാ�യുചെടി 
കൈവിവിിധായവിൽ�രാണ്മാണ്് ഇന്ന് മീമുകളിലൂചെടി സംാമൂഹായമാധായമങ്ങളിൽ നടിക്കുന്നത്. രാസംികത്ത
ങ്ങചെള ആനോഘാ�മാ�ി മാറ്റുന്ന യുവിതലമുറി ഹാാസംയാത്മകതയും നിരാീക്ഷണ്പിാടിവിം ചെകാണ്ടും 
സംാമൂഹായവിിമർശനം സംാധായമാക്കുന്നതിനുള്ള സംാനോങ്കതിക കലയാായാി നോട്രിാളുംകചെള ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. 
സംവിിനോശ�മായാ ഒരും കാലഘട്ടിത്തിചെല മീമുകളിലൂചെടിയുള്ള ആശയാസംംനോവിദനത്തിചെ� ചുവിചെരാഴു
ത്തുംകളുംം ചാിത്രംങ്ങളുംം നിറിയുന്ന ഇടിമായാി നവിമാധായമങ്ങൾ മാറുന്നു.
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സംംഗംീത് മാതു
ചെതാടുപുഴി സംാനോദശി. പിാലാ ചെസംൻ്റി്. നോതാമസം് നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് ബിിരുംദവും പിത്തനംതിട്ടി കാനോതാലിനോ�റ്റ് 
നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് ബിിരുംദാനന്തരാ ബിിരുംദവും മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്ിൽ 
നിന്ന് എം.ഫ്ിൽ. ബിിരുംദവും നോനടിി. ഇനോ�ാൾ മൂവിാറ്റുപുഴി നിർമല നോകാനോളജീിൽ യു.ജീി.സംി. ചെഫ്നോലാ�ിനോ�ാ
ടുകൂടിി മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ നോഡ്ാ. �ാജു വിർഗ്ഗീസംിചെ� മാർഗംനിർനോേശത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്ം നടിത്തുംന്നു.



മലയാാളിയുചെടി സംംസ്കാാരാശീലത്തിചെല ആണ്നോനാട്ടിം 
നമ്പൂതിരാിയുചെടി നോരാഖാചാിത്രംങ്ങചെള ആസ്പദമാ�ി ഒരും പിഠനം

അനു ചെജീയാിംസം്
ഗംനോവി�ക, നോദവിമാതാ നോകാനോളജീ്, കുറിവിിലങ്ങാടി്

കാഴ്ചയാിൽനിന്നും തികച്ചും ഭാിന്നമാണ്് നോനാട്ടിം. കണ്ണിചെ� അനുഭാവിചെമന്ന നില�് കാഴ്ച ഒരും ഇന്ദ്രിയാ
പ്രവിർത്തനം മാത്രംമാവുന്നു. നോനാട്ടിമാകചെട്ടി ശാരാീരാികപ്രവിർത്തനം എന്ന അടിിസ്ഥാനതലചെത്ത 
ഉനോപിക്ഷിച്ച് മാനസംികപ്രവിർത്തനം എന്ന നില കൈകവിരാിക്കുന്നു. സംാമൂഹാീകരാണ്പ്രക്രിയായാിൽ 
നോനാട്ടിം നിർണ്ായാകമായാ പിങ്കു വിഹാിക്കുന്നുണ്ട്്. നോസംാച്ഛിാപൂർവ്വമല്ലാാത്ത കാഴ്ചയാിൽനിന്നു ഭാിന്നമായാി 
നോനാട്ടിത്തിൽ ഒരും വിസ്തുനോകന്ദ്രീകരാണ്മുണ്ട്്.

ചാലച്ചിത്രംവിിമർശനരാംഗംത്ത് ‘വിി�ാൽ ചെപ്ല�ർ ആ�് നനോറിറ്റീവി് സംിനിമ’ (1975) എന്ന 
പ്രബിന്ധത്തിലൂചെടി നോലാറിാ മുൾനോവി ആണ്നോനാട്ടിം എന്ന സംങ്കല്പനം അവിതരാി�ിച്ചു. സംിനിമ പ്രദാനം 
ചെചായ്യുന്ന ആനന്ദങ്ങളിൽ ഒന്നായാി ‘നോസ്കാാനോ�ാഫ്ീലിയാ’ എന്ന കാഴ്ചരാതിചെയാ അവിർ എടുത്തുംകാട്ടുന്നു. 
പുരും�ചെന സംജീീവിമായാ കർതൃസ്ഥാനത്ത് ഉറി�ിക്കുന്ന പുരും�ാധാിപിതയസംംസ്കാാരാത്തിചെല 
കലാവിയവിഹാാരാങ്ങൾ സ്ത്രീചെയാ അവിചെ� ഇച്ഛി�് പിാത്രംമായാ നിഷ്ക്രിിയാവിസ്തുവിായാിട്ടിാണ്് 
ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നത്. വിയക്തിയാിൽനിന്നും വിസ്തുവിിനോലക്കുള്ള ഈ വിിലയാിടിിവി് സ്ത്രീകളുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത 
പ്രതികൂലമായാി ബിാധാിക്കുന്നു. അധാികാരാസ്ഥാപിനങ്ങളുംചെടി അതിരുംകടിന്ന നിയാന്ത്രണ്ം മുതൽ 
കൈലംഗംികാതിക്രമങ്ങൾ വിചെരായുള്ള ചൂ�ണ്ങ്ങൾ�് ഈ വിസ്തുവിത്കരാണ്ം കാരാണ്മാകുന്നുണ്ട്്.

മലയാാളിയുചെടി സംംസ്കാാരാശീലങ്ങളിചെല ആണ്നോനാട്ടിം
സ്ത്രീവിാദികൾ ആണ്നോനാട്ടിചെത്ത പ്രശ്നവിത്കരാിക്കുന്നതുവിചെരാ നോകരാളീയാസംമൂഹാത്തിൽ അചെതാരും 
സംാാഭാാവിിക പ്രവിർത്തിയും സംാമൂഹാിക കർത്തവിയവുമായാിരുംന്നു. സ്ത്രീയുചെടി എല്ലാാ വിയവിഹാാരാങ്ങളിലും 
പുരും�ൻ അഭാില�ിക്കുന്ന കൈസ്ത്രണ്താഗുണ്ങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുത്തുംകയാായാിരുംന്നു ഇതിചെ� ലക്ഷയം. 
തതഫ്്ലമായാി സ്ത്രീജീീവിിതം ഒരും നിരാീക്ഷണ്പിരാമ്പരായാായാിത്തീർന്നു. സ്ത്രീ എന്നാൽ പുരും�ന ്നിരാീക്ഷി
�ാനും നിയാന്ത്രി�ാനും ഉള്ളതാചെണ്ന്ന നോബിാധാം തലമുറികളിലൂചെടി കൈകമാറിചെ�ടുന്നു. എനോ�ാഴും 
ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന നോനാട്ടിങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവി് ശരാീരാചെത്തക്കുറിിച്ച് സംദാ നോബിാധാവിതികളാകാൻ 
സ്ത്രീകചെള നിർബിന്ധിക്കുന്നുണ്ട്്.
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സ്ത്രീചെയാ നിരാീക്ഷിക്കുന്നതും സംംരാക്ഷിക്കുന്നതും തചെ� കർത്തവിയമായാി കരുംതുന്ന 
പുരും�ചെനനോ�ാചെല തങ്ങൾ സംദാ നിരാീക്ഷി�ചെ�ടുന്നുചെവിന്ന നോബിാധാം സ്ത്രീകളിലും 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. ഈ തിരാിച്ചറിിവി് പ്രദർശനപിരാതയുചെടിനോയാാ അപികർ�തയുചെടിനോയാാ 
പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ ഉളവിാക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. ഉത്തമവിനിതചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള 
പുരും�കല്പിത പ്രമാണ്ങ്ങളിൽനിന്ന് വിയതിചാലി�ാതിരാിക്കുകയും അനോതസംമയാം, 
പുരും�നോനാട്ടിങ്ങചെള തൃപ്തിചെ�ടുത്തുംവിാൻ ശരാീരാസംൌന്ദരായത്തിൽ അവിർ അമിതശ്രീദ്ധി 
ചെവിയ്ക്കുംകയും ചെചായ്യുന്നു. പ്രദർശനവിസ്തു എന്ന സ്ഥാനം നോബിാധാപൂർവ്വമായാല്ലാാചെതതചെന്ന 
അംഗംീകരാിക്കുകയാാണ്വിർ.

നിതയജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ പില ആചാാരാങ്ങളിലും സ്ത്രീചെയാ കാഴ്ചവിസ്തുവിായാി 
ചുരുംക്കുന്നത ്കാണ്ാം. “കാണ്ലിൽ സ്ത്രീ ചെവിറും വിസ്തു മാത്രംമാചെണ്ന്നത ്ചെപിണ്ണുംകാണ്ചെലന്ന 
ചാടിങ്ങ് കൃതയമായാി വിയക്തമാക്കുന്നു. ആണുകാണ്ചെലചെന്നാരും ചാടിങ്ങില്ലാാത്തത് പുരും�ൻ 
കാഴ്ചവിസ്തുവിചെല്ലാന്നുള്ള പ്രഖയാപിനം മാത്രംമല്ലാ, മറിിച്ച ്സ്ത്രീ� ്കാണ്ാൻ അധാികാരാമിചെല്ലാന്നുള്ള 
വിസ്തുത എടുത്തുംപിറിയുകയാാണ്്” (2016: 17) എന്ന് യാാനോ�ാബി് നോതാമസം് നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. 
ജീാഥകളിൽ ബിാനറുമായാി സ്ത്രീകചെള മുന്നിൽ നടിത്തുംന്നതും സംനോമ്മിളനങ്ങളിൽ അതിഥികചെള 
സംാീകരാി�ാൻ സ്ത്രീകൾ താലചെ�ാലിനോയാന്തി നില്ക്കുന്നതും ഇത്തരാത്തിൽ കാഴ്ചശീലത്താൽ 
പ്രശ്നചെമാന്നും നോതാന്നാത്തവിിധാം സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ ദൃശയങ്ങളാണ്്. കാഴ്ച അഥവിാ 
നോനാട്ടിം പുരും�നോ�തു മാത്രംമാവുന്ന സംംസ്കാാരാശീലത്തിനോല�ാണ്് ഇചെതല്ലാാം വിിരാൽ 
ചൂണ്ടുന്നത്.

ജീനപ്രിയാമാധായമങ്ങളിചെല ആണ്നോനാട്ടിം
ശരാീരാചെത്ത 'ചെമരും�ി' 'ഒതു�ി' നിർത്തുംന്നതിലൂചെടിയാാണ്് സ്ത്രീകൾ�് സംമൂഹാത്തിൽ മാനയമായാ 
വിയക്തിതാം നോനടിാനാകുന്നത് എന്ന അർത്ഥം പ്രചാരാി�ിക്കുന്ന പുരും�ാധാിപിതയസംമൂഹാം തചെന്ന 
കലാസൃഷ്ടംികളിൽ സ്ത്രീശരാീരാചെത്ത കൈലംഗംികമായാ പ്രദർശനപിരാതയാിലൂന്നി ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നു. സ്ത്രീ
ശരാീരാം കാനോമാേീപികമായാ വിസ്തുവിാണ്് എചെന്നാരും അർത്ഥചെത്ത ആണ്നോകായ്മ ഉല്പാദി�ിക്കുകയും 
ജീനപ്രിയാ മാധായമങ്ങളിചെല സ്ത്രീശരാീരാപ്രകടിനങ്ങളിലൂചെടി അതിചെന സംാധൂകരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഈ 
പ്രതിനിധാാനങ്ങളിൽ അസംാസ്ഥയാാകുന്ന ചെപിണ്കാണ്ി സ്ത്രീസംാതാചെത്ത അപിചായാചെ�ടുത്തിചെയാന്ന് 
നോമാഡ്ലിചെനയാാണ്് വിിമർശിക്കുന്നത്. അർത്ഥനിർമ്മിാതാവിായാ പുരും�ൻ പിലനോ�ാഴും കുറ്റനോമൽ
�ാചെത രാക്ഷചെപിടുന്നു.

സ്ത്രീചെയാ വിികാരാപിരാിസംരാങ്ങളിൽ മാത്രംം സ്ഥാനചെ�ടുത്തുംന്ന രാീതി പില 
ജീനപ്രിയാകലാമാധായമങ്ങളിലും കാണ്ാം. ചാലച്ചിത്രംവും പിരാസംയവും ചാിത്രംകലയുചെമല്ലാാം 
ഇതിലുൾചെ�ടുന്നു. ആണ്ധാികാരാചെത്ത ഉറി�ിക്കുവിാനുള്ള സംാംസ്കാാരാിക ഉപികരാണ്ങ്ങളായാി 
അവി പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. പുരും�ചെ� സംാമൂഹാികവും ലിംഗംപിരാവുമായാ നോമൽനോ�ായ്മചെയാ 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുംകയാാണ്് അവി ചെചായ്യുന്നത്. സ്ത്രീശരാീരാചെത്ത നോകന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്ന 
ഇവിയാിചെല ആഖയാനങ്ങൾ പുല്ലാിംഗംത്തിചെ� മാത്രംം ആഹ്ലാാദമായാി മാറുന്നു. ബിാഹായമായാ 
ശരാീരാം സംംവിഹാിക്കുന്ന സ്ത്രീസംാതാചെത്ത അവിർ പിരാിഗംണ്ിക്കുന്നനോതയാില്ലാ. “സ്ത്രീസംൌന്ദരായത്താൽ 
ആകർ�ി�ചെ�ടുന്ന ആസംാാദകനായാ പുരും�ചെന കാഴ്ച�ാരാനായാി ഇത്തരാം വിായാന തീരുംമാനിച്ചു 
വിയ്ക്കുംന്നു. ആസംാാദക അഥവിാ കാഴ്ച�ാരാിയാായാ ചെപിണ്ണിനു മുമ്പിൽ ഈ സ്ത്രീസംൌന്ദരായത്തിചെ� 
അർത്ഥചെമന്താചെണ്ന്ന ചാിന്ത അവിിചെടിയാില്ലാ” (2008: 36) എന്ന് കവിിതാ ബിാലകൃഷ്ണൻ വിിമർശിക്കുന്നു. 
‘കാണ്ിചെയാന്ന നിലയാിൽ സ്ത്രീ� ്അധാികാരാമില്ലാ. സ്ത്രീ എനോ�ാഴും പുരും�കാഴ്ചയുചെടി വിിഭാവിം മാത്രംമാണ്’് 
എന്ന് ‘നോവിയാ്സം് ഓഫ്് സംീയാിങ്ങി’ൽ നോജീാണ് ബിർജീറും വിയക്തമാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. കാണ്ിചെയാന്ന സംാതാവും 
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അർനോത്ഥാല്പാദനവും പുരും�നുമാത്രംം അവികാശചെ�ട്ടിചെതന്ന് നോദയാതി�ിക്കുംവിിധാമാണ്് ജീനപ്രിയാ 
മാധായമങ്ങളിചെല സ്ത്രീചാിത്രംണ്ം.

വിയക്തികളുംചെടി സംവിിനോശ�സംാമൂഹായസംാഹാചാരായങ്ങൾ�് നോയാാജീിക്കുന്ന കാഴ്ചശീലങ്ങചെള 
നോപ്രാത്സാഹാി�ി�ാചെത മാധായമങ്ങൾതചെന്ന കർതൃസ്ഥാനങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുന്നതായാാണ്് 
കാണുന്നത്. പുരും�ചെ� ആവിിഷ്കാരാങ്ങൾ മാത്രംം പിരാിചായാിച്ച കലാവിയവിഹാാരാങ്ങൾ 
പുരും�കാഴ്ചയാിചെല സ്ത്രീകചെളയാാണ്് അവിതരാി�ിച്ചത്. പുരും�ചെ� കാമനോമാഹാങ്ങചെള ഉണ്ർത്തുംന്ന 
കൈസ്ത്രണ്തചെയായാാണ്് കലാമാധായമങ്ങൾ സംാീകരാിച്ചത്. പുരും�ാധാീശ നോലാകക്രമചെത്ത 
ചെവില്ലുവിിളി�ാൻ സംമർത്ഥമായാ സ്ത്രീവിയക്തിതാചെത്ത നിയാന്ത്രിക്കുന്നതിനുനോവിണ്ട്ി ഈ കൈസ്ത്രണ്താ 
സംങ്കല്പങ്ങചെള കലയാിലും സംംസ്കാാരാത്തിലും നിശ്ചിത വിയവിഹാാരാങ്ങളുംണ്ട്ാ�ി ക്രമീകരാിക്കുന്നതായാി 
കചെണ്ട്ത്താം.
നമ്പൂതിരാിയുചെടി നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിചെല ആണ്നോനാട്ടിം
മലയാാളത്തിചെല നോരാഖാചാിത്രംചാരാിത്രംം ആനുകാലികങ്ങളുംചെടി ജീനപ്രിയാതയുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിതാണ്്. 
തുടിർച്ചയാായാ വിായാനയുചെടി ആയാാസംചെത്ത മറിികടി�ാനും കഥാപിാത്രംങ്ങചെളയും 
കഥാസംന്ദർഭാങ്ങചെളയും കുറിിച്ചുള്ള വിായാന�ാരാചെ� ഭാാവിനചെയാ ഉനോത്തജീി�ി�ാനും 
ദൃശയവിത്കരാണ്ത്തിലൂചെടി ആസംാാദനത്തിന് പുതിയാ മാനം നല്കാനും നോരാഖാചാിത്രംങ്ങൾ�് കഴിിയും. 
ആഴ്ച�തി�് പ്രസംിദ്ധിീകരാണ്വിയവിസംായാചെത്ത പിരാിനോപിാ�ി�ി�ാൻ നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളുംചെടി വിരാവി് 
കാരാണ്മായാി.

ലാവിണ്യവിതികളായാ സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങളാണ്് ആനുകാലികങ്ങളിചെല നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിൽ 
ആവിിഷ്കരാി�ചെ�ട്ടിിട്ടുള്ളത്. ചാിത്രംീകരാണ്ത്തിന് അവിലംബിിക്കുന്ന സംാഹാിതയസൃഷ്ടംികളിൽ 
സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങൾ എത്രംനോത്താളം സംൌന്ദരായമുള്ളവിരാാണ്് എന്ന് പിരാിനോശാധാിച്ചറിിനോയാണ്ട്താണ്്. 
ഉറൂബിിചെ� ശക്തയാായാ കഥാപിാത്രംമായാ രാാച്ചിയാമ്മിയുചെടി ചാിത്രംീകരാണ്ം തചെന്ന കഥാകൃത്തിചെ� 
വിിവിരാണ്ചെത്ത തള്ളി�ളഞ്ഞുചെകാണ്ട്് ബിാഹായസംൌന്ദരായത്തിൽ നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്നതായാി. 
സ്ത്രീശരാീരാചെത്ത കഥാവിിഷ്കാരാത്തിചെ� കൈവികാരാികപ്രതലമാക്കുന്നതാണ്് നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിൽ 
കാണ്ാനാവുന്നത്. സ്ത്രീസംാതാത്തിൽ ഏതംശത്തിനാണ്് നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിൽ പ്രാധാാനയം എന്നത് 
ആനുകാലികങ്ങളിചെല പിത്രംാധാിപിരുംം നോരാഖാചാിത്രംകാരാനും ആസംാാദകനും പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്ന 
പുരും�ാഭാിരുംചാിചെയാ ആശ്രീയാിച്ചിരാിക്കുന്നു.

ചെതാണ്ണൂറുകളിൽ മാധായമനോലാകം ആനോഘാ�മാ�ിയാ നോരാഖാചാിത്രംകാരാനാണ്് 
കരുംവിാടി് മന�ൽ വിാസുനോദവിൻ നമ്പൂതിരാി എന്ന ആർട്ടിിസ്റ്റാ് നമ്പൂതിരാി. സംാഹാിതയത്തിചെ� 
ചാിത്രംഭാാ�യചെമന്നതിൽ�വിിഞ്ഞാ് സംാതന്ത്രമായാ അസ്തിതാം പ്രഖയാപിിച്ചവിയാാണ്് നമ്പൂതിരാിയുചെടി 
നോരാഖാചാിത്രംങ്ങൾ. കഥയാിൽനിന്ന് അടിർത്തിമാറ്റിയാാലും ഓനോരാാ ചാിത്രംവും സംായാംപൂർണ്മാചെണ്ന്ന് 
കാണ്ാം. തചെ� സുന്ദരാിചാിത്രംങ്ങളുംചെടി നോപ്രരാണ്ചെയാചെന്തന്ന് ആത്മകഥയാിൽ അനോേഹാം 
വിയക്തമാക്കുന്നുണ്ട്്. മാതൃഭൂമി മാനോനജീിങ്ങ് ഡ്യാറിക്ട്റിായാിരുംന്ന വിി.എം. നായാരുംചെടി 
ഉനോപിദശമായാിരുംന്നു അത്. “ഈ സംാഹാിതയകാരാന്മാാചെരാഴുതുന്നതു മുഴുവിൻ കാരായാനോ�ണ്ട്. അവിരാ് 
കനോഥചെലാചെ� വിളചെരാ വിിരൂപിായാിട്ടുള്ള ചെപിണ്ണുംങ്ങചെള�റ്റിചെയാാചെ� പിറിയും. വിരായ്ക്കുംന്നത് നല്ലാ 
സുന്ദരാികചെള നോവിണ്ം. അവിർ�ങ്ങ് പിറിഞ്ഞുനോപിായാാ മതി. ഞാങ്ങൾ�ിത് വിില്ക്കാനോണ്ട്?”(2003:64). 
പിിചെന്ന ഞാാൻ വിരാച്ചവിചെരാല്ലാാം സുന്ദരാിമാരാായാിത്തീർന്നു എന്നാണ്് നമ്പൂതിരാി പിറിയുക. ചെപിണ്ണിചെ� 
ഉടിൽ കച്ചവിടിവിത്കരാി�ചെ�ടുന്നത് ഈ സംംഭാാ�ണ്ം ശരാിവിയ്ക്കുംന്നു.

മുഖസംൌന്ദരായചെത്ത�ാൾ അംഗംലാവിണ്യത്തിലാണ്് നമ്പൂതിരാിയുചെടി നോരാഖാചാിത്രംങ്ങൾ 
ശ്രീദ്ധിനോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്നത്. ദീർഘീകൃത രൂപിങ്ങളിൽ മുഖത്തിനുള്ള വിലി�ക്കുറിവി് പ്രനോതയക 
ശ്രീദ്ധി ആകർ�ിക്കുന്നു. “നമ്പൂതിരാിയുചെടി മികച്ച സ്ത്രീ ചാിത്രംങ്ങൾ ശരാീരാവിടിിവുകചെളയും 
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വിളവുകചെളയും ചെചാറിിയാ ചുളിവുകചെള നോപിാലും ചെമാത്തം-അനാട്ടിമിചെയാ-സുവിയക്തതനോയാാചെടി എടുത്തും 
കാണ്ിക്കുന്നവിയാാണ്്”എന്ന് എ.എസംിചെ� ചാിത്രംങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് എഴുതുനോമ്പാൾ എം. ദാനോമാദരാൻ 
നമ്പൂതിരാിയുചെടി നോരാഖകചെള താരാതമയം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്് (2013:96).

പുരും�ചെന കഥയാിചെല ചുറ്റുപിാടുകൾ�നുസംരാിച്ച് സംാാഭാാവിിക രൂപിഭാാവിങ്ങനോളാചെടി 
ചാിത്രംീകരാിക്കുന്ന നമ്പൂതിരാി, ഓനോരാാ അവിയാവിത്തിചെ�യും സൂക്ഷ്മ ഘടിനയാിലാണ്് സ്ത്രീചെയാ 
പുനഃസൃഷ്ടംിക്കുന്നത്. പുരും�ചെ� കാഴ്ച�് പിാത്രംീഭാവിിക്കുകയാാണ്് തങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതസംാഫ്ലയചെമന്ന 
ഭാാവിമാണ്് ഈ സ്ത്രീ ചാിത്രംങ്ങളിൽ പ്രതിഫ്ലിക്കുന്നത്. അവിളുംചെടി കടിാക്ഷവും ചാിരാിയും നില്പുചെമല്ലാാം 
ഇത് സംാധൂകരാിക്കുന്നു. കൈവികാരാികതയും കൈവി�യാികതയുമാണ്് അവിയുചെടി അടിിസ്ഥാനസംാഭാാവിം. 
ഏതു സംന്ദർഭാത്തിലും ഇതിന് മാറ്റമില്ലാ. ആണ്നോനാട്ടിചെത്ത തൃപ്തിചെ�ടുത്തുംക എന്ന ലക്ഷയമാണ്് ഈ 
ചാിത്രംങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് വിയക്തമാണ്്.

ശരാീരാഭാാ�യാിലൂചെടി സംാതാം സംംനോവിദനം ചെചായ്യംചെ�ടുന്നു എന്ന വിസ്തുത പിരാിഗംണ്ിക്കുനോമ്പാൾ, 
സ്ത്രീയുചെടി സംാതാം ആകർ�ക വിസ്തുവിാകുകയാാണ്് എന്ന് സ്ഥാപിി�ാൻ ഈ നോരാഖാചാിത്രംങ്ങൾ 
ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്്. “സ്ത്രീ ശരാീരാചെത്ത കാമവിസ്തുവിായാി ചുരും�ി�ളയുന്നതിലൂചെടി സംാന്തം 
ശരാീരാത്തിലുള്ള ആനന്ദവും ആത്മവിിശാാസംവും കചെണ്ട്ത്താനുള്ള സ്ത്രീയുചെടി അവികാശം 
ഹാനി�ചെ�ടുന്ന”തായാി(2011:144) ആധുനിക മലയാാളി സ്ത്രീകളുംചെടി സംാതാരൂപിീകരാണ്ചെത്തക്കുറിിച്ച് 
സംംസംാരാിക്കുന്ന നോവിളയാിൽ ചെജീ. നോദവിിക ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്നു.

സ്ത്രീസംാതാചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള വിയാപികവും പുരും�സംാീകാരായവുമായാ ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ്കൾ 
ജീനപ്രിയാമാധായമങ്ങളിചെല സ്ത്രീചാിത്രംണ്ങ്ങളിൽ പ്രതിഫ്ലിക്കുന്നുണ്ട്്. പുരും�ചെന ആകർ�ിക്കുക 
സ്ത്രീയുചെടി സംഹാജീസംാഭാാവിമാചെണ്ന്ന തരാത്തിലുള്ള ഇത്തരാം ആഖയാനങ്ങൾ സ്ത്രീയുചെടി 
കർതൃതാനിർമ്മിിതിയാിലും സംാാധാീനം ചെചാലുത്തുംന്നു എന്നത് ദുഃഖകരാമായാ സംതയമാണ്്. പുരും�ചെ� 
കണ്ണിലൂചെടി സംായാം വിിലയാിരുംത്തുംന്ന സ്ത്രീയും ആണ്നോനാട്ടിത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക രാാഷ്ട്രീീയാത്തിൽ 
പിങ്കുനോചാരുംന്നു.

സ്ത്രീയുചെടി ഭാാവികൈവിവിിധായങ്ങചെള വിിസ്മരാിച്ച് പുരും�ൻ ഇച്ഛിിക്കുന്ന ഭാാവിപ്രകടിനങ്ങൾ മാത്രംമാണ്് 
നമ്പൂതിരാിയുചെടി സ്ത്രീചാിത്രംങ്ങൾ ആവിിഷ്കരാിച്ചത്. ആണ്നോനാട്ടിചെത്ത വിിശകലനവിിനോധായാമാക്കുനോമ്പാൾ, 
നോനാട്ടിത്തിലൂചെടിയാാണ്് പുരും�ാസംക്തി ചെവിളിചെ�ടുന്നചെതന്ന വിസ്തുത വിിസ്മരാിച്ചുകൂടിാ. അതിനാൽ 
തചെന്ന പുരും�നോനാട്ടിത്തിചെ� ആനന്ദാനുഭൂതി�ായാി സ്ത്രീശരാീരാങ്ങചെള ആസംക്തി ജീനി�ിക്കും-
വിിധാം ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നു. അന്തർജ്ജനം മുതൽ നോമാനോഡ്ണ് നോലഡ്ി വിചെരാ പില കാലഘട്ടിചെത്ത-
യും ജീീവിിതാവിസ്ഥകചെളയും പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നമ്പൂതിരാിയുചെടി ചാിത്രംങ്ങളിൽ ഉണ്ട്്. 
വിികാരാവിതിയും നോമാഹാി�ിക്കുന്നവിളുംം ആയാല്ലാാചെത നമ്പൂതിരാിയുചെടി സ്ത്രീചാിത്രംങ്ങചെള സംങ്കല്പിക്കുക 
പ്രയാാസംമാണ്്. കൈലംഗംികതചെയായും നഗ്നതചെയായും വിരാ�ാചെത വിരാച്ച് ആസംാാദനത്തിന് ഒരും 
ഒളികണ്ണ് സംമ്മിാനിക്കുന്ന വിിദയ നമ്പൂതിരാി�് വിശമുണ്ട്്.

തങ്ങൾ നിരാീക്ഷി�ചെ�ടുന്നവിരാാചെണ്ന്ന നോബിാധാം യാഥാർത്ഥ സ്ത്രീകചെളനോ�ാചെലതചെന്ന 
നോരാഖചാിത്രംങ്ങളിചെല സംാങ്കല്പിക സുന്ദരാികൾക്കും ഉള്ളതായാി നോതാന്നിനോ�ാകും. ചാിത്രംത്തിനു 
പുറിത്തുംനിന്നുചെകാണ്ട്് തചെന്ന വിീക്ഷിക്കുന്ന പുരും�കാണ്ിചെയാ തിരാിച്ചറിിയുന്ന യാൌവിനയുക്തകളായാ 
സുന്ദരാികൾ നമ്പൂതിരാിയുചെടി നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിലുണ്ട്.് ശൃംംഗംാരാപൂർണ്മായാ ഒരും നോനാട്ടിം ഈ സുന്ദരാികൾ 
പുറിനോത്തചെ�റിിഞ്ഞുചെകാടുക്കുന്നു. മാദകമായാ പു�ിരാിനോയാാ നിഗൂഢമായാ മന്ദഹാാസംനോമാ ആ 
നോനാട്ടിത്തിന ്അകമ്പടിിയുണ്ട്ാവും ചാിലനോ�ാൾ. തചെ� സംൌന്ദരായചെത്ത ആവുന്നത്രം പ്രകാശി�ിക്കുവിാനും 
അവിർ ഉത്സാഹാിക്കുന്നു. ചാില ചാിത്രംങ്ങളിൽ ആസംക്തിനോയാാചെടി സ്ത്രീകഥാപിാത്രംചെത്ത കടിാക്ഷിക്കുന്ന 
പുരും�ചെനയും കാണ്ാം. അയാാളുംചെടി നോനാട്ടിം തചെന്ന പിിന്തുടിരുംന്നുചെണ്ട്ന്നും തന്നിൽ തല്പരാനാചെണ്ന്നും 
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അവിൾ മനസ്സിലാ�ിയാിട്ടുണ്ട്് എന്നതും വിയക്തമാണ്്. ഇങ്ങചെന ചാിത്രംത്തിനുള്ളിനോലാ പുറിനോത്താ 
ഉള്ള പുരും�സംാന്നിദ്ധിയനോത്താടി് വിിലാസംഭാാനോവിന പ്രതികരാിക്കുന്ന ചെപിണ്രൂപിങ്ങൾ നമ്പൂതിരാിയുചെടി 
ചാിത്രംങ്ങളിൽ കചെണ്ട്ത്താം.

സ്ത്രീകൾക്കുനോപിാലും അസൂയാ നോതാന്നത്ത�വിിധാം സ്ത്രീചെസംൌന്ദരായം വിരാകളിൽ ആവിാഹാിച്ച 
നോരാഖാചാിത്രംകാരാചെനന്ന് നമ്പൂതിരാിചെയാക്കുറിിച്ച് പിറിയാാറുണ്ട്്. ചെസംൌന്ദരായം ആനോപിക്ഷികമാചെണ്ന്നു 
പിറിയുനോമ്പാഴും സംൌന്ദരായചെത്തക്കുറിിച്ച്, വിിനോശ�ിച്ച് സ്ത്രീചെസംൌന്ദരായചെത്തക്കുറിിച്ച് ഓനോരാാ 
സംംസ്കാാരാത്തിലും സംവിിനോശ�സംങ്കല്പങ്ങൾ ഉചെണ്ട്ന്നതാണ് ്യാാഥാർത്ഥയം. ‘ഉഡുംരാാജീമുഖി മൃഗംരാാജീകടിി 
ഗംജീരാാജീവിിരാാജീിത മന്ദഗംതി’ എന്ന വിരാികനോളാടി് നോചാർത്തുംവിായാി�ാവുന്നതാണ്് മലയാാളി സ്ത്രീകളുംചെടി 
അംഗംപ്രതയംഗംലാവിണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള നോകരാളീയാ സംമൂഹാത്തിചെ� ചെപിാതുസംങ്കല്പം. നമ്പൂതിരാിയുചെടി 
ചെസംൌന്ദരായനോബിാധാവും ഇതിൽനിന്ന് വിയതിരാിക്തമചെല്ലാന്ന് കാണ്ാം.

പുരും�കാഴ്ചയാിൽ രൂപിചെ�ട്ടി ചെസംൌന്ദരായസംങ്കല്പങ്ങചെള പ്രചാരാി�ിക്കുവിാൻ സംിനിമ, നോരാഖാചാിത്രംം 
നോപിാലുള്ള വിയവിസംായാകലകൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇവിയുചെടി കൂട്ടിായാ ശ്രീമഫ്ലമായാി ചെവിളുംത്ത ഉടിലും 
നീണ്ട് മുടിിയും നിറിഞ്ഞാ മാറിിടിവും ഇടുങ്ങിയാ അരാചെ�ട്ടും അലസംഗംമനവും എല്ലാാം സ്ത്രീചെസംൌന്ദരായ 
ലക്ഷണ്ങ്ങളായാി അംഗംീകരാി�ചെ�ട്ടിതിചെ� ഉദാഹാരാണ്മാണ്് നമ്പൂതിരാി ചാിത്രംങ്ങളുംം.

നോകരാളീയാ സ്ത്രീകളുംചെടി വിസ്ത്രധാാരാണ്ത്തിൽ കാലത്തിനനുസംരാിച്ച് വിന്നുനോചാർന്ന മാറ്റം നമ്പൂതിരാി 
നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒന്നരായും മുണ്ടും മുതൽ പിാവിാടി ചെബ്ലിൌസം്, ദാവിണ്ി, സംാരാി, കൈനറ്റി, ചുരാിദാർ 
തുടിങ്ങി ജീീൻസും നോടിാപ്പും വിചെരാ സ്ത്രീശരാീരാം പിരാിചായാിച്ച നോവി�ങ്ങചെളല്ലാാം തചെന്ന നമ്പൂതിരാിയുചെടി 
നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു. കാലവും സംാംസ്കാാരാികാവിസ്ഥകളുംം സ്ത്രീശരാീരാത്തിൽ 
ചെചാലുത്തുംന്ന സംാാധാീനത്തിചെ� ദൃശയസംാക്ഷയംകൂടിിയാാണ്് നമ്പൂതിരാിയുചെടി സ്ത്രീരൂപിങ്ങൾ. പില 
നോവി�ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയാിരാിക്കുനോമ്പാഴും ആണ്നോനാട്ടിചെത്ത തൃപ്തിചെ�ടുത്തുംക എന്ന ജീനപ്രിയാതയുചെടി 
താല്പരായം അവി വിിസ്മരാിക്കുന്നില്ലാ. പ്രദർശനപിരാതയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ിയാാണ്് ചാിത്രംത്തിചെല സ്ത്രീശരാീരാത്തിചെ� 
ആകൃതിപ്രകൃതികളിൽ അതിഭാാവുകതാസ്പർശം നൽകിയാിരാിക്കുന്നത് എന്ന് നയായാമായും 
സംംശയാി�ാം.

നോകരാളീയാ സംംസ്കാാരാത്തിനനുസംരാിച്ച് സ്ത്രീചെയാ ചാിത്രംീകരാിക്കുന്ന നമ്പൂതിരാിയാിൽ മലയാാളിസ്ത്രീ 
സംവിർണ്യാായാ, ആഭാിജീാതയമുള്ള നായാർ സ്ത്രീയാാണ്.് കൈക്രസ്തവിസ്ത്രീകളുംം മുസ്ലിംീംസ്ത്രീകളുംമുചെണ്ട്ങ്കിലും മറ്റു 
വിിഭാാഗംങ്ങൾ�് പ്രാതിനിധായം കുറിവിാണ്്. അധാാാനിക്കുന്ന സ്ത്രീവിിഭാാഗംത്തിചെ� ജീീവിിത മുഹൂർത്തങ്ങൾ 
ആവിിഷ്കരാിക്കുവിാൻ നമ്പൂതിരാി�് അവിസംരാം ലഭാിച്ചില്ലാ എന്നാനോണ്ാ ആഢയതാത്തിചെ� അചെല്ലാങ്കിൽ 
പ്രനോലാഭാനീയാതയുചെടി ഭാാവിങ്ങളാണ്് നമ്പൂതിരാിയുചെടി സ്ത്രീചാിത്രംങ്ങളിലൂചെടി അടിയാാളചെ�ട്ടിത് 
എന്നാനോണ്ാ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാനോ�ണ്ട്ത്? സ്ത്രീകളുംചെടി അനുഭാവിങ്ങചെളയും അധാാാനചെത്തയും 
ചാരാിത്രംത്തിനും സംംസ്കാാരാത്തിനും പുറിത്തുംനിറുത്താനുള്ള നോബിാധാപൂർവ്വമായാ ശ്രീമം പുരും�ാധാിപിതയ 
സംമൂഹാങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. പുരും�ാധാിപിതയ അനോബിാധാം നമ്പൂതിരാിയുചെടി അഭാിരുംചാിചെയാ 
നിർണ്യാിക്കുന്നു എന്നു നോവിണ്ം കരുംതാൻ.

ബിാലികയും യുവിതിയും മധായവിയാസ്കായും വൃദ്ധിയുചെമാചെ�യാായുള്ള സ്ത്രീയുചെടി പില 
ജീീവിിതഘട്ടിങ്ങൾ ചാിത്രംീകരാിക്കുനോമ്പാഴും ഏനോതതു ഭാാവിങ്ങൾ�ാണ്് പ്രാധാാനയം കല്പിക്കുന്നത് 
എന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. നമ്പൂതിരാിചാിത്രംങ്ങളിൽ ശൃംംഗംാരാഭാാവിത്തിനുള്ള നോമൽകൈ� പ്രശംസംകരുംം 
വിിമർശകരുംം ഒരുംനോപിാചെല പിരാാമർശിക്കുന്നു. ശൃംംഗംാരാം കഴിിഞ്ഞാാൽ അഹാങ്കാരാം, അസൂയാ, നോകാപിം 
തുടിങ്ങിയാ ചാപിലവിികാരാങ്ങളാണ്് മുഖയമായുള്ളത്. നാണ്ിച്ചും പ്രണ്യാിച്ചും കലഹാിച്ചും ജീീവിിച്ചുതീരുംന്ന 
ജീന്മാങ്ങളാണ്് സ്ത്രീകചെളന്ന വിയാജീധാാരാണ് ഈ ചാിത്രംങ്ങൾ പ്രചാരാി�ിക്കുന്നിനോല്ലാ? സ്ത്രീസംഹാജീഭാാവിങ്ങൾ 
ഇവിചെയാാചെ�യാാചെണ്ന്ന് സ്ഥാപിി�ാനുള്ള വിയഗ്രത ചാിത്രംങ്ങൾക്കുള്ളതായാി അനുഭാവിചെ�ടുന്നു.
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സ്ത്രീചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള യാാഥാസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡ്ങ്ങചെള ആവിർത്തിക്കുകയാാണ്് നമ്പൂതിരാി തചെ� 
നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിൽ. ചെപിണ്രൂപിങ്ങളിൽ ചെസംൌന്ദരായത്തിന് അമിതപ്രാധാാനയം സംിദ്ധിിക്കുന്നതും 
അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന. മചെറ്റല്ലാാ ഗുണ്ങ്ങൾക്കും നോമചെലയാാണ്് ചെപിണ്ണിന് ചെസംൌന്ദരായം എന്ന 
പിാഠം ഈ സ്ത്രീചാിത്രംീകരാണ്ങ്ങളിൽ വിായാിചെച്ചടു�ാം. കാമാതുരാമായാ വിികാരാപിരാിസംരാങ്ങളിൽ 
സ്ത്രീകഥാപിാത്രംചെത്ത തളച്ചിടുന്ന ചാിത്രംകാരാചെന പില വിരാകളിലും കണ്ടുമുട്ടിാം. സ്ത്രീകഥാപിാത്രംത്തിചെ� 
ശരാീരാചെസംൌന്ദരായം കഥാഗംതിയാിൽ ഒഴിിച്ചുകൂടിാനാവിാത്ത സംന്ദർഭാങ്ങളിലല്ലാ ചാിലനോ�ാചെഴിങ്കിലും 
ആവിിഷ്കരാി�ചെ�ടുന്നത്. കഥയാിൽ അപ്രധാാനമായാ സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങൾകൂടിി പുരും�ൻ ഇച്ഛിിക്കുന്ന 
ഭാാവിപ്രകടിനങ്ങനോളാചെടി വിരാകളിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നു.

സംാഹാിതയകൃതി�് ചാിത്രംപിാഠം രാചാിക്കുനോമ്പാഴും ആനുകാലികത്തിചെ� കച്ചവിടി�ണ്ണിൽ 
നിന്ന് നമ്പൂതിരാിയുചെടി സ്ത്രീചാിത്രംങ്ങൾ വിിമുക്തമല്ലാ. ആണ്നോകായ്മയുചെടി ആവിശയങ്ങളാണ്് 
ആനുകാലികങ്ങളിചെല സ്ത്രീതാചെത്ത നിർവിചാിക്കുന്നത്. പുരും�ചെ� ആഗ്രഹാപൂർത്തിക്കുള്ള 
വിസ്തുവിായാി ആഴ്ച�തിപ്പുകളിൽ സ്ത്രീ ദൃശയചെ�ടുന്നു. മനോറ്റതു നോരാഖാചാിത്രംകാരാചെന�ാളുംം പുരും�ൻ 
അഭാില�ിക്കുന്ന ചെസംൌന്ദരായഘടികങ്ങനോളാചെടി സ്ത്രീശരാീരാചെത്ത ചാിത്രംത്താളിൽ ആനോഘാ�മാ�ിയാത് 
നമ്പൂതിരാിയാാണ്്. സ്ത്രീസംത്തചെയാ ഉപിനോഭാാഗംവിത്കരാിക്കുന്ന ഈ ചാിത്രംങ്ങൾ ഭാിന്നലിംഗംക്രമത്തിചെ� 
അധാീശവിയവിസ്ഥ� ്കീഴിച്െ�ടുന്നതിചെ� ദൃശയസംാക്ഷയങ്ങളാണ്.് മചെറ്റല്ലാാ ഗുണ്ങ്ങൾക്കും നോമചെലയാാണ്് 
ചെപിണ്ണിന് സംൌന്ദരായം എന്ന ആണ്നോകായ്മ സൃഷ്ടംിചെച്ചടുത്ത പിാഠചെത്ത ഈ സ്ത്രീചാിത്രംീകരാണ്ങ്ങളിൽ 
വിായാിചെച്ചടു�ാം. പുരും�ാധാിപിതയ അനോബിാധാമാണ് ്നമ്പൂതിരാിയുചെടി അഭാിരുംചാിചെയാ നിർണ്ണയാിക്കുന്നത.്
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അനു ചെജീയാിംസം്
നോകാട്ടിയാം ജീില്ലായാിചെല പിാമ്പാടിി സംാനോദശിനി. ചാങ്ങനാനോശ്ശിരാി അസംംപി്�ൻ നോകാനോളജീിൽനിന്ന് ബിിരുംദവും 
എം.ജീി. യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്ിൽനിന്നും ബിിരുംദാനന്തരാബിിരുംദവും നോനടിി. ഇനോ�ാൾ കുറിവിില
ങ്ങാടി് നോദവിമാതാ നോകാനോളജീ് മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്ം ചെചായ്യുന്നു. ‘ക�ട്ടിിലിചെ� കഥാകാരാൻ’ 
എന്ന ഗ്രന്ഥം രാചാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.



മലയാാളത്തിചെല കാവിയഭാാ�:  
നിനോയാാക്ലാാസ്സിക് ഘട്ടിം മുതൽ പുതുകവിിത വിചെരാ

ബിിൻസം് എം. മാതു
അസ്ിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ാഫസ്ർ, എംസ്് ബിി ക്കോകാളജ്്, ചങ്ങനാാക്കോ�രിി

സംംഗ്രഹാം
മലയാാളകവിിതയുചെടി ഭാാ�യാിൽ ലീീലീാതിിലീകവും സംംസ്കൃതവും എ�ാലത്തുംം വിലിയാ സംാാധാീനം 

ചെചാലുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. ആശാചെനനോ�ാചെല പുനോരാാഗംമനാശയാങ്ങൾ മുനോമ്പാട്ടുവിച്ച കവിികളിൽനോ�ാലും 

കാവിയഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള സംങ്കല്പം പുനോരാാഗംമനപിരാമായാിരുംന്നില്ലാ. മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാ

ദകവിിതകളിൽവിചെരാ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഉറിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ നോകൾ�ാം. കാവിയഭാാ�യാിൽ സംമഗ്രമായാ 

അഴിിച്ചുപിണ്ി സംംഭാവിിക്കുന്നത് പുതുകവിിതയുചെടി കാലത്താണ്്.

താാക്കോ�ാല് വാാക്കുകൾ: കാല്പനിക പൂർവ്വഘട്ടിം - Pre-Romantic Period ആധുനികതാവിാദം - 

Modernism

കവിിത സംവിിനോശ�മായാ ഭാാ�യുചെടി ക്രമീകരാണ്മാണ്്. “വിാക്കുകൾ പ്രനോതയകരാീതിയാിൽ പ്രനോയാാഗംി
ക്കുനോമ്പാൾ സംാധാാരാണ്നിലയാിൽ ആ വിാക്കുകൾ�് ഉണ്ട്ാകുന്നതിൽ കൂടുതലായാ അർത്ഥത്തിചെ� 
ഒരുംതരാം മുഴി�ം സൃഷ്ടംി�ചെ�ടുന്നതുതചെന്നയാാണ്് കവിിത”(ഗംംഗംാധാരാൻ, എം. “കവിിയും ഭാാ�യും.” 
കാവ്യയഭാാഷയിിലെലീ പ്രശ്നങ്ങൾ, 78). അസംാധാാരാണ്താം നിറിഞ്ഞാതാണ്് കവിിതയാിചെല വിാക്കുകൾ. കാവിയ
ഭാാ�യാിൽ നിർണ്ണായാമാകുന്നത് അർത്ഥത്തിചെ� മുഴി�മാണ്്. സംാധാാരാണ് വിയവിഹാാരാഭാാ� അർത്ഥ
ചെത്ത ഉൽ�ാദി�ിക്കുന്നു. നോകവിലം ആശയാവിിനിമയാമാണ്് അതിചെ� ധാർമ്മിം. കവിിതയാിലും 
അർനോത്ഥാൽ�ാദനം ആവിശയമാണ്്. പിനോക്ഷ വിയവിഹാാരാഭാാ� അർത്ഥചെത്ത ഉൽ�ാദി�ിക്കുന്ന 
കൈശലിയും രാീതിയുമല്ലാ കാവിയഭാാ�യാിചെല അർനോത്ഥാൽ�ാദനത്തിനോ�ത്. ശബ്ദം, വൃത്തം, പ്രാസംം, 
�ന്ദസ്സ്, അലങ്കാരാങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ പില ക്രമീകരാണ്ങ്ങളിലൂചെടിയും സം�രാിച്ച് കാവിയഭാാ� സംാധാാ
രാണ്നിലവിിട്ടി് ഉയാരുംന്നുണ്ട്്. സംവിിനോശ�മായാ ഭാാ�ാവിയവിഹാാരാമാണ്് കവിിതചെയാന്നു പിറിയുനോമ്പാൾ 
ആശയാവിിനിമയാത്തിനുപിരാിയാായാ തലങ്ങൾ കവിിതയാിലുണ്ട്് എന്നാണ്് വിിവിക്ഷിക്കുന്നത്.

പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ചെകട്ടുപിാടുകൾ എല്ലാാ�ാലത്തുംം കാവിയഭാാ�ചെയാ നിയാന്ത്രിച്ചിരുംന്നു. കവിിത 
ഒരും സംവിർണ്ണവിയവിഹാാരാചെമന്ന നിലയാിൽ ഏചെറി�ാലം നിലനിന്നിരുംന്നതിചെ� കാരാണ്വും പിാരാമ്പ
രായത്തിചെ� ഈ ബിന്ധനമാണ്.് അർത്ഥനോത്താചെടിാ�മുണ്ട്ായാിരുംന്ന പ്രാസംം, വൃത്തം എന്നിവിചെയാല്ലാാം 
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ഒരുംതരാത്തിൽ കവിിതചെയാ വിരുംതിയാിലാക്കുവിാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളായാിരുംന്നു. നിയാതമായാ നിയാമവിയ
വിസ്ഥ എല്ലാാ�ാലത്തുംം കാവിയഭാാ�ചെയാ ഭാരാിച്ചിരുംന്നു. ഭാാവിനയുചെടി നിരാങ്കുശതാംചെകാണ്ടുനോപിാലും 
കവിികൾ�് ഭാാ�യുചെടി നിയാമാവിലികചെള മറിികടിക്കുവിാനായാിരുംന്നില്ലാ.

നിനോയാാക്ലാാസംിസംം പുരാാണ്ങ്ങളുംചെടിയും ഇതിഹാാസംങ്ങളുംചെടിയും പുനഃരാാഖയാനങ്ങളായാിരുംന്നു. 
വിികാരാങ്ങചെള വിിനിമയാം ചെചായ്യുവിാനുതകുന്ന ഭാാ�യാായാിരുംന്നില്ലാ നിനോയാാക്ലാാസംിസംത്തിനോ�ത്. 
അനർഗ്ഗളമായാ വിികാരാങ്ങളുംചെടി ഒഴു�ിന് സംരാളവും ഗ്രാമീണ്വുമായാ ഭാാ�യാാണ്് അഭാികാമയചെമന്ന് 
കാല്പനികർ വിിശാസംിച്ചു. വിികാരാങ്ങളല്ലാ, വിിചാാരാങ്ങളുംചെടിയും ദാർശനികതയുചെടിയും ഔന്നതയമാണ്് 
ആധുനികതാവിാദകവിിതകളിൽ കാണുന്നത്. കൈധാ�ണ്ികതയുമായാി ഒത്തുംനോപിാകുന്ന കാല്പനിനോക
തരാമായാ കാവിയഭാാ� ആധുനികതാവിാദികൾ�് കചെണ്ട്നോത്തണ്ട്ിവിന്നു. ഭാാ�യാിൽ ചെപിാളിചെച്ചഴുത്തും 
നടിത്തിയാ മലയാാളത്തിചെല പുതുകവിികൾ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� എല്ലാാ അവിശിഷ്ടംങ്ങളുംം എടുത്തുംമാറ്റി 
സംാാതന്ത്രയത്തിചെ� ഭാാ�ാക്രമം നിർമ്മിിക്കുകയാായാിരുംന്നു.

ഭാാ��് രാണ്ടുതരാം വിയവിഹാാരാങ്ങളാണുള്ളത്; സംാമാനയവിയവിഹാാരാവും വിിനോശ�വിയവിഹാാരാവും. 
കാവിയഭാാ�ചെയാ സംാമാനയവിയവിഹാാരാത്തിൽനിന്നും വിയാവിർത്തി�ിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ്് ഓനോരാാ കാലത്തുംം 
കാവിയമീമാംസംകർ കാവിയഭാാ�ചെയാ നിർവ്വചാിച്ചിട്ടുള്ളത്. “ശാസ്ത്രകവിിതകളിലും സംാമാനയ-വിയവിഹാാ
രാത്തിലും മറ്റും കാണുന്നതിൽനിന്നും വിയതയസ്തമായാി ആവിിഷ്കരാണ്ത്തിചെ� സ്പർശനീയാത കാവിയഭാാ
�യാിൽ അനുനോപിക്ഷണ്ീയാമാണ്്” (മുരാളീധാരാൻ, ചെനല്ലാി�ൽ, വ്യിശ്വവസാാഹിിതിയ ദർശ്വനങ്ങൾ, 356).

സ്പർശനീയാതയുചെടി ആധാാരാം ഭാാ�യുചെടി വിക്രീകരാണ്മാചെണ്ന്ന് കുന്തകചെനനോ�ാലുള്ള 
ആചാാരായന്മാാർ സംമർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംത്തിചെല വിയതയസ്തതയാാണ്് അതിന് സംൌന്ദരായമൂ
ലയം നൽകുന്നത്. കാവിയഭാാ� നോകവിലം വിക്രീകരാണ്മചെല്ലാന്ന് രാീതിവിാദകർ പിറിയുന്നു. കാവിയഭാാ� 
നോകവിലം വിാക്കുകളുംചെടി ക്രമീകരാണ്ംമാത്രംമല്ലാ. ഏതുതരാം വിാക്കുകൾ കവിിതയാിൽ പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നു 
എന്നത് ഒരുംകാലഘട്ടിംവിചെരാ പ്രധാാന പ്രശ്നംതചെന്നയാായാിരുംന്നു. നോദവിഭാാ�, മനു�യഭാാ�, നോമ്ലാച്ഛിഭാാ� 
എന്നിവിയാിൽ ഏതാണ്് കവിി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത് എന്നതാണ്് കവിിയുചെടി സംൌന്ദരായമൂലയചെത്തയും 
കവിിതയുചെടി സ്ഥാനചെത്തയും നിർണ്ണയാിച്ചിരുംന്നത്. രാീതിവിാദത്തിചെ� ആന്തരാികയുക്തി ഇതായാി
രുംന്നു. രാസംം അചെല്ലാങ്കിൽ ആനന്ദം ജീനി�ിക്കുന്ന ഭാാ�യുചെടി ക്രമീകരാണ്മാണ്് കവിിതചെയാന്ന് 
രാസംപിക്ഷവിാദികൾ സംിദ്ധിാന്തീകരാിക്കുന്നു.

സംാമാനയവിയവിഹാാരാത്തിൽനിന്നും വിയതയസ്തമായാി കാവിയഭാാ� സൂചാക-സൂചാിത ബിന്ധമല്ലാ. 
അർനോത്ഥാൽ�ാദനം നടിന്നിചെല്ലാങ്കിൽനോ�ാലും കാവിയാസംാാദനം ചാിലനോ�ാൾ സംാധായമാണ്്. �ന്ദസ്സും 
പ്രാസംവും വിാക്കുകളുംചെടി ക്രമീകരാണ്വും കാവിയഭാാ��് സംവിിനോശ�മായാ ആകാരാഭാംഗംി പ്രദാനം 
ചെചായ്യുന്നു.

അനുഭൂതിയുചെടി നിമി�ത്തിൽ വിാക്കുകളുംചെടി പ്രനോതയകരാീതിയാിലുള്ള സംംനോയാാജീനത്തിലൂചെടി 
പുതിയാനോതാ പുതിയാനോതാതിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളനോതാ ആയാ ഭാാവിാദികചെള ധാാനി�ിക്കുന്ന കാവിയബിീജീം 
കവിിതയാിൽ അങ്കുരാിക്കുന്നു. ഇതിചെന കൂടുതൽ വിാക്കുകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് വിികസംി�ിചെച്ചടുക്കുന്ന
താണ്് കാവിയശില്പം (ഗംംഗംാധാരാൻ, എം. കാവ്യയഭാാഷയിിലെലീ പ്രശ്നങ്ങൾ, 69). ഇത് സൃഷ്ടംിയാാണ്്, ചെവിറും 
സംംനോവിദനമല്ലാ. വിാക്കുകളുംചെടി എല്ലാാവിിധാത്തിലുള്ള കഴിിവുകളുംം ഇതിനായാി കാവിയശില്പി�് ഉപിനോയാാ
ഗംിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നു.

കാവിയബിീജീം വിാക്കുകളുംചെടി ചെചാറുസംമൂഹാമാണ്്. ഈ ചെചാറുബിീജീചെത്ത വിികസംി�ിക്കുകയാാണ്് 
കവിിധാർമ്മിം. എം. ഗംംഗംാധാരാചെ� വിീക്ഷണ്ത്തിൽ, വിയവിഹാാരാഭാാ� ആശയാവിിനിമനോയാാപിാധാിയാാണ്്; 
കാവിയഭാാ� സൃഷ്ടംിയും. കാവിയഭാാ� യാഥാർത്ഥത്തിൽ കാവിയാനുഭൂതിചെയാ വിിനിമയാംചെചായ്യംാനുള്ള 
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ഉപിാധാിയാല്ലാ. ഭാാ�തചെന്ന സൃഷ്ടംിയാാണ്്. താളവും �ന്ദസ്സും പ്രാസംവും ഒത്തുംനോചാരുംനോമ്പാഴിാണ്് 
കാവിയഭാാ�തചെന്ന സൃഷ്ടംിയാായാിമാറുന്നത്. സംാമാനയവിയവിഹാാരാത്തിൽ, വിിനിമനോയാാപിാധാി അഥവിാ 
മാധായമമാണ്് ഭാാ�.

നോകരാളത്തിചെ� ഭാാ�ാപ്രകൃതത്തിൽ സംംസ്കൃതം വിലിയാ സംാാധാീനം ചെചാലുത്തി. ബ്രിാഹ്മണ്ാധാി
നിനോവിശം നോകരാളഭാാ�യാിൽ സംംസ്കൃതാധാിനിനോവിശമായാി മാറിി. നോകരാളഭാാ�യാിൽ എഴുതുന്ന കവിികചെള 
ഒരും മുഴു�വിിയാായാിനോ�ാലും അംഗംീകരാി�ാത്തമട്ടിിനോല�് സംംസ്കൃതഭാാ� നിർണ്ണായാകശക്തിയാായാി. 
“പ്രാചാീനകാലം മുതൽ നോകരാളം സംംസ്കൃതത്തിന് വിളക്കൂറുള്ള മണ്ണാചെണ്ന്നു നോകൾവിിചെ�ട്ടിിരുംന്നു. 
നോചാരാനാടിിചെ� കന്നിമണ്ണ് കവിിയുചെടി നോമച്ചിൽസ്ഥലമായാതിൽ ഒട്ടും അതിശയാിനോ�ണ്ട്തില്ലാ. ചെതന്നി
ന്തയയാിൽ ഒരാിടിത്തുംം ഇതുമാതിരാിചെയാാരും കാലാവിസ്ഥ സംംസ്കൃതത്തിചെ� പ്രചാാരാണ്ത്തിനും വിിക
സംനത്തിനും അനുകൂലമായാി ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്ാവിില്ലാ”(എൻ. പിി., ഉണ്ണി. കേകരളസാംസ്കാാരപഠനങ്ങൾ, 65).

ബ്രിാഹ്മണ്നോമധാാവിിതാം പ്രബിലമാക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം സംമൂഹാത്തിൽ നോമൽത്തട്ടി്-കീ�ട്ടി് ബിന്ധ
ങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുന്നുണ്ട്്. ബ്രിാഹ്മണ്ാധാികാരാചെത്ത നിലനിർത്തുംവിാൻ ഉപിനോയാാഗംിച്ച പ്രതയയാശാസ്ത്ര 
ഉപികരാണ്ങ്ങളിചെലാന്നും അധാികാരാരൂപിങ്ങളിചെലാന്നുമായാിരുംന്നു സംംസ്കൃതഭാാ�യും സംാഹാിതയവും. 
സംംസ്കൃതഭാാ�യാിൽ എഴുതചെ�ട്ടി കൃതികൾ സംാഹാിതയത്തിചെ� ഉത്തമമാതൃകകളായാി അവിനോരാാ
ധാി�ചെ�ട്ടു. പ്രാനോദശികഭാാ�യാിചെലഴുതചെ�ട്ടി സംാഹാിതയചെത്തയും പിാട്ടുകചെളയും വിാചെമാഴിിസംാഹാി
തയചെത്തയും രാണ്ട്ാംതരാമായാി പിരാിഗംണ്ിച്ചു. സംമൂഹാത്തിലുണ്ട്ാ�ിയാതുനോപിാചെലാരും ഗംണ്വിിഭാജീനം 
ഭാാ�യാിലും സംാഹാിതയത്തിലും സംംഭാവിിക്കുവിാൻ ബ്രിാഹ്മണ്ാധാിനിനോവിശം കാരാണ്മാകുന്നുണ്ട്്. കാവിയ
ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ലാവിണ്യനിയാമം നിർമ്മിിക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു ലീീലീാതിിലീകം പിതിനാലാം 
നൂറ്റാണ്ട്ിൽ നിർവ്വഹാിച്ച ദൌതയങ്ങളിചെലാന്ന്. ആധാിപിതയം നോനടിിയാ വിർഗ്ഗം തങ്ങളുംചെടി അധാികാരാം 
വിിനിമയാംചെചായ്യുന്നതിന് സംംസ്കൃതഭാാ�ചെയാ ഒരും ഉപികരാണ്മാ�ി. ഒ�ം സംംസ്കൃതാവിിഷ്ടംമായാ ഒരും 
ലാവിണ്യനിയാമചെത്ത ഏറ്റവും ഉയാർന്ന പിീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിിച്ചു. ലീീലീാതിിലീകം മലയാാളകവിിതചെയാ 
എല്ലാാ�ാലത്തുംം സംാാധാീച്ച ഒരും സംൌന്ദരായശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായാി മാറുന്നുണ്ട്്.

മണ്ിപ്രവിാളത്തിനുമാത്രംമല്ലാ, പിിൽ�ാല മലയാാളകവിിത�ാകചെവി ഒരും കാനോനാനായാി 
വിർത്തിച്ചു എന്നതാണ്് ലീീലീാതിിലീകത്തിചെ� ചാരാിത്രംപ്രസംക്തി. ‘ഭാാ�ാസംംസ്കൃത നോയാാനോഗംാ മണ്ി
പ്രവിാള’ചെമന്നാണ്് ലീീലീാതിിലീകത്തിചെ� പ്രശസ്തമായാ മണ്ിപ്രവിാളനിർവ്വചാനം. സൂത്രംത്തിചെല നിർ
വ്വചാനചെത്ത വൃത്തിയാിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായാി ലീലാതിലകാരാൻ പിരാിനോശാധാിക്കുന്നു. ഭാാ� എന്നാൽ 
നോകരാളഭാാ�ചെയാന്നും സംംസ്കൃതചെമന്നാൽ വിിഭാക്തയന്തസംംസ്കൃതമാചെണ്ന്നുമാണ്് ലീലാതിലകാരാചെ� 
വിിശദീകരാണ്ം. ഇതിൽ ഭാാ� എന്നതുചെകാണ്ട്് ലീലാതിലകകാരാൻ വിിവിക്ഷിക്കുന്നത് ഏതു നോകരാ
ളഭാാ�ചെയായാാണ്്? അങ്ങചെന ഒരും നോകരാളഭാാ� അന്നുണ്ട്ായാിരുംനോന്നാ? ജീാതികളുംം ഉപിജീാതികളുംം 
പ്രാനോദശിക-രാാഷ്ട്രീീയാസംമൂഹാങ്ങളുംമായാി വിിഭാജീിതമായാ ഒരും കാലത്ത് ആരുംചെടി/ഏത് ഭാാ�ചെയായാാണ്് 
നോകരാളഭാാ� എന്നതുചെകാണ്ട്് ആചാാരായൻ വിിവിക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ നോചാാദയങ്ങൾ�് ലീലാതിലക
കാരാൻതചെന്ന ഉത്തരാം പിറിയുന്നുണ്ട്്. “ഭാാ�യാാകചെട്ടി പ്രനോയാണ് അപിാമരാന്മാാരുംനോടിതായാിരാി�ണ്ം 
(അപിാമരാപ്രസംിദ്ധിം എന്നു മൂലം, ഉൽകൃഷ്ടംഭാാ� എന്ന് വിിനോശ�ം. അപിാമരാന്മാാർ കൈത്രംവിർണ്ണിക
രാാണ്് ). അങ്ങചെനയാാചെണ്ങ്കിനോല ഇവിയുചെടി സംംനോശ്ലീ�ണ്ം നടിക്കുകയുള്ളൂ”(നോഗംാപിിക്കുട്ടിൻ, ചെക. 
ലീീലീാതിിലീകം, 26).

ചുരും�ത്തിൽ, ലീീലീാതിിലീകത്തിചെ� ഒന്നാം ശില്പത്തിൽ ഒന്നാം സൂത്രംത്തിചെ� വൃത്തിയാിൽ വിിവി
ക്ഷിക്കുന്ന നോകരാളഭാാ� എന്ന പ്രനോയാാഗംം ഒട്ടും നിഷ്കളങ്കമല്ലാ. അത് കൈത്രംവിർണ്ണികരുംചെടി ഭാാ�യാാണ്്. 
ഭാാ�നോയാറിിയാ മണ്ിപ്രവിാളചെത്ത ഉത്തമമണ്ിപ്രവിാളമായാി ആചാാരായൻ നിർനോേശിക്കുനോമ്പാഴും 
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ഭാാ�ാനോബിാധാമാനോണ്ാ ജീാതിനോബിാധാമാനോണ്ാ ആചാാരായചെന നയാിച്ചചെതന്ന് പിരാിനോശാധാി�ചെ�നോടി
ണ്ട്താണ്്. സംാമാനയവിയവിഹാാരാചെത്തയും വിിനോശ�വിയവിഹാാരാചെത്തയും കൃതയമായാി വിയാവിർത്തി�ി
ക്കുന്ന ആചാാരായൻ മണ്ിപ്രവിാളഭാാ�യുചെടി ആധാാരാമായാി സംാീകരാിക്കുന്നത് കൈത്രംവിർണ്ണികരുംചെടി 
സംാമാനയവിയവിഹാാരാചെത്തത്തചെന്നയാാണ്്. കാവിയഭാാ�യാിചെല പിദങ്ങൾ സംാമാനയ വിയവിഹാാരാത്തിൽ
നിന്നുതചെന്നയാാണ്് സംാീകരാിനോ�ണ്ട്ത്. പിനോക്ഷ, അത് കൈത്രംവിർണ്ണിക വിയവിഹാാരാഭാാ�യാിൽനിന്നാ
കണ്ം എന്നാണ്് ആചാാരായൻ നിർനോേശിക്കുന്നത്. മണ്ിപ്രവിാളത്തിനു സംമാന്തരാമായാി വിളർന്ന 
പിാട്ടുപ്രസ്ഥാനം ക്രനോമണ് മുരാടിിച്ചുനോപിാകുന്നു. രാമചരിതിത്തിൽനിന്നു കണ്ണശ്ശിന്മാാരാിചെലത്തുംനോമ്പാൾ 
ദ്രാവിിഡ്ാക്ഷരാങ്ങൾ ആവിിഷ്ക്കാരാത്തിനു തികയാാചെത വിരുംന്നുണ്ട്്. കൃഷ്ണഗാാഥയാിചെലത്തുംനോമ്പാൾ 
പിാട്ടിിചെ� സംാരൂപിംമാത്രംം നിലനിർത്തി മണ്ിപ്രവിാളത്തിചെ� സംംസ്ക്കാരാം കൃഷ്ണഗംാഥാകാരാൻ സംാീ
കരാിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രനോമയാത്തിചെല മഹാിളാളിവിി�യാങ്ങൾ ഉനോപിക്ഷിച്ച് ഭാക്തിയുചെടിയും സംാധാനയുചെടിയും 
പുതിയാ ആവിിഷ്ക്കാരാതന്ത്രങ്ങൾ പിയാറ്റുനോമ്പാഴും മണ്ിപ്രവിാളം ഭാാ�ാസംംസ്ക്കാരാമായാി മലയാാളകവിിത
ചെ�ാ�മുണ്ട്ായാിരുംന്നു.

കാവിയഭാാ�ചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് ശക്തമായാ സംംവിാദങ്ങൾനടിക്കുന്നത് നോകരാളത്തിചെല 
നനോവിാത്ഥാന/നവിീകരാണ്സംന്ദർഭാത്തിലാണ്്. അച്ചടിി, വിിദയാഭായാസംം, പിത്രംമാസംികകൾ എന്നിവി 
ഉയാർത്തിചെ�ാണ്ടുവിന്ന ചെപിാതുസംമൂഹാവും അതിചെ� വിിനിമയാസംനോങ്കതമായാ വിയവിഹാാരാഗംദയവും സംാം
സ്ക്കാരാികരാംഗംത്ത് പുതിയാ നോബിാനോധാാദയാങ്ങൾ�് നോപ്രരാണ്യാായാി. കാവിയഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചും അതിചെ� 
സംാാതന്ത്രയചെത്തക്കുറിിച്ചുമുള്ള പുതിയാ ചാർച്ചകൾ�് നോപ്രരാകമായാത് ഗംദയഭാാ�-തചെന്നയാായാിരാി�ണ്ം.

കാവിയഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ആധുനികമായാ നോബിാധായങ്ങളുംചെടി ഫ്ലമായാിരുംന്നു പിച്ചമലയാാ
ളകവിിത. കവിിതയാിചെല സംാനോദശിവിത്�രാണ്വും സംാാതന്ത്രയസംമരാവുമായാിരുംന്നു അത്. കാവിയഭാാ
�യാിചെല ഗംതാനുഗംതികതാചെത്തയും നൂറ്റാണ്ടുകളായാി നിലനിന്ന ക്രമചെത്തയും പിച്ചമലയാാളം 
അട്ടിിമറിിക്കുന്നുണ്ട്്. നോദശീയാതാനോബിാധാത്തിചെ�യും ഭാാ�ാനോബിാധാത്തിചെ�യും സംാാഭാാവിിക പിരാിണ്
തിയാായാിരുംന്നു പിച്ചമലയാാളം.

മലയാാളത്തിചെല കാവിയഭാാ�ചെയാ�റ്റിയുണ്ട്ായാ ആധുനിക സംംവിാദമായാിരുംന്നു പ്രാസംവിാദം. 
“പ്രാസംവിാദം നോകവിലചെമാരും തർ�ം മാത്രംമായാിരുംന്നില്ലാ, ആധുനികതചെയാക്കുറിിച്ചു നടിന്ന ആദയചെത്ത 
സംാഹാിതയസംംവിാദമായാിരുംന്നു” (രാാജീനോശഖരാൻ, പിി.ചെക. ഏകാന്തനഗാരങ്ങൾ, 273). വിയവിഹാാരാ ഗംദയം 
മുനോമ്പാട്ടു വിച്ച സംാാതന്ത്രയ നോബിാധാമായാിരുംന്നു കാവിയ ഭാാ�യാിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബിലതന്ത്രങ്ങചെള
ക്കുറിിച്ച് ചാിന്തിക്കുവിാൻ നോപ്രരാണ്യാായാത്. പിദയ സംാഹാിതയത്തിചെ� സംമഗ്രാധാിപിതയം അവിസംാനിച്ചു. 
അച്ചടിിയും വിളർന്നുവിന്ന വിയവിഹാാരാ ഗംദയവുമായാിരുംന്നു കവിിതയാിൽ പുതിയാ പിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ�് 
നോപ്രരാണ്യാായാത്. സംമൂഹാത്തിലുണ്ട്ായാ നനോവിാത്ഥാനത്തിചെനാ�ം ഭാാ�യാിലുണ്ട്ായാ നനോവിാത്ഥാന
ത്തിചെ� സൂചാനയാായാിരുംന്നു പ്രാസംവിാദം. പിനോക്ഷ കാവിയഭാാ�യ്ക്കുംള്ളിൽ സംമഗ്രമായാ അഴിിച്ചുപിണ്ി 
നടിത്തുംവിാനുള്ള അന്തഃനോപ്രരാണ് നൽകി പ്രാസംവിാദം ചെകട്ടിടിങ്ങുന്നു. പ്രാസംവിാദം മുനോന്നാട്ടുവിച്ച 
കാവിയഭാാ�യാിചെല പിരാിഷ്ക്കാരാവും പിാരാമ്പരായത്തിൽനിന്നുള്ള നോമാചാനവും അത് അവിതരാി�ി�ചെ�ട്ടി 
കാലത്ത് അത്രം സുഗംമമായാിരുംന്നില്ലാ. പ്രാസം ദീക്ഷചെയാ എതിർത്ത രാാജീരാാജീവിർമ്മിനോപിാലും തചെ� 
നിലപിാടുകളിൽ പൂർണ്ണമായും ഉറിച്ചുനിന്നില്ലാ. നോഡ്ാ. എം. ലീലാവിതിയുചെടി നിരാീക്ഷണ്ം ശ്രീദ്ധിിക്കുക: 
രാാജീരാാജീയാിസംം അങ്ങചെന രൂപിചെ�ട്ടുചെവിങ്കിലും രാാജീരാാജീവിർമ്മി തികഞ്ഞാ ഒരും രാാജീരാാജീയാിസ്റ്റാ് 
ആയാിരുംന്നില്ലാ. അനോേഹാത്തിചെ� കൃതികൾ പിഴിയാ മൂശയുചെടി ആകൃതിയും ചെകാത്തുംം ചെവിട്ടും ചാിത്രം�
ണ്ികളുംം മുദ്രണ്ം ചെചായ്യംാതിരുംന്നിട്ടിില്ലാ (7) (ലീലാവിതി, എം. മലീയിാള കവ്യിതിസാാഹിിതിയചരിത്രംം, 175). 
പ്രാസംവിാദം പിില്ക്കാാലചെത്ത നിയാമലംഘനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ�് പ്രനോചാാദനമായാിത്തീർചെന്നങ്കിലും 
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പ്രാസംവിാദം മുനോമ്പാട്ടുവിച്ച ആശയാങ്ങൾ�് പ്രാനോയാാഗംികമായാ സംാീകാരായത അ�ാലത്ത് അധാികം 
ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലാ. അപ്രകാരാം സംംഭാവിിച്ചിരുംചെന്നങ്കിൽ കാവിയഭാാ�യാിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന എല്ലാാ 
ബിലതന്ത്രങ്ങചെളയും മറിികടിന്ന് മലയാാളകവിിത ഭാാ�ാപിരാമായാി ഏചെറി മുനോന്നറിിനോയാചെന. മലയാാള
കവിിതയാിൽ പ്രനോമയാപിരാമായാി വിലിയാ ചെപിാളിചെച്ചഴുത്തുംകൾ നടിന്ന കാലത്തുംം കാവിയഭാാ�യുചെടി 
സംാരൂപിചെത്ത സ്പർശിക്കുവിാനും അതിചെന പുതിയാ രാീതിയാിൽ ക്രമീകരാിക്കുവിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ 
വിലിയാ രാീതിയാിൽ ഉണ്ട്ായാില്ലാ.

പ്രനോമയാപിരാമായാി മലയാാളകവിിത പിരാീക്ഷണ്ങ്ങചെള നോനരാിട്ടുതുടിങ്ങിയാത് കാല്പനിക-പൂർവ്വഘ
ട്ടിത്തിലാണ്്. പിാശ്ചാതയകവിിതയുചെടി പ്രനോചാാദനങ്ങളാണ്് കവിിതചെയാ പുതു�ിയാ ഘടികങ്ങളിൽ 
പ്രധാാനമായാത്. പ്രണ്യാം/മരാണ്ം എന്നിവി വിയക്തിമനസ്സിലുണ്ട്ാക്കുന്ന അഗംാധാമായാ ദുഃഖങ്ങചെള 
നോരാഖചെ�ടുത്തുംവിാൻ കവിിത ശക്തിനോനടുന്നത് പൂർവ്വകാല്പനികതയുചെടി സംന്ദർഭാത്തിലാണ്്. മനു�യനും 
അവിചെ� വിികാരാവും കവിിതയുചെടി നോകന്ദ്രബിിന്ദുവിാകുന്നിടിത്ത് കവിിതയുചെടി ഉള്ളിൽ മനു�യശബ്ദം 
നോകട്ടുതുടിങ്ങുന്നു. മനു�യൻ, അവിചെ� അവികാശങ്ങൾ, ജീനാധാിപിതയനോബിാധാം, മാനവിികത എന്നിവി 
നനോവിാത്ഥാനത്തിചെ� നോകന്ദ്രപ്രനോമയാങ്ങളായാിരുംന്നനോല്ലാാ? പ്രണ്യാം എന്ന അനുഭാവിചെത്ത മുനോമ്പാ
ട്ടുചെവിയ്ക്കുംന്നിടിത്ത് മണ്ിപ്രവിാളത്തിചെ� സംംസ്കാാരാത്തിൽനിന്നും കവിിത വിിനോച്ഛിദി�ചെ�ടുന്നുണ്ട്്. 
മാംസംനിബിദ്ധിമല്ലാാത്ത അനുരാാഗംങ്ങളിനോലയ്ക്കുംള്ള വിഴിിചെവിട്ടിലുകളായാിരുംന്നു മലയാാളത്തിചെല 
വിിലാപികാവിയങ്ങൾ. പിാശ്ചാതയകാല്പനികതയും ആധുനികമായാ മനു�യാവിനോബിാധാവും വിിലാപി
കാവിയങ്ങളിൽ സംംഗംമിക്കുന്നു. സംാനോങ്കതികപ്രസ്ഥാനമായാ ക്ലാാസംിസംത്തിചെ� പിിടിിയാിൽനിന്നും 
മലയാാളകവിിതചെയാ നോമാചാി�ിച്ചത് വിി. സംി. ബിാലകൃഷ്ണ�ണ്ി�രാായാിരുംന്നു. മലീയിവ്യിലീാസാത്തിലും ഒരു 
വ്യിലീാപത്തിലും ആത്മനിഷ്ഠിമായാതും അനുഭൂതിപ്രധാാനവുമായാ ഒരും സംാഹാിതയം ഉണ്ട്ായാിവിരുംന്നത് 
നമുക്കു കാണ്ാം. പ്രനോമയാപിരാമായാി ആധുനികീകരാണ്ം മുനോമ്പാട്ടുവിച്ച മാനവിികത കവിിതയാിനോലയ്ക്കുംം 
സംംക്രമിക്കുകയാാണ്ിവിിചെടി. പ്രനോമയാപിരാമായാ സംാാതന്ത്രയവും ആധുനികാവിനോബിാധാവും കാവിയഭാാ�ചെയാ 
പിരാിഷ്ക്കരാിക്കുവിാൻ പിരായാപ്തമാകുന്നില്ലാ.

ബിാലാദിതയൻ കരാത്താലരാിമചെയാാടു തനോലാടിീടിനോവി പിാടിലശ്രീീ-
ലീലാരാംഗംം പ്രഭാാതപ്രകൃതിയുചെടി മൃദു�ിഗ്ദ്ധഗംണ്ഡ്ം കണ്നോ�
നോമലാചെലത്തുംം വിിപിത്തിൻ വിിപുലതചെയാ വിിചാാരാിച്ചുനോനാക്കുന്നതിന്നും
നോമലാനോതനിചെന്നാടു�ം പിടുചുടില പിനീർപ്പൂവു ചുംബിിച്ചിടുന്നു.
     (ഒരു വ്യിലീാപം, വിി.സംി. ബിാലകൃഷ്ണ�ണ്ി�ർ)

സംംസ്കൃതത്തിചെ� ഭാാ�ാപിാരാമ്പരായമാണ്് ഇവിിചെടി നാം കാണുന്നത്. പ്രനോമയാപിരാമായാ പുതിയാ പിരാീക്ഷ
ണ്ങ്ങൾ�് മുതിരുംനോമ്പാഴും കാവിയഭാാ�ചെയാ പിരാിഷ്ക്കരാിക്കുവിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ പ്രീ-ചെറിാമാ�ിക്കുകളുംചെടി 
ഭാാഗംത്തുംനിന്നുണ്ട്ാകുന്നില്ലാ.

ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികതയും ഭാാരാതീയാ നനോവിാത്ഥാനപിാരാമ്പരായങ്ങളുംമായാിരുംന്നു കുമാ
രാനാശാചെ� ഊർജ്ജനോസ്രാാതസ്സുകൾ. നൂറ്റാണ്ടുകളായാി മലയാാളകവിിത പിാർശാവിത്�രാിച്ച മനു
�യചെ� ശബ്ദങ്ങൾ കവിിതയാിൽ വിീണ്ടും തുടിങ്ങിയാത് ആശാനിലൂചെടിയാാണ്്. ശൃംംഗംാരാവും മരാണ്വും 
ഇഴിപിിരാിയുന്ന ജീീവിിതത്തിചെ� മുഹൂർത്തങ്ങളായാിരുംന്നു ആശാചെ� കവിിത. സംമൂഹാം കൽ�ിച്ച 
അതിരുംകചെള ലംഘിക്കുന്ന നായാികമാർ, ഇന്നലചെത്ത ആചാാരാങ്ങൾ സൃഷ്ടംിച്ച ഇരുംട്ടിിചെന തുറിന്നു
കാട്ടുന്ന കഥാപിാത്രംങ്ങൾ—ഇവിചെയാാചെ� സൃഷ്ടംിച്ച ആശാചെ� കാവിയഭാാ� എപ്രകാരാമായാിരുംന്നു? 
ദാിതീയാാക്ഷരാപ്രാസംം ദീക്ഷി�ാചെത ആശാൻ എഴുതിയാ പിദയങ്ങൾ വിിരാലിചെലണ്ണാവുന്നതുമാത്രംം. 
ആശാചെ� കാവിയഭാാ�യുചെടി വിലിയാ പ്രനോതയകതയാായാി അയ്യം��ണ്ി�ർ നിരാീക്ഷിക്കുന്നത് 
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അനോേഹാത്തിചെ� സംംസ്കൃതപിദങ്ങനോളാടുള്ള പ്രതിപിത്തി-യാാണ്്(അയ്യം�ണ്ി�ർ, അയ്യപ്പണിിക്കരുലെെ 
കേലീഖനങ്ങൾ, 81). ശബ്ദചെത്ത സംംബിന്ധിച്ച ചാിലത് ഒഴിിവിാ�ിയാാൽ നളിനി കൂടുതൽ മനോനാഹാരാമായാി
രുംനോന്നചെന എന്ന് എ. ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മി നളിനിയുചെടി അവിതാരാികയാിൽ അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. 
സംംസ്കൃതത്തിചെ� ആനോരാാഗംയകരാമായാ പിാരാമ്പരായം മലയാാളത്തിൽ ആരാംഭാിക്കുന്നത് ആശാനിലാചെണ്
ന്ന് എൻ. എൻ. ക�ാടും പിറിയുന്നു(ക�ാടി്, എൻ. എൻ. കവ്യിതിയുംം പാരമ്പരയവുംം, 34). ചാട്ടിങ്ങൾ 
മാറ്റുവിാൻ ആഹാാാനംചെചായ്ത് കവിി കാവിയഭാാ�യാിൽ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� വിഴിികചെള പിിൻതുടിർന്നു.

കാവിയഭാാ�ചെയാ കൈജീവിഘടിനയാിനോലക്കും കൈനസംർഗ്ഗികതയാിനോലയ്ക്കുംം ചെകാണ്ടുവിന്നത് കാല്പ
നികതയാാണ്്. സംാച്ഛിന്ദവും കൈനസംർഗ്ഗികവുമായാ ഭാാ� ഗ്രാമീണ്രുംചെടി ഭാാ�യാാചെണ്ന്നാണ്് നോവിർ
ഡ്് സം് വിർത്തിചെനനോ�ാലുള്ള കവിികൾ ഊന്നൽചെകാടുത്തത്. പിനോക്ഷ, മലയാാളത്തിൽ ഗ്രാമീണ്ത 
ഒരും പിശ്ചാത്തലംമാത്രംമായാിരുംന്നു. മലയാാളത്തിചെല കാല്പനികകവിിതയാിൽ ഗ്രാമീണ്രുംചെടി 
സംംസംാരാഭാാ� അനോനാ�ിച്ചാൽ കണ്ടുകിട്ടിാൻ പ്രയാാസംചെ�ടും. എങ്കിലും കാവിയഭാാ� കുറിച്ചുകൂടിി 
മാംസംളമായാി. അഭായസ്തവിിദയരാായാ യുവിാ�ളുംചെടി കൈവികാരാികഭാാ�യാിലായാിരുംന്നു ചാങ്ങമ്പുംഴി 
എഴുതിയാത്. ശബ്ദത്തിലും അതിചെ� വിിനയാസംക്രമങ്ങളിലും ചാങ്ങമ്പുംഴി വിലിയാ നിഷ്ക്കർ�ചെവിച്ചു 
പുലർത്തി—വിയവിഹാാരാഭാാ�യാിൽനിന്ന് ചാങ്ങമ്പുംഴിയും കാല്പനികതയും അകലം പിാലിച്ചു.

കാല്പനികഭാാ�യുചെടി ആവിർത്തനംചെകാണ്ട്് വിിരാസംമായാ കവിിതചെയാ നവിീകരാിക്കുക-യാായാി
രുംന്നു മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാദകവിികളുംചെടി ആദയലക്ഷയം. എൻ വിി കൃഷ്ണവിാരാിയാചെരാ-നോ�ാ
ലുള്ള കവിികൾ ചാങ്ങമ്പുംഴി�് ബിദലായാ ഭാാ�ാസംംസ്ക്കാരാം സൃഷ്ടംിച്ചു. ഭാാ�ാപിരാമായാ പുതുമ�പ്പുറിം 
ആധുനികതാവിാദം ചാിലനോ�ാചെഴില്ലാാം ചാങ്ങമ്പുംഴിയാിനോല�് ചാാഞ്ഞും ചാരാിഞ്ഞും ഇറിങ്ങിവിരുംന്നുണ്ട്്. 
“വിികാരാദൌർബിലയങ്ങചെള ഒഴിിവിാ�ിയാ ആനോരാാഗംയകരാമായാ കാല്പനികതയുചെടി സംംസ്ക്കാരാം ആധുനി
കകവിിതയാിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു”(അ�ൻ, ചെക. പിി. ഇന്നലീകളിലെലീ അകേനവഷണിപരികേശ്വാധനകൾ, 70). 
ചാങ്ങമ്പുംഴിയാിൽ കാവിയഭാാ� അനർഗംളമായാ ഒരും തുടിർച്ചയാായാിരുംചെന്നങ്കിൽ ആധുനികർ തുടിർച്ചകചെള 
മനഃപൂർവ്വം മുറിിച്ചുമാറ്റുന്നുണ്ട്്.

ഡ്ി. വിിനയാചാന്ദ്രചെ� വ്യീട്ടിികേലീയ്ക്കുള്ള വ്യഴിി എന്ന കവിിത ഉദാഹാരാണ്മാചെയാടു�ാം. “വിീട്ടിിനോലചെ�
ന്നു നോപിാകുന്നു നോചാാദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ” എന്നു തുടിങ്ങി കാവിയാത്മകമായാ അനർഗംളതയാിലൂചെടി 
കവിിത മുനോന്നറിി ഏതാനും വിരാികൾ കഴിിയുനോമ്പാൾ കാട്ടുവിഴിികൾ കടിത്തിണ്ണകൾ, ചെറിയാിൽനോസ്റ്റാ�ൻ, 
സംതയാഗ്രഹാപിന്തൽ, അനാഥശുശ്രൂ�.... ഇങ്ങചെന കാനോവിയാചാിതമായാി പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ടിാത്തതും 
തുടിർച്ചകചെള വിിനോച്ഛിദിക്കുന്നതുമായാ കാവിയഭാാ� കവിി ചെതരാചെഞ്ഞാടുക്കുന്നു. കടിമ്മിനിട്ടിയുചെടി ശ്വാന്തനോപിാ
ലുള്ള കവിിതകളിലും ഇത് ദൃശയമാണ്്. ഈ തുടിർച്ചയാില്ലാായ്മ ഉയാർത്തിചെ�ാണ്ടുവിരുംന്ന സംംവിാദാ
ത്മകതയാാണ്് കവിിതയുചെടി ജീീവിൻ. കവിിത കൈവികാരാികമായാ സംാരാലയാമാചെണ്ന്ന ധാാരാണ്യാാണ്് 
ആധുനികകവിികൾ തിരുംത്തിയാത്. ലയാം ഒഴുകിവിരുംന്ന വിഴിികൾ അടിച്ച് വിാക്കുകചെള അവിർ നോവിർ
തിരാിച്ചുനിർത്തി. വിാക്കുകളുംചെടി ഈ ബിൌദ്ധിികതയുമായാി സംംവിദി�ാൻ വിായാന�ാരാിൽ വിലിയാ 
വിിഭാാഗംത്തിനു കഴിിഞ്ഞാില്ലാ. അതുചെകാണ്ട്ാണ്് ആധുനികകല ജീനാഭാിരുംചാി�് എതിരാാചെണ്ന്ന് 
ഒർനോട്ടിഗംാചെസംറ്റ് നിരാീക്ഷിക്കുന്നത്.

കവിിതചെയാ അവിതരാണ്ത്തിചെ� തലത്തിനോലക്കുയാർത്തിചെ�ാണ്ട്് നാടിൻപിാട്ടുകളുംചെടിയും 
അനുഷ്ഠിാനഗംാനങ്ങളുംചെടിയും പ്രകടിന-പിരാതചെയാ കവിിതയാിനോല�് ആനയാിക്കുവിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ 
ആധുനിക മലയാാളകവിിതയാിൽ നടിന്നിട്ടുണ്ട്്. കടിമ്മിനിട്ടി, വിിനയാചാന്ദ്രൻ, അയ്യം��ണ്ി�ർ 
എന്നീ കവിികൾ ഈ ലക്ഷയത്തിൽ ഏചെറി മുനോമ്പാട്ടുനോപിായാി. ചെചാാൽ�ാഴ്ചകൾ അവിതരാണ്കവിിത
യുചെടി പിഴിയാകാലങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മിചെ�ടുത്തൽക്കൂടിിയാായാിരുംന്നു. അവിതരാണ്കലകൾ�് 
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ഒഴിിച്ചുകൂടിാനാവിാത്ത ഒന്നാണ്് ക്രിയാാംശം. ശബ്ദത്തിചെ� മാന്ത്രികമായാ കയാറ്റിറി�ങ്ങളുംം പൂർണ്ണ, 
അർദ്ധിവിിരാാമങ്ങളുംം നാടികീയാാലാപിനവുമായാിരുംന്നു ചെചാാൽ�ാഴ്ചകളിചെല ക്രിയാാംശചെത്ത നിർണ്ണ
യാിച്ചത്. വിരാചെമാഴിി�വിിതകളിചെല ആദയാക്ഷരാപ്രാസംം, ദാിതീയാാക്ഷരാപ്രാസംം, അനുപ്രാസംംനോപിാ
ലുള്ള ശബ്ദാലങ്കാരാങ്ങൾ, വിാക്കുകളുംചെടിയും വിരാികളുംചെടിയും ആവിർത്തനം, വിായ്ത്ത്ാരാി, നാടിൻതാള
ങ്ങൾ, ഈണ്വിിനോശ�ങ്ങൾ, നാടിൻപിാട്ടുകളിൽനിന്നും സംാീകരാിച്ച വൃത്തങ്ങൾ - ഇവിയാായാിരുംന്നു 
അവിതരാണ്കവിിതയുചെടി സംവിിനോശ�തകൾ.മൃതിുപൂജചെയാക്കുറിിച്ച് പ്രസംന്നരാാജീചെ� അഭാിപ്രായാം 
ഇങ്ങചെനയാാണ്്: “മരാണ്ചെത്ത പൂജീിക്കുന്ന കറുത്ത ആഭാിചാാരാത്തിചെ� അന്തരാീക്ഷം കവിിതയാി
ലുടിനീളമുണ്ട്്. മന്ദഗംാമിനി, നോഹാമന്ദയാാമിനി, ഘനശയാമരൂപിിണ്ി എന്നിങ്ങചെന മാന്ത്രികമായാ 
റിിഥത്തിൽ സംാവിധാാനത്തിൽ ഉയാരുംന്ന വിാക്കുകൾ പ്രാകൃതമായാ ഏനോതാ അനുഷ്ഠിാനപ്രക്രിയായുചെടി 
അന്തരാീക്ഷം സൃഷ്ടംിക്കുന്നു (പ്രസംന്നരാാജീൻ,. കേകരളകവ്യിതിയിിലെലീ കളിയുംം ചിരാിയും, 49). പിദത്തുംടിർച്ച, 
സംമാനസംാനങ്ങളുംചെടി ആവിർത്തനം തുടിങ്ങിയാവിവിഴിി കവിിതയുചെടി ശ്രീവിണ്സുഖം നിലനിർത്തുംവിാൻ 
ആധുനികർ ശ്രീദ്ധിിച്ചിരുംന്നു.

ലീന�് ചെകാല്ലാത്ത്
നോജീാലിയും വിീടുമു-
ണ്ട്വിചെള ഞാാൻ ചെകട്ടും
അചെല്ലാങ്കിൽ രാാധാിക
നോഗംാപിിക നോദവിിക
ഫ്ാത്തിമ നീലിമ
 (പ്ലാാവുംം കേപാപ്ലാാറുംം, ചെക. ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ള)

പിാരാമ്പരായചെത്ത അനുസ്മരാി�ിക്കുന്ന ഭാാ�ാകൈശലി ആധുനികകവിികൾ പിലനോ�ാഴും പ്രനോയാാഗംിക്കു
ന്നുണ്ട്്. ആധുനികരുംചെടി ഊർജ്ജനോസ്രാാതസ്സുകളിചെലാന്ന് പിാരാമ്പരായമായാിരുംന്നു. കാല്പനികതയാിചെല 
അതിരുംകടിന്ന മൌലികതചെയായും വിയക്തിപിരാതചെയായും പ്രതിനോരാാധാിക്കുവിാൻ ആധുനികരുംചെടി ആയു
ധാമായാിരുംന്നു പിാരാമ്പരായം. ബിാലചാന്ദ്രൻ ചുള്ളി�ാടിിചെ� കവിിതകളിൽ സംച്ചിദാനന്ദൻ പൂർവ്വപിാരാ
മ്പരായചെത്ത കചെണ്ട്ത്തുംന്നുണ്ട്്.

എൻമകനാശു നടിക്കുന്ന നോനരാവും
കന്മാ�ം തീർന്നിരുംന്നീടുന്ന നോനരാവും
തൻമതിചെകട്ടുറിങ്ങീടുന്ന നോനരാവും
സംനോമ്മിാദമാർന്നു രാക്ഷിചെ�ന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു

(സാഹിശ്വയിനം, ബിാലചാന്ദ്രൻ ചുള്ളി�ാടി് )—എഴുത്തച്ഛിചെ� കൈശലി
ജീാാലയാാൽ �ായാാശാന്തം മാനസംമഹാാനോബിാധാി
ചാാരാമാകുന്നു നോഘാരാതക്ഷകൻ ചാിന്താരൂപിി
ബിന്ധമുക്തിനോയാാ പിരാിതയാഗംനോമാ?
(ബലീി, ബിാലചാന്ദ്രൻ ചുള്ളി�ാടി് )—ജീി ശങ്കരാക്കുറു�ിചെ� കൈശലി.

തായാാട്ടി് ശങ്കരാൻ ആധുനികതിയുംലെെ ജീർണ്ണമുഖം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അയ്യം��ണ്ി�രുംചെടി കവിിതക
ളിചെല പൂർവ്വപിാരാമ്പരായചെത്ത കചെണ്ട്ത്തുംകയും അതിചെന രൂക്ഷമായാി പിരാിഹാസംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ട്.്

നാഭാിയാിൽ നയാനങ്ങളിൽനിന്നും നീളുംം
നാഡ്ികൾ തലനോച്ചാറിിൽ ദാഹാിച്ചു ദഹാിക്കുന്നു
 —അയ്യം��ണ്ി�ർ
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നോഡ്ാ ബിിൻസം് എം. മാതു
ചാങ്ങനാനോശ്ശിരാി എസം്.ബിി. നോകാളജീ് മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ അസംിസ്റ്റാ�് ചെപ്രാഫ്സംർ. സ്കൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്ിൽ
നിന്ന് മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ എം.എ., ഭാാരാതീയാവിിദയാ ഭാവിനിൽ നിന്ന് നോജീർണ്ലിസംത്തിൽ ഡ്ിനോപ്ലാമ, 
മലയാാളത്തിചെല ആധുനിക കവിിതയും പുതുകവിിതയും എന്ന വിി�യാത്തിൽ ഗംനോവി�ണ് പിഠനം പൂർത്തിയാാ�ി. 
കാഞ്ഞാിരാ�ള്ളി തമ്പല�ാടി് സംാനോദശി.

അനയർത്ഥം പ്രശസ്തങ്ങളായാവി നോസംവിിച്ചിടും
നിതയവും നിന്ദിതങ്ങളായാവി വിർജ്ജിച്ചിടും.

ഇവി രാണ്ടും അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി ഒന്നാചെണ്ന്നാണ്് തായാാട്ടി് ശങ്കരാൻ വിാദിക്കുന്നത്. കേമഘരൂപൻ, 
പിതൃഗാമനം തുടിങ്ങിയാ ആറ്റൂരാിചെ� കവിിതകളിൽ പിാരാമ്പരായ വൃത്തങ്ങചെള പിരാിഷ്ക്കരാിച്ച് ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്നുണ്ട്്. പിാരാമ്പരായചെത്ത ഉനോപിക്ഷി�ാചെത പിരാിഷ്ക്കരാിച്ച് അതിചെ� �ായാകൾ കവിിതയാിൽ നിലനിർ
ത്തുംകയാായാിരുംന്നു ആധുനിക കവിികൾ ചെചായ്ത്ത്. കാവിയഭാാ�യാിചെല പിാരാമ്പരായചെത്ത തകർക്കു
കയാായാിരുംന്നു പുതുകവിികളുംചെടി പ്രഥമദൌതയം. അവിർ അതിനു സംാീകരാിച്ച മാർഗ്ഗം കാവിയഭാാ�യും 
വിയവിഹാാ രാഭാാ�യ്ക്കുംമിടിയാിൽ നിലനിന്ന സംാങ്കല്പിക നോരാഖകചെള മായ്ചു കളയുകയാായാിരുംന്നു.
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സുഗംതകുമാരാി�വിിതയാിചെല കൈജീവിവിിനയസംനങ്ങൾ
ബ്രിിൻസംി മാതു

നോദവിമാതാ നോകാനോളജീ്, കുറിവിിലങ്ങാടി്

നോകരാളത്തിചെ� കവിിതാ ചാരാിത്രംത്തിലും സംാമൂഹായാവിനോബിാധാത്തിലും മാനവിികതയുചെടിയും പിരാിസ്ഥിതി
നോ�ഹാത്തിചെ�യും സംാംസ്കാാരാികത നോചാർത്തുംവിച്ച കവിയാിത്രംിയാാണ്് സുഗംതകുമാരാി. കാല്പനികതയുചെടി 
ഭാാവിതീവ്രത ഉൾചെ�ാള്ളുനോമ്പാഴും യാാഥാർത്ഥയ നോബിാധാം കവിിതയാിൽ അടിയാാളചെ�ട്ടിിരുംന്നു. ചെതരാ
ചെഞ്ഞാടുത്ത പ്രനോമയാങ്ങൾ കാലാതീതമായാതു ചെകാണ്ടു തചെന്ന ആ കവിിതകൾ നിതയ നൂതനതാം 
പുലർത്തുംന്നു. ഭാാ�യാിനോലാ കൈശലിയാിനോലാ പ്രകടിമായാ വിയതിയാാനങ്ങൾ ഇല്ലാാചെത ഏചെറിക്കുചെറി 
സംമാന കൈശലിയാിലായാിരുംന്നു അവിരുംചെടി കവിിതാനോലാകം നിലചെകാണ്ട്ത്. “കൈചാതനയവും സംൌഭാാ
ഗംയവുമുള്ള കൈശലി, ആസംാാദയമായാ ആശയാ കൈവിശിഷ്ടംയം, അസുലഭാമായാ പ്രതിഭാാ പിരാിമളം—ഉറിചെ� 
വിായാി�ാനും സംാവിധാാനം ചാിന്തി�ാനും സ്മരാണ്യാിൽ സൂക്ഷിക്കുവിാനും ഏറ്റവും ഉതകുന്നവിയാാണ്ീ 
കവിിതകൾ’1 സുഗംതകുമാരാിയുചെടി ‘മുത്തുംച്ചി�ി’. എന്ന കവിിതാ സംമാഹാാരാത്തിചെ� ആമുഖത്തിൽ 
ബിാലാമണ്ിയാമ്മി പ്രകടിി�ിച്ച ഈ അഭാിപ്രായാം ഇന്നും പ്രസംക്തമാണ്്. സുഗംതകുമാരാി�വിിത
കളിചെല ഭാാ�ാപിരാമായാ സംവിിനോശ�തകളുംം ശില്പ ഘടിനയും ബിിംബി സംാീകരാണ്വും പിഠന വിിനോധാ
യാമാക്കുകയാാണ്് ഈ നോലഖനത്തിചെ� ലക്ഷയം. പ്രനോമയാ കൈവിവിിധായവും അനോതസംമയാം ആദർശ
കൈസ്ഥരായവും ആ കവിിതകൾ�് തനിമയും പുതുമയും നൽകി. പിരാിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ത്രീജീീവിിത 
സംംഘർ�ങ്ങൾ, കുട്ടിികളുംചെടിയും ആദിവിാസംികളുംചെടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടിങ്ങി കൈവിവിിധായമാർന്ന 
പ്രനോമയാങ്ങൾ ധാാനി സംാന്ദ്രമായാി അവിതരാി�ി�ാൻ അവിർ�് കഴിിഞ്ഞു. പ്രകൃതിചെയായും ജീീവിിത
ചെത്തയും ഹൃദയമായാി സംമനായാി�ിച്ച ആ ഭാാ� പ്രകൃതിയുചെടി കൈജീവിിക ഭാാ� തചെന്നയാായാിരുംന്നു. 
അലങ്കാരാങ്ങനോള�ാൾ ബിിംബിങ്ങളുംം മിനോത്താളജീിയും വിയതയസ്ത ശില്പഘടിനയും സംാീകരാിക്കുക വിഴിി 
ആശയാ വിിനിമയാം സുഗംമമാ�ാനും സംംനോവിദന സംാധായതകചെള വിിപുലചെ�ടുത്തുംവിാനും കവിയാിത്രംി�് 
കഴിിഞ്ഞു.

ആദിരൂപിങ്ങളുംചെടി പ്രനോയാാഗംം സുഗംതകുമാരാി�വിിതയാിൽ ഭാാ�യുചെടി പുനരുംജ്ജീവിനത്തിനും 
ആഖയാന കൈവിവിിധായത്തിനും സംാധായത തുറിന്നു. ആദിരൂപിങ്ങൾ (Archetypes) എന്നത് സംമൂഹാാ
നോബിാധാമനസ്സിചെ� ഉള്ളടി�ം ആണ്.് “അനാദിയാായാ സംമഷ്ടംി നോചാതസ്സിൽ വിർത്തിക്കുന്ന സംാകാരാവും 
നിരാാകാരാവുമായാ സംത്തകചെളയാാണ്് ആദിപ്രരൂപിങ്ങൾ എന്നുവിിളിക്കുന്നത്.”2 മാനസംികഭാാ
വിങ്ങചെള മൂർത്തമായാി ആവിിഷ്കരാി�ാൻ പ്രപി�ത്തിൽനിന്ന് കചെണ്ട്ടുത്ത ആദിരൂപിങ്ങളാണ്് 
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‘’“”

സംാകാരാങ്ങൾ. ആദിമാതാവി്, ആദിപിിതാവി്, വിീരാനായാകൻ, ദിവിയശിശു എന്നിവി സംാകാരാങ്ങ
ളാണ്്. മാനസംികഭാാവിങ്ങൾ�് അമൂർത്തവും അദൃശയവുമായാ രൂപിം കല്പിക്കുന്നതാണ്് നിരാാകാരാ
ങ്ങൾ. ഭാൌതികാതീത ശക്തി, പുനരാവിതാരാം, പിരാിണ്ാമ സംങ്കല്പം എന്നിവി ഈ വിിഭാാഗംത്തിൽചെ�ടു
ന്നു. സംമൂഹാ അനോബിാധാമനസ്സിചെല തൃഷ്ണകചെള സംാക്ഷാത്കരാിക്കുകയും ശുദ്ധിീകരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന 
മിത്തുംകൾ പ്രതീകങ്ങളായും ബിിംബിങ്ങളായും ഭാാ�യാിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു. ഇന്തയൻ സംാഹാിതയത്തി
ചെലവിിചെടിയും കാണുന്ന ആദിബിിംബിമായാ കൃഷ്ണൻ വിയതയസ്ത രൂപി ഭാാവിങ്ങളിൽ സുഗംതകുമാരാി�വിി
തയാിൽ നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മലയാാള കാവിയനോലാകത്ത് നോനരാചെത്തതചെന്ന സ്ഥാനം പിിടിിച്ചിരുംന്ന 
ക്രിസ്തയൻ മിനോത്താളജീിയും സുഗംതകുമാരാി�വിിതകൾ�് ചാാരുംതയും ഭാാവിസംാന്ദ്രതയും നൽകുന്നുണ്ട്്.

രാാധായുചെടി കൃഷ്ണനോപ്രമം ആദിപ്രതീകാത്മകമായാ ഭാാവി സംത്തയാായാി ഭാാരാതത്തിചെ� സംമൂഹാ 
നോചാതസ്സിൽ�ാണ്ാം. ആർ� സംംസ്കാാരാത്തിചെല പ്രകാശമാനമായാ കൃഷ്ണപ്രരൂപിം സുഗംതകുമാരാി�
വിിതകളിൽ ധാാരാാളമായാി പ്രനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ‘കൃഷ്ണ�വിിതകൾ’ (1996) എന്ന സംമാഹാാരാത്തിചെല 
കവിിതകളിലും ‘രാാധാചെയാവിിചെടി’ (1995) എന്ന ദീർഘകാവിയത്തിലും നായാക സ്ഥാനത്ത് കൃഷ്ണനുണ്ട്്.

‘കനിഞ്ഞു പു�ിരാി ചാിന്നിചെ�ാചെണ്ട്ൻ
കണ്ണാ, നർത്തനമാടൂ നീ’(കാളിയാ മർേനം)
‘കരായുന്നു നോഗംാകുലം
മുഴുവിനും; കൃഷ്ണ, നീ
മഥുരായ്ക്കുംനോപിാകുന്നുവിനോത്രം’ (കൃഷ്ണ നീചെയാചെന്നയാറിിയാില്ലാ)

‘കളിയാല്ലാ, കയ്യംിൽ കുഴിലുമായാ് വിചെന്നചെ�
കഴിിവുകചെളാചെ�യും ചെകാണ്ടുനോപിായാീ’ (യാമുനാതീനോരാ)
‘ആമയാമാറ്റുമ സൂരായചെന�ാവിമീ
ഭൂമിചെയാനോ�ാൽ വിലംചെവിച്ച രാാധാ’   (ഒരും വൃന്ദാവിനരാംഗംം)

കാളിയാചെ� ഫ്ണ്ങ്ങളിൽ നടിനം ചെചായ്യുന്ന കൃഷ്ണചെ� കാളിയാ മർേനചെത്ത തികച്ചും വിയതയസ്തമായാ 
ഒരും കാവിയാനുഭാവിമായാി സുഗംതകുമാരാി അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു. കാളിയാ മർേനത്തിചെല കാളിയാൻ 
മനു�യാത്മാവിിചെ� വിി�മയാമായാ ‘അഹാ’ത്തിചെ� പ്രതീകമാണ്്. കൃഷ്ണചെ� കാൽ�ാദങ്ങളാൽ 
ചാവിിട്ടിി ചെമതി�ചെ�ടുനോമ്പാൾ മനു�യാത്മാവി് കൂടുതൽ ശുദ്ധിീകരാി�ചെ�ടുന്നു. ഉദാത്തമായാ ആത്മ
തയാഗംത്താൽ

‘അനോച്ചവിടിികൾ മുകർന്നു മുകർചെന്നൻ,
ദുഃഖവുചെമല്ലാാം മറിയാചെട്ടി’    (കാളിയാമർേനം) 

എന്നാണ്് കാളിയാചെ� പ്രാർത്ഥന. സുഗംതകുമാരാിയുചെടി കൃഷ്ണസംങ്കല്പം രാക്ഷക ബിിംബിത്തിചെനാ�ം 
ശിശു ബിിംബിത്തിലും അധാിഷ്ഠിിതമാണ്്. തനി�് പിിറി�ാചെതനോപിായാ പുത്രംചെനചെച്ചാല്ലാിയുള്ള ചെനടു
വിീർ�് ‘ഒരും താരാാട്ടിിചെ� ഓർമ്മി’യാിൽ ആവിിഷ്കരാിക്കുനോമ്പാൾ ശിശു ബിിംബിാധാിഷ്ഠിിതമായാ കൃഷ്ണ 
സംങ്കല്പമാണ്് പ്രതയക്ഷമാകുന്നത്.

‘ഏദനിൽനിന്ന്’ എന്ന കവിിതയാിൽ ക്രിസ്തയൻ മിനോത്താളജീിയാിചെല ആദിപ്രരൂപിമായാ ആദവും 
ഹാവ്വയും പിാമ്പുംം കടിന്നുവിരുംന്നു.

‘അറിിവിിൻ കനി തിനോന്നാനാ-
ണ്ിവിൻ, ദുഃഖസുഖങ്ങളുംം
മൃതിയും ജീന്മാവും ചെനഞ്ഞാാൽ
താങ്ങുവിാനർഹാനായാവിൻ
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തല താ�ിയാിഴിചെഞ്ഞാാ�-
ചെമത്തീടും കരാിനാഗംനോമ
പുറികിൽ! ജ്ജീവിിതം മുന്നി-
നോലാമനോന, വിിണ്ണും നിന്നിലും!’   (ഏദനിൽനിന്ന് )

പിാമ്പിചെ� പ്രനോലാഭാനത്താൽ ഏദനിൽ നിന്ന് ആദത്തിന് പുറിത്തുംനോപിാനോകണ്ട്ി വിന്നു. പിറുദീസംാനഷ്ടംം 
വിലിചെയാാരും പ്രശ്നമായാിരുംചെന്നങ്കിലും ജീീവിിതചെത്ത അതിചെ� മികനോവിാടും പിരാിമിതികനോളാടും കൂടിി 
ഉൾചെ�ാണ്ട് ആദത്തിന് പുതിചെയാാരും ജീീവിിതം തിരാിച്ചുകിട്ടുന്നു. ക്രിസ്തയൻമിനോത്താളജീിയാിൽ പിിശാചാി
ചെ�യും പിാപിത്തിചെ�യും അടിയാാളമായാ പിാമ്പിചെന വിയതയസ്ത പിരാിനോപ്രക്ഷയത്തിൽ അവിതരാി�ിച്ചിരാി
ക്കുന്നു. ഇന്തയൻ മിനോത്താളജീിയാിൽ നാഗംം കുണ്ഡ്ലിനിശക്തിയുചെടി പ്രതിരൂപിമാണ്്. ‘ഏദനിൽനിന്ന്’ 
എന്ന കവിിതയാിചെല പിാമ്പിന് ‘നോദവിനോലാകത്തുംനിന്ന് അറിിവിിചെ� അഗ്നി അപിഹാരാിച്ച് മനു�യർ�് 
നല്കിയാ ചെപ്രാചെമതൂസംിചെ� �ായായാാണ്് സുഗംതകുമാരാി നല്കിയാിരാിക്കുന്നത് ’3 എന്ന നോഡ്ാ. ഡ്ി. 
ബി�മിചെ� അഭാിപ്രായാം ശ്രീദ്ധിാർഹാമാണ്്. ‘ധാർമ്മിത്തിചെ� നിറിം കറു�ാണ്് ’, ‘ചെകാനോളാസംസം് ’, 
‘മരാിച്ചവിർ നിരാന്നിരാിക്കുന്നു’, ‘വിിശാനോവിദിയാിൽ’ തുടിങ്ങിയാ കവിിതകളിലും ക്രിസ്തയൻ മിത്തുംകളിൽ
നിന്ന് രൂപിചെ�ട്ടി ബിിംബിങ്ങൾ കാണ്ാം.

മനു�യൻ നോനടിാൻ ആഗ്രഹാിക്കുന്ന ശാശാതാവിസ്ഥചെയാ ലക്ഷയംവിയ്ക്കുംന്ന പുനർജ്ജന്മാസംങ്ക
ല്പം ആദിപ്രരൂപി സംാഭാാവിമുള്ള ഒരും ആശയാമാണ്്. പുനർജ്ജന്മാസംങ്കല്പം അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്ന 
ഒരുംപിിടിി കവിിതകളുംണ്ട്്. ‘വിർ�മയൂരാം’, ‘മുത്തുംച്ചി�ി’, ‘കുരുംനോക്ഷത്രംത്തിൽ’, ‘പ്രവിാഹാ ബിിന്ദു’, ‘മാതൃ
ദർശനം’, ‘യാമുനാതീനോരാ’, ‘നോപ്രമം’, ‘വിിശാനോവിദിയാിൽ’, ‘ചെകാനോളാസംസം്’, ‘പിാവിം മാനവിഹൃദയാം’, ‘ഒരും 
നിലാവിിചെ� ലഹാരാി’, ‘ഒരും കൈക നിറിചെയാ ചെവിളിച്ചം’, ‘ഒരും നിമി�ം’, ‘ഒരും പുലരാികൂടിി’ തുടിങ്ങിയാ 
കവിിതകൾ ഉദാഹാരാണ്ം.

മാതൃബിിംബിത്തിചെ� വിിവിിധാ രൂപിഭാാവിങ്ങൾ നിറിഞ്ഞാ ധാാരാാളം കവിിതകൾ സുഗംതകുമാരാിയു
നോടിതായുണ്ട്്. ‘കണ്ണചെ� അമ്മി’, ‘അമ്മിചെ�ചെന്താരും ഭാംഗംി’, ‘അമ്മി’ തുടിങ്ങിയാ കവിിതകൾ മാതൃബിിം
ബിത്തിചെ� സംവിിനോശ� പ്രനോയാാഗംത്താൽ ആകർ�കമാണ്്. സംസംയലതാദികൾ നിറിഞ്ഞാഭൂമിയും 
ആദിവിാസംികളുംം വിനയജീീവിികളുംം നിറിഞ്ഞാ കാടും മാതൃബിിംബിങ്ങൾ തചെന്ന.

‘പിാദപ്രതിഷ്ഠി’ എന്ന കവിിതയാിൽ സംീതയുചെടി പിാദബിിംബിങ്ങചെള സ്ത്രീജീന്മാത്തിചെ� വിിനോമാ
ചാനപ്രതീകമായാിട്ടിാണ്് കവിയാിത്രംി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നത്. ‘കൃഷ്ണ നീചെയാചെന്ന അറിിയാില്ലാ’ എന്ന 
കവിിതയാിചെല നോഗംാപിികയും ‘കാടിാണ്്’ എന്ന കവിിതയാിചെല രാാധാികയും നിഷ്കാമനോപ്രമത്തിചെ� തടിവി
റിയാിൽ ചെഞാരുംങ്ങി നീറുന്ന ഭാാരാതസ്ത്രീ നോചാതസ്സിചെ� ആദിപ്രരൂപിങ്ങളാണ്് ’.4 എന്ന് നോഡ്ാ.ലീലാ
വിതി അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു. ‘സ്ത്രീപിർവ്വം’ എന്ന കാവിയാത്മകനാടികത്തിചെല, കർത്തവിയനോബിാധാത്താൽ 
സംായാം ബിലിയാർ�ി�ചെ�ടുന്ന സ്ത്രീ ഒരും ബിലിരൂപിമായാി മാറുന്നു. ശിശുബിിംബിങ്ങളുംം പ്രാപി�ിക
ബിിംബിങ്ങളുംം സുഗംതകുമാരാി�വിിതയാിൽ സംന്ദർഭാാനുസംരാണ്ം പ്രനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ‘ചെപിണ്കുഞ്ഞാ് 
90’, ‘ചെകാനോല്ലാണ്ട്ചെതങ്ങചെന?’, ‘ഉണ്ണി പിിറിന്നു’ എന്നീ കവിിതകളിൽ ശിശുബിിംബിങ്ങൾ കാണ്ാം. 
‘ഗംനോജീന്ദ്രനോമാക്ഷ’ത്തിൽ മാതൃരൂപിം പൂണ്ട് ‘മുതല’ചെയായാാണ്് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. മൃതുബിിംബിങ്ങളുംം 
കവിിതകളിൽ കാണ്ാം.

‘കണ്ണചെന വിിളിക്കുന്ന നോപിാചെല
ഞാാൻ വിിളിക്കുനോന്നൻ
നിചെന്ന, നോവിഗംചെമൻ മുന്നി-
ചെലഴുന്നള്ളുക മൃനോതയാ’    (മരാണ്കവിിതകൾ)
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സുഗംതകുമാരാി�വിിതയുചെടി അടിിസ്ഥാന നിറിചെമന്ന് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്ന കറു�് രാതി-മൃതി ബിന്ധമായാി 
ചാിലനോ�ാൾ നിലചെകാള്ളുന്നു. ‘നിശാഗംന്ധി’, ‘ഇരുംൾച്ചിറികുകൾ’ ‘ധാർമ്മിത്തിചെ� നിറിം കറു�ാണ്് ’, 
‘രാാജീലക്ഷ്മിനോയാാടി് ’, ‘അഭാിസംാരാിക’, ‘അമൃതംഗംമയാ’ എന്നീ കവിിതകളിചെലല്ലാാം കറു�് ബിിംബിമായാി 
കടിന്നുവിരുംന്നു. ദില്ലാി, ഇരുംൾച്ചിറികുകൾ തുടിങ്ങിയാ കവിിതകൾ ഇത്തരാത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. 
മൃതുദുഃഖം, വിിശ�്, നിഷ്ഫലത, ഭാഗ്നപ്രണ്യാം ഇവിചെയാല്ലാാം ജീീവിിതത്തിൽ നിരാാശ അഥവിാ ഇരുംട്ടി് 
പിടിർത്തുംന്നവിയാാണ്്.

സുഗംതകുമാരാി�വിിതയാിൽ ഏറ്റവും അധാികം പ്രനോയാാഗംിച്ചുകാണുന്ന ബിിംബിം പൂ�ളാണ്്. 
‘വിാടിാമലർ’, ‘ചെവിളുംത്തപൂ�ൾ’ ‘പിാതിരാാപ്പൂ�ൾ’ ‘നിശാഗംന്ധി’, ‘കുറിിഞ്ഞാിപ്പൂ�ൾ’ ‘പിവിിഴിമല്ലാി’, 
‘കാ�പ്പൂവി് ’, ‘പിാലപൂത്തിതുപിാഴിായാ് ’, ‘ലില്ലാി�് ഒരും കത്തിനുപികരാം’ എന്നീ കവിിതകളുംചെടി 
തലചെ�ട്ടുകൾ തചെന്ന പൂ�ളുംചെടി നോപിരാിലാണ്്. കരാൾപ്പൂവി്, കായാാമ്പൂ, നീലപ്പൂവി്, കദളിപ്പൂവി്, 
താമരാമലർ, പിാരാിജീാതം തുടിങ്ങിയാവിയും സുഗംതകുമാരാി�വിിതകളിൽ കാണുന്ന പുഷ്പബിിംബിങ്ങ
ളാണ്്. പൂവിിതൾ നോപിാചെല പ്രകൃതിബിിംബിങ്ങചെള നോചാനോതാഹാരാമായാി നോകാർത്തുംവി�ാനുള്ള ഇത്തരാം 
ശ്രീമങ്ങൾ പിരാിസ്ഥിതി കവിിചെയാന്ന വിിനോശ�ണ്ചെത്ത ഏചെറി പ്രസംക്തമാക്കുന്നു. പിക്ഷി, നോമഘം, 
പിാലപ്പൂമണ്ം, രാാത്രംി, ഉ�സ്സ്, പ്രകാശം ഇവിനോയാാടി് ബിന്ധചെ�ട്ടി ബിിംബിങ്ങൾ സുഗംതകുമാരാി�വിി
തയാിൽ ആവിർത്തിച്ചുവിരുംന്നു.

പ്രനോമയാകൈവിവിിധായത്തിനിണ്ങ്ങുന്ന രാീതിയാിലുള്ള രൂപിഘടിന സുഗംതകുമാരാി�വിിതയുചെടി പ്ര
നോതയകതയാാണ്്. ഭാാവിഗംീതരൂപിത്തിലാണ്് അവിരുംചെടി ഒട്ടുമി� രാചാനയും. എങ്കിലും വിാചായഭാംഗംിയാിൽ 
രാചാി�ചെ�ട്ടി ‘ചെപിണ്കുഞ്ഞാ് 90’, ‘വിനിതാകമ്മിീ�ൻ’ തുടിങ്ങിയാവി പ്രതിബിദ്ധിരാചാനകൾ ശ്രീനോദ്ധിയാ
ങ്ങളാണ്്. പ്രണ്യാകവിിതകളാകചെട്ടി കൂടുതൽ ധാാനയാത്മകമാണ്്. പിഴിമചെയാ പ്രതിഫ്ലി�ിക്കുന്ന 
വിസംന്തതിലകം വൃത്തത്തിലാണ്് ചെകാനോല്ലാണ്ട്ചെതങ്ങചെന? എന്ന കവിിത. കിളി�ാട്ടി് കവിിതാകൈശ
ലിയും രാചാനാതന്ത്രങ്ങളുംം സംാീകരാിച്ചിരാിക്കുന്ന പ്രതയാഖയാനകവിിതയാാണ്് ‘ഒരും രാാമായാണ്രാംഗംം’. 
‘സ്ത്രീപിർവ്വം’ എന്ന കവിിത നാടികരാീതിയാാണ്് അവിലംബിിച്ചിരാിക്കുന്നത്. ‘ചെജീസ്സി’ കഥാകവിിതയുചെടി 
രൂപിത്തിലാചെണ്ങ്കിൽ, ‘ഗംനോജീന്ദ്രനോമാക്ഷ’ത്തിൽ നാടികീയാആവിിഷ്കാരാമാണുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ മധുരാ
യ്ക്കുംനോപിായാനോശ�ം രാാധാ�് എന്തുസംംഭാവിിച്ചു എന്ന് അനോനാ�ിക്കുന്ന ‘രാാധാചെയാവിിചെടി’ ഒരും ദീർഘകാ
വിയമാണ്്. ഭാാവിവിയഞ്ജികതാം, പിദസംംവിിധാാനകുശലത, താളലയാം, ശബ്ദാർത്ഥഭാാവിസംംനോയാാഗംം 
എന്നിവിചെയാല്ലാാം സുഗംതകുമാരാി�വിിതകചെള കൂടുതൽ ആകർ�കമാക്കുന്നു.

വിാകയഘടിനയാിലും പിദസംംവിിധാാനത്തിലും പിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ�് തയ്യംാറിായാ സുഗംതകുമാരാി 
സംംഭാാ�ണ്ഭാാ�യും നോചാാനോദയാത്തരാരാീതിയും ഒചെ� പ്രനോയാാഗംിച്ച് വിിജീയാി�ിച്ച കവിിതകളുംണ്ട്്.

‘പിരാാതി�ാരുംനോണ്ട്ാ?
ഘനഗംംഭാീരാമാം
തിരുംചെമാഴിിചെയാാന്നു വിിളിച്ചു നോചാാദിപ്പൂ
പിരാാതി�ാരുംണ്ട്് !’    (വിിധാി)

ഭ്രാന്താശുപിത്രംിയുചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതചെ�ട്ടി ‘അമ്മിയുണ്ട്്’ എന്ന കവിിതയാിലും നോചാാനോദയാത്ത
രാരാീതികാണ്ാം. ‘ഊരാിലാരുംണ്ട്ിന്നു നിചെന്നത്തുംണ്യ്ക്കുംവിാൻ?’ എന്ന നോചാാദയത്തിന് ‘ചെപിറ്റമ്മിയുണ്ട്ചെങ്ക’ 
എന്ന മറുപിടിി ഉണ്ട്ാവുന്നു. ‘കനോണ്ട്ാ കണ്ണചെന നിങ്ങളാരാാർ?’ എന്ന നോചാാദയത്തിചെ� മറുപിടിിയാായാി 
‘കണ്ട്ില്ലാ ഞാാൻ’ എന്ന രാീതിയാിൽ സംംഭാാ�ണ്രാീതിയാിലാണ്് ‘കണ്ണചെ� അമ്മി’ എന്ന കവിിതയും.

നോചാാദയങ്ങളിലൂചെടി തചെ� അനോനാ�ണ്ങ്ങളുംം ആകുലതകളുംം സംന്ദിഗം്ധാാവിസ്ഥയും അനുവിാ
ചാകരാിചെലത്തി�ാൻ കവിയാിത്രംി�് കഴിിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. മനോനാഹാരാമായാ കാവിയവിർണ്നകൾ ചെകാണ്ട്് 
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അലംകൃതമാണ്് ‘രാാധാചെയാവിിചെടി’ എന്ന ദീർഘകാവിയം. കവിിതചെയാ കൂടുതൽ ചാലനാത്മകമാ�ാൻ 
ക്രിയാാപിദങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുക, പിദങ്ങൾ ആവിർത്തിക്കുക തുടിങ്ങിയാ രാചാനാതന്ത്രങ്ങ
ളുംം അവിർ പ്രനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ‘പിിശാചാവിീഥി’, ‘കടിലുകാണ്ാൻ’ ‘നോപിായാവിർ’, ‘ഇതുമഹാാഭാാരാതം’ 
തുടിങ്ങിയാ കവിിതകളിൽ ആവിർത്തനപിദങ്ങൾ കാണ്ാം.

‘വിീടി്, താരാാട്ടും മുല�ാലുമുള്ളത്
വിീടി്, വിാത്സലയം വിിളക്കും ചെതളിവിത്
വിീടി്, ഉറിങ്ങാചെത ഉൽ�ണ്ഠംയാിരാി�ത്
വിീടി്, മണ്വും പ്രണ്യാവുമുള്ളത്......’     (പിിശാചാവിീഥി)

‘ആദിവിാസംി സംാക്ഷരാത’ എന്ന കവിിതയാിൽ മാനക ഭാാനോ�തരാ പിദങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ചെപിാസ്തകം, രാാശാ�നോള, ആതിവിാസംി, തന്ത തുടിങ്ങിയാ പിദങ്ങൾ ഉദാഹാരാണ്ങ്ങളാണ്്.

ഉചാിതമായാ പിദവിിനയാസംക്രമവും ആകർ�കമായാ കാവിയബിിംബിങ്ങളുംം പ്രനോമയാചെത്ത യുക്തി
ഭാദ്രമായാി സംംനോയാാജീി�ിക്കുന്നതും സംമകാലജീീവിിതനോത്താടി് നോചാർത്തുംചെവിക്കുന്നതുചെമല്ലാാം സുഗംതകു
മാരാി�വിിതയുചെടി സംവിിനോശ�തയാാണ്്. ജീീവിിതംചെകാണ്ടും കവിിതചെകാണ്ടും മനു�യർക്കും സംഹാജീീ
വിികൾക്കും പിരാിസ്ഥിതിക്കും നോവിണ്ട്ി നിലചെകാണ്ട് സുഗംതകുമാരാി മലയാാളിയുചെടി ധാാർമ്മിികസംാരാം 
ആയാിരുംന്നു. സംമകാലിക സംാമൂഹാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതത്തിചെ� യാാഥാർത്ഥയങ്ങൾ 
തചെ� കാഴ്ചവിട്ടിത്തിൽ അവിർ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ഭാാവിതീവ്രതയാാർന്ന ആ 
കവിിതകൾ ജീനപ്രിയാതയും കലാനോമന്മായും ആശയാസംമ്പുംഷ്ടംിയും ഒത്തുംനോചാർന്ന മികവിായാി ആസംാാ
ദകർ�് അനുഭാവിചെ�ടുന്നു.
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8. സുഗംതകുമാരാി, സുഗംതകുമാരാിയുചെടി കവിിതകൾ സംമ്പൂർണ്ണം, ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം: 2006.

നോഡ്ാ. ബ്രിിൻസംി മാതു
നോകാട്ടിയാം ജീില്ലായാിചെല പുലിയാന്നൂർ സംാനോദശി. ചാങ്ങനാനോശ്ശിരാി എസം്.ബിി. നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് മലയാാളസംാഹാിതയ
ത്തിൽ ബിിരുംദാനന്തരാ ബിിരുംദം. എം.ജീി യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് M.Ed., Ph.D., കുറിവിിലങ്ങാടി് നോദവിമാതാ 
നോകാനോളജീിൽ അസ്സി. ചെപ്രാഫ്സംർ, എം.ജീി. യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ റിിസംർച്ച് കൈഗംഡ്്.



ഉടിൽവിിനിമയാവും പ്രണ്യാനിലകളുംം 
—മാധാവിിക്കുട്ടിി�വിിതകളുംചെടി വിായാന

�ീബിാദിവിാകരാൻ
അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ. മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗംവി. ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോ�ാടി്

സാവന്തം പരിമിതിികലെള

മറലെന്നാഴുകുന്ന നദിയിാണി് ഞാാൻ

—മാധാവിിക്കുട്ടിി

‘കഴിിഞ്ഞാ കുറിച്ചുമാസംങ്ങളിൽ ഞാാൻ കവിിതകൾ എഴുതിയാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും അവി അത്രം നന്നായാി 
നോതാന്നിയാിട്ടിില്ലാ. അവി അത്രംതചെന്ന കൈനസംർഗംികനോമാ സംാാഭാാവിികനോമാ അല്ലാ. ഒരുംപിനോക്ഷ തിരുംവിനന്ത
പുരാത്ത് ജീീവിിക്കുന്നതാകാം കാരാണ്ം. ഇവിിചെടി സംമൂഹാത്തിൽ പില വിിലക്കുകളുംമുണ്ട്്. മൃദുവിസ്ത്രത്തിൽ 
ചെപിാതിഞ്ഞാ ഒരും ഈജീിപി്�യൻ മമ്മിിയാാണ്് ഞാാചെനചെന്നനിക്കുനോതാന്നും. സംാാതന്ത്രയമനുഭാവിിക്കുക 
ഇവിിചെടി അത്രം എളും�മല്ലാ. ഇവിിചെടിവിച്ച് ഞാാചെനഴുതിയാ കവിിതകൾ എനിക്കുതചെന്ന ആസംാദി�ാ
നാവിാത്തവിിധാം ഭാാവിബിദ്ധിതകളുംം വിിലക്കുകളുംം നിറിഞ്ഞാതാണ്്.’- മാധാവിിക്കുട്ടിി (1994:145)

ഭാാ�യുചെടി ഊർജീനോസ്രാാതസ്സുകൾ നോനടുന്നതിൽനിന്നും സംമൂഹാം സ്ത്രീചെയാ വിില�ിയാിരാിക്കു
ന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്് സ്ത്രീകൾ ഇന്നനുഭാവിിക്കുന്ന ഭാാ�ാപ്രശ്നം അഭാിമുഖീകരാിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നചെതന്ന 
ചെവിർജീീനിയാാ വൂൾഫ്ിചെ� അഭാിപ്രായാംതചെന്നയാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിിയും പിങ്കുചെവിക്കുന്നത്. അനുഭാവി-
പിരാമായാ മൌലികത എന്ന നിലയാിൽത്തചെന്ന സ്ത്രീ അവിചെള എഴുതുന്ന പ്രക്രിയാ, പുരും�ൻ അവിചെള 
എഴുതുന്ന പ്രക്രിയായാിൽനിന്ന് ഭാിന്നമാകുന്നുണ്ട്്. വിിഭാിന്ന സംാഹാചാരായങ്ങളിൽ പിിറിക്കുന്ന സ്ത്രീരാചാനകൾ 
താരാതമയം ചെചായ്യംചെ�നോടിണ്ട്ത് സ്ത്രീരാചാനകളുംമായാിത്തചെന്നയാായാിരാി�ണ്ം. സ്ത്രീയും പുരും�നും ജീനിച്ച് 
മണ്ിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽത്തചെന്ന വിയതയസ്തസംാഹാചാരായങ്ങളിൽ വിളരാാൻ തുടിങ്ങുന്നു. കുട്ടിികളുംചെടി 
കളികളിൽനോ�ാലും ആണ്കുട്ടിി�് രാക്ഷകചെ� നോറിാളാണ്്. ആണ്കുട്ടിി അനുഭാവിിക്കുന്ന ഒരുംപിാടു 
സംൌകരായങ്ങൾ ചെപിണ്ണായാി�ിറിന്നു എന്ന കാരാണ്ത്താൽ ചെപിണ്ണിന് നിനോ�ധാി�ചെ�ടുന്നുണ്ട്്. 
ജീനനം മുതൽതചെന്ന അരുംതുകളിലൂചെടിയാാണ്് അവിളുംചെടി സം�ാരാം. നിരാന്തരാമായാ വിിലക്കുകളുംം 
അവിഗംണ്നകളുംം തന്നിനോലക്കുതചെന്ന നോനാ�ാൻ സ്ത്രീചെയാ നോപ്രരാി�ിച്ചു.
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സ്ത്രീ�് വിീടിിചെ� ബിഹാളത്തിൽനിചെന്നാഴിിഞ്ഞാ് ഒരും സംാകാരായതയാില്ലാ. ഋ�ിചെയാനോ�ാചെല 
ധായാനിച്ചുചെകാണ്ട്് ഒരും സ്ത്രീയും ഒന്നുചെമഴുതിയാിട്ടുണ്ട്ാകില്ലാ. ഒറ്റനോനാട്ടിത്തിൽ നിസ്സാരാചെമന്നു 
നോതാന്നുചെമങ്കിലും സ്ത്രീയുചെടി ചുമതലകൾ തചെന്നയാാണ്് അവിളുംചെടി മനസ്സിചെന എന്നും 
ഭാരാിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നത്. എഴുത്തിനോലക്കു പൂർണ്മായാി ശ്രീദ്ധിി�ാനോനാ പിാതി പുറിത്തുംവിന്ന കവിിത�് 
പൂർണ്കായാനോമകാനോനാ സംർഗംസംമ്പന്നരാായാ പില സ്ത്രീകൾക്കും കഴിിയാാത്തത് അതുചെകാണ്ട്ാണ്്. 
എല്ലാാ എഴുത്തുംകാരാികളുംചെടിയും എഴുത്തുംകളുംം ഒരാളവുവിചെരാ അവിരുംചെടി എഴുത്തിചെനത്തചെന്നയാാണ്് 
പ്രശ്നവിത്കരാിക്കുന്നത്. മാധാവിിക്കുട്ടിി തചെ� എഴുത്തുംപ്രക്രിയാചെയാക്കുറിിച്ച് എഴുതുന്നതിങ്ങചെനയാാണ്്:

ഈ വിീടും
അതിചെല ബിഹാളവും
എചെ� കവിിതയുചെടി ഉടു�ാണ്്-
ഇരുംമ്പുംകവിചാം.
എചെ� ചുമതലകൾ
അതിചെ� കാലിൽചെ�ട്ടിിയാ
ഇരുംമ്പുംചാങ്ങലകളുംം.

അതിചെ� നോതങ്ങൽ
ഞാാൻ രാാത്രംിയുചെടി
അവിസംാനയാാമത്തിൽ
നോകൾക്കുന്നു.
അതിചെ� ദീർഘനിശാാസംം
എചെ� കൈകകാലുകചെള
തളർത്തുംന്നു.
അതിചെ� ചാരാമക്കുറിി�്
എചെ� മനസ്സിൽ ചെതളിയുന്നു 

—കവിിത

പിിറി�ാചെതനോപിാകുന്ന ഓനോരാാ കവിിതയും ഓനോരാാ മരാണ്ദുഃഖം തചെന്നയാാണ്് കവിിനോ�കുന്നത്. 
സംർഗംധാനരാായാ സ്ത്രീകചെളല്ലാാം ഒരുംപിാടി് മരാണ്ദുഃഖങ്ങൾ സംഹാിച്ചവിരാാണ്്.

‘പുരും�ൻ വിിമാനം പിറി�ിച്ചാൽ ഞാാനും പിറി�ിക്കും. പുരും�ൻ മലകയാറിിയാാൽ ഞാാനും 
കയാറും. അവിൻ മദയപിിച്ചാൽ ഞാാനും മദയപിിക്കും. വിയഭാിചാാരാചെമങ്കിൽ അതും ആവിാം എന്നമട്ടിിലുള്ള 
അനുകരാണ്മല്ലാ, സ്ത്രീസംാാതന്ത്രയ’ചെമന്ന് ലളിതാംബിിക അന്തർജീനചെത്തനോ�ാചെല മാധാവിിക്കുട്ടിിയും 
കരുംതി. അതയന്തബിാഹായമായാ സംാാതന്ത്രയസംങ്കല്പങ്ങളല്ലാ, അവിരുംനോടിത്. മനസ്സിചെ� സംനോന്താ�
ത്തിനും സംാാതന്ത്രയത്തിനുമായാിരുംന്നു, അവിിചെടി പിരാിഗംണ്ന. പുരും�ചെനതിനോരാ തിരാിഞ്ഞാ് നോവിറിിട്ടി 
വിഴിിനോയാ നോപിാകുനോമ്പാളല്ലാ, സ്ത്രീ-പുരും� സംനോമ്മിളനത്തിലാണ്് അവിർ സംാാതന്ത്രയവും സംൌന്ദരായവും 
കാണുന്നത്. ‘പിാശ്ചാതയർ കാണുന്നനോപിാചെലയാല്ലാ, വിനിതാവിിനോമാചാനചെത്ത ഞാാൻ കാണുന്നത്. 
പിാശ്ചാതയ ചെഫ്മിനിസംത്തിലുള്ളത് പുരും�വിിനോരാാധാമാണ്്. ഭാർത്താവിിചെനയും ആണ്മ�ചെളയും 
നോ�ഹാിക്കുന്ന എനി�് പുരും�ചെന ചെവിറു�ാൻ സംാദ്ധിയമല്ലാ. പുരും�ചെ� സംാമീപിയത്തിൽനിന്ന് ഞാാൻ 
വിളചെരാ സംനോന്താ�ം അനുഭാവിിച്ചിട്ടുണ്ട്് ' എന്ന് അവിർ തുറിന്നുപിറിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. (രാവിീന്ദ്രൻ പിി പിി 1994:162) 
പിരാസ്പരാവിിശാാസംത്തിലും നോ�ഹാത്തിലുമൂന്നിയാ പുതിചെയാാരും സ്ത്രീവിാദസംങ്കല്പം അവിതരാി�ിച്ചു, 
മാധാവിിക്കുട്ടിി. ഈ സംങ്കല്പത്തിചെ� സംാക്ഷാത്കാരാത്തിനായാി ചെകാതിക്കുന്നവിരാാണ്് അവിരുംചെടി 
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സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങചെളല്ലാാം. മനസ്സിനിണ്ങ്ങിയാ സ്ത്രീ-പുരും�ൻമാരുംചെടി ഐകയചെ�ടിനോലകുന്ന 
ആധായാത്മികനിർവൃതി പിങ്കുചെവിക്കുന്നു എന്നതാണ്്, മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി രാചാനകളുംചെടി പ്രധാാന 
ആസംാാദയത.

മനസ്സിനിണ്ങ്ങിയാ സ്ത്രീ-പുരും�ന്മാാരുംചെടി നോചാർച്ച എന്ന ആശയാത്തിന് വിയവിസ്ഥിതി അനുകൂല
മാവുന്നില്ലാ എന്നത് മാധാവിിക്കുട്ടിി�് ഒരും പ്രശ്നം തചെന്നയാാണ്്. വിീടിിചെ� വിലി�വും ധാനസ്ഥിതിയും 
നോനാ�ി വിിവിാഹാിതരാാകുന്ന യുവിാ�ളുംചെടി പ്രണ്യാരാഹാിത സംനോമ്മിളനങ്ങൾ എഴുത്തുംകാരാിചെയാ 
അസംാസ്ഥയാാക്കുന്നു.

എചെ� ഭാർത്താവുപിറിഞ്ഞു,
ഒരും ബിിയാർ കുടിി�ണ്ചെമന്ന്.
ഞാാൻ വിിചാാരാിക്കുന്നു, എചെന്താരുംഷ്ണം.
ഇന്ന് ഏചെറി ഉഷ്ണം.
അനോ�ാൾ ഞാാൻ നിനച്ചു
നഗംരാത്തിനോല�് അതിനോവിഗംം കാനോറിാടിിച്ച്
എചെ� സുഹൃത്തിനരാിചെക
ഒരും മണ്ിക്കൂർ കിടി�ണ്ം.
അല്പം വിിശ്രീാന്തി
എനിക്കു വിളചെരാ ആവിശയമായാിരുംന്നു. 

—കാഡ്ൽനോറിാഡ്ിചെല ചാന്ദനത്തിരാികൾ
വിസൂരാി�ലനിറിഞ്ഞാ ആ മനു�യചെ�കൂചെടി അവിൾ
അകനോത്തക്കു നീങ്ങി. പിിചെന്ന, പിിചെന്ന
നോ�ഹാം അവിഗംണ്ി�ചെ�ട്ടി ഒരും വിാക്കു
മാത്രംമായാി മാറിിയാനോ�ാൾ, അവിൾ
രാാവിിചെല വിരാാന്തയുചെടി തിണ്ട്ിൽ ചാാരാി
ഒരും പിറിവിചെയാനോ�ാചെല ചാ�ലയാായാി, മുഖംചെവിട്ടിിച്ച്,
പുറിനോത്തക്കുനോനാ�ിനിന്നു.

—വിളകൾ
സുന്ദരാികചെള അയാാൾ�ിനി കാണ്ാൻവിയ്യം
പിനോക്ഷ അകനോത്താട്ടുവിലിഞ്ഞാ ആ കണ്ണുംകൾ
അവിനവിചെ� ഹൃദയാത്തിൽ പ്രനോവിശിക്കുന്നു
അവിൾ ഇരാിനോ�ണ്ട്ിയാിരുംന്ന സംിംഹാാസംനത്തിൽ
മചെറ്റാരുംത്തിചെയാ ചെതചെല്ലാാരാദ്ഭുതനോത്താചെടി
താമസംിയാാചെത അയാാൾ കചെണ്ട്ത്തുംന്നു......

—മധുവിിധുവിിനുനോശ�ം
ഞാാൻ നോ�ഹാചെത്ത�റ്റി നോചാാദിച്ചനോ�ാൾ
അയാാൾ
ഒരും പിതിനാറു വിയാസ്സായാ ചെപിണ്കിടിാവിിചെന
കിടി�റിയാിലാ�ി
വിാതിലടിച്ചു.
അയാാൾ
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എചെന്ന പ്രഹാരാിച്ചില്ലാ
എങ്കിലും എചെ� സ്ത്രീശരാീരാം
പ്രഹാരാനോമറ്റനോപിാചെല തളർന്നു. 

—ഒരും മുഖവുരാ

മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാ സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം പ്രണ്യാശാലികളുംചെടി ഒന്നി�ലിനോന പ്രസംക്തി
യുള്ളു. നിതയജീീവിിതത്തിചെല വിിപിരാീത സംാഹാചാരായങ്ങളിൽ പ്രാവിർത്തികമാവിാത്ത ഇ�ാരായം 
കഥാപിാത്രംങ്ങളിലൂചെടി പ്രാവിർത്തികമാ�ി�ാണ്ിക്കുന്നു, എഴുത്തുംകാരാി. മാധാവിിക്കുട്ടിിയുചെടി 
കഥാപിാത്രംങ്ങൾ നോ�ഹാമുള്ളിടിത്ത് സംാാസ്ഥയം കചെണ്ട്ത്തുംന്നു. നോ�ഹാദാഹാികളായാ അവിർ 
നോ�ഹാംനോതടിി പുറിംനോലാകങ്ങളിലലയുന്നു. ഈ മാനസംിനോകാല്ലാാസംമാണ് ്അവിർ� ്ഊർജീനോമകുന്നത.് 
നിതയജീീവിിതത്തിൽ പ്രണ്യാം അപിമാനകരാമായാ എനോന്താ ഒന്നാണ്്, ഇന്നും. നോമാഹാഭാംഗംത്താൽ 
വിീർപ്പുമുട്ടുന്ന, വിി�ാദനോരാാഗംികളായാിമാറുന്ന യുവിാ�ൾ നമുക്കുചുറ്റുമുണ്ട്്. മറ്റുളളവിർക്കുനോവിണ്ട്ി ജീീവിിതം 
ജീീവിിച്ചുതീർക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടിർ പുറിനോമ മാനയന്മാാരുംം അകനോമ അസംംതൃപ്തരുംമാണ്്. മൂടിിവിച്ച വിികാരാങ്ങളുംചെടി 
മർേത്താൽ ഒരും ചെപിാട്ടിിചെത്തറിിക്കു കാനോതാർക്കുന്ന ഉടിലകമാണ്് അവിരുംനോടിത്. ജീീവിിതത്തിചെ� 
പ്രതിഫ്ലനമായാ കവിിതയാിലൂചെടി ഈ സംതയം മാധാവിിക്കുട്ടിി കാണ്ിച്ചുതരുംന്നു. യാഥാർഥ 
നോ�ഹാാസംാാദനത്തിചെ� സുഖംപികരുംന്ന ഈ കവിിതകൾ ഇങ്ങചെന കൃത്രംിമജീീവിിതം നയാിക്കുന്ന 
എല്ലാാവിർക്കും സംനോന്താ�നോമകുന്നുണ്ട്്. മാംസംനിബിദ്ധിമല്ലാാത്ത രാാഗംനോമാ രാാഗംനിബിദ്ധിമല്ലാാത്ത 
മാംസംനോമാ അല്ലാ, മാധാവിിക്കുട്ടിി�് പ്രണ്യാം. രാണ്ട്ിചെനയും മുറിിച്ചുപിരാിഗംണ്ിക്കുന്ന വിയവിസ്ഥനോയാാടിാണ്് 
അവിർ കലഹാിച്ചുചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്നത്. അവി നോരാഖീയാനോമാ ലംബിാത്മകനോമാ ആയാിരുംന്നുമില്ലാ.

സുദീർഘമായാ കാത്തിരാിപ്പും

സംമസ്തസംനോന്ദഹാങ്ങളുംം

യുക്തിവിിചാാരാങ്ങളുംം

അവിരുംചെടി ബിന്ധചെത്ത എത്രംയും പിവിിത്രംമാ�ി,

അതിനാൽ അവിചെ� ആദയചെത്ത

ആലിംഗംനത്തിൽ

അവിൾ ചെപിണ്കുട്ടിിയും കരായുന്ന കനയകയുമായാിത്തീർന്നു.

എന്നിചെല എല്ലാാം ഉരുംകുന്നു,

കാതലിചെല കാഠിനയംനോപിാലും.

അല്ലാനോയാാ കൃഷ്ണാ,

ഞാാനുരുംകുന്നു, ഉരുംകുന്നു, ഉരുംകുന്നു;

ഒന്നും അവിനോശ�ിക്കുന്നില്ലാ, എന്നിൽ,

നീചെയാാഴിിച്ച്...
—രാാധാ

അനോതസംമയാം ആത്മീയാപ്രണ്യാം വിയക്തിചെയാ എങ്ങചെനയാാണ്് �ണ്ഡ്ീകരാിക്കുന്നചെതന്ന് കൃഷ്ണൻ 
എന്ന കവിിതയാിൽ വിിശദീകരാിക്കുന്നു.

അങ്ങയുചെടി നോദഹാം, കൃഷ്ണ,

എചെ� തടിവിറിയാാകുന്നു



125
2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവംം

അതിനപ്പുറിം കാണുവിാ-

ചെനനി�ാവുന്നില്ലാ.

അങ്ങയുചെടി കറു�്

എചെന്ന അന്ധയാാക്കുന്നു

അങ്ങയുചെടി നോ�ഹാമയാമായാചെമാഴിികൾ

പ്രബുദ്ധിനോലാകത്തിചെ�

പ്രചാണ്ഡ്ാരാവിചെത്ത

അകറ്റിനിർത്തുംന്നു.
—കൃഷ്ണൻ

പ്രണ്യാം തടിവിറിയാായാി മാറുന്നു. പ്രണ്യാിനി അന്ധയും ബിധാിരായുമായാി പിരാിണ്മിക്കുന്നു. അതുചെകാ
ണ്ട്ാണ്്,

‘തടിവുകാരാൻ

ജീയാിലിചെല ഭൂമിശാസ്ത്രം പിഠിക്കുന്നതുനോപിാചെല

ഞാാൻ നിചെ� ശരാീരാത്തിചെല

ചാമയാങ്ങൾനോനാ�ി പിഠിക്കുന്നു.

എചെന്നങ്കിലും എനി�്

ഈ ചെകണ്ിയാിൽനിന്നും രാക്ഷചെ�ടിണ്ം..

എന്ന് അവിചെരാഴുതുന്നത്.

ആത്മസംമർ�ണ്ത്തിന് അടിിമജീീവിിതം എന്നർഥമുചെണ്ട്ന്ന് നോപ്രമം എന്ന കവിിതയാിൽ കവിി 
പിറിയുന്നുണ്ട്്.

നിചെന്ന�ചെണ്ട്ത്തുംംമുമ്പും ഞാാൻ കവിിത-

ചെയാഴുതിയാിരുംന്നു, ചാിത്രംംവിരാച്ചിരുംന്നു

സുഹൃത്തും�ളുംചെമാത്തും നടി�ാനിറിങ്ങിയാിരുംന്നു.

ഇനോ�ാൾ നിചെന്ന ഞാാൻ നോപ്രമി�ാൻ തുടിങ്ങിയാിരാിചെ�,

എചെ� ജീീവിിതം

നിന്നിൽ ചുരുംണ്ടുറിങ്ങുന്ന ഒരും വൃദ്ധിനായാചെയാനോ�ാചെല,

സംാാസ്ഥയം കചെണ്ട്ത്തുംന്നു. 
—നോപ്രമം

നായാചെയാനോ�ാചെല ചുരുംണ്ടുറിങ്ങുന്ന പ്രണ്യാം സംാസ്ഥമാണ്്; പിനോക്ഷ, സംർഗംാത്മകത നഷ്ടംമായാതാണ്്. 
ആത്മീയാവിത്കരാി�ചെ�ട്ടി, ആത്മസംമർ�ണ്സംാഭാാവിമുള്ള പ്രണ്യാം �ണ്ഡ്ജീീവിിതങ്ങചെളയും 
തടിവുജീീവിിതങ്ങചെളയുമാണ്് നിർമിക്കുന്നചെതന്ന് മാധാവിിക്കുട്ടിി�വിിത പിറിയുന്നുണ്ട്്. 
ശരാീരാമാത്രംപ്രണ്യാത്തിചെ� മഹാതാവിത്കരാണ്മല്ലാ, മാധാവിിക്കുട്ടിി�വിിത. ആത്മീയാപ്രണ്യാം 
അത്രംനോമൽ ചെകട്ടിതായാതുചെകാണ്ട്ാണ്് മലിനശരാീരാചെത്ത പുണ്രാാൻ അവിർ ഒരുംചെമ്പടുന്നത്.
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ഞാാൻ മരാിക്കുനോമ്പാൾ

എചെ� മാംസംവും അസ്ഥികളുംം

ദൂചെരാചെയാറിിഞ്ഞുകളയാരുംത്.

അവി കൂനകൂട്ടിിചെവിക്കുക.

അവി അവിയുചെടി ഗംന്ധത്താൽ പിറിയാചെട്ടി,

ജീീവിിതത്തിന് നോമന്മായുണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്ന്.

അവിസംാനം

നോ�ഹാത്തിചെ� മാഹാാത്മയചെമന്തായാിരുംന്നുചെവിന്ന്.
—അർഥന

ആ ശരാീരാഖണ്ഡ്ങ്ങൾ ആത്മീയാാധാികാരാവിയവിസ്ഥയും പിണ്മുതലാളിത്തവിയവിസ്ഥയും ചെകാത്തി
നുറു�ി ശ്മശാനത്തിനോല�് വിലിചെച്ചറിിഞ്ഞാ വിാസംവിദത്തയുചെടി ശരാീരാഭാാഗംങ്ങളാണ്്; ആത്മീയാപ്ര
ണ്യാചെത്ത നിനോ�ധാി�ാൻ നോരാവിാനദിയുചെടി ആഴിങ്ങളിനോല�് വിലിചെച്ചറിിഞ്ഞാ ലീലാമദനന്മാാരുംചെടി 
നോദഹാരൂപിങ്ങളാണ്്. ആത്മീയാപ്രണ്യാത്തിചെ� നിനോ�ധാവിാ�ാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി�വിിത. ആത്മീ
യാാനുരാാഗംത്തിനുള്ളിചെല ദുരാന്തചെത്തയാാണ്് ആശാൻ പ്രനോമയാമാ�ിയാചെതങ്കിൽ ശരാീരാമാത്രംപ്രണ്യാ
ത്തിനുള്ളിചെല ഗംതിനോകടിിചെനയാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിി തിരാിച്ചറിിയുന്നത്. ജീീവിിതചെത്ത ശരാീരാം, ആത്മാവി് 
എന്ന് ചെവിട്ടിിമുറിിച്ച അധാികാരാവിയവിസ്ഥകൾചെ�തിചെരാ പൂരാകസംാഭാാവിമുള്ള രാണ്ട്ിടിങ്ങളിൽനിന്ന്, 
വിയതയസ്തകാലങ്ങളിൽനിന്ന് കലഹാിക്കുകയാായാിരുംന്നു, അവിർ.

എചെന്ന

തുണ്ടുതുണ്ട്ായാി ഞാാൻ

വിിതരാണ്ംചെചായ്യുന്നു.

മ�ൾ�ായാി

ഭാർത്താവിിനായാി

മിത്രംങ്ങൾ�ായാി

അശരാണ്ർ�ായാി

ഒടുവിിൽ

എചെ� കണ്ണാടിിയാിൽ

ഞാാൻ എചെ� കണ്ണുംകൾമാത്രംം

കാണുന്നു:

കണ്ണുംനീരുംം    —ദാനം

അവിഗംണ്നകൾ പിാരാമയത്തിനോലറ്റുവിാങ്ങുചെമ്പാഴും താൻ ആർചെ�ല്ലാാം അനിവിാരായത ആകുന്നുചെവിന്ന് 
സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തചെ� വിിലനോയാറിിയാ സംമയാം (താൻതചെന്ന) പിലർ�ായാി വിീതി�ചെ�ടുന്നുചെവിന്ന് 
അവിൾ�് നോബിാധായമാകുന്നു.

വിീട്ടിിൽ ആചെകക്കൂടിിയുള്ള ഒനോരാചെയാാരും സ്ത്രീ�്

അസുഖം വിന്നു
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അവിൾ

നോജീാലികളുംചെടി തിരാ�ിൽ

ഉന്മാത്തനായാ ചെവിളിച്ച�ാടിിചെനനോ�ാചെല

വിീടുമുഴുവിൻ ഓടിിനടിന്നവിളായാിരുംന്നു.

അവിളുംചെടി ഒട്ടിിയാ കവിിളുംകളുംം

ചെമലിഞ്ഞാ കാലുകളുംം

നോനാ�ി

മ�ൾ പിറിയുമായാിരുംന്നു

അനോമ്മി, അമ്മി ഒരും നോകാലാടുതചെന്ന.

അവിർ അവിചെള ഒരും വിീൽചെചായാറിിലിരുംത്തി

ആശുപിത്രംിയാിനോലക്കു ചെകാണ്ടുനോപിായാനോ�ാൾ

അടിഞ്ഞുനോപിായാ കണ്ണുംകൾ തുറിന്ന്

അവിൾ പിറിഞ്ഞു:

വിിടൂ, എചെന്ന വിിടൂ

അതാ പിരാിപ്പു കരാിഞ്ഞാ മണ്ംവിരുംന്നു 
—നോകാലാടി്

പ്രനോമയാം നോകാലാടി് എന്ന കഥയാിനോലതുതചെന്ന. വിീട്ടിിൽ ആചെകക്കൂടിിയുള്ള ഒനോരാചെയാാരുംസ്ത്രീ രൂപിഭാംഗംി 
സംംരാക്ഷി�ാൻ സംമയാമില്ലാാത്തവിളുംം തിരാ�ിട്ടി് അനോങ്ങാട്ടുമിനോങ്ങാട്ടും ഓടിിനടിക്കുന്നവിളുംമാണ്്. 
അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന നോവിണ്ട്ചെ�ട്ടിവിരാാൽത്തചെന്ന പിരാിഹാാസംയയുമാകുന്നു, അവിൾ. പിനോക്ഷ ആ 
നിഷ്കാമകർമമാണ് ്വിീടിിചെന വിയവിസ്ഥാപിിത വിീടിായാി നിലനിർത്തുംന്നചെതന്ന നോബിാധായം അവിൾക്കുണ്ട്.് 
പ്രതയക്ഷമായാ അവിഗംണ്നകൾക്കുനടുവിിൽനോ�ാലും എല്ലാാവിരുംചെടിയും സംാച്ഛിതയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി 
ഞാാനിവിിചെടി ഉണ്ട്ാനോയാതീരൂ എന്നാണ്വിൾ ചാിന്തിക്കുന്നത്. അലസംയാല്ലാാത്ത അവിൾ�് ജീീവിിതം 
മടുപ്പുനിറിഞ്ഞാനോതാ മൃതുചാിന്ത കലർന്നനോതാ അല്ലാ. മരാി�ാൻനോപിാലും അവിൾക്കു നോനരാമില്ലാ. അത്രം�് 
കർത്തവിയബിദ്ധിയാാണ്്, തചെ� ഉ� ആനോഘാ�ിക്കുന്നവിളാണ്്, ഇവിിചെടി സ്ത്രീ. അവിളില്ലാാത്ത വിീടി് 
നികത്താനാവിാത്ത മഹാാശൂനയതയാാചെണ്ന്ന ്അവിൾക്കുനന്നായാറിിയാാം - വിിളിച്ചുപിറിയുന്നിചെല്ലാങ്കിലും.

നിലവിിലിരാിക്കുന്ന ബൂർ�ാാ കുടുംബിവിയവിസ്ഥയാിൽ സ്ത്രീ എങ്ങചെനയാാണ്് മൃഗംരൂപിമായാി വിിക
ലീകരാി�ചെ�ടുന്നത് എന്നാണ്് ഈ കവിിത അനോനാ�ിക്കുന്നത്. നോ�ഹാമയാിയാായാ ഭാാരായ, ഉത്ത
രാവിാദിത്തമുള്ള ഗൃഹാനായാിക, അമ്മി എന്നീ സംംപ്രതയയാങ്ങൾക്കുള്ളിലിരാിക്കുന്നത് ഒട്ടിിയാകവിിളുംം 
ചെമലിഞ്ഞാ കാലുകളുംമുള്ള നോകാലാടിിചെ� ജീീവിിതം മാത്രംമാചെണ്ന്നും അവിചെള നോരാാഗംാതുരാമാക്കുന്ന 
പിരാിപ്പുകരാിഞ്ഞാ മണ്ത്തിൽനിന്ന് വിിനോമാചാനമിചെല്ലാന്നും കവിിത പ്രഖയാപിിക്കുന്നു. ആടുജീീവിിതവും 
നോരാാഗംവും അടു�ളയും ആശുപിത്രംിയും പിരാസ്പരാം കൂടിിക്കുഴിഞ്ഞാ് ഒന്നായാിമാറുന്നു.

ഞാാൻ ഇഷ്ടംചെ�ടുന്ന ഭാാ� സംംസംാരാി�ാൻ

എചെന്ന അനുവിദിക്കുക.

ഞാാൻ സംംസംാരാിക്കുന്ന ഭാാ�

എനോ�താകുന്നു.
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അതിചെ� കൈവിചാിത്രംയങ്ങൾ

അതിചെ� കൈവികലയങ്ങൾ

എല്ലാാം എനോ�ത്

എനോ�ത് മാത്രംം 
—ഒരും മുഖവുരാ

‘ഒരും സ്ത്രീചെയാന്നനില�് ഞാാനും എചെ� അനുഭാവിങ്ങചെള അവിയുചെടി ശരാീരാപിരാതനോയാാചെടി, സംങ്കീർണ്-
തനോയാാചെടി, പൂർണ്തനോയാാചെടി, സംായാം നിയാന്ത്രണ്ംചെകാണ്ടു പിരാിമിതമാ�ാചെത, പുറിനോമനിന്നുള്ള 
നോവിർതിരാി�ലുകളുംം വിിലയാിരുംത്തലുകളുംം അടിിനോച്ചൽ�ി�ാചെത ആവിിഷ്കരാി�ാൻ പിഠിച്ചാൽ 
എചെ� അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സംാധുതചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ഉത്തമനോബിാധായനോത്താചെടിയും യുക്തിസംഹാമായും 
ശ്രീദ്ധിാപൂർവിമായും അവിതരാി�ി�ാചെനനിക്കു കഴിിഞ്ഞാാൽ, ഞാാൻ ഒരും പുതിയാ ഭാാ�യാിലായാിരാിക്കും 
സംംസംാരാിക്കുക.' (Mary Gentile:1982). പുരും�ൻ കാണ്ിച്ചുതന്ന സ്ത്രീചെയായാല്ലാ, സ്ത്രീയുചെടി ആവിിഷ്കാരാ
ങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പുരും�ൻ ആവിിഷ്കരാിച്ച സ്ത്രീയും ആ ഭാാ�യും സ്ത്രീ�് അനയമാണ്്. അതു
മാത്രംമല്ലാ, മചെറ്റചെന്താചെ�നോയാാ ആണ്് സ്ത്രീ. എഴുത്ത് പുരും�ചെ� മാത്രംം മണ്ഡ്ലമായാിരുംന്നതിനാൽ 
ഈ മചെറ്റചെന്താചെ�നോയാാ എവിിചെടിയും ആവിിഷ്കരാി�ചെ�ട്ടിിരുംന്നില്ലാ. പുരും�ൻ ആവിിഷ്കരാി�ാത്ത 
സ്ത്രീയുചെടി മറുപുറിമാവിിഷ്കരാി�ാൻ സ്ത്രീക്കുമാത്രംനോമ കഴിിയു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന തനതായാ 
ഒരുംഭാാ�യും സ്ത്രീക്കു കൂടിിനോയാകഴിിയു. സ്ത്രീസംാതാാവിിഷ്കാരാം ഒരും ദൌതയമായാി മാധാവിിക്കുട്ടിി സംാനോമധായാാ 
ഏചെറ്റടുക്കുകയുണ്ട്ായാി.

സംാരാിയുടുക്കുക, ചെപിണ്കട്ടിിയാാവുക, ഭാാരായയാാവുക, പിാചാക�ാരാിയാാവുക, നോവില�ാരാിയുമായാി 
വിഴി�ിടുന്ന വിീട്ടിമ്മിയാാവുക, ഒരും ഗൃഹാത്തിനു നോയാാജീിച്ച ഭൂ�ണ്മാവുക എന്നിങ്ങചെന എചെന്തല്ലാാം 
ആവിണ്ചെമന്നും മതിലുകളിൽ കയാറിി ഇരാി�രുംത്, പിർേകൾ നീ�ി ചെവിളിയാിനോലക്കുനോനാ�രുംത്, 
പ്രണ്യാബിന്ധങ്ങളിൽ വി�ി�ചെ�ട്ടിാലും അന്ധാളിനോ�ാചെടി ഉച്ചത്തിൽ കരായാരുംത്.., എന്നിങ്ങചെന 
എചെന്തല്ലാാം ആവിരുംത് എന്നും അധാികാരാവിയവിസ്ഥ പിാസ്സാ�ിയാ അലിഖിതനിയാമങ്ങൾ 
അനുസംരാി�ാൻ ബിാധായസ്ഥയാായാിരുംന്നു, എന്നും സ്ത്രീ. ആത്മനോബിാധാമുള്ള സ്ത്രീചെയാ ഇത്തരാം 
വിിലക്കുകൾ അസംാസ്ഥയാാക്കുചെമങ്കിലും പ്രതികരാിച്ചാലുണ്ട്ാകുന്ന ഭാവിി�യനോത്താർത്ത് 
സംഹാിക്കുകയാായാിരുംന്നു, പിതിവി്. ഇത്തരാം വിിലക്കുകചെളല്ലാാം മാധാവിിക്കുട്ടിി അതിജീീവിിച്ചത് 
തചെ� സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങൾ�് ആനോവിാളം സംാാതന്ത്രയനോമകിയാായാിരുംന്നു. ശരാീരാത്തിചെ� തൃഷ്ണകൾ 
പിാവിനമായാി�രുംതുന്നതുചെകാണ്ടുതചെന്ന അവിചെയാാന്നും മറിച്ചുചെവിനോ�ണ്ട്തിചെല്ലാന്ന് അവിർ 
കരുംതുന്നു. സ്ത്രീശരാീരാത്തിചെ� സൂക്ഷ്മാവിിഷ്കാരാവും സ്ത്രീമനസ്സിചെ� സംകലകാമനകളുംചെടിയും അപിഗ്ര-
ഥനവും ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന വിിശാലമണ്ഡ്ലമാണ്്, ഈ കാവിയനോലാകം.

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
. 1 കമലാദാസം് 2009. കമലീാദാസാിലെ� തിിരലെ�ടുത്ത കവ്യിതികൾ വിിവി. എബ്രിഹാാം. നോകാഴിിനോ�ാടി്: മാതൃഭൂമി ബുക്സി്

2. ---------2010. ലെകട്ടിിയിിട്ടി കേകാലീാെ്. വിിവി. സംച്ചിദാനന്ദൻ. നോകാട്ടിയാം: ഡ്ി സംി ബുക്സി്

. 3 മാധാവിിക്കുട്ടിി 2011. മാധവ്യിക്കുട്ടിിയുംലെെ കൃതിികൾ സാമ്പൂർണിം. നോകാട്ടിയാം: ഡ്ിസംി ബുക്സി്

. 4 രാവിീന്ദ്രൻ, പിി.പിി. 1994. മാധാവിിക്കുട്ടിിയുമായാി ഒരും സംംഭാാ�ണ്ം സ്ത്രീീ, സാവതിവം, സാമൂഹിം: മാധവ്യിക്കുട്ടിി പഠനങ്ങൾ. രാാമകൃ

ഷ്ണൻ, ഇ.വിി. (എഡ്ി.) നോകാഴിിനോ�ാടി്: പൂർണ്ാ പിബ്ലിിനോ��ൻസം്.

. 5 ലീലാവിതി, എം. 2008. സ്ത്രീീസാവതിവാവ്യിഷ്കാാരം ആധുനികമലീയിാളസാാഹിിതിയത്തിൽ. തൃശ്ശൂർ: നോകരാളസംാഹാിതയ അ�ാഡ്മി.
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. 6 ചെവിർജീീനിയാ വുൾഫ്് 2010. എഴുത്തുകാരിയുംലെെ മുറി, വിിവി. എൻ. മൂസംക്കുട്ടിി. നോകാഴിിനോ�ാടി്: മാതൃഭൂമിബുക്സി്.

7. Gentile, Mary. 1982. ‘Adrienne Rich and Separatism: The Language of Multiple Realities’ Maenad: 

A Women’s Literary Journal (Winter 1982) pp 136-46.

8. Gilbert, Sandra M. 2000. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century 

Literary Imagination. Yale University Press

നോഡ്ാ. �ീബിാ ദിവിാകരാൻ
നോകാഴിിനോ�ാടി് ഗംവി. ആർടി്സം് &സംയാൻസം് നോകാനോളജീിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ. 
കാലി�റ്റ് യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റി മുൻ ചെസംനറ്റ് അംഗംം. മികച്ച എൻ.എസം്.എസം്. നോപ്രാഗ്രാം ഓഫ്ീസംർക്കുള്ള നോദശീ
യാപുരാസ്കാാരാം നോനടിി. ചെപിണ്കവിിത മലയാാളത്തിൽ (പിഠനം), ഗംീതാഹാിരാണ്യൻ, ഇടിനോശ്ശിരാി (ജീീവിചാരാിത്രംങ്ങൾ), 
രാാവിിചെല അടു�ളയാിൽ (കവിിതാസംമാഹാാരാം), പുതിയാകഥ പുതിയാ വിായാന (എഡ്ി.), പുതുകവിിതാവിാ
യാനകൾ (എഡ്ി.) എന്നിവി പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ.



ചാികിത്സയുചെടി കൈനതികത മലയാാളസംിനിമയാിൽ
സു�മകുമാരാി ചെക.എസം.്

അനോസ്സാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിനോകാനോളജീ്, തിരുംവിനന്തപുരാം

പ്രബിന്ധസംംഗ്രഹാം
സംമകാലിക സംമൂഹാത്തിൽ ഏചെറി പ്രസംക്തമാചെയാാരും വിി�യാമാണ്് ചാികിത്സയുചെടി കൈനതികത. 

സംാഹാിതയബിന്ധിയാായാി അധാികം പിഠനവിിനോധായാമായാിട്ടിില്ലാാത്ത ഈ വിി�യാം സംാധായതകളുംചെടി 

വിലിചെയാാരും നോലാകം തുറിന്നുതരുംന്നു. കലയും സംാഹാിതയവും എ�ാലത്തുംം സംാമൂഹാിക മൂലയങ്ങൾ നില

നിർത്തുംന്നതിൽ ഗംണ്യമായാ പിങ്ക് വിഹാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� കലയാായാ സംിനിമ അറിിഞ്ഞും 

അറിിയാാചെതയും മാനു�ികമൂലയത്തിചെ� ആവിിഷ്കാനോരാാപിാധാിയാായാി നിലചെകാള്ളുന്നു. ചാികിത്സയും ചാികി

ത്സാനോകന്ദ്രങ്ങളുംം തുടി�ം മുതനോല സംിനിമ�് വിി�യാമായാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും ചാികിത്സയുചെടി കൈനതികത അഭ്ര

പിാളികളിൽ അധാികം ചെതളിഞ്ഞുകണ്ട്ിട്ടിില്ലാ. സംമകാലികമായാി പുറിത്തിറിങ്ങിയാ ചാില സംിനിമകൾ ഈ 

വിി�യാചെത്ത ഗംൌരാവിനോത്താചെടി സംമീപിിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അനോത�റ്റിയുള്ള ഒരാനോനാ�ണ്മാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം.

താാക്കോ�ാല്വാാക്കുകൾ: ചാികിത്സാ കൈനതികത, ഹാിനോ�ാക്രാറ്റിക് ഓത്ത്, ചാികിത്സാ കൈനതികത

യുചെടി നാല് തൂണുകൾ, മലയാാളസംിനിമയാിചെല ചാികിത്സാ കൈനതികത.

സംിനിമയും സംാമൂഹാിക പ്രതിബിദ്ധിതയും
20-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെന മാത്രംമല്ലാ 21-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെനയും ഏറ്റവുമധാികം സംാാധാീനിച്ച ദൃശയകലാരൂപിം 
സംിനിമ തചെന്ന. നവിസംാനോങ്കതികതയുചെടി ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ അത് കൂടുതൽ സംാധായതകളുംചെടി 
നോലാകം തുറിന്ന് തരുംന്നു. എന്തുചെകാണ്ട്് പുതിയാ കാലഘട്ടിത്തിചെ� ദൃശയകല സംിനിമയാാകുന്നു 
എന്നുള്ള നോചാാദയത്തിന് ഒരും ഉത്തരാനോമയുള്ളൂ. അത് ജീീവിിതനോത്താടി് അത്രംമാത്രംം നോചാർന്നുനിൽക്കുന്നു.

മനു�യൻ ജീീവിിക്കുന്നതും പ്രവിർത്തിക്കുന്നതും ചാില പ്രനോതയക മൂലയവിയവിസ്ഥകളുംചെടി അടിിസ്ഥാ
നത്തിലാണ്്. മൂലയചാുതികളുംചെടിയും മൂലയനിരാാസംത്തിചെ�യും കാലഘട്ടിങ്ങളിൽ അതിചെന തിരാിച്ചുപിി
ടിിക്കുക എന്ന ദൌതയം പിലകാലഘട്ടിത്തിലും കലകൾ നിർവ്വഹാിച്ചിരുംന്നു. തുള്ളലും നാടികവും മറ്റും 
ഇത് സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുംന്നു. എന്നാൽ ഈ ദൌതയം സംിനിമ എത്രംമാത്രംം നിർവ്വഹാിക്കുന്നു എന്നനോനാ�ി
നോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. സംാമൂഹാിക പ്രതിബിദ്ധിത എചെന്നാന്ന് ചാലച്ചിത്രംത്തിന് സംാധായമാകുന്നുനോണ്ട്ാ എന്നത് 
വിളചെരാ പ്രസംക്തമാചെയാാരും നോചാാദയമാണ്്. അധാീശമാർഗ്ഗത്തിചെ� മൂലയങ്ങളുംം ജീീവിിതകൈശലികളുംം 
പിട്ടിിണ്ി�ാരുംം കീഴിാളരുംം ഉൾചെ�ടുന്ന ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിനോല�് അടിിനോച്ചൽ�ി�ാനാണ്് സംിനിമ 



131
2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവംം

പിലനോ�ാഴും ശ്രീമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംമൂഹാമനസംിചെന തൃപ്തിചെ�ടുത്തുംന്ന വിിധാത്തിൽ കൈകകാരായം 
ചെചായ്യംാൻ സംിനിമാനോലാകത്തിനാകുന്നു. മലയാാളസംിനിമയും ഇതിചെനാരാപിവിാദമല്ലാ. പിനോക്ഷ 
പുതുസംിനിമകളിൽ ചാിലചെതങ്കിലും ഈ സംങ്കല്പനങ്ങചെള ചെപിാളിചെച്ചഴുതുന്നുചെവിന്നത് മാറ്റത്തിചെ� 
സൂചാനയാാണ്്. അത്തരാം സംിനിമകൾ നോപ്രക്ഷകർ ഏചെറ്റടുക്കുന്നുചെവിന്നതും ആശാസംയകരാമായാ 
വിസ്തുതയാാണ്്.

സംമൂഹാത്തിചെ� ആവിശയങ്ങൾ തിരാിച്ചറിിഞ്ഞാ് സംിനിമ നിർമ്മിിക്കുക എന്നത് സംിനിമാവിയ
വിസംായാത്തിചെ� ലക്ഷയമല്ലാ. മനു�യചെ� മൃദുലവിികാരാങ്ങചെള ചൂ�ണ്ം ചെചായ്ത്് സംാമ്പത്തികലാഭാം 
ചെകായ്യുകയാാണ്് അവിരുംചെടി ലക്ഷയം. എന്നാൽ യാാഥാർത്ഥയചെത്ത ചാരാിത്രംപിരാമായും വിിമർശനാ
ത്മകമായും അപിഗ്രഥിച്ച് സംാമൂഹാികമായും രാാഷ്ട്രീീയാമായും തിരാിച്ചറിിവിിചെ� പിാത തുറിന്നുതരുംന്ന 
ചാില സംിനിമകൾ ഉണ്ട്്. ഇത് പിനോക്ഷ ജീീവിിതത്തിചെ� യാഥാതഥമായാ ആവിിഷ്കാരാമാവിണ്ചെമന്നില്ലാ. 
കല പിലനോ�ാഴും അതിശനോയാാക്തിയുചെടി പ്രകടിനമാചെണ്ന്നിരാിചെ� അയാഥാർത്ഥയത്തിചെ�യും 
ഭാാവിനയുചെടിയും തലങ്ങൾ അതിൽ ഉൾനോച്ചരാാം. ‘ചെതല്ലാിതിൻസ്പർശമില്ലാാതില്ലാ’ എന്ന കാഴ്ച�ാടി് 
അലങ്കാരാത്തിനു മാത്രംമല്ലാ കലകൾക്കും നോയാാജീിക്കുന്നതാണ്നോല്ലാാ.
ചാികിത്സാ കൈനതികത (Medical Ethics)
സംമകാലിക സംമൂഹാത്തിൽ ഏചെറി പ്രസംക്തമായാ ഒരും വിി�യാാണ്് ചാികിത്സാ കൈനതികത (Medical 
Ethics). കൈനതികത എന്ന വിാ�ിന് നീതിചെയാ സംംബിന്ധിച്ചത്, സംാന്മാാർഗ്ഗികമായാ, ആദ്ധിയാത്മിക
മായാ എചെന്നാചെ�യാാണ്് അർത്ഥം. ചാികിത്സയുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി ചാിന്തിക്കുനോമ്പാൾ നീതിചെയാ 
സംംബിന്ധിച്ചത് എന്ന അർത്ഥതലമാണ്് കൂടുതൽ നോയാാജീിക്കുക. ധാാർമ്മിികതതാങ്ങൾ, മൂലയങ്ങൾ 
എചെന്നാചെ��റിയാാം. കൈവിദയശാസ്ത്രനോമഖലയാിൽ ഈ മൂലയങ്ങൾ അഥവിാ തതാങ്ങചെള എങ്ങചെന 
നീതിപൂർവ്വം നിർവ്വഹാി�ചെ�ടുന്നു എന്നതാണ്് കൈനതികത എന്ന വിാക്കുചെകാണ്ട്് ഉനോേശിക്കുന്നത്.

ചാികിത്സയുചെടി കൈനതികത നാല് തൂണുകളിലാണ്് നിലചെകാള്ളുന്നത്.
I സ്വയംംഭരിണംം (Autonomy)
സംാന്തം ചാികിത്സ നോരാാഗംിതചെന്ന നിയാന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ്് ഇതിചെ� കാതൽ. സംായാം ആനോരാാഗംയ 
സംംരാക്ഷണ് തീരുംമാനങ്ങൾ എടു�ാനുള്ള നോരാാഗംിയുചെടി അവികാശചെത്ത ഇതു സൂചാി�ിക്കുന്നു. 
നോരാാഗംചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള അടിിസ്ഥാന വിിവിരാങ്ങൾ നോഡ്ാക്ട്ർമാർ നോരാാഗംികചെള അറിിയാിക്കുകയും 
ഉപിനോദശിക്കുകയും നോവിണ്ം. കൈവിനോദയാപിനോദശത്തിന് വിിരുംദ്ധിമാചെണ്ങ്കിലും അന്തിമ തീരുംമാനം എല്ലാാ
നോയ്പ്ാഴും നോരാാഗംിയുനോടിതായാിരാി�ണ്ം. തിരാിച്ചറിിവുള്ള, സംായാംനോബിാധാമുള്ള ഒരും നോരാാഗംി�് അയാാളുംചെടി 
ആഗ്രഹാമനുസംരാിച്ച് ചാികിത്സ, മരുംന്നുകൾ, ശസ്ത്രക്രിയാ ഇവി സംാീകരാി�ാനോനാ നിരാസംി�ാനോനാ 
കഴിിയും. ഇമ്മിാനുവിൽ കാൻറിിചെ� ദൃഢമായാ അനിവിാരായത Categorical Imperative എന്ന 
തതാസംംഹാിതയാിൽനിന്ന് കടിംചെകാണ്ട്താണ്ിത്. ഇതിന് നാലു തലങ്ങൾ ഉണ്ട്്.

എ) ആതുരാാലയാനോത്തയും നോഡ്ാക്ട്നോറിയും തിരാചെഞ്ഞാടു�ാനുള്ള സംാാതന്ത്രയം നോരാാഗംിയുചെടി 
മൌലികാവികാശമാണ്്.

ബിി) നോരാാഗംസംംബിന്ധമായാ സംതയം നോരാാഗംിനോയാാടി് തുറിന്ന് പിറിയാാൻ ചാികിത്സകൻ ബിാധായസ്ഥ
നാണ്്.

സംി) ചാികിത്സാസംംബിന്ധിയാായാ ഏത് കാരായം ചെചായ്യുനോമ്പാഴും നോരാാഗംിയാിൽനിന്ന് സംമ്മിതപിത്രംം 
വിാങ്ങണ്ം.

ഡ്ി) ചാികിത്സാരാഹാസംയാത്മകത (confidentiality) നോഡ്ാക്ട്ർ നോരാാഗംിനോയാാടു പിാലിനോ�
ണ്ട് പ്രധാാന ഉടിമ്പടിിയാാണ്്. നോരാാഗംിചെയാ വി�ി�ാനോനാ ചാതി�ാനോനാ പിാടിില്ലാ.
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II. പ്രനോയാാജീനം (beneficence)
എല്ലാാ ആനോരാാഗംയസംംരാക്ഷണ്ദാതാ�ളുംം അവിരുംചെടി നോരാാഗംിയുചെടി ആനോരാാഗംയം ചെമച്ചചെ�ടുത്തുംന്നതിലും 
ഏത് സംാഹാചാരായത്തിലായാാലും നോരാാഗംി�് ഏറ്റവും നല്ലാത് മാത്രംം ചെചായ്യുന്നതിലും ശ്രീദ്ധിി�ണ്ം.
III. ഒഴിിവിാനോ�ണ്ട് വിസ്തുതകൾ (Non Maleficence)
ഒഴിിവിാനോ�ണ്ട് വിസ്തുതകൾ എന്ന ഈ തതാം ‘ഒരും നോദാ�വും ചെചായ്യംരുംത് ’ എന്നാണ്് അർത്ഥമാ
ക്കുന്നത്. അതായാത്, ഒരും നോരാാഗംി�് ചെമഡ്ി�ൽ ഇടിചെപിടിൽ വിരുംത്തുംന്ന നോദാ�ം പിരാമാവിധാി 
കുറി�ാൻ ശ്രീമി�ണ്ം. നോരാാഗംിയുചെടി മികച്ച താൽ�രായങ്ങൾ�നുസൃതമായാി പ്രവിർത്തിക്കുകയാാണ്് 
നോവിണ്ട്ത്. അത് എല്ലാായാ്നോ�ാഴും നാം ഊഹാിക്കുന്നതുനോപിാചെല ലളിതമായാിരാിക്കുകയാില്ലാ.
IV. നയായാം, നീതി (Justice)
നോരാാഗംികൾ�് ചാികിത്സ നൽകുകയും ചെമഡ്ി�ൽ വിിഭാവിങ്ങൾ അനുവിദിക്കുകയും ചെചായ്യുനോമ്പാൾ 
ചാികിത്സാദാതാ�ൾ കഴിിയുന്നത്രം നീതി പുലർത്താൻ ശ്രീമി�ണ്ചെമന്നതാണ്് ഈ തതാം. 
അരാിനോസ്റ്റാാട്ടിിലിചെ� നീതിശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നും കടിം ചെകാണ്ട്താണ്ിത്. ‘Fairness’ എചെന്നാരും 
വിാ�ാണ്് അരാിനോസ്റ്റാാട്ടിിൽ ഇതിനുനോവിണ്ട്ി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ഇത് നന്മാ (virtue) യാിൽ അധാി
ഷ്ഠിിതമാണ്്.

ചെമഡ്ി�ൽ എത്തിക്സിിചെ� ഈ നാല് തതാങ്ങൾ ‘Hypocratic oath’ എന്ന നോപിരാിൽ 
ചെമഡ്ി�ൽ വിിദയാർത്ഥികൾ തങ്ങളുംചെടി ബിിരുംദച്ചടിങ്ങിൽ പ്രതിജ്ഞാംചെചായ്യംാറുണ്ട്്. ചാികിത്സയുചെടി 
കൈനതികത കാത്തുംസൂക്ഷി�ാൻ ഇങ്ങചെന പ്രതിജ്ഞാംാബിദ്ധിരാായാാണ്് ഓനോരാാ വിിദയാർത്ഥിയും ചാികി
ത്സാരാംഗംനോത്ത�് പ്രനോവിശിക്കുന്നത്. പിൌരാാണ്ിക ഭാാരാതീയാ ചാികിത്സാപിാരാമ്പരായത്തിചെ� ചാരാിത്രംം 
പിരാിനോശാധാിച്ചാൽ ചാരാകൻ, ശുശ്രുതൻ, ധാനാന്തരാി തുടിങ്ങിയാ ആചാാരായന്മാാർ പിറിഞ്ഞുവിച്ചതും ഈ 
നിയാമവിയവിസ്ഥകചെളാചെ�ത്തചെന്നയാാചെണ്ന്ന് കാണ്ാനാകും.
ചാികിത്സയുചെടി കൈനതികത മലയാാളസംിനിമയാിൽ
മലയാാളസംിനിമ അധാികം ചാർച്ചചെചായ്യംാത്ത ഒരും വിി�യാമാണ്് ചാികിത്സയുചെടി കൈനതികത. 
അപൂർവ്വം സംിനിമകൾ മാത്രംനോമ ഈ വിി�യാം പ്രനോമയാമാ�ി പുറിത്തിറിങ്ങിയാിട്ടുള്ളൂ. (Wit, The 
doctor, something the lord made, awakening തുടിങ്ങിയാ പ്രഖയാത ഇംഗ്ലീീ�് സംിനിമകൾ 
ഈ വിി�യാം സംമർത്ഥമായാി കൈകകാരായം ചെചായ്ത്വിയാാണ്് ). എന്നാൽ ചാികിത്സയും അതുമായാി 
ബിന്ധചെ�ട്ടി മറ്റ് വിി�യാങ്ങളുംം മലയാാളസംിനിമ�് ധാാരാാളം വിി�യാമായാിട്ടുണ്ട്് താനും. നോഡ്ാക്ട്ർ, 
നോഹാാസ്പിറ്റൽ, ചെമഡ്ി�ൽ വിിദയാർത്ഥികൾ, ആ പിശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രണ്യാം, കുടുംബിജീീവിിതം 
ഇവി പ്രനോമയാമായാി വിരുംന്ന സംിനിമകൾ�് മലയാാളത്തിൽ നോലാഭാചെമാന്നുമില്ലാ. ഇവിയാിൽ മി�വിയും 
മനോനാനോരാാഗംാശുപിത്രംിയുചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ്്. ഇവി പിനോക്ഷ വിിലകുറിഞ്ഞാ തമാശകളാലും 
നിലവിാരാത്തകർച്ചയാാലും യാാഥാർത്ഥയത്തിൽനിന്നും ബിഹുദൂരാം ഭാിന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നു. നോരാാഗംിചെയായും 
നോരാാഗംനോത്തയും പിറ്റി നോപ്രക്ഷകരാിൽ ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ് ജീനി�ി�ാനോന ഇത്തരാം സംിനിമകൾ ഉതകൂ.

‘അശാനോമധാം’ നോപിാചെലയുള്ള ആദയകാല സംിനിമകൾ ഈ പ്രനോമയാം വിിദഗ്ദ്ധമായാി കൈകകാരായം 
ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. ‘താളവിട്ടിം’, ‘ഉള്ളടി�ം’, ‘ഏഴിാംനിലയാിചെല തീവിണ്ട്ി’ തുടിങ്ങിയാവി മനോനാനോരാാഗംപിശ്ചാ
ത്തലത്തിലുള്ളതാചെണ്ങ്കിലും ചാികിത്സാകൈനതികതചെയാക്കൂടിി അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്.് 
നവിസംിനിമയുചെടി നോലാകത്ത് ഇങ്ങചെനചെയാാരും പ്രനോമയാംചെകാണ്ട്് ആദയം ശ്രീദ്ധിി�ചെ�ട്ടിത് ഒരുംപിനോക്ഷ 
2012-ൽ പുറിത്തിറിങ്ങിയാ ‘അയാാളുംം ഞാാനും തമ്മിിൽ‘ ആവിാം. അനോ�ാഴും ചെപ്രാഫ്�ണ്ലായാി ചെതറ്റി
ദ്ധിരാി�ചെ�ട്ടി നോഡ്ാക്ട്റുചെടി (പൃഥിരാാജീ് അവിതരാി�ിച്ച കഥാപിാത്രംം) കൈവിയാക്തികപ്രശ്നങ്ങൾ�ാണ്് 
ഇതിൽ പ്രാധാാനയം നൽകിയാിട്ടുള്ളത്. ചെമഡ്ി�ൽ എത്തിക്സി് പ്രനോമയാമായാി ഒരും ദശകത്തിനുള്ളിൽ 
പുറിത്തിറിങ്ങിയാ മൂന്ന് സംിനിമകൾ ഈ വിി�യാചെത്ത കുറിച്ചുകൂടിി ഗംൌരാവിമായാി സംമീപിിക്കുന്നുണ്ട്്. 
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‘അനോ�ാത്തി�ിരാി’, ‘നോജീാസംഫ്് ’, ‘കൈവിറിസം് ’ എന്നിവിയാാണ്വി. ഇതിൽ ആദയ രാണ്ട്് സംിനിമകളുംം 
ചാികിത്സാകൈനതികതയുചെടി വിിപിരാീതവിശങ്ങൾ പ്രതിഫ്ലിക്കുനോമ്പാൾ ‘കൈവിറിസം്’ അതിചെ� ആനോരാാ
ഗംയപിരാമായാ വിശങ്ങചെള മുനോന്നാട്ടുവി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു.
അനോ�ാത്തി�ിരാി
2014-ൽ പുറിത്തിറിങ്ങിയാ ‘അനോ�ാത്തി�ിരാി’ (��് ഭാാ� കടിംചെകാണ്ട് ലാറ്റിൻവിാ�് - ആതു
രാനോസംവികൻ എന്നർത്ഥം) എന്ന സംിനിമ ചാികിത്സാകൈനതികതയുചെടി പ്രാധാാനയം ദീർഘവിീക്ഷ
ണ്നോത്താചെടി അവിതരാി�ി�ാൻ ശ്രീമിച്ചിരുംന്നു. ‘നോമൽവിിലാസംം’ നോപിാചെലചെയാാരും സംിനിമയുചെടി 
സംംവിിധാായാകനായാ ‘മാധാവിരാാംദാസം്’ ഒരാി�ലും ഒരും കച്ചവിടിസംിനിമയുചെടി വിക്താവിചെല്ലാന്ന് ‘അനോ�ാ
ത്തി�ിരാി’യും അടിിവിരായാിടുന്നു. പി�നക്ഷത്രംനോഹാാസ്പിറ്റലുകളിൽ നടിക്കുന്ന മരുംന്നു പിരാീക്ഷണ്ങ്ങ
ളുംചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മിി�ചെ�ട്ടി ഈ സംിനിമ നിസ്സഹാായാരുംം അശരാണ്രുംമായാ നിർദ്ധി
നനോരാാഗംികൾ ഗംിനി�ന്നികചെളനോ�ാചെല മരാണ്ത്തിനോല�് ചാവിിട്ടിിത്താ�ചെ�ടുന്നത് കൈവികാരാിക 
തീവ്രതനോയാാചെടി അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു. മരുംന്നുപിരാീക്ഷണ്ം, യാഥാർത്ഥത്തിൽ, മനു�യരാിൽ നോനരാിട്ടി് 
പിാടിില്ലാ എന്നാണ്് നിയാമചെമങ്കിലും ആധുനിക കൈവിദയശാസ്ത്ര പിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ പിലനോ�ാഴും മനു�യ
നിൽത്തചെന്ന നോനരാിട്ടി് നടിത്തചെ�ടുന്നുണ്ട്്. പിാശ്ചാതയരാാജീയങ്ങളിൽ നോരാാഗംികനോളാടി് ഇനോത�റ്റി വിിശദീ
കരാിക്കുകയും അവിരുംചെടി അനുവിാദം നോനടിിയാനോശ�ം മാത്രംം പിരാീക്ഷണ്ം നടിത്തുംകയുമാണ്് പിതിവി്. 
എന്നാൽ ഇന്തയൻ നോഹാാസ്പിറ്റൽ വിയവിസംായാത്തിൽ തന്ത്രപിരാമാചെയാാരും കച്ചവിടിസംംസ്കാാരാത്തിചെ�യും 
ചൂ�ണ്ത്തിചെ�യും ഭാാഗംമാണ്ിത്. സംിനിമ മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന മുഖയകാഴ്ച�ാടും ഇത് തചെന്നയാാണ്്. 
ചാാരാിറ്റിയാിലൂചെടി ചാികിത്സാ വിാഗ്ദാാനം ചെചായ്യുകയും സംൌജീനയചാികിത്സ എന്ന നോപിരാിൽ നടിത്തചെ�ടുന്ന 
മരുംന്ന് പിരാീക്ഷണ്ം പുറിംനോലാകം അറിിയാചെ�ടിാചെത നോപിാവുകയും ചെചായ്യുന്നു. പിാവിചെ�ട്ടിവിചെ� നിസ്സ
ഹാായാതചെയാ അതിവിിദഗ്ദ്ധമായാി ചൂ�ണ്ം ചെചായ്യുന്ന ഇത്തരാം ഏർ�ാടുകൾ ചെവിറും ചെകട്ടുകഥകൾ 
മാത്രംമല്ലാാചെയാന്നുള്ളത് ഇന്ന് പില അനുഭാവിങ്ങളുംം സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുംന്നുമുണ്ട്്.

സുനോരാ�്നോഗംാപിി അവിതരാി�ിക്കുന്ന നോകന്ദ്രകഥാപിാത്രംമായാ നോഡ്ാക്ട്ർ മാനു�ികമൂലയം 
ഉള്ളവിനും ചാികിത്സാകൈനതികയാിൽ വിിശാസംിക്കുന്നവിനുമാണ്്. പിനോക്ഷ നോഹാാസ്പിറ്റൽ മാഫ്ിയായുചെടി 
പിിടിിയാിൽ അകചെ�ട്ടുനോപിാകുന്ന അയാാൾ പിാവിചെ�ട്ടി നോരാാഗംികളുംചെടി ദുരാന്തങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നിസ്സ
ഹാായാനായാി നോപിാകുന്നു. ഇനോത നോഹാാസ്പിറ്റലിൽ അപികടിത്തിൽചെ�ട്ടി് എത്തിനോച്ചരാ്ന്ന് മരുംന്ന് പിരാീ
ക്ഷണ്ത്തിന് വിിനോധായാനാനോകണ്ട്ിവിരുംന്നനോതാചെടി നോഡ്ാക്ട്റുചെടി പിതനം പൂർണ്ണമാവുകയാാണ്്.

അനോബിാധാാവിസ്ഥയാിൽ യാാഥാർത്ഥയത്തിചെ�യും അയാഥാർത്ഥയത്തിചെ�യും നോലാകത്തി
ലൂചെടി മാറിിമാറിി സം�രാിക്കുന്ന നോഡ്ാക്ട്ചെറിനോത്തടിി മരുംന്നുപിരാീക്ഷണ്ത്തിന് വിിനോധായാരാായാി മരാിച്ച, 
നോരാാഗംികൾ ഒന്നിനുപിിറിനോക ഒന്നായാി വിരുംകയും കുറ്റനോബിാധാത്തിചെ� ആഴി�ടിലിനോല�് അയാാചെള 
തള്ളിയാിടുകയും ചെചായ്യുന്നു. ജീയാസൂരായ അവിതരാി�ിച്ച കഥാപിാത്രംം ആതുരാനോസംവിനരാംഗംചെത്ത സംാാ
ർത്ഥതയുചെടിയും ലാഭാചെ�ാതിയുചെടിയും മാഫ്ിയാാ സംംഘത്തിചെ� തനിനിറിം ചെവിളിച്ചത്തുംചെകാണ്ടു
വിരാാൻ പിരായാപ്തമാക്കുന്നവിിധാം അനുവിാചാകനുമുന്നിൽ ചെനാമ്പരാനോത്താചെടി നിറിഞ്ഞാ് നിൽക്കുന്നു. 
ചാികിത്സാമാഫ്ിയായുചെടി ഇടിചെപിടിലുകളിലൂചെടി ജീീവിിതം നഷ്ടംചെ�ട്ടി ധാാരാാളം മനു�യചെരാ സംിനിമയാിൽ 
നാം കാണുന്നു. മനു�യതാം മരാവിിച്ച് കച്ചവിടിത്തിലും ലാഭാത്തിലും മാത്രംം കണ്ണുംവിയ്ക്കുംന്ന ഇവിരുംചെടി 
ചൂണ്ട്യാിൽ നിന്ന് നോഡ്ാക്ട്ർക്കുനോപിാലും രാക്ഷചെ�ടിാനാകുന്നില്ലാ. സംാകാരായ ആശുപിത്രംികളിൽ നടിക്കു
ന്ന ചാികിത്സ എന്ന ചൂ�ണ്പിരാിപിാടിിയാിൽ ദരാിദ്രനും സംമ്പന്നനും ഒരുംനോപിാചെല ഇരായാാ�ചെ�ടുന്നു. 
‘ചെസ്റ്റാം ചെസംൽ കളക്ഷൻ‘ എന്ന നോപിരാിൽ സംാമ്പത്തികനോമന്മായുള്ളവിചെരാ തന്ത്രപിരാമായാി കബിളി�ി
ക്കുന്ന മചെറ്റാരും ചൂ�ണ്രാീതിയും സംിനിമയാിൽ കാണുന്നുണ്ട്്.
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നോജീാസംഫ്്
വിാസ്തവിം, ജീലം തുടിങ്ങിയാ കാമ്പുംളള സംിനിമകളുംചെടി സംംവിിധാായാകനായാ എം.പിത്മകുമാർ 
സംംവിിധാാനം ചെചായ്ത് സംിനിമയാാണ്് 2018-ൽ പുറിത്തിറിങ്ങിയാ ‘നോജീാസംഫ്്’. ഒരും റിിട്ടിനോയാഡ്് നോപിാലീസം് 
ഉനോദയാഗംസ്ഥചെ� സൂക്ഷ്മബുദ്ധിി അതിവിിദഗം്ധാമായാി ഒരും നോഹാാസ്പിറ്റലുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് പ്രവിർത്തി
ക്കുന്ന അവിയാവി�ച്ചവിടി മാഫ്ിയാചെയാ നിയാമത്തിചെ� മുന്നിചെലത്തിക്കുന്ന കഥയാാണ്ിത്. സംാന്തം 
ജീീവിൻ തചെന്നയാാണ്് നോജീാജു അവിതരാി�ിക്കുന്ന നോജീാസംഫ്് എന്ന കഥാപിാത്രംത്തിന് ഇത് ചെതളി
യാി�ാനായാി പികരാം ചെകാടുനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നത്.

മകളുംചെടിയും ഭാാരായയുചെടിയും അപികടിമരാണ്ം സംാാഭാാവിികമചെല്ലാന്ന നോജീാസംഫ്ിചെ� സംംശയാവും 
അനോത തുടിർന്ന് അയാാൾ നടിത്തുംന്ന അനോനാ�ണ്ം ചെകാചെണ്ട്ത്തിക്കുന്ന ചാില നടുക്കുന്ന യാാഥാർത്ഥയ
ങ്ങളുംമാണ്് സംിനിമയുചെടി കാതൽ. അവിയാവി�ച്ചവിടി മാഫ്ിയാസംംഘം പ്രവിർത്തിക്കുന്നത് ജീീവിൻ 
രാക്ഷിനോ�ണ്ട് ആതുരാാലയാങ്ങളുംചെടി മറിപിിടിിച്ചാണ്് (ചെബിനയാമിചെ� ശരാീരാശാസ്ത്രം എന്ന നോനാവിലും 
സംമാനമായാ പ്രനോമയാമാണ്് കൈകകാരായം ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നത്). മുൻകൂട്ടിി തയ്യംാറിാ�ിയാ വിയക്തമായാ 
പ്ലാനുകളുംപിനോയാാഗംിച്ച് തന്ത്രപിരാമായാി വിാഹാനാപികടിങ്ങൾ സൃഷ്ടംിക്കുകയും ചെചാറു��ാരുംം ആനോരാാ
ഗംയമുള്ളവിരുംമായാ വിയക്തികചെള കരുംതിക്കൂട്ടിി ആക്രമിച്ച് (സംിനിമയാിൽ ഈ സംംഭാവിങ്ങചെളാചെ� അതി
ശനോയാാക്തി കലർത്തി അസംാാഭാാവിികതനോയാാചെടിയാാണ്് ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നത് ) മസ്തിഷ്ക്കമരാണ്ം 
(brain death) നോല�് നയാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇവിചെരാ കച്ചവിടിമാഫ്ിയായുചെടി നിയാന്ത്രണ്ത്തിലുള്ള 
നോഹാാസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രനോവിശി�ിക്കുകയും ബിന്ധു�ചെള വിിദഗ്ദ്ധമായാി സംാാധാീനിച്ച് അവിയാവിദാന
ത്തിന് സംമ്മിതി�ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. സംർ�ാരാിചെ� മൃതസംഞ്ജിീവിനി പിദ്ധിതിയാിൽചെ�ട്ടിവിർചെ�ന്ന് 
ചെതറ്റിദ്ധിരാി�ിച്ച് അവിയാവിങ്ങൾ വിിനോദശനോത്ത�് കടിത്തി നോകാടിികൾ സംമ്പാദിക്കുന്ന വിലിചെയാാരും 
ശൃംംഖല നോഹാാസ്പിറ്റലുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് പ്രവിർത്തിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇങ്ങചെന മാഫ്ിയായുചെടി 
കൈകകളിൽചെ�ട്ടി് ചെപിാലിയുന്ന നിസ്സഹാായാജീീവിിതങ്ങൾ പുറിംനോലാകമറിിയാാചെത എചെന്നനോന്നക്കു
മായാി ഇരുംട്ടിിൽ മറിയുന്നു. ‘സംംഭാവിയമായാ അസംംഭാവിയത’ എന്ന് പിറിയാാവുന്ന തരാത്തിൽ അതിശനോയാാ
ക്തി കലർത്തിയാാണ്് സംിനിമയാിൽ ഇത് ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നചെതങ്കിലും സംാധായതയുചെടി ഒരും വിശം കൂടിി 
സംിനിമ മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്നുണ്ട്്.

അവിയാവിം മാറ്റിവി�ലിനായാി ഇന്തയയാിൽ നടി�ിലാ�ിയാ നിയാമമാണ്് 1974-ൽ നിലവിിൽ 
വിന്ന് ‘ട്രിാൻസം്പ്ലാൻനോറി�ൻ ഓഫ്് ഹാൂമൻ ഓർഗംൻസം് ആക്ട്്’ (THOA). പിിന്നീടി് ഈ നിയാമത്തിൽ 
പില നോഭാദഗംതികൾ വിന്നിട്ടുണ്ട്്. ഈ നിയാമപ്രകാരാം സംാനോമധായാാ പ്രതിഫ്നോലച്ഛിയാില്ലാാചെതയുള്ള 
അവിയാവിദാനം മാത്രംനോമ നിയാമസംാധായമാകൂ. പിതിചെയാ ഇവിിചെടി മരാണ്ാനന്തരാ അവിയാവിദാനവും 
വിയാപികമാകാൻ തുടിങ്ങി. 2012 ആഗംസ്റ്റാ് 12-ന്നോകരാള സംർ�ാരാിചെ� സംംരാംഭാമായാ ‘മൃതസംഞ്ജിീവിനി’ 
പിദ്ധിതി നിലവിിൽ വിന്നു. ഇതിചെ� നടിത്തി�ിനായാി ‘Kerala Network of Organ Sharing 
(KNOS) എന്ന ഏജീൻസംി രൂപിീകൃതമായാി. ഇതുവിഴിിയാാണ്് നോകരാളത്തിൽ മരാണ്ാനന്തരാ അവിയാ
വിദാനം നടിക്കുന്നത്. അവിയാവിം ലഭായമാനോകണ്ട് നോരാാഗംികളുംചെടി മുൻഗംണ്നാക്രമം KNOS തയ്യംാറിാ
�ി ചെവിബി്കൈസംറ്റ് നിർമ്മിിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഒരും വിയക്തി�് മസ്തിഷ്കമരാണ്ം സംംഭാവിിച്ചാൽ ബിന്ധു�ളുംചെടി 
അനുമതിനോയാാചെടി അവിയാവിദാനത്തിന് സംജ്ജീകരാണ്ങ്ങചെളാരുംക്കുന്നതും മുൻഗംണ്നാക്രമത്തിൽ 
നോരാാഗംികചെള തിരാചെഞ്ഞാടുക്കുന്നതും KNOS അധാികൃതരാാണ്്. ഇത്തരാത്തിൽ വിളചെരാ കാരായക്ഷമമായാി 
പ്രവിർത്തിക്കുന്ന ഒരും പിദ്ധിതിയാിൽ സംംഭാവിിനോച്ച�ാവുന്ന സംാധായതകളുംം പിാളിച്ചകളുംമാണ്് സംിനിമ 
ശ്രീദ്ധിയാിൽചെ�ടുത്താൻ ശ്രീമിച്ചിരാിക്കുന്നത്. മനു�യചെ� അവിയാവിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ വിിലമതിക്കുന്ന 
വിില്പനച്ചരാ�ാക്കുന്ന സംമകാലികഘട്ടിത്തിൽ ഇത്തരാം സംാധായതകൾ തള്ളി�ളയാാവുന്നതല്ലാ.
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കൈവിറിസം്
ചെമഡ്ി�ൽ എത്തിക്സിിചെ� ആനോരാാഗംയപിരാമായാ വിശങ്ങൾ ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന സംിനിമയാാണ്് കൈവിറിസം്. 
‘22 ഫ്ീചെമയാിൽ നോകാട്ടിയാം’, ‘മായാാനദി’ തുടിങ്ങിയാ സംിനിമകളുംചെടി സംംവിിധാായാകനായാ ആ�ിക് 
അബു 2019-ൽ സംംവിിധാാനം ചെചായ്ത് സംിനിമയാാണ്ിത്. 2018 ചെമയാിൽ നോകരാളത്തിൽ നോകാഴിിനോ�ാടിിചെന
യും മറ്റും ഭാീതിയാിലാ�ിയാ ‘നിപി’ കൈവിറിസംിചെ� ആക്രമണ് പിശ്ചാത്തലത്തിൽ ചാിത്രംീകരാിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 
സംിനിമ തികച്ചും യാാഥാരാ്ത്ഥയനോബിാധാനോത്താചെടി ചാിത്രംീകരാി�ാൻ സംംവിിധാായാകന് കഴിിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. 
പികർച്ചവിയാധാിയുചെടി ഭാീകരാാന്തരാീക്ഷം പൂർണ്ണമായും ചാിത്രംീകരാി�ാനായാിചെല്ലാങ്കിലും നോപ്രക്ഷകചെന 
ആ അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സംവിിനോശ� സംാഹാചാരായങ്ങളിനോല�് നയാി�ാൻ സംംവിിധാായാകൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

പ്രണ്യാം, സംഹാജീീവിിനോ�ഹാം, അർ�ണ്നോബിാധാം, നന്മാ, കരുംണ് തുടിങ്ങി മാനു�ികതയുചെടി 
നല്ലാ വിശങ്ങനോളാചെടിാ�ം, സംാാർത്ഥത, ചെവിറു�്, ഭായാം തുടിങ്ങിയാ ചാീത്ത വിശങ്ങളുംം ഒരുംനോപിാചെല 
സംിനിമ ചാർച്ചചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. കൂട്ടിായ്മയുചെടിയും അർ�ണ്നോബിാധാത്തിചെ�യും ഫ്ലമായാി ഒരും മഹാാ
വിയാധാിചെയാത്തചെന്ന നാട്ടിിൽനിന്നും തുരാത്തിനോയാാടിി�ാൻ കഴിിഞ്ഞാത് ചെചാറിിചെയാാരും സംംഭാവിമചെല്ലാന്ന് 
സംിനിമ സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുംന്നു. ഭാരാണ്കൂടി ഭാീകരാതയുചെടി ഭായാചെ�ടുത്തുംന്ന മുഖങ്ങളാണ്് സംിനിമകളിൽ 
നാം അധാികവും കണ്ട്ിട്ടുള്ളചെതങ്കിൽ അതിൽനിന്നും ഭാിന്നമായാ സംംരാക്ഷണ്ത്തിചെ�യും പ്രതയാശയു
ചെടിയും ആത്മകൈധാരായത്തിചെ�യും കവിചാവുമായാി ജീനങ്ങൾക്കുനോവിണ്ട്ി പിതറിാചെത ഉറിച്ച ചുവിനോടിാചെടി 
നിൽക്കുന്ന ഭാരാണ്കൂടി കൂട്ടിായ്മചെയാ യാാഥാർത്ഥയത്തിൽ സംംഭാവിിച്ചതുനോപിാചെല സംിനിമയാിലും നാം 
കാണുന്നു. ഒരും നാടിിചെ� ആനോരാാഗംയസംംരാക്ഷണ്ത്തിന് ഒരും ചാികിത്സാനോകന്ദ്രവും അവിിടുചെത്ത 
ആനോരാാഗംയപ്രവിർത്തകരുംം കൈദനംദിനം നോനരാിടുന്ന ചെവില്ലുവിിളികളുംം പ്രതിസംന്ധികളുംം നോകാഴിിനോ�ാടി് 
ചെമഡ്ി�ൽ നോകാനോളജീിചെ� ഒരും ദിനം ചാിത്രംീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്് സംിനിമയാിൽ ആവിിഷ്കരാിച്ചിരാിക്കുന്നു. 
നമ്മുചെടി ആനോരാാഗംയരാംഗംം കടിന്നുനോപിാകുന്ന സംംഘർ�ങ്ങളുംം സംങ്കീർണ്ണതകളുംം ചെപിാതുജീനങ്ങചെള 
നോബിാധായചെ�ടുത്താൻ ഇത് സംഹാായാിക്കുന്നു.

കൈവിറിസംിചെനതിചെരാ ചെപിാരുംതാൻ സംർ�ാരാിചെ� ഉന്നതതലത്തിലുള്ളവിർ (മന്ത്രിയാടി�ം) 
മുതൽ ഏറ്റവും താചെഴിത്തട്ടിിലുള്ളവിർ വിചെരാ നടിത്തുംന്ന പ്രയാത്നങ്ങളുംം അവിരുംചെടി കൂട്ടിായ്മയും യാഥാത
ഥമായാി ചാിത്രംീകരാിച്ച് നോപ്രക്ഷകനിൽ നോപിാസംിറ്റീവി് എനർജീി പികരാാൻ സംംവിിധാായാകന് കഴിിയുന്നു. 
കഥാപിാത്രംങ്ങചെള തിരാചെഞ്ഞാടുക്കുന്നതിലും വിസ്ത്രാലങ്കാരാ പിശ്ചാത്തല സൃഷ്ടംിയാിലും സംാാഭാാവിികത 
നിലനിർത്തുംകയും അതിഭാാവുകതാം ഒഴിിവിാക്കുകയും ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. പ്രണ്യാത്തിചെ� ചാില ആസംാാദക 
തലങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്താൻ കഴിിയുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും മരാണ്ചെ�ട്ടുനോപിായാ നഴ്ിചെ� (ലിനി) ജീീവിിതപിശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ വിളചെരാ കൈവികാരാികമായാി പിറിയുവിാൻ കഴിിയുമായാിരുംന്ന ഒരും കഥചെയാ ചാികിത്സാ 
കൈനതികതയുചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒതു�നോത്താചെടി പിറിയാാനും സംംവിിധാായാകൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

കമ്മിൂണ്ിറ്റി ചെമഡ്ിസംിൻ വിിഭാാഗംത്തിചെല നോഡ്ാക്ട്റുചെടി (പിാർവ്വതി അവിതരാി�ിച്ച കഥാപിാത്രംം) 
അർ�ണ്നോബിാധാം, അനോനാ�ണ്താരാ തുടിങ്ങിയാവി കഥ�് നൽകുന്ന പ്രസംാദാത്മകതനോയാാചെടിാ�ം 
കൈവിറിസംിചെ� ബിനോയാാളജീി�ൽ ചെവി�ണ് സംാധായതകൾ, ആംബുലൻസംിലൂചെടി നടിത്തചെ�ടുന്ന കള്ള
�ടിത്തുംകൾ തുടിങ്ങിയാ ചാില യാാഥാർത്ഥയങ്ങളുംം സംിനിമ ചാർച്ചചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. മലയാാളിയാായാ ഒരും 
നഴ്ിന് കിട്ടിിയാ (മരാണ്ത്തിലൂചെടിയാായാാലും) അംഗംീകാരാം, നോകരാളത്തിൽ കൈവിനോറിാളജീി ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി് 
സ്ഥാപിി�ാൻ ഇടിയാാ�ിയാ സംാഹാചാരായം തുടിങ്ങിയാവിയും സംിനിമ മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന ചാില യാാഥാ
ർത്ഥയങ്ങളാണ്്.
ചാികിത്സാകൈനതികത എന്ന സംങ്കല്പം
ചാികിത്സാകൈനതികതയുചെടി നാല് തൂണുകള് യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരും സംങ്കല്പനം മാത്രംമാണ്് എന്നും 
അത് നടി�ിലാ�ാൻ ബിന്ധചെ�ട്ടിവിർ യാാചെതാരും താല്പരായവും കാണ്ി�ാറിില്ലാ എന്നും ഉള്ളത് 
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നോഡ്ാ. സു�മകുമാരാി ചെക.എസം്.
നോഡ്ാ. സു�മ കുമാരാി.ചെക. എസം്. , അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ. മലയാാള വിിഭാാഗംം. യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റി നോകാനോളജീ്. 
തിരുംവിനന്തപുരാം. നോകരാള സംർവികലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ് മാർഗ്ഗദർശിയാാണ്്. ആനുകാലികങ്ങളിൽ 
നോലഖനങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധിീകരാി�ാറുണ്ട്്.

പിരാസംയമായാ രാഹാസംയമാണ്്. സംായാം നോരാാഗംചെത്ത മനസംിലാ�ാനും ചാികിത്സയുചെടി സംങ്കീർണ്ണതകൾ 
തിരാിച്ചറിിയാാനും തങ്ങളുംചെടി താല്പരായത്തിനനുസംരാിച്ച് ചാികിത്സ മുനോന്നാട്ടുചെകാണ്ടുനോപിാകാനും ഓനോരാാ 
നോരാാഗംിയ്ക്കുംം സംാാതന്ത്രയമുചെണ്ട്ന്നിരാിചെ� അത് എത്രംമാത്രംം ആധുനിക ചാികിത്സാലയാങ്ങൾ, പ്രനോതയ
കിച്ച് സംാകാരായനോമഖലയാിലുള്ളവി, സംാധായമാക്കുന്നു എന്ന നോചാാദയം വിളചെരാ പ്രസംക്തമാണ്്. നോരാാഗംി�് 
ആവിശയമുള്ളത് മാത്രംം ചെചായ്യുക, ചെചാനോയ്യംണ്ട്ത് മാത്രംം നീതിയുക്തം ചെചായ്യുക തുടിങ്ങിയാവി ഇന്ന് 
സംാകാരായനോമഖലകളിചെല ചാികിത്സാലയാങ്ങളിൽ സംങ്കല്പി�ാൻ മാത്രംം കഴിിയുന്ന ഒരും യാാഥാർത്ഥയ
മായാിത്തീർന്നിരാിക്കുകയാാണ്്. ചെകാള്ളലാഭാത്തിനും സംാമ്പത്തികനോനട്ടിത്തിനും നോവിണ്ട്ി നോരാാഗംികചെള
ചെയാത്തുംന്നവിചെരാ പിരാമാവിധാി ചൂ�ണ്ം ചെചായ്യുന്ന മാഫ്ിയാ സംംഘങ്ങളായാി ഇന്ന് ആതുരാാലയാങ്ങൾ 
മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു.

മരുംന്നുപിരാീക്ഷണ്വും അവിയാവി�ച്ചവിടിവും സംിനിമ�് മാത്രംം ഉപിയുക്തമാകുന്ന ചെകട്ടുകഥക
ളായാിരുംന്ന കാലംകഴിിഞ്ഞുനോപിാചെയാന്നും ഇവിചെയാാചെ� സംംഭാവിി�ാൻ സംാധായമായാ നോലാകത്താണ്് 
നാം ജീീവിിക്കുന്നചെതന്നുമുള്ള യാാഥാർത്ഥയം പിങ്കുവി�ാൻ ‘അനോ�ാത്തി�ിരാി’, ‘നോജീാസംഫ്് ’ എന്നീ 
സംിനിമകൾ�ാകുന്നു. കൈവികാരാികതയുചെടിയും അതിഭാാവുകതാത്തിചെ�യും തലങ്ങൾ ജീീവിിതത്തിൽ 
നിന്നും കലയാിനോലക്കുള്ള ചുവിടുമാറ്റത്തിൽ സംാധാാരാണ് സംംഭാവിിക്കുന്നതാചെണ്ങ്കിലും അതിനുള്ളിചെല 
യാാഥാർത്ഥയത്തിചെ� അടിിചെയാാഴുക്കുകൾ വിിസ്മരാി�ാൻ കഴിിയാില്ലാ. അവിയാവിദാനവും അവിയാവി�
ച്ചവിടിവുമായാിചെയാാചെ� ബിന്ധചെ�ട്ടി് വിരുംന്ന ചാില സംതയങ്ങളുംം വിാർത്തകളുംം ഇത് ശരാിവിയ്ക്കുംന്നുമുണ്ട്്. 
അചെതന്തായാാലും ആവിശയമില്ലാാത്ത ചെടിസ്റ്റുകളുംചെടിയും ചാികിത്സകളുംചെടിയും നോപിരാിൽ ജീീവിൻ രാക്ഷ
�ായാി ഓടിിചെയാത്തുംന്ന സംാധാാരാണ്�ാർ ഉൾചെ�ചെടിയുള്ളവിചെരാ അതിവിിദഗ്ദ്ധമായാി ചൂ�ണ്ം ചെചായ്ത്് 
പിണ്ം തട്ടുന്ന പി�നക്ഷത്രം നോഹാാസ്പിറ്റലുകൾ ചാികിത്സാകൈനതികത എന്ന വിാ�ിചെന എനോന്ന 
ഉനോപിക്ഷിച്ചത് പിരാമമായാ യാാഥാർത്ഥയം തചെന്നയാാണ്്.

റിഫ്റിൻസം്
1. ആധുനിക കൈവിദയശാസ്ത്രം, നോഡ്ാ.ദാനോമാദരാൻ ചെക., എൻ.ബിി.എസം്., നോകാട്ടിയാം, 1992

2. സംിനിമയുചെടി പിാഠങ്ങൾ വിിശകലനവും വിീക്ഷണ്വും, കറിൻറി് ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2013.

3. ശരാീരാശാസ്ത്രം, ചെബിനയാമിൻ, മാതൃഭൂമി ബുക്സി്, 2018.

4. Hippocratic Oaths: Medicine and Its Discontents. Atlantic Books, UK 2004.

5. The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine—Steve H. Miles, Oxford University Press, 2005.

6. Being Mortal: Medicine and What Matters in the End -- Atul Gawande, Metropolitan Books, 

New York 2014.



‘കടിൽത്തീരാത്തി’ചെല ബിലിനോച്ചാറി്
ജീി� എലിസംനോബിത്ത്  വിർഗംീസം്

അസംി. ചെപ്രാഫ്സംർ, ചെസം�് നോമരാീസം്  നോകാനോളജീ്, തൃശൂർ.

നാഴിിക വിിനാഴിികസൂചാികളാൽ പിിതൃഘടിികാരാത്തിചെ� സ്പന്ദനചെത്തയാാണ്് മലയാാളകഥാസംാഹാി
തയം ഇ�ാലമത്രംയും അളന്നുതീർ�ാൻ ശ്രീമിച്ചത്. അച്ഛിനും മകനും തമ്മിിലുള്ള ഇഴിയാടു�ങ്ങളുംം 
ഇടിർച്ചകളുംം കഥയുചെടി പ്രനോമയാനോ�ാൾ അമ്മിയും മകളുംം ചെപിങ്ങളുംം കാമുകിയും ഭാാരായയും നോവിശയയും 
ഒചെ�യാായാി ചെപിണ്ണ് അവിചെ� നോലാകചെത്ത നിറിംപിിടിി�ിച്ചു ചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. പുരും�നു പ്രണ്യാി�ാനും 
മ�ചെള പ്രസംവിി�ാനും അധാികാരാചൂതാട്ടിങ്ങളിൽ പിണ്യാമാവിാനും ചാരാിത്രംം ഉപിനോയാാഗംിച്ച കരും�
ളായാിരുംന്നു സ്ത്രീകൾ. മാധാവിിക്കുട്ടിിക്കുനോശ�മാണ്് ‘അവിളുംചെടി സംാന്തമായാ’ ഒരും നോലാകം ഉചെണ്ട്ന്ന 
തിരാിച്ചറിിവുതചെന്ന മലയാാളിക്കുണ്ട്ായാത്. അഥവിാ ആണ്കാഴ്ചകളിൽനിന്നു നോവിറിിട്ടി ചെപിണ്ണിചെ� 
സംാതാം മലയാാളകഥയാിൽ അടിയാാളചെ�ട്ടിത് ഈ കാലത്തിനുനോശ�മാണ്്. അനോ�ാഴും ചെപിചെണ്ണഴുത്ത് 
എന്ന മുദ്രകുത്തി അരാികുകളിനോല�് ഒതു�ാനായാിരുംന്നു മുഖയധാാരാാസംാഹാിതയം ശ്രീമിച്ചത്.

നരാകവിാതിലുകൾ തനി�ായാി ചെകാട്ടിിയാടി�ാൻ, അധാികാരാത്തിചെ� സുവിർണ്ണ സംിംഹാാസം
നത്തിൽ അഭാിനോ�കം ചെചായ്യംി�ാൻ, മകനുനോവിണ്ട്ി മനംചെനാന്ത പിിതൃപിാരാമ്പരായമാണ്് ഭൂരാിപിക്ഷം 
രാചാനയ്ക്കുംം പിിന്നിലുള്ള സംർഗ്ഗശക്തി എന്നതുചെകാണ്ട്ാവിാം ആ മകചെന പ്രസംവിിച്ചു ചെകാടുക്കുന്ന 
ചാരാിത്രംദൌതയമാണ്് എന്നും സ്ത്രീ�് വിിധാിച്ചിട്ടുള്ളത്.

“എന്മാകനാശു നടിക്കുന്ന നോനരാവും
കല്മ�ം തീർന്നിരുംന്നീടുന്ന നോനരാവും
തന്മാതിചെകട്ടുറിങ്ങീടുന്ന നോനരാവും
സംനോമ്മിാദമാർന്നു രാക്ഷിച്ചീടുവിിൻ നിങ്ങൾ”
   (അദ്ധിയാത്മരാാമായാണ്ം അനോയാാദ്ധിയാകാണ്ഡ്ം, പുറിം 55)

എന്ന പ്രാർത്ഥനയാാണ്് മി�നോ�ാഴും അമ്മി. ഒടുവിിൽ കുരാിശിൽ പിിടിയുന്ന മകചെന ചെനനോ�ാടു 
നോചാർക്കുന്ന സംഹാനവും നോ�ഹാവുമായാി സ്ത്രീ ഉദാത്തവിത്�രാി�ചെ�ട്ടു. അതിനപ്പുറിം ഗംർഭാപിാത്രം
ത്തിചെ� സംാകാരായതയാിൽ തചെ� സംനോന്താ�ത്തിചെ� ഒരും ചെകാച്ചു ചെപിണ്ചെപിാടിി�ിചെന സംാപ്നം 
കാണ്ാൻ നോപിാലുമുള്ള സംാാതന്ത്രയം പിിതൃസംമൂഹാം അവിൾ�് അനുവിദിച്ചില്ലാ. ‘ചെപിണ്ണ് പൂക്കുന്ന നാടി് ’ 
സംാപ്നം കാണ്ാൻ എത്രം സംാറിാ നോജീാസംഫുകൾ ഉണ്ട്് എന്നത് ഇന്നും നോകരാളീയാ സംമൂഹാത്തിചെല 
ഒരും നോചാാദയചാിഹ്നമാണ്്. ചെപിണ്ണിചെന ചെപിറുന്ന ചെകാടിിച്ചിനോയായും ഊ�രാമായാ ഗംർഭാപിാത്രംനോത്തയും 
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ഒരുംനോപിാചെല ശാപിവും അശുദ്ധിിയും അപിശകുനവുമായാി കരുംതുന്നവിർ സ്ത്രീകളുംചെടി ഇടിയാിൽനോ�ാലുമു
ണ്ട്് എന്നതാണ്് യാാഥാർത്ഥയം. ‘നോവിണ്ട്ാങ്കടിി’കളായാി ജീനിക്കുന്ന ഈ ചെപിണ്ജീാതിയാിൽ നിന്നാണ്് 
സംർവ്വചാരാാചാരാങ്ങളുംം പിിറിക്കുന്നത് എന്ന് ഇടിനോശ്ശിരാി നചെമ്മി ഓർമ്മിി�ിച്ചിട്ടി് കാലനോമചെറിയാായാി.

‘ആടിിചെനയാിടിയാചെന, യാരാചാചെന നീ
ചെപിണ്ണാനോടി, ചെപിറ്റൂ പിലനോപിചെരാ’
(ബിിംബിിസംാരാചെ� ഇടിയാൻ, പുറിം 549)

എന്നിട്ടും അവിസംാനമില്ലാാത്ത അപിമാനവും നോവിദനയുമാണ്് മാതൃതാം എന്ന് അനോേഹാം തിരാിച്ചറിിയു
ന്നു. പിനോക്ഷ, ഈ തിരാിച്ചറിിവി് മലയാാളിയുചെടി നോബിാധാമണ്ഡ്ലത്തിൽ ഉ�യാായാി നോചാർത്തുംചെവി�ാൻ 
ആ മഹാാകവിിയുചെടി വിാക്കുകൾക്കും കഴിിഞ്ഞാില്ലാ. തുടിർന്നുവിന്ന മലയാാള സംാഹാിതയത്തിലും സ്ത്രീ 
രാണ്ട്ാംതരാ�ാരാി തചെന്നയാായാാണ്് അവിതരാി�ി�ചെ�ട്ടിത്. എന്നാൽ എഴുത്തുംകാർ സംായാമറിി
യാാചെത കുറിിക്കുന്ന വിാക്കുകളിൽ സ്ത്രീസംത്തയുചെടി നിശ്ശിബ്ദനോതങ്ങലുകൾ കരുംത്താർജ്ജിക്കുന്നതും 
സംമൂഹാവിളർച്ച�് ഊർജ്ജംപികരുംന്നതും അപൂർവ്വമായാിട്ടിാചെണ്ങ്കിലും സംംഭാവിി�ാറുണ്ട്് എന്നത് 
ആവിിഷ്കാരാത്തിചെ� കൈദവിാനുഭാവിമായാി നമുക്കു വിായാി�ാം.

പിിതാപുത്രംബിന്ധത്തിചെ� ശക്തമായാ ആവിിഷ്കാരാമായാി മലയാാളി ഇന്നും ആനോഘാ�ി
ക്കുന്ന കഥയാാണ്് ഒ.വിി.വിിജീയാചെ� ‘കടിൽത്തീരാത്ത് ’. ഈ കഥയാിചെല ചെവിള്ളായാിയാ�ൻ എന്ന 
പിിതൃബിിംബിം പുത്രംദുഃഖത്താൽ മരാണ്വിാതിലിൽ തളർന്നുവിീഴുന്ന ദശരാഥചെ� ആർ�ികൈടി�ൽ 
പുനർജ്ജന്മാമാചെണ്ന്നു കാണ്ാം. ആയാിരാത്തിചെത്താള്ളായാിരാത്തിചെയാണ്പിതുകൾ മുതൽ മലയാാ
ളചെചാറുകഥയാിചെല നോ�ഹാത്തിചെ� ദൌർബിലയവും പിിതൃതാത്തിചെ� കൈദനയവും പിാരാമ്പരായത്തിചെ� 
തീരാാദുഃഖവും നോപിറിി ജീനഹൃദയാങ്ങളിൽ വിളർന്ന കഥാപിാത്രംമാണ്് ചെവിള്ളായാിയാ�ൻ. എഴുപിതു
കളിചെല വിിപ്ലവിയുവിതാത്തിന് തചെ� വിഴിിനോച്ചാറുചെകാണ്ടു ബിലിനോച്ചാറുരുംട്ടിിയാ ആ വൃദ്ധികൈകകൾ 
അസ്തിതാത്തിചെ� ഭാൌതികവും ആത്മീയാവുമായാ രാാഷ്ട്രീീയാ- അരാാഷ്ട്രീീയാ ചാിന്തകൾക്കു കരുംത്തുംപികരും
കയും ഏചെറി ചാർച്ചകൾക്കു വിഴിിതുറിക്കുകയും ചെചായ്തു. എന്നാൽ ഈ കഥയുചെടി പിാരാായാണ്ത്തിൽ 
വിിട്ടുനോപിായാ ഒരും നിശ്ശിബ്ദ സംാന്നിധായമുണ്ട്്. ചെവിള്ളായാിയാ�ചെ� കൈകയാിചെല ചെപിാതിനോച്ചാറി് കണ്ണീരാിൽ 
നോവിവിിച്ച് ദുഃഖത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞു ചെകട്ടിിയാ നോകാടിച്ചി. കുരാിശിൽ നിന്നിറി�ി മകചെന ചെന�ിനോലല്ക്കുന്ന 
ഉറിഞ്ഞുനോപിായാ കണ്ണീരാാണ്് ഓനോരാാ വിിപ്ലവികാരാിയുചെടിയും അമ്മി.

സംമൂഹാത്തിചെ� ശുദ്ധിീകരാണ്ത്തിനും പിാപിപിരാിഹാാരാത്തിനും നോവിണ്ട്ി സംാന്തം രാക്തത്തിചെ� 
തുടിി�ിചെന വിിട്ടുചെകാടുനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്ന, കരുംത്തിചെ� സംാന്നിധായമാണ്് ചാരാിത്രംത്തിചെലവിിചെടിയും 
അമ്മി. ചെപിാടിിയാരാിയാാൽ നോചാാറുചെവിച്ച് ചൂടു പിാകമാ�ി പില കറിികചെളാരും�ി മകചെന കാത്തി
രാിക്കുന്ന ആഢയയാായാ അമ്മി കരുംതലിചെ� ശക്തിയാായാി, നോദവിീകൈചാതനയമായാി മലയാാളകവിിത
യാിൽ നിറിഞ്ഞാാടിിയാനോ�ാഴും പിരാനോലാകയാാത്രംയാിൽ മകനു പിാനോഥയാമാകുന്ന കണ്ണീരുംപ്പു നിറിഞ്ഞാ 
ചെപിാതിനോച്ചാറിിചെ� പിിന്നിചെല മൌനത്തിചെ� നോതങ്ങൽ മലയാാളി നോകട്ടിില്ലാ. യാാത്രം�ിടിയാിൽ കഴിി�ാൻ 
ചെവിള്ളായാിയാ�നു ചെകാടുത്ത ആ ചെപിാതിനോച്ചാറിിചെ� കഞ്ഞാിനനവി് കഥയാിൽ പിലതവിണ് നചെമ്മി 
സ്പർശിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും നമ്മുചെടി കാപിടിയത്തിചെ� കണ്ണുംകൾ നോകാടിച്ചിയുചെടി ദുഃഖം കണ്ട്തായാി നടിി
ച്ചില്ലാ എന്നു പിറിയുന്നതാവും ശരാി.

കണ്ണൂരാിചെല ജീയാിലിനോലയ്ക്കും മകചെന അവിസംാനമായാി ഒന്നു കാണ്ാൻ, മകചെ� തൂ�ിനോലറ്റചെ�ട്ടി 
ശരാീരാനോമറ്റുവിാങ്ങാൻ ചെവിള്ളായാിയാ�ൻ പുറിചെ�ടുനോമ്പാൾ തുവിർത്തിൽചെകട്ടിിയാ ചെപിാതിനോച്ചാറിിചെ� 
കഞ്ഞാിനനവി് കൈകയാിൽ തട്ടിി. അയാാൾ ഓർത്തും. തചെ� നോകാടിച്ചി ഈ നോചാാറുചെപിാതി ചെകട്ടുനോമ്പാൾ 
അതിനോല�് ഒരുംപിാടു കണ്ണുംനീർ വിീ�ിയാിരാി�ണ്ം. കണ്ണുംനീരാിചെ� ഓതം നോതാർത്തിചെ� ചെകട്ടിിലൂചെടി 
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പിിടിിയ്ക്കുംന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും (പുറിം. 8) കണ്ണൂരാിനോലക്കുള്ള യാാത്രംയാിൽ മകചെന അവിസംാനമായാി കാണ്ാൻ 
ആ അമ്മിയാില്ലാ. പിണ്മുണ്ട്ായാിരുംചെന്നങ്കിൽ അയാൽവിീട്ടിിചെല അമ്മിിണ്ിനോയാടിത്തിയും മുത്തുംവിണ്ണനും 
നാനോകലച്ചനും നോകാമ്പിപ്പൂശാരാിയും പിിചെന്ന പിാഴുതറിയാിലുള്ളവിരാത്രംയും കണ്ണൂരാിനോലക്കു നോപിാകുമാ
യാിരുംന്നു. (പുറിം 7) എന്ന് വിിജീയാൻ എഴുതുന്നു അനോ�ാഴും നോകാടിച്ചി കണ്ണൂർ�ില്ലാ. ഒഴിിവിാ�ലിചെ� 
പുരും�വിാക്കുകളിൽ അമ്മി കണ്ണുംനീരാിൽ മുങ്ങി അകത്തളത്തിചെല ഇരുംട്ടിിനോല�് ഒതു�ചെ�ടുന്നു. 
പിാഴുതറി�് നോവിണ്ട്ിയാാനോണ്ാ കണ്ടുണ്ണി ചെകാലപിാതകിയാായാത്? അറിിയാില്ലാ. കഥയാിൽ ഉത്തരാമില്ലാ. 
പിനോക്ഷ, പിാഴുതറി�ാർ�് ഏചെറി പ്രിയാചെ�ട്ടിവിനായാിരുംന്നു കണ്ടുണ്ണി എന്നു ഊഹാി�ാം. കണ്ടു
ണ്ണിയുചെടി ജീയാിൽവിാസംത്തിൽ അമ്മി നോകാടിച്ചിയുചെടി ദുഃഖം ആരുംം പിരാിഗംണ്ിക്കുന്നില്ലാ എന്നതാണ്് 
വിയക്തമാവുന്ന സംതയം. മുത്തിനു ജീന്മാം നല്കിയാാൽ ചാി�ി തിരാസ്കാരാി�ചെ�ടുന്നതുനോപിാചെലയാാണ്് 
ഇവിിചെടി നോകാടിച്ചിചെയാ എല്ലാാവിരുംം വിിസ്മരാിക്കുന്നത്.

ചെവിള്ളായാിയാ�ചെ� ഓർമ്മികളിൽ എനോ�ാഴും പിിതൃപിരാമ്പരാ മാത്രംനോമയുള്ളൂ. പുഴി മുറിിച്ചു 
കടിക്കുനോമ്പാൾ അ�ചെ� ശവിചെത്ത കുളി�ിച്ചതും മകചെന അവിചെ� കുട്ടിി�ാലത്ത് കുളത്തിൽ കുളി
�ിച്ചതും ഓർത്ത് അയാാൾ നോതങ്ങി. സൂരായൻ അസ്തമാനത്തിനോലക്കു ചാാഞ്ഞാിറിങ്ങിയാനോ�ാൾ മകനും 
അ�നും ചെവിള്ളായാിയാ�ചെ� ഓർമ്മികളിനോലക്കു നിറിഞ്ഞുവിന്നു. ചെപിാതുനോവി പിിതൃപിരാമ്പരായുചെടി 
കഥാകാരാനാണ്് ഒ.വിി. വിിജീയാൻ. ആ കഥാനോലാകചെത്ത പിിതൃഘടിികാരാത്തിചെ� നിഴിൽദൂരാങ്ങൾ 
ചെകാണ്ട്ള�ാൻ നോഡ്ാ. പിി.ചെക. രാാജീനോശഖരാൻ ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്്. പിിതൃപിരാമ്പരായുചെടി ഒടുങ്ങാത്ത 
കണ്ണികചെള തലമുറികളായാി നോചാർത്തുംചെവിയ്ക്കുംനോമ്പാൾ അമ്മിയുചെടി കണ്ണുംനീർ വിീണ്് വിിജീയാചെ� കഥാ
പിാത്രംങ്ങളുംചെടി ഉള്ളിചെലവിിചെടിനോയാാ ഒരും വിിള്ളൽ സംംഭാവിിച്ചിരുംന്നു എന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. ‘മധുരാം 
ഗംായാതി’യാിചെല യാന്ത്രത്തിനും ‘ഖസംാ�ിചെ� ഇതിഹാാസം’ചെല രാവിിക്കും എന്നല്ലാ എല്ലാാ പുരും�ാ
ഹാന്തകചെളയും നിർവിീരായമാക്കുന്ന അമ്മിയുചെടി ഒരും തുള്ളി കണ്ണീർ വിീടിാ�ടിംനോപിാചെല വിിജീയാചെ� 
കഥാനോലാകചെത്ത സംമ്പന്നമാക്കുന്നുണ്ട്്. ആസംക്തിയുചെടി പ്രതീകമായാി ചെചാറിിയാമ്മിയും അമ്മിയും 
കാമുകിയും ഭാാരായയും എല്ലാാം വിിജീയാചെ� കഥാപ്രപി�ത്തിചെല അശുദ്ധിിയുചെടി തീണ്ട്ാ�ാഴ്ചകളായാി 
നിറിയുനോമ്പാഴും ചാരാിത്രംം എടുത്തും സൂക്ഷിച്ച എഴുത്തുംകാരാചെ� നന്മായാാണ്് നോകാടിച്ചി. ചെവിള്ളായാിയാ�
ചെ� കഥ പിറിയാാനാണ്് വിിജീയാൻ ശ്രീമിച്ചത്. ഒരുംപിനോക്ഷ ഈച്ചരാവിാരായരുംചെടി ദുഃഖജീീവിിതനോത്താടു 
നോചാർത്തുംവിച്ചായാിരാിക്കും മലയാാളി ചെവിള്ളായാിയാ�ചെ� നോതങ്ങലിചെന ഏറ്റുവിാങ്ങിയാത്. അടിിയാന്തിരാാ
വിസ്ഥയുചെടി കരാാളഹാസ്തങ്ങൾ ഉരുംട്ടിിചെ�ാന്ന രാാജീചെ� അമ്മി ഭ്രാന്തിചെ� നൂൽ�ാലത്തിലൂചെടി പിില്ക്കാാ
ലജീീവിിതം തള്ളിനീ�ിയാത് നോകരാളീയാസംമൂഹാചെത്ത എത്രംനോമൽ ബിാധാിച്ചു എന്നത് ആനോലാചാിനോ�ണ്ട് 
ഒരും വിി�യാമാണ്്. മകനുനോവിണ്ട്ി ഭാക്ഷണ്ം എടുത്തുംചെവിച്ച് കാത്തിരാിക്കുന്ന ആ അമ്മിയുചെടി നോവിദന 
ഒരുംപിനോക്ഷ, മലയാാളകഥയാിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നത് നോകാടിച്ചി തുവിർത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞു 
ചെകട്ടിിയാ ആ ചെപിാതിനോച്ചാറിിചെ� നനവിിലൂചെടിയാാചെണ്ന്നു കാണ്ാം.

ഭാൌതികതയുചെടി തടിവിറിയാിൽ വിിപ്ലവിവിീരായം തുണ്ടുകയാറിിൽ തൂങ്ങിയാാടുനോമ്പാൾ മുല�ാലിചെ� 
ഉപ്പും കണ്ണുംനീരാിചെ� നനവും അതിഭാൌതികതലത്തിനോലക്കുള്ള മകചെ� യാാത്രംയാിൽ അമ്മി നോനാമ്പും 
നോനാറ്റ് കരുംതി ചെവിച്ചിരുംന്നു. ഭാൌതികതയ്ക്കും ബിലിനോച്ചാറിിടിാനും ആത്മീയായാാത്രംയാിൽ നോപിറ്റിച്ചിയാാവിാ
നും ചെവിള്ളായാിയാ�ൻ ശ്രീമിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും തടിവിറിയുചെടി ഗംർഭാഗൃഹാത്തിൽചെവിച്ചു ഭാൌതികതയുചെടി 
നിസ്സാരാതകൾ തിരാിച്ചറിിയുന്ന മനു�യനു ശരാീരാത്തിചെ� തടിവിറി നോഭാദിച്ചുയാരുംനോമ്പാൾ കരുംത്തിചെ� 
ബിലിനോച്ചാറുരുംട്ടുന്നത് അമ്മിയുചെടി നിശ്ശിബ്ദസംാന്നിധായമാചെണ്ന്നു കാണ്ാം.

ആ ചെപിാതിനോച്ചാറു ചെകട്ടിിയാിരാിക്കുന്ന ഈചെരാഴിനോത്താർത്താവിചെട്ടി മകചെ� ജീീവിിതത്തിന് 
ഊടും പിാവും ചെനയ്ത് അമ്മിയുചെടി കരാങ്ങളാണ്് എന്നു വിിജീയാൻ എഴുതുന്നു. ആ ഈചെരാഴിനോത്താർത്ത് 
അമ്മിയുചെടി പ്രതീകമായാി മാറുന്നു എന്നിടിത്താണ്് വിിജീയാചെ� വിാക്കുകളുംചെടി കരുംത്ത്. അതുനോപിാചെല 
കഞ്ഞാിചെവിള്ളത്തിചെ� നനവുള്ള നോചാാറുരുംളയും അമ്മിചെയാ പ്രതീകവിത്�രാിക്കുന്നു. “അന്നാൽ 
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സംർവ്വഭൂതാനി..” എന്ന ഉപിനി�ദ്സൂക്തം ജീീവിിതപിാഠമായാി ഉൾനോച്ചർത്ത ഭാാരാതീയാർ�് അമ്മി 
നോകവിലം മഹാതാവിത്�രാി�ചെ�ട്ടി ആദർശമല്ലാ. മറിിച്ച്, നിശ്ശിബ്ദമാ�ചെ�ട്ടി കർമ്മികൈചാതനയത്തിചെ� 
വിിശുദ്ധിിയാാണ്് എന്ന് ഒ.വിി.വിിജീയാൻ ഈ കഥയാിലൂചെടി ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മികൈചാതനയമാണ്് 
ദുഃഖമായും വിിശാാസംമായും വിിപ്ലവിമായും സംമൂഹാചെത്ത മുനോന്നാട്ടു നയാിച്ചത്.

“അ�ാ എചെന്ന തൂ�ിചെ�ാല്ലാാൻ സംമ്മിതി�രുംനോത” (പുറിം 13) എന്ന മകചെ� നോതങ്ങലിനു 
മറുപിടിി പിറിയാാനോനാ അവിചെ� ജീഡ്ം ഏറ്റുവിാങ്ങി സംംസ്കാരാി�ാനോനാ നിർധാനനായാ ചെവിള്ളായാിയാ�നു 
കഴിിയുന്നില്ലാ. നോകാടിച്ചി ചെപിാതിഞ്ഞുചെകാടുത്ത ആ പിാനോഥയാം തുവിർത്തിനകത്തും ചെകട്ടിഴിി�ാചെത 
കിടിന്നു പുളിച്ചു. ആ പുളിച്ച കഞ്ഞാിചെവിള്ളംനോചാർന്ന അന്നം കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കുരാിശിൽ കിടിന്ന 
ദാഹാിച്ച ഒരും മകചെ� ചുണ്ട്ിനോല�ടു�ിച്ച പുളി�ിച്ച കാടിിയുചെടി ഓർമ്മിയുണ്ർത്തുംന്നു. അമ്മിമാരുംചെടി 
കണ്ണീരാിൽ കുതിർന്ന, നോവിദനയാിൽ പുളിച്ച അന്നം മ�ൾ�് മരാണ്ാനന്തരായാാത്രം�് പിാനോഥയാമായാി
ത്തീരുംന്നു. ചെവിള്ളായാിയാ�നും മകനുനോവിണ്ട്ി കരുംതിചെവി�ാൻ മചെറ്റാന്നുമില്ലാ. അവിചെ� അമ്മിയുചെടി 
കണ്ണുംനീരാിൽ കുതിർന്ന ആ ചെപിാതിനോച്ചാറി് ബിലിനോച്ചാറിായാി കടിൽത്തീരാത്ത് ചാിതറുനോമ്പാൾ പ്രപി�
ത്തിചെ� സംംഹാാരാാത്മകതനോയാാടു മല്ലാിടിാൻ പുരും�ാഹാന്തകൾക്കു കഴിിയാില്ലാചെയാന്നും ഭാൌതികാന്ധ
കാരാത്തിൽ നിന്നും മാനവിരാാശിചെയാ ബിലിനോച്ചാറുരുംട്ടിി നോ�ഹാത്തിൽ പുലർത്താൻ അമ്മിമാരുംചെടി 
കണ്ണീരും�ിനു മാത്രംനോമ കഴിിയൂ എന്നും ആ വിലിയാ കഥാകാരാൻ കുറിിച്ചുചെവിയ്ക്കുംകയാായാിരുംന്നു.

പിരും�മായാ പുരും�ഭാാ�ചെയാ കൈസ്ത്രണ്തയുചെടി ആത്മീയാസംാന്നിധായംചെകാണ്ട്് മഴിക്കുളിർമ്മി
യുചെടി ചെവിളുംത്ത വിിശുദ്ധിിയാിനോലയ്ക്കും നയാിച്ച ഈ എഴുത്തുംകാരാചെ� അഹാന്താന്ധതകളിചെലവിിചെടിനോയാാ 
ഒരും തുള്ളി കണ്ണീരും�് ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹാമായാി അലിഞ്ഞുനോചാർന്നിരുംന്നു. ഭാൌതികനോ�ാടിതികളുംചെടി 
ഇരുംണ്ട് മരാണ്ഗംന്ധങ്ങചെള വിിട്ടി് കടിലു�ിചെ� അനന്തതയാിനോലക്കു പിാനോഥയാചെമടുത്തിറിങ്ങുന്ന ഓനോരാാ 
മനു�യനും കണ്ണീരും�ിചെ� നനവിാർന്ന നോചാാറ്റുരുംളയാായാി അമ്മിയുചെടി സംാന്നിധായം കരുംത്തുംപികരും
ചെമന്ന് നോകാടിച്ചിയാിലൂചെടി പിറിയാാചെത പിറിഞ്ഞു നോപിാകാൻ വിിജീയാനു കഴിിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. നോകാടിച്ചി എന്ന 
കഥാപിാത്രംചെത്ത സൂചാി�ിക്കുന്ന ഒരുംപിിടിി വിാക്കുകളിലൂചെടി മാതൃതാത്തിനു നോനചെരായുള്ള കാലാകാ
ലമായാി തുടിരുംന്ന അവിഗംണ്നചെയാ ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ രാീതിയാിൽ വിരാച്ചുകാണ്ി�ാനും അമ്മിമാരുംചെടി 
ജീീവിിതത്തിന് കാണ്ി�യാർ�ി�ാനും വിിജീയാനു കഴിിഞ്ഞു എന്നു നിസ്സംശയാം പിറിയാാം.

ഗ്രന്ഥസൂചാി
1. ഇടിനോശ്ശിരാി നോഗംാവിിന്ദൻ നായാർ, ഇടിനോശ്ശിരാിയുചെടി കവിിതകൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സി്, നോകാഴിിനോ�ാടി്: 2007.

2. തു�ചെത്തഴുത്തച്ഛിൻ, അദ്ധിയാത്മരാാമായാണ്ം കിളി�ാട്ടി്, ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം: 2007.

3. നോഡ്ാ. പിി. ചെക. രാാജീനോശഖരാൻ, പിിതൃഘടിികാരാം : ഒ.വിി. വിിജീയാചെ� കലയും ദർശനവും, ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം: 1994.

4. ഒ.വിി. വിിജീയാൻ, കടിൽത്തീരാത്ത്, ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം: 1989.

നോഡ്ാ. ജീി� എലിസംനോബിത്ത്  വിർഗംീസം്
നോകരാളസംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നും ബിിരുംദാനന്തരാബിിരുംദം. മധുരാ കാമരാാജീ് സംർവ്വകലാശാലയാിൽ 
നിന്നും എം. ഫ്ിൽ., നോകാട്ടിയാം മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നു പിിഎച്ച്. ഡ്ി. ബിിരുംദം, 
തൃശൂർ വിിമല നോകാനോളജീിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം നോമധാാവിിയാായാി പിത്തും വിർ�ചെത്ത നോസംവിനത്തിനു നോശ�മാണ്് 
ചെസം�് നോമരാീസം്  നോകാനോളജീിനോല�് മാറിിവിന്നത്. നിഴിൽവിീണ് വിഴിികൾ, കാല പ്രവിാഹാികൾ എന്നീ രാണ്ടു 
പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. കൂടിാചെത വിിവിിധാ നോലഖനങ്ങളുംം പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം നിർവ്വഹാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 

unesco യുചെടി സംഹാപിീഡ്ിയാ അവിാർഡ്് ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്



പിാട്ടിിചെല ജീീവിിതവും ജീീവിിതത്തിചെല പിാട്ടും 
—വിയാനാടിൻ പുലയാരുംചെടി കളചെ�ട്ടി്

സംിനുനോമാൾ നോതാമസം്
അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ചെക.എം.എം. ഗംവി. വിനിതാ നോകാനോളജീ്, കണ്ണൂർ

പ്രബിന്ധസംംഗ്രഹാം
നോഗംാത്രംവിർഗ്ഗജീനതയുചെടി ജീീവിിതചെത്തയും സംംസ്കാാരാചെത്തയും അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്ന ഉപിാദാനസംാമ

ഗ്രികളിൽ പ്രധാാനചെ�ട്ടിതാണ്് അവിരുംചെടി വിംശീയാസംംഗംീതം. വിംശീയാപിഠനത്തിചെ� പ്രധാാനചെ�ട്ടി 

ഊന്നൽ നോമഖലകളിൽ (focused area) ഒന്നാണ്് വിംശീയാസംംഗംീതം. വിരാചെമാഴിിയാിനോല�് പികർന്നു 

കിട്ടിിയാിട്ടിില്ലാാത്ത പിാട്ടുകൾ വിീചെണ്ട്ടുക്കുന്നതുവിഴിി വിംശീയാതനിമ തിരാിച്ചറിിയാാനുള്ള എളും�മാർഗ്ഗം 

കൂടിിയാായാി അവി മാറുന്നു. വിംശീയാ ഭാാ�യും സംംഗംീതവും കലയും ഗംൌരാവിപൂർണ്ണമായാ വിിശകലന

ങ്ങൾ�് കൂടുതൽ വിിനോധായാമാനോകണ്ട്തുണ്ട്്. വിയാനാടിൻ പുലയാരുംചെടി, ഇനിയും സംമാഹാരാിക്കുകനോയാാ 

പിഠനവിിനോധായാമാക്കുകനോയാാ ചെചായ്ത്ിട്ടിില്ലാാത്ത കളചെ�ട്ടുകളുംചെടി വിിശകലനമാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം.

താാക്കോ�ാല് വാാക്കുകൾ: വിംശീയാ ഗംാനം, വിംശീയാ ഭാാ�, കളചെ�ട്ടി്, വിയാനാടിൻ പുലയാർ

ആമുഖം
വിയാനാടിൻ പുലയാ1രുംചെടി ഇടിയാിൽ ഏറ്റവും പ്രചാാരാത്തിലുള്ള പിാട്ടു സംമ്പ്രദായാമാണ്് കളചെ�ട്ടി്.2 
ഓനോരാാ കുലത്തിനും വിയതയസ്തമായാ പിാട്ടുകളുംണ്ട്്. ഓനോരാാ പിാട്ടിിലും കുലത്തിചെ� ഉത്ഭവി പിരാിണ്ാമങ്ങ
ചെളയും ആ കുലത്തിൽചെ�ട്ടി സംമുദായാ നോനതാ�ചെളയുചെമല്ലാാം വിാ�ിപിാടുക പിതിവിാണ്്. വിയാനാടിൻ 
പുലയാസംമുദായാത്തിൽ ജീനിച്ച ഏചെതാരും വിയക്തിക്കും കുലമുണ്ട്്. മാതൃദായാക്രമം പിാലിക്കുന്നതുചെകാ
ണ്ടു തചെന്ന അമ്മിയുചെടി കുലമാണ്് മ�ളുംചെടിയും കുലം. ഓനോരാാ വിയാനാടിൻ പുലയാനും സംാന്തമായാി 
ഒരും കളചെ�ട്ടും ഉണ്ട്ാകും. വിിവിാഹാത്തിനു മുമ്പും തചെന്ന വിയാനാടിൻ പുലയാ ചെപിണ്കുട്ടിികളുംചെടി 
കളചെ�ട്ടി് ചാാ�ൽ3 നടിത്തുംക നിർബിന്ധമാണ്്. ഇതിൽ നിന്നുതചെന്ന കളചെ�ട്ടിിന് ഈ നോഗംാത്രംജീനത 
നൽകുന്ന പ്രാധാാനയം മനസ്സിലാ�ാം.

കളചെ�ട്ടി് എല്ലാാ സംന്ദർഭാങ്ങളിലും പിാടിാചെമങ്കിലും സംമുദായാ നോനതാ�ന്മാാർ പിാടിാനുള്ള 
അനുവിാദം ഏല്പിച്ചു ചെകാടു�ണ്ം. ചെമരുംത്തനുള്ളനോ�ാൾ അനോേഹാമാണ്ിത് നിർവ്വഹാിനോ�ണ്ട്ത്. 
‘ചെചാറുപിാട്ടി്, ചെചാറുമന്ത്രം ഏല്പിച്ചു ചെകാടു�ിനോ�ൻ’ എന്നാണ്ിതറിിയാചെ�ടുന്നത്. “ചാ്റുപിാട്ടി് ചാ്റുമന്ത്രം/ 
നൂറ്റിനാ�ത് കളരാി�്/ ചെകട്ടിിപിാടിണ് ചെമരുംത്തം നാന്/നാട്ടിിചെല പിചെത്തണ്ണത്തിന്/നോല�ിച്ചു 
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ക്ട്�ിനോ�ൻ നാടി് പി് ലത്തിനോ�ാ”. (“ചെചാറുപിാട്ടി് ചെചാറുമന്ത്രം/നൂറ്റിനാല്പത് കളരാി�്/ചെകട്ടിിപിാടുന്ന 
ചെമരുംത്തൻ ഞാാൻ നാട്ടിിചെല പിചെത്തണ്ണത്തിന്/ഏല്പിച്ചു ചെകാടുക്കുന്നു. നാടി് പുലർത്തിനോ�ാ”) എന്നും 
പിറിഞ്ഞാ് തലയാിൽ കൈകചെവിച്ച് അനുഗ്രഹാിക്കുന്നനോതാടു കൂടിി കളചെ�ട്ടി് പിാടിാനുള്ള അനുവിാദം 
കൈകവിരുംന്നു. ചെമരുംത്തചെ� അസംാന്നിദ്ധിയത്തിൽ സംമുദായാ നോനതാ�ന്മാാരാായാ4 നാടിം, കുടിിയാം, 
ചെചാമ്മി�ാറിം തുടിങ്ങിയാവിർ�ാർ�് നോവിണ്ചെമങ്കിലും അനുവിാദം നൽകാവുന്നതാണ്്.

പിലതരാത്തിലുള്ള കളചെ�ട്ടുകൾ വിയാനാടിൻ പുലയാരുംചെടി ഇടിയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്്. ഈ 
വിയതയസ്ത കളചെ�ട്ടുകചെള പ്രധാാനമായും രാണ്ട്് വിിഭാാഗംത്തിലുൾചെ�ടുത്താം. ആദയചെത്ത വിിഭാാഗംം 
നാട്ടുകളചെ�ട്ടിാണ്്.5 രാണ്ട്ാമനോത്തത് കളചെ�ട്ടി് എന്ന് തചെന്ന അറിിയാചെ�ടുന്ന പിാട്ടുമാണ്്. കളചെ�ട്ടി് 
എന്ന നോപിരാിൽ തചെന്ന അറിിയാചെ�ടുന്ന പിാട്ടിിചെ� പ്രനോതയകത വിയാനാടിൻ പുലയാരുംചെടി കുല�ാട്ടുകളാ
ണ്ത് എന്നതു തചെന്ന. ഈ കളചെ�ട്ടിിൽ സംാധാാരാണ് കളചെ�ട്ടി് (വിയക്തികളുംചെടി പിാട്ടുകൾ), ചായാർച്ച 
കളചെ�ട്ടി്, അമ്മിയാൾ കളചെ�ട്ടി് മുതലായാവി ഉൾചെ�ടുന്നു.

വിയാനാടിൻ പുലയാചെ� കളചെ�ട്ടി്
കളചെ�ട്ടി് എന്ന നോപിരാിൽ തചെന്ന അറിിയാചെ�ടുന്ന പിാട്ടിാണ്് വിയാനാടിൻ പുലയാ സംമുദായാത്തിചെല 
ഓനോരാാ വിയക്തിക്കും സംാന്തമായുള്ള കുല�ാട്ടി്. ഓനോരാാരുംത്തരുംചെടിയും പിാട്ടുകൾ വിയതയസ്തമായാാണ്് 
ചെകട്ടുന്നത്. ജീനനം, മാതാപിിതാ�ളുംചെടി കുലം, തുടിങ്ങിയാവിയും കുലത്തിചെ� സംവിിനോശ�തയുചെമല്ലാാം 
നോചാർന്ന് ഒരാാളുംചെടി പിാട്ടിിൽ നിന്ന് മചെറ്റാരാാളുംനോടിതിചെന വിയതയാസംചെ�ടുത്തുംന്നു. വിയാനാടിൻ പുലയാസം
മുദായാത്തിചെല എല്ലാാവിർക്കും തങ്ങളുംചെടി പിാട്ടുകൾ ഹൃദിസ്ഥമാണ്് എന്ന സംവിിനോശ�തയുമുണ്ട്്.

അവിതരാണ്ം
വിയാനാടിൻ പുലയാരുംചെടി ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങനോളാടിനുബിന്ധിച്ച് സംമുദായാാംഗംങ്ങൾ ഒത്തുംകൂടുന്ന 
അവിസംരാങ്ങളിചെലല്ലാാം കളചെ�ട്ടി് പിാടുന്ന പിതിവുണ്ട്്. സംാമുദായാികാചാാരാങ്ങളായാ നൂലുചെകട്ടി്, കാതു
കുത്തുംകലയാണ്ം, തിരാണ്ടുകലയാണ്ം, കലയാണ്ം, മരാണ്ാനന്തരാചാടിങ്ങുകൾ, അനുഷ്ഠിാനങ്ങളായാ 
തിറികൾ, യാാചെറിാറി തുടിങ്ങിയാവിനോയാാടിനുബിന്ധിച്ച് കളചെ�ട്ടി് പിാടിാറുണ്ട്്. യാാചെറിാറി�് സ്ത്രീകളുംചെടി 
കളചെ�ട്ടുകൾ മാത്രംനോമ പിാടിാറുള്ളൂ. വിിവിാഹാത്തിന് വിധൂവിരാന്മാാരുംചെടി കളചെ�ട്ടുകൾ പിാടുകയും അവി 
കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുകയും പിതിവുണ്ട്്.സംാധാാരാണ് വിയാനാടിൻ പുലയാചെ� കളചെ�ട്ടി് ചെചാറുതായാിരാിക്കും. 
സംമുദായാ നോനതാ�ന്മാാരാായാ ചെമരുംത്തൻ, മു�ാളന്മാാർ തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി പിാട്ടുകൾ സംന്ദർഭാത്തി
നനുസൃതമായാി പിാടിിക്കൂട്ടുന്ന പിതിവുമുണ്ട്്. കളചെ�ട്ടിിചെ� മാതൃകയാായാി ചെമരുംത്തചെ� കളചെ�ട്ടി് 
അനുബിന്ധമായാി നോചാർത്തിരാിക്കുന്നു.

നാട്ടുകളചെ�ട്ടിിചെ� ആരാംഭാവുമായാി സംാമയം പുലർത്തുംന്ന തുടി�മാണ്് ഈ കളചെ�ട്ടിിലും 
ഉള്ളത്. എല്ലാാ ജീന്മാചെത്തക്കുറിിച്ചും രാാവിിചെല എന്ന സൂചാനയാാണ്് എല്ലാാ പിാട്ടുകളിലും കാണുന്നത്. 
വിാഴിത്തടിയാിലാണ്് തചെന്ന പ്രസംവിിച്ചചെതന്ന പിരാാമർശം ഈ പിാട്ടിിലും കാണ്ാം. കൂടിാചെത ഈ 
പിാട്ടിിലാകചെട്ടി

‘നാം പി്റിന്ന് നാം പി്റിന്ന പ്രാവിി നോപിാചെല.....’

എന്നതിചെല പ്രാവിി (പിിറിവിി എന്ന പിദനോത്താടി് നോചാർച്ചയുചെണ്ട്ങ്കിലും) പ്രഭാാതസൂചാനയാാണ്്. ഒരും 
പിനോക്ഷ ജീനിച്ച സംമയാം എന്നതിനോന�ാൾ ഓനോരാാ ജീന്മാവും ഒരും പുതിയാ ഉദയാം എന്ന നിലയാിലാകാം 
രാാവിിചെല എന്നതിചെന സൂചാി�ിക്കുന്ന പ്രാവിിചെല എന്ന പ്രനോയാാഗംം എല്ലാാ പിാട്ടുകളിലും ആവിർ
ത്തി�ാനുള്ള കാരാണ്ം. വിയാനാടിൻ പുലയാ ഭാാ�യാിൽ നാം എന്ന പിദം സംാധാാരാണ്ഗംതി
യാിൽ ഉപിനോയാാഗംി�ാറിില്ലാ. എങ്കിലും ചെമരുംത്തചെ� പിാട്ടിിലാകചെട്ടി നാം പി്റിന്ന എന്ന പ്രനോയാാഗംം 
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ആവിർത്തിച്ച് വിരുംന്നുണ്ട്്. ബിഹുമാനാർത്ഥത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഈ സംർവ്വനാമം സ്ഥാനത്തി
ചെ� സംവിിനോശ�ത ചെകാണ്ട്് കടിന്നുവിരുംന്നതാകാം. അമ്മിയുചെടി മ�ളിൽ തചെ� സ്ഥാനചെത്തക്കുറിി
ച്ചും തചെ� സംനോഹാാദരാങ്ങളുംചെടി മൂപ്പു താഴ്ചചെയാക്കുറിിച്ചും പിാട്ടിിൽ നോചാർത്തിട്ടുമുണ്ട്്.

‘ഒരാമ്മി�് ലിയാ ഇരുംവിരാ് മൂവിടില്ലാള്

അണ്ട് ചായാച്ചി�് ളാത് നോപിാചെല

ചെചാറുമ്മിം കുട്ടിിക്കും ചാില്ലാ് ചായാച്ചിക്കും മൂത്തനോപിാചെല’

എന്ന വിരാികളിചെല ളാത് എന്നത് ഇളയാതിചെനയും, മൂത്ത എന്നത് മൂത്തതിചെനയും ആണ്് സൂചാി�ി
ക്കുന്നത്. അണ്ട് - എചെ�, ചായാച്ചി�് - നോചാച്ചി�്, ചെചാറുമ്മിം - ചെചാറിിയാ, ചാില്ലാ് ചായാച്ചിക്കും - അതിചെ� 
നോചാച്ചിക്കും എന്നിങ്ങചെന അർത്ഥം കണ്�ിചെലടുത്താൽ അണ്ട് (എചെ�) ചായാച്ചി�് (ചെമരുംത്തചെ� 
നോചാച്ചി�്) ളാത് നോപിാചെല (ഇളയാത് നോപിാചെല) ചെചാറുമ്മിം കുട്ടിിക്കും (ചെചാറിിയാ കുട്ടിിക്കും) ചാില്ലാ് ചായാച്ചിക്കും 
(അതിചെ� നോചാച്ചിക്കും) മൂത്തനോപിാചെല (മൂത്തത് നോപിാചെല) എന്നർത്ഥം കിട്ടും. അതായാത് ചെമരുംത്തന് 
മൂത്തസംനോഹാാദരാിയും താചെഴി ഒരും അനുജീത്തിയും ഒരും അനുജീനും ഉചെണ്ട്ന്ന സൂചാന ഈ പിാട്ടിിൽ 
നിന്നും ലഭായമാണ്്. അതുനോപിാചെല ചെമരുംത്തചെ�ജീന്മാചെത്തക്കുറിിച്ച് പിറിയുനോമ്പാൾ കുലചെത്തക്കുറിിച്ച് 
വിയക്തമായാി സൂചാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു.

................അണ്ട്ജീം

നോകാലത്ത് നോകാടിിനോയാരാി കു�ത്ത്മ്മുണ്ട്് ചാിത്തുംനോലട്ടി്

ചെചാമ്മിം .....

(അണ്ട്ജീം - എചെ� അച്ഛിൻ, ചെചാമ്മിം - ജീന്മാം, നോകാടിിനോയാരാി - ചെകാടിിചെയാരാിടിത്ത് (ഒരുംകുലം), 

കുചെ�ത്ത്മ്മുണ്ട്് - കുചെ�ത്തടുത്ത് (ഒരുംകുലം)

ഈ വിരാികളിൽ നിന്ന് ചെമരുംത്തചെ� പിിതാവി് നോകാടിിനോയാരാിടിത്ത് കുലത്തിലും ചെമരുംത്തൻ കുചെ�ത്ത
ടുത്ത് കുലത്തിൽ ചാിത്തുംനോലട്ടി് എന്നിടിത്തുംമാണ്് ജീനിച്ചചെതന്നും തിരാിച്ചറിിയാാം.

പിതിചെനട്ടി് കുലത്തിലും മഹാിമ (കയാളി) യുള്ള കുലമാചെണ്ന്ന പിരാാമർശവും തചെ� മഹാിമയുള്ള 
അമ്മിാവിചെനക്കുറിിച്ചും സൂചാി�ിക്കുന്നു. അമ്മിാവിചെ� മഹാിമ അനോേഹാം ചെമരുംത്തനാണ്് എന്നതുതചെന്ന. 
അനോേഹാത്തിചെ� മരാണ്നോത്താചെടിയാാണ്് ഇനോേഹാം ചെമരുംത്തനായാിത്തീരുംന്നത്. മഹാിമയുള്ള ഈ 
അമ്മിാവിചെ� മരുംമ്മിള് (മരുംമ�ള് ) പിാലരാ് കാലാം (പിാലരാ് എന്നത് പിാരാമ്പരായത്തിനു വിിനോധായാചെ�
ട്ടിിരാിക്കുന്നതാണ്്) എന്ന സൂചാനയും നൽകുന്നു. പിിന്നീടി് ചെമരുംത്തനായാിത്തീർന്ന ഇനോേഹാത്തിചെ� 
കയാളി (മഹാിമ) പിാടിികൂട്ടിാനും ചെചാമ്മി�ാർ�് (ഈ കുലത്തിചെല ചെചാമ്മി�ാരാന് ) അനുവിാദമുണ്ട്്.

നോഗംാത്രംത്തിചെല ഉന്നതൻമാരാായാ ചെമരുംത്തൻ നടി�ൻ, കുടിിയാൻ, നാടിൻ തുടിങ്ങിയാവിചെരാക്കു
റിിച്ച് പിാടുനോമ്പാൾ നാനോമ്പാരാിമ ഏനോറിാറി എന്ന് പിാടിിസ്തുതി�ാറുണ്ട്്. താൻ നോപിാരാിമ ഏറിിയാവിർ 
എന്നതിചെ� തത്ഭവിരൂപിം തചെന്നയാാണ്് നാനോമ്പാരാിമ ഏനോറിാറി എന്നത്. സംാന്തം നിലചെകാണ്ട്് 
പ്രസംിദ്ധിിയാാർജ്ജിച്ചവിരുംം ബിഹുമാനയരുംമാണ്്, ഓനോരാാ കുലത്തിചെലയും മു�ാളന്മാാരുംം ചെമരുംത്തനും 
എന്ന കാരായം സംമുദായാം മുഴുവിനും ഇന്നും അംഗംീകരാിച്ചു നോപിാരുംന്നു.

ഉപിസംംഹാാരാം
ഇന്നും വിയാനാടിൻ പുലയാരുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ സംവിിനോശ�സ്ഥാനം നൽകി നടിത്തിനോ�ാരുംന്ന 
ഒന്നാണ്് കളചെ�ട്ടി് പിാടിൽ. കലയാണ്ം, ചെപിരാക്കൂടിൽ തുടിങ്ങിയാ ചാടിങ്ങുകൾക്കും തുലാ�ത്ത്, യാാചെറിാറി 
തുടിങ്ങിയാ അനുഷ്ഠിാന കർമ്മിങ്ങൾക്കും ഒരുംനോപിാചെല കളചെ�ട്ടി് പിാടിൽ ഇന്നും നിർബിന്ധമാണ്്. 
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തുലാ�ത്തിൽ മാത്രംം നാട്ടുകളചെ�ട്ടിിനാണ്് പ്രാധാാനയം. എന്നാൽ യാാചെറിാറി�് സ്ത്രീകളുംചെടി കളചെ�ട്ടി് 
മാത്രംനോമ പിാടിാറുള്ളൂ. ചെമരുംത്തചെ�യും “മു�ാളന്മാാരുംചെടിയും ഭാാരായമാരുംചെടി കളചെ�ട്ടുകളാണ്് സ്ഥാന
മനുസംരാിച്ച് അവിിചെടി പിാടുന്നത്. എല്ലാായാ്നോ�ാഴും ഭാക്ഷണ്ത്തിനുനോശ�മാണ്് സംാധാാരാണ്യാായാി 
കളചെ�ട്ടി് പിാടിൽ നടിത്തിവിരുംന്നത്. കുലത്തിചെ� കാരാണ്വിന്മാാചെരായും ഉത്ഭവിചെത്തയും ഐശാ
രായചെത്തയും വിാ�ി�ാടുന്ന ഈ പിാട്ടുകൾ ഇന്നും ഈ നോഗംാത്രം ജീനത�് ഏചെറി പ്രധാാനചെ�ട്ടിതു 
തചെന്നയാാണ്്. കളചെ�ട്ടു പിാടുനോമ്പാൾ തുടിിചെകാട്ടിലും നിർബിന്ധമാണ്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1. വിയാനാടിൻ പുലയാർ : വിയാനാടി് ജീില്ലായാിചെല പടിിഞ്ഞാാറിത്തറി, പ്രൊപാഴുതാനാ, പ്രൊവാള്ളമുണ്ട, എംടിവാക, ക്കോകാട്ടത്തറി 

എന്നീ അഞ്ചു പി�ായാത്തുംകളിലും കല്പറ്റ നാഗരിസ്ഭയംിപ്രൊലി ചാില പ്രനോദശങ്ങളിലും അധാിവിസംിക്കുന്ന ഗംിരാിവിർഗ്ഗ 

ജീനത (സംിനുനോമാൾ നോതാമസം് :2010)

2. കളചെ�ട്ടി്: കളിചെ�ട്ടി്, കൾചെ�ട്ടി് എന്നീ നോപിരുംകളിലും ഇതറിിയാചെ�ടുന്നു. പ്രാചാീനകാലം മുതൽ തചെന്ന കളചെ�ട്ടി് 

പിാടുന്ന രാീതി വിയാനാടിൻ പുലയാർ�ിടിയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്നതായാി പിഴിയാ തലമുറിയാിൽചെ�ട്ടിവിർ അവികാ

ശചെ�ടുന്നുണ്ട്്. കളചെ�ട്ടി് എന്നാൽ കളംപിാട്ടിാണ്്. കളം എന്നത് കുലചെത്തയാാണ്് സൂചാി�ിക്കുന്നത്. കളരാി എന്ന 

പിദം ചെകാണ്ടും കുലചെത്ത ഇവിർ സൂചാി�ി�ാറുണ്ട്്. കളചെ�ട്ടി് എന്ന നോപിരാിൽ ഈ നോഗംാത്രം�ാർ�ിടിയാിൽ പ്രചാാരാ

ത്തിലിരാിക്കുന്നത് ഇവിരുംചെടി കുല�ാട്ടു തചെന്നയാാണ്്. (സംിനുനോമാൾ നോതാമസം് : 2013)

3. കളചെ�ട്ടി് ചാാ�ൽ: വിിവിാഹാത്തിനു മുമ്പും തചെന്ന തചെ� കളചെ�ട്ടി് സംമുദായാനോനതാ�ന്മാാരുംചെടിയും കാരാണ്വിന്മാാരുംചെടിയും 

അനുമതിനോയാാടുകൂടിി വിയാനാടിൻ പുലയാ ചെപിണ്കുട്ടിികൾ രാംഗംത്തവിതരാി�ിക്കുന്ന പ്രനോതയകതയാാർന്ന ചാടിങ്ങാണ്് 

കളചെ�ട്ടി് ചാാ�ൽ. (സംിനുനോമാൾ നോതാമസം് : 2013)

4. സംമുദായാ നോനതാ�ന്മാാർ : നോഗംാത്രം ജീനതയാായാ വിയാനാടിൻ പുലയാർ�് വിളചെരാ ശക്തമായാ സംമുദായാ നോനതൃതാമുണ്ട്്. 

നോഗംാത്രംത്തലവിൻ ചെമരുംത്തൻ എന്നാണ്റിിയാചെ�ടുന്നത്. മരാത്തൻ, മരുംത്തൻ, ചെമാരാത്തൻ തുടിങ്ങിയാ നോപിരുംകളിലും 

ചെമരുംത്തചെന സൂചാി�ി�ാറുണ്ട്്. ആദയകാലത്ത് ചെമരുംത്തം എന്നായാിരുംന്നു നോഗംാത്രംത്തലവിചെന കുറിി�ാൻ ഉപിനോയാാഗംി

ച്ചിരുംന്ന പിദം. ചെമരുംത്തചെന കൂടിാചെത ഓനോരാാ കുലത്തിനും “മു�ാളന്മാാരുംണ്ട്്. ചാില സ്ഥലത്തമൂന്നുനോപിരാാചെണ്ങ്കിൽ മറ്റ് 

സ്ഥലങ്ങളിൽ നാനോലാ അനോ�ാ “മു�ാളന്മാാരുംണ്ട്ാകും. നടി�ൻ (നടി�ം), ചെചാമ്മി�ാരാൻ (ചെചാമ്മി�ാറിം), കുടിിയാൻ 

(കുടിിയാം), നാടിൻ എന്നിവിരാാണ്് “മു�ാളന്മാാർ. ചാില കുലത്തിൽ നടി�നും ചെചാമ്മി�ാരാനും കുടിിയാനും മാത്രംമാണ്് 

“മു�ാളന്മാാരാായാി ഉണ്ട്ാവുക. ഓനോരാാ മുൻറിാളനും ഓനോരാാ ഉത്തരാവിാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്്.

എല്ലാാ കുലത്തിചെലയും നടി�നായാിരാിക്കും നോദവിിയുചെടി സ്ഥാനമുള്ള ചെവിളിച്ച�ാടിായാ നോകാമരാം. നോദവിപ്രീതി�ായാി 

നടിത്തുംന്ന ഉറിച്ചിലുകചെളല്ലാാം നടി�നാണ്് നടിനോത്തണ്ട്ത്. നടി�ചെന നോകാമരാമാക്കുന്നത് ചെചാമ്മി�ാറിനാണ്്. നടി�ൻ 

നോകാമരാമായാി മാറുന്ന നോവിദിയാിൽ ചെചാമ്മി�ാരാചെ� സംാന്നിദ്ധിയം നിർബിന്ധമാണ്്. കലയാണ്ത്തിചെ�യും കാതുകുത്തും 

കലയാണ്ത്തിചെ�യും നോനതൃതാം വിഹാിക്കുന്ന മു�ാളനാണ്് കുടിിയാൻ. എല്ലാാ “മു�ാളന്മാാരുംം ഈ ചാടിങ്ങുകൾക്കു നോവിണ്

ചെമങ്കിലും കുടിിയാനാണ്് നോനതൃതാം നൽകുന്നത്.ഇരുംപിത്തിചെയാാന്നു കുലത്തിനും നോവിചെറി നോവിചെറി “മു�ാളന്മാാരുംണ്ട്്. 

വിിവിാഹാ നിശ്ചയാത്തിന് വിധുവിിചെ� കുടിിയാിചെലത്തുംന്ന വിരാചെ� കുലത്തിചെ� മു�ാള(കുടിിയാൻ)നാണ്് നോഗംാത്രംത്തലവി

നായാ ചെമരുംത്തചെ� സംമ്മിതനോത്താചെടി ചെപിണ്ണുംനോചാാദിക്കുന്നത്. വിരാചെ�യും വിധുവിിചെ�യും കുടിിയാൻ എന്ന ഔനോദയാഗംിക 

നാമമുള്ള “മു�ാളന്മാാർ നോചാർന്നാണ്് നിശ്ചയാം നടിത്തുംന്നത്. കുലത്തിചെ� പിരാിധാിയാിൽ വിരുംന്ന വിിവിാഹാം, കളിചെ�ട്ടി് 

ചാാ�ൽ, തിരാണ്ടുകലയാണ്ം, കാതുകുത്തുംകലയാണ്ം തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങൾ�് നോനതൃതാം ചെകാടുക്കുന്നത് “മു�ാളന്മാാ

രാാണ്്. (സംിനുനോമാൾ നോതാമസം് : 2010)

5. നാാട്ടുകളപ്രൊ�ട്ട്: ഓനോരാാ തിരായ�ിചെ�യും ഉത്ഭവിചെത്തക്കുറിിച്ച് പിാട്ടുണ്ട്ാ�ി വിാചെമാഴിിയാിലൂചെടി തലമുറികളിനോല�് 

കൈകമാറ്റം ചെചായ്യുന്ന പിതിവും വിയാനാടിൻ പുലയാർക്കുണ്ട്്. ഇത്തരാം കളചെ�ട്ടിാണ്് നാട്ടുകളചെ�ട്ടി്. വിയാനാടിൻ 
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പുലയാസംമുദായാത്തിചെല പുരും� ാർക്കു മാത്രംം പിാടിാനും പിഠി�ാനും നോകൾ�ാനും അവികാശമുള്ള പിാട്ടുകളാണ്് 

നാട്ടുകളചെ�ട്ടി്. ഈ കളചെ�ട്ടി് പിാടുനോമ്പാൾ സ്ത്രീകചെള പിചെങ്കടു�ി�ാറിില്ലാ എന്നത് ഇന്നും പിിന്തുടിർന്നു നോപിാരുംന്ന ആചാാ

രാരാീതിയാാണ്്. എല്ലാാ ജീീവിജീാലങ്ങചെളയും കുറിിച്ച് ഇവിർ പിാട്ടു ചെകട്ടിി ഉണ്ട്ാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. നോകാഴിികളചെ�ട്ടി്, മുയാൽകളചെ�ട്ടി് 

തുടിങ്ങിയാ നോപിരുംകൾ ഇതിചെനയാാണ്് സൂചാി�ിക്കുന്നത്. ഒറ്റകളചെ�ട്ടി് എന്നതും ഈ വിിഭാാഗംത്തിൽചെ�ടുന്നു. ഞാണ്ട്ിചെ� 

ഉത്ഭവിചെത്തക്കുറിിച്ച് സൂചാി�ിക്കുന്ന ഞാണ്ട്്കളചെ�ട്ടും ഒറ്റകളചെ�ട്ടിിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. തുലാപിത്തിനോനാടിനുബിന്ധിച്ച് 

അവിതരാി�ിക്കുന്നത് നാട്ടുകളചെ�ട്ടിാണ്്. സംമുദായാത്തിചെല പുരും�ന്മാാർ മാത്രംം പിചെങ്കടുക്കുന്ന അനുഷ്ഠിാനമാണ്് തുലാ

പിത്തിചെല നായാാട്ടി്. ഇതിചെ� മുനോന്നാടിിയാായാാണ്് നാട്ടുകളചെ�ട്ടി് പിാടുന്നത്. ഒരുംപിനോക്ഷ നായാാടിാൻ നോപിാകുന്നതിന് 

മുമ്പായാി നായാാടിി കിട്ടുന്ന മൃഗംങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും അവിയുചെടി ഉലു�് (ഉൽ�ത്തി) സംംബിന്ധിച്ചും സംമുദായാംഗംങ്ങൾ�് 

ശരാിയാായാ ധാാരാണ് നൽകാനാകും നാട്ടുകളചെ�ട്ടി് പിാടിണ്ചെമന്ന നിർബിന്ധമുണ്ട്ായാത്. (സംിനുനോമാൾ നോതാമസം് : 2010)

കളപ്രൊ�ട്ട് മാാതൃക - പ്രൊമാരുത്തപ്രൊന്റ് കളപ്രൊ�ട്ട്

പികചെമ പികമചെമ ചെവിൽ ജീചെമ ചെവിൽജീനോമാ.....

ലണ്ട്നോമ നോപിറ്റൂളിനോയാ....

നാം പി്റിന്ന നാം പി്റിന്ന പ്രാവിിചെല നോപിാചെല നാമനോമനോയാ.......

ഒരുംതരാം മില്ലാ ഒരുംതരാം മുനോണ്ട്ാ....

നോപിാലനോവില......നോചാരാിമനാന് ചെചാറു മഞ്ഞാളും കുട്ടിി നോപിാചെല....

നാനോമ്പാനിയാ നാന് നമ്മിള് നാം പ്രിന്ന നാള്

ഒരാമ്മിക്ക്ലാിയാ ഇരുംവിരാ് മൂവിടില്ലാള്

അണ്ട് ചാാച്ചി�് ളാത് നോപിാചെല

ചെചാറുമ്മിം കുട്ടിിക്കും ചാില്ലാ് ചാാച്ചിക്കും മൂത്തനോപിാചെല

അണ്ണലിനാന് നോപിാറുത്ത്ചെന നോപിാചെല അണ്ട്ജീം

നോകാലത്ത് നോകാടിിനോയാരാി കുചെ�ത്ത്മ്മുണ്ട്് ചാിത്തുംനോലട്ടി് ചെചാമ്മിം

എണ്ണിട്ടും മുണ്ട്ം നോപിാനട്ടി് കുലം കയാളിളുംങ്ങള്....

നാങ്ങ�് നാന് മാമ്മിങ്ങളാചെമ്മിാലുണ്ട്്....

നോപിാലുളം നാന് കുണ്ട്ിയാാണ്് ചെചാമ്മിമുണ്ട്്...

നോപിാല്ള് കണ്�ണ്ട്ചെമരുംമള് കയാളിയുള്ള മാമണ്ട്

ചെമരുംമ്മിള് പിാലരാ്കാലാം ഏല�് പിിലാമുണ്ട്്നോമാ....

ചെതണ്ട്്മ നാന് കളരാിചെകട്ടിി നോപിായ്ത്തു കയാളിയും

കുറുമ്പുംറിം നോകാട്ടിള്ണ്് നോപിാകുനോമ

ചെപിാന്തിചെയാടുത്ത് ല്ലാതാലിചെയാടുത്ത് കയാളിയുള്ള പിാലരാ്...

അണ്ട് പിാലണ്ട്മുണ്ട്ണ്്ട്ടി�ണ്ട്് വിീണ് നാള്*

(മുണ്ട്ടി്�് പിലണ്ട്മുണ്ട്് അണ്ട്മയാല് വിീണ്് നാള് )

മുണ്ട്ണ്ട് നാന്

(...ചെടി�ണ്ട്് ചെമലിനോയാ ഐപൂനോവിാ തിരാി പൂവി്....)
* മുണ്ട്ണ്ട് ്ടി�ണ്ട്,് തരാത്തിന ്തരാംനോപിാചെല ചെചാമ്മി�ാർ� ്പിാടിികൂട്ടിാനുള്ള ഭാാഗംമാണ്.് ഈ ചാിഹ്നം നോചാർത്തിട്ടുള്ള 
ഭാാഗംത്ത് തരാംനോപിാചെല ചെചാമ്മി�ാർ�് (സ്ഥാനികരാിൽ ഒരാാൾ) പിാടിികൂട്ടിാൻ അവികാശമുണ്ട്്. ചെമരുംത്തചെ� 
പിാട്ടിിൽ കൂട്ടിിനോച്ചർ�ാനവികാശം ചെചാമ്മി�ാരാനാണ്്.
നാനോമ്പാരാിമ ഏനോറിാറി എന്ന് നടു�ൻ, ചെമരുംത്തൻ, കുടിിയാൻ തുടിങ്ങി നോഗംാത്രംത്തിചെല ഉന്നതചെരാ പിാടിി സ്തുതിക്കും.
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നോഡ്ാ. സംിനുനോമാൾ നോതാമസം്
കണ്ണൂർ കൃഷ്ണനോമനോനാൻ സ്മാരാക ഗംവി. വിനിതാ നോകാനോളജീ് മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംറും 

വികു�ദ്ധിയക്ഷയും. കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ഗംനോവി�ണ് ബിിരുംദം പൂർത്തിയാാ�ി. തളി�റിമ്പ് 

സംാനോദശിനി. 2006 മുതൽ വിിവിിധാ സംർ�ാർ നോകാനോളജുകളിൽ മലയാാളം അധായാപിിക.



ആത്മകഥയും ചാരാിത്രംപിാഠവും
അജീിത നോചാമ്പൻ

അക്കോസ്ാ. പ്രൊ�ാഫ., മാലിയംാളവാിഭാഗം, ഗവാ. ബ്രണ്ണൻ ക്കോകാക്കോളജ്്, ധർമ്മടിം, താലിക്കോ�രിി

പ്രബിന്ധസംംഗ്രഹാം
സംാമ്പ്രദായാിക ചാരാിത്രംരാചാനചെയാക്കുറിിച്ചുണ്ട്ായാിരുംന്ന ധാാരാണ്കൾ നവിചാരാിത്രംവിാദനോത്താചെടി നോചാാദയം 

ചെചായ്യംചെ�ട്ടിതാണ്്. പ്രനോതയക വിീക്ഷണ്ലക്ഷയനോത്താചെടി ഭൂതകാലചെത്ത നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നതാണ്് സംാമ്പ്ര

ദായാിക ചാരാിത്രംരാചാനാരാീതി. അവിിചെടി പിലനോ�ാഴും യാാഥാർത്ഥയത്തിചെ� ഏകമുഖവിീക്ഷണ്ം മാത്രംനോമ 

പ്രകടിമാകുന്നുള്ളൂ അധാികാരാനോകന്ദ്രിതമായാി എഴുതചെ�ടുന്ന ചാരാിത്രംത്തിന് ബിദലായാി ഉയാർന്നുവിരുംന്ന 

പ്രാനോദശിക ചാരാിത്രംാഖയാനത്തിൽ പ്രധാാനചെ�ട്ടി ഉപിദാനമായാാണ്് ആത്മകഥകചെള കണ്�ാക്കുന്നത്. 

വിയാഖയാനി�ചെ�ടുന്നവിയാാണ്് ചാരാിത്രംങ്ങൾ എന്ന വിസ്തുതചെയാ അംഗംീകരാിക്കുനോമ്പാൾ ഇത്തരാം ആത്മ

കഥകളുംം ഓനോരാാനോരാാ വിയാഖയാനങ്ങൾ ആചെണ്ന്നുകാണ്ാം. അതുതചെന്നയാാണ്് ഓനോരാാ ആത്മകഥ

യും ആരാ് ? എനോ�ാൾ? നൽകുന്ന വിയാഖയാനമാചെണ്ന്നത് അനോനാ�ണ് വിിനോധായാമാക്കുന്നതിചെ� 

പ്രസംക്തി. സംാാതന്ത്രയപൂർവ്വ നോകരാളചെത്തക്കുറിിച്ച് എഴുതചെ�ട്ടി ചാരാിത്രംയാാഥാർത്ഥയങ്ങചെളയും അതിലു

പിരാിയാായാി സംമൂഹാത്തിൽ നിലനിന്ന സംംഭാവിഗംതികചെളയും അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്ന ഉത്തരാമലബിാറിിലു

ണ്ട്ായാ ഏതാനും ആത്മകഥകചെള വിിശകലനം ചെചായ്യുകയാാണ്ിവിിചെടി.

താാക്കോ�ാല് വാാക്കുകൾ:  ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികത, നനോവിാത്ഥാനം,ആത്മാഖയാനം, ചാരാിത്രം

പിാഠം, നിർമ്മിിതി

ചാരാിത്രംം പിലകാലഘട്ടിത്തിലും പിലരാീതിയാിലാണ്് നിർവ്വചാി�ചെ�ട്ടിത്. രാാജീാ�ന്മാാരുംനോടിയും രാാജീയ
ങ്ങളുംനോടിയും ജീയാപിരാാജീയാങ്ങളുംചെടി വിിലയാിരുംത്തലായാി മാറിിയാനോതാചെടിയാാണ്് ചാരാിത്രംം എന്നത് 
രാാഷ്ട്രീീയാചാരാിത്രംമായാി പിരാിണ്മിച്ചത്. മനു�യചെ� ബിഹാിർമുഖമായാ വിളർച്ചയുചെടി ചാിത്രംമാണ്് ചാരാിത്രംം 
(ചെപ്രാഫ്. ചെക.വിി. നാരാായാണ്ൻ, 1999: 5). ചാരാിത്രംത്തിൽ എന്തു നോരാഖചെ�ടുത്തചെ�ടുന്നു എന്നതു
നോപിാചെല ആരാ് നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നു എന്നതും ചാർച്ച ചെചായ്യംചെ�ട്ടു. ചാരാിത്രംം എന്നത് വിയക്തിനോകന്ദ്രിതനോമാ 
ആശയാനോകന്ദ്രിതനോമാ ആയാ നിർമ്മിിതിയാായാി മാറുനോമ്പാൾ അതിൽ ആവിിഷ്കരാി�ചെ�ടുന്ന സംതയ
ത്തിചെ� മുഖവും വിിഭാിന്നങ്ങളാകുന്നു.

ഓനോരാാ ചാരാിത്രംസംംഭാവിവും നോരാഖചെ�ടുത്തുംനോമ്പാൾ മറ്റ് പില ബിാഹായതലങ്ങളുംം സംാാധാീനം ചെചാലു
ത്തുംന്നു. അതിനാൽ ചാരാിത്രംത്തിചെ� ആധാികാരാികത നിർണ്ണയാിനോ�ണ്ട്ത് ഏതുതരാത്തിലായാിരാി
�ണ്ം എന്നത് ചാർച്ചചെചായ്യംചെ�ടുന്ന വിി�യാമാണ്്. മൂർത്തതലത്തിലുള്ളവിചെയാ മാത്രംമല്ലാ 
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കാലഘട്ടിചെത്ത പ്രതിഫ്ലിക്കുന്ന എല്ലാാറ്റിചെനയും ചാരാിത്രംനിർമ്മിിതി�ായാി ഉപിനോയാാഗംി�ാം. 
വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങളിലൂചെടിയും പിാട്ടുകളിലൂചെടിയും ചെചാാല്ലുകളിലൂചെടിയും ചെവിളിചെ�ടുന്ന കാലഘട്ടിവും 
ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാാഗംം തചെന്നയാാണ്്. സംമൂഹാത്തിചെല ഓനോരാാ വിയക്തിയും ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. 
ചെപിാതുധാാരായാിൽ നിന്ന് അവിഗംണ്ി�ചെ�ട്ടിവിർക്കും അവിരുംനോടിതായാ ചാരാിത്രംമുണ്ട്്. അതുംകൂടിി ഉൾചെ�
ടുന്നതാണ്് ചാരാിത്രംം. ആ ഒരും സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് ആത്മകഥകൾക്കും, സ്മരാണ് കുറിിപ്പുകൾക്കും 
ഒചെ� കൂടുതൽ പ്രാധാാനയം കൈകവിരുംന്നത്. അവിയും ചാരാിത്രംത്തിചെ� വിയതയസ്തപിാഠങ്ങചെളത്തചെന്ന
യാാണ്് നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നത്. പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അവിസംാനനോത്താചെടി അതായാത് 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികതയുചെടി കടിന്നുവിരാനോവിാചെടിയാാണ്് ആത്മകഥാശാഖ�് പ്രാമുഖയം 
ലഭാിച്ചത്. ഇന്ന് ആത്മകഥ വിിപുലമായാ നോലാകചെത്ത പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്ന സംാഹാിതയശാഖയാാണ്്. 
സ്മരാണ്കൾ, കത്തുംകൾ,പൂർണ്ണ ആത്മകഥകൾ, ഡ്യാറിിക്കുറിിപ്പുകൾ എന്നിങ്ങചെന പിലരാീതിയാിൽ 
മലയാാളത്തിൽ ആത്മകഥകൾ അവിതരാി�ചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്് (നടുവിട്ടിം നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ, 1998: 7).

ആത്മകഥയാിചെല സംംഭാവിങ്ങൾ എല്ലാാം അനുക്രമമായാിരാി�ണ്ചെമന്നില്ലാ.ജീീവിിതസംംഭാവിങ്ങൾ 
പിലസംന്ദർഭാങ്ങളിലായാി ചാിത്രംീകരാിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് വിയക്തിയുചെടി അനുക്രമമായാ ജീീവിിതചാരാിത്രംം 
കചെണ്ട്ത്താനാകും. വിയക്തിചെയാ ചാരാിത്രംവും ചാരാിത്രംചെത്ത വിയക്തിയും സംാാധാീനിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. 
വിിഭാിന്ന ചാരാിത്രം സംംഭാവിങ്ങൾ ഒരും വിയക്തിചെയാ എങ്ങചെന സംാാധാീനിക്കുകയും രൂപിചെ�ടുത്തുംകയും 
ചെചായ്തു എന്നുള്ള വിസ്തുത ആത്മകഥയാിൽ നിന്നും വിിശകലനം ചെചാചെയ്ത്ടു�ാവുന്നതാണ്്. ഓനോരാാ 
ആത്മകഥയും ഓനോരാാ വിാചെമാഴിി പിാഠമാണ്്. ഒനോരാകാലചെത്ത പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്ന വിയതയസ്ത ആത്മ
കഥകചെള വിയതയസ്ത വിാചെമാഴിി പിാഠങ്ങളായാി കണ്�ാ�ാവുന്നതാണ്്. അധാികാരാനോകന്ദ്രിതമായാി 
എഴുതചെ�ടുന്ന ചാരാിത്രംത്തിന് ബിദലായാി ഉയാർന്നുവിരുംന്ന പ്രാനോദശികചാരാിത്രംാഖയാനത്തിൽ പ്രധാാ
നചെ�ട്ടി ഉപിദാനമാണ്ിവി.

ഏതാണ്ട്് സംമകാലീനരാായാി ജീീവിിക്കുകയും വിയതയസ്ത രാീതിയാിൽ സംമൂഹാനോത്താടി് ഇടിചെപിടുകയും 
ചെചായ്ത്വിരുംചെടി ഏതാനും ആത്മകഥകളാണ്് ഇവിിചെടി വിിശകലനം ചെചായ്യംാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത്. ശ്രീീമതി. 
സംി.ചെക നോരാവിതിഅമ്മിയുചെടി ‘സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ’, ശ്രീീ. സംി.എച്ച് കുഞ്ഞാ�യുചെടി ‘സ്മരാണ്കൾ മാത്രംം,’ 
ശ്രീീ. ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാചെ�‘എചെ� ജീീവിിതകഥ’ എന്നിവിയാാണ്് പ്രനോതയക പിരാാമർശങ്ങൾ�ായാി 
ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുംന്നത്. ആത്മാഖയാനവും ചാരാിത്രംവും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധം, നനോവിാത്ഥാന കാലഘ
ട്ടിത്തിചെല രാാഷ്ട്രീീയാ നിലപിാടുകൾ, വിിദയാഭായാസം പുനോരാാഗംതി തുടിങ്ങിയാവിചെയാാചെ� ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നത് 
എപ്രകാരാം എന്നതിലാണ്് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

ആത്മാഖയാനവും ചാരാിത്രംപിാഠവും
കഴിിഞ്ഞാ കാലചെത്ത ഓർചെത്തടുത്ത് പുനരാാവിിഷ്കരാിക്കുന്ന ആത്മകഥകളിൽ കാലവും പ്രായാവും 
ജീീവിിതഗംതിയും മുൻകാലങ്ങചെള നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നതിൽ സംാാധാീനം ചെചാലുത്തി എന്ന് വിരാാം. നോരാവി
തിഅമ്മിയുചെടി സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ എന്ന ആത്മകഥ ജീീവിിതസംായാാഹ്നത്തിചെല പിത്ത് പിന്ത്രണ്ട്് 
വിർ�ം ചെകാണ്ട്് എഴുതിത്തീർത്തതാണ്്. സംാമൂഹായരാംഗംത്തുംം കുടുംബിിനി എന്ന നിലയാിലും ചാാരാി
താർത്ഥയം അനുഭാവിിക്കുന്ന സ്ത്രീയുചെടി ‘പുരാാണ് എഴുത്താ’യാിട്ടിാണ്് അവിർ അതിചെന കാണുന്നത്. 
പ്രസംിദ്ധിീകരാി�ചെ�ടും എന്ന പ്രതീക്ഷനോയാാചെടി എഴുതിയാ ഒരും ആത്മകഥയാല്ലാ ഇത്. അച്ചടിിച്ചു പ്ര
സംിദ്ധിീകരാിക്കുന്നതിൽ എതിർ�് അനുഭാവിചെ�ട്ടിനോ�ാൾ കൈകചെയ്യംഴുത്തും പ്രതി കുനോറി കാലനോത്ത�് 
മാറ്റിചെവിച്ചു. അനുകൂല സംാഹാചാരായം വിന്നുനോചാർന്നനോ�ാൾ ചാില പിരാിഷ്കരാണ്ങ്ങൾ നടിത്തി പ്രസംിദ്ധിീ
കരാിക്കുകയാാണുണ്ട്ായാത്. പിലനോ�ാഴിായാി എഴുതി തീർത്ത ആത്മകഥയാാണ്ിത്.
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ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാചെ� ആത്മകഥയും ഓർമ്മികചെള ചാിട്ടിചെ�ടുത്തി പിിൽ�ാലത്ത് എഴുതി
യാതാണ്്. അനോേഹാത്തിചെ� ബിന്ധുവും നോകാണ്ഗ്രസം് നോനതാവുമായാിരുംന്ന സംി.എച്ച്. നോഗംാവിിന്ദൻന
മ്പയാരുംചെടി ഒരും കത്തിൽ നിന്നും ഇത് വിയക്തമാകുന്നുണ്ട്്. കഴിിഞ്ഞു നോപിായാ സംംഭാവിങ്ങളുംചെടി ആധാി
കാരാികത�ായാി അനോേഹാം ഈ ബിന്ധുവിിചെ� സംഹാായാം നോതടിിയാതായാി കാണുന്നു. ‘ചെമായാാരാത്ത് 
ആത്മകഥ എഴുതുന്നതിലും നല്ലാത് നോകാണ്ഗ്രസംിചെ� ആദയകാലചാരാിത്രംം എഴുതുന്നതായാിരാിക്കും’ 
(ചെമായാാരാത്ത് ജീനാർേനൻ (എഡ്ി.), 2012: 75) എന്ന് സംി.എച്ച് നോഗംാവിിന്ദൻ നമ്പയാർ സൂചാി�ിക്കു
ന്നുമുണ്ട്്. നോദശീയാ രാാഷ്ട്രീീയാ ചാരാിത്രംനോത്താടി് അത്രംനോത്താളം ഇഴുകിനോച്ചർന്ന വിയക്തിതാമായാിരുംന്നു 
ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാചെ�ചെതന്ന് ഇതിലൂചെടി വിയക്തമാകുന്നു.

സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ�യുചെടി ‘സ്മരാണ്കൾ മാത്രംം’ എന്ന കൃതിയാിൽ താൻ എഴുതുന്നത് ചാില 
സ്മരാണ്കൾ മാത്രംമാചെണ്ന്ന് ആമുഖമായാി സൂചാി�ിക്കുന്നു.1 ആത്മകഥയും ചാരാിത്രംവും തമ്മിിലുള്ള 
അതിർ വിരാമ്പുംകൾ എന്താണ്്? ചാരാിത്രംത്തിചെ� സംതയാത്മകതചെയാന്ത്? ആത്മകഥ�് ചാരാിത്രംപിഠന
നോമഖലയാിലുള്ള പ്രാമുഖയചെമന്ത്? എന്നിങ്ങചെന നിരാവിധാി സംനോന്ദഹാങ്ങളുംം ഇതിൽ നിറിഞ്ഞു നിൽക്കു
ന്നു. ആത്മകഥയാിചെല ചാരാിത്രംപിരാതചെയാക്കുറിിച്ച് ഉന്നയാി�ചെ�ട്ടി സംനോന്ദഹാവും എന്തിന് ഒരും സംാഹാി
തയകൃതിയാിൽ ചാരാിത്രംം നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നു എന്നതിചെ� ഉത്തരാവും അനോേഹാം തചെന്ന നൽകുന്നു. 
കഴിിഞ്ഞാകാലചെത്ത അറിിയാാനുള്ള പുതുതലമുറിയുചെടി ജീിജ്ഞാംാസംചെയാ ശമി�ി�ാനുള്ള ശ്രീമം. 
അതാണ്ിവിർ ചെചായ്യുന്നത്. പുതുതലമുറി�് തങ്ങളുംചെടി അനുഭാവിപിാഠങ്ങൾ വിരാചെമാഴിിയാായാി മാത്രംമ
ല്ലാ വിാചെമാഴിിയാായും പികർന്നുചെകാടുക്കുന്നു. അങ്ങചെനയാാണ്് വിംശാവിലീചാരാിത്രംങ്ങളുംം സംാമൂഹാികാ
ചാാരാങ്ങളുംം കൈകമാറിി വിന്നത്. ഇത്തരാം ഒരും സൂചാന ‘സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ’യാിലും കാണ്ാനാകുന്നു. 
ആത്മകഥാകാരാിയുചെടി മുത്തശ്ശിി താല അമ്മൂമ്മി അവിരുംചെടി കുടുംബിത്തിചെ� ചാരാിത്രംം പുതുതലമുറി�് 
പികർന്നുചെകാടു�ാനാഗ്രഹാിക്കുന്നത് ജീീവിിതത്തിൽ ഉപികാരാചെ�ടും എന്ന് കരുംതിയാാണ്്2.

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദയദശകങ്ങളിൽ ജീീവിിച്ച സംി. ചെക. നോരാവിതിയാമ്മി എന്ന എഴുത്തും
കാരാിചെയാ സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം എഴുത്ത് എന്നത് ഒരും പ്രതിസംന്ധിതചെന്നയാായാിരുംന്നു. നല്ലാ 
സംാമ്പത്തിക ചുറ്റുപിാടുള്ള കുടുംബിത്തിൽ പിിറിന്ന സ്ത്രീയാായാിരുംന്നു നോരാവിതിയാമ്മി. വിിവിാഹാിതയും 
അമ്മിയുമായാി കഴിിഞ്ഞുനോപിാരുംന്ന കാലത്ത് ഒരും കൃതിചെയാഴുതിയാതിചെ� നോപിരാിൽ പിഴിിനോകൾനോ�ണ്ട്ി 
വിന്നതിചെനക്കുറിിച്ച് ആത്മകഥയാിൽ സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. അമ്മി ദമയാന്തിയാമ്മിയും ഈ പ്രതിസംന്ധി 
നോനരാിട്ടിിരുംന്നതായാി വിയക്തമാകുന്നുണ്ട്് 3.സ്ത്രീകളുംചെടി സംമയാം മറ്റു പിലകാരായങ്ങളുംം അപിഹാരാിക്കുന്നതി
നാൽ സ്ത്രീ�് ഇതിചെനാന്നും സംമയാവുമില്ലാ സംാഹാചാരായവുമില്ലാ എന്നത് എ�ാലചെത്തയും 
സംംഘർ�ം തചെന്നയാാണ്്. ഭാാരായയുചെടി എഴുത്തിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള ചെകാമ്മിീസംയാർ കൈപിതലിചെ� പ്രതി
കരാണ്മിങ്ങചെനയാാണ്് “ഒരും പുസ്കാചെമഴുതാനുള്ള പ്രാപ്തിചെയാാന്നും ഇവിൾ�ില്ലാ” (സംി.ചെക. നോരാവിതി
യാമ്മി, 1977: 121) ഭാാരായ ‘പുസ്തക�ാരാി’യാാകുന്നതിന് സംമ്മിതമല്ലാ, പുസ്തകചെമഴുതിയാാൽ തചെന്ന അത് 
പ്രസംിദ്ധിീകരാി�രുംത്. നോവിണ്ചെമങ്കിൽ പിത്ത് വിർ�ം കഴിിഞ്ഞാ് പ്രസംിദ്ധിീകരാി�ാം എന്നിങ്ങചെന 
നിരാവിധാി എതിർപ്പുകൾ പ്രകടിി�ിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ഭാാരായ എഴുത്തുംകാരാി ആകുന്നതിചെല എതിർ
പ്പുമാത്രംമല്ലാ എഴുത്തുംകാരാിചെയാ സംമൂഹാം എങ്ങചെന നോനാ�ി�ാണുന്നു എന്നതും വിയക്തമാണ്്. 
ആളുംകൾ�് പില കഥകളുംം പിറിഞ്ഞു രാസംി�ാനുള്ള വികയാാണ്് സ്ത്രീയുചെടി എഴുത്ത് എന്നതിചെ� 
ചാില സൂചാനകൾ ഈ കൃതി അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നു.

ചാരാിത്രംഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതചെ�ടുന്ന വിസ്തുതകൾ പിലനോ�ാഴും സംാമാനയവിൽ�രാി�ചെ�ടിാ
റുണ്ട്്. പ്രാനോദശികവും കൈവിയാക്തികവുമായാ കാഴ്ച�ാടുകൾ ഇവിിചെടി തമസ്ക്കരാി�ചെ�ടുന്നു. 
ഇവിിചെടിയാാണ്് ആത്മകഥകൾ നോപിാലുള്ള സംാഹാിതയകൃതികളുംചെടി പ്രസംക്തി. ആ 
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കാലഘട്ടിചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ഒരും വിാചെമാഴിിപിാഠം എന്ന നിലയാിലും ആത്മകഥചെയാ വിിശകലനം 
ചെചായ്യംാവുന്നതാണ്്. സംമൂഹാത്തിചെ� ചെപിാതുനിഗംമനങ്ങൾ�് വിിരുംദ്ധിമായാ പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ 
ഇവിയാിൽ കടിന്നുവിരാാം. ഈ കൈവിരുംദ്ധിയാത്മകത നോപിാലും സംതയത്തിചെ� മുഖമാണ്്. ആത്മകഥാ
കാരാചെ� കൈവിയാക്തിക താല്പരായത്തിനനുസംരാിച്ച് ഇവിയ്ക്കുംള്ള പ്രാമുഖയങ്ങളിൽ വിയതയാസംമുണ്ട്ാകാചെമ
ങ്കിലും ഓനോരാാ ആത്മകഥയും ആ കാലഘട്ടിത്തിചെ� സംാമൂഹാികവും സംാംസ്കാാരാികവും രാാഷ്ട്രീീയാവും 
സംാമ്പത്തികവുമായാ നോമഖലകളിലൂചെടി കടിന്നു നോപിാകുന്നതായാിരാിക്കും. ചാരാിത്രംാഖയാനത്തിൽ 
എനോ�ാഴും ഭൂതകാലവും വിർത്തമാനകാലവും ഇടികലരുംന്നുണ്ട്്. ഭൂതകാല സംംഭാവിചെത്ത നോനാ�ി
�ാണുന്നത് വിർത്തമാനകാലത്തിലാണ്്. ഇത് ആ ഭൂതകാലചെത്ത വിയാഖയാനിക്കുന്നതിൽ 
സംാാധാീനം ചെചാലുത്തുംന്നുമുണ്ട്്.

സംാംസ്കാാരാികനനോവിാത്ഥാനം
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദയദശകങ്ങളിൽ നടിന്ന സംാമൂഹായപിരാിഷ്കരാണ് പ്രവിർത്തനങ്ങളുംനോടിയും 
ജീാതി�കത്തുംള്ള ദുരാാചാാരാങ്ങൾ ഇല്ലാാതാ�ാൻ നടിന്ന പിരാിശ്രീമങ്ങളുംനോടിയും പ്രതിനിധാാനങ്ങളാണ്് 
ആ കാലത്തുംള്ള ആത്മകഥകൾ. തിരാണ്ടുകുളികല്ലായാണ്ം, പുലകുളിയാടിിയാന്തിരാം, താലിചെകട്ടുക
ല്ലായാണ്ം തുടിങ്ങിയാ ആചാാരാങ്ങൾ നോചാാദയം ചെചായ്യംചെ�ട്ടുചെകാണ്ട്ിരുംന്ന കാലചെത്തയാാണ്് ‘സംഹാസ്രാ
പൂർണ്ണിമ’ നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നത്. ദുരാാചാാരാങ്ങൾ ഇല്ലാാതാകുനോമ്പാൾ ചാില നന്മാകളുംം അപ്രതയക്ഷമാകു
ന്നുണ്ട്് എന്ന യാാഥാർത്ഥയവും ശ്രീദ്ധിിനോ�ണ്ട് വിസ്തുതയാാണ്് എന്ന് നോരാവിതിയാമ്മി സൂചാി�ിക്കുന്നു4. 
വിരാൻ വിധുവിിചെ� കഴുത്തിൽ താലിചെകട്ടിി വിിവിാഹാം നടിത്താൻ ശ്രീീനാരാായാണ്ഗുരും ഉപിനോദശിച്ചത് 
വിലിചെയാാരും വിാഗംാാദത്തിനു വിഴിി ചെവിച്ചതായാി വിിവിരാിക്കുന്നു. നനോവിാത്ഥാന ആശയാങ്ങൾ ഒരും 
സംമൂഹാം സംാീകരാിച്ചത് വിിഭാിന്നതരാത്തിലാണ്്. സംമൂനോഹാാന്നതി�ായാി ചെകാണ്ടുവിന്ന പുത്തൻ ആശയാ
ങ്ങൾ ഒരാി�ലും ഏകപിക്ഷീയാമായാി അംഗംീകരാി�ചെ�ട്ടിിരുംന്നില്ലാ5. ചെപിണ്കുട്ടിികൾ ചെചാരാി�് ഇടിാൻ 
പിാടിിചെല്ലാന്നും ഭാർത്തൃ ഗൃഹാത്തിനോല�് കാൽനടിയാായാിത്തചെന്ന യാാത്രംചെചായ്യംണ്ം എചെന്നാചെ�യുള്ള 
പില അലിഖിത നിയാമങ്ങളുംം അന്ന് പിാലിച്ചുനോപിാന്നിരുംന്നു. പ്രനോദശികമായാി രൂപിചെ�ട്ടി ഇത്തരാം 
കീഴ്വിഴി�ങ്ങചെളാന്നും ചാരാിത്രംചെത്ത സംാമാനയവിൽ�രാിക്കുനോമ്പാൾ നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നില്ലാ. നാമകരാണ്
ത്തിൽനോപിാലും സംമൂഹാത്തിചെ�യും ചാരാിത്രംത്തിചെ�യും ഇടിചെപിടിലുകൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു . ‘സംഹാസ്രാ
പൂർണ്ണിമ’യാിൽ ഇത് പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ട്് 6. നോപിരാിചെല പിരാിഷ്കൃതാപിരാിഷ്കൃത ചാിന്തനോപിാചെല തചെന്ന 
തറിവിാട്ടു നോപിരുംകൾ സംാന്തം നോപിരാിനോനാടി് നോചാർത്ത് എഴുതുന്ന സംമ്പ്രദായാവും സംാവിധാാനം വിഴിി മാറുന്നു. 
വിാച്ചാലി, ചെകാറ്റയത്ത് തുടിങ്ങിയാ തറിവിാടു നാമങ്ങചെളാചെ� ചുരുംചെ�ഴുത്തുംകളായാിത്തീരുംന്നു. ‘സ്മരാ
ണ്കൾമാത്രംം’ എന്ന കൃതി ഇത് സൂചാി�ിക്കുന്നു. അനോ�ാ, ആനോറിാ വിയാസ്സുള്ളനോ�ാൾ തലനോശ്ശിരാി 
ഇംഗ്ലീീ�് സ്കൂളായാ ബിി.ഇ.എം.പിി.യാിൽ നോചാർന്നത് ചാനോന്ത്രാത്ത് കുഞ്ഞാ�നായാർ എന്ന നോപിരാിലായാി
രുംചെന്നങ്കിലും പിിന്നീടി് എനോ�ാനോഴിാ സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ�നായാർ ആയാി മാറിി. ചുരുംചെ�ഴുത്താ�ിയാ
നോ�ാൾ വിന്ന പിിശകാണ്് ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്നചെതങ്കിലും നോകരാളീയാ നനോവിാത്ഥാന സംാഹാചാരായമാണ്് 
ഈ സ്ഥിതിഗംതിയും സംംജീാതമാ�ിയാത്. മരുംമ�ത്തായാവിയവിസ്ഥയുചെടി സംാാധാീനം ഈഴിവിരുംനോടി
യും നായാന്മാാരുംനോടിയും സംമുദായാങ്ങൾ�ിടിയാിൽ എത്രംനോത്താളം പ്രബിലമായാിരുംന്നു എന്ന് ഈ 
ആത്മകഥകനോളാനോരാാന്നും നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നു. എന്നാൽ മ�ത്തായാ വിയവിസ്ഥയാിനോല�് പിറിിച്ചുനടി
ചെ�ടുന്നതിചെ� സംാക്ഷയപിത്രംങ്ങളുംമാണ്ിവി. അണുകുടുംബിത്തിനോലക്കുള്ള മാറ്റം ഈ ആത്മകഥ
കളിൽ പ്രകടിമാണ്്.

രാാഷ്ട്രീീയാനിലപിാടുകൾ



151
2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം

ആത്മകഥകൾ രാചായാിതാ�ളുംചെടി താല്പരായങ്ങൾ�നുസംരാിച്ച് പില മണ്ഡ്ലങ്ങളിൽ ഊന്നിനിനോന്ന
�ാം. രാാഷ്ട്രീീയാ വിയവിഹാാരാങ്ങനോളാടും സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതാവിസ്ഥകനോളാടും ചെതാഴിിൽ നോമഖലകനോളാ
ടുചെമാചെ� ബിന്ധചെ�ട്ടി് അവി�് ലഭാിക്കുന്ന ഊന്നലുകൾ വിയതയാസംചെ�ടിാം. ബ്രിിട്ടിീഷുകാരുംചെടി കച്ച
വിടിനോകന്ദ്രവും മറ്റ് പില വിയവിസംായാ പ്രമുഖന്മാാരുംചെടിയും പ്രവിർത്തന നോമഖലയുമായാിരുംന്ന തലനോശ്ശി
രാിയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ സംാമ്പത്തികചാരാിത്രംത്തിചെ� ചാിത്രംം ഈ ആത്മകഥകൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. 
മയ്യംഴിി വിിനോമാചാന സംമരാ ചാരാിത്രംം, ��് ഭാരാണ്ം തനോേശീയാർ�് നൽകിയാ അവിസംരാങ്ങൾ, അവിർ 
അധാികാരാം കൈകമാറിിയാത് ഇങ്ങചെന പില ചാരാിത്രംസംംഭാവിങ്ങളുംം ‘സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ’യാിൽ പിരാാമർ
ശിക്കുന്നുണ്ട്്. �ഞ്ചുകാർ മാഹാി വിിട്ടുനോപിായാത് മർമ്മിനോഭാദകമായാ കാഴ്ചയാായാിരുംന്നു എന്ന് ആത്മക
ഥയാിൽ നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നു. തചെ� സംാനോദശത്തിനുനോവിണ്ട്ി പ്രനോതയകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുനോവിണ്ട്ി സംജീീവിമായാി 
പ്രവിർത്തിക്കുകയും ഗംാന്ധിജീി പിണ്�ിരാിവിിനു വിന്നനോ�ാൾ തചെ�യും മ�ളുംചെടിയും ആഭാരാണ്ങ്ങൾ 
ഊരാിചെ�ാടുക്കുകയും ചെചായ്ത് വിയക്തി ഇങ്ങചെന പ്രതികരാിക്കുനോമ്പാൾ കൈവിരുംദ്ധിയം നോതാന്നാവുന്ന
താണ്്. വിളചെരാ സംതയസംന്ധമായാി തചെ� അഭാിപ്രായാം നോരാഖചെ�ടുത്തുംകയാാണ്ിവിിചെടി. രാാജീയതാത്പി
രായങ്ങൾ�് അനുഗുണ്മായാി മാത്രംം പ്രതികരാിക്കുക എന്ന നിർബിന്ധബുദ്ധിിനോയാാചെടിയാല്ലാ തചെ� 
ജീീവിിതകഥ രാചാിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതികരാണ്വും ചാരാിത്രംസംതയത്തിചെ� പിാഠം തചെന്നയാാണ്്.

നോരാവിതിയാമ്മിയുചെടി ‘നോകാനോട്ടി�ാരാ�വിിടി’എന്ന ഭാവിനത്തിനും അതിനു നോചാർന്നു നില്ക്കുന്ന ‘തിരും
വിങ്ങാടി് ’എന്ന പ്രനോദശത്തിനും ആ നോപിരാ് കൈകവിന്നതിചെ� പിിറികിൽ നോപിാലും രാാഷ്ട്രീീയാബിന്ധങ്ങളും
ണ്ട്്.ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധാിപിതയകാലത്ത് കച്ചവിടി�ാർക്കും സംമ്പന്നർക്കും സംമൂഹാത്തിലുണ്ട്ായാി
രുംന്ന പിദവിിയും വിിശാാസംയതയും ഇത്തരാചെമാരും സ്ഥലനാമചാരാിത്രം കഥയ്ക്കും പിിറികിലുണ്ട്്. സംാനോദശി
കനോള�ാൾ പിരാനോദശികചെള വിിശാസംിക്കുകയും പിരാിഗംണ്ിക്കുകയും ചെചായ്ത്് ഭാാരാതം വിിനോദശശക്തിക
ളുംചെടി നോകാളനിയാായാി മാറിിയാ രാാഷ്ട്രീീയാ ചാരാിത്രംവുമായാി ഇത്തരാം കഥകചെള നോചാർത്തും ചെവി�ാവുന്ന
താണ്്.പില വിിഭാാഗംങ്ങളിൽചെപിട്ടി സംമ്പന്നർ വിന്നു നോപിാവുകയും കച്ചവിടിം വിിപുലചെ�ടുത്തകയും 
ചെചായ്ത് ഉത്തരാ മലബിാറിിൽ പ്രനോതയകിച്ച് തലനോശ്ശിരാിയാിൽ ഇത് സംവിിനോശ�മായാ ജീീവിിതാവിസ്ഥകൾ
�് കാരാണ്മായാിട്ടുണ്ട്്. ആധുനികത വിളചെരാ പ്രബിലമായാിതചെന്ന ഇവിിചെടി പ്രചാരാി�ി�ചെ�ട്ടു. പുറിത്തും 
പിണ്ിക്കുനോപിാവുകയും ചെതങ്ങുകയാറുകയും ചെചായ്ത്ിരുംന്ന ഈഴിവിരാിൽ ചാിലർ വിലിയാ ജീന്മാിമാരാായാി. 
ഉന്നത വിിദയാഭായാസംം നോനടുകയും, ഉന്നത ഉനോദയാഗംങ്ങൾ നോനടുകയും ചെചായ്ത് ഒരും വിിഭാാഗംം ഈഴിവിർ
�ിടിയാിൽതചെന്ന രൂപിചെ�ട്ടുവിന്നു. അവിർ നായാർ പ്രമാണ്ിമാചെരാനോ�ാചെലതചെന്ന പ്രമാണ്ിത്തമുള്ള
വിരാായാി. ചെകാറ്റയത്ത്, ചൂരായായാി, വിാച്ചാലി, മൂർനോ�ാത്ത് തുടിങ്ങിയാ വിലിയാ തീയ്യം തറിവിാടുകചെളയും 
പിട്ടിാള ഉനോദയാഗംസ്ഥനായാ കുഞ്ഞാ�, വി�ീലായാ ചെകാറ്റയത്ത് രാാമുണ്ണി, ഡ്ി�ിക്ട്് കലക്ട്റിായാ ചൂരായായാി 
കണ്ണൻ തുടിങ്ങിയാ പിലപ്രമുഖചെരായും ആത്മകഥയാിൽ പിരാാമർശിക്കുന്നു. ഈഴിവിചെരാ സംമുദ്ധിരാി�ാൻ 
ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരും പ്രവിർത്തിക്കുന്ന കാലത്തിനു മുമ്പുംതചെന്ന ഒരും വിിഭാാഗംം ഈഴിവിർ കാലത്തി
ചെനാ�ം നടി�ാൻ ശ്രീമിച്ചിരുംന്നു

ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാചെ� ആത്മകഥയാിലും ആ കാലഘട്ടിങ്ങളിൽ നായാന്മാാരുംം ഈഴിവിരുംം 
സംമൂഹാത്തിചെ� ഉന്നത നോശ്രീണ്ിയാിൽ വിർത്തിച്ചതിചെനക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ട്്. ചാാത്തും 
അധാികാരാി, കുഞ്ഞാി�ണ്ണൻ നോമനവിൻ, ശങ്കരാൻ നോമനവിൻ, നാജീർ അനന്തൻ നമ്പയാർ, വിിചാാരാണ് 
ഗുമസ്തൻ ചാാത്തുംനമ്പയാർ തുടിങ്ങിയാവിചെരായും ചെമായാാരാത്ത് ഭാവിനചെത്തയും ‘എചെ� ജീീവിിതകഥ’യാിൽ 
പിരാാമർശിക്കുന്നു (ജീനാർേനൻ ചെമായാാരാത്ത്, (എഡ്ി.) 2012: 20). നായാർ തറിവിാടുകൾ മുടിിയുന്നതിനു 
പ്രധാാന കാരാണ്ം ‘ജീാതിക്കൂട്ടിങ്ങൾ’ എന്ന രാീതിയാിൽ നിലനിന്ന പിരാസ്പരാ വിഴിക്കുകളാചെണ്ന്ന് ശ്രീീ. 
ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാൻ നിരാീക്ഷിക്കുന്നു.
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തഹാസംിൽദാർമാരുംം, വി�ീൽഗുമസ്തന്മാാരുംം ഉള്ള നായാർ തറിവിാട്ടിിൽ വിളർന്ന വിയക്തിയാാ
യാിരുംന്നു ശ്രീീ സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ�. ആ കാലത്ത് നിരാവിധാി ആളുംകൾ ചെപിനാങ്ക്, ചെകാളമ്പ്, റിങ്കൂണ്, 
സംിംഗംപ്പൂർ തുടിങ്ങിയാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെതാഴിിൽ നോതടിി നോപിായാിരുംന്നു. സംാന്തം കൃ�ിയും പുറിത്തും നിന്നുള്ള 
വിരുംമാനവും കാരാണ്ം സംമൂഹാത്തിൽ പിട്ടിിണ്ിയുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലാ എന്ന് അനോേഹാം (സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ�, 
2000: 47) സൂചാി�ിക്കുന്നു. നായാരുംം തീയ്യംരുംം ഏതാണ്ട്് ഒനോരാ സംംസ്കാാരാ സംമ്പത്തുംള്ളവിർ. ഈഴിവിർ 
സംാന്തം അധാാാനം ചെകാണ്ട്് നായാന്മാാരുംചെടി ധാനസ്ഥിതിയാിചെലത്തി. നായാർ-ഈഴിവി ലഹാള അതി
രൂക്ഷമായാിചെല്ലാങ്കിലും ഈ പ്രനോദശങ്ങളിൽ ചാില അനിഷ്ടം സംംഭാവിങ്ങൾ ഉണ്ട്ാ�ിയാിരുംന്നു. മാവിി
ലാ�ാവിിൽ നടിക്കുന്ന അനുഷ്ഠിാനമായാ ‘അടിി’യാിൽനോപിാലും നായാർ-ഈഴിവി ലഹാള പ്രകടിമാവുക
യും ചെചായ്തു. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദയകാലത്ത് നിലനിന്ന സംമൂഹാത്തിചെ� ചാരാിത്രംപിാഠങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണ്ിത്.

ചെമായാാരാത്തിചെ�യും സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ�യുചെടിയും ആത്മകഥയാിൽ ഉപ്പുസംതയാഗ്രഹാം പ്രധാാന 
വിി�യാമായാി കടിന്നു വിരുംന്നു. ചെക. നോകള�നും, കൂട്ടിാളികളുംം നയാിക്കുന്ന സംമരാത്തിചെ� ആരാംഭാചെത്ത
ക്കുറിിച്ച് വിിശദമായാി വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. നോകരാളത്തിൽ ഉപ്പുസംതയാഗ്രഹാം നടിത്തനോണ്ാ? മാ�ിള 
ലഹാള കഴിിഞ്ഞാ് അധാികകാലത്തിനു മുമ്പ് വിീണ്ടുചെമാരും കുഴി�കാലത്തിചെ� ആവിശയമുനോണ്ട്ാ? 
തമിഴ്നാാട്ടിിൽ ചെചാന്ന് സംമരാം നടിത്തണ്നോമാ? എന്നിങ്ങചെന ചാർച്ചകൾ�് ഒടുവിിൽ പിയ്യംന്നൂർ സംമരാ
ത്തിന് ധാാരാണ്യാാവുകയും ചെചായ്തു. ഉപ്പു കുറുക്കുന്ന നോവിളയാിൽ ആദയഘട്ടിത്തിൽ അറിസ്റ്റുണ്ട്ാകാതി
രാിക്കുകയും ‘നോദശീയാ ഉ�ി’ചെനതിചെരാ ഒരും പിത്രംക്കുറിി�് ഇറിക്കുകയുമാണ്് അധാികാരാികൾ ചെചായ്ത്ത്. 
ഇ.എം. നോഗംാണ് എന്ന കലക്ട്ർ രാസംികനായാിരുംന്നു. ഇർവിിൻ ഗംാന്ധിചെയാ അറിസ്റ്റുചെചായ്യംാത്തതു
നോപിാചെല താൻ നോകള�ചെന അറിസ്റ്റുചെചായ്യുന്നിചെല്ലാന്ന് നയായാം പിറിഞ്ഞാ് അറിസ്റ്റാ് കൈവികിക്കുന്നു. ശ്രീീ. 
സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ� ആത്മകഥയാിൽ പിത്രംപ്രവിർത്തകചെ� ദൃഷ്ടംിയാിലൂചെടി ഉപ്പുസംതയാഗ്രഹാചെത്ത 
കണ്ട്റിിയുകയാാണ്്. ഉപ്പുകുറു�ൽ സംമരാത്തിചെ� നോനതൃതാപിദവിിയാിചെലത്തി ജീാഥനയാിച്ച ചെമായ്യംാരാ
ത്ത് ശങ്കരാൻ തചെ� ജീയാിലനുഭാവിങ്ങളുംം അവിിചെടിനിന്ന് ഏനോല്ക്കാണ്ട്ിവിന്ന പിീഡ്നങ്ങളുംം ആത്മകഥ
യാിൽ വിിവിരാിക്കുന്നു. വൃത്തിഹാീനമായാ ഭാക്ഷണ്വും അതിലും ഭാീകരാമായാ മാനസംിക പിീഡ്നങ്ങളുംം 
തചെ� ജീയാിലനുഭാവിങ്ങളായാി നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നു. സംി.എച്ചിചെ� ആത്മകഥയാിൽ ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാ
ചെ� നോപിരാ് പിരാാമർശി�ചെ�ടുനോന്നയാില്ലാ. രാണ്ടുനോപിരുംം കാലചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നതിചെല 
വിീക്ഷണ് കൈവിവിിധായമായാിരാി�ാം ഇതിനു കാരാണ്ം.

ആധുനികവിിദയാഭായാസംം
ഉന്നതവിിഭാാഗംങ്ങൾ സ്കൂൾ വിിദയാഭായാസംത്തിചെ� മൂലയം തിരാിച്ചറിിഞ്ഞാ കാലഘട്ടിചെത്ത ചെമായാാരാത്തി
ചെ�യും സംി.എച്ച്. കുഞ്ഞാ�യുചെടിയും ആത്മകഥകൾ നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നു. ബിാസംൽ മി�ൻ സ്ഥാപി
നങ്ങളുംം ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജും വിിദയാഭായാസംചെത്ത നോപ്രാത്സാഹാി�ിച്ചു. ആണ്കുട്ടിികൾചെ�ാ�ം 
അപൂർവ്വമാചെയാങ്കിലും ചെപിണ്കുട്ടിികളുംം വിിദയാഭായാസം പ്രവിർത്തനത്തിൽ ഏർചെ�ട്ടു. ചെമായാാരാത്ത് 
ശങ്കരാൻ ചെമ�ാചെളയുചെടി വിിദയാഭായാസം പിദ്ധിതിനോയാാടുള്ള വിിനോയാാജീിപ്പുചെകാണ്ട്് സ്കൂൾ പിഠനം ഉനോപി
ക്ഷിച്ചു. പിിന്നീടിനോേഹാം കൽ�ത്ത ചെമഡ്ി�ൽ നോകാനോളജീിൽ നോചാർന്നു പിഠിക്കുന്നു. ആസംമയാത്ത് 
‘ഇംഗ്ലീീ�് നോമൻ ’പിത്രംത്തിൽ പ്രൂഫ്് റിീഡ്റുചെടി പിാർട്ടി് കൈടിം നോജീാലിയും സംാീകരാിച്ചിരുംന്നു. ചെപിാതുപ്ര
വിർത്തനത്തിനിറിങ്ങി ഒടുവിിൽ പിഠനം പിാതിവിഴിിയാിൽ ഉനോപിക്ഷിച്ചു. കൽ�ത്തയാിൽ മലയാാളി 
സംമാജീം രൂപിീകരാിച്ച് പ്രവിർത്തിക്കുകയും പിിന്നീടി് നാട്ടിിനോല�് തിരാിച്ചുവിന്ന് നോദശീയാ സംാാതന്ത്രയ 
പ്രവിർത്തനത്തിനോലർചെ�ടുകയും ചെചായ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രംമാണ്് വിിവിരാിക്കുന്നത്. ഒരും പ്രനോദശത്തിചെ� 
ചാരാിത്രംം ആ പ്രനോദശത്തിൽ മാത്രംം ഒതുങ്ങാചെത വിിപുലമായാ ചാരാിത്രംപ്രക്രിയായുമായാി നോചാർന്നു 
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നിൽക്കുനോമ്പാനോഴി അത് യാഥാർത്ഥ പ്രാനോദശിക ചാരാിത്രംമാകുന്നുള്ളൂ. പ്രാനോദശിക ചാരാിത്രംങ്ങളാണ്് 
നോദശീയാ ചാരാിത്രംചെത്ത രൂപിചെ�ടുത്തുംന്നത്. ആത്മകഥകനോളാനോരാാന്നും പ്രാനോദശിക ചാരാിത്രംം ചെവിളിചെ�
ടുത്തുംന്നവിയാാണ്്. അവിനോയാാനോരാാന്നും നോദശീയാ ചാരാിത്രംനോത്താടി് നോചാർന്നു നിൽക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു

ആത്മകഥകളിലൂചെടി നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്ന വിാചെമാഴിിപിാഠങ്ങളുംം ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. 
ചെകാനോളാണ്ിയാൻ ആധാിപിതയവും നനോവിാത്ഥാനമുനോന്നറ്റങ്ങളുംം സംാംസ്കാാരാിക പിരാിവിർത്തനത്തിചെ� 
സംംഘർ�പിരാതയും വിിവിിധാ പിാഠങ്ങളായാി നോരാഖചെ�ടുത്തചെ�ടുന്നു. ആധാികാരാികചാരാിത്രംചെത്ത�ാൾ 
സംതയസംന്ധമായാി സംമൂഹാം അഭാിമുഖീകരാിച്ച പ്രതിസംന്ധികചെള, പുനോരാാഗംതിചെയാ അടിയാാളചെ�ടുത്തും
വിാൻ ഇത്തരാം ആത്മകഥകൾ�് സംാധാിച്ചതായാി കാണ്ാം. ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികത എങ്ങ
ചെനയാാണ്് സംാധാാരാണ് ജീനജീീവിിതത്തിനോല�് പ്രസംരാിച്ചത് എന്നും അവിർ നോപിാലുമറിിയാാചെത 
അവിർ�് സംംഭാവിിച്ച അഭാിരുംചാിമാറ്റങ്ങളുംം ഇവിയാിൽ പ്രകടിമാകുന്നു. ചാില സംംഭാവിഗംതികളിൽ 
ഇവിരുംചെടി അഭാിപ്രായാങ്ങൾ വിിഭാിന്നമാചെണ്ന്നതും ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. സ്ത്രീകളുംചെടി ജീീവിിതം ആധുനിക
ത�് മുമ്പുംം അതിനുനോശ�വും എന്തായാിരുംന്നു എന്ന് നോരാവിതിമ്മിയുചെടികൃതി അടിയാാളചെ�ടുന്നുണ്ട്്. 
നിരാവിധാി വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങൾ ഒരും ചാരാിത്രംനിർമ്മിിതിയാിൽ ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുംനോമ്പാൾ ഓനോരാാ 
ആത്മകഥയും ഇത്തരാചെമാരും വിാചെമാഴിി വിഴി�മായാി ചാരാിത്രംനിർമ്മിിതിയാിൽ സംാീകരാി�ാവുന്നതാണ്.്

കുറിിപ്പുകൾ
1. “വിളചെരാ നോവിഗംം മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഒരും കാലഘട്ടിത്തിലൂചെടിയാാണ്് നാം കടിന്നുനോപിാചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നത്. ഇന്നചെല 

കണ്ട്ത് ഇന്നു കാണുന്നില്ലാ. അതിചെനക്കുറിിച്ച് ഓർമ്മിയും എത്രം നോവിഗംമാണ്് നഷ്ടംമാകുന്നത് ! ചാരാിത്രംചെമഴുത്ത് ആവിശയ
മാനോണ്ാ, ഗുണ്ം ചെചായ്യുന്നുനോണ്ട്ാ എന്ന കാരായം ഇരാി�ചെട്ടി. കഴിിഞ്ഞാകാലങ്ങളിൽ നടിന്ന പിലതിചെനക്കുറിിച്ചും പുതിയാ 
തലമുറി�് ജീിജ്ഞാംാസംയുണ്ട്്. അത് ആവും മട്ടി് തൃപ്തിചെ�ടുത്താൻ ചാിലർ ശ്രീമിക്കുചെമങ്കിൽ വിലിയാ ചെതറ്റാകുനോമാ? ഈ 
കുറിിപ്പുകൾ�് അത്രംനോയാ സംാധൂകരാണ്മുള്ളൂ. ഇചെതാരും കഥയാല്ലാ. ആത്മകഥയാല്ലാ. ചാരാിത്രംമല്ലാ ചാിതറിി�ിടിക്കുന്ന സ്മ
രാണ്കൾ മാത്രംം. സംംഭാവിങ്ങചെള, ആളുംകചെള, നാട്ടുനടിപ്പുകചെള, സ്ഥാപിനങ്ങചെള, പ്രസ്ഥാനങ്ങചെള ഒചെ� ഈ കുറിി
പ്പുകൾ ചെതാട്ടുഴിിനോഞ്ഞാ�ാം. ഓർമ്മികൾ ചെതറ്റാം, മുറിിഞ്ഞുനോപിാകാം. അതിൽ തചെന്ന അറിിയാാചെത, വിയക്തിയുചെടി 
ഇഷ്ടംാനിഷ്ടംങ്ങൾ കലർന്നുനോപിാനോയാ�ാം. അത്രംചെയാാചെ� വിികലതകൾ അതിലുണ്ട്ാകാചെമന്നറിിഞ്ഞു ചെകാണ്ടു 
തചെന്നയാാണ്് ഇചെതഴുതുന്നത്. സംതയമാനോയാാ ചാരാിത്രംമാനോയാാ കണ്�ാനോ�ണ്ട് കഥയാായാി വിിചാാരാിച്ചാൽ മതി. ചാരാി
ത്രംചെമഴുതുന്നത്, സംതയം അറിിയുക എന്ന ലക്ഷയം മുൻനിർത്തി നോനാ�ിയാാൽ ഒരും വിയർനോത്ഥാദയമമാചെണ്ന്നു പ്രസംി
ദ്ധിസം�ാരാിയും ചാരാിത്രംകാരാനും മറ്റുമായാിരുംന്ന സംർ ഫ്ിലി�് സംിഡ്്നി സംാന്തം അനുഭാവിം ചെകാണ്ട്് മനസ്സിലാ�ി. 
പിിചെന്ന ‘സംതയം, എന്താണ്ീ സംതയം?’ എന്നു നോചാാദിച്ച പിിലാനോത്താസും ഒന്നും അറിിഞ്ഞുകൂടിാത്ത ആളായാിരുംന്നില്ലാനോല്ലാാ” 
(സംി.എച്ച് കുഞ്ഞാ�, സ്മരാണ്കൾമാത്രംം, 2000: 15).

2. 2 ആത്മകഥാകാരാിയുചെടി മുത്തശ്ശിി അവിരുംചെടി കുടുംബിത്തിചെ� ചാരാിത്രംം പുതുതലമുറി�് പികർന്നുചെകാടു�ാനാഗ്രഹാി
ക്കുന്നു. അതിചെനാരും യുക്തിയും പിറിയുന്നുണ്ട്്. “എചെ�നോശ�ം ഇചെതാചെ� അജ്ഞാംാതമാകാനോന തരാമുള്ളൂ. ഒരും 
കാലത്ത് നിങ്ങൾ�് ഈ ചാരാിത്രംം ഉപികാരാപ്രദമാകുചെമങ്കിൽ അചെതാരും വിൻകാരായമായാനോല്ലാാ”, (സംി.ചെക. നോരാവിതി
യാമ്മി, സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ, 1977: 34). കുടുംബിചാരാിത്രംത്തിചെ� നിർണ്ണായാകമായാ പില ജീീവിിത മുഹൂർത്തങ്ങളിലും 
ഭാാഗംമാ�ായാിരുംന്ന താല അമ്മൂമ്മി ആ അനുഭാവിങ്ങളാണ്് ഒട്ടും നോചാാർന്നുനോപിാകാചെത പികർന്നു ചെകാടു�ാൻ ശ്രീമി
ക്കുന്നത്. ഗുജീറിാത്തി പിരാമ്പരായാിൽ ജീനിച്ച തീയ്യംക്കുട്ടിി, നോബിാംചെബിയാിനോല�് അച്ഛിചെ� കൂചെടിയുള്ള യാാത്രം, അമ്മിാവി
നാൽ നോമാഷ്ടംി�ചെ�ട്ടി് തിരാിച്ച് തലനോശ്ശിരാിയാിൽ എത്തിനോച്ചർന്നതിനുനോശ�മുള്ള ജീീവിിതം ഇങ്ങചെനയുള്ള പില അനുഭാ
വിങ്ങളുംം അവിർ വിിവിരാിക്കുനോമ്പാൾ മരുംമ�ത്തായാ വിയവിസ്ഥയാിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന കടുംപിിടുത്തങ്ങൾ, മ�ചെള പിരാിഷ്കൃത 
സംാഹാചാരായത്തിൽ വിളർത്താനാഗ്രഹാിക്കുന്ന പിിതാവിിചെ� ആധുനിക നോലാകജീീവിിതനോത്താടുള്ള മമത, ബ്രിിട്ടിീ�്, ��് 
ഭാരാണ്ങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള നോചാരാിനോ�ാരുംകൾ തനോേശിയാരുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ ചെചാലുത്തിയാ സംാാധാീനം തുടിങ്ങിയാ ചാരാിത്രം 
വിസ്തുതകചെളക്കൂടിി അനാവിരാണ്ം ചെചായ്യുന്നു.

3. ഒരും നോനാവിചെലഴുതി കുടുംബിാംഗംങ്ങചെള കാണ്ിച്ചനോ�ാൾ വിയതയസ്ത പ്രതികരാണ്ങ്ങളാണുണ്ട്ായാത്. സ്ത്രീകൾ�് നോവിണ്ട്ി 
സംമാജീം നടിത്താൻ മുന്നിട്ടിിറിങ്ങുകയും സ്ത്രീകൾ�് വിായാി�ാനായാി പുസ്തകങ്ങൾ വിീട്ടിിചെലത്തിക്കുന്ന തരാത്തിലുള്ള 
വിായാനശാല എർചെ�ടുത്താൻ പിരാിശ്രീമിക്കുകയും ചെചായ്ത് ദമയാന്തിയാമ്മി ആശ്ചരായനോത്താചെടി നോചാാദിച്ചു. “നിന�് 
ഇചെതാചെ� എഴുതാൻ എങ്ങചെന കഴിിഞ്ഞു? ഇതിചെനാചെ� സംമയാം എവിിചെടിനിന്നു കിട്ടിി? എനിക്കും 
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ഇങ്ങചെനചെയാാന്ന് എഴുതണ്ചെമന്നുണ്ട്ായാിരുംന്നു. പിനോക്ഷ ഇംഗ്ലീീ�് പിരാിജ്ഞാംാനമില്ലാാത്തതുചെകാണ്ട്് എത്തുംംപിിടിിയും 
കിട്ടിിയാില്ലാ. അങ്ങചെന എചെ� ആശ മുളയാിനോല കരാിഞ്ഞുനോപിാകുകയാാണുണ്ട്ായാത്” (സംി.ചെക. നോരാവിതിയാമ്മി, സംഹാസ്രാ
പൂർണ്ണിമ, 1977: 121). ഈ പ്രതികരാണ്ത്തിൽ തനി�് സംാധായമാകാത്ത കാരായം മകൾക്കു സംാധാിച്ചതിചെ� 
സംനോന്താ�വും തനി�് അത് സംാധായമാകാത്തതിചെ� ദുഃഖവും വിയക്തം.

4. നായാന്മാാരുംനോടിയും തീയ്യംരുംനോടിയും ഇടിയാിൽ നടിക്കുന്ന സംാമുദായാികമായാ ആചാാരാങ്ങളിലൂചെടി താഴ്ന്നജീാതി�ാർ�് 
തലമുറിയാായാി ചാില അവികാശങ്ങൾ കിട്ടുകയും സംാമ്പത്തികനോനട്ടിം ഉണ്ട്ാവുകയും ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. തീയ്യംർ�ിടിയാിൽ 
താലിചെകട്ടുകല്ലായാണ്ം നടിത്തുംന്നത് കാവുതീയ്യംനാണ്്. മറ്റ് സംമുദായാങ്ങൾ�ിടിയാിൽ താലിചെകട്ടി് നടിത്താൻ 
അയാാൾ�് അവികാശമില്ലാ. കാവുതീയ്യംൻ അമ്മിായാിചെയാചെ�ാണ്ട്് കുട്ടിിയുചെടി കഴുത്തിൽ താലിചെകട്ടിിക്കുന്നു. ഇതിൽ 
പിങ്കുനോചാരുംന്ന കാവുതീയ്യംനും മണ്ണാനും മണ്ണാത്തിക്കും പ്രനോതയകം പിണ്വും പുതുവിസ്ത്രവും നൽകുന്നു. മറ്റ് അടിിയാന്തരാ
ങ്ങൾക്കും സംഹാായാികളായാി നിൽക്കുന്നവിർ�് പില ഉപിഹാാരാങ്ങളുംം ലഭാി�ാറുണ്ട്്. ഇത്തരാം പിരാസ്പരാ വിിനിമയാങ്ങ
ചെളല്ലാാം ആചാാരാങ്ങൾ അപ്രതയക്ഷമാകുന്നനോതാചെടി നശിച്ചുനോപിാകുന്നു

5. 1908 ലാണ്് നോരാവിതിയാമ്മിയുചെടി വിിവിാഹാം നടിന്നത്. താലിചെകട്ടു കല്ലായാണ്നോത്താചെടി ചെപിണ്കുട്ടിി താലി അണ്ിയുന്ന
തിനാൽ പിിന്നീചെടിാരും താലിചെകട്ടിാറിില്ലാ. അതായാത് വിരാൻ വിധുവിിചെ� കഴുത്തിൽ താലിചെകട്ടിാറിില്ലാ. വിധുവിിചെ� 
ആങ്ങളയാാണ്് വിരാചെന മാലയാിട്ടു സംാീകരാിക്കുന്നത്. നാരാായാണ്ഗുരുംവിിചെ� ഉദ്നോബിാധാനം വിലിചെയാാരും വിാഗംാാദത്തിനു 
വിഴിി ചെവിച്ചു. താലിയുമായാി വിരാൻ വിരാികയാാചെണ്ങ്കിൽ കല്ലായാണ്ം നടിത്തിചെല്ലാന്ന് തലനോശ്ശിരാി�ാരുംം താലിചെകട്ടിിത്തചെന്ന 
കല്ലായാണ്ം നടിത്തുംചെമന്ന് മാഹാി�ാരുംം. ഒടുവിിൽ പ്രശ്നം ഈശാരാാധാീനത്താൽ ഒഴിിവിായാി എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്രംി ആശാ
സംിക്കുന്നു.താലിചെകട്ടിാചെത കല്ലായാണ്ം നടിന്നതിൽ വിധൂബിന്ധു�ൾ സംമാധാാനിക്കുനോമ്പാൾ താലിചെകട്ടിാചെത 
കല്ലായാണ്ം നടിന്നതിന് വിരാചെ� ബിന്ധു�ൾ വിധുവിിന് ഉറിങ്ങാൻ പിായാനോപിാലും ചെകാടു�ാചെത ശിക്ഷിക്കുന്നു

6. അമ്മൂമ്മി കുട്ടിികനോളാടി് പിറിയുകയാാണ്്.

“സംനോഹാാദരാൻ വിിദയാസംാഗംർ, ഞാാൻ താരാാബിായാി, എചെ� സംനോഹാാദരാിമാരാിൽ ഒരാാൾ സംനോരാാജീിനിബിായാി, എല്ലാാവി
രാിലും ഇളയാവിൾ ദീനാബിായാി”

ഇതുനോകട്ടിനോ�ാൾ നോപിരാക്കുട്ടിിയുചെടി പ്രതികരാണ്ം

“ഹാാ! എത്രംനല്ലാ നോപിരുംകൾ പിിചെന്ന എവിിടുന്നാണ്മ്മൂനോമ്മി ഈ ചാിരുംതയും താലയും, ചെകാറുമ്പിയും, മത്തിച്ചിയും, 
കുറിത്തിയും, കാ�ച്ചിയുചെമാചെ� വിന്നു നോചാർന്നത്” (സംി.ചെക. നോരാവിതിയാമ്മി, സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ, 1977: 31). ഉന്നതരാായാ 
നോസംട്ടുമാരുംചെടി ഭാാരായയും മ�ളുംചെമാചെ� ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന നോപിരുംകൾ താചെഴി�ിടിയാിലുള്ളവിന് ഉപിനോയാാഗംി�ാനാവിി
ല്ലാ. തീയ്യംചെപിണ്കുട്ടിി ‘മന്ദി’നോസംട്ടിിചെ� ഭാാരായയാാകുനോമ്പാൾ ‘മാദ്രി’യാായാി മാറുന്നു. അനോതസംമയാം റിസ്ത�ി നോസംട്ടിിചെ� 
മകൾ താരാാബിായാി നോകാരും കാരാണ്വിരുംചെടി മരുംമകളാകുനോമ്പാൾ താലയാാനോകണ്ട്ി വിരുംന്നു. ആധുനികതയുചെടി 
കാലത്ത് ഈ കടുംപിിടുത്തങ്ങൾ സംാവിധാാനം അയായുന്നു. അനോ�ാൾ താലയുചെടി മ�ൾ കുഞ്ഞാ�യും ദമയാന്തിയു
മായാി. പിരാിഷ്കാരാത്തിനനുസംരാിച്ച് മകന് നോപിരാിടിാൻ കഴിിഞ്ഞാിചെല്ലാങ്കിലും മകൾ�് നോപിരാിടിാൻ സംാധാിച്ചതിൽ ആ അമ്മി 
സംനോന്താ�ിക്കുന്നു.

സംഹാായാഗ്രന്ഥങ്ങൾ
27. അജീിത നോചാമ്പൻ, ‘സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ:  ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികതചെയാ അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാ ആത്മകഥ’, തുടിി, 

2017 (ഏപ്രിൽ - ജൂണ്) വിാലയം 5 ല�ം 2, മലയാാള വിിഭാാഗംം, കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാല, നീനോലശാരാം.

28. അനിൽ കുമാർ എ.വിി., 2007, ഇന്ദുനോലഖയുചെടി അനുജീത്തിമാർ, മാതൃഭൂമിബുക്സി്, നോകാഴിിനോ�ാടി്.

29. കുഞ്ഞാ� സംി.എച്ച്., 2000, സ്മരാണ്കൾ മാത്രംം, കറിൻറി് ബുക്സി്, തൃശ്ശൂർ.

30. കുറു�് ചെക.ചെക.എൻ., 2011, ആധുനിക നോകരാളം, നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്തപുരാം.

31. ഗംനോണ്ശ് ചെക.എൻ., 2010, നോകരാള സംമൂഹാപിഠനങ്ങൾ, പ്രസംക്തിബു�് ഹാൌസം്, പിത്തനംതിട്ടി.

32. നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ നടുവിട്ടിം, 1998, ആത്മകഥാ സംാഹാിതയം മലയാാളത്തിൽ,നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്ത

പുരാം.

33. ജീനാർേനൻ ചെമായാാരാത്ത് (എഡ്ി.), ചെമായാാരാത്ത് ശങ്കരാൻ:  ആത്മകഥയും ചാരാിത്രംസ്മരാണ്കളുംം, 2012, ചാിന്തപിബ്ലിി

നോ�ഴ്്, തിരുംവിനന്തപുരാം

34. ദിലീപി് രാാജീ്, 2000, നവിചാരാിത്രംവിാദം, ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം.

35. നാരാായാണ്ൻ ചെക. വിി. (ചെപ്രാഫ്.), 1999, ചാരാിത്രംനോബിാധാനം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്തപുരാം
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36. പിണ്ി�ർ ചെക.എൻ., 2008, ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം സംംസ്കാാരാം പിാരാമ്പരായബുദ്ധിിജീീവിികൾ, ചാിന്തപിബ്ലിിനോ�ഴ്്, തിരുംവി

നന്തപുരാം.

37. മലയാാള പിഠനസംംഘം, 2011, സംംസ്കാാരാ പിഠനം ചാരാിത്രംം, സംിദ്ധിാന്തം പ്രനോയാാഗംം, വിള്ളനോത്താൾ വിിദയാപിീഠം, ശുകപുരാം.

38. മുജീീബുറിഹ്മാൻ എം.പിി., 2008, ചാരാിത്രംചെമഴുത്തിചെ� ചാരാിത്രംം, നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്തപുരാം.

39. രാാധാിക സംി. നായാർ., 2001, സംമകാലിക സംാഹാിതയസംിദ്ധിാന്തം: ഒരുംപിാഠപുസ്തകം, കറി�് ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം.

40. നോരാവിതിയാമ്മി സംി.ചെക., 1977, സംഹാസ്രാപൂർണ്ണിമ, സംി.ചെക. നോരാവിതിയാമ്മി മിനോല്ലാനിയാം ചാാരാിറ്റബിിൾ ട്രിസ്റ്റാ്.

നോഡ്ാ. അജീിത നോചാമ്പൻ 

ഗംവി. ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ്  മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ.

കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ഗംനോവി�ണ് ബിിരുംദം പൂർത്തിയാാ�ി. 
നോകാട്ടിയാം (മലബിാർ) സംാനോദശിനി.



പിടിിയാിറി�ിവിിനോടിണ്ട് ചെപിാതുനോബിാധാങ്ങൾ
സംജീിത കിഴിിനിപ്പുറിത്ത്

അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളം, ഗംവി. ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോ�ാടി്

ആണ്ധാികാരാസംമൂഹാത്തിൽ നിന്ന് നിരാന്തരാം ഏറ്റുവിാനോങ്ങണ്ട്ിവിന്ന അപിഹാാസംങ്ങചെള അസംാമാ
നയമായാ കരുംനോത്താചെടി അതിജീീവിിച്ചവിരാിൽ നിന്ന് തുടിങ്ങിയാതാണ്് മലയാാളത്തിചെല ചെപിണ്കഥാ
ചാരാിത്രംം. ലളിതാംബിിക അന്തർജ്ജനം, സംരാസംാതിയാമ്മി, രാാജീലക്ഷ്മി, മാധാവിിക്കുട്ടിി, പിി. വിത്സല, 
സംാനോറിാനോജീാസംഫ്്, നോഗ്രസംി, അ�ിത, ചാന്ദ്രമതി, പ്രിയാ എ. എസം്, സംിത്താരാ, ചെക.ആർ. മീരാ തുടി
ങ്ങിയാവിർ ശക്തമായാ ഒരും കഥാപിാരാമ്പരായം മലയാാളത്തിൽ സൃഷ്ടംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. തികച്ചും മൌലവിികവും 
വിയതയസ്തവുമായാ ആഖയാനതന്ത്രങ്ങളാണ്് ഇവിനോരാാനോരാാരുംത്തരുംം തങ്ങളുംചെടി കഥകളിൽ പിിന്തുടിരും
ന്നത്. മലയാാള സ്ത്രീ പ്രതിഭാ നടിന്ന കഥാവിഴിികളായാി അവി ഓനോരാാന്നും അടിയാാളചെ�ടുത്തചെ�ടുന്നു.

സ്ത്രീകചെള കർത്തൃസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി കഥകചെളഴുതിയാ എഴുത്തുംകാരാിയാാണ്് നോഗ്രസംി. പിടിിയാി
റിങ്ങിനോ�ായാ പിാർവ്വതി, നരാകവിാതിൽ, ഭ്രാന്തൻ പൂ�ൾ, ഉടിൽ വിഴിികൾ തുടിങ്ങിയാ സംമാഹാാരാങ്ങ
ളിചെല കഥകളിലൂചെടി സ്ത്രീയുചെടി സംാതന്ത്ര വിയക്തിതാചെത്ത വിിളംബിരാം ചെചായ്യുകയാാണ്വിർ. കഥകളിൽ 
സംാീകരാിക്കുന്ന വിയക്തവും ശക്തവുമായാ നിലപിാടുകൾ അവി�് ഏചെറി കരുംനോത്തകുന്നുണ്ട്്. അവി 
ആണ്ധാികാരാ സംമൂഹാനോത്താടി് ചെപിാരുംത്തചെ�ട്ടി് നോപിാവിാചെത നിരാന്തരാം ഏറ്റുമുട്ടിിചെ�ാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്നു. 
ആഖയാനത്തിലും ഭാാ�യാിലും പ്രനോമയാത്തിലും അത് പ്രതിഫ്ലിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരാചെമാരും സംമൂഹാ
ത്തിൽ സ്ത്രീജീീവിിതം എങ്ങചെന എന്ന് അവി കാട്ടിിത്തരുംന്നു. അതിചെന മറിികടി�ാനുള്ള വിഴിികൾ 
സംാപ്നം കാണുന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന സംമൂഹാം സ്ത്രീകനോളാടി് പുലർത്തുംന്ന ചെപിാതുനോബിാധാചെത്ത 
അപിഗ്രഥി�ാൻ പിരായാപ്തമായാ ആഖയാനരാീതി കഥകൾ പിിന്തുടിരുംന്നു. അവിിചെടി ജീീവിിതം വിഴിിമുട്ടിി 
ആത്മഹാതയ ചെചായ്ത്വിരുംണ്ട്്. ഭ്രാന്തികളായാി മാറിിയാവിരുംണ്ട്്. നോപ്രതങ്ങളായാി വിന്ന് കാരായങ്ങൾ വിിശ
ദീകരാിക്കുന്നവിരുംണ്ട്്, എല്ലാാറ്റിനോനയും ധാീരാമായാി നോനരാിടുന്ന കരുംത്തരാായാ സ്ത്രീകളുംമുണ്ട്്. കഥകളിൽ 
ആഖയാതാ�ളായാി സ്ത്രീകളുംം പുരും�ന്മാാരുംം കടിന്നുവിരുംന്നതുചെകാണ്ടു തചെന്ന സ്ത്രീകചെളക്കുറിിച്ച് 
സംമൂഹാം പുലർത്തുംന്ന വിയതയസ്ത വിീക്ഷണ്നോകാണുകൾ അവിതരാി�ി�ാൻ സംൌകരായം ലഭാിക്കുന്നു.

സ്ത്രീയുചെടി കൈലംഗംികതൃഷ്ണകചെള, സംാാതന്ത്രയചെത്തയാാണ്് സംമൂഹാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭായാചെ�
ടുന്നത്. കനയക, നോവിശയ, മച്ചി എന്നിങ്ങചെന സ്ത്രീലിംഗംത്തിൽ മാത്രംം പ്രനോയാാഗംമുള്ള എത്രംചെയാത്രം 
പിദങ്ങൾ! ഇലയുചെടിയും മുള്ളിചെ�യും ഉപിമകളാൽ സംമൃദ്ധിമായാ കൈശലികൾ. എത്രം ജീാഗംരൂകമാ
യാാണ്് സംമൂഹാം സംദാചാാരാം കാത്തുംനോപിാരുംന്നത് ! സംമൂഹാത്തിചെ� എല്ലാാ നോകാണുകളിൽ നിന്നും 
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ഉയാർന്നുവിരുംന്ന ഇത്തരാം അടിിച്ചമർത്തലുകൾചെ�തിചെരാ കഥകളിലൂചെടി ശക്തമായാി പ്രതികരാിച്ചവി
രാാണ്് മാധാവിിക്കുട്ടിിചെയാനോ�ാലുള്ളവിർ. നോഗ്രസംിയാിലാവിചെട്ടി ഒരും പിടിി കൂടിി കടിന്ന് സ്ത്രീയുചെടി കൈലംഗംിക 
സംാാതന്ത്രയത്തിചെ� ആനോഘാ�മായാി കഥകൾ മാറുന്നു.

“തിളച്ചു തുടിങ്ങിയാ ചെവിയാിലിലിറിങ്ങി അവിൾ അലക്ഷയമായാി നടിന്നു. ആണുങ്ങളുംചെടി ഉപികരാ
ണ്മായാി മാറുക എന്നതിൽ കവിിഞ്ഞാ് ചെപിണ്ണുംങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതത്തിന് ഒരാർത്ഥവുമിനോല്ലാ എന്നായാി 
അവിളുംചെടി ആനോലാചാന” (നോഗ്രസംി 2020, പു. 166). കൈലംഗംിക സംംതൃപ്തി�ായാി അനോനാ�ണ്ം നടിത്തും
ന്ന ‘ഭ്രാന്തൻ പൂ�ളി’ചെല ഈ ചെപിണ്കുട്ടിി ധാാരാാളം ആണുങ്ങചെള പിരാീക്ഷിച്ച് ഉനോപിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. 
ശാരാീരാിക ബിലം ചെകാണ്ട്് അവിചെള കീഴി്ചെ�ടുത്താൻ ശ്രീമിച്ച പുരും�ചെ� മുഖത്തുംനോനാ�ി “എചെ� 
പ്രശ്നത്തിനു നിങ്ങൾ�് പിരാിഹാാരാമിചെല്ലാന്ന് ഇനോ�ാൾ മനസ്സിലായാികാണുമനോല്ലാാ” (2020: 164) 
എന്ന് തുറിന്നടിി�ാൻ അവിൾ�ാകുന്നു. സ്ത്രീയുചെടി കൈലംഗംിക സംംതൃപ്തിചെയാക്കുറിിച്ച് പുരും� സംമൂഹാം 
ചെവിച്ചുപുലർത്തുംന്ന ധാാരാണ്കൾ തികച്ചും ചെതറ്റാചെണ്ന്ന് നോബിാദ്ധിയചെ�ടുത്തുംകയാാണ്ിവിിചെടി. അത് 
പുരും�ാഭാിമാനചെത്ത ചെചാറുതാചെയാാന്നുമല്ലാ മുറിിനോവില്പിക്കുന്നത്. അവിരുംചെടി ആത്മവിിശാാസംചെത്തത്ത
ചെന്ന നുറു�ി�ളയുന്ന വിൻ ആഘാതമാണ്ത് ഉണ്ട്ാക്കുന്നത്. ഇത്തരാം ചെചാറുത്തും നില്പുകളിലൂചെടി 
സ്ത്രീ തചെ� സംാതാം വിീചെണ്ട്ടുക്കുന്നു. ‘നോവിനലിൽ വിീണ് ഒരും മഴിത്തുംള്ളി’ എന്ന കഥയാിൽ തചെന്ന 
നോഭാാഗംിച്ച് കനയകാതാം നഷ്ടംചെ�ടുത്തി എന്നതിൽ അഹാങ്കരാിച്ചു നില്ക്കുന്ന പുരും�നോനാടി് അതിചെല 
ചെപിണ്കുട്ടിി പിറിയുന്നു: “ഞാാനാണ്് കുന്തി. എചെ� മനസ്സിചെ� ഇരുംണ്ട് മടിക്കുകളിൽ അഞ്ചു മന്ത്ര
ങ്ങൾ ഞാാചെനാളി�ിച്ചുചെവിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഓനോരാാ നോവിഴ്ച കഴിിയുനോമ്പാഴും വിീണ്ടും കനയകയാാവിാനുള്ള മന്ത്രം” 
(2020: 16). തുടിർന്നു വിരുംന്ന കഥാഭാാഗംം ഇങ്ങചെനയാാണ്് “അയാാളുംചെടി വിിളറിിനോ�ായാ മുഖത്തുംനോനാ�ി 
ഒരും സ്പ്രിിങ്ങ് അയായുനോമ്പാചെല അവിൾ ചാിരാി�ാൻ തുടിങ്ങി. കണ്ണിൽ ചെവിള്ളം നിറിഞ്ഞാ്, കിതച്ച് ശാാ
സംംമുട്ടിി. എന്നിട്ടും നിർത്താചെത അവിൾ കിടി�യാിലുരുംണ്ടു” (2020: 16). കനയകാതാം പിാതിവ്രതയം 
എചെന്നാചെ��റിഞ്ഞാ് സ്ത്രീക്കുമാത്രംം എനോന്താ നഷ്ടംചെ�ടുന്നു എന്നു ധാരാി�ിച്ച് പിരാാജീയാചെ�ടുത്തുംന്ന 
പിതിവു തന്ത്രങ്ങചെളാന്നും ഇനി വിിലനോ�ാവിിചെല്ലാന്ന് ചാങ്കൂറ്റനോത്താചെടി വിിളിച്ചു പിറിയുന്നവിർ ധാാരാാളമുണ്ട്് 
നോഗ്രസംിയുചെടി കഥാനോലാകത്ത്.

എന്തുചെകാണ്ട്് സ്ത്രീ�് ജീീവിിതത്തിൽ സംംതൃപ്തി ലഭാിക്കുന്നില്ലാ എന്നതിനുള്ള ഉത്തരാം നോതടുന്നു
ണ്ട്് കഥകൾ. അതിനു കാരാണ്ം ഈ സംമൂഹാത്തിചെ� ഘടിന തചെന്നയാാണ്്. ഈ ആണ്ധാികാരാ 
സംമൂഹാത്തിൽ സംംതൃപ്തി�ായാി സ്ത്രീ നടിത്തുംന്ന അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ നോപിാലും അസ്ഥാനത്താചെണ്ന്ന 
ചെവിളിചെ�ടുത്തലാണ്് ‘നായായുണ്ട്് സൂക്ഷിക്കുക’ എന്ന കഥ. സംാറിാ നോജീാസംഫ്ിചെ� കഥയാിചെല 
സംാാതന്ത്രയം പൂത്തും നില്ക്കുന്ന നോമബിിൾ അമ്മിായാിയുചെടി വിീടു നോപിാചെല ഗംന്ധർവ്വന്മാാർ വിന്നു നോപിാകുന്ന 
നഗംരാ ഹൃദയാത്തിചെല വിീടി് ‘നായായുണ്ട്് സൂക്ഷിക്കുക’ എന്ന കഥയാിചെല സ്ത്രീയുചെടി സംാപ്നമാണ്്. 
“ആയാിനോരാാം രാണ്ട്ായാിനോരാാചെമാചെ� നിങ്ങചെളടുനോത്താളൂ. എനി�് ഏറ്റവും സുന്ദരാനായാ ഗംന്ധർവ്വചെന 
കൂട്ടിിനു തന്നാൽ മതി. അങ്ങചെനചെയാാരും രാഹാസംയത്തിചെ� കച്ചിത്തുംരുംചെമ്പങ്കിലുമില്ലാാചെത ഈ ജീീവിി
തത്തിചെലങ്ങചെനയാാണ്് പിിടിിച്ചുനില്ക്കുക...?” (2020: 210) എന്നാണ്വിളുംചെടി പിക്ഷം. പിനോക്ഷ, സംദാചാാരാ 
പിരാിപിാലനചെമന്ന നാടിയത്തിൽ സ്ത്രീയുചെടി സംാാതന്ത്രയചെത്ത തടിയുന്ന, എനോ�ാഴും അവിളുംചെടി വിഴിികളിൽ 
കുരാച്ചുചാാടിി കാവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സംമൂഹാത്തിചെ� മനോനാഭാാവിം മാറിാത്തിടിനോത്താളംകാലം സംാ
പ്നങ്ങളുംചെടി ചാിറികരാിയാചെ�ടുകതചെന്ന ചെചായ്യും. അവിസംാനം ഈ കഥയാിചെല സ്ത്രീ നോനരാിട്ടിതുനോപിാചെല 
ഒരും വൃത്തിചെകട്ടി കൈക�ടിത്തിനുള്ളിൽ അമനോരാണ്ട്ി വിരാിക തചെന്നനോയാ വിഴിിയുള്ളൂ.

സംംതൃപ്തമായാ ഒരും ജീീവിിതം—അത് ആണ്ിനായാാലും ചെപിണ്ണിനായാാലും—ഇവിിചെടി 
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പുലരാണ്ചെമങ്കിൽ സംമൂഹാത്തിചെ� ചാിന്താഗംതികൾ മാറിിനോയാ മതിയാാകൂ. പിരാസ്പരാനോ�ഹാവും ബിഹു
മാനവുമാണ്് സംംതൃപ്തമായാ ജീീവിിതത്തിന് അടിിസ്ഥാനം. അതിചെ� അഭാാവിംചെകാണ്ട്് ഉണ്ട്ാകുന്ന 
ദാമ്പതയത്തകർച്ചകളുംചെടി നോനർ�ാഴ്ചകൾ നൽകുന്നുണ്ട്് നോഗ്രസംിയുചെടി കഥകൾ. പിാറി, ഭാിന്ന സംംഖയ, 
ആത്മരാാമചെന ആരുംം അറിിയുന്നില്ലാ, ഭൂമിയാിൽ ഇനോ�ാൾ മഞ്ഞുകാലം, ഭ്രാന്തൻപൂ �ൾ, വിീണ്ടും 
രാമണ്ൻ തുടിങ്ങിയാ നിരാവിധാി കഥകൾ തകർന്ന ദാമ്പതയവും അതിചെ� ശിക്ഷ അനുഭാവിിനോ�ണ്ട്ി
വിരുംന്ന കുട്ടിികളുംം അടിങ്ങുന്ന അസംാസ്ഥമായാ സംമൂഹാചെത്ത വിരാച്ചു കാട്ടുന്നു. ‘നോവിനലിൽ വിീണ് 
ഒരും മഴിത്തുംള്ളി’യാിചെല ചെപിണ്കുട്ടിി ചെതറ്റി�ിരാിഞ്ഞാ ദമ്പതികളുംചെടി മകളായാതിചെ� അരാക്ഷിതതാം 
അനുഭാവിിക്കുന്നവിളാണ്്. ലക്ഷയമില്ലാാചെത അലയാലാകുന്നു അവിൾ�് ജീീവിിതം. ഇങ്ങചെന നോ�ഹാം 
ലഭാി�ാചെത വിളരുംന്ന വിലിചെയാാരും സംമൂഹാത്തിചെ� പ്രതിനിധാിയാായാി മാറുന്നു അവിൾ. ‘ഭാിന്നസംം
ഖയ’യാിചെല ഉനോദയാഗംസ്ഥയാായാ സ്ത്രീ മകൾ�് ഭാിന്നസംംഖയാ ക്രിയാകൾ ചെചായ്യുന്നചെതങ്ങചെന എന്നതിന് 
വിിശദീകരാണ്ം നൽകുന്നത് അസംാതന്ത്രവും അസംമതാ പൂർണ്വുമായാ തചെ� ജീീവിിതചെത്ത ഉദാഹാ
രാിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ്്.

“കണ്ണുംകളിൽ വിനയമായാ ഒരും തിള�നോത്താചെടി പിിടിചെഞ്ഞാഴുനോന്നറ്റ ്അവിൾ കിടിപ്പു മുറിിയാിനോല�് 
പിാഞ്ഞു. വിാതിലടിച്ച് കുറ്റിയാിട്ടി് പിറ്റിയാ ഒരും സംാരാി തിരാചെഞ്ഞാടുത്തും. ഒരും സ്റ്റൂചെളടുത്ത് അതിൽ 
കയാറിിനിന്ന് തൂക്കു വിിള�് സംാപ്നം കാണുന്ന കമ്പിവിളയാത്തിൽ സംാരാിയുചെടി ഒരാറ്റം ചെകട്ടിി 
മനോറ്റ അറ്റത്ത് ഒരും കുരും�ിട്ടി് അതിൽ തലകടിത്തി അവിൾ വിിളിച്ചുകൂവിി.
ഇവിിചെടി വിരൂ! ഞാാൻ ശരാിക്കും പിഠി�ിച്ചു തരാാം. തുറിന്നു കിടിന്ന ജീനാലയാിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടി 
മുഖങ്ങളുംചെടി നോനചെരാ നോനാ�ി അവിൾ ചാിരാിച്ചു. ചാിരാിയാിൽ ആളുംന്ന ജീാാല അവിചെരാ സ്തബ്ധരാാ�ി.
തലയാിൽ ചൂണ്ടു വിിരാൽ ചെതാട്ടി് അവിൾ പിറിഞ്ഞു:
“ഇത് അംശം!”
പിിചെന്ന ഉടിലിൽ ചെതാട്ടി്
“ഇത് നോ�ദം”
കിതച്ച് അവിൾ തുടിർന്നു.
“രാണ്ട്് ഭാിന്ന സംംഖയകൾ തമ്മിിൽ കൂട്ടുനോമ്പാൾ ദാ ഇങ്ങചെന! അവിൾ ചെപിാടുന്നചെന സ്റ്റൂള് 
കാലുചെകാണ്ട്് തട്ടിി�ളഞ്ഞു”. (2020:77) 

അസംംതൃപ്തമായാ ജീീവിിതചെത്ത ഭാംഗംിയാായാി ആവിിഷ്കരാിച്ചിരാിക്കുന്നു.

ചാിന്താ സംാാതന്ത്രയം ഉയാർത്തി�ിടിിക്കുന്നവിചെരാ പുരും� നോലാകത്തിന് ഒരാി�ലും ഉൾചെ�ാള്ളാ
നാവിില്ലാ. തചെ� ഭാാരായയുചെടി സംഹൃദയാതാചെത്ത അംഗംീകരാി�ാൻ കഴിിയാാത്തവിനാണ്് ‘പൂച്ച’ എന്ന 
കഥയാിചെല പുരും�ൻ. “ഒഴിിവു കിട്ടുന്ന സംമയാമത്രംയും അവിൾ കവിിതകൾ വിായാിച്ചു. അവിചെയാക്കുറിി
ച്ചുള്ള നിരൂപിണ്ങ്ങളുംം. അവിളുംചെടി ആത്മാവിിൽ കവിിത�് ധാാരാാളം സംാമഗ്രികൾ അടിിഞ്ഞുകിടിക്കു
കയാാചെണ്ന്നും അവി പുറിചെത്തടുത്ത് തുടിച്ചു മിനു�ി തിള�ം കൂട്ടിാൻ കഴിിയാാത്തതാണ്് ഏറ്റവും 
വിലിയാ ദുരാന്തചെമന്നും അവിൾ എനോന്നാടി് പിറിയുകയുണ്ട്ായാി. എനി�് അചെതാചെ� ഉൾചെ�ാള്ളാൻ 
ഏചെറി ബുദ്ധിിമുട്ടിായാിരുംന്നു” (2020: 40). അവിളുംചെടി സംാാതന്ത്രയവും സംർഗംാത്മകതയും പൂച്ച�ണ്ണുംകൾ 
നോപിാചെല അയാാചെള നോവിട്ടിയാാടുന്നു. അയാാൾ�ാവിശയം അടിിമയാായാ ഒരും ഭാാരായചെയായാായാിരുംന്നു. അത് 
അയാാളിൽ നിറിച്ച ആണ്ത്ത നോബിാധാചെത്ത ഈ കഥ സൂക്ഷ്മതനോയാാചെടി പ്രദർശി�ിക്കുന്നു.

സംമതാസുന്ദരാമായാ ഒരും നോലാകമാണ്് നോഗ്രസംിയുചെടി കഥകൾ സംാപ്നം കാണുന്നത്. പിീഡ്നങ്ങളി
ല്ലാാത്ത അടിിച്ചമർത്തലുകളില്ലാാത്ത എല്ലാാവിർക്കും സംാതന്ത്രമായാി ചാിന്തി�ാനും പ്രവിർത്തി�ാനും 
കഴിിയുന്ന ഒരും നോലാകം. അത്തരാചെമാരും സംമൂഹാ സൃഷ്ടംി�ായാി വിായാന�ാചെരാ നോപ്രരാി�ിക്കുന്നതാണ്് 
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അവിരുംചെടി കഥകൾ. സ്ത്രീചെയാ രാണ്ട്ാംതരാ�ാരാിയാാ�ി മാറ്റുന്ന ചെപിാതുനോബിാധാചെത്ത നിരാന്തരാം ആട്ടിി
പ്പുറിത്താ�ാൻ അവി നനോമ്മിാടി് ആവിശയചെ�ടുന്നു. ഇനിയും സംാക്ഷാത്�രാി�ാൻ കഴിിയാാത്ത ആ 
സംമൂഹാ സൃഷ്ടംി�ായാി അവിർ എഴുതിചെ�ാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്നു.

സംഹാായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. 1.നോഗ്രസംി, 2020, നോഗ്രസംിയുചെടി കഥകൾ, 2020, നോകാട്ടിയാം: ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്.

2. 2.ഒരും സംംഘം നോലഖകർ, 2002, ചെപിചെണ്ണഴുത്ത്, തിരുംവിനന്തപുരാം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്.

3. 3.രാവിീന്ദ്രൻ എൻ.ചെക. 2011, ചെപിചെണ്ണഴുതുന്ന ജീീവിിതം, നോകാഴിിനോ�ാടി്, മാതൃഭൂമി ബുക്സി്,

നോഡ്ാ.സംജീിത കിഴിിനിപ്പുറിത്ത്
കാലി�റ്റ് സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് മലയാാള സംാഹാിതയത്തിൽ ബിിരുംദാനന്തരാ ബിിരുംദവും ‘പിരാിസ്ഥിതി സ്ത്രീ 
രാചാനകളിൽ’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ പിി.എച്ച്.ഡ്ി. യും നോനടിി. കൃതി: അനുഷ്ഠിാനങ്ങളിചെല സ്ത്രീ സംാരൂപിം. ഇനോ�ാൾ 
നോകാഴിിനോ�ാടി് ഗംവി. ആർടി്സം് ആ�് സംയാൻസം് നോകാനോളജീിൽ അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ



നിയാതിയുചെടി തീർപ്പുകൾ—ചെചാല്ലാ�ൻനായാരുംചെടി കഥാനോലാകം
നോഡ്ാ. ചെസംലിൻ എസം.്എൽ.

അനോസ്സാസ്സിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗംവി: നോകാനോളജീ്, നോകാട്ടിയാം

സംംഗ്രഹാം
സംമകാലികജീീവിിതത്തിചെ� കൈവിവിിധായമാർന്ന ആവിിഷ്കാരാമായാ സംാഹാിതയം മനു�യബിന്ധങ്ങളുംചെടി 

വിിശകലനം കൂടിിയാാണ്്. ചെകട്ടുകഥകളിലാരാംഭാിച്ച മലയാാള ചെചാറുകഥ നിരാവിധാി പിരാിണ്ാമഘട്ടിങ്ങൾ 

പിിന്നിട്ടി് മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� യാാഥാർത്ഥയനോബിാധാനോത്താചെടിയുള്ള ആവിിഷ്കാരാമായാി മാറിി. 1930- കളി

ലാരാംഭാിച്ച നനോവിാത്ഥാനം സംാഹാിതയത്തിലും പ്രകടിമായാ മാറ്റം വിരുംത്തി. എഴുത്തുംം എഴുത്തുംകാരാനും 

സംാധാാരാണ്�ാരാിനോല�് ഇറിങ്ങിചെച്ചല്ലാാൻ ആരാംഭാിച്ചു. സംാപ്നങ്ങളുംചെടിയും അസംാാഭാാവിികതകളുംചെടിയും 

നോലാകത്തുംനിന്ന് യാഥാർത്ഥ ജീീവിിതചാിത്രംീകരാണ്ത്തിനോല�് മലയാാള ചെചാറുകഥാകൃത്തും�ൾ സംാന്തം 

രാചാനകചെള ചെകാണ്ടുവിന്നു. ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ ചെചാറുകഥാരാംഗംനോത്ത�് കടിന്നു വിന്ന എഴുത്തുംകാരാ

നാണ്് എൻ.പിി. ചെചാല്ലാ�ൻനായാർ. കുടുംബിബിന്ധങ്ങളുംം വിയക്തിബിന്ധങ്ങളുംം മനു�യരാിൽ ചെചാലുത്തും

ന്ന സംാാധാീനവും ബിന്ധങ്ങൾ തകരാാനിടിയാാകുന്ന സംാഹാചാരായങ്ങളുംം അവി വിയക്തികളിലുണ്ട്ാക്കുന്ന 

സംംഘർ�ങ്ങളുംം എൻ.പിി. ചെചാല്ലാ�ൻനായാരുംചെടി കഥകളിൽ യാഥാതഥമായാി അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു. 

ജീീവിിതത്തിചെ� കൈവിവിിധായമാർന്ന ഭാാവിങ്ങചെള കഥകളിലവിതരാി�ി�ാൻ ശ്രീമിച്ച അനോേഹാം ഫ്ലിതകഥ

കളുംചെടിയും ചാരാിത്രംകഥകളുംചെടിയും രാചാനയാിലൂചെടിയാാണ്് ശ്രീനോദ്ധിയാനായാത്. സംങ്കീർണ്ണമായാ മനു�യബിന്ധ

ങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്കാരാമാണ്്. എൻ.പിി. യുചെടി പില കഥകളുംം ഗ്രാമം/ നഗംരാം, സംമ്പത്ത്/ദാരാിദ്രയം, വിയക്തി/

സംമൂഹാം തുടിങ്ങിയാ ദാന്ദാങ്ങൾ മനു�യബിന്ധങ്ങളിൽ സൃഷ്ടംിക്കുന്ന സംംഘർ�ങ്ങളുംം കൈശഥിലയങ്ങളുംം 

പ്രനോമയാമായാി വിരുംന്ന കഥകളാണ്് ഈ പ്രബിന്ധത്തിൽ പിഠി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത്.

താാക്കോ�ാല് വാാക്കുകൾ: കുടുംബിബിന്ധങ്ങൾ - ദാമ്പതയബിന്ധങ്ങൾ - സംനോഹാാദരാബിന്ധങ്ങൾ - സുഹൃ

ത്ബിന്ധങ്ങൾ.

സംമൂഹാജീീവിിയാായാ മനു�യചെ� നിലനില്പ് ബിന്ധങ്ങളിൽ അധാിഷ്ഠിിതമാണ്്. കുടുംബിബിന്ധങ്ങൾ, സംാമൂ
ഹാികബിന്ധങ്ങൾ എന്ന് അവിചെയാ രാണ്ട്ായാി തിരാി�ാം. നോ�ഹാം, പിരാസ്പരാവിിശാാസംം തുടിങ്ങിയാ 
മാനു�ികമൂലയങ്ങളിൽ രൂപിം ചെകാള്ളുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്് ചെകട്ടുറിപ്പുള്ള ഈ ബിന്ധങ്ങൾ. 
പിലനോ�ാഴും ഈ മൂലയങ്ങളിൽ തകർച്ചസംംഭാവിിക്കുനോമ്പാനോഴിാ സംമ്പത്ത്, സംാമൂഹാികപിദവിി തുടിങ്ങിയാ 
ബിാഹായശക്തികളുംചെടി ഇടിചെപിടിൽ നിമിത്തനോമാ ഒന്നു മചെറ്റാന്നിനുനോമൽ ആധാിപിതയം പുലർത്താൻ 
ശ്രീമിക്കുനോമ്പാനോഴിാ ഇവിയാിൽ വിിള്ളൽ വിീഴുകയും ശിഥിലമാവുകയും ചെചായ്യുന്നു. അത് വിയക്തികളിൽ 
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വിലിയാ ആഘാതം സൃഷ്ടംിക്കുചെമന്നു മാത്രംമല്ലാ, സംമാധാാനതകർച്ചയാിനോലക്കും ജീീവിിതത്തിൽ നിന്നുള്ള 
ഒളിനോച്ചാട്ടിത്തിനോലക്കും വിചെരാ അവിചെരാ എത്തി�ാറുമുണ്ട്്.

കുടുംബിബിന്ധങ്ങളിചെല ശിഥിലത
സംാമ്പത്തികബിന്ധത്തിചെ�യാടിിസ്ഥാനത്തിൽ മനു�യബിന്ധങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയാി�ചെ�ടുന്ന 
നോവിളയാിൽ കുടുംബിബിന്ധങ്ങളിൽ വിലിയാ വിിള്ളലുകൾ സംംഭാവിി�ാറുണ്ട്്. സംമ്പത്തിനു മുന്നിൽ 
അടിിയാറിവു പിറിയുന്ന വിയക്തിബിന്ധങ്ങളുംം നിറിം മങ്ങുന്ന ഗ്രാമീണ്സംംസ്കാാരാവും എൻ.പിി. തചെ� കഥക
ളിലവിതരാി�ി�ാൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംമ്പത്തുംം പിട്ടിണ്പിരാിഷ്കാരാവും ഒരുംമിച്ച് നോചാരുംനോമ്പാൾ തകരുംന്ന 
കുടുംബിബിന്ധങ്ങളുംം ഗ്രാമീണ് സംംസ്കാാരാവുമാണ്് മനുഷയനും പിശ്വാചുംം എന്ന കഥ പ്രതിനിധാീകരാിക്കു
ന്നത്. ദരാിദ്രകർ�കനായാ കുഞ്ചുനായാരുംചെടി മരാണ്നോശ�ം മകനായാ നോഗംാപിിക്കുട്ടിൻ കഠിനാധാാാനം 
ചെചായ്ത്് അമ്മിയും മൂന്നു സംനോഹാാദരാിമാരുംമുൾചെ�ടുന്ന കുടുംബിചെത്ത മുനോന്നാട്ടു ചെകാണ്ടുനോപിാകുന്നു. 
പിഠനനോശ�ം നോകാനോളജീധായാപികനായാി നോജീാലി ലഭാിക്കുന്നനോതാചെടി സംമൂഹാത്തിചെല ഉയാർന്ന കുടും
ബിങ്ങളിൽനിന്ന് അയാാൾ�് വിിവിാഹാാനോലാചാനകൾ വിരുംന്നു. നഗംരാത്തിചെല തഹാസംീൽദാരുംചെടി 
മകചെള വിിവിാഹാം കഴിിച്ച നോഗംാപിിക്കുട്ടിൻ ഭാാരായയുചെടി ഉയാർന്ന ജീീവിിതരാീതികൾ�നുസംരാിച്ച് സംാന്തം 
ജീീവിിതവും ക്രമീകരാി�ാൻ കിണ്ഞ്ഞാ് പിരാിശ്രീമിക്കുന്നു. നാഗംരാികജീീവിിതം പിലനോ�ാഴും തന്നിചെല 
മനു�യതാം നശിക്കുന്നുനോണ്ട്ാ എന്ന നോതാന്നലും അയാാളിലുളവിാക്കുന്നുണ്ട്്. ചെമച്ചചെ�ട്ടി ജീീവിിതസംൌക
രായങ്ങൾക്കുനോവിണ്ട്ിയുള്ള പിരാ�ംപിാച്ചിലിൽ കുടുംബിസംാത്തുംൾചെ�ചെടി വിിൽനോ�ണ്ട്ിവിന്ന അയാാൾ�് 
അമ്മിചെയാ അവിസംാനമായാി ഒരും നോനാക്കുകാണ്ാൻ നോപിാലും സംാധാിക്കുന്നില്ലാ. അവിിവിാഹാിതയാായാ 
സംനോഹാാദരാി ഗംർഭാിണ്ിയാാചെണ്ന്നുകൂടിി അറിിയുന്ന നോവിളയാിൽ അയാാളുംചെടി തകർച്ച പൂർണ്ണമാവുക
യാാണ്്. ജീീവിിതസുഖങ്ങൾ വിർദ്ധിി�ി�ാനുള്ള വിയഗ്രതയാിൽ കടിമകൾ മറിന്നുനോപിായാ തന്നിൽ ഒരും 
പിിശാചാിചെനത്തചെന്ന ദർശിക്കുന്ന നോഗംാപിിക്കുട്ടിൻ എല്ലാാറ്റിൽ നിന്നും ഒളിനോച്ചാടുന്നിടിത്താണ്് കഥ 
അവിസംാനിക്കുന്നത്. പിണ്ത്തിനും സംാാർത്ഥലാഭാങ്ങൾക്കും നോവിണ്ട്ിയുള്ള പിരാിശ്രീമങ്ങൾ�ിടിയാിൽ 
രാക്തബിന്ധങ്ങൾ നോപിാലും മറിന്നുനോപിാകുന്ന മനു�യചെരാ എ�ാലചെത്തയും സംമൂഹാത്തിൽ കചെണ്ട്ത്താ
നാവും എന്ന വിസ്തുത ഈ കഥയുചെടി പ്രസംക്തി വിർദ്ധിി�ിക്കുന്നു.

ദാമ്പതയബിന്ധത്തിചെല കപിടിത
“ഈ നോ�ഹാചെമന്നു പിറിയുന്നചെതല്ലാാം ഒരും മിഥയയാാണു കുഞ്ഞാങ്കരാാ, ഉചെണ്ട്ന്നു നാം വിിശാസംിക്കു
ന്നു. വിിശാാസംത്തിനു ദൃഢത നൽകുവിാൻ അതിചെന പ്രകീർത്തിക്കുന്നുന്നു.”1 കുരുെലെ� കുട്ടിി എന്ന 
കഥയാിലാണ്് നോ�ഹാചെത്തക്കുറിിച്ച് എൻ.പിി. ഇങ്ങചെനചെയാാരും പിരാാമർശം നടിത്തുംന്നത്. കുടുംബിബി
ന്ധങ്ങളിൽ രാക്തബിന്ധംനോപിാചെല ശക്തവും വിിലചെ�ട്ടിതുമാണ്് ദാമ്പതയബിന്ധവും. പിരാസ്പരാനോ�ഹാ
ത്തിചെ�യും വിിശാാസംത്തിചെ�യും ബിലത്തിലാണ്് ദാമ്പതയബിന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും മുനോന്നാട്ടു 
നോപിാകുന്നതും. അവിയാിനോലചെതങ്കിലും ഒന്നിലുണ്ട്ാകുന്ന ചെചാറിിചെയാാരും കുറിവുനോപിാലും ബിന്ധങ്ങളുംചെടി 
ദൃഢത നഷ്ടംചെ�ടുന്നതിന് കാരാണ്മാകുന്നു. കുരുെലെ� കുട്ടിി എന്ന കഥയാിൽ സംമാനമായാ പ്രനോമ
യാമാണ്് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവിനോരാാടി് യാാചാിച്ചു കിട്ടുന്നതിൽനിന്ന് തനി�ാവിശയമുള്ളതു 
മാത്രംചെമടുത്ത് ഉപിജീീവിനം നടിത്തുംകയും ബിാ�ിയുള്ള തുക വിഴിിയാിൽ കാണുന്ന കുട്ടിികൾ�ായാി 
ചെചാലവിഴിിക്കുകയുമായാിരുംന്നു അന്ധനായാ കുഞ്ഞാങ്കരാചെ� പിതിവി്. ആചെരാങ്കിലും കൂടുതൽ തുക 
നൽകാനായാി തയ്യംാറിാവുനോമ്പാൾ അയാാൾ സംായാം നയായാീകരാിച്ചിരുംന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്. “ദുരാാശ 
ചാീത്തയാാ. എനി�ിതു നോവിണ്ട്, നാളനോത്തക്കു കൈദവിം നോവിചെറി തനോന്നാളുംം.”2 എന്നാൽ വിിവിാഹാം 
കഴിിയുന്നനോതാചെടി അയാാളുംചെടി സംാഭാാവിത്തിൽ ചെചാറിിയാ മാറ്റങ്ങൾ വിരുംന്നുണ്ട്്. ഗംർഭാിണ്ിയാായാ ഭാാരായചെയാ 
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സംംരാക്ഷി�ാനും കുടുംബിചെചാലവുകൾക്കുമായാി അയാാൾ കരുംതനോലാചെടി സംമ്പാദി�ാനാരാംഭാിക്കുന്നു. 
പിനോക്ഷ താൻ സംാന്തമാചെണ്ന്നു കരുംതി ഓമനിച്ച കുഞ്ഞാിചെ� അച്ഛിൻ മചെറ്റാരാാളാചെണ്ന്ന യാാഥാ
ർത്ഥയം ഭാാരായയാിൽനിന്നു യാദൃച്ഛിയാാ നോകൾ�ാനിടിയാാകുന്ന കുഞ്ഞാങ്കരാൻ തകർന്നുനോപിാവുകയാാണ്്. 
ആത്മഹാതയചെ�ാരുംങ്ങുന്ന അയാാചെള ഈ നോലാകം മായായാാചെണ്ന്നും മറിക്കുക എന്നത് ജീീവിിത
ത്തിൽ അതയാവിശയം നോവിണ്ട് കാരായമാചെണ്ന്നും പിറിഞ്ഞാ് നോബിാധായചെ�ടുത്തി കഥാകൃത്ത് തിരാിചെക 
ജീീവിിതത്തിനോല�് വിഴിി നടിത്തുംന്നു. “ആദയം ആശ ജീീവിിക്കുവിാൻ, പിിചെന്ന ദുരാാശ കുനോറിനോ�ചെരാ ജീീവിി
�ിക്കുവിാൻ, ഒടുവിിൽ നിരാാശ ജീീവിിതം അവിസംാനി�ിക്കുവിാനുള്ള നോമാഹാം; മനു�യ ചാരാിത്രംമാണ്ത്”3 

എന്ന് പിറിയുന്നിടിത്ത് ജീീവിിതചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള എൻ.പിി.യുചെടി വിയക്തമായാ കാഴ്ച�ാടും കൂടിിയാാണ്് 
ചെവിളിചെ�ടുന്നത്.

ദാമ്പതയത്തിൽ ഭാാരായാഭാർത്താ�ന്മാാർ�് തുലയപ്രാധാാനയമാണുള്ളത്. ആത്മാർത്ഥമായാി 
നോ�ഹാിക്കുകയും സംാന്തം ചാിന്തകളിലൂചെടിയും പ്രവൃത്തികളിലൂചെടിയും ആ നോ�ഹാചെത്ത അരാ�ിട്ടുറി�ി
ക്കുകയും ചെചായ്ത്ാലും പിലനോ�ാഴും അത് വിയർത്ഥമാകുന്ന അവിസ്ഥ ജീീവിിതത്തിൽ സംാധാാരാണ്മാണ്്. 
ഇരുളുംം ഒളിയുംം എന്ന കഥ നോപിരും സൂചാി�ിക്കുന്നതുനോപിാചെല ഭാാരായാഭാർതൃബിന്ധത്തിചെ� ഇരുംണ്ട്തും 
തിള�മാർന്നതുമായാ വിശങ്ങചെളയാാണ്് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. തീർത്തുംം വിയതയസ്തമായാ രാണ്ടു സംംഭാ
വിങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്കാരാമാണ്് ഈ കഥ. അതിർത്തിയാിൽ സംാന്തം ജീീവിൻനോപിാലും പിണ്യാചെ�ടുത്തി 
സംമ്പാദിക്കുന്ന കാശ് മുഴുവിൻ കൃഷ്ണൻ സംാന്തം ഭാാരായയാായാ യാമുനയുചെടി നോപിരാിൽ അയാച്ചുചെകാടുക്കുന്നു. 
അവിനോളാചെടിാ�ം സുഖകരാമായാ ഒരും ജീീവിിതം സംാപ്നം കണ്ട്ാണ്് അയാാൾ കടുത്ത യാാതനകൾ�ി
ടിയാിലും ഓനോരാാ ദിവിസംവും തള്ളിനീ�ിയാിരുംന്നത്. അവിളാകചെട്ടി അനോ�ാനോഴിക്കും കൃഷ്ണചെ� ആത്മ
സുഹൃത്തിചെ� ഭാാരായയാായാി മാറിി�ഴിിഞ്ഞാിരുംന്നു.

സംാന്തം ഭാർത്താവിിന് അനയസ്ത്രീയുമായുള്ള ബിന്ധം നോനരാിൽ കാനോണ്ണ്ട്ിവിരുംന്ന ഭാാരായയുചെടി 
ദയാനീയാജീീവിിതമാണ്് കഥയുചെടി അടുത്തഭാാഗംം. ഭാർത്താവും അനയസ്ത്രീയും നോചാർന്ന് മചെണ്ണണ്ണചെയാാഴിിച്ച് 
തീ ചെകാളുംത്തി അവിചെള ചെകാലചെ�ടുത്താൻ ശ്രീമിച്ചനോ�ാൾ മരാണ്�ിടി�യാിൽ കിടിന്നും അവിൾ 
ആ തീചെ�ാള്ളലിചെന തനിക്കു പിറ്റിയാ ഒരും കയ്യംബിദ്ധിമായാി മാറ്റിചെയാടുക്കുന്നുണ്ട്്. “ആരുംം ഒന്നും 
ചെചായ്ത്തല്ലാ; അപിരാാധാം എൻനോറിതു മാത്രംമാണ്്.”4 എന്ന് ആവിർത്തിച്ചു പിറിഞ്ഞാ് അവിൾ അ�ാരായം 
ഉറി�ി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു. സംമാനമായാ സംംഭാവിങ്ങൾ വിർ�ങ്ങൾ�ിപ്പുറിം ഇന്നും സംമൂഹാത്തിൽ 
അരാനോങ്ങറുന്നുണ്ട്് എന്നതാണ്് പിരാമാർത്ഥം.

സംനോഹാാദരാബിന്ധങ്ങളിചെല പിവിിത്രംത
ഒരും വിയക്തി ജീനിക്കുന്ന സംമയാം മുതൽ തുടിങ്ങുന്നതാണ്് സംനോഹാാദരാങ്ങളുംമായുള്ള ബിന്ധം. ദൃഢമായാ 
ഈ ബിന്ധം മരാണ്ം വിചെരായും നിലനിർത്താൻ കഠിനപ്രയാത്നം ആവിശയമാണ്്. അനിയാന്ത്രിതമായാ 
വിികാരാങ്ങൾ�ടിിചെപിട്ടി് ചെചായ്തുനോപിാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പിിന്നീടി് തിരുംത്താൻ പിറ്റാത്ത അവിസ്ഥ
യാിനോല�് പിലനോ�ാഴും മനു�യചെരാ ചെകാചെണ്ട്ത്തി�ാറുണ്ട്്. ചാില സംമയാചെത്ത വിിട്ടുവിീഴ്ചയാില്ലാാത്ത 
മനോനാഭാാവിവും ആനോലാചാനയാില്ലാാത്ത പ്രവൃത്തികളുംം ബിന്ധങ്ങളിലുണ്ട്ാക്കുന്ന തീരാാനഷ്ടംങ്ങളാണ്്. 
ലെവ്യളിച്ചംം വ്യന്നു; പകേ� തിാമസാിച്ചംായിിരുന്നു എന്ന കഥയാിൽ പ്രതിപിാദിക്കുന്നത്. സംനോഹാാദരാീ-സംനോഹാാ
ദരാബിന്ധത്തിചെ� പിവിിത്രംതയും ദൃഢതയും വിയക്തമാക്കുന്ന കഥയാാണ്ിത്. അനാഥ സംനോഹാാദരാങ്ങ
ളായാ പിരാമുവും പിാറുവും ഒരാാൾക്കു മചെറ്റാരാാൾ തുണ്യാായാി ജീീവിിച്ച് വിളർന്നവിരാായാിരുംന്നു. വിിവിാ
ഹാിതരാായാനോതാചെടി തുടിങ്ങിയാ കുടുംബിപ്രശ്നങ്ങൾ വിളർന്നുവിലുതായാി പിാറുവിിന് ഭാർത്താവിിചെനയും 
പിരാമുവിിന് ഭാാരായചെയായും നഷ്ടംചെ�ടുന്ന അവിസ്ഥയാിൽ എത്തിയാനോ�ാഴിാണ്് അവിർ�് തിരാിച്ചറിിവുണ്ട്ാ
കുന്നത്. കൈവികിവിന്ന വിിനോവികംചെകാണ്ട്് യാാചെതാരും ഫ്ലവുമില്ലാാത്ത നിലയാിനോല�് അനോ�ാനോഴിക്കും 
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കാരായങ്ങൾ എത്തിയാിരുംന്നു. ജീീവിിതത്തിൽ എ�ാലത്തുംം പ്രസംക്തമായാതും ഓർത്തിരാിനോ�ണ്ട്തു
മായാ പ്രനോമയാം തചെന്നയാാണ്് ഈ കഥയാിലുള്ളത്.

വിയക്തിബിന്ധങ്ങളിചെല കൃതഘ്നത
സംമൂഹാജീീവിിയാായാ മനു�യന് പിരാസ്പരാാശ്രീയാത്തിലൂചെടിനോയാ ജീീവിിതം മുനോന്നാട്ടുചെകാണ്ടുനോപിാകാനാവൂ. 
എങ്കിൽനോ�ാലും ആപിത്ഘട്ടിങ്ങളിലും നിസ്സഹാായാാവിസ്ഥയാിലും താങ്ങായാി നിൽക്കുന്നവിചെരാ തള്ളി
�റിയുന്ന സംാഭാാവിവും അവിനിൽ കചെണ്ട്ത്താം. ആശ്വയുംലെെ അലീകളിൽ, കരിമ്പൂച്ചം എന്നീ കഥകൾ 
സംമാനമായാ സംംഭാവിങ്ങളുംചെടി അവിതരാണ്മാണ്്. ആപിദ്ഘട്ടിങ്ങളിൽ തുണ്യാായാി നിൽക്കുന്ന 
പുരും�ന്മാാനോരാാടി് കൃതഘ്നത കാട്ടുന്ന സ്ത്രീകളാണ്് ഇതിചെല കഥാപിാത്രംങ്ങൾ. ജീീവിിതത്തിചെല 
അതയാവിശയസംന്ദർഭാങ്ങളിൽ സംഹാായാവുമാചെയാത്തിയാ വിയക്തിചെയാ പിരാമാവിധാി ചൂ�ണ്ം ചെചായ്ത്നോശ�ം 
നിഷ്കരുംണ്ം സംാന്തം ഭാവിനത്തിൽനിന്ന് അടിിച്ചിറിക്കുന്ന ഓമനയാാണ്് ആശ്വയുംലെെ അലീകളിലുള്ളതി്. 
സ്കൂൾ വിിദയാഭായാസംം മുതനോല ഒരുംമിച്ചു കളിച്ചുവിളർന്നവിരാാണ്് നോശഖരാൻകുട്ടിിയും ഓമനയും. ഓമന 
തചെന്ന മാത്രംനോമ വിിവിാഹാം കഴിിക്കുള്ളൂ എന്ന് അയാാൾ ഉറിച്ചുവിിശാസംിച്ചിരുംന്നു. പിനോക്ഷ ധാനികനായാ 
കുട്ടിൻപിിള്ളയുചെടി ആനോലാചാന വിന്നനോതാചെടി ഓമന പിഴിയാചെതല്ലാാം മറിന്ന് അയാാചെള വിിവിാഹാം കഴിിക്കു
ന്നു. സംാചെത്തല്ലാാം പിലവിിധാത്തിലും നശി�ിച്ച കുട്ടിൻപിിള്ളയുചെടി മരാണ്നോശ�ം മകചെ� പിഠനത്തിന് 
സംഹാായാമഭായർത്ഥിച്ച് ഓമന വിീണ്ടും നോശഖരാപിിള്ളചെയാ സംമീപിിക്കുന്നു. അനോ�ാഴും അവിിവിാഹാിതനായാി 
തുടിർന്ന നോശഖരാപിിള്ള സംാന്തം കിടി�ാടിം വിചെരാ വിിറ്റ് ഓമനയുചെടി മകചെന പിഠി�ിച്ച് നോഡ്ാക്ട്റിാക്കു
ന്നു. മകന് കളക്ട്റുചെടി മകളുംചെടി വിിവിാഹാാനോലാചാന വിരുംന്ന നോവിളയാിൽ അവിിചെടി താമസംിച്ചിരുംന്ന 
നോശഖരാപിിള്ള അവിർ�് അധാികപിറ്റായാി നോതാന്നുകയും അയാാചെള എങ്ങചെനചെയാങ്കിലും അവിിചെടിനിന്ന് 
പിറിഞ്ഞായാ�ാൻ അവിർ തീരുംമാനിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. അവിിചെടി നിന്ന് ഇറിങ്ങിനോ�ാകുന്ന നോവിളയാിലും 
എചെന്നങ്കിലും അവിർ തചെന്ന തിരാിച്ചുവിിളിക്കുചെമന്ന പ്രതയാശ നോശഖരാപിിള്ള കൈകവിിടുന്നുമില്ലാ.

സ്ത്രീയുചെടി കൃതഘ്നത തചെന്നയാാണ്് കരിമ്പൂച്ചം എന്ന കഥയുചെടിയും ഉള്ളടി�ം. അനാഥയാായാി 
കടിപ്പുറിത്ത് അലഞ്ഞു നടിന്ന ചെകാച്ചുചെപിണ്കുട്ടിിചെയാ കണ്ട് ഔതക്കുട്ടിി അവിചെള വിീട്ടിിനോല�് വിിളി
ച്ചുചെകാണ്ടുനോപിായാി സംാന്തം സംനോഹാാദരാിചെയാനോ�ാചെല സംംരാക്ഷിക്കുന്നു. അയാാളുംചെടി അമ്മി അവിൾ�് 
മറിിയാക്കുട്ടിി എന്ന് നോപിരാിട്ടി് മകളായാിത്തചെന്ന വിളർത്തുംന്നുമുണ്ട്്. മദ്രാസംിൽ ഉപിരാിപിഠനത്തിനുനോപിായാ 
ഔതക്കുട്ടിി പിിതാവിിചെ� അകാലമരാണ്ചെത്തത്തുംടിർന്ന് നാട്ടിിൽ തിരാിചെച്ചത്തി കുടുംബിത്തിചെ�യും 
വിയാപിാരാസ്ഥാപിനങ്ങളുംചെടിയും ഉത്തരാവിാദിതാം ഏചെറ്റടുക്കുന്നു. വിർ�ങ്ങൾക്കുനോശ�ം അയാാളുംചെടി 
വിയാപിാരാസ്ഥാപിനങ്ങൾചെ�തിചെരാ നടിന്ന സംമരാത്തിൽ മുൻപിന്തിയാിലുണ്ട്ായാിരുംന്നത് മറിിയാക്കുട്ടിി
യാാണ്്. നോബിാണ്സംിനുനോവിണ്ട്ിയുള്ള സംമരാം വിിജീയാി�ി�ാനായാി പിാർട്ടിി മറിിയാക്കുട്ടിിയുചെടി സംഹാായാം
നോതടുന്നു. അതിനായാി അവിളുംചെടി ഗംർഭാത്തിനുത്തരാവിാദി ഔതക്കുട്ടിിയാാചെണ്ന്നു സ്ഥാപിി�ാൻ അവിർ 
ആവിശയചെ�ടുനോമ്പാൾ മനഃസംാക്ഷി വിില�ിയാിട്ടുനോപിാലും അവിൾ തയ്യംാറിാവുന്നുമുണ്ട്്. വിീട്ടിിനുമുന്നിൽ 
നിരാാഹാാരാവ്രതമനുഷ്ഠിി�ാചെനത്തിയാ മറിിയാക്കുട്ടിിചെയാ നിർന്നിനോമ�നായാി, ലവിനോലശം വിിനോദാ�മി
ല്ലാാചെത സംഹാതാപിനോത്താചെടി നോനാക്കുന്ന ഔതക്കുട്ടിിചെയാ കാണുനോമ്പാൾ കുറ്റനോബിാധാത്താൽ അവിൾ 
നീറിി�ിടിയുന്നുമുണ്ട്്. അയാാചെള നോനരാിടിാനാവിാചെത, അപിരാാധാം തിരാിച്ചറിിഞ്ഞാ്, കുറ്റം ഏറ്റുപിറിഞ്ഞാ് 
അവിൾ അവിിചെടിനിന്ന് ഓടിി രാക്ഷചെ�ടുകയാാണ്്. ഈ രാണ്ടുകഥകളിചെലയും പ്രനോമയാം എന്നും നടിന്നു
ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന സംംഭാവിങ്ങൾ ആചെണ്ന്നുള്ളതിൽ സംംശയാനോമതുമില്ലാ.

സുഹൃത്ബിന്ധങ്ങളിചെല തകർച്ച
കുടുംബിബിന്ധങ്ങനോളാളം വിിലചെ�ട്ടിതാണ്് സുഹൃത്ബിന്ധങ്ങളുംം. ലൌകികനോനട്ടിങ്ങൾക്കു മുൻപിിൽ 
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മങ്ങിനോ�ാകുന്ന സംൌഹൃദം വിർ�ങ്ങൾക്കുനോശ�ം വിീചെണ്ട്ടു�ചെ�ടുന്നതാണ്്, പഴുപ്പൻ പാച്ചംരലെ� 
പ്രനോമയാം. ഗ്രാമത്തിചെല അധാികാരാിയുചെടി മകനായാ പിാച്ചരാനും (ഭാാസ്കാരാൻ) കൂലി നോവില�ാരാചെ� 
മകനായാ പിരാമുവും തമ്മിിലുള്ള സംൌഹൃദം പിള്ളിക്കൂടിത്തിൽ വിച്ചാണ്് അനയാദൃശമായാ ദാർഢയം 
അവിലംബിിച്ചത്. കുനോബിരാകുമാരാചെനന്നും കുനോചാലകിനോശാരാചെനന്നും അവിർ�ിടിയാിൽ വിയതയാസംമി
ല്ലാായാിരുംന്നു. “ജീീവിിതത്തിൽ ധാനം കൈകവിരുംത്തുംന്ന അവിസ്ഥാനോഭാദം മനു�യഭാാവിനചെയാ മഥി�ാത്ത 
ഒനോരാചെയാാരും രാംഗംം അവിിചെടി മാത്രംമാണ്്. ആ സംരാസംാതീനോക്ഷത്രംത്തിൽ മാത്രംനോമ മനു�യനിൽ ലീന
ങ്ങളായാ യാഥാർത്ഥശക്തികളുംചെടി സ്ഫുരാണ്ത്തിന് പ്രതിബിന്ധമില്ലാാചെതയുള്ളൂ”5 എന്ന് കഥാകൃത്ത് ആ 
സംൌഹൃദചെത്ത വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത് ശ്രീദ്ധിിക്കുക. ഉപിരാിപിഠനത്തിനായാി പിാച്ചരാൻ തലസ്ഥാനനഗം
രാിയാിനോല�് യാാത്രംയാാകുന്ന നോവിളയാിൽ വിിലനോയാറിിയാ എനോന്താ ഒന്ന് തന്നിൽനിന്നുമകന്നു നോപിാകുന്നതു
നോപിാചെല നോതാന്നിയാ പിരാമുവിിന് പിിതാവിിചെ� മരാണ്ത്തിലുണ്ട്ായാതിലുമധാികമായാ നോവിദന അനോ�ാൾ 
അനുഭാവിചെ�ടുന്നുമുണ്ട്്. പിഠിച്ചുയാർന്ന് നോപിഷ്കാർ പിദവിിയാിനോലചെ�ത്തുംന്ന പിാച്ചരാൻ തചെ� നിലയ്ക്കുംം 
വിിലയ്ക്കുംമനുസംരാിച്ച് ഒരും ജീഡ്്ജീിയുചെടി മകചെള വിിവിാഹാം കഴിിക്കുന്നു. തചെ� ഉറ്റ സുഹൃത്തിചെന ഒരും 
നോനാക്കു കാണ്ാൻ മാത്രംനോമ ആ വിിവിാഹാാവിസംരാത്തിൽ പിരാമുവിിനായുള്ളൂ എങ്കിലും ആർഭാാടിമായാി 
നടിത്തചെ�ട്ടി ആ വിിവിാഹാചെത്തയും പിാച്ചരാചെ� സംൌഭാാഗംയജീീവിിതചെത്തയും അയാാൾ മാസംങ്ങനോളാളം 
നാട്ടിിൽ പുക�ി നടിക്കുന്നു. അതിചെ� നോപിരാിൽ നാട്ടുകാരുംമായാി കലഹാത്തിനോലർചെ�ട്ടി് ക്രിമിനൽ 
നോകസംിൽവിചെരാ അയാാൾ അകചെ�ടുന്നുമുണ്ട്്. ആറിാട്ടുകാണ്ാചെനന്ന വിയാനോജീന പ്രിയാസുഹൃത്തിചെന 
കാണ്ാനായാി തലസ്ഥാനചെത്തത്തുംന്ന പിരാമുവിിന് തണു�ൻ സംാീകരാണ്ം ലഭാിചെച്ചന്നു മാത്രംമല്ലാ 
ശിപിായാിനോയാാടി് അയാാചെള പിിടിിച്ചു പുറിത്താ�ാൻ പിാച്ചരാൻ ആവിശയചെ�ടുന്നത് നോകൾ�ാനും 
ഇടിയാാകുന്നുണ്ട്്. അനോ�ാഴും അനോേഹാത്തിചെ� നിലയും വിിലയും അറിിയാാചെത കയാറിിചെച്ചന്നതു നന്നാ
യാില്ലാ എനോന്നാർത്ത് പിരാമു സംായാം സംമാധാാനിക്കുന്നു. സുഹൃത്തിനോനാടുള്ള നോ�ഹാക്കൂടുതൽ കാരാണ്ം 
മകന് ചെകാച്ചുപിാച്ചരാൻ എന്ന് അയാാൾ നോപിരാിടുന്നു നോപിാലുമുണ്ട്്. വിർ�ങ്ങൾക്കുനോശ�ം നാട്ടിിൽ 
തിരാിചെച്ചത്തിയാ പിാച്ചരാൻ ചെകാച്ചുപിാച്ചരാചെന കള്ളനോ�സംിൽ കുടു�ിയാിട്ടും പിരാമുവിിചെ� ഫ്ലഭൂയാി
ഷ്ഠിമായാ പിറിമ്പ് തന്ത്രപൂർവ്വം കൈകവിശചെ�ടുത്തിയാിട്ടും പിരാമുവിിന് പിാച്ചരാനോനാടുള്ള സംൌഹൃദത്തിന് 
ഒരും കുറിവും വിരുംന്നില്ലാ.

ഏത് ഉയാർച്ചയ്ക്കുംം ഒരും താഴ്ചയുചെണ്ട്ന്നു പിറിയുന്നതുനോപിാചെല പിാച്ചരാചെ� ജീീവിിതത്തിലും 
ദൌർഭാാഗംയങ്ങൾ കടിന്നുവിരുംന്നു. സംർ�ാർ നിർബിന്ധിത ചെപിൻ�ൻ നൽകിയാതിചെനത്തുംടിർന്ന് 
സംമ്പത്തില്ലാാതായാിത്തീരുംന്ന അയാാചെള സംാന്തം കുടുംബിാംഗംങ്ങൾ വിചെരാ തള്ളി�റിയുന്നു. “സംമുദാ
യാത്തിന് ഒരും പികർച്ചവിയാധാി�ാരാൻ; അനുകൂലികളില്ലാാത്ത ജീന നായാകൻ; തന്ത്രമില്ലാാത്ത രാാജീയ
തന്ത്രജ്ഞാംൻ; യാൌവിനം നശിച്ച കാമുകൻ; തൂലികനോപിായാ സംാഹാിതയകാരാൻ”6 എന്നിങ്ങചെനയാാണ്് 
ആ അവിസ്ഥചെയാ കഥാകൃത്ത് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. മരാണ്ാസംന്നനായാി�ിടിക്കുന്ന പിാച്ചരാൻ തചെ� 
ആഗ്രഹാങ്ങൾ പിരാമുവിിലൂചെടി നിറിനോവിറ്റാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാണ്്. സംൌഭാാഗംയകാലത്ത് സുഹൃത്തും�ചെളയും 
ഗ്രാമജീീവിിതചെത്തയും തള്ളി�റിഞ്ഞാ് നഗംരാനോമാടിികളിൽ മുഴുകി ജീീവിിച്ച അയാാൾ തനി�് നഷ്ടംചെ�ട്ടി 
സംാതാചെത്ത പിരാമുവിിലും വിീചെണ്ട്ടു�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു. അനോതാചെടി സംംതൃപ്തിയും യാഥാർത്ഥ ജീീവിി
താനന്ദവും എചെന്തന്നനുഭാവിി�ാചെത തികച്ചും വിയർത്ഥമായാ ജീീവിിതമായാിരുംന്നു അതുവിചെരായും, താൻ 
നയാിച്ചചെതന്ന തിരാിച്ചറിിവിിനോല�് അയാാൾ എത്തിനോച്ചരുംന്നു. ലൌകികമായാ നോമന്മാകൾക്കു മുൻപിിൽ 
അല്പനോനരാനോത്ത�് മങ്ങിനോ�ാകുന്ന സംൌഹൃദം വിീണ്ടും ജീാലിക്കുന്ന കാഴ്ചനോയാാചെടിാ�ം സുഹൃത്ബിന്ധ
ത്തിചെ� മഹാതാം ഉയാർത്തി�ാട്ടിാനും ഈ കഥയാിലൂചെടി എൻ.പിി.�് സംാധാിക്കുന്നുണ്ട്്.
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ഉപിസംംഹാാരാം
“പ്രകൃതിചെ�ാരും ശക്തിയുണ്ട്്-സൃഷ്ടംിക്കുന്ന കൈകചെകാണ്ട്് പിരാിലാളിക്കുന്ന കൈക ചെകാണ്ട്് - അത് 
സംംഹാരാിക്കും. ആചെരാന്നും എചെന്തന്നും നോനാട്ടിമില്ലാ”7 എന്ന് എൻ.പിി.ചെചാല്ലാ�ൻനായാർ തചെ� കഥക
ളിചെലാരാിടിത്ത് പിറിയുന്നുണ്ട്്. സുഖദുഃഖ സംമ്മിിശ്രീമായാ മനു�യജീീവിിതത്തിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നതും അതു 
തചെന്നയാാണ്്. മുകളിൽ പിരാാമർശി�ചെ�ട്ടി കഥകചെള ചെപിാതുവിായാി വിിലയാിരുംത്തുംനോമ്പാൾ പില 
സംംഭാവിങ്ങളിലും ഈചെയാാരും തത്താം യാാഥാർത്ഥയമാകുന്നത് കാണ്ാം. ബിന്ധങ്ങളിചെല തകർച്ച 
അവിതരാി�ി�ാൻ ശ്രീമിക്കുനോമ്പാൾ പിലനോ�ാഴും അതിന് കാരാണ്മാവുന്നത് സ്ത്രീ കഥാപിാത്രംങ്ങളാ
ചെണ്ന്നതാണ്് കഥകളിൽ കചെണ്ട്ത്താവുന്ന മചെറ്റാരും പ്രനോതയകത. പിനോക്ഷ അത് അനോേഹാത്തിചെല സ്ത്രീ
വിിരുംദ്ധിതചെയാ കാണ്ിക്കുന്നതായാി ചാിന്തിക്കുന്നതിനുപികരാം ഏചെതങ്കിലുചെമാരും കഥാപിാത്രംചെത്ത ആ 
രാീതിയാിൽ അവിതരാി�ിച്ചാനോല കഥാപുനോരാാഗംതി�് സംഹാായാകമാവൂ എന്ന രാീതിയാിൽ കഥാകൃത്ത് 
അവിതരാി�ിച്ചതാവിാം എന്ന് ചാിന്തിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ഉചാിതം.

ഗ്രാമത്തിൽ ജീീവിിക്കുന്ന തീർത്തുംം സംാധാാരാണ്�ാരാായാ മനു�യരുംചെടി ജീീവിിതമായാിരുംന്നു 
എൻ.പിി.യുചെടി കഥകളുംചെടി പ്രനോമയാം. അരാനൂറ്റാണ്ട്ിനിപ്പുറിം ഇന്നചെത്ത യാാന്ത്രിക ജീീവിിതത്തിലും 
അനോത സംംഭാവിങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്് ആവിർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തിരാിച്ചറിിയുനോമ്പാഴിാണ്് അവിയുചെടി 
പ്രസംക്തി വിർദ്ധിിക്കുന്നത്. നോ�ഹാം, പിനോരാാപികാരാം, ചാതി, കൃതഘ്നത, വി�ന തുടിങ്ങിയാവി മനു�യ
ബിന്ധങ്ങളിൽ വിരുംത്തുംന്ന മാറ്റങ്ങൾ തുറിന്നുകാട്ടുന്ന എൻ.പിി. യുചെടി കഥകൾ കൈവിവിിധായമാർന്ന 
മനു�യബിന്ധങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്കാരാം കൂടിിയാാണ്്.

കുറിിപ്പുകൾ
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4. ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്ത കഥകൾ, എൻ.പിി. ചെചാല്ലാ�ൻ നായാർ, ഇരുംളുംം ഒളിയും പുറിം- 242

5. ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്ത കഥകൾ, എൻ.പിി. ചെചാല്ലാ�ൻ നായാർ, പിഴു�ൻ പിാച്ചരാൻ, പുറിം- 126

6. ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്ത കഥകൾ, എൻ.പിി. ചെചാല്ലാ�ൻ നായാർ, പിഴു�ൻ പിാച്ചരാൻ, പുറിം- 134

7. ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്ത കഥകൾ, എൻ.പിി. ചെചാല്ലാ�ൻ നായാർ, പിഴു�ൻ പിാച്ചരാൻ, പുറിം- 133

ഗ്രന്ഥസൂചാി
1. ചെചാറുകഥ - ഇന്നചെല, ഇന്ന്, എം. അചാുതൻ, എൻ.ബിി.എസം്. നോകാട്ടിയാം, 1994

2. ചെതരാചെഞ്ഞാടുത്ത കഥകൾ, എൻ.പിി.ചെചാല്ലാ�ൻ നായാർ, എൻ.ബിി.എസം്. നോകാട്ടിയാം, 1970

ക്കോ�ാ. പ്രൊസ്ലിിൻ എംസ്്.എംല്.
 തിരുംവിനന്തപുരാത്ത് ജീനിച്ചു.  ഗംവി: നോകാനോളജീ്, കട്ടി�ന, യൂണ്ി. നോകാനോളജീ്, തിരുംവിനന്തപുരാം, ഗംവി: നോകാനോളജീ്, 
നോകാട്ടിയാം. മഹാാരാാജീാസം് നോകാനോളജീ്, എറിണ്ാകുളം എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ അധായാപിികയാായാിരുംന്നു. ഇനോ�ാൾ 
നോകാട്ടിയാം ഗംവി: നോകാനോളജീിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അനോസ്സാസ്സിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ



സൂസംന്നയുചെടി ഗ്രന്ഥപ്പുരാ: കൈമത്രംിയും ഓർമ്മിയും രാാഷ്ട്രീീയാവും
അമിത്ത് ചെക,

ഗംനോവി�കൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

കൈമത്രംിചെയാ ദാർശനികമായാി സംമീപിിക്കുന്നതിലാണ്് ‘സൂസംന്നയുചെടി ഗ്രന്ഥപ്പുരാ’ എന്ന നോനാവിലിചെ� 
ആഴിം. മിത്രംങ്ങളാണ്് പ്രധാാന കഥാപിാത്രംങ്ങൾ. മിത്രംങ്ങൾ ചെപിരുംമാറുന്ന ഇടിങ്ങളാണ്് പ്രധാാന 
സ്ഥലരാാശി. കൈമത്രംിയാാണ്് ഒരും താനോ�ാൽ വിാ�്. കൈമത്രംിചെയാനോന്നാ സംൌഹൃദചെമനോന്നാ ചാങ്ങാത്ത
ചെമനോന്നാ നോ�ഹാചെമനോന്നാ കൂചെട്ടിനോന്നാ �ണ്ട്്�ി�് എനോന്നാ പില നോപിരാിലായാി പിലകുറിി നോനാവിലിലത് 
പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നു. നോനാവിലിൽ ഓനോരാാരുംത്തരുംം �ണ്ട്് എനോന്നാ നോ�ഹാിതാ എനോന്നാ എത്രംനോയാാവിട്ടിം 
വിിളി�ചെ�ടുന്നു.

അഭാി, അലി എന്നിങ്ങചെന നോപിരാുള്ള രാണ്ട്് മിത്രംങ്ങളാണ്് നോനാവിലിചെല ആദയചെത്ത സംൌഹാൃദ
�ണ്ണി. അഭാിയാും അലിയാും എത്തിനോച്ചരാുന്ന സംൌഹാൃദത്തിചെ� മഹാാവിലയാമാണ്് നോനാവിൽ എന്ന് 
പിറിയാാം.സംൌഹാൃദങ്ങളിൽ നിന്ന് സംൌഹാൃദങ്ങളിനോല�ു പിടിരാുന്ന ഒരാു ഘടിനയാുണ്ട്് നോനാവിലിന്. 
നോനരാിട്ടിനുഭാവിിച്ചറിിഞ്ഞാറിിഞ്ഞാതും നോകട്ടിറിിഞ്ഞാുതുമായാ ചാങ്ങാത്തങ്ങളുണ്ട്്. ശരാീരാം ചെകാണ്ട്ും 
മനസംുചെകാണ്ട്ും അവിചെരാത്തിനോച്ചരാുന്ന പില സംൌഹാൃദങ്ങൾ. അഭാിയാുചെടി അച്ഛിചെ� സംുഹാൃത്ത് 
നീലകണ്ഠംൻ പിരാമാരാ, അതുവിഴിി തണ്ട്ിനോയാ�ൻ, സംകൂസംന്ന. മറിയാകൂരാിചെല സംൌഹാൃദസംംഘം, 
ആറിുമുഖൻ, പിശുപിതി. പിിചെന്ന എറിണ്ാകുളചെത്ത അമുദ, ഫ്ാത്തിമ, കൃഷ്ണൻ തുടിങ്ങിയാ ഒരാു 
നീണ്ട്നിരാ. വിീടിില്ലാാത്തവിരാും ചെലസം്ബിിയാനും കൈബിചെസംക്ഷാലും ആയാവിരാും അതിലുണ്ട്്.

നോനാവിലിൽ കുടിുംബിബിന്ധങ്ങനോള�ാൾ പ്രാധാാനയം ചാങ്ങാത്തത്തിനുണ്ട്്. വിീട്ടികത്തിനോല
�ല്ലാ, വിീട്ടിിനു പിുറിനോത്ത�ാണ്് നോനാവിൽ സം�രാി�ുന്നത്. ചാായാ�ടികൾ, കൈലബ്രിറിികൾ, 
ഹാാളുകൾ, നോഹാാസ്റ്റാൽ, നോകാനോളജീ്, അ�ാദമി, സംിനിമാ തീയാറ്റർ അങ്ങചെനചെയാങ്ങചെന ചെപിാതു
വിിടിങ്ങളിലാണ്് നോനാവിലിചെല മി� സംന്ദർഭാങ്ങളും. ഉള്ള വിീടിുകൾ തചെന്ന അടിഞ്ഞാ അകം മാത്രം
മല്ലാ, വിീടി് കൈലബ്രിറിിയാാകും. നാടികപിരാിശീലന നോകന്ദ്രമാകും. സംംഗംീത�നോച്ചരാികൾ നടി�ുന്ന 
ഇടിമാകും. അനയനായാ ഒരാാചെള സ്ഥിരാമായാി പിാർ�ി�ാൻ മനസ്സുള്ള ഇടിമാകും. തലചെ�ട്ടിിലുള്ള 
നോപിാചെല നോനാവിലിലുള്ള പിുരാകനോളചെറിയാും ഗ്രന്ഥ�ുരാകളുമാണ്്. കുടിുംബിത്തിചെ� അധാികാരാഘ
ടിന�് പിുറിത്താണ്് നോനാവിലിചെ� കാതലായാ കൈമത്രംി നിലചെകാള്ളുന്നത് എന്നതിനാലാണ്ത്. 
കുനോറി�കൂടിി വിിശാലമായാ, സംാാതന്ത്രയത്തിനോ�തായാ ബിന്ധങ്ങളാണ്് നോനാവിലിൽ നോകന്ദ്രമാവിുന്നത്. 
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കുടിുംബിത്തിനകനോത്തതുൾചെ�ചെടിയാുള്ള നോശ്രീണ്ീകൃതമായാ അധാികാരാബിന്ധങ്ങനോള�ാൾ 
(hierarchial) ജീനാധാിപിതയമുള്ള സംൌഹാൃദങ്ങളിൽ ആണ്് ഊന്നൽ. ഉദാഹാരാണ്ത്തിന് അമുദ 
അച്ഛിനോനാചെടിാ�മാണ്് ജീീവിി�ുന്നത് എങ്കിലും അമ്മിയാുമായാുള്ള അവിളുചെടി ബിന്ധമാണ്് 
നോനാവിലിൽ പ്രധാാനം. അവിചെള വിിട്ടിുനോപിായാ അമ്മിയാുമായാി അവിൾ�് സംൌഹാൃദം ഉണ്ട്ായാിരാുന്നു. 
അവിൾ അമ്മിചെയാ മുത്തുമണ്ീ എന്നാണ്് വിിളിച്ചിരാുന്നത്. ഫ്ാത്തിമയാാചെണ്ങ്കിൽ വിീട്ടിിൽ ഉള്ള 
ബിന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്ന സംാാതന്ത്രയമില്ലാായ്മ�് നോശ�ം പിിന്നീടി് മുഴിുവിൻ സംൌഹാൃ
ദങ്ങളിൽതചെന്ന ആയാിരാുന്നു. അങ്ങചെന നോനാ�ുനോമ്പാൾ നോകരാളത്തിചെ� വിായാനാസംംസ്കാാരാം, 
നിരാന്തരാം പിുതു�ുകയാും പിരാിഷ്കരാി�ുകയാും ചെചായ്യംുന്ന ചെപിാതുമണ്ഡ്ലം ഇചെതാചെ�യാുണ്ട്് 
നോനാവിലിചെ� പിശ്ചാത്തലത്തിൽ. ലിംഗം/കൈലംഗംികനയകൂനപിക്ഷങ്ങചെളയാും ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന ഒരാു 
സംമകൂഹാമായാി നാം മാറിിത്തുടിങ്ങുന്ന, ജീനാധാിപിതയം എന്നത് നിരാന്തരാമായാ പിുതു�ലുകളിലകൂചെടി 
നോനടിിചെയാടിുനോ�ണ്ട് ഒന്നാചെണ്ന്ന നോബിാധായമുള്ള ഒരാു സംമകൂഹാം നോനാവിലിചെ� അടിി�ടിവിായാി ഉണ്ട്്. 
സംാാഭാാവിികമായാും നമ്മിുചെടി ചെപിാതുവിിടിങ്ങൾ നോനാവിലിൽ പ്രധാാനമാണ്്. കൈലബ്രിറിികളിലും പിാത
നോയാാരാത്തും ചാായാ�ടികളിലും വിിദയാഭായാസംസ്ഥാപിനങ്ങളിലും മിണ്ട്ിയാും വിായാിച്ചും പിരാസ്പരാം 
കലർന്ന ഓർമ്മി നോനാവിലിചെ� അകനോമയാുണ്ട്്. പിങ്കുവിയ്പ്ിനോ�തായാ ഇടിങ്ങളുണ്ട്്. അങ്ങചെനയാാണ്് 
കൈവികാരാികമായാും രാാഷ്ടംീയാമായാും ജീീവിിതത്തിൽ ഇടിചെപിടിുന്ന ഒരാു യാാഥാർത്ഥയമായാി കൈമത്രംി 
നോനാവിലിൽ സംാരാകൂപിമാർജീി�ുന്നത്.

വിിലാപിം
സൂസംന്നയുചെടി ഗ്രന്ഥപ്പുരായാിചെല ആദയചെത്ത ഉദ്ധിരാണ്ി കൈമത്രംിയുചെടി വിളചെരാ ദാർശനികമായാ പിരാിസംരാ
ത്തിൽ നിലയുറി�ിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്്. ഇചെ�യാ്ൻ ഉർത്തയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി നോറിാബിർനോട്ടിാ ചെബിാലാനോനാ എഴുതിയാ 
കവിിതയാാണ്ത്. രാണ്ടു നോപിജീ് മാത്രംമുള്ള ഒന്നാം അദ്ധിയായാം മുഴുവിൻ സൂസംന്നയുചെടി മരാണ്വും നോ�ഹാി
തരുംചെടി വിിലാപിവുമാണ്്. സൂസംന്നയുചെടി മരാണ്നോശ�ം മറിയൂരാിൽ നോചാർന്ന നോ�ഹാിതരുംചെടി സംനോമ്മിള
നത്തിലാണ്് ചെബിാലാനോനായുചെടി കവിിത ഒരാാൾ മലയാാളത്തിലാ�ി വിായാിക്കുന്നത്. നോ�ഹാിതരുംചെടി 
മരാണ്ം എന്ന എ�ാലനോത്തയും വിലിയാ ദാർശനികസംന്ധി (Philosophical context) യാിലൂചെടി 
സംങ്കീർണ്മായാിത്തചെന്ന നോനാവിൽ തുടിങ്ങുന്നു.

ഉദ്ധിരാണ്ി ഇങ്ങചെനയാാണ്്, 
“നിന�ായാി ഹൃദയമായാ കാരായങ്ങൾ
പിറിയാാൻ ഞാാൻ ആഗ്രഹാിച്ചതാണ്്,
മഹാാ തകർച്ചകളിലും നിസ്സാരാസംങ്കടിങ്ങളിലും
ഞാങ്ങൾ കഴുചെത്താ�ം മുങ്ങിനില്ക്കുന്നു
നിചെന്ന ഞാാനോനാർക്കുന്നുചെവിന്നതിന് ഇനി എചെന്തല്ലാാം
പിറിയാണ്ചെമന്ന് എനി�റിിയാില്ലാ, ഇചെ�യാ്ൻ.
നിചെ� ദയാാവിായ്പു മാത്രംമല്ലാ ഞാങ്ങചെള സംഹാായാിച്ചത്
അപിരാിനോമയാമായാ നിചെ� അന്തസ്സുകൂടിിയാാണ്്.
നിചെ� അപിാർടി്ചെമൻ്റിിൽ, ജീാലക�ടിിയാിൽ ചാാരാി
ഒരും ടിീ�ർട്ടുമിട്ടി് എത്രം അനായാാസംമായാ
സംാാസ്ഥയനോത്താചെടി നീ നിൽക്കുന്നു.
പുറിത്ത് ആ ചെമക്സിി�ൻ സൂരായാസ്തമയാം.
അനോന്നരാം നിചെ� പിിന്നിലാകചെട്ടി
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കവിികൾ ചെടികാില നുകർന്ന് മിണ്ട്ി�റിയുന്നു.” ( 2019,10).

നോ�ഹാിതരാുചെടി മരാണ്ം നമ്മിചെളചെ�ാണ്ട്് മരാണ്ചെമന്ന സംങ്കല്പനചെത്ത ഡ്യാലകൈക്ട്സം് 
ചെചായ്യംി�ി�ും. നോ�ഹാിതർ ഇനി ഇല്ലാ. എന്നാനോലാ അവിർ എവിിചെടിയാും നോപിാകുന്നുമില്ലാ. മരാണ്ം 
ചാങ്ങാതിചെയാ ഏറ്റവിും അകലത്താ�ുന്നു, എന്നാലയാാൾ മരാണ്നോത്താചെടി ഏറ്റവിും അടിു�ുക

യാുമാണ്്. നമ്മിളിൽ നിനോന്നറ്റവിും അകലത്തായാിരാി�ുനോമ്പാഴിും നനോമ്മിാടി് പിറ്റിനോച്ചർന്ന ഒനോരാാർമ്മി. 
അതാണ്് കൈമത്രംി. ചെബിാലാനോനായാുചെടി കവിിത നോനാ�ുക. ഒരാി�ലും നോകൾ�ുകയാില്ലാാത്ത 
ഒരാാനോളാടിാണ്് വിിലപിി�ുചെന്നാരാാൾ സംംസംാരാി�ുന്നത്. മരാിച്ചുകഴിിഞ്ഞാ ഒരാാനോളാടി്. ബിാർത്തി
നുള്ള ഓർമ്മി�ുറിി�ിൽ ചെദറിിദ ഇങ്ങചെന എഴിുതുന്നു. “I would like to dedicate these thoughts 
to him, give them to him, and destine them for him. Yet they will no longer reach him, and 
this must be the starting point of  my reflection; they can no longer reach him, reach all the 
way to him, assuming they ever could have while he was still living. So where do they go? To 
whom and for whom? Only for him in me? In you? In us?” (2001, 35).

നോ�ഹാിതരാുചെടി മരാണ്നോത്താചെടി നമ്മിൾ പിരാിഹാാരാമില്ലാാത്ത സംന്ദിഗ്ദ്ധതയാിലാവിും. ഓർ�ും. 
കരായാും. നമ്മിൾ മനു�യരാാണ്്. നാം ബിന്ധങ്ങളുണ്ട്ാ�ുന്നത് മനു�യനോരാാടിുതചെന്ന. മനു�യന് 
മരാണ്മുറി�ാചെണ്ന്നും നമു�റിിയാാം. ജീീവിിച്ചിരാിചെ�ത്തചെന്ന ഒരാാളിൽ മരാണ്മുണ്ട്ു താനും. 
മരാണ്ം അവിസംാനമചെല്ലാന്നാവിാൻ, ഓർ�ാൻ ചാങ്ങാതികൾ നോവിണ്ം. അതിലാവിാം നാം ചാങ്ങാ
ത്തത്തിലാവിുന്നത്. മരാണ്ം ചാങ്ങാത്തത്തിചെ� അടിിയാിലുണ്ട്്. എന്നിട്ടിും നമ്മിചെളന്തിനാണ്് ചാങ്ങാ
തിയാുചെടി മരാണ്ത്തിൽ കരായാുന്നത്? നാം മനു�യരാനോല്ലാ. മനു�യർ കരായാും. “...the condition of 
possibility for friendship is memory. The dead live because they are recalled by friends, they 
survive after death because they are not forgotten (Simon Critchley, 1999,2009,257).

കൈമത്രംിചെയാ�ുറിിച്ചുള്ള ദാർശനികമായാ ആനോലാചാനകളുചെടി ആരാംഭാം മുതൽ തചെന്ന 
മരാണ്വിുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ആനോലാചാനയാുമുണ്ട്്. സംിസംനോറിാചെയാ മാത്രംം ഓർ�ാം. സംിസംനോറിാചെയാ 
സംംബിന്ധിച്ച് മരാണ്നോത്താചെടി കൈമത്രംി അവിസംാനി�ുന്നില്ലാ. മിത്രംം മരാി�ുനോമ്പാൾ നമു�് ഒരാു 
ദുരാന്തം സംംഭാവിിച്ചതുനോപിാചെല കരായാണ്ചെമന്നില്ലാ. കൈമത്രംിയാുചെടി ഓർമ്മി എനോന്ന�ുമുള്ളതാണ്്. 
ആ തിരാിച്ചറിിവി് നചെമ്മി എനോ�ാഴിും സംനോന്താ�ി�ിനോ�ണ്ട്താണ്്. കൈമത്രംി അതിനാൽ എനോ�ാഴിും 
സംനോന്താ�മാണ്്. അവിസംാനമില്ലാാത്ത ഒരാു ഓർമ്മിയാാവിും അചെതന്ന പ്രതീക്ഷയാുചെടി സംനോന്താ�ം. 
Scipio എന്ന മിത്രംചെത്ത Laelius ഓർ�ുന്നത് കാണ്ുക: “... Yet such is the pleasure I take in 
recalling our friendship, that I took upon my life as having been a happy one because I have 
spent it with Scipio. With him I was associated in public and private busines; with him I lived in 
Rome and served abroad; and between us there was the most complete harmony in our tastes, 
our pursuits, and our sentiments, which is the true secret of  friendship” (2009, 8). കൈമത്രംിയാുചെടി 
വിിശകലനചാരാിത്രംത്തിചെല ഏചെറി കൈവികാരാികമായാ ഒനോരാടിരാാണ്ിത്. സംിസംനോറിായാുനോടിത്. ‘My writer 
friend’ എന്ന് അലിചെയാ വിിളി�ുമായാിരാുന്ന സംണ്ണിനോച്ചട്ടിചെന�ുറിിച്ച് അലി ഓർ�ുന്നത് ഏതാണ്ട്് 
ഇങ്ങചെന തചെന്നയാാണ്്. “ഒരാി�ൽ നമ്മിുചെടി ജീീവിിതത്തിൽനിന്ന് പികൂർണ്മായാി ഇറിങ്ങിനോ�ായാാലും 
അവിർ നല്കിയാ കാലം നമ്മിുചെടിയാുള്ളിൽ നിറിഞ്ഞാുനിൽ�ും. ആ കാലത്തിചെ� നിറിവിിലാണ്് നാം 
നമ്മിുചെടി മചെറ്റല്ലാാ ഇല്ലാായ്മകനോളാടിും ചെപിാരാുത്തമാകുന്നത്” (2019, 76).

ചാങ്ങാതിയാുചെടി മരാണ്വിും അതുണ്ട്ാ�ുന്ന വിിലാപിവിും കഴിിഞ്ഞാും ഓർമ്മിചെയാ�ുറിിച്ച് 
ആനോലാചാി�ാനുണ്ട്്. നോനാവിലിൽ പിലതരാം ഓർമ്മികൾ ഉണ്ട്്. വിായാനയാുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി 
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ഓർമ്മി, സംൌഹാൃദവിുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ഓർമ്മി, ഓർമ്മിചെയാത്തചെന്ന പ്രശ്നവിൽ�രാി�ുന്ന ഓർമ്മി. 
അചെതാചെ�യാും ഓർമ്മി എന്ന സംങ്കല്പനചെത്ത കുനോറി�കൂടിി വിിശദമായാി പിരാിഗംണ്ി�ാനുള്ള 
നോപ്രരാണ്യാാണ്്. വിിലാപിത്തിലടിങ്ങിയാ ഓർമ്മിയാിൽ�വിിഞ്ഞാും കൈമത്രംിയാും ഓർമ്മിയാും തമ്മിിൽ 
വിിനിമയാങ്ങളുചെണ്ട്ന്ന് ചെതളിയാുക അങ്ങചെനയാാണ്്.

ഓർമ്മി
“എങ്ങചെനയാാണ്് സംൌഹൃദമുണ്ട്ാകുന്നത്?” (2019, 150) എന്ന് അമുദ ഒരാി�ൽ അലിനോയാാടി് 
നോചാാദിക്കുന്നു. ആ നോചാാദയചെത്തത്തുംടിർന്നുള്ള സംംഭാാ�ണ്ം ചെചാന്നവിസംാനിക്കുന്നത് അലിയുചെടി 
പിഴിയാ സംൌഹൃദത്തിചെ� സംമൃദ്ധിമായാ ഓർമ്മികളിലാണ്്. എന്നുവിച്ചാൽ സംൌഹൃദമുണ്ട്ാവുന്ന ഒന്നല്ലാ, 
ഓർമ്മിയാിൽ ഉള്ളതാണ്്. നോബിാധാപൂർവ്വം ഉണ്ട്ാക്കുന്നതുമല്ലാ. അത് ഓർമ്മിതചെന്നയാാണ്്. പ്രീഡ്ി
ഗ്രിക്കു പിഠിക്കുനോമ്പാൾ ഒരും കൂട്ടുകാരാനോനാചെടിാ�ം ഇലവിീഴിാപ്പൂ�ിറി കാണ്ാൻ നോപിായാ കഥ അലി 
പിറിയുന്നു. ആ യാാത്രംയുചെടി സംമയാവും പിശ്ചാത്തലവും അനുഭൂതിയും വിിവിരാിക്കുന്നു. അവിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള 
എല്ലാാ ഓർമ്മികളുംം അഴിിഞ്ഞുവിീഴുന്നു. “എചെ� ആദയ സംൌഹൃദം അവിനായാിരുംന്നു എന്ന് നോതാന്നുന്നു. 
കാരാണ്ം, ഞാാൻ ആ രാംഗംം മി�നോ�ാഴും ഓർമ്മിി�ാറുണ്ട്്” (2019, 151). കൈമത്രംിചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് 
ഓർമ്മിയാാവുന്നു എന്നത് മരാിക്കുന്നു എന്നല്ലാ, ജീീവിിക്കുന്നു എന്നാണ്്. അകചെലയുള്ളയാാചെള അടുത്തും
കാണ്ാനുള്ള പ്രക്രിയായാാണ്് കൈമത്രംി. അതിനുള്ള സംനോങ്കതമാണ്് ഓർമ്മി.

ഓർമ്മി മുഴിുവിനായാും നമ്മിുനോടിതാണ്്. അതിനാലാണ്തിൽ പിിശകുണ്ട്ാകാനുള്ള സംാധായത 
നിലനിൽ�ുന്നത്. നോകവിലമായാ ഒരാു സംതയവിുമില്ലാ ഓർമ്മിയാിൽ. ഓർമ്മിയാിൽ മറിവിിയാുമുണ്ട്്. 
ഓർമ്മികളിൽ ചാില ചെതരാചെഞ്ഞാടിു�ുകളുമുണ്ട്്. ഓർമ്മിയാുചെടി കാലനോമതാണ്്? ഓർ�ുന്നത് 
തചെന്ന ഭാാവിി�ായാനോല്ലാ. എനോന്ന�ുമായാി ഞാാൻ ഓർത്തുവി�ുന്നു എന്ന പിറിച്ചിലിൽ മരാണ്വിും 
കടിചെന്നാരാു കാലം നോപിാലുമുണ്ട്്. ഓർമ്മിയാിലാണ്് നാമിരാി�ുന്നത്. നമ്മിുചെടി ദർശനമിരാി�ു
ന്നത്. ഇതുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ചാില സംന്ദർഭാങ്ങൾ നോനാവിലിലുണ്ട്്. ഓർമ്മിചെയാ അടിുത്തുകണ്ട്് 
പിരാിനോശാധാി�ുന്ന സംന്ദർഭാങ്ങൾ.

അലി മകൂന്നുവിചെരാ പിഠിച്ച സ്കാകൂളിചെല ക്രിസ്തുവിിചെ� മുഖം അവിന് വിലുതായാിട്ടിും ഓർമ്മിയാുണ്ട്്. 
ഗംീവിർഗംീസം് പിുണ്യാളചെ� രാകൂപിത്തിചെല വിയാളിചെയായാും ഓർമ്മിയാുണ്ട്്. പിചെക്ഷ തചെന്ന അത്രംനോയാചെറി 
ആകർ�ിച്ച ഗംീവിർഗംീസം് പിുണ്യാളചെ� മുഖം നോകാനോളജീ് വിിദയാർത്ഥിയാായാിരാിചെ� അയാാളുചെടി 
ഓർമ്മിയാിലില്ലാ. അയാാളുചെടി ചാിന്ത അനോ�ാൾ ഓർമ്മിയാുചെടി സംാാഭാാവിചെത്ത�ുറിിച്ചാകുന്നു. “എന്തു
ചെകാണ്ട്ാണ്് ഓർമ്മികളിൽ ഇങ്ങചെന ചാില തിരാചെഞ്ഞാടിു�ുകളുണ്ട്ാകുന്നത്? എന്തുചെകാണ്ട്ാണ്് 
ചാില ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രംം, ചാില ഭായാങ്ങൾ മാത്രംം നചെമ്മി പിിന്തുടിരാുന്നത്?” (2019, 96).

മചെറ്റാരാു സംന്ദർഭാം വിായാനയാുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിതാണ്്. നാം വിായാി�ുന്നു. അനോതാർത്തുവി
�ുന്നു. എഴിുത്തും നമ്മിളും തമ്മിിൽ ഉള്ള ബിന്ധചെമന്താണ്്? ചെചാസ്റ്റാർട്ടിൻ ബ്രിൌണ്ിംഗംിചെന ഒരാുപിാടി് 
വിായാിച്ചിരാുന്നത് ചെകാണ്ട്് ബ്രിൌണ്ിംഗംിചെന പിറ്റി എഴിുതിയാനോ�ാൾ ചെചാസ്റ്റാർട്ടിൻ എഴിുതിയാ (അനോേ
ഹാത്തിന് മനഃപിാഠമായാിരാുന്ന) ഉദ്ധിരാണ്ികചെളല്ലാാം ചെതറ്റായാിരാുന്നു. എന്നാലചെതല്ലാാം എഡ്ിറ്റർ 
തിരാുത്തിയാ നോശ�മാണ്് അച്ചടിിച്ചത്. അതിചെന�ുറിിച്ച് നോബിാർചെഹാസം് പിറിയാുന്നത് നോനാവിലിൽ 
ഉദ്ധിരാിച്ചിട്ടിുണ്ട്്. “ബ്രിൌണ്ിങ്ങിചെ� വിരാികൾ�് തചെ� ഓർമ്മിയാിലിട്ടി് ചെചാസ്റ്റാർട്ടിൻ എചെന്തല്ലാാം മാറ്റ
ങ്ങളാണ്് വിരാുത്തിയാചെതന്ന് അറിിയാുക മനോനാഹാരാമാനോയാചെന! കാരാണ്ം, ഓർമ്മി എന്നത് മറിവിിചെകാ
ണ്ട്ുകകൂടിിയാാണ്് നിർമി�ുന്നത്” (2019, 36).

ഓർമ്മിചെയാ ഈ നിലചെ�ാചെ� പ്രശ്നവിൽ�രാി�ുന്നത് തീർച്ചയാായാും കൈമത്രംിനോയാാടി് 
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നോചാർത്തുവിച്ചുതചെന്ന കാണ്ണ്ം. കൈമത്രംിയാിലകൂന്നുനോമ്പാൾ ഓർമ്മി അത്രംനോമൽ നമ്മിനോളാടി് അടിുത്ത് 
നിൽ�ുന്ന ഒന്നാചെണ്ന്നും അതിൽ കൈവികാരാികതയാുചെടി അംശമുണ്ട്് എന്നും പിറിനോയാണ്ട്ത് 
ആവിശയമാണ്്. അതിൽ ചാരാിത്രംവിും ഭാാവിനയാും ഉചെണ്ട്ന്നും നമ്മിുചെടി ഭായാവിും ആനന്ദവിും കലർ
ന്നിട്ടിുചെണ്ട്ന്നും അത് ഭാാവിിയാിനോല�ുള്ള നമ്മിുചെടി സംമ്പാദയമാചെണ്ന്നും തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. 
ചാുരാു�ത്തിൽ കൈമത്രംിയാുചെടി സംങ്കീർണ്ത എന്നത് ഓർമ്മിയാുചെടി സംങ്കീർണ്തകകൂടിിയാാണ്്. അടിു
�ത്തിചെ� അകലവിും അകലത്തിചെ� അടിു�വിും നോചാർന്ന സംങ്കീർണ്തകളാണ്് രാണ്ട്ിനോനയാും 
പ്രശ്നഭാരാിതമാ�ുന്നത്.

ഉള്ളതും ഇല്ലാാത്തതുമായാ ചെസംൌഹാൃദങ്ങൾ
സംായാം രാക്ഷി�ാൻ കഴിിയാാതിരുംന്ന ഒരും സംന്ദർഭാത്തിൽ തണ്ട്ിനോയാ�ൻ പിശുപിതിനോയാാടി്, take me, 
my friend എന്ന് പിറിയുന്നുണ്ട്്. എനോങ്ങാട്ടിാണ്് ചെകാണ്ടുനോപിാനോകണ്ട്ത്? സംൌഹൃദത്തിലൂചെടി അവിിചെടി 
ശരാിക്കും ഒരും നോമാചാനമാണ്് ആഗ്രഹാിക്കുന്നത്. ഏകാന്തതയുചെടി അറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരാാൾ എചെന്ന 
ചെകാണ്ടുനോപിാകൂ എന്ന് സുഹൃത്തിനോനാടി് പിറിയുന്നതാണ്ത്. “തനിക്കു പുറിനോത്തക്കു കടി�ണ്ം. 
തനി�് നല്ലാ ചെവിളിച്ചമുള്ള ഒരാിടിത്തിരുംന്നു വിായാി�ണ്ം. ആ നോമാഹാത്തിചെ� തിടു�ത്തിൽ 
അയാാൾ പിറിഞ്ഞു, ‘ചാങ്ങാതീ, എചെന്നചെ�ാണ്ടുനോപിാവുക’ (2019, 87). ഇതുനോപിാലചെത്ത വിി�ാദികൾ 
നോനാവിലിൽ അനവിധാിയുണ്ട്്. ചാന്ദ്രൻ നോചാട്ടിനുമുണ്ട്് അങ്ങചെനചെയാാരും ചാരാിത്രംം. അനോേഹാചെത്ത സംംബി
ന്ധിച്ച് ജീീവിിതം മുഴുവിൻ ഓട്ടിമാണ്്. ആരുംമിചെല്ലാന്ന നോതാന്നലാണ്് അയാാചെള ആദയമായാി നാടുകടി
ത്തുംന്നത്. മൂന്നാറിിൽ വിച്ച് സൂസംന്നയുചെടി അച്ഛിനാണ്് അയാാചെള വിായാനയാിനോലക്കും എഴുത്തിനോലക്കും 
എത്തിക്കുന്നത്. ആറുമുഖനും തണ്ട്ിനോയാ�നുമായുള്ള സംൌഹൃദം അയാാചെള നാട്ടിിനോല�് തിരാിച്ചുനോപിാ
വിാൻ നോപ്രരാി�ിക്കുകയും ചെചായ്തു. ഇവിിചെടിചെയാല്ലാാം ഏകാകിതയാിൽ നിന്നുള്ള രാക്ഷചെ�ടിലായാി മാറുന്ന 
ചാങ്ങാത്തങ്ങളാണ്് വിി�യാം. തണ്ട്ിനോയാ�ചെന പിശുപിതി രാക്ഷചെ�ടുത്തുംന്നു. പിശുപിതിചെയാ നീലക
ണ്ഠംൻ പിരാമാരാ രാക്ഷചെ�ടുത്തുംന്നു. അചെതാരും ചാങ്ങലയാാണ്്. പിശുപിതി പിറിയുന്നത് നോനാക്കുക. “എചെ� 
വിി�ാദത്തിചെ� ഹാീനതയാിൽ നിന്ന് എചെന്ന ചെപിാ�ിചെയാടുത്തത് ആ മനു�യനായാിരുംന്നു. അയാാൾ 
വിലിയാ വിിപിത്തുംകളിൽ നിന്ന് എചെന്ന അകറ്റിനിർത്തി. വിി�ാദത്തിചെ� നോവിരുംകൾ സൂക്ഷ്മമായാി 
പിറിിചെച്ചടുക്കുന്ന ഒരും സംിദ്ധിി നീലകണ്ഠംനുണ്ട്ായാിരുംന്നു” (2019, 130). അനോത പിരാമാരായാാണ്് വിി�ാ
ദത്തിചെ� ശരാീരാഘടിന എന്ന പുസ്തകചെമഴുതുന്നത്. അത് നോതടിിയാാണ്് നോനാവിലിചെല അനോനാ�ണ്ം. 
അതിചെ� നോതടിലിലാണ്് ഒരും ഗ്രന്ഥപ്പുരാ ചെതളിയുന്നത്. അതിൽ പില സംൌഹൃദങ്ങൾ ചെതളിയുന്നത്. 
നോനാവിലിൽ അലി ആതയന്തികമായാി ഒരും ഏകാകിയാാണ്്. ഒരാി�ലയാാൾ ഇങ്ങചെന എഴുതുന്നുണ്ട്്: 
“നോ�ഹാിതരാില്ലാാത്ത പികൽ. നോ�ഹാിതരാില്ലാാത്ത രാാത്രംി. ഒന്നും വിളരാാചെത തരാിശായാി�ിടിക്കുന്ന 
നോബിാധാം” (2019,224). അലി എന്ന കഥാപിാത്രംത്തിനോലക്കുള്ള വിഴിിയും ഇതുതചെന്ന. സുഹൃത്തും�ചെള 
നോ�ഹാിക്കുന്നത് സംനോന്താ�വും കടിമയാായും കണ്ട്യാാളാണ്് അലി. അയാാൾ�് ജീീവിിതത്തിചെല 
തചെന്ന വിിലചെ�ട്ടി കാരായം കൂട്ടുകാരുംചെടി നോ�ഹാമാണ്്. നോനാവിലിചെ� അവിസംാനം അയാാളത് തിരാിച്ച
റിിയുന്നുണ്ട്്. ആഹ്ലാാദനോമാ ആശാാസംനോമാ നോതാന്നുന്നുചെണ്ട്ന്ന് അയാാൾ�് പിറിയാാനറിിയാില്ലാ. പിചെക്ഷ 
അയാാളുംചെടി സംമാധാാനത്തിന് കാരാണ്ം നോ�ഹാമായാിരുംന്നു. “എനി�് സംനോന്താ�വും സംമാധാാനവുമു
ണ്ട്്,’ ഞാാൻ പിറിഞ്ഞു, ‘ഞാാൻ എചെ� കൂട്ടുകാചെരാ നോ�ഹാിച്ചു. അവിർചെ�ാ�ം വിാക്കുകളുംം എചെ� കൂചെടി 
വിന്നു. ഞാാൻ വിാക്കുകൾ�കം സംമാധാാനമാകുന്നു.” (2019, 254). നോനാവിലിചെ� പൂർണ്തയാാണ്ിത്. 
സംൌഹൃദത്തിചെനാ�ം നടിന്ന ഒരാാളുംചെടി നോനാട്ടിം. അപിരാചെന നോ�ഹാിക്കുക എന്നത് തചെന്നയാാണ്് 
ജീീവിിതം എന്ന കാഴ്ച. നോനാവിലിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാവും അതുതചെന്ന.

സംൌഹാൃദചെമന്നാൽ അപിരാചെ� അപിരാതാചെത്ത മുഴിുവിനായാും അംഗംീകരാി�ലാചെണ്ന്ന് 
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നോനാവിൽ പിറിയാുന്നുണ്ട്്. അപിരാചെന തന്നിനോല�് ചാുരാു�ലല്ലാ. അപിരാചെ� സംാകാരായതചെയാ വിചെരാ 
മാനി�ലാണ്് സംൌഹാൃദചെമന്ന് ഒരാിടിത്ത് പിറിയാുന്നുണ്ട്്. “എല്ലാാ സംൌഹാൃദത്തിലും ഇങ്ങചെന 
തുറി�ാനാവിാത്ത ചാില മുറിികളുണ്ട്്. കഴിിയാുചെമങ്കിൽ അനോങ്ങാട്ടിു നോപിാകരാുത്. സംൌഹാൃദചെമന്നു 
പിറിഞ്ഞാാൽ മനോറ്റയാാളുചെടി സംാകാരായതചെയാ മാനി�ുന്നതുകകൂടിിയാാവിണ്ം” (2019, 101). പിങ്കിടിുന്നതു
നോപിാചെല തചെന്ന പ്രധാാനമാണ്് പിങ്കിടിാത്തതും. അപിരാൻ മുഴിുവിനായാും സംാാതന്ത്രയത്തിലായാിരാി�ു
ന്ന അവിസ്ഥയാാണ്് കൈമത്രംി എന്ന നോബിാധായം അവിിചെടിയാുണ്ട്്. അഭാിയാും അലിയാും അത്തരാചെമാരാു 
നിലചെയാ�റ്റി ആനോലാചാി�ുന്നുണ്ട്്. അവിരാുചെടി ബിന്ധത്തിൽ അത് മുഴിുവിനായാും പ്രാനോയാാഗംിക
മാനോണ്ാ അല്ലാനോയാാ എന്നതല്ലാ, മറിിച്ച് ആ നോബിാധായം അവിർ പിങ്കുവിച്ചിരാുന്നു എന്നതാണ്് പ്രധാാനം. 
അലി ഓർ�ുന്നുണ്ട്്, “രാണ്ട്ുനോപിർ�ിടിയാിൽ പിരാസ്പരാം പിങ്കിടിാത്ത ചാില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്്. തീർച്ച

യാാണ്ത്. പിരാസ്പരാം പ്രനോവിശി�ാത്ത ചാില അറികളുണ്ട്്. ഞാങ്ങൾ�ിടിയാിൽ രാഹാസംയങ്ങളിചെല്ലാന്നല്ലാ, 
ഞാങ്ങളുചെടി രാഹാസംയങ്ങചെള�ാൾ വിലുതാണ്് ഞാങ്ങളുചെടി പിങ്കിടിലുകൾ” (2019, 99).

എന്നാൽ സംൌഹാൃദം സംകൂസംന്ന�് എന്തായാിരാുന്നു? വിിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഈ നോചാാദയം 
മചെറ്റാരാു നില�ും നോചാാദി�ാം. ഒരാു സ്ത്രീചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് നോകരാളീയാപിശ്ചാത്തലത്തിൽ സംൌഹാൃദചെമ
ന്നാൽ എന്താണ്്? നോനാവിലിചെല ഏറ്റവിും ഏകാകിയാായാ ഒരാാൾ ആണ്് സംകൂസംന്ന. ആരാാണ്് സംകൂസം
ന്നയാുചെടി സംുഹാൃത്ത്? സംകൂസംന്ന�് ചാുറ്റും ആണ്ുങ്ങളുചെടി ഒരാു സംൌഹാൃദ�ണ്ണി തചെന്നയാുണ്ട്്. 
ആണ്ുങ്ങചെളല്ലാാം ചെതാഴിിലിടിങ്ങളിലും യാാത്രംകളിലും വിായാനശാലകളിലും കകൂട്ടിുകകൂടിിയാതിചെ� 
ചാരാിത്രംമുണ്ട്്. അവിരാുചെടി ശൃംഖലയാിനോല�് പിലനോ�ാഴിായാി സംകൂസംന്ന കണ്ണിയാാവിുക മാത്രംമാണ്്. 
പിഠിച്ച സ്ഥാപിനമല്ലാാചെത മചെറ്റാരാിടിനോത്ത�് സംകൂസംന്ന ചെചാന്നിട്ടിില്ലാ. പിഠി�് മുഴിുവിനാ�ിയാുമില്ലാ. 
സംകൂസംന്നയാുചെടി പിങ്കുവിയ്പ്ുകൾ കുറിവിാണ്.് സംകൂസംന്ന�് പിങ്കുവിയ്പ്ിനാരാുണ്ട്്? സംകൂസംന്ന എന്തുചെകാ
ണ്ട്് ഏകാകിയാായാിത്തുടിർന്നു എന്ന നോചാാദയമാണ്് നോനാവിൽ നചെമ്മിചെ�ാണ്ട്് നോചാാദി�ി�ുന്നത്. 
സ്ത്രീ-സ്ത്രീ സംൌഹാൃദവിും സ്ത്രീ-പിുരാു� സംൌഹാൃദവിും ഇനോന്നാളം പ്രാധാാനയനോത്താചെടി പിരാിഗംണ്ിച്ചിട്ടിില്ലാ, 
സംാമകൂഹാികമായാി അംഗംീകരാി�ചെ�ട്ടിിട്ടിില്ലാ എന്ന സംതയമാണ്് അതിലകൂചെടി നോനാവിൽ നോബിാധായചെ�
ടിുത്തുന്നത്. അരാിനോസ്റ്റാാട്ടിിചെനനോ�ാലുള്ളവിർ സ്ത്രീകൾ സംൌഹാൃദത്തിന് അർഹാരാാചെണ്ന്ന് കരാുതി

യാിരാുന്നില്ലാ. പിുരാു�ന്മാാചെരാനോ�ാചെല ‘ആത്മ’മുള്ളവിരാായാി സ്ത്രീകചെള അ�ാലത്ത് കണ്ട്ിരാുന്നില്ലാ 
എന്നതാണ്് കാരാണ്ം. സ്ത്രീകൾ പിിന്നീടിും സംൌഹാൃദത്തിചെ� നിർവ്വചാനങ്ങൾ�് പിുറിത്തുതചെന്ന

യാായാിരാുന്നു. അതിനാലാണ്് സംങ്കല്പനപിരാമായാിത്തചെന്ന സംൌഹാൃദം പിുരാു�നോകന്ദ്രിതമായാിരാുന്നു 
എന്ന് ദറിിദ വിാദി�ുന്നത്. ആ നില�് സംൌഹാൃദം ഇനിയാും പിുതു�ചെ�നോടിണ്ട്തുണ്ട്് എന്ന 

രാാഷ്ട്രീീയാം കകൂടിി നോനാവിൽ മുനോന്നാട്ടി് വി�ുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീചെയായാും മതനയകൂനപിക്ഷങ്ങചെളയാും എല്ലാാ 
ജീാതി/ലിംഗം/കൈലംഗംിക വിർഗംങ്ങചെളയാും സംാീകരാി�ുക വിഴിി വിിപിുലചെ�നോടിണ്ട് സംങ്കല്പനമാണ്് 
കൈമത്രംി എന്ന നിലപിാടി് നോനാവിലിചെന കകൂടിുതൽ പ്രസംക്തമാ�ുന്നു.

ഉപിസംംഹാാരാം
‘സൂസംന്നയുചെടി ഗ്രന്ഥപ്പുരാ’ചെയാ സൂസംന്നയുചെടി സംൌഹൃദപ്പുരായാായും വിായാി�ാം. അതിൽ വിായാനശാല 
സംൌഹൃദചെത്തയും സംൌഹൃദം വിായാനശാലചെയായും വിിപുലചെ�ടുത്തുംന്നത് കാണ്ാം. പിരാസ്പരാം പൂരാി�ി
ക്കുന്നത് കാണ്ാം. ഏചെതാചെ�യാാണ്് നോനാവിലിചെല വിായാനശാലകൾ? പുസ്തകങ്ങളനോനാ�ിച്ച് സുഹൃ
ത്തും�ൾ എത്തുംന്ന വിായാനശാലകൾ. കൂട്ടുകാരുംം സംന്ദർശകരുംം സംമ്മിാനിച്ച പുസ്തകങ്ങളാൽ 
വിിപുലചെ�ട്ടി വിായാനശാലകൾ. സംൌഹൃദങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുന്ന വിായാനശാലകൾ. അതിൽത്തചെന്ന 
വിായാനശാലകൾ ഒറ്റ�ായാ ചാിലരുംചെടി ഏകാന്തത ആളി�ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്് എങ്കിലും വിായാനശാലയും 
സംൌഹൃദവും നോചാർന്ന് പിലരുംചെടിയും ഏകാന്തത ചെകടുത്തിയാിട്ടുമുണ്ട്്.
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അമിത്ത് ചെക

ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് എം.എ. മലയാാളം പൂർത്തിയാാ�ി. അനോത 

യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ തചെന്ന ഗംനോവി�ണ്ം നടിത്തുംന്നു. മദ്രാസം് സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് എം.ഫ്ിൽ. 

ബിിരുംദം നോനടിിയാിട്ടുണ്ട്്.

സംൌഹാൃദചെത്ത സംംബിന്ധിച്ച ആഴിത്തിലുള്ള ആനോലാചാനകളാണ്് ഈ നോനാവിലിചെന 
സംമകാലികമാ�ുന്നത്. അപിരാചെന സംാീകരാി�ുന്ന ഒരാു ബിന്ധചെമന്ന നിലയാിൽ കൈമത്രംി മാറിുന്ന 
കാലം നോനാവിലിലുണ്ട്്. തചെന്നനോ�ാചെല തചെ� അയാൽ�ാരാചെനയാും നോ�ഹാി�ുക എന്നു പിറിഞ്ഞാ 
ക്രിസ്തു പിലനോ�ാഴിായാും കടിന്നുവിരാുന്നത് ചെവിറിുചെതയാല്ലാ. കകൂടിുതൽ കകൂടിുതൽ ജീനാധാിപിതയ
വിൽ�രാി�ചെ�ടിുന്ന മനു�യജീീവിിതചെത്ത സംംബിന്ധിച്ച് തമ്മിിൽത്തമ്മിിൽ കകൂടിുതൽ കകൂടിുതൽ 
സംൌഹാാർേത്തിലാവിുക എന്നത് അനിവിാരായമാണ്്. ജീാതി/ലിംഗം/കൈലംഗംിക അസംമതാങ്ങചെള 
വിലിയാ രാീതിയാിൽ ചാർച്ചചെചായ്യംുന്ന കാലത്ത് ജീനാധാിപിതയചെത്ത�ുറിിച്ച് കകൂടിുതൽ ആനോലാചാി
�ുന്ന കാലത്ത് സംൌഹാൃദവിും നോകന്ദ്രത്തിൽ വിരാുന്നത് സംാാഭാാവിികം. അങ്ങചെനചെയാാരാു കാലത്ത് 
സംൌഹാൃദം കകൂടിുതലായാി സംാഹാിതയത്തിചെ� വിി�യാമാവിുന്നതിലും അത്ഭുതമില്ലാ. അതിചെ� 
ഏറ്റവിും പ്രധാാനചെ�ട്ടി മാതൃകയാായാി സംകൂസംന്നയാുചെടി ഗ്രന്ഥ�ുരാചെയാ കാനോണ്ണ്ട്തുണ്ട്്.
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മലയാാളനാടികനോവിദിയാിചെല സ്ത്രീയാനുഭാവിചാരാിത്രംം
നിലമ്പൂർ ആയാി�യുചെടി ആത്മകഥചെയാ മുൻനിർത്തിയുള്ള പിഠനം

ശരാത് ബിി.എസം.്
ഗംനോവി�കൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, മഹാാരാാജീാസം് നോകാനോളജീ്, എറിണ്ാകുളം

പ്രബിന്ധ സംംഗ്രഹാം
സംാാനുഭാവിങ്ങചെള അവിതരാി�ിക്കുന്ന ഒരും ആത്മകഥയാിൽനിന്ന് ഒരാാളുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാവും സംാമൂഹാികവും 

സംാംസ്കാാരാികവുമായാ വിിവിരാങ്ങൾ ലഭായമാകുന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾ എന്നതിലു

പിരാി സംാമൂഹാിക സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രം നോരാഖകൾ എന്ന നിലയാിലും ആത്മകഥകൾ�് പ്രാധാാനയമുണ്ട്്. 

ആത്മഭാാ�ണ്ചാരാിത്രംത്തിൽ നാടികപ്രവിർത്തകരുംചെടി ആത്മകഥകൾ ശ്രീനോദ്ധിയാമാകുന്നത് ആത്മചാ

രാിത്രംനോത്താചെടിാ�ം നാടികനോവിദിയുചെടി ചാരാിത്രംചെത്തയും അത് അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്്. 

നോകരാളത്തിചെല ചെപ്രാഫ്�ണ്ൽ നാടികനോവിദിയുചെടി ചാരാിത്രംം പിരാിനോശാധാിക്കുനോമ്പാൾ നാടികനോവിദിയാിചെല 

സ്ത്രീയാനുഭാവിചാരാിത്രംത്തിന് സംവിിനോശ�മായാ പ്രാധാാനയമുള്ളതായാി കാണ്ാം. ആത്മകഥാ രാചായാിതാ

�ളിചെല നാടികസംാാധാീനവും അവിരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം എചെന്താചെ�ചെയാന്നും, പ്രനോതയകമായാി 

നാടികനോവിദിയാിചെല സ്ത്രീ പ്രവിർത്തനാനുഭാവിങ്ങചെള�റ്റിയും അനോനാ�ിക്കുക എന്നതാണ്് ഈ പ്രബി

ന്ധത്തിലൂചെടി ലക്ഷയമിടുന്നത്.

താാക്കോ�ാല് വാാക്കുകൾ: ആത്മകഥ , മലയാാളനാടികനോവിദി, സ്ത്രീ അനുഭാവിചാരാിത്രംം

ആമുഖം
വിയക്തിസംങ്കല്പങ്ങൾ സംാഹാിതയത്തിൽ ശക്തിയാാർജ്ജിക്കുന്നത് ആധുനികതയാിലാണ്്. വിയക്തി�് 
പ്രാധാാനയം കിട്ടിിത്തുംടിങ്ങുന്നനോതാചെടി ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള സംാഹാചാരായങ്ങൾ വിികസംിക്കുകയും 
പുതിയാ അർത്ഥസംാധായതകൾ ഉണ്ട്ാവുകയും ചെചായ്തു. അസ്തിതാചാിന്തയുചെടി ഭാാഗംമായാി ആത്മം എന്ന 
സംങ്കല്പം രൂപിചെ�ടുകയും അതിചെ� തുടിർച്ചയാായാി ആത്മാനോനാ�ണ്ത്തിചെ� ഘട്ടിത്തിൽ ആത്മക
ഥകൾ ഉണ്ട്ാവുകയും, സംായാം കചെണ്ട്ത്താനുള്ള മാർഗംങ്ങളായാി അത് മാറുകയും ചെചായ്യുന്നു.

ആത്മകഥകൾ ഭൂതകാലചെത്ത വിർത്തമാനകാലവുമായാി ബിന്ധി�ിക്കുന്നുചെവിന്ന് പിറിയാാം. 
ഒരാാളുംചെടി ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾചെ�ാ�ം അയാാൾ പിിന്നിട്ടി സംാമൂഹായ സംാഹാചാരായങ്ങളുംം അതിൽ 
ചാിത്രംീകരാി�ചെ�ടുന്നു. വിയതയസ്ത നോമഖലകളുംമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ഓർമ്മികൾ ആത്മകഥയാിൽ നോരാഖ
ചെ�ടുത്തചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ആത്മകഥചെയാ അർത്ഥവിത്തായാ ഒരും ചാരാിത്രംനോരാഖയാായാി 
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കണ്�ാ�ാനാകും. വിയക്തികളുംചെടി വിിവിിധാ കർമ്മിമണ്ഡ്ലങ്ങളിചെല ജീീവിിതചെത്ത അടിയാാളചെ�
ടുത്തുംനോമ്പാൾ അത് കാലഘട്ടിത്തിനോ�യും സംാമൂഹാിക വിയവിസ്ഥയുചെടിയും ചാരാിത്രംം ആയാി മാറുന്നു.

ആത്മകഥകളുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക വിായാന
ഒരാാളുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ ലഭായമാകുന്ന അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി ഓർമ്മിക്കുറിിപ്പുകളാണ്് ആത്മചാരാിതങ്ങൾ . 
എഴുത്തുംകാരാന് ജീീവിിതത്തിലുണ്ട്ാകുന്ന അനുഭാവിങ്ങൾ ആത്മനിഷ്ഠിനോമാ സംമൂഹാനിഷ്ഠിനോമാ ആകാം. 
അനുഭാവിങ്ങചെള സംാമൂഹാികമായാ കാഴ്ച�ാടിിൽ വിിലയാിരുംത്തി നോരാഖചെ�ടുത്തുംനോമ്പാൾ ആണ്് ആ രാചാന 
സംാീകാരായമാകുന്നത്. “ സംമൂഹാത്തിൽ തചെ� സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവിർ എങ്ങചെന തിരാിച്ചറിിയുന്നു എന്ന
റിിയാാനുള്ള ശ്രീമം ഒരും സംങ്കീർണ്ണ പ്രക്രിയായാാണ്് . സംമൂഹാത്തിചെ� അഭാിപ്രായാങ്ങളുംം ധാാരാണ്കളുംം 
രൂപിചെ�ടുത്തുംന്നതിൽ ആത്മകഥകൾ ഇന്ന് പ്രധാാന പിങ്കുവിഹാിക്കുന്നുണ്ട്് “ ( 2006: 37). വിയക്തി 
ജീീവിിതപിരാിസംരാങ്ങളുംം സംാമൂഹായ - രാാഷ്ട്രീീയാ ഇടിചെപിടിലുകളുംചെമല്ലാാം ആത്മകഥയാിൽ പ്രതിഫ്ലിക്കുന്നു 
എന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്് ആത്മകഥാ പിഠനങ്ങൾ�് പ്രസംക്തിനോയാറുന്നത്.

ആത്മകഥകചെള സംാംസ്കാാരാിക നോരാഖ എന്ന രാീതിയാിൽ വിിലയാിരുംത്തുംനോമ്പാൾ സംംസ്കാാരാചെത്ത 
സംംബിന്ധിച്ച വിിശകലനങ്ങൾ�് പ്രസംക്തിയുണ്ട്്. സംംസ്കാാരാചെത്ത ടിി.എസം്. എലിയാട്ടി് നിർവിചാി
ക്കുന്നു. സംംസ്കാാരാം എന്ന സംംജ്ഞാം വിയതയസ്തങ്ങളായാ അർത്ഥവിിവിക്ഷകചെള പിരാാമർശിച്ചു ചെകാണ്ട്് 
ഒരും വിയക്തിയുനോടിനോയാാ, ഒരും സംംഘത്തിചെ�നോയാാ, ഒരും വിർഗ്ഗത്തിചെ�നോയാാ മുഴുവിൻ സംമൂഹാത്തി
നോ�നോയാാ വിികാസംചെത്തക്കുറിിക്കുന്ന ഘടികമായാി സംംസ്കാാരാം മാറുന്നു. ഒരും വിയക്തിയുചെടി സംംസ്കാാരാം 
ഒരും സംംഘത്തിചെ�നോയാാ വിർഗ്ഗത്തിനോ�നോയാാ സംംസ്കാാരാചെത്ത ആശ്രീയാിച്ചാണ്് നിൽക്കുന്നത്. ആ 
വിർഗ്ഗസംംസ്കാാരാം ചെപിാതു സംമൂഹാത്തിചെ� സംംസ്കാാരാചെത്ത അനോപിക്ഷിച്ചിരാിക്കുന്നു. (201 0: 23). ഇത്തരാം 
വിർഗ്ഗ- വിയക്തി സംംസ്കാാരാങ്ങചെള മനസ്സിലാ�ി മാത്രംനോമ സംംസ്കാാരാചെത്തയും സംാംസ്കാാരാികഘടികങ്ങ
നോളയും കുറിിച്ചുള്ള ധാാരാണ് നോനടിാൻ കഴിിയൂ. നിർവിചാനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലാ സംംസ്കാാരാം. ജീീവിിതാ
വിസ്ഥകളുംചെടി സംാഭാാവിം, ചാിന്ത ,കൈദനംദിന ജീീവിിതവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി കല, സംാഹാിതയം, മതം, 
വിിനോനാദം, അനുഭൂതി എന്നിവിയുചെടിചെയാല്ലാാം പ്രകാശനമാണ്്. ആത്മാഖയാനസംാഹാിതയത്തിലൂചെടി 
ഒരും വിയക്തിയുചെടി കഴിിഞ്ഞു നോപിായാ കാലഘട്ടിനോത്തയും ആ സംമയാചെത്ത സംംസ്കാാരാികവിിനിമയാങ്ങ
നോളയും മനസ്സിലാ�ാനാകുന്നു. വിയക്തിപിരാവും സംാമൂഹാികവുമായാ സംാംസ്കാാരാിക വിിനോശ�ങ്ങളാണ്് 
സംാഹാിതയത്തിലൂചെടി ചെവിളിചെ�ടുന്നത്. സംാഹാിതയവും ചാരാിത്രംവുചെമല്ലാാം സംാംസ്കാാരാിക വിസ്തു എന്ന 
നിലയാിൽ വിായാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

ആത്മകഥകൾ�് വിയതയസ്ത മാനങ്ങളുംണ്ട്്. അവി വിയക്തിജീീവിിതം, സംാമൂഹായചാരാിത്രംം സംാഹാിതയ
മണ്ഡ്ലം, കലാചാരാിത്രംം, ഔനോദയാഗംികജീീവിിതം രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാംസ്കാാരാിക തലങ്ങൾ എന്നിവിചെയാല്ലാാം 
ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. ആത്മകഥയാിൽ ചാരാിത്രംവും കഥയും ഉൾനോചാരുംന്നതായാി കാണ്ാം.ജീീവിിതത്തിചെ� 
പുനർനിർമിതിയാാണ്ിവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്നത് . സംതയത്തിചെ� ഭാാവിനാത്മകമായാ ആവിിഷ്കരാണ്ത്തി
ലൂചെടി ജീീവിിതചെത്ത പുനർനിർമിക്കുനോമ്പാൾ കാലക്രമം ആവിശയമാകുന്നില്ലാ. വിയക്തി ജീീവിിതചെത്തയും 
ചെപിാതുജീീവിിത മണ്ഡ്ലങ്ങചെളയും വിിശദീകരാിക്കുന്നതിലൂചെടി ചാരാിത്രംപിരാമായാ ഒരും അനോനാ�ണ്ം 
ആത്മകഥയാിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നു.

വിിനോമാചാനപിരാമായാ ആശയാങ്ങചെള അടിയാാളചെ�ടുത്താചെത നോപിായാ ആദയകാല ആത്മക
ഥകൾ വിയക്തിപിരാമായാ ഏറ്റുപിറിച്ചിലുകൾ മാത്രംമായാിരുംന്നു. പ്രതിനോരാാധാനോമാ മുനോന്നറ്റനോമാ പുനോരാാഗംമന 
ആശയാങ്ങനോളാ അന്ന് ഈ സംാഹാിതയശാഖയാിലൂചെടി പ്രചാരാി�ചെ�ട്ടിില്ലാ. എന്നാൽ പിചെത്താമ്പതും 
ഇരുംപിതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആത്മകഥാസംാഹാിതയം ശക്തമായാ ഒരും പ്രസ്ഥാനമായാി വിളർന്നു 
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കഴിിഞ്ഞു. ആത്മകഥ സംമഗ്രമായാ ജീീവിിതാഖയാനമാചെണ്ന്ന തിരാിച്ചറിിവുണ്ട്ായാി. കാല്പനിക പ്രസ്ഥാ
നത്തിചെ� ആവിിർഭാാവിവും ഈ സംാഹാിതയ പ്രസ്ഥാനചെത്ത സംാാധാീനിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

ഇരുംപിചെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആരാംഭാനോത്താചെടി പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ആത്മകഥകൾ�് 
സംമാന്തരാമായാി നവിീനമാചെയാാരും ചാിന്താധാാരാ ആത്മകഥാരാചാനയാിൽ രൂപിചെ�ടുന്നതായാി കാണ്ാം. 
പ്രശസ്തരാായാവിർക്കു മാത്രംനോമ ആത്മകഥകൾ രാചാി�ാവൂ എന്നും അത്തരാം ആത്മകഥകൾ മാത്രംനോമ 
ശ്രീദ്ധിി�ചെ�ടുകയുള്ളു എന്നുമുള്ള ധാാരാണ്കൾ മാറുന്നു. പിാർശാവിൽക്കൃതരാായാ ആളുംകൾ 
ഉൾചെ�ചെടി നൂനപിക്ഷ വിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടി സംാമൂഹാികമായാ മുനോന്നറ്റവും ആത്മകഥാരാചാനയാിലും പ്രതിഫ്
ലി�ാൻ തുടിങ്ങി.ദലിതർ, സ്ത്രീകൾ, ട്രിാൻസം്ചെജീ�റുകൾ തുടിങ്ങിയാവിർ കൂടുതലായാി എഴുത്തിനോല�് 
വിരാികയും അവിരുംചെടി ആത്മാഖയാനങ്ങൾ സംമൂഹാത്തിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യംചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്നു.

ഇന്ന് ആത്മകഥ അടിിച്ചമർത്തചെ�ട്ടിവിരുംനോടിയും സംാംസ്കാാരാികമായാി പിിന്നാ�ം നിൽക്കുന്നവി
രുംനോടിയും പിാഠം ( Text ) ആകാനുള്ള കരുംത്ത് നോനടിി�ഴിിഞ്ഞു. ആത്മകഥ വിയക്തിസംാാതന്ത്രയത്തിനു 
നോവിണ്ട്ിയും അതിനതീതമായും നിലയുറി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു. ദുർബില വിിഭാാഗംമായാി പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ടുന്ന 
സ്ത്രീകൾ, കറുത്ത വിർഗ്ഗ�ാർ എന്നിവിർ ആത്മകഥയാിലൂചെടി അവിരുംചെടി വിയക്തിതാത്തിചെ� ശബ്ദം 
ഉറിചെ� നോകൾ�ിച്ചു ചെകാണ്ട്് സംാംസ്കാാരാിക മുനോന്നറ്റത്തിന് തുടി�ം കുറിിക്കുന്നു. (Swindells 1995: 
25 ). ആത്മകഥാ രാചായാിതാവി് സംാന്തം ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി താനുൾചെ�ടുന്ന വിിഭാാഗംത്തിചെ� 
കൂടിി പ്രാതിനിധായം വിഹാിക്കുന്നു. അങ്ങചെന ആത്മകഥ അടിിച്ചമർത്തലിചെനതിചെരായുള്ള പ്രതിനോ�ധാം 
നോരാഖചെ�ടുത്തുംകയും പ്രസ്തുതവിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടി ശാക്തീകരാണ്ത്തിചെ� ഉപിാധാിയാാവുകയും ചെചായ്യുന്നു.

സംമൂഹാ രൂപിീകരാണ്ത്തിലും അവിിടുചെത്ത കൈദനംദിനകാരായങ്ങളിലുചെമല്ലാാം സ്ത്രീകൾ�് വിലിയാ 
പിങ്കാളിത്തമുണ്ട്്. എന്നാൽ ഇത്തരാം സ്ത്രീ ഇടിചെപിടിലുകചെള നിനോ�ധാിക്കുകനോയാാ അരാികുവിൽ�രാിക്കു
കനോയാാ ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാണ്് ചാരാിത്രംം ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള സംാംസ്കാാരാിക വിയവിഹാാരാങ്ങൾ രൂപിചെ�ട്ടിത്. 
സ്ത്രീയുചെടി അനുഭാവിങ്ങളുംം ഓർമ്മിക്കുറിിപ്പുകളുംചെമല്ലാാം സ്ത്രീ ചാരാിത്രംരാചാനയാിൽ നിർണ്ായാകമാണ്്. സംാതാ 
നിർമിതി സ്ത്രീ ആത്മകഥകളിൽ വിളചെരാ പ്രധാാനചെ�ട്ടി ഒരും ഘടികമായാിരുംന്നു. സംാന്തം ജീീവിിതാനുഭാ
വിങ്ങചെള അതിചെ� യാഥാർത്ഥ തീക്ഷ്ണതയാിൽ സ്ത്രീ എങ്ങചെന അവിതരാി�ിക്കുന്നു എന്നത് സംമൂഹായ 
സംാഹാചാരായങ്ങളുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ വിിശകലനം കൂടിി ആയാി മാറുന്നു. സംാാനുഭാവിങ്ങചെള ആവിിഷ്കരാി�ാൻ 
കഴിിയുന്ന ശക്തമായാ ഒരും മാധായമം എന്ന നിലയാിൽ ആത്മകഥകളുംചെടി പ്രാധാാനയം നിർണ്ണയാിക്കു
നോമ്പാൾ സ്ത്രീ ആത്മകഥകൾ�് സംവിിനോശ�പ്രാധാാനയമുണ്ട്്. ജീഡ്്ജീിയാായാിരുംന്ന അന്നാ ചാാണ്ട്ി 
മുതൽ ആരാംഭാിക്കുന്ന മലയാാളത്തിചെല സ്ത്രീ ആത്മകഥാചാരാിത്രംം നളിനി ജീമീല, സംിസ്റ്റാർ ചെജീസ്മി, 
സംി.ചെക ജീാനു, നിലമ്പൂർ ആയാി�, ഭാാഗംയലക്ഷ്മി തുടിങ്ങിയാവിരാിചെലത്തുംനോമ്പാൾ ചെപിാതു സംമൂഹാത്തിൽ 
ദൃശയചെ�ടിാതിരുംന്ന വിയതയസ്ത സ്ത്രീജീീവിിതങ്ങളാണ്് ദൃശയമാകുന്നത് .

കലാപ്രവിർത്തകരുംചെടി ആത്മകഥകൾ കലാചാരാിത്രംത്തിചെ� അടിയാാളചെ�ടുത്തലുകളുംം അനു
ഭാവിപിാഠങ്ങളുംമാണ്്. കലാകാരാൻ/കലാകാരാി എന്ന നിലയാിൽ ഒരാാൾ കടിന്നു നോപിായാ വിഴിികൾ, 
കലാജീീവിിതത്തിചെല കയാറ്റിറി�ങ്ങൾ, കല നൽകുന്ന ദർശനങ്ങൾ, ജീീവിിതസംംതൃപ്തി, ബുദ്ധിിമുട്ടുകളുംം 
ദുരാനുഭാവിങ്ങളുംം കലാനോമഖലയാിചെല പുതിയാ മാറ്റങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ വിയതയസ്ത നോരാഖചെ�ടുത്തലുകചെള 
ആത്മകഥയാിൽ കചെണ്ട്ത്താനാകും. കലാകാരാന്മാാരുംചെടി ആത്മകഥകൾ കലാ പ്രവിർത്തകരുംചെടി 
ജീീവിചാരാിത്രംങ്ങളുംം കലയുചെടി നിരൂപിണ്നോരാഖകളുംം കൂടിിയാാണ്്. കലാകാരാന്മാാരുംചെടി അനുഭാവി ചാരാിത്രം
ങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിചെ� ചാരാിത്രംം തചെന്നയാായാി പിരാിണ്മിക്കുന്നു.

കലാരാംഗംചെത്ത സ്തീകൾ�് ചെപിാതുധാാരായാിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമായാ അനുഭാവി ചാരാിത്രംങ്ങചെള 
അടിയാാളചെ�ടുത്താനാകും. പുരും�ന്മാാചെരാ അനോപിക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയാിൽ രാംഗംനോത്തക്കുള്ള 
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അവിരുംചെടി കടിന്നുവിരാവും അവിർ നോനരാിട്ടി പ്രതിസംന്ധികളുംചെമല്ലാാം ഒരും പുതു ചാരാിത്രംം രൂപിചെ�ടുത്തുംന്ന 
കാരായങ്ങളാണ്്.

മലയാാളനാടികനോവിദിയും സ്ത്രീ പ്രതിനിധാാനവും
ആദയകാലമലയാാളനാടികനോവിദിയാിൽ സ്ത്രീ സംാന്നിധായം ഇല്ലാായാിരുംന്നു. നാടിക കമ്പനികളുംചെടി 
നോനതൃതാത്തിൽ വിിവിിധാ പ്രനോദശങ്ങളിചെല കലാകാരാന്മാാർ ഒരുംമിച്ചുകൂടിി കുറിച്ച് നാൾ റിിനോഹാഴ്ൽ 
നടിത്തി നാടികനോവിദിയാിൽ എത്തുംകയാായാിരുംന്നു പിതിവി് . നായാികാനോവി�ങ്ങൾ പുരും�ന്മാാർ തചെന്ന 
അവിതരാി�ിച്ചിരുംന്ന രാീതിയാാണ്് ഉണ്ട്ായാിരുംന്നത്. കുലീനമായാ ചെപിാതുസ്ഥലം എന്ന ആശയാത്തിൽ 
അധാിഷ്ഠിിതമായാ ജീീവിിതം നയാിച്ച മലയാാളി സ്ത്രീ�് തമിഴി് നടിിയുചെടി രാംഗംഭാാ� സംാീകാരായമായാിരും
ന്നില്ലാ. കുമാരാനാശാചെ� കരുംണ് എന്ന നാടികം മലയാാള നാടികനോവിദിയാിൽ പുതുമാറ്റം സൃഷ്ടംിച്ച 
ഒന്നായാിരുംന്നു. അതിൽ വിാസംവിദത്തചെയാ രാംഗംത്ത് അവിതരാി�ിച്ചത് പ്രശസ്ത നാടികനടിൻ ഓച്ചിറി 
നോവിലുക്കുട്ടിി ആയാിരുംന്നു. പിിന്നീടി് ആണുങ്ങൾ ചെപിണ്നോവി�ം ചെകട്ടിി അഭാിനയാിക്കുന്ന രാീതി�് മാറ്റം 
വിരുംന്നത് ചെകാച്ചി പിള്ളുരുംത്തി നിവിാസംിയാായാ ചെക. എൻ. ലക്ഷ്മി എന്ന് അഭാിനോനത്രംിയാിലൂചെടിയാാണ്്. 
മലയാാള നാടികത്തിൽ അഭാിനയാിക്കുന്ന ആദയ സ്ത്രീ ലക്ഷ്മി ആചെണ്ന്ന് ചെസംബിാസ്റ്റായൻ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു 
ഭാാഗംവിതർ തചെ� ആത്മകഥയാിൽ പിരാാമർശിക്കുന്നു.(1964: 98)

1940-കനോളാചെടി സ്ത്രീകൾ നാടികരാംഗംനോത്ത�് കൂടുതലായാി കടിന്നുവിന്നു. അഭാിനയാനോമഖലയാി
ലായാിരുംന്നു കൂടുതചെലങ്കിലും നാടിക രാചാനാരാംഗംനോത്തക്കും സംംവിിധാാന രാംഗംനോത്തക്കും സ്ത്രീകളുംചെടി 
വിരാവി് ഉണ്ട്ാകുന്നുണ്ട്്. നിലനിന്ന വിയവിസ്ഥിതികളിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടംിച്ചുചെകാണ്ട്് പുതിയാ രാീതികചെള 
അവിലംബിി�ാൻ സ്ത്രീകൾ�് നിരാന്തരാമായാ നോപിാരാാട്ടിങ്ങൾ നോവിണ്ട്ിവിന്നു. സ്ത്രീസംാതാം തചെന്ന 
പുരും�ചെ� അഭാിരുംചാികൾ അനുസംരാിച്ചാണ്് രൂപിചെ�ടുത്തിയാിരുംന്നത് . ദുർബിലയും വിിരാഹാിണ്ിയും 
പുരും�ചെ� ആശ്രീയാതാത്തിൽ കഴിിയുന്നവിളുംമായാി ചാിത്രംീകരാി�ചെ�ട്ടി കഥാപിാത്രംങ്ങൾ പ്രണ്യാം
,പിാതിവ്രതയം, ഗംാർഹാിക ജീീവിിതം തുടിങ്ങിയാ വിയവിസ്ഥാപിിത ആശയാങ്ങൾ�നുസംരാിച്ച് നോവി�ങ്ങ
ളിലൂചെടിയും അഭാിനയാത്തിലൂചെടിയും തുടിർന്നുചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. ഇതിചെനല്ലാാം മാറ്റം ആഗ്രഹാിച്ചുചെകാണ്ട്് 
നടിത്തി സ്ത്രീനാടികനോവിദി എന്ന സംങ്കല്പം ഉണ്ട്ാകുന്നു. അതിനുമുൻപി് നോതാട്ടി�ാട്ടി് ഇ�ാവിമ്മിയുചെടി 
സുഭാദ്രാർജ്ജുനം, ലളിതാംബിിക അന്തർജീനത്തിചെ� വിിധാവിാവിിവിാഹാം, ചെക. സംരാസംാതിയാമ്മിയുചെടി 
നോദവിദൂതി തുടിങ്ങിയാ നാടികങ്ങൾ സ്ത്രീരാചാനകൾ എന്ന നിലയാിൽ ശ്രീദ്ധിി�ചെ�ട്ടിവിയാാണ്്.

1948-ൽ അവിതരാി�ി�ചെ�ട്ടി ‘ചെതാഴിിൽനോകന്ദ്രത്തിനോല�്’ എന്ന നാടികത്തിലൂചെടി നാടികനോമ
ഖലയാിൽ ശക്തമായാ സംാന്നിധായമാകാൻ സ്ത്രീ നാടികനോവിദി�് കഴിിയുന്നു.നോദവികി നിലയാനോങ്ങാടിിചെ� 
നോനതൃതാത്തിൽ ഒരും കൂട്ടിം അന്തർജീനങ്ങൾ അതിന് പിിന്തുണ് നൽകി. യാാഥാസ്ഥിതികതചെ�തിചെരാ 
നിലപിാചെടിടുത്ത ഈ നാടികത്തിചെ� അണ്ിയാറിയാിൽ സ്ത്രീകളാണ്് സംജീീവിമായുണ്ട്ായാത്. പിിന്നീടി് 
ശക്തമായാ സ്ത്രീ സംാന്നിധായമറിിയാിച്ചുചെകാണ്ട്് 1999- ൽ പുറിത്തിറിങ്ങിയാ ചെക.വിി ശ്രീീജീയുചെടി ഓനോരാാനോരാാ 
കാലത്തിലും, 2002- ൽ നോവിദിയാിചെലത്തിയാ നോലബിർറൂം, 2007-ൽ എം. സംജീിതയുചെടി ‘മത്സയഗംന്ധി’ 
തുടിങ്ങിയാവി സ്ത്രീ ജീീവിിതയാാഥാർഥയങ്ങചെള അവിതരാി�ിച്ച നാടികങ്ങൾ ആയാിരുംന്നു.

ജീീവിിതത്തിചെ� അരാങ്ങ് : ചാരാിത്രംവും പ്രസംക്തിയും
നാടികനോവിദിയാിചെല സ്ത്രീ ഇടിചെപിടിലുകളിൽ ശക്തമായാതാണ്് നാടിക പ്രവിർത്തകയാായാ നിലമ്പൂർ 
ആയാി�യുചെടി ആത്മകഥയാായാ ജീീവിിതത്തിചെ� അരാങ്ങ്. നിലമ്പൂരാിചെല യുവിജീന കലാസംമി
തിയാിലൂചെടിയാാണ്് ആയാി� നാടികരാംഗംനോത്ത�് എത്തുംന്നത്. കമ്മിൂണ്ിസ്റ്റാ് പിാർട്ടിിയുമായും 
നനോവിാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങനോളാടും ബിന്ധചെ�ട്ടിാണ്് ഈ സംമിതി പ്രവിർത്തിച്ചത്. അതുചെകാണ്ടു 
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തചെന്ന ആയാി�യുചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ സംാമൂഹായ നനോവിാത്ഥാന ശ്രീമങ്ങനോളാടി് നോചാർത്തുംവിായാി�ാവു
ന്നതാണ്്. അനോതാചെടിാ�ം നാടികത്തിചെല സ്ത്രീ അനുഭാവിങ്ങചെള പിരാിനോശാധാിക്കുനോമ്പാൾ ആയാി�യുചെടി 
നാടികാനുഭാവിങ്ങൾ�് സംവിിനോശ�സ്ഥാനമുചെണ്ട്ന്ന് കാണ്ാനാകും.

നാടികരാംഗംനോത്ത�് ആയാി�യുചെടി കടിന്നുവിരാവി് നിരാവിധാി പ്രതിസംന്ധികചെള നോനരാിട്ടുചെകാണ്ട്ാ
യാിരുംന്നു. സംാഹാചാരായങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് മാത്രംമാണ്് അവിർ നാടിക രാംഗംനോത്തചെ�ത്തുംന്നത്. സംമ്പന്നമായാ 
ഒരും കുടുംബിാന്തരാീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത ദാരാിദ്രത്തിനോല�് പിതിച്ച ജീീവിിതസംാഹാചാരായത്തിലാണ്് 
നിലമ്പൂർ ആയാി� എന്ന കലാകാരാി ജീനിക്കുന്നത്. ഒരും മുസ്ലിംിം സ്ത്രീ നാടികത്തിൽ അഭാിനയാിക്കുക 
എന്നത് വിലിയാ കുറ്റമായാിട്ടിാണ്് അന്നചെത്ത യാാഥാസ്ഥിതികസംമൂഹാം കണ്ട്ത്. എന്നാൽ കമ്മിൂണ്ി
സ്റ്റാ് പിാർട്ടിിയുമായുള്ള ബിന്ധം കലാരാംഗംചെത്ത ചെവില്ലുവിിളികചെള നോനരാിടിാനുള്ള കൈധാരായം നിലമ്പൂർ 
ആയാി��് നൽകുന്നതായാി ആത്മകഥയാിൽ കാണ്ാം. ചെചാറുപ്രായാത്തിലുള്ള വിിവിാഹാവും കുട്ടിിയുചെടി 
ജീനനവും ഉൾചെ�ചെടി ജീീവിിതത്തിചെല നിരാവിധാിയാായാ ആത്മസംംഘർ�ങ്ങൾ അതിൽ കടിന്നു വിരും
ന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി നിരാവിധാി സംംഘർ�ങ്ങൾ അവിർ അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

നാടിക ജീീവിിതത്തിലൂചെടി തചെ�തായാ പുനോരാാഗംമന നിലപിാടുകചെള സംമൂഹാത്തിനു മുൻപിിൽ 
അവിതരാി�ി�ാൻ നിലമ്പൂർ ആയാി��് കഴിിഞ്ഞു. “ നമ്മിള് കഷ്ടംചെ�ടുനോമ്പാൾ നമ്മിചെള രാക്ഷി�ാൻ 
ആരുംംണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലായ, അവിരാ് ശിക്ഷി�ാൻ നടി�ണ്ട്” (പുറിം 43) എന്ന് ഉമ്മിനോയാാടി് പിറിഞ്ഞാ്, 
എതിർപ്പുകചെള ധാി�രാിച്ചു ചെകാണ്ട്ാണ്് അവിർ നാടികത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നത്. ജീീവിിതത്തിചെ� 
അരാങ്ങ് എന്ന ആത്മകഥയാിലൂചെടി തചെ� അനുഭാവിങ്ങചെള മാത്രംമല്ലാ മലബിാറിിചെ� നാടികചാരാിത്രംങ്ങ
ളുംം ഏറിനാട്ടിിചെല മുസ്ലിംിം സ്ത്രീയുചെടി ജീീവിിതാവിസ്ഥകളുംം നിലമ്പൂരാിചെല നാടിക പ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി 
ചാരാിത്രംവും അവിതരാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.

ചെതാഴിിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുംം ജീനകീയാ കലാസംമിതികളുംം സംജീീവിമായാിരുംന്ന 1950-കളിൽ 
ഒരും നാടിക നടിി എന്ന നിലയാിൽ ആയാി� അംഗംീകരാി�ചെ�ട്ടു. പുരും�നോകന്ദ്രിത സംമൂഹാത്തിൽ 
നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങചെള അവിർ നോനരാിട്ടിിരുംന്നു. 1952-ൽ ഇ.ചെക. അയാമു സംംവിിധാാനം ചെചായ്ത് ‘ ജ്ജ് നല്ലാ 
ഒരും മന്സംനാവിാൻ നോനാ�് ’ എന്ന നാടികത്തിലൂചെടിയാാണ്് ആയാി�യുചെടി നാടികപ്രനോവിശനം. 
മലയാാളനാടികനോവിദിയാിൽ ആദയമായാി ഒരും മുസ്ലിംിം സ്ത്രീ അഭാിനയാിക്കുന്നു എന്നതും ഈ നാടികത്തി
ചെ� പ്രനോതയകതയാാണ്്. പിനോക്ഷ ഒരും മുസ്ലിംിം സ്ത്രീ എന്ന നിലയാിൽ ചെപിാതുപ്രവിർത്തന രാംഗംനോത്തക്കും 
കലാരാംഗംനോത്തക്കും ഉള്ള ഒരും വിയക്തിയുചെടി കടിന്നുവിരാവിിചെന യാാഥാസ്ഥിതിക സംമൂഹാം ഒട്ടും നോപ്രാ
ത്സാഹാി�ിച്ചിരുംന്നില്ലാ എന്ന് കാണ്ാം. നിരാവിധാിയാായാ എതിർപ്പുകളുംം അവിർക്കു നോനചെരാ ഉണ്ട്ായാി. 
അത്തരാത്തിൽ ഉണ്ട്ായാ പ്രതികരാണ്ങ്ങചെള�റ്റി ആയാി� ആത്മകഥയാിൽ വിിശദമാക്കുന്നുണ്ട്്.

“നാടികത്തിൽ ഇറിങ്ങിയാ കാലത്ത് എനി�് സംമുദായാത്തിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ 
നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നിട്ടുണ്ട്്. ഒരും വിിഭാാഗം�ാർ അവിരുംചെടി വിീടുകളിൽ എചെന്ന കയാറ്റിയാിരുംന്നില്ലാ. എനി�് 
ഭാക്ഷണ്ം തരാാൻ ചാിലർ�് മടിി. സംാമുദായാികാചാാരാങ്ങചെള നോപിടിിച്ചിട്ടിാചെണ്ന്ന് മനസ്സിലായാി. വിിനോശ
�ാവിസംരാസ്ഥലങ്ങളിൽ എനി�് നോപിാകാൻ പിാടിില്ലാ. അധാികം വിിനോരാാധാമില്ലാാത്തിടിത്തും ചെചാന്നാൽ 
ഞാാൻ ഒരും ചെതറ്റുകാരാിചെയാനോപിാചെല നോനാട്ടിപ്പുള്ളിയാാകും”.(പുറിം: 46)

സ്ത്രീചെയാന്ന നിലയാിലും മുസ്ലിംിം സംമുദായാത്തിൽ നിന്ന് നാടികരാംഗംത്ത് ഇറിങ്ങിയാ സ്ത്രീ എന്ന 
രാീതിയാിലും നാടികനോവിദിയാിൽ ആയാി��് നോനരാിനോടിണ്ട്ിവിന്ന പ്രതിസംന്ധികചെള�റ്റി പിി. ഗംീത 
ഇങ്ങചെന അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്്:

“കനോല്ലാറും അസംഭായം പിറിച്ചിലും ചെവിടിിയുണ്ട്കളുംം വിചെരാ ചെചാറുത്തും ചെകാണ്ട്് ആയാി� എന്ന 
ചെപിണ്കുട്ടിി മലബിാറിിൽ അനോങ്ങാളമിനോങ്ങാളം പിാട്ടുപിാടിി അഭാിനയാിച്ചു. ഏറിനാടിിനോ�യും 
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പ്രസ്ഥാനത്തിനോ�യും നാടികത്തിചെ�യും തചെന്ന ചാരാിത്രംമായാി നിലമ്പൂർ ആയാി�യുചെടി അനുഭാവി
ക്കുറിിപ്പുകൾ മാറുന്ന ഇവിിചെടിയാാണ്്” (2000: 68)

“മുസ്ലിംിംസ്ത്രീ നാടികനോവിദിയാിനോല�ല്ലാ, നരാകത്തിനോല�ാണ്്” എന്ന മുദ്രാവിാകയം വിിളിച്ച് നാടിക 
സ്ഥലത്ത് പ്രതിനോ�ധാി�ാൻ ആളുംകൾ വിന്ന് നിൽക്കുമായാിരുംന്നുചെവിന്ന് ആയാി� ഓർമ്മിിക്കുന്നു. 
ആയാി� അഭാിനയാിച്ച നാടികങ്ങൾ മുസ്ലിംിം സംാമുദായാിക പിരാിഷ്കരാണ്വും കമ്മിൂണ്ിസ്റ്റാ് ചാിന്തകളുംചെടി 
പ്രചാരാണ്വും ലക്ഷയം വിച്ചുചെകാണ്ടുള്ളതായാിരുംന്നു എന്നതും എതിർ�ിനു കാരാണ്മായാി. രാാത്രംിയാിൽ 
മാത്രംം നാടിക റിിനോഹാഴ്ൽ നടിത്തിയാിരുംന്ന കാലചെത്തക്കുറിിച്ചും ഒരും കൂട്ടിം ആളുംകൾചെ�ാ�ം മാത്രംം 
സം�രാിക്കുന്നതിചെനക്കുറിിച്ചുചെമല്ലാാം എഴുതുനോമ്പാൾ നാടിക സ്ത്രീഅനുഭാവിങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംം നിരാവിധാി 
പ്രതിസംന്ധികളിലൂചെടി മാത്രംനോമ പൂരാി�ി�ാനാവൂ എന്ന് കാണ്ാം.

മുഖയധാാരാാ നാടികചാരാിത്രംങ്ങൾ പിലനോ�ാഴും സ്ത്രീ അനുഭാവിങ്ങചെളയും നാടികരാംഗംചെത്ത സ്ത്രീസംാ
ന്നിധായങ്ങചെളയും നോവിണ്ട്രാീതിയാിൽ നോരാഖചെ�ടുത്താചെത നോപിായാിട്ടുണ്ട്് . മലപ്പുറിചെത്ത മനോ�രാിയാിൽ 
നാടികം കളിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുനോമ്പാൾ തനിചെ�തിചെരാ ഒരാാൾ എയാർഗംണ് ചെകാണ്ട്് ചെവിടിിചെവി�ാൻ 
ശ്രീമിച്ചതും മറ്റു ചാില അവിസംരാങ്ങളിൽ, അഭാിനയാിക്കുന്ന നോവിദിയാിൽ കനോല്ലാറി് നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നതും 
അനുഭാവിചാരാിത്രംമായാി നാടിക നോവിദികചെള ഓർമ്മിിച്ചുചെകാണ്ട്് അവിർ എഴുതുന്നു.

കണ്ണൂർ ജീില്ലായാിചെല പിഴിയാങ്ങാടിിയാിൽ നാടികം അവിതരാി�ി�ാൻ നോപിായാ സംംഭാവിം അവിർ 
വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. പിാലമിറിങ്ങി നോബിാട്ടിിൽ നോപിാകാൻ തുടിങ്ങുനോമ്പാൾ ഒരും ജീാഥ ആനോവിശനോത്താചെടി 
നോബിാട്ടിിചെന ലക്ഷയം വിച്ച് വിന്നതും മുസ്ലിംിം സ്ത്രീ നാടികനോവിദിയാിനോല�ല്ലാ, നരാകത്തിനോല�ാണ്് എന്ന് 
ആവിർത്തിച്ച് ആനോക്രാശിച്ചതും അവിരാിൽ നിന്ന് രാക്ഷചെ�ടിാൻ നോബിാട്ടിിചെ� നിലത്ത് പിറ്റി�ിടിന്നതും, 
നടിിചെയാ അനോനാ�ിച്ചിട്ടി് കാണ്ാത്തതിനാൽ കലിയാടിങ്ങാചെത നോബിാട്ടിിൽ പിതിച്ച നാടികനോനാട്ടിീസം് 
ജീാഥ�ാർ കുത്തി�ീറിിയാതുചെമല്ലാാം നോരാഖചെ�ടുത്തുംനോമ്പാൾ ജീീവിനു തചെന്ന ഭാീ�ണ്ി നോനരാിട്ടു ചെകാണ്ട്് 
ആയാി�, അവിർ മുനോന്നറിിയാ നാടികജീീവിിതവും സംമൂഹാജീീവിിതവും കാണ്ിച്ചു തരുംന്നു.

നിലമ്പൂർ നാടികനോവിദിയുചെടി ചാരാിത്രംം
ആയാി�യുചെടി ആത്മകഥയാിലൂചെടിയാാണ്് നിലമ്പൂർ നാടികനോവിദിയുചെടി ചാരാിത്രംം ചെപിാതുസംമൂഹാം മനസ്സി
ലാക്കുന്നത്. നാടികചാരാിത്രംത്തിചെല പ്രാനോദശികതാവിാദചെത്ത വിിമർശനത്തിന് വിിനോധായാമാകുന്ന 
കാരായങ്ങൾ ആയാി� അവിതരാി�ിക്കുന്നു. മലയാാളനാടികനോവിദിയുചെടി ചാരാിത്രംം പിരാിനോശാധാിച്ചാൽ തിരും
വിിതാംകൂർ, ചെകാച്ചി നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് രൂപിീകരാി�ചെ�ടുകയും അവിതരാി�ിക്കുകയും ചെചായ്ത് നിരാവിധാി 
നാടികങ്ങനോളയും നാടികസംംഘങ്ങനോളയും പിറ്റി അറിിയാാനാകും.അ�ാലത്ത് മലബിാറിിൽ ചെപിാതുനോവി 
നാടികസംംഘങ്ങൾ കുറിവിായാിരുംന്നു. നിലമ്പൂർ നാടികനോവിദി എന്ന സംംഘം മലബിാറിിചെല സംാംസ്കാാ
രാികചാരാിത്രംത്തിചെല സുപ്രധാാനമായാ ഒന്നാണ്്. ചെക.പിി.എ.സംി. ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 
നൽകിയാ സംാമൂഹായ-നനോവിാത്ഥാന മുനോന്നറ്റങ്ങൾ നോപിാചെലതചെന്ന സംാമൂഹാിക പിരാിഷ്കരാണ്ത്തിൽ 
നിലമ്പൂർ കലാകൂട്ടിായ്മകളുംം സംജീീവിമായാ പിങ്കു വിഹാിച്ചു. 1942-മുതൽ 1946-വിചെരായുള്ള കാലഘട്ടിങ്ങ
ളിൽ നിലമ്പൂരാിചെ� പ്രാന്തപ്രനോദശങ്ങളിൽ ചെചാറു നാടികങ്ങൾ അരാനോങ്ങറിിയാിരുംന്നു. അവിയാിചെലല്ലാാം 
ആ നാട്ടിിൽ വിന്നു താമസംിച്ചിരുംന്ന ആളുംകളുംചെടി തമിഴി് സംാാധാീനവും അതുവിഴിി തമിഴി് സംംഗംീതനാടിക 
സംംഘങ്ങളുംചെടി സംാാധാീനവും കാണ്ാം. പിിന്നീടി് നനോവിാത്ഥാന ആശയാങ്ങളുംചെടി പ്രചാരാണ്ത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായും മുസ്ലിംിം സംാമൂഹായനനോവിാത്ഥാനം ലക്ഷയമിട്ടും നാടികനോവിദിയുചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ 
സംജീീവിമായാി. ജീാതി- മത- വിർഗംനോവിർതിരാിവുകനോളയും തർ�ങ്ങനോളയും പ്രതിനോരാാധാിക്കുവിാനും 
വിിമർശനാത്മകമായാി കാണ്ാനും നാടികങ്ങൾ ശ്രീമിച്ചു.
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നിലമ്പൂർ നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് നാടികസംംഘത്തിൽ സംജീീവിമായാി പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്ന നോഡ്ാ. ഉസ്മാൻ, 
ഇ.ചെക. അയാ് മു, ഒ.ചെക. ഉണ്ണി, നിലമ്പൂർ ബിാലൻ തുടിങ്ങിയാ നാടികപ്രവിർത്തകരുംചെടി ജീീവിചാരാിത്രംം 
നിലമ്പൂർ നാടികനോവിദിയുചെടി ചാരാിത്രംം കൂടിിയാാണ്്. ആയാി�യുചെടി നാടിക ജീീവിിതവും ഈ നാടിക
നോവിദിയാിൽ നിന്നാണ്് ആരാംഭാിക്കുന്നത്. ഇ ചെക അയ്മു എഴുതിയാ ‘ ജ്ജ് നല്ലാ ഒരും മന്സംനാവിാൻ 
നോനാ�് ’ എന്ന നാടികത്തിലൂചെടി ആയാി� നിലമ്പൂർ യുവിജീന നാടികനോവിദിയുചെടി മുഖയപ്രവിർത്തക
യാായാിത്തീർന്നു. മികച്ച സംാമൂഹായ പിരാിഷ്കരാണ് നാടികങ്ങളുംം ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ നാടികഗംാനങ്ങളുംം ഈ 
കാലഘട്ടിത്തിൽ നിലമ്പൂർ നാടികനോവിദിയാിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്ാകുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും നാടികചാരാിത്രംങ്ങളിൽ 
ഈ നാടികനോവിദിനോയാാ നാടികപ്രവിർത്തകരുംചെടി സംംഭാാവിനകനോളാ പിരാാമർശവിിനോധായാമാകുന്നില്ലാ. 
സംജീീവിമായാ പ്രവിർത്തനങ്ങളുംണ്ട്ായാിരുംന്ന സംമിതി�് പിിന്നീടി് കമൂണ്ിസ്റ്റാ് പിാർട്ടിിയുചെടി പിിളർ�് മൂലം 
തകർച്ച നോനരാിട്ടു. പ്രാനോദശികമായാി രൂപിചെ�ട്ടി ഈ കലാസംമിതി മലബിാറിിചെ� മി� ഭാാഗംങ്ങളിലും  
സംജീീവിമായാി നാടികം അവിതരാി�ിച്ചിരുംചെന്നങ്കിലും മറ്റു നാടികനോവിദികൾ�് കിട്ടിിയാ പിരാിഗംണ്നനോയാാ 
നോപ്രാത്സാഹാനനോമാ ഇവിർ�് കിട്ടിിയാില്ലാ. നാടികചാരാിത്രംങ്ങൾ നോപിാലും ഈ നാടികനോവിദിയുചെടി സംംഭാാ
വിനകൾ വിിസ്മരാിക്കുകയാാണുണ്ട്ായാത്.

ഉപിസംംഹാാരാം
ആത്മകഥകൾ അചെതഴുതുന്ന വിയക്തിയുചെടി സംാതാചെത്ത മുഖയമായും ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും 
വിയക്തി ജീീവിിതാവിിഷ്കാരാം മാത്രംമല്ലാ ചെപിാതുസംമൂഹാം ചാിത്രംീകരാണ്ം കൂടിിയാാണ്് അവി. കലാ 
പ്രവിർത്തകരുംചെടി ആത്മകഥകൾ കലാസംാംസ്കാാരാിക വിസ്തുതകൾ ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന ചാരാിത്രംമായാി 
മാറുന്നുണ്ട്്. ഒരും വിയക്തിയുചെടി ആത്മസ്മരാണ്കൾ അയാാൾ ഒ�ം നടിന്ന ഒരും പ്രസ്ഥാനത്തിചെ� 
ജീീവിചാരാിത്രംക്കുറിിപ്പുകൾ ആകുക എന്ന സംവിിനോശ�തയും ഇതിൽ കാണ്ാം.

ജീീവിിതത്തിചെ� അരാങ്ങ് എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാാള നാടികനോവിദിയാിചെല സ്ത്രീ അനുഭാവി ചാരാിത്രം
ങ്ങചെള ശക്തമായാി ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നു. ഒരും നൂനപിക്ഷ വിിഭാാഗംത്തിൽ നിന്ന് മുഖയധാാരായാിനോല�് 
എത്തുംന്ന സ്ത്രീ നോനരാിട്ടി അനുഭാവിങ്ങൾ വിിസ്മയാകരാമാണ്്. സംമൂഹാവും സംമുദായാവും എതിർപ്പുകളുംം 
ഭാീ�ണ്ികളുംം ചെചാലുത്തി പിിനോന്നാട്ടിടിി�ാൻ ശ്രീമിചെച്ചങ്കിലും അചെതല്ലാാം ചെചാറുത്ത് മുനോന്നറിിയാ ഒരും 
സ്ത്രീ ചാരാിത്രംമാണ്് ഇത്. ചെപിാതുജീീവിിതനോത്താടും നാടിക ജീീവിിതനോത്താടും അവിർ കാണ്ിച്ച പ്രതിബി
ദ്ധിതയുചെടി അടിയാാളമായാി ഈ അനുഭാവിചാരാിത്രംം നിലചെകാള്ളുന്നു. അചെതാചെടിാ�ം മുഖയധാാരാാ
നാടികചാരാിത്രംത്തിൽ സ്ഥാനം പിിടിി�ാചെത നോപിായാ നാടികനോവിദികചെളയും നാടികപ്രവിർത്തകനോരായും 
ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിനു മുന്നിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്ന ഈ ആത്മകഥ നാടികചാരാിത്രംത്തിൽ മാത്രംമല്ലാ, 
സംാമൂഹായ നനോവിാത്ഥാന ചാരാിത്രംത്തിലും ഇടിം നോനടുന്നുണ്ട്്.
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മഹാാത്മാഗംാന്ധിയുചെടി ജീീവിിതത്തിചെ�യും ദർശനത്തിചെ�യും വിിരുംദ്ധിധ്രുവിങ്ങചെള പ്രതിഫ്ലി�ിക്കു
കയും പ്രതിനിധാീകരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന രാണ്ടു സ്ഥലസംംജ്ഞാംകളാണ്് സംബിർമതിയും നവിഖലിയും. 
സംബിർമതിനദിയുചെടി തീരാത്ത് 1917 ജൂണ് 17 -ന് ഗംാന്ധിജീി സ്ഥാപിിച്ച ആശ്രീമമാണ്് സംബിർമതി. 
ഗംാന്ധിയാൻ തത്താസംംഹാിതകളുംചെടി യാഥാർത്ഥപിാഠശാലയാായാിരുംന്നു സംബിർമതി ആശ്രീമചെമങ്കിൽ 
അവിയുചെടി പിരാീക്ഷണ്രാംഗംമായാിരുംന്നു ബിംഗംാളിചെല ചാിറ്റനോഗംാംഗം് ഡ്ിവിി�നിൽ ഉൾചെ�ട്ടി നവിഖലി. 
അവിിചെടി മതസ്പർദ്ധിയുചെടി കാട്ടുതീ പിടിർന്നുപിിടിിച്ചനോതാചെടി 1946 നവിംബിർ 6 -ന് ഗംാന്ധിജീി അവിിനോടി�് 
പുറിചെ�ട്ടു. നഗ്നപിാദനായാി നവിഖലിയാിൽ പിരായടിനംനടിത്തിയാ അനോേഹാം ഏഴിാഴ്ചചെകാണ്ട്് 116 കൈമൽ 
താണ്ട്ി 47 ഗ്രാമങ്ങൾ സംന്ദർശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാനോയാാഗംങ്ങൾ സംംഘടിി�ിക്കുകയും ചെചായ്തു(1995: 
24, 25). പിനോക്ഷ, അനോേഹാത്തിചെ� ചെദൌതയം പൂർണ്ണമായും വിിജീയാത്തിചെലത്തിയാില്ലാ. നവിഖലിയാിൽ 
ഗംാന്ധി താമസംിച്ചതിചെനതിരാായാ എതിർ�് വിർദ്ധിിച്ചു വിന്നനോതാചെടി തചെ� സംമാധാാനദൌതയം പിാതി
വിഴിിയാിൽ അവിസംാനി�ിച്ച് ഗംാന്ധിജീി അവിിചെടിനിന്ന് മടിങ്ങി.

സംതയം, നോ�ഹാം, അഹാിംസം എന്നീ ആത്മീയാമൂലയങ്ങളിൽ അധാിഷ്ഠിിതമായാ സംതയഗ്രഹാമാ
യാിരുംന്നു ഗംാന്ധിജീിയുചെടി സംമരാായുധാം. ഇന്തയാവിിഭാജീനത്തിൽ കലാശിച്ച വിർഗംീയാലഹാളകളിലൂചെടി 
ഒരും വിിഭാാഗംം ജീനത ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ജീീവിിതകാലത്തുംതചെന്ന അനോേഹാത്തിചെ� ജീീവിിതാദർശങ്ങചെള 
ചെവില്ലുവിിളിച്ചു. അ�ാലത്തുംമാത്രംമല്ലാ പിിൽ�ാലത്തുംം നിലനിന്ന ഒന്നായാിരുംന്നു ഗംാന്ധിമാർഗംചെത്ത 
സംംബിന്ധിച്ചുള്ള ഈ ആശയാകൈവിരുംദ്ധിയം. നോലാകചെമമ്പാടും ഗംാന്ധിജീി�് അനുകർത്താ�ളുംണ്ട്ായാ
നോ�ാഴും അനോേഹാത്തിചെ� തത്താസംംഹാിതകൾ അപ്രാനോയാാഗംികചെമന്ന് കരുംതിയാവിർ ഇന്തയയാിൽത
ചെന്ന ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. സംതയാനോനാ�ണ്പിരാീക്ഷണ്ത്തിലൂചെടി രൂപിചെ�ട്ടിതും നിരാന്തരാം പിരാീക്ഷണ്ത്തിന് 
വിിനോധായാമായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നതുമായാ ഗംാന്ധിദർശനത്തിചെ� സംാച്ഛിതചെയാ പ്രതിഫ്ലി�ിക്കുന്ന 
സംബിർമതിചെയായും വിിച്ഛിിത്തിചെയാ ചെവിളിവിാക്കുന്ന നവിഖലിചെയായും പ്രതീകവിത്കരാിച്ചുചെകാണ്ട്് ജീി. 
ശങ്കരാ�ിള്ള എഴുതിയാ രാണ്ടു സംാമൂഹാികനാടികങ്ങളാണ്് ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്് ’, ‘ദുരാിതങ്ങൾ 
രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം’ എന്നിവി.
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ഗംാന്ധിയാനായാ നാടികകൃത്ത്
നവിീനമായാ ചാിന്താസംരാണ്ിയും കർനോമ്മിാത്സുകമായാ പ്രവിർത്തനകൈശലിയുംചെകാണ്ട്് മലയാാളനാ
ടികനോവിദിചെയാ പുതുഭാാവുകതാത്തിനോലക്കുനയാിച്ച പ്രതിഭാാശാലിയാായാിരുംന്നു ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ള (1930-
1989). സംതയാനോനാ�ിയാായാ സംിദ്ധിാർത്ഥരാാജീകുമാരാചെ� കഥ പിറിയുന്ന ‘നോ�ഹാദൂതൻ’ എന്ന നാടികം 
രാചാിച്ചുചെകാണ്ട്് നാടികരാംഗംനോത്തക്കു കടിന്നുവിന്ന ശങ്കരാ�ിള്ള മാനവിിക മൂലയങ്ങൾ�് പ്രാധാാനയം 
നല്കിയാ നാടികകൃത്തായാിരുംന്നു. 1957 മുതൽ മൂന്നുവിർ��ാലം മധുരായാിലുള്ള ഗംാന്ധിഗ്രാം റൂറിൽ 
ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടിിൽ മലയാാളം അധായാപികനായാി നോസംവിനമനുഷ്ഠിിച്ചകാലത്ത് ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ജീീവിിതവും 
ദർശനവും അടുത്തറിിയാാനുള്ള സംാഹാചാരായം സംംജീാതമായാനോതാചെടി അനോേഹാം ഗംാന്ധിജീിയുചെടി അനു
യാായാിയാായാി മാറിി. പിിന്നീടിനോങ്ങാട്ടി് ജീീവിിതാവിസംാനംവിചെരാ ഗംാന്ധിയാൻ ദർശനങ്ങളിൽ അടിിയുറിച്ച 
ജീീവിിതമായാിരുംന്നു അനോേഹാത്തിനോ�ത്. ഗംാന്ധിയാൻ സംിദ്ധിാന്തങ്ങളുംചെടി ആഴിനോമറിിയാ പിഠനത്തിനോനാ 
ഗംാന്ധിയാൻ സംാഹാിതയഗംനോവി�ണ്ത്തിനോനാ ശ്രീമിച്ചിചെല്ലാങ്കിലും ഗംാന്ധിദർശനത്തിചെ� ആന്തരാസംത്ത 
ഉൾചെ�ാള്ളാനും അതനുസംരാിച്ച് വിയക്തിജീീവിിതചെത്ത ക്രമചെ�ടുത്താനും കഴിിഞ്ഞാ അനോേഹാചെത്ത 
‘നോവി�ത്തിലും ഭൂ�യാിലും ഭാാ�യാിലും ഭാാവിനയാിലും വിിചാാരാത്തിലും വിയാജീനോമാ വിക്രതനോയാാ ഇല്ലാാത്ത 
യാഥാർത്ഥ ഗംാന്ധിയാ’ചെനന്നാണ്് സുകുമാർ അഴിീനോ�ാടി് വിിനോശ�ി�ിച്ചത്(1992:94).

ഗംാന്ധിഗ്രാമിൽ അദ്ധിയാപികനായാി നോസംവിനമനുഷ്ഠിിച്ച കാലഘട്ടിത്തിൽ ശങ്കരാ�ിള്ള രാചാിച്ച
വിയാാണ്് ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്് ’, ‘ദുരാിതങ്ങൾ രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം’ എന്നീ നാടികങ്ങൾ. 
ആമുഖത്തിൽ നാടികകൃത്ത് അ�ാരായം വിയക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്്. “ഗംാന്ധിജീി സംാപ്നം കാണുകയും 
സൃഷ്ടംി�ാനഭാില�ിക്കുകയും ചെചായ്ത് ആദർശസംമൂഹാം ചെകട്ടിി�ടു�ാൻ പ്രതിജ്ഞാംാബിദ്ധിമായാ ഒരും 
സ്ഥാപിനത്തിലാണ്് ഞാാൻ പിണ്ിചെയാടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ, സംാാഭാാവിികമായാിത്തചെന്ന ആ 
മഹാാചാാരായചെ� തത്താങ്ങൾ സംാഹാിതയസൃഷ്ടംികൾക്കു വിി�യാമാക്കുന്നതിചെന�റ്റി ഞാാൻ ഓർമ്മിിച്ചു. 
മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ അത്തരാം കൃതികൾ വിിരാളങ്ങളാചെണ്ന്നു കണ്ട്്, ആ വിഴിിചെ�ാന്നു സം�രാി
ക്കുവിാൻ എനിക്കു നോമാഹാമുണ്ട്ായാി. ആ നോമാഹാത്തിചെ� സംന്തതികളനോത്രം ഈ കൃതികളുംം.”(1990:13) 
ഗംാന്ധിജീീവിിതചെത്ത പുരാസ്കാരാിച്ച് മലയാാളത്തിലുണ്ട്ായാിട്ടുള്ള ഒട്ടുമി� കൃതികളുംം ഗംാന്ധിജീിയുചെടി 
ജീീവിിതചാിത്രംീകരാണ്ങ്ങനോളാ വിയക്തയനുഭാവിവിിവിരാണ്ങ്ങനോളാ മാത്രംമായാിരുംന്നനോ�ാൾ ശങ്കരാ�ിള്ളയുചെടി 
നാടികങ്ങൾ അനോേഹാം സൂചാി�ിക്കുന്നതുനോപിാചെല ഗംാന്ധിജീിയുചെടി തത്താങ്ങളുംചെടി കാലാനുസൃതമായാ 
ആവിിഷ്ക്കാരാമായാിരുംന്നു. ആ തത്താങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് ഗംാന്ധിയാനായാ നാടികകൃത്തിന് തികഞ്ഞാ നോബിാധായ
മുണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്ന് അനോേഹാത്തിചെ� വിാക്കുകളിൽനിന്ന് ഗ്രഹാി�ാം. “ഗംാന്ധീയാജീീവിിതത്തിചെ� 
അടിിസ്ഥാനപിരാമായാ രാണ്ട്ാശയാങ്ങളാണ്്, അതിർവിരാമ്പുംകളില്ലാാത്ത അഗംാധാമായാ ഹാുമനിസംവും, 
ഏതു വിിപിത്ഘട്ടിത്തിലും അടിിയുറിനോ�ാചെടി തലയുയാർത്തി നിൽക്കുന്ന അക്രമരാാഹാിതയവും. പിശ്ചാ
ത്താപിം പ്രായാശ്ചിത്തമാചെണ്ന്നു വിിശാസംിക്കുകയും ശാന്തിയുചെടി സ്ഥിരാവും ശീതളവുമായാ കിരാണ്
ങ്ങൾ�് മനു�യനിചെല കാട്ടുമൃഗംത്തിചെന, എന്നനോന്നക്കുമായാി തളർത്താൻ കഴിിയുചെമന്ന് പൂർണ്ണമായാി 
മനസ്സിലാക്കുകയും ചെചായ്ത് ഒരാാചാാരായനാണ്നോല്ലാാ അനോേഹാം – ക്രിസ്തുനോദവിചെനനോ�ാചെല.”(1990:13) 
ഗംാന്ധിയാൻ ആശയാങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥാനശിലകളായാ ഹാൂമനിസംത്തിനും അക്രമരാാഹാിതയത്തിനും 
പ്രാമുഖയം നൽകിചെ�ാണ്ട്് അനോേഹാം രാചാിച്ച നാടികങ്ങളാണ്് ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്’, ‘ദുരാിതങ്ങൾ 
രാാത്രംിയാിനോലക്കു മാത്രംം’ എന്നിവി.

സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്
ഗംാന്ധിയാൻ ദർശനത്തിചെല ഹാൂമനിസംചെത്ത സംാക്ഷാത്കരാിക്കുന്ന നാടികമാണ്് ‘സംബിർമതി 
ദൂചെരായാാണ്്.’ ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ജീീവിിത കാലഘട്ടിത്തിൽത്തചെന്ന അനോേഹാത്തിചെ� മാനവിിക 
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തത്താങ്ങൾ�് ചെവില്ലുവിിളികൾ നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നിട്ടുണ്ട്്. സംാാതന്ത്രയ കാലഘട്ടിത്തിചെല വിർഗ്ഗീയാ 
ലഹാളകൾ ഗംാന്ധിജീിചെയാ ഏചെറി നോവിദനി�ിച്ചു. ഈ ഘട്ടിത്തിൽ ഹാിന്ദു -മുസ്ലിംീം കലഹാത്തിനു 
നോവിദിയാായാ നവിഖലിയാിൽ വിച്ച് ഹൃദയാനോവിദനനോയാാചെടി ആ മഹാാത്മാവി് നടിത്തിയാ പ്രഖയാപിനമാണ്് 
‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്് ’ എന്ന നാടികത്തിചെ� കഥാബിീജീം. അതിപ്രകാരാമായാിരുംന്നു-“Why so 
jubilant, Sabarmathy is far off; Nowkhail is near…” – “സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്... നവിഖ
ലിയാനോല്ലാ സംമീപിം. പിിചെന്നചെയാന്താണ്ിത്രം ആഹ്ലാാദി�ാൻ.” നൂറ്റാണ്ടുകളുംചെടി അടിിമത്തത്തിൽനിന്ന് 
രാാജീയം സംാതന്ത്രമായാതിചെ� ആഹ്ലാാദം രാാജീയചെമമ്പാടും അലയാടിിക്കുനോമ്പാഴിായാിരുംന്നു മഹാാത്മാവിിചെ� 
നോവിദനാനിർഭാരാമായാ ഈ വിാക്കുകൾ. തമ്മിിൽ ചെവിട്ടിി�ീറുന്ന നവിഖലികൾ നിലനിൽക്കുന്നിടി
നോത്താളം കാലം ഇന്തയൻ സംാാതന്ത്രയം പൂർണ്ണമാകില്ലാ. ശാന്തിയുചെടിയും സംമാധാാനത്തിചെ�യും പിതാ
കാവിാഹാകരാായാി മാനവിർ ഒന്നിക്കുന്ന സംബിർമതിയാാണ്് ഇന്തയയാിൽ പുലനോരാണ്ട്ത്. അന്നുമാത്രംനോമ 
തനി�് ആഹ്ലാാദി�ാൻ കഴിിയൂ എന്നതാണ്് മഹാാത്മാവിിചെ� വിാക്കുകളുംചെടി ധാാനി. മാനവിികതയാി
ലൂന്നിയാ ഈ ദർശനഗംരാിമയുചെടി അധാിഷ്ഠിാനത്തിലാണ്് ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്് ’ എന്ന നാടികം 
സംാദ്ധിയമാകുന്നത്. മതസ്പർദ്ധിയും വിർഗ്ഗീയാവിിനോദാ�വും കാലനോമചെറികഴിിഞ്ഞാിട്ടും ഇന്തയയാിൽ നിന്ന് 
നോവിരാറ്റുനോപിായാില്ലാ. പില രൂപിത്തിൽ, പില വിിധാത്തിൽ ഇന്നും തുടിരുംന്ന ജീാതിമത വിിനോദാ�ത്തിചെ� 
നവിഖലിയാാണ്് നാടികകൃത്ത് ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്’ എന്ന നാടികത്തിൽ ദൃശയവിത്കരാിക്കുന്നത്.

നോബിാംചെബിയാിൽ നടിന്ന ഹാിന്ദുമുസ്ലിംീം ലഹാളയാിൽ കണ്ണും നഷ്ടംചെ�ട്ടി്, നോജീാലി ചെചായ്യംാൻ പ്രാപ്തി
യാില്ലാാചെത അനുജീചെ� ഔദാരായത്തിൽ കഴിിയുന്ന നോവിണുവിാണ്് നാടികത്തിചെല നോകന്ദ്രകഥാപിാത്രംം. 
ഹാിന്ദു-മുസ്ലിംീം ലഹാളയുചെടി നടുവിിൽ നിസ്സഹാായാനായാി പികച്ചുനിന്ന ഗംാന്ധിജീിയുചെടി പ്രതീകമാണ്് 
അയാാൾ. നോവിണുവിിചെ� അനുജീനായാ മാധാവിനാണ്് മചെറ്റാരും പ്രധാാനകഥാപിാത്രംം. ഒരും സംാകാരായ 
പിണ്മിടിപിാടു സ്ഥാപിനത്തിചെല നോമലാളനാണ്് അയാാൾ. പിണ്ത്തിചെ� ഹുങ്കും മതസ്പർദ്ധിയും 
ജീാതിവിിനോവിചാനവും വിച്ചുപുലർത്തുംന്ന അയാാൾ നവിഖലിയാിചെല ലഹാള�ാചെരാ പ്രതിനിധാീകരാിക്കു
ന്നു. ഇവിരുംചെടി ഇളയാ സംനോഹാാദരാിയാാണ്് ശാന്തി. നോപിരാിചെനാത്ത പ്രകൃതം. ലഹാളസ്ഥലങ്ങളിനോല�് 
ശാന്തിമന്ത്രവുമായാി കടിന്നുചെചാന്ന ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ജീീവിിതദർശനത്തിചെ� പ്രതീകമാണ്് ശാന്തി. ഈ 
കുടുംബിത്തിചെ� അയാലത്ത് അനോനകകാലമായാി പിാർക്കുന്ന കുടിിയാാനായാ നോതവിനാണ്് മചെറ്റാരും 
കഥാപിാത്രംം. മകൾ മാല മരാിച്ചതിനുനോശ�ം നോവിണുവിിചെനയും മാധാവിചെനയും ആശ്രീയാിച്ചു കഴിിയുന്ന 
ഒരും സംാധു. ഈ നാലുകഥാപിാത്രംങ്ങളിലൂചെടി സംാമൂഹാികജീീവിിതകഥനം സംാദ്ധിയമാക്കുന്ന നാടിക
കൃത്ത് സംാാതന്ത്രയകാലഘട്ടിത്തിൽ ഇന്തയയാിൽ രൂപിചെ�ട്ടി വിർഗ്ഗീയാ ലഹാളയാിനോലക്കും അതിചെ� 
സംാാഭാാവിിക പിരാിണ്തിയാിനോലക്കും നോപ്രക്ഷകചെന എത്തിക്കുന്നു.

കഥാപിാത്രംവിിവിരാണ്ം കഴിിഞ്ഞാാൽ രാംഗംസംജ്ജീകരാണ്ങ്ങൾ വിിവിരാിച്ച് നാടികം തുടിങ്ങു
ന്നതാണ്് സംാധാാരാണ്രാീതി. പിനോക്ഷ അതിൽനിന്നു ഭാിന്നമായാി ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്് ’ എന്ന 
നാടികാരാംഭാത്തിൽ നാടികം നടിക്കുന്ന കാലം നാടികകൃത്ത് പ്രനോതയകം സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. 
“കാലം:-കൃ�ിയാിറിക്കുന്ന കാലം. നിസ്സാരാവിഴിക്കുകളുംം നിറിഞ്ഞു പിതയുന്ന ഉത്സാഹാത്തിമർപ്പുംചെകാ
ണ്ട്് നാട്ടിിൻപുറിങ്ങൾ നിറിം പിിടിി�ിക്കുന്ന സംമയാം. ഒരും സംന്ധയ�ാണ്് നാടികാരാംഭാം.”(1990:12) 
നാടികകൃത്ത് നോബിാധാപൂർവ്വം നടിത്തുംന്ന ഈ കാലസൂചാനാവിിവിരാണ്ത്തിലൂചെടി ഇന്തയ�് സംാാതന്ത്രയം 
കിട്ടിിയാ നാളുംകൾ അഭാിവിയക്തമാകുന്നു. കൃ�ിയാിറിക്കുന്ന കാലം നിലചെമാരും�ലിചെ�യും വിിത്തിറി
�ലിചെ�യും കാലമാണ്്. ഇന്തയചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് രാാജീയം സംാതന്ത്രമായാ ഘട്ടിം ഭാരാണ്ാസൂത്രംണ്
ത്തിചെ� നിലചെമാരും�ലും ഭാരാണ്നിർവ്വണ്ത്തിചെ� വിിത്തിറി�ലും നടിക്കുന്ന കൃ�ിയാിറിക്കുകാലം 
തചെന്നയാാണ്്. ഒരും വിശത്ത് ഹാിന്ദുമുസ്ലിംീം വിഴിക്കുകളുംം മറുവിശത്ത് സംാാതന്ത്രയാനോഘാ�ത്തിചെ� 
ഉത്സാഹാത്തിമർപ്പുംചെകാണ്ട്് നാടിാചെക നിറിംപികരുംന്ന കാലം. ഒരും സംന്ധയ�ാണ്് നാടികാരാംഭാം 
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എന്ന പ്രസ്താവിന അർദ്ധിരാാത്രംിയാിചെല സംാാതന്ത്രയചെത്തയാല്ലാാചെത മചെറ്റന്തിചെനയാാണ്് സൂചാി�ിക്കു
ന്നത്. ഇങ്ങചെന കാലസൂചാനയാിലൂചെടി സംാാതന്ത്രയകാലഘട്ടിത്തിചെ� മിനിനോയാച്ചർ രൂപിമാണ്് ഈ 
നാടികചെമന്നത് സൂചാിതമാകുന്നു.

നാടികം ആരാംഭാിക്കുനോമ്പാൾ വിിള�ിനരുംകിലിരുംന്ന് ശാന്തി പിാഠങ്ങൾ വിായാിക്കുന്നു. “Why so 
jubilant Sabarmathy is far off, Nowkhali is near Why so jubilant.” എന്ന് രാണ്ടുമൂന്നു 
തവിണ് ആവിർത്തിച്ച് വിായാിക്കുന്നു. ഈ കാലസൂചാനയാിലൂചെടി ആ കാലഘട്ടിത്തിചെ� സംംഘർ�ഭാ
രാിതമായാ നാളുംകളിനോല�് നാടികകൃത്ത് നോപ്രക്ഷകചെരാ കൂട്ടിിചെ�ാണ്ടുനോപിാകുന്നു. തുടിർന്ന് ശാന്തിയും 
നോതവിനും തമ്മിിലുള്ള കളിവിാക്കുകളാണ്്.. ‘ചെകാച്ചമ്പ്രാട്ടിി’ എന്നു തചെന്ന വിിളി�രുംചെതന്നു പിറിയുന്ന 
ശാന്തിനോയാാടി് ‘പിിചെന്നന്താ തമ്രാട്ടിീ വിിളിനോ�ണ്ട്ത്’ എന്ന നോതവിചെ� നോചാാദയത്തിന് അവിളുംചെടി മറുപിടിി 
ഇപ്രകാരാമാണ്്. “ശാ...ന്തി, ശാന്തി, ശാന്തി” -മൂന്നു തവിണ് ആവിർത്തിക്കുന്ന ഈ വിാക്കുകൾ 
ഭാാരാതീയാസംംസ്കൃതിയുചെടി അന്തസ്സത്ത അറിിയുന്ന അനുവിാചാകന് ശാന്തിമന്ത്രമാനോയാ അനുഭാവിചെ�ടൂ. 
കഥാപിാത്രംങ്ങളുംചെടി നോപിരുംം അതിചെ� വിിനിനോയാാഗംവും നാടികകൃത്തും�ളുംചെടി നോബിാധാപൂർവ്വകമായാ 
തിരാചെഞ്ഞാടുപ്പുകൂടിിയാാണ്്. വിലി�ചെച്ചറു�ങ്ങളില്ലാാചെത, ജീാതിമതനോഭാദമില്ലാാചെത മനു�യർ ഒന്നുനോചാർന്ന് 
വിസംിക്കുന്ന സംമതാസുന്ദരാനോലാകചെത്തയാാണ്് ശാന്തിയാിലൂചെടിയും നോതവിനിലൂചെടിയും നാടികാരാംഭാ
ത്തിൽ നാടികകൃത്ത് ഭാാവിനചെചായ്യുന്നത്.

വിായാിച്ചുചെകാണ്ട്ിരുംന്ന വിാകയം പിരാാവിർത്തനം ചെചായ്യംാൻ സംഹാായാത്തിനായാി ശാന്തി 
നോജീയഷ്ഠിനായാ നോവിണുവിിചെന വിിളിച്ചു വിരുംത്തുംന്നനോതാചെടി ഗംാന്ധിജീീവിിതത്തിചെ�യും ദർശനത്തിചെ�
യും തീക്ഷ്ണമായാ അനുഭാവിതലത്തിനോല�് അനുവിാചാകൻ നയാി�ചെ�ടുന്നു. “Why so jubilant 
Sabarmathy is far off, Nowkhali is near” എന്നവിാകയം വിായാിച്ചു നോകൾക്കുനോമ്പാഴുള്ള 
നോവിണുവിിചെ� പ്രതികരാണ്ം ഭാാ�ണ്ങ്ങളിലൂചെടി പിാത്രംസംാഭാാവിം പ്രപി�നംചെചായ്യംാനുള്ള നാടിക
കൃത്തിചെ� പ്രാപ്തി പ്രകടിമാകുന്നു. “(ചെപിചെട്ടിന്ന് ശ്രീദ്ധിാകുലനായാി) നോങ? നോങ? (എഴുനോന്നൽക്കുന്നു; 
തപ്പുന്നു) ശാന്തി! ശാന്തി!”(1990:17) ഒരും വിയാനോക്ഷപികശബ്ദം, ഒരും നാമം, പിിചെന്ന രാണ്ടുചാിഹ്നങ്ങളുംം 
ഇത്രംനോയാ നോവിണ്ടൂ കൃതഹാസ്തനായാ ആ നാടികകൃത്തിന് തചെ� നായാകപിാത്രംത്തിചെ� സംാഭാാവിം അഭാി
വിയക്തമാ�ാൻ. ‘നോങ’ എന്ന വിയാനോക്ഷപികശബ്ദവും നോചാർന്നുവിരുംന്ന കാകുവും സംാാതന്ത്രയത്തിചെ� 
നാളുംകളിൽ അയാാൾ അനുഭാവിിച്ച ചെഞാട്ടിലും നോവിദനയും നോദയാതി�ിക്കുന്നു. ‘ശാന്തി’ എന്ന വിാ�് 
അയാാൾ�് സംനോഹാാദരാിയുചെടി നോപിരുംമാത്രംമല്ലാിവിിചെടി, ഗംാന്ധിജീിയുചെടി നാവിിൽ നിന്നുതിർന്നുവിീണ് 
ശാന്തിമന്ത്രംതചെന്നയാാണ്്. തുടിർന്ന് നോവിണു ആ വിാകയം ഉച്ചരാിതമായാ സംന്ദർഭാവും ഭാാരാതഖണ്ഡ്ചെത്ത
യാാചെക പ്രകമ്പനം ചെകാള്ളി�ാൻ പിരായാപ്തമായാ അതിചെ� ആശയാകൈവിപുലയവും ചെവിളിചെ�ടുത്തുംന്നു. 
“അത് ഗംാന്ധിജീി പിറിഞ്ഞാതാ. 1947 ആഗംസ്റ്റാ് പിതിന്നാലാം തിയാതി. ഭാാരാതം സംാതന്ത്രയമാകുന്നതിചെ� 
തനോലന്ന് അർദ്ധിരാാത്രംി! ...നവിഖലിയാിൽ; ഒരും വൃദ്ധിമുസ്ലിംീം സ്ത്രീയുചെടി കുടിിലിൽ ഉപിവിസംിക്കുകയാാ
യാിരുംന്നനോേഹാം. മനു�യന് നല്ലാ ബുദ്ധിി നോതാന്നാൻ. പിത്രം�ാർ നിർബിന്ധിച്ചനോ�ാൾ ചെകാടുത്ത 
സംനോന്ദശമാണ്ിത്.”(1990:17,18)

തചെ� കണ്ണിചെ� കാഴ്ച നഷ്ടംമാ�ിയാ സംാാതന്ത്രയസംമരാകാലഘട്ടിത്തിചെല വിർഗ്ഗീയാലഹാളചെയാ 
ഹൃദയാനോവിദനനോയാാചെടിയാാണ്് നോവിണു അനുസ്മരാിക്കുന്നത്. മതത്തിചെ�യും ജീാതിയുചെടിയും നോകാലങ്ങൾ 
കൈദവിത്തിചെ� നോപിരുംം വിിളിച്ച് പിരാസ്പരാം കഴുത്തിൽ കത്തിവിച്ച കാലം. കഴുത്തറ്റ മനു�യശരാീരാങ്ങൾ 
ചെതരുംവിിൽ തളംചെകട്ടിിനിന്ന രാക്തത്തിൽ കിടിന്നു പിിടിയ്ക്കുംന്നത്, ഇളനീരും കുത്തിചെ�ാട്ടിിക്കുചെമ്പാചെഴിന്ന
നോപിാചെല രാക്തം ചാീറ്റിചെത്തറിിക്കുന്നത,് ഇചെതല്ലാാമായാിരുംന്നു അന്നചെത്ത കാഴ്ചകൾ. ഈ ചെകട്ടികാഴ്ചകൾ
�ിടി�ാണ്് ഒരും കൈകനോബിാംബി് നോവിണുവിിചെ� കാഴ്ചയും ചെകടുത്തിയാത്. “ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ രാണ്ട്് 
അദ്ഭുതങ്ങളുംണ്ട്്. ഒന്ന് മഹാാത്മാഗംാന്ധിയും മനോറ്റത് ആറ്റംനോബിാബും. ഈ നൂറ്റാണ്ട്വിസംാനിക്കും മുമ്പ് 
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ഇവിയാിചെലാന്ന് മനോറ്റതിചെന നശി�ിക്കും” (1984: 01) റിാം മനോനാഹാർ നോലാഹായയുചെടി ഈ വിാക്കുകചെള 
പ്രസംക്തമാക്കുന്ന വിിധാത്തിൽ ഗംാന്ധിയാൻ തത്താങ്ങൾ ചെവില്ലുവിിളി�ചെ�ടുന്ന കാലചെത്ത തചെ� 
നായാകകഥാപിാത്രംത്തിചെ� ദുരാവിസ്ഥയാിലൂചെടി ചാിത്രംീകരാിക്കുകയാാണ്ിവിിചെടി നാടികകൃത്ത്.

കണ്ണ് നഷ്ടംചെ�ചെട്ടിങ്കിലും നോവിണു ഭാഗ്നാശനാകുന്നില്ലാ. ഗംാന്ധിദർശനധാവിളിമയാിൽ ഉൾ�
ണ്ണും ജീാലിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ നഷ്ടംചെ�ട്ടി കണ്ണുംകചെളക്കുറിിച്ചല്ലാ, മാനവിനോ�ഹാചെത്തക്കുറിിച്ചാണ്് 
അയാാൾ ആകുലചെ�ടുന്നത്. “ഹാിന്ദുവും മുസ്ലിംീമും എന്തിചെനന്നറിിയാാചെത ഒരും സംംഹാാരാത്തിനു നോകാ�ി
ട്ടിിറിങ്ങിയാ മണ്ണാണ്ത്. അമ്മിമാരുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുംം എല്ലാാം കുലവിാഴി അരാിയുംനോപിാചെല അരാിയാചെ�ട്ടി 
മണ്ണ്.”(1990:19) എന്നിങ്ങചെന നവിഖലിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മികളാണ്് അയാാചെള നോവിദനി�ിക്കുന്നത്. 
മറുവിശത്ത് സംബിർമതിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അയാാചെള മുനോന്നാട്ടുനയാിക്കുന്നുമുണ്ട്്. “ഗംാന്ധിജീി
യുചെടി പ്രിയാചെ�ട്ടി ആശ്രീമം. മനു�യതാത്തിന് വിികസംി�ാവുന്നിടിനോത്താളം വിികസംി�ാൻ സംാധാിച്ച 
സ്ഥലം. ജീാതിയും മതവും മറ്റു താത്പിരായങ്ങളുംം വിിലങ്ങിട്ടുചെകട്ടിാത്ത സംാതന്ത്രയഭൂമി...ഒരും മനോനാഹാരാ 
സംാപ്നമാണ്് സംബിർമതി. മനു�യചെ� മഹാത്തായാ ഗുണ്ങ്ങൾചെ�ാചെ� പിരാമമായാി വിികസംി�ാൻ 
കഴിിഞ്ഞാ ഒരും സംാപ്നം” (1990: 19). സംബിർമതി ഒരും സുന്ദരാസംാപ്നമാചെണ്ന്ന പ്രനോയാാഗംം നോബിാധാപൂർവി
മാണ്്. ആ സുന്ദരാസംാപ്നമാണ്് ഏചെതാരും ഭാാരാതീയാചെ�യും ലക്ഷയം. പിനോക്ഷ, ആ ലക്ഷയമത്രം സുസംാ
ദ്ധിയമചെല്ലാന്ന യാാഥാർത്ഥയമാണ്് നാടികകൃത്ത് തുടിർന്നനോങ്ങാട്ടി് വിയക്തമാക്കുന്നത്.

ചാിട്ടിി�ിരാിവും നാട്ടുകാരായവും ജീാതി�ാരായവുമായാി നടിക്കുന്ന മാധാവിചെ� രാംഗംപ്രനോവിശനോത്താചെടി 
നാടികഗംതി സംംഘർ�ഭാരാിതമാകുന്നു. അയാാൾ രാംഗംത്തുംവിന്നതിൽ പിിന്നീടുള്ള സംംഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം 
ക്രിയാകളുംചെമല്ലാാം നവിഖലിയുചെടി അന്തരാീക്ഷചെത്ത പുനരാാനയാിക്കുന്നവിയാാണ്്. മാധാവിൻ തചെ� 
അയാൽ�ാരാനായാ മുഹാമ്മിദ് കാസംിമുമായുള്ള ശത്രുത വിാ�ിലൂചെടിയും പ്രവൃത്തിയാിലൂചെടിയും ചെവിളി
വിാക്കുന്നു. കാസംിം രാാത്രംിയാിൽ അയാാളുംചെടി പിാടിനോത്ത�് ചെവിള്ളം നോചാാർത്താനിടിയുണ്ട്്. അയാാചെള 
തടിയാണ്ചെമന്ന് മാധാവിൻ, നോതവിചെന ചാട്ടിംചെകട്ടുന്നു. മാധാവിചെ� അയാൽ�ാരാചെ� നോപിരാ് മുഹാമ്മിദ് 
കാസംിം എന്നായാത് യാാദൃച്ഛിികമല്ലാ. മാധാവിൻ പിറിയുന്ന ഓനോരാാ വിാ�ിലും ജീാതിസ്പർദ്ധിയുചെടിയും 
മതകൈവിരാത്തിചെ�യും അലചെയാാലികൾ മുഴിങ്ങുന്നുണ്ട്്. സംാജീാതിചെയാ വിിട്ടിിട്ടി് അനയമത�ാരാചെന 
സംഹാായാി�ാൻ ഒരുംങ്ങരുംചെതന്നു പിറിയുന്ന മാധാവിൻ അവിസംാനം പിറിയുന്നത് ഇപ്രകാരാമാണ്്, 
“അവിമ്മിാരും വില്ലാ കൈകനോയാറ്റത്തിനോനാ മനോറ്റാ വിന്നാനോല നോതവി… വിിട്ടുചെകാടുനോത്ത�രുംത് നോകനോട്ടിാ. 
നമ്മുചെടി വിർഗ്ഗത്തിനുതചെന്ന മാനനോ�ടിാ നോമത്തമ്മിാരും�് കീഴിടിങ്ങീന്ന് വിന്നാ. ഇനോങ്ങാട്ടിടിിച്ചാ 
അനോങ്ങാട്ടുമടിിക്കു്” (1990: 21). നോതവിചെന ഉനോത്തജീിതനാ�ി പിറിഞ്ഞായായ്ക്കുംന്ന മാധാവിചെ� ലക്ഷയം 
‘ഒരും ചെവിടിി�് രാണ്ടു പിക്ഷി’ എന്നതുതചെന്ന -അനയമത�ാരാചെന ആക്രമിക്കുക, ആ ഉദയമത്തിൽ 
അധാഃസ്ഥിതവിർഗംത്തിൽചെപിട്ടിവിൻ ആക്രമി�ചെ�ടുക. മതകൈവിരാവും ജീാതിചാിന്തയും കാലനോമചെറി
�ഴിിഞ്ഞാിട്ടും നമ്മുചെടി മണ്ണിൽനിന്നു നോവിരാറ്റുനോപിായാിട്ടിില്ലാ, അവിചെയാാചെ� പൂർവ്വാധാികം ശക്തിനോയാാചെടി 
നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്നും നവിഖലികൾ ആവിർത്തി�ചെ�ടുന്നു എന്നുതചെന്ന നാടികകൃത്തിചെ� 
വിിവിക്ഷ.

പിാടിത്തും ചെവിള്ളം കയാറ്റുന്നതുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് മുഹാമ്മിദ് കാസംിമുമായാി വിഴി�ിട്ടി് അടിിചെകാണ്ടു 
കീറിിയാ തലയുമായാി രാക്തചെമാലി�ിച്ചുചെകാണ്ട്് നോതവിൻ പ്രനോവിശിക്കുന്നനോതാചെടി നാടികത്തിചെല 
സംംഘർ�ം ഉച്ചസ്ഥായാിചെലത്തുംന്നു. വിർഗ്ഗീയാലഹാളയും രാക്തചെച്ചാരാിച്ചിലും നിറിഞ്ഞാ സംാാതന്ത്രയകാല
ഘട്ടിം ആവിർത്തിക്കുന്നു. നോചാാരാചെയാാലി�ിച്ച് പിരാിക്ഷീണ്നായാി കടിന്നുവിന്ന നോതവിചെന പിരാിചാരാിക്കുന്ന 
നോവിണുവും ശാന്തിയും ഒരും പിക്ഷത്ത്, അനയമത�ാരാചെ� തല്ലുവിാങ്ങിവിന്നതിചെ� നോപിരാിൽ അവിചെന 
ഭാർത്സിക്കുന്ന മാധാവിൻ മറുപിക്ഷത്തുംം. തചെ� തത്താങ്ങളുംം ജീീവിിതദർശനങ്ങളുംം അടിിയാറി വിച്ചാനോല 
മാധാവിനോനാചെടിാ�ം തുടിരാാനാവൂ എന്ന യാാഥാർത്ഥയം നോബിാധായമാകുന്നനോതാചെടി നോവിണു വിീടുവിിട്ടിിറിങ്ങാൻ 
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തീരുംമാനിക്കുന്നു, ഭാരാണ്ത്തിചെ� സുഖശീതളത പിരാിതയജീിച്ച ഗംാന്ധിജീിചെയാനോ�ാചെല. വിീടുവിിട്ടിിറിങ്ങുന്ന 
അന്ധനായാ നോവിണുവിിന് വിടിിയാായാി, താങ്ങായാി നിൽക്കുന്നത് കുടിിയാാനായാ നോതവിനാണ്്. അവിർ വിീടി് 
വിിട്ടിിറിങ്ങുന്ന നോനരാത്ത് ശാന്തി തിരാിച്ചറിിയുന്നു മാധാവിചെ� വിീടിാണ്് നവിഖലി, നോവിണു യാാത്രംയാാകുന്നത് 
സംബിർമതിയാിനോല�ാണ്്. ‘എത്രം ദൂരാം നടി�ണ്ം ഏട്ടിാ’ എന്ന ശാന്തിയുചെടി നോചാാദയത്തിന് നോവിണു 
പിറിയുന്ന മറുപിടിി ഗംാന്ധിദർശനത്തിചെ� സംമകാലിക അവിസ്ഥചെയാ അഭാിവിയഞ്ജിി�ിക്കുന്നു.-“രൂപിമി
ല്ലാ. വിളചെരാ നോവിണ്ം. പിനോക്ഷ ഞാങ്ങളവിിചെടി എത്തുംം ശാന്തീ. സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്. നവിഖലിയാാണ്് 
സംമീപിം. നവിഖലി!” (1990: 31) കാലനോമചെറി�ഴിിഞ്ഞാിട്ടും വിർഗ്ഗീയാ വിിനോവിചാനങ്ങളുംം മതസ്പർദ്ധിയും 
നിലനിൽക്കുന്ന നവിഖലിയാാണ്് ഇന്നും സംമീപിസ്ഥം. തനി�് സംമ്മിാനമായാി കിട്ടിിയാ വിിളക്കും 
ചെകാടുത്താണ്് ശാന്തി നോവിണുവിിചെന യാാത്രംയാാക്കുന്നത്. ഇത് നവിഖലിയാാണ്് ഇവിിചെടി ഇരുംട്ടുമതി, 
ഇരുംട്ടിാ നല്ലാത് എന്നും അവിൾ പിറിയുന്നുണ്ട്്. ആ ഇരുംട്ടി് വിിള�ിചെ� അസംാന്നിദ്ധിയത്തിലുള്ളതു മാത്രം
മല്ലാ, സംതയം, നീതി, അഹാിംസം തുടിങ്ങിയാ ഗംാന്ധിയാൻ തത്താങ്ങളുംചെടി അഭാാവിത്തിലുള്ളതു കൂടിിയാാണ്്.

ദുരാിതങ്ങൾ രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം
അക്രമരാാഹാിതയചെത്ത പ്രകീർത്തിക്കുന്ന, അഹാിംസംയുചെടി വിിജീയാചെത്ത പ്രനോഘാ�ിക്കുന്ന നാടികമാണ്് 
‘ദുരാിതങ്ങൾ രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം’ എന്നത്. ഈ നാടികത്തിചെല നായാകൻ നോഡ്ാക്ട്ർ നോജീാണ്ാണ്്. 
‘ക്രിസ്തുമത’ത്തിചെന�ാനോളചെറി ‘ക്രിസ്തു’വിിൽ വിിശാസംിക്കുന്ന ആൾ എന്നതാണ്് നാടികകൃത്ത് 
അയാാൾക്കു നൽകുന്ന വിിനോശ�ണ്ം. ക്രിസ്തുവിിചെനനോ�ാചെലയുള്ള മനു�യൻ(Christ like man) 
എന്നാണ്് ലൂയാിസം് ഫ്ി�ർ മഹാാത്മാഗംാന്ധിചെയാ വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്(1950:334). നിശ്ചയാമായും 
ക്രിസ്തുമതചെത്ത�ാളധാികം ക്രിസ്തുവിിൽ വിിശാസംിക്കുന്ന നോജീാണ്, ക്രിസ്തുമനു�യനായാ ഗംാന്ധിജീിതചെന്ന. 
അയാാൾക്കു തുണ്യാായാി ഏകമകളുംം മദ്ധിയവിയാസ്ക്കനായാ ഒരും കചെമ്പൌണ്ട്റുമുണ്ട്്. തചെ� ഭാാരായയുചെടി 
മരാണ്ത്തിനു കാരാണ്�ാരാൻ നോഡ്ാക്ട്ർ നോജീാണ്ാചെണ്ന്നു ചെതറ്റിദ്ധിരാിച്ച് അയാാളുംചെടി ക്ലാിനി�ിന് 
തീയാിടുകയും അയാാളുംചെടി കയ്യംിൽ കുത്തിമുറിിനോവിൽ�ിക്കുകയുംചെചായ്ത് പിാപ്പുവിാണ്് നാടികത്തിചെല 
മചെറ്റാരും കഥാപിാത്രംം.

‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്് ’ എന്ന നാടികത്തിചെല നോവിണു വിീടുവിിട്ടിിറിങ്ങുന്നത് രാാത്രംിയാിലാണ്്. 
‘ദുരാിതങ്ങൾ രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം’ എന്ന നാടികാരാംഭാം രാാവിിചെല നാലുമണ്ി�ാണ്്. ദുരാിതങ്ങളുംചെടി 
രാാത്രംി കഴിിഞ്ഞാ് പ്രതീക്ഷയുചെടി പികലിനോലക്കുള്ള മാർഗംത്തിലാണ്് നാടികസംന്ദർഭാം സംാക്ഷാത്കൃത
മാകുന്നത്. കർട്ടിൻ ഉയാർന്നതിനു നോശ�വും അല്പസംമയാനോത്ത�് നോക്ലാാ�ിചെല ശബ്ദം മാത്രംനോമ നോകൾ
ക്കുന്നുള്ളൂ. ദുരാിതങ്ങളുംചെടി രാാത്രംി അവിസംാനി�ാറിായാി ഇനി സംനോന്താ�ത്തിചെ� പുലരാിയാിനോല�ാണ്് 
കണ്തുറിക്കുന്നത് എന്നതിചെ� വിയക്തമായാ സൂചാനയാാണ്ിത്. അതുനോപിാചെല നോവിണു കയ്യംിചെലടുത്ത 
ഗംാന്ധിദർശനത്തിചെ� പ്രതീകമായാ വിിള�ിചെ� ചെവിളിച്ചം ഈ നാടികാരാംഭാത്തിലുമുണ്ട്്. നോയാശുക്രിസ്തു
വിിചെ� ചാിത്രംത്തിനു മുമ്പിൽ എരാിയുന്ന ചെമഴുകുതിരാിയാായാി. ഗംാന്ധിമാർഗംം ക്രിസ്തുമാർഗംംതചെന്ന. ആ 
ചെവിളിച്ചം അണ്ഞ്ഞു നോപിാകുകയാില്ലാ, സംായാം എരാിഞ്ഞാ് മറ്റുള്ളവിർ�് പ്രകാശം ചെചാാരാിഞ്ഞുചെകാണ്ട്് 
നിലനിൽക്കുകതചെന്ന ചെചായ്യും.

നോഡ്ാക്ട്ർ നോജീാണ്, തചെന്ന ചെകാല്ലാാൻ വിന്ന, തചെ� ഡ്ിസ്പൻസംറിി�് തീയാിട്ടി പിാപ്പുവിിചെന 
സംാന്തം കിടി�യാിൽ കിടിത്തി പിരാിചാരാിക്കുന്നിടിത്താണ്് നാടികം ആരാംഭാിക്കുന്നത്. ശത്രുനോ�ഹാത്തി
ചെ� വിഴിി കാണ്ിച്ചുതന്ന ക്രിസ്തുമാർഗംം പ്രവിർത്തനക്ഷമമാചെണ്ന്ന് ജീീവിിതംചെകാണ്ട്് സംാക്ഷയചെ�ടു
ത്തിയാ ഗംാന്ധിജീിചെയാ അനുസ്മരാി�ിക്കുന്നുണ്ട്് നോജീാണ്ിചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങൾ. ദുഷ്ടംനായാ പിാപ്പുവിിചെന 
എന്തിനാണ്് സംംരാക്ഷിക്കുന്നചെതന്ന മകളുംചെടി നോചാാദയത്തിന് നോഡ്ാക്ട്ർക്കുള്ള മറുപിടിി കൈബിബിിളാണ്്. 
നോദ്രാഹാിക്കുന്നവിചെനയും നോ�ഹാി�ാനാണ്് ക്രിസ്തുനോദവിൻ പിറിഞ്ഞാത്. അനോത താൻ ചെചായ്യുന്നുള്ളൂ 
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എന്നാണ്് നോഡ്ാക്ട്റിിചെ� ഭാാവിം. ക്രിസ്തുനോദവിചെ� വിാക്കുകൾ ജീീവിിതത്തിൽ പ്രാവിർത്തികമാ�ിയാ 
ഗംാന്ധിജീിയുചെടി മാർഗ്ഗംതചെന്നയാാണ്് നോഡ്ാ.നോജീാണ് പിിന്തുടിരുംന്നത്. മാംസംത്തിൽ ആഴ്ന്നിറിനോങ്ങണ്ട് 
കത്തി തചെന്നയാാണ്് ബ്രിഡ്ഡ്് മുറിി�ാനും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നചെതന്ന് അയാാൾ പിാപ്പുവിിചെന പിഠി�ിക്കു
ന്നു. അനയചെന കുത്തി മുറിിനോവില്പി�ാൻ മാത്രംമല്ലാ, അ�ം മുറിി�ാനും കത്തി ഉപികരാിക്കും. ഉപിനോയാാ
ക്താവിിചെ� മനോനാഭാാവിമാണ്് പ്രധാാനം. ക്ഷമനോയാാടുകൂടിി സംാവികാശത്തിൽ നോ�ഹാപൂർണ്ണമായാ 
പിരാിചാരാണ്ം നൽകുന്നനോതാചെടി ഹാിംസംാവിാദിയാായാിരുംന്ന പിാപ്പുവിിചെ� മനോനാഭാാവിം പിരാിവിർത്തിത
മാകുന്നു. ഇവിിചെടി ക്രിസ്തുവിിചെ� പ്രനോബിാധാനങ്ങചെള, പ്രനോതയകിച്ചും മലയാിചെല പ്രസംംഗംചെത്ത (Sermon 
on Mount) ജീീവിിതത്തിൽ പിിന്തുടിർന്ന ഗംാന്ധിജീിയുചെടി പ്രതിപുരും�നായാിത്തീരുംന്നു നോഡ്ാ. നോജീാണ്. 
‘ദുഃഖിക്കുന്നവിർ ഭാാഗംയവിാന്മാാർ; എചെന്തന്നാൽ അവിർ�ാശാാസംം ലഭാിക്കും’ എന്നു തുടിങ്ങുന്ന സുവിി
നോശ�ഭാാഗംയചെമന്ന് അറിിയാചെ�ടുന്ന മലയാിചെല പ്രസംംഗംത്തിചെ� നോകന്ദ്രാശയാങ്ങൾ നാടികത്തിൽ 
ഉൾചെ�ടുത്തിയാിട്ടുമുണ്ട്് നാടികകൃത്ത്.

തചെ� ഭാാരായ ലില്ലാിയുചെടി മരാണ്ത്തിനു കാരാണ്�ാരാൻ നോഡ്ാക്ട്റില്ലാ, തചെ� അജ്ഞാംതയും 
അവിിനോവികവുമാണ്് അതിനു കാരാണ്ചെമന്ന് പിാപ്പു ക്രനോമണ് തിരാിച്ചറിിയുന്നു. “നിചെ� ഹൃദയാത്തി
നോല�് സൂക്ഷിച്ചു നോനാ�്. അവിിചെടി പിാപിത്തിചെ� വിിത്തുംകളുംണ്ട്ായാിരുംന്നിനോല്ലാ?...നിചെ� മനസ്സിൽ 
മൂടുപിിടിിച്ച പിാപിത്തിചെ� വിിത്തുംകൾ ഇങ്ങചെനചെയാങ്കിലും അടിിപിിഴുതു നോപിാകചെട്ടി.”(1990:46) എന്നുള്ള 
നോഡ്ാക്ട്റിിചെ� വിാക്കുകൾ അയാാൾക്കു പുതുചെവിളിച്ചം പികരുംന്നു. പിചെത്താമ്പതുചെകാല്ലാം മുമ്പ് പ്രസം
വിനോത്താടിനുബിന്ധിച്ച് മരാണ്മടിഞ്ഞാ തചെ� ഭാാരായയുചെടി നോവിർപിാടിിചെ� കഥകൂടിി നോഡ്ാക്ട്ർ ചെവിളുംചെ�ടു
ത്തുംന്നനോതാചെടി, “ഞാാൻ... ഞാാൻ....അറിിവിില്ലാാത്ത...അല്ലാ, മൃഗംം…മൃഗംം…എചെന്തല്ലാാം ചെചായ്തു...അനോയ്യംാ” 
(1990: 50) എന്നിങ്ങചെന അനുതാപിത്തിചെ�യും പിശ്ചാത്താപിത്തിചെ�യും തിരാിച്ചറിിവിിചെലത്തുംന്നു 
പിാപ്പു. കത്തിചെയാരാിഞ്ഞാ കുടിിലിൽനിന്ന്, അയാാളുംചെടി ഭാാരായയുചെടി തണുത്തുംറിഞ്ഞാ മൃതശരാീരാത്തിൽ
കിടിന്ന് പിാലുകുടിിക്കുന്ന കുഞ്ഞാിചെന നോഡ്ാക്ട്ർ രാക്ഷിച്ചു ചെകാണ്ടുവിരുംന്നനോതാചെടി പിാപ്പുവിിചെ� മാന
സംാന്തരാം പൂർണ്ണമാകുന്നു. തചെ� രാക്തത്തിൽ പിിറിന്ന, തചെ� ഭാാരായയുചെടി കണ്ണിലുണ്ണിയാായാിരുംന്ന 
കുഞ്ഞാിചെന ശവിം കടിിച്ചുകീറിാൻ വിരുംന്ന നായ്ക്കുംം നരാിക്കും തിന്നാൻനോവിണ്ട്ി വിിട്ടുനോപിാന്നനോതാർത്ത് 
അയാാൾ തീക്ഷ്ണമായാി ദുഃഖിക്കുന്നു. “നോഡ്ാക്ട്ർ...ക്ഷമി�ണ്ം. എചെ�....എചെ� അറിിവുനോകടി്…അനോയ്യംാ! 
എചെന്താരും നോദ്രാഹാിയാാണ്് ഞാാൻ...പിാപിിയാാണ്് ഞാാൻ എചെ� ശരാീരാത്തിൽ അഴു�ാണ്്” (1990: 54).  
എന്നിങ്ങചെന പിശ്ചാത്താപിവിിവിശനാകുന്ന പിാപ്പുവിിലാണ്് നാടികം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ‘സംബിർമതി 
ദൂചെരായാാണ്്’ എന്ന നാടികത്തിൽനിന്നു ഭാിന്നമായാി ശുഭാകരാമായാ അന്തയമാണ്് ഈ നാടികത്തിചെ�ത്. 
ഭാാരാതീയാ നാടികപിാരാമ്പരായത്തിചെല വിന്ദനനോശ്ലീാകത്തിനുപികരാം ഇവിിചെടി കൈബിബിിൾ വിാകയങ്ങൾ 
ഉയാർന്നുനോകൾക്കുന്നു. നാടികാന്തയത്തിൽ നോമാളി കൈബിബിിൾ തുറിന്നു വിായാിക്കുന്നു. “ഞാാനോനാ 
നിങ്ങനോളാടു പിറിയുന്നതു നിങ്ങളുംചെടി ശത്രു�ചെള നോ�ഹാി�ിൻ; നിങ്ങചെള ഉപിദ്രവിിക്കുന്നവിർക്കു നോവിണ്ട്ി 
പ്രാർത്ഥി�ിൻ; നിചെന്ന വിലചെത്ത ചെചാകിട്ടിത്തടിിക്കുന്നവിന് ഇടിനോത്തതും കാട്ടിിചെ�ാടുക്കുക.”(1990:56) 
ക്ഷമനോയാാചെടി സംതയത്തിചെ� മാർഗംത്തിൽ ചാരാിക്കുന്ന അഹാിംസംാവിാദികൾക്കുള്ളതാണ്് ആതയന്തി
കവിിജീയാചെമന്ന ഗംാന്ധിദർശനത്തിചെ� വിിജീയാപ്രനോഘാണ്മായാിത്തീരുംന്നു നാടികം.

ഗംാന്ധിദർശനങ്ങളുംചെടി പ്രതീകമായാ വിിള�ിചെ� പ്രകാശം മാനവികുലചെത്ത നന്മായുചെടി 
സംബിർമതി തീരാനോത്തയ്ക്കും നയാിക്കുചെമന്ന പ്രതീക്ഷയാിലാണ്് ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്’ എന്ന നാടികം 
അവിസംാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിനായാകനായാ മാധാവിചെ� ചെപിാട്ടിിച്ചിരാി അവിിചെടി ഉയാർന്നു നോകൾ
ക്കുന്നുണ്ട്് എന്ന വിസ്തുത വിിസ്മരാി�ാനാവിില്ലാ. താൽ�ാലിക വിിജീയാം തിന്മായുചെടി പിക്ഷത്തുംള്ള മാധാ
വിനുതചെന്ന. ഭാാരാതീയാ നാടികസംങ്കല്പം അനുസംരാിച്ച് ഇചെതാരും ശുഭാാന്തനാടികമല്ലാ, ഇവിിചെടി നായാകന് 
അഭാുദയാം സംംഭാവിിക്കുന്നില്ലാ. അങ്ങചെന സംംഭാവിിക്കുചെമന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രംനോമയുള്ളൂ. യാഥാർത്ഥത്തിൽ 
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നോഡ്ാ. സംിബിി കുരായൻ
മധുരാ കാമരാാജീ് സംർവ്വകലാശാല, മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാല, സ്കൂൾ ഓഫ്് ചെലനോറ്റഴ്് എന്നിവിിടിങ്ങ
ളിൽ വിിദയാഭായാസംം. ഇനോ�ാൾ,കുറിവിിലങ്ങാടി് നോദവിമാതാ നോകാനോളജീ് മലയാാളഗംനോവി�ണ് വിിഭാാഗംം നോമധാാവിി. 
മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്മാർഗംദർശിയും യു.ജീി. നോബിാർഡ്് ഓഫ്് സ്റ്റാഡ്ീസം് 
ചെചായാർനോപിഴ്നുമാണ്്.

ഗംർഭാസംന്ധിയാിലാണ്് നാടികാന്തയം. ഇനി വിിമർശനവും നിർവ്വഹാണ്വും നടിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. നാടികാ
ചാാരായനായാ ശങ്കരാ�ിള്ള�് അറിിയാാത്തതല്ലാ ഇ�ാരായം. അതുചെകാണ്ടു തചെന്നയാാവിാം ‘സംബിർമതി 
ദൂചെരായാാണ്് ’ എന്ന നാടികത്തിന് അനുപൂരാകമായാി ‘ദുരാിതങ്ങൾ രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം’ എന്ന 
നാടികംകൂടിി അനോേഹാം രാചാിച്ചത്. ഒരും രാാത്രംിയാിലാണ്് അന്ധനായാ നോവിണു വിിളക്കും കയ്യംിനോലന്തി
ചെ�ാണ്ട്് സംബിർമതി ലക്ഷയമാ�ി പുറിചെ�ടുന്നത്. ‘സംബിർമതി ദൂചെരായാാണ്്..ദൂചെരാ...വിളചെരാ ദൂചെരാ.’ 
എന്നിങ്ങചെനയുള്ള ശാന്തിയുചെടി വിാക്കുകളിലാണ്് ആദയനാടികം അവിസംാനിക്കുന്നചെതങ്കിൽ ‘ദുരാി
തങ്ങൾ രാാത്രംിയാിനോലക്കുമാത്രംം, എചെന്തന്നാൽ നോനരാം ചെവിളുംക്കുനോമ്പാൾ സംനോന്താ�ം തിരാിചെച്ചത്തുംന്നു.’ 
എന്ന നോഡ്ാ. നോജീാണ്ിചെ� പ്രവിാചാകശബ്ദത്തിലാണ്് രാണ്ട്ാമചെത്ത നാടികം പൂർത്തിയാാകുന്നത്. 
അനോതാചെടി നാടികകാരാചെ� കർമ്മിം ഫ്ലമണ്ിയുകയും ഫ്ലശ്രുതി ചെവിളിവിാകുകയും ചെചായ്യുന്നു. 
ഗംാന്ധിദർശനം അതിചെ� പൂർണ്ത കൈകവിരാിക്കുന്നനോതാചെടി നിർവ്വഹാണ്സംന്ധി കടിന്ന് നാടികം 
ശുഭാപിരായവിസംായാിയാായാിത്തീരുംന്നു.

ഒരും നോശ്ലീാകത്തിൽ അർത്ഥപൂർത്തിവിരാാചെത അടുത്ത നോശ്ലീാകത്തിനോലക്കുകൂടിി അർത്ഥവിയാപിനം 
നടിക്കുന്ന യുഗ്മകങ്ങൾ കവിിതയാിൽ സംാധാാരാണ്മാണ്്. പിനോക്ഷ, ഒരും നാടികത്തിൽ അർത്ഥപൂർത്തി
വിരാാചെത മചെറ്റാരും നാടികംകൂടിി രാചാിക്കുന്ന പുതുമ മലയാാളനാടികചാരാിത്രംത്തിൽതചെന്ന അപൂർവ്വമാണ്്. 
ഗംാന്ധിദർശനത്തിചെ� ആശയാഗംരാിമയും അവിയുചെടി അനുസംൂതിയും അവി സംമകാലികസംാഹാചാരായ
ത്തിൽ നോനരാിടുന്ന ചെവില്ലുവിിളികളുംം അതിചെ� തീക്ഷ്ണതയാിൽ അവിതരാി�ി�ാനുള്ള പിരാിശ്രീമമാകാം 
അസംാധാാരാണ്മായാ ഈ നാടികത്തുംടിർച്ചചെയാ സംാദ്ധിയമാ�ിയാത്. ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ജീീവിിതകാലത്ത് 
എന്നതുനോപിാചെല ഇന്നും ഗംാന്ധിമാർഗംം ഒനോരാ സംമയാം പുരാസ്കാരാി�ചെ�ടുകയും തിരാസ്കാരാി�ചെ�ടു
കയും ചെചായ്യുന്നു എന്ന യാാഥാർത്ഥയചെത്തയാാണ്് നവിഖലിയാിൽനിന്ന് സംബിർമതിയാിനോലക്കുള്ള 
പിരാിണ്തിചെയാ നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്ന ഗംാന്ധിനാടികദായാത്തിലൂചെടി ശങ്കരാ�ിള്ള സംഫ്ലമാക്കുന്നത്.
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നാടിയസംിദ്ധിാന്തത്തിചെ� സംാാധാീനം 
ജീയാപ്രകാശ് കുളൂരാിചെ� നാടികനോവിദിയാിൽ

നിധാിനയ പിി.
ഗംനോവി�ക, ഗംവി. ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോ�ാടി്

നാടിയസംിദ്ധിാന്തത്തിചെ� പ്രാനോയാാഗംികവിിതാനം മലയാാള നാടികനോവിദിയാിൽ പ്രനോയാാഗംിച്ചു നോനാ�ാ
നുള്ള ശ്രീമം നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത് പ്രമുഖ നാടികപ്രവിർത്തകനായാ ജീയാപ്രകാശ് കുളൂരാാണ്്. രാംഗംാ
വിതരാണ്ത്തിചെ� ഒരും�ം, അവിതരാണ്ം എന്നീ തലങ്ങളിചെലല്ലാാം സംാതന്ത്രവും വിയതയസ്തവുമായാ 
രാീതികൾ അനോേഹാം നാടിയസംിദ്ധിാന്തത്തിൽനിന്ന് സംാീകരാിച്ചു എന്ന് അനോനാ�ിച്ചറിിയുകയാാണ്് ഈ 
പ്രബിന്ധത്തിചെ� ഉനോേശയം .

അരാങ്ങ്, നരാവിംശവിിജ്ഞാംാനം, അനുഷ്ഠിാനം എന്നിവിചെയാ പിശ്ചാത്തലമാ�ി വിികസംിച്ചു വിന്ന 
നാടിയപിഠനചെമന്ന സംമീപിനത്തിചെ� പ്രതിനിധാികളാണ്് റിിച്ചാർഡ്് ചെ�ഹ്നറും അനുയാായാികളുംം. 
റിിച്ചാർഡ്് ചെ�ഹ്നർ ‘നാടിയസംിദ്ധിാന്തം’ (1994) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂചെടി നാടിയപിഠനങ്ങൾ�് പുതിയാ 
വിയാഖയാനം നൽകി. ചെ�ഹ്നർ നോനതൃതാം നൽകിയാ ബിൌദ്ധിികപിരാിശ്രീമങ്ങൾ അരാങ്ങ്, സംംഗംീതം, 
കായാികവിിനോനാദങ്ങൾ, അനുഷ്ഠിാനം, റിിനോഹാഴ്ൽ തുടിങ്ങിയാ സംാമൂഹാിക വൃത്തികചെള നാടിയചെമന്ന 
ഗംണ്മായാി സംമീപിിച്ചു. നാടിയനോവിദികളുംചെടി നിർമ്മിാണ്ം എന്നത് സ്ഥലങ്ങചെള (Space) സംാംസ്കാാ
രാികമായാി നിർവിചാി�ചെ�ട്ടി ഈ സ്ഥാനങ്ങളാ�ി (Place) മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയായാാചെണ്ന്ന് റിിച്ചാർഡ്് 
ചെ�ഹ്നർ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്.

നാടിയചെമന്നത് നിർമ്മിാണ് നിർവിഹാണ് പ്രക്രിയാകളുംചെടി വിിശാല മണ്ഡ്ലമാണ്്. മനു�യ 
വൃത്തിയുചെടി സംകല മുഖങ്ങചെളയും സംമാഹാരാിക്കുന്ന ഈ മണ്ഡ്ലമാണ്് നാടിയപിഠനങ്ങളുംചെടി 
അടിിത്തറി. ഒരും സംംഘനോമാ വിയക്തിനോയാാ മചെറ്റാരും സംംഘത്തിചെ�നോയാാ വിയക്തിയുചെടിനോയാാ 
സംാന്നിധായത്തിൽ അവിചെരാ അഭാിസംംനോബിാധാന ചെചായ്യുന്ന വൃത്തിയാാണ്് നാടിയം. നാടിയപിഠനത്തിൽ 
ലാവിണ്യപിരാമായാി നോവിർതിരാി�ചെ�ട്ടി ഗംണ്ങ്ങചെള അതിലംഘിച്ചുചെകാണ്ട്് വൃത്തിചെയാ ചെപിാതുമണ്ഡ്
ലത്തിനോല�് സംമാഹാരാിക്കുകയും സംാമൂഹാികമായാ വിയാഖയാനം നൽകുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഉദാഹാരാണ്
ത്തിന് നാടിയകാരാൻ അരാങ്ങിൽ രാംഗംനോവിദിയുചെടി പിരാിധാിക്കുള്ളിൽ ഒതു�ചെ�ടുന്ന പിാരാമ്പരായരാീതി
യാിൽനിന്നും വിയതയസ്തമായാി നാടിയചെമന്ന പുതിയാ സംങ്കല്പനത്തിൽ അരാങ്ങ് നാടിയപ്രക്രിയായാിചെല ഒരും 
കണ്ണി മാത്രംമാണ്്. നാടിയകാരാൻ മാത്രംമല്ലാ നോപ്രക്ഷകരുംം സംംഘാടികരുംം ഐസ്ക്രീീമും ടിി�റ്റുചെമല്ലാാം 
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വിിൽക്കുന്നവിരുംചെമാചെ�യാടിങ്ങുന്ന വിിപുലമായാ വിയവിഹാാരാമാണ്് ഈ സംങ്കല്പമനുസംരാിച്ച് നാടിയം.

നാടിയപിഠനത്തിൽ രാാഷ്ട്രീീയാനോമാ സംാംസ്കാാരാികനോമാ കലാപിരാനോമാ ആയാ വൃത്തികൾ�് ഒനോരാ 
സംമയാം സംാമൂഹാികം, ലാവിണ്യാത്മകം എന്നിങ്ങചെന രാണ്ട്് തലങ്ങളുംണ്ട്്. സംാമൂഹാിക വൃത്തിചെയാ 
മാധായമചെമന്ന നിലയാിലാണ്് നാടിയപിഠനം വിീക്ഷിക്കുന്നത്. സംമൂഹാചെത്തയും സംംസ്കാാരാചെത്തയും സംാ
താത്തിൽ ലീനമായാിട്ടുള്ള അപിരാതാചെത്തയും വിിശകലനം ചെചായ്യംാൻ നാടിയാവിിഷ്ക്കാരാങ്ങൾ പിഠിച്ചാൽ 
മതിചെയാന്നാണ്് നാടിയസംിദ്ധിാന്തത്തിചെ� പിക്ഷം. നിരാന്തരാപിരാിണ്ാമത്തിചെ�യും അസ്ഥിരാതയുചെടി
യും നോലാകത്ത്, സംംഭാവിങ്ങളുംചെടിയും വൃത്തികളുംചെടിയും പ്രതിഭാാസംങ്ങളുംചെടിയും വിലിചെയാാരും നിരാചെയാ 
നാടിയമായാി വിിലയാിരുംത്തിചെ�ാണ്ട്് സംാമൂഹാിക ജീീവിിതചെത്ത�റ്റി തിരാിച്ചറിിവുകൾ രൂപിീകരാിക്കുക
യാാണ്് നാടിയപിഠനം. സംാതാം നിതയജീീവിിതത്തിൽ ഏചെതല്ലാാം രാീതിയാിൽ അവിതരാി�ി�ചെ�ടുന്നുനോവിാ 
അചെതല്ലാാം നാടിയപ്രകടിനങ്ങളായാി വിിനോശ�ി�ി�ചെ�ടുന്നു. അരാങ്ങ്, നൃത്തം, മറ്റു കലാരൂപിങ്ങൾ 
എന്നിവിയുചെടി നിരാാസംമല്ലാ നാടിയപിഠനം. സംാമ്പ്രദായാിക കലാചാരാിത്രംനിർമ്മിിതിചെയാ അതു തച്ചുടിക്കു
ന്നു. കലാപിരാതനോയാ�ാൾ നാടിയപിരാത�ാണ്് പ്രാമുഖയം എന്ന വിാദമാണ്് ഇതിചെ� അടിിസ്ഥാനം. 
ജീയാപ്രകാശ് കുളൂർ ഈ സംിദ്ധിാന്തത്തിചെ� അന്തസംത്തചെയാ എങ്ങചെന സംാാശീകരാിച്ചുചെവിന്നും 
രാചാനയാിലും പിരാിശീലനത്തിലും അരാങ്ങിലും ഇത് എത്രംമാത്രംം നോകരാളീയാ സംംസ്ക്കാരാത്തിനോല�് അനു
രൂപിീകരാണ്ം നടിത്തിചെയാന്നും പിരാിനോശാധാിക്കുന്നത് കൌതുകകരാമാണ്്. കുളൂരാിയാൻ തിനോയാറ്ററിിൽ പിരാി
ശീലി�ി�ചെ�ട്ടി് നോവിദിയാിചെലത്തുംന്ന അഭാിനോനതാവിിചെ� കഥാപിാത്രംം പിരാകായാപ്രനോവിശത്തിചെലന്നവി
ണ്ണം ലയാിച്ചു നോചാരുംന്നത് സംാധാാരാണ്മായാ ഒരും കാഴ്ചയാാണ്്. ഇതിനായാി നാടികസംന്ദർഭാത്തിനോലതിന് 
സംമാനമായാ അനുഭാവിങ്ങൾ ജീീവിിതത്തിൽനിന്നും ആർജ്ജിചെച്ചടുക്കുകനോയാാ അവിതരാണ്സംമയാം 
സംാജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഓർചെത്തടുത്ത് അവിതരാി�ിക്കുകനോയാാ നോവിണ്ചെമന്ന് കുളൂർ 
പിരാിശീലനനോവിളയാിൽ അഭാിനോനതാ�നോളാടി് നിഷ്കർ�ി�ാറുണ്ട്്. അഭാിനോനതാവി് കഥാപിാത്രംത്തിചെ� 
ആത്മാവി് കചെണ്ട്ത്തി തചെ� സംത്തയാിനോല�് സംാാംശീകരാിക്കും വിചെരാ കുളൂർ നാടിക പിരാിശീലനം 
തുടിർന്നു ചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കും. ദീർഘകാലചെത്ത പിരാിശീലനത്തിലൂചെടി നോപിർത്തുംം നോപിർത്തുംം ഉറി�ിച്ച 
ഒരും നോനാട്ടിം, ഒരും ഭാാവിം, ഒരും വിാ�്, ഒരും മൂളൽ എന്നിവി അഭാിനോനതാവി് രാംഗംനോവിദിയാിൽ അവിത
രാി�ിക്കുനോമ്പാൾ; ഇത് ഇനോ�ാൾ അഭാിനോനതാവിിൽ ഉരുംവിം ചെകാണ്ട്തനോല്ലാചെയാന്ന് കാണ്ികൾ�് 
നോതാന്നും. ഈ സംജീീവിതയും അനുകൈനമി�ികതയുമാണ്് കുളൂർ നാടികചെത്ത സംാതനോവിയുള്ള മലയാാള 
നാടികനോവിദിയാിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമാക്കുന്ന ഘടികം.

സ്ക്രീിപി്റ്റിന് പിരാമപ്രാധാാനയമുള്ള ആദയകാല നാടികങ്ങളിൽനിന്നും വിയതയസ്തമായാി സ്ക്രീിപി്റ്റിനോന
�ാൾ പ്രാധാാനയം അഭാിനോനതാ�ൾക്കുനല്കി. സ്ക്രീിപി്റ്റ് മനഃപിാഠമാ�ി സംംഭാാ�ണ്ങ്ങൾ സംാായാ
ത്തമാക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം ശാരാീരാികവും മാനസംികവുമായാ തയ്യംാചെറിടുപ്പുകളുംം കുളൂരാിചെ� തിനോയാറ്ററിിൽ 
ദിനോനനചെയാനോന്നാണ്ം നടിക്കുന്നു. ശാസംനക്രമീകരാണ് പിരാിശീലനം, ശബ്ദക്രമീകരാണ് പിരാിശീലനം, 
ചെമഡ്ിനോറ്റ�ൻ, കായാികപിരാിശീലനങ്ങൾ തുടിങ്ങി നിരാവിധാി പിരാിശീലനങ്ങൾ നാടിക പിഠനത്തിന് 
സംമാന്തരാമായാിത്തചെന്ന നടിക്കും. അഭാിനയാത്തിചെ� സംാാഭാാവിികതയും സംതയസംന്ധതയും ഉൾചെ�ാ
ള്ളുന്ന രാീതിയാാണ്് കുളൂരാിചെ� തിനോയാറ്ററിിചെ� മുഖമുദ്ര. കഥാപിാത്രംമാവിശയചെ�ടുന്ന മാനറിിസംങ്ങൾ, 
ജീനോസ്റ്റാഴ്സുകൾ എന്താണ്് എന്ന് തിരാിച്ചറിിയാാൻ അഭാിനോനതാവിിന് പൂർണ്മായാ സംാാതന്ത്രയം നൽകുന്നു. 
അത് സംായാം കചെണ്ട്ത്താൻ അഭാിനോനതാവിിചെന നിരാന്തരാം നോപ്രരാി�ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു.

സംാതന്ത്രനാടികങ്ങളിൽ രാണ്ടുതരാം കഥാപിാത്രംങ്ങചെള കുളൂർ സൃഷ്ടംി�ാറുണ്ട്്. ഒന്ന് തചെ�തചെന്ന 
അറിിവും അനുഭാവിവും ഭാാവിനയും ഉപിനോയാാഗംിച്ച് സൃഷ്ടംിക്കുന്ന കഥാപിാത്രംങ്ങൾ, രാണ്ട്ാമനോത്തത് നാടി
കനോമാഹാവുമായാി സംമീപിിക്കുന്ന നടിീനടിന്മാാരുംമായാി നിരാന്തരാം ഇടിചെപിടുന്നതിലൂചെടി രൂപിചെ�ട്ടുവിരുംന്ന 
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അവിരുംചെടി അനുഭാവിപിരാിസംരാങ്ങളിലുള്ള കഥാപിാത്രംങ്ങൾ. അരാങ്ങിചെ� കാരായത്തിൽ നിരാന്തരാമായാി 
പിരാീക്ഷണ്ങ്ങളിനോലർചെ�ട്ടി് പിാരാമ്പരായരാീതികചെളചെയാല്ലാാം മാറ്റിമറിിച്ച നാടിക സംംവിിധാായാകനാണ്് 
ജീയാപ്രകാശ് കുളൂർ എന്ന് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നതിചെ� അടിിസ്ഥാനം അനോേഹാത്തിചെ� നാടികരൂപിീ
കരാണ് പ്രക്രിയാ വിയതയസ്തമായാതിനാലാണ്്. കുളൂരാിചെ� നാടികങ്ങൾ ഏത് ഭാൌതിക പിരാിസംരാത്തിലും 
അവിതരാി�ി�ാം എചെന്നാരും സംവിിനോശ�ത കൂടിി ഉണ്ട്ാവുന്നത് നാടികത്തിചെ� ആഴിങ്ങളിനോല�് 
അനോേഹാം അത്രംനോമൽ ഇറിങ്ങിചെച്ചന്നതിനാലാവിാം. മനു�യനടി�മുള്ള കൈജീവി അകൈജീവി ഘടിക
ങ്ങൾക്കും നാടികത്തിൽ ഒരും സ്ഥാനവും സംംനോവിദനവും ഉണ്ട്് എന്നനോേഹാം വിിശാസംിക്കുന്നു. തനോലന്ന് 
നോപിാസ്റ്റാർ ചെവിച്ച് അറിിയാി�് നൽകി ചെതരുംവിിചെല പ്രധാാന സ്ഥലത്ത് ആൾക്കൂട്ടിവുമായാി സംംനോവിദന 
സംാധായതയുള്ള നാടികമവിതരാി�ിക്കുന്നു ജീയാപ്രകാശ് കുളൂർ. അവിസംാനം നാടികത്തിചെല പ്രശ്നം 
ചെതരുംവിിചെല കാണ്ികൾ�് അവിനോരാാരുംത്തരുംചെടിയും പ്രശ്നമായാി മാറുകയും അവിർ സംായാം വിിമർശ
നത്തിന് മുതിരുംകയും ചെചായ്യുന്നു. തിരുംവിനന്തപുരാത്ത് ചെസംക്രട്ടിറിിനോയാറ്റിചെ� പിരാിസംരാത്ത് ജീനനിബിി
ഡ്പ്രനോദശങ്ങളിൽ വിിളക്കുമായാി ഇരുംട്ടിനോനാ�ിച്ച് നടിക്കുന്ന ഒരാാളുംചെടി വിിനിമയാമാണ്് ‘അനന്തരാമ’ 
(Unended Drama). നന്മാ പ്രകാശമാനമാകുനോമ്പാൾ തിന്മാ�് നിലനിൽ�ില്ലാാചെതയാാകുന്നു എന്ന 
ദാർശനിക നിലപിാടിാണ്് ഈ നാടികം കൈകമാറ്റം ചെചായ്യുന്ന സംനോന്ദശം. മരാണ്ം എന്ന നിരുംപിാധാി
കമായാ അവിസ്ഥ മനു�യചെ� നിരാർത്ഥകമായാ പിരാസ്പരാനോപിാരാാട്ടിങ്ങൾ�് അറുതിവിരുംത്തുംം എന്ന 
പ്രതീക്ഷ പിങ്കിടുന്ന കുളൂരാിചെ� ‘മരാണ് നാടികം’ അഭാിനോനതാ�ൾ ഇല്ലാാചെത ഓനോരാാ കാണ്ിയും നാടി
കത്തിചെല കഥാപിാത്രംമാകുന്ന പിരാീക്ഷണ് നാടികമാണ്്. ‘പിാലം’ എന്ന നാടികത്തിചെ� അരാങ്ങ് 
,പിാലമാണ്്. ഏത് സംമയാത്തുംം ക്ലാാസം് റൂമിനോലാ അങ്ങാടിിയാിനോലാ അരാങ്ങിനോലാ മുറ്റനോത്താ നോസ്റ്റാഡ്ിയാ
ത്തിനോലാ എവിിചെടിയും പ്രനോതയകം നോമ�നോ�ാ ആഹാാരായക്രമനോമാ ഇല്ലാാചെത ചെവിളിച്ചത്തിചെ�നോയാാ രാംഗംസം
ജ്ജീകരാണ്ങ്ങളുംചെടിനോയാാ ആർഭാാടിമില്ലാാചെത അവിതരാി�ി�ാവുന്നവിയാാണ്് കുളൂരാിചെ� നാടികങ്ങൾ.

നാടിയത്തിചെല നോചാഷ്ടംകൾ (Performance behaviour) സംവിിനോശ� ശ്രീദ്ധിയാാവിശയചെ�ടുന്ന 
വിി�യാമാണ്്. നിയാമബിദ്ധിവും ചാിട്ടിചെയാാത്തതും അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ദുഷ്ക്കരാവുമായാിരാിക്കും നാടിയനോചാ
ഷ്ടംകൾ. നാടിയം സ്ഥിരാമായാ സംാമ്പ്രദായാികമായാ പിാതകളിലൂചെടി ചാരാിക്കുന്ന ക്രിയായാല്ലാ. നാടിയാവിത
രാണ്ത്തിചെ� ഓനോരാാ നിമി�വും പുനർചാിന്തനവും പുനരാവിതരാണ്വും നടിക്കുന്നുണ്ട്്. നവിീകരാണ്വും 
വിഴിിമാറ്റവും നിരാന്തരാം സംംഭാവിിക്കുന്നു.

കുളൂരാിചെ� തിനോയാറ്ററിിചെല നാടികാവിതരാണ്ത്തിന് മുമ്പുംള്ള ഒരും�ം ഇങ്ങചെന സംംഗ്രഹാി�ാം. 
അഭാിനോനതാവി് രാചാിതപിാഠം ഹൃദിസ്ഥമാ�ൽ, കുളൂരുംം അഭാിനോനതാ�ളുംം നോചാർന്നുള്ള നാടികവിിശക
ലനം, സ്ഥലകാലങ്ങൾ സംംഭാവിങ്ങളുംചെടി ഉള്ളറികൾ എന്നിവി ആനോലാചാിച്ചുറി�ി�ൽ, കഥാപിാത്രംവിി
നോശ്ലീ�ണ്ം, കഥാപിാത്രം സംന്നിനോവിശത്തിന് അഭാിനോനതാ�ളുംചെടി സംായാംപിരാിശീലനം. ഇനോതാചെടിാ�ം 
ശാരാീരാിക, മാനസംിക, ശബ്ദപിരാിശീലനങ്ങൾ. ഈ ഘട്ടിത്തിൽ അനവിരാതമായാ വിാദപ്രതിവിാദങ്ങ
ളിലൂചെടി സംംവിിധാായാകൻ നാടികഗംാത്രംത്തിൽ ഇടിചെപിടുന്നു. പിിന്നീടി് ആകസ്മിക അതിഥികൾ�് 
മുമ്പിലും ക്ഷണ്ി�ചെ�ട്ടി സംദസ്സിന് മുമ്പിലും നാടികാവിതരാണ്ങ്ങൾ നടിക്കുന്നു. തുടിർന്ന് സംദസ്സിചെ� 
അഭാിപ്രായാങ്ങളിൽ സംാീകാരായമായാത് നോചാർത്തുംചെകാണ്ടുള്ള തിരുംത്തൽ പിരാിശീലനമാണ്് നടിക്കുന്നു.

കാണ്ികചെള മുന്നിൽ കണ്ട്ാണ്് കുളൂർ എനോ�ാഴും നാടികം ആസൂത്രംണ്ം ചെചായ്യുക. അതുചെകാണ്ട്് 
തചെന്ന അരാങ്ങിചെനാ�ം കാണ്ികളുംചെടി മനസ്സിലും കൂടിിയാാണ്് നാടികം അരാനോങ്ങറുക. നാടികം 
കഴിിഞ്ഞാ് വിീട്ടിിചെലത്തിയാാലും നാടികത്തിചെല കഥാപിാത്രംനോമാ കഥനോയാാ ഒരും വിാനോ�ാ നോനാട്ടിനോമാ 
ഒചെ� കാണ്ിക്കുള്ളിൽ ബിാ�ി നിൽക്കുന്നതും ഇ�ാരാണ്ത്താലാണ്്. കുളൂരാിചെ� നാടികം 
സംംഭാാ�ണ്ങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് മുനോന്നാട്ടു നോപിാകുന്നത്. ചെകാങ്കിണ്ി മാതൃഭാാ�യും മലയാാളം ഒന്നാം 
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ഭാാ�യുമായാ കുളൂരാിന് മലയാാളത്തിൽ സൂക്ഷ്മധാാരാണ് വിളർത്താനായാിട്ടുണ്ട്് എന്നതിന് അനോേഹാത്തി
ചെ� നാടികങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്് സംാക്ഷയം. കുളൂരാിചെ� നാടികനോവിദിയാിൽ അഭാിനോനതാവി് കാണ്ികൾ
�ിടിയാിനോല�ിറിങ്ങിചെച്ചന്ന് അഭാിപ്രായാം നോചാാദി�ാനും തർ�ി�ാനും കാണ്ി നോപിാലുമറിിയാാചെത 
കാണ്ിചെയാ മചെറ്റാരും കഥാപിാത്രംമായാി മാറ്റാനുചെമാചെ�യുള്ള സംാമർത്ഥയം കാണ്ി�ാറുണ്ട്്. ഈ 
തലത്തിചെലത്തുംന്നതിന് മുമ്പ് അഭാിനോനതാവി് അതികഠിനമായാ പിരാിശീലനത്തിനോലർചെ�നോടിണ്ട്തുണ്ട്്. 
കാണ്ികചെള അഭാിനോനതാവിിചെനാ�മുയാർത്താൻ പിരാമാവിധാി അവിർ�ടുചെത്തത്തി കഥാപിാത്രംത്തി
ചെ� അവിസ്ഥ അതിതീവ്രമായാി കാണ്ികചെള അനുഭാവിി�ി�ണ്ം. കണ്ടു ശീലിച്ച നാടികാഭാിനയാരാീതി
യാല്ലാാചെത യാഥാർത്ഥ ജീീവിിതത്തിചെ� യാഥാർത്ഥ ചാിത്രംീകരാണ്മല്ലാാത്ത ഇതിനിടിയാിചെലവിിചെടിനോയാാ 
വിരുംന്ന കൃതയമായാ അളവിിലുള്ള അഭാിനയാത്തിചെ� പിിച്ച്, കഥാപിാത്രംത്തിനായാി അഭാിനോനതാവി് അത് 
കചെണ്ട്ത്തുംകതചെന്ന നോവിണ്ം. ഈ പിാകത്തിലാകാൻ അഭാിനോനതാവിിന് രാണ്ട്ാഴി്ച്ചനോയാാ രാണ്ടുമാസംനോമാ 
രാണ്ടുവിർ�നോമാ ഇനി ഇരുംപിതുവിർ�മാനോണ്ാ നോവിണ്ട്ിവിരാിക എന്നത് പ്രവിചാനാതീതമാണ്്.

ഒരും നാടികം രാംഗംത്ത് അവിതരാി�ിക്കുന്നതിന് പിിന്നിലുള്ള ഒരും�ങ്ങളിൽ പിലകാലങ്ങളിൽ 
പിലതരാം സംമീപിനങ്ങളാണ്് കുളൂർ പുലർത്തിയാത്. ആദയകാലങ്ങളിൽ അഭാിനയാിച്ചും സംംഭാാ�ണ്
ങ്ങൾ എങ്ങചെന അവിതരാി�ി�ണ്ചെമന്ന് കാണ്ിച്ചുചെകാടുത്തുംമാണ്് പിരാിശീലി�ിച്ചിരുംന്നചെതങ്കിൽ 
പിിന്നീടി് കഥാപിാത്രംചെത്ത കചെണ്ട്ത്താൻ അഭാിനോനതാ�ൾ�് സംാാതന്ത്രയം നൽകി കഥാപിാത്രംചെത്ത 
നോമാൾഡ്് ചെചാചെയ്ത്ടുക്കുന്ന രാീതിയാാണ്് കുളൂർ അവിലംബിിച്ചത്. ‘അപ്പുണ്ണികളുംചെടി നോറിഡ്ിനോയാാ’ എന്ന 
നാടികം ആദയം അരാങ്ങിചെലത്താൻ ഒരും വിർ�ചെമടുത്തും എന്നു പിറിയുനോമ്പാൾ അതിചെല അഭാിനോന
താ�ളായാ ശശി എരാഞ്ഞാി�ലും ഹാരാീ�് നോപിരാടിിയും മാനസംികമായും ശാരാീരാികമായും അപ്പുവും 
ഉണ്ണിയുമായാി മാറിാചെനടുത്ത ദൂരാമാണ്് ആ ഒരും വിർ�ം. അപ്പുവിിചെ�യും ഉണ്ണിയുചെടിയും സംംഭാാ�ണ്
ത്തിചെലവിിചെടിചെയാങ്കിലും ഒളിഞ്ഞാിരാിക്കുന്ന ചാില സംംഗംതികൾ കചെണ്ട്ത്താൻ നാടികത്തിചെലവിിചെടിയും 
പിരാാമർശി�ാത്ത വിലിചെയാാരും കഥ അനോനാ�ിച്ച് അവിർ�് നോപിാനോകണ്ട്തായാി വിരുംം. നാടികത്തിൽ 
തീരുംമാനി�ചെ�ട്ടി അപ്പുവിിചെ�യും ഉണ്ണിയുചെടിയും ചെവിളിവിാ�ചെ�ടിാത്ത വിീടി്, അച്ഛിനും അമ്മിയും, 
പിഠിച്ച സ്കൂൾ, കുട്ടിി�ാലം, കുട്ടിി�ാലത്തുംം കൌമാരാത്തിലും നോനരാിട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങചെനയാിങ്ങചെന 
നാടികത്തിൽ കാണ്ി�ാത്ത കാണ്ികളുംമായാി പിങ്കുചെവിനോ�ണ്ട്തില്ലാാത്ത പിിന്നാമ്പുംറി�ഥകൾ 
അനവിധാി ആഴിത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്ം ചെചായ്ത്തിന് നോശ�മാണ്് അപ്പു, ഉണ്ണി എന്നീ കഥാപിാത്രംങ്ങൾ 
അരാങ്ങിചെലത്തുംന്നത്. കുളൂരാിയാൻ തിനോയ്യംറ്ററിിചെ� ഒരും പ്രധാാന സംവിിനോശ�ത ഇതാണ്്. അഭാിനോനതാവി് 
സംാന്തം നില�് വിികസംി�ിനോ�ണ്ട് അംശമാണ്ിത്. കഥാപിാത്രംത്തിനുനോവിണ്ട്ി ഇത്തരാത്തിൽ വിിക
സംി�ിചെച്ചടുക്കുന്ന അംസ്കൃതവിസ്തു�ളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അനുനോയാാജീയമായാ വിാനോ�ാ വിാകയനോമാ 
ഭാാവിനോമാ രാംഗംനോമാ എന്തുമാകചെട്ടി കുളൂരാിചെ� സംമ്മിതനോത്താടുകൂടിിയാാണ്് അന്തിമമാക്കുക.

പിിന്നീടി് ഇതിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമായാി അഭാിനയാത്തിചെ� വിഴിിയാിനോല�് അഭാിനോനതാ�ചെള 
നയാിക്കുന്നതിന് എഴുതിചെവിച്ച നാടിക സ്ക്രീിപി്റ്റുകൾ പിലതും മാറിിമാറിി പിരാിശീലന സംമയാത്ത് ജീയാപ്ര
കാശ് കുളൂർ നൽകുന്നു. ആദയം നൽകിയാ സ്ക്രീിപി്റ്റിൽ ഏചെറി ശ്രീമിച്ച് മനഃപിാഠമാ�ി അഭാിനയാിച്ച് 
പിരാിശീലനം നടിത്തുംന്നതിനിടിയാിലാകും ഇനി മചെറ്റാന്ന് പിഠിക്കൂ എന്ന് നിർനോേശിക്കുക. വിയതയസ്ത 
കഥാപിാത്രംങ്ങചെള സംാീകരാി�ാൻ മനചെസ്സാരുംക്കുന്നതിചെ� ഭാാഗംമാനോയാാ നൽകിയാ കഥാപിാത്രംചെത്ത 
ഉൾചെ�ാള്ളാൻ അഭാിനോനതാവി് പിാകചെ�ട്ടിിട്ടിില്ലാ എന്ന നോതാന്നലിചെ� ഭാാഗംമാനോയാാ ആകാം സ്ക്രീി
പി്റ്റ് ഇപ്രകാരാം മാറ്റിനൽകുന്നത്. ഒരും കഥാപിാത്രംചെത്ത മികവുറ്റതാ�ി�ഴിിഞ്ഞാ് നോവിചെറി കഥാ
പിാത്രംങ്ങചെള അവിതരാി�ിനോ�ണ്ട്ിവിരുംനോമ്പാൾ ആദയ കഥാപിാത്രംത്തിചെ� സംവിിനോശ�തകൾ മറ്റു 
കഥാപിാത്രംങ്ങളിനോല�് ആനോവിശിക്കുന്നതു തടിയുന്നതിനും വിയതയസ്ത കഥാപിാത്രംങ്ങചെള ഒനോരാ സംമയാം 
പിരാിശീലി�ിക്കുന്നു.
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പ്രനോമയാാവിതരാണ്ത്തിൽ ആദിമധായാന്തചെ�ാരുംത്തം വിീക്ഷിക്കുന്ന നാടികങ്ങളുംം, ഇതിൽ 
നിന്നും വിയതയസ്തമായാി നാടികത്തിചെ� അവിസംാനം സ്ക്രീിപി്റ്റിനിടിയാിൽ എവിിചെടിചെയാങ്കിലും എഴുതിനോച്ചർ
ക്കുന്ന തരാം നാടികങ്ങളുംം ജീയാപ്രകാശ് കുളൂർ രാചാി�ാറുണ്ട്്. പ്രതിഭാാധാനനായാ സംംവിിധാായാകചെ� 
കൈകയ്യംിചെലത്തുംനോമ്പാഴിാണ്് കുളൂരാിചെ� സ്ക്രീിപി്റ്റിചെന എങ്ങചെന ആവിിഷ്ക്കരാി�ണ്ചെമന്ന ശരാിയാായാ 
തീരുംമാനത്തിചെലത്തുംന്നത്.

അഭാിനോനതാവിിചെ� മാനസംികമായാ വിളർച്ചനോയായും ഒടുവിിചെലനോത്തണ്ട് ലക്ഷയസ്ഥാനനോത്തയും 
പിറ്റി കുളൂർ പിറിയുന്നുണ്ട്്. നാടികം അഭാിനയാി�ണ്ചെമന്ന നോമാഹാവുമായാി എത്തുംന്ന അഭാിനോനതാവിിചെ� 
ആദയ ഘട്ടിത്തിചെല ആഗ്രഹാം ഒരും നാടികം പിഠി�ണ്ം, ആളുംകൾ�് മുമ്പിൽ അഭാിനയാി�ണ്ം 
കാണ്ികളുംചെടി പ്രശംസം ഏറ്റുവിാങ്ങണ്ം എചെന്നാചെ�യാാണ്്. ഇചെതല്ലാാം മാറിി ഒരും കാണ്ിയുമിചെല്ലാ
ങ്കിലും അവിനവിചെ� ആത്മസംംതൃപ്തിക്കുനോവിണ്ട്ി നാടികം കളി�ണ്ചെമന്ന ഘട്ടിത്തിനോല�് എനോ�ാൾ 
എത്തുംന്നുനോവിാ അവിിചെടിയാാണ്് അഭാിനോനതാവി് പൂർണ്നാകുന്നത്. സ്ക്രീിപി്റ്റിചെല ഭാാ�ചെയാ അഭാിനോനതാ
വിിചെ� പ്രാനോദശികഭാാ�നോയാാ വിയക്തിഭാാ�നോയാാ ഒചെ�യാാ�ി മാറ്റാൻ കുളൂർ അനുവിദി�ാറുണ്ട്്. 
‘ഗംൌതമബുദ്ധിൻ’ നോപിാചെലയുള്ള നാടികത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമായാി സ്ക്രീിപി്റ്റിചെല ഭാാ� 
അനോതപിടിി പിാലി�ണ്ചെമന്ന് കുളൂർ നിർബിന്ധം പിിടിിക്കുന്നു. അഭാിനോനതാ�ചെള കഥാപിാത്രംങ്ങളാ
�ി മാറ്റുന്നതിന് അവിരുംചെടി സംാഭാാവി സംവിിനോശ�തകളുംം ചെപിരുംമാറ്റരാീതിയും കഴിിവും ദൌർബിലയവും 
ജീീവിിതപിശ്ചാത്തലവും എല്ലാാം പിരാിഗംണ്ിച്ചാണ്് കുളൂർ തന്ത്രങ്ങചെളാരുംക്കുന്നത്. ഇതിനായാി നോദ�യം 
പിിടിി�ിച്ചും ഈനോഗംാചെയാ മുറിിചെ�ടുത്തിയും പ്രനോകാപിി�ിച്ചും ചാില പിരാിശീലന മുറികളിലൂചെടിയും ചെവിറും 
ചാർച്ചയാിലൂചെടിയുചെമല്ലാാം അഭാിനോനതാവിിചെന കഥാപിാത്രംമാകാൻ ചെമരും�ിചെയാടുക്കും.

അഭാിനോനതാ�ൾ ദീർഘവും ആത്മാർത്ഥവുമായാ പിരാിശീലനത്തിലൂചെടി സംാന്തം ശരാീരാചെത്ത 
കഥാപിാത്രംത്തിനനുഗുണ്മായാ രാീതിയാിൽ വിികസംി�ിചെച്ചടു�ണ്ചെമന്ന കാഴ്ച�ാടിാണ്് ജീയാപ്ര
കാശ് കുളൂരാിനുള്ളത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന അവിതരാണ്ത്തിന് തടിസ്സമാകാത്ത നോകവിലമായാ ചാമയാ
ങ്ങൾ മാത്രംനോമ അനോേഹാം സംാീകരാിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അനോേഹാത്തിചെ� ഭൂരാിഭാാഗംം കഥാപിാത്രംങ്ങളുംം നാടികം 
കാണ്ാൻ വിന്നിരാിക്കുന്നവിരുംചെടി അനോത സംാമൂഹാിക സംാമ്പത്തിക സംാഹാചാരായത്തിലുള്ളവിരുംമാണ്്. 
അതുചെകാണ്ട്് അധാികമായാ എന്തു നോവി�വും അഭാംഗംിയാായാിരാിക്കും. ‘ദിനോനശചെ� കഥ’, ‘അപ്പുണ്ണിക
ളുംചെടി നാചെള’, ‘അങ്ങചെനയുള്ള സംദാനന്ദചെന ആരാാണ്് ഇങ്ങചെനയാാ�ിയാത്’ തുടിങ്ങിയാ ജീയാപ്രകാശ് 
കുളൂരാിചെ� മി�വിാറും നാടികങ്ങളിലും കഥാപിാത്രംങ്ങൾ കാണ്ികൾ�ിടിയാിൽ നിന്നും സംവിിനോശ� 
ചാമയാങ്ങനോളാ നോവി�വിിധാാനങ്ങനോളാ ഇല്ലാാചെത കയാറിിവിന്ന് നാടികമാരാംഭാിക്കുന്നവിരാാണ്്. സംാധാാരാണ് 
ചെവിളിച്ചത്തിലാണ്് കുളൂരാിചെ� നാടികങ്ങൾ അരാനോങ്ങറുക. കഥാപിാത്രംങ്ങൾ ചെവിള്ളിചെവിളിച്ചത്തിൽ 
സംവിിനോശ� ശ്രീദ്ധിപിതി�ിനോ�ണ്ട്വിരാചെല്ലാന്നും സംാധാാരാണ് ചെവിളിച്ചത്തിചെല തങ്ങൾ തചെന്നയാാചെണ്
ന്നും കാണ്ികചെള നോബിാധായചെ�ടുത്തുംക എന്ന സംവിിനോശ� ലക്ഷയം ഇതിന് പിിന്നിൽ കുളൂരാിനുണ്ട്്. 
യാഥാർത്ഥത്തിൽ നാടികം നടിക്കുന്നത് കാണ്ികളിലാണ്്. അതു സംംഭാവിി�ണ്ചെമങ്കിൽ കണ്ണിൽ 
നോനാക്കുക തചെന്ന നോവിണ്ം. ഇതിന് ചെവിളിച്ചം കൂടിിനോയാ തീരും. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന രാാത്രംികാലങ്ങളിൽ 
നടിക്കുന്ന നാടികങ്ങളിൽ നോസ്റ്റാജീിചെല അനോത ചെവിളിച്ചം കാണ്ികൾ ഇരാിക്കുന്നിടിത്തുംം നോവിണ്ചെമന്ന് 
കുളൂർ നിർനോേശിക്കുന്നു. നാടികരാചാനയാിലും നാടികരൂപിങ്ങളിലും നാടികപിരാിശീലനത്തിലും നാടി
കാവിതരാണ്ത്തിലും ഒനോരാനോപിാല ഇടിചെപിട്ടി് പിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ നടിത്തിയാിട്ടുണ്ട്് ജീയാപ്രകാശ് കുളൂർ. 
പിരാീക്ഷിച്ച് വിിജീയാിച്ച ഒനോരാ വിഴിിയാിലൂചെടി വിീണ്ടും വിീണ്ടും നടി�ാൻ തനി�് താൽപിരായമിചെല്ലാന്നും 
പുതിയാ വിഴിികൾ നോതടുന്നതിലൂചെടി ലഭാിക്കുന്ന പുതിയാ ജ്ഞാംാനമാണ്് തചെന്ന തൃപ്തിചെ�ടുത്തുംന്നചെതന്നും 
കുളൂർ സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുംന്നു.
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നിധാിനയ പിി.
നോകാഴിിനോ�ാടി് ഗംവി:ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീിൽ ഗംനോവി�ക. ഫ്ാറൂഖ് ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി് ഓഫ്് ടിീച്ചർ എഡ്ുനോ��നിൽ 

അധായാപിിക. നോകാഴിിനോ�ാടി് ആകാശവിാണ്ിയാിൽ ബിി കൈഹാനോഗ്രഡ്് �ാമ ആർട്ടിിസ്റ്റാാണ്്. ആകാശവിാണ്ി
യാിൽ പിതിചെനാന്ന് വിർ�ം കാ�ാൽ അനൌണ്സംറിായാിരുംന്നു. നാടിക-ചാലച്ചിത്രം രാംഗംത്ത് അഭാിനോനത്രംിയാായും 
പ്രവിർത്തിച്ചു വിരുംന്നു. മമ്മിാലി എന്ന ഇന്തയ�ാരാൻ, കനോ�ള, മധുരാം, സംിദ്ദു, നോവിായാ്സം് ഓഫ്് സംതയനാഥൻ, 
ആകാശത്തിന് താചെഴി തുടിങ്ങിയാ സംിനിമകളിൽ അഭാിനയാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

രാചാനയാിലും നാടിക പിരാിശീലനത്തിലും അവിതരാണ്ത്തിലും തനിമയുചെടി രാംഗംഭാാ� നിർമ്മിിചെച്ച
ടു�ാനായാി എന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്് കുളൂരാിയാൻ തിനോയ്യംറ്റർ എന്ന സംംജ്ഞാം ജീയാപ്രകാശ് കുളൂരാിചെ� 
നാടിക നോവിദിചെയാ വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നതിനായാി നിലവിിൽ വിന്നത്. പിാശ്ചാതയവും പിൌരാസ്തയവുമായാി, 
പിരാിചാിതമായാ എല്ലാാ തിനോയ്യംറ്റർ സംനോങ്കതങ്ങചെളയും ആശ്രീയാിച്ച്, അതിചെന തനത് നിരാീക്ഷണ്ങ്ങളി
ലൂചെടി നവിീകരാിക്കുകയും നാടിയസംിദ്ധിാന്തത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രചെത്ത മലയാാളി�് പിരാിചായാചെ�ടുത്തും
കയും ചെചായ്തു എന്നതാണ്് ജീയാപ്രകാശ് കുളൂരാിചെ� സംവിിനോശ�ത.

ഗ്രന്ഥസൂചാി
ബിിജു സംി.എസം്.: നവിസംിദ്ധിാന്തങ്ങൾ—നാടിയസംിദ്ധിാന്തം, ഡ്ി.സംി. ബു�്സം്, നോകാട്ടിയാം, 2002

Richard Shechner: Performance Theory, Routledge, August, 2003

ജീയാപ്രകാശ് കുളൂർ: ജീയാപ്രകാശ് കുളൂരാിചെ� പിതിചെനട്ടി് നാടികങ്ങൾ, നളന്ദ പിബ്ലിിനോ��ൻ, തൃശൂർ, 2008.



വിിമതകൈദവിസംങ്കല്പത്തിചെ� നോദശവിായാന
മീനാക്ഷി എസം.്

ഗംനോവി�ക, എം.ജീി. നോകാനോളജീ്, തിരുംവിനന്തപുരാം

കാലനോത്താടുള്ള പ്രതികരാണ്മാണ്് ഓനോരാാ സൃഷ്ടംിയും. അത് കലനോയാാ സംാഹാിതയനോമാ പ്രസംംഗംനോമാ 
ശാസ്ത്രനോമാ പ്രവൃത്തിനോയാാ എന്തുമാകാം. സംാമൂഹാികമായാ വിയവിസ്ഥകളിൽ അമാനവിികമായും അസംമ
താമായും നിലനിൽക്കുന്ന എന്തിചെനയും തകർത്തുംചെകാണ്ട്് ഭാാവിിചെയാ വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്ന സൃഷ്ടംിക
ളാണ്് സംർഗ്ഗാത്മകമായാി വിിലയാിരുംത്തചെ�ടുന്നത്. നിരുംപിദ്രവിചെമന്ന് നോതാന്നുന്നനോതാ മറിച്ചുപിിടിി�
ചെ�ടുന്നനോതാ ആയാ അധാികാരാനോകന്ദ്രീകരാണ്ചെത്ത – ഭാരാണ്കൂടിപിരാനോമാ സംാമ്പത്തികപിരാനോമാ 
ലിംഗംപിരാനോമാ ആയാ അധാികാരാങ്ങചെള–സൂക്ഷ്മമായാി കചെണ്ട്ത്തുംകയാാണ്് ഇവി ചെചായ്യുന്നത്. രാാഷ്ട്രീീയാം 
എന്ന വിാ�ിന് ഭാരാണ്വിയവിഹാാരാത്തിനുപുറിത്ത് അർത്ഥവിയാപ്തി കിട്ടുന്നത് ഈ സംാഹാചാരായത്തി
ലാണ്്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിനോരാാധാതലം പ്രനോമയാത്തിൽ സ്ഥൂലമായാി പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നുചെവിന്നതല്ലാ 
ആ വിിലയാിരുംത്തലിചെ� മാനദണ്ഡ്ം. അതുചെകാണ്ട്ാണ്് സംാഹാിതയം ചെവിറും പിത്രംറിിനോ�ാർട്ടുകളാക
രുംചെതന്ന് കുട്ടിികൃഷ്ണമാരാാർ പിറിഞ്ഞാത്. മാത്രംവുമല്ലാ പിറിയാത്ത� പ്രനോമയാങ്ങചെളാന്നുമില്ലാാത്ത 
കവിിതകളുംം കഥകളുംം ചാിത്രംങ്ങളുംം സംാരാസ്ഥാനങ്ങളിലൂചെടി മാത്രംം ഒഴുകുന്ന സംംഗംീതവും കൃതയമായാ 
കാലിക പ്രതിനോരാാധാം നടിത്തുംന്നുമുണ്ട്്. ഏചെതാരും കലാസൃഷ്ടംിയുചെടിയും പ്രനോമയാം, രൂപിം, അനുഭൂതി 
എന്നീ ഘടികങ്ങചെള കണ്�ിചെലടുക്കുനോമ്പാൾ അനുഭൂതിതലമാണ്് ആസംാാദനചെത്ത സംഫ്ലമാക്കു
ന്നത്. ഈ സംഫ്ലതതചെന്നയാാണ്് ആ സൃഷ്ടംിയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാപിരാമായാ ഉൾ�ാഴ്ച. ഇത്തരാം ഒരും 
ഉൾ�ാഴ്ചചെയാ സംംനോവിദനം ചെചായ്യംാൻ വിി.ചെജീ. ജീയാിംസംിചെ� നിരീശ്വവരന് സംാധാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

പ്രാപി�ികമായാ വിിശാലതയുള്ള ഒന്നിചെന നമ്മുചെടി പ്രാനോദശികാനുഭാവിചെമന്ന നിലയാിൽ 
അത്രം�് കൈവികാരാികവും സംാംസ്കാാരാികവുമായാ അടു�നോത്താചെടി രൂപിചെ�ടുത്തിയാ ശില്പമാണ്് നിരീ
ശ്വവരനുള്ളത്. നിരാീശാരാൻ എന്ന കൈദവിത്തിചെ� ഉത്ഭവിത്തിചെ�യും തുടിർന്ന് നടിക്കുന്ന പ്രാനോദശികാ
നുഭാവിങ്ങളുംചെടിയും മാറ്റങ്ങളുംചെടിയും കഥ പിറിയുന്ന നിരീശ്വവരൻ, മതം, വിിശാാസംങ്ങൾ, വിിശാാസംങ്ങളും
ചെടിയും വിയക്തയനുഭാവിങ്ങളുംചെടിയും കച്ചവിടിവിത്കരാണ്ം, ശാസ്ത്രത്തിചെ� പുതിയാ സംമീപിനങ്ങൾ തുടി
ങ്ങിയാവിചെയാ മനു�യതാത്തിചെ� വിിശാലമായാ രാസംക്കൂട്ടിിൽ അവിതരാിക്കുന്നു. മാനവിികതയ്ക്കുംം വിിനോക
ന്ദ്രീകൃതമായാ വിയവിസ്ഥയ്ക്കുംം ദുരാഭാിമാനങ്ങൾ�പ്പുറിമുള്ള നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾക്കും അനോനാ�ണ്ങ്ങൾക്കും 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന വിിപ്ലവികരാവും ചാരാിത്രംാവിനോബിാധാമുള്ളതും വിർഗ്ഗീകരാണ്ങ്ങളില്ലാാത്തതുമായാ ഒരും 
ആത്മീയാതയുചെടി അനുഭൂതിയാാണ്് നിരീശ്വവരൻ  പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്നത് .  അത്തരാചെമാരും 
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മാനസംികനിലയുചെടിയും ഉൾചെ�ാള്ളലിചെ�യും ആവിശയം അനിവിാരായമായാിരാിക്കുന്ന ചാരാിത്രംസംന്ദ
ർഭാമാണ്് നിരീശ്വവരചെന പ്രസംക്തമാക്കുന്നത്. ഈ അനുഭൂതിയാാണ്് കാലികവും സംർഗ്ഗാത്മകവുമായാ 
പ്രതികരാണ്മാക്കുന്നത്.

മാതാം നിിരീീശ്വവരീനാില്
അനുഭാവിി�ചെ�ട്ടി മൂർത്തമായാ ഒരും ഭാൌതികസംാഹാചാരായത്തിൽ മനു�യനോബിാധാത്തിൽ ആവിിർഭാവിിച്ച 
ഒന്നാണ്് ഈശാരാൻ എന്ന മിഥയ എന്ന് കാൾമാർക്സി് വിയാഖയാനിച്ചു1. ആ ഭാൌതികസംാഹാചാരായം ഉരും
ത്തിരാിചെച്ചടുത്ത നോലാകനോബിാധാമാണ്് അതിചെന വിലയാം ചെചായ്യുന്ന മതം. കാലം പുനോരാാഗംമിക്കുനോമ്പാൾ 
ഭാൌതികസംാഹാചാരായം മാറുകയും പിഴിയാ ആശയാങ്ങൾ അപ്രസംക്തമാകുകയും ചെചായ്യുന്നു. അനോ�ാഴും 
പിഴിയാ മതവും വിിശാാസംങ്ങളുംം ലഹാരാിയാായാി ഒഴിിയാാചെത കുടിിചെകാള്ളുനോമ്പാഴിാണ്് വിിപ്ലവിം അനിവിാ
രായമാകുന്നത്. ശ്രീീനാരാായാണ്ഗുരും 1888-ൽ ശിവിചെന പ്രതിഷ്ഠിിക്കുനോമ്പാഴും കണ്ണാടിി പ്രതിഷ്ഠിിക്കുനോമ്പാ
ഴും ഒരും ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാൌതികമായാ ആവിശയമാണ്് നിറിനോവിറ്റചെ�ട്ടിത് . ഇന്നും ജീാതിയും മതവും 
സംമൂഹാത്തിൽ പിനോരാാക്ഷമായാി പിിടിിമുറുക്കുനോമ്പാൾ ഭാൌതികമായാ സംാഹാചാരായം ആവിശയചെ�ടുന്നത് 
ഒരും നിരാീശാരാസംാന്നിധായചെത്തയാാണ്് . ചാരാിത്രംത്തിചെല ഈ സംാാഭാാവിികതചെയാ അടിിസ്ഥാനമാക്കുക
യാാണ്് വിി.ചെജീ. ജീയാിംസം്.

സംമൂഹാത്തിചെല യുക്തിയാില്ലാാത്ത വിിശാാസംങ്ങചെള ചെചാറുക്കുന്ന വിിപ്ലവിാഭാിമുഖയമുള്ള യുവിാ�
ളായാ ഉറ്റ സുഹൃത്തും�ളാണ്് നോനാവിലിചെല ഭാാസ്കാരാനും ആൻറിണ്ിയും സംഹാീറും. മനു�യചെ� ആത്മ
വിിശാാസംക്കുറിവിായാിട്ടിാണ്് കൈദവിത്തിലുള്ള വിിശാാസംചെത്ത അവിർ വിയാഖയാനിച്ചത്. ആഭാാസംന്മാാർ 
എന്ന് അറിിയാചെ�ടുന്ന ഇവിർ, കൈദവിവിിശാാസംത്തിചെ� മൌഢയത ചെവിളിവിാ�ാൻ മതവിിശാാസംങ്ങചെള 
അധാിനോക്ഷപിിക്കുന്ന വിിധാത്തിൽ, ശിരാസ്സും കൈകകാലുകളുംമില്ലാാത്ത നിരാീശാരാചെനന്ന് നോപിരാിട്ടി പ്രതി
ഷ്ഠിചെയാ അമാവിാസംി നാളിൽ പിടിിഞ്ഞാാനോറി�് ദർശനം നൽകി ആലും മാവും നോചാർന്ന് ആ പ്രനോദ
ശത്തിചെ� ഒത്തുംനോചാരാലുകളുംചെടി സംാക്ഷിയാായാ ആൽമാവിിചെ� ചുവിട്ടിിൽ ഈശാരാൻ എമ്പ്രാന്തിരാിചെയാ
ചെ�ാണ്ട്് എമ്പ്രാന്തിരാിയുചെടി സുഹൃത്തും�ളായാ ചെസംയാ്ദിചെ�യും അർനോണ്ണാസംിചെ�യും നോവിശയയാായാ 
ജീാനകിയുചെടിയും മന്ദബുദ്ധിിയാായാ സുമിത്രംനചെ�യും ഇറിച്ചിചെവിട്ടുകാരാൻ മമ്മിദിചെ�യും ബിാർബിർ 
മണ്ിയാചെ�യും സംാന്നിധായത്തിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടംിനോയാാചെടി പ്രതിഷ്ഠിി�ിക്കുന്നു. വിിപ്ലവികരാമായാ പ്രവൃത്തി
ചെയാന്ന നിലയാിൽ നോബിാധാപൂർവ്വമുള്ള നോപിരുംം രൂപിവും ദിവിസംവും സ്ഥലവുചെമാചെ�യാാണ്് അവിർ 
ചെതരാചെഞ്ഞാടുക്കുന്നത്. സംാമൂഹാികമായാ നോശ്രീണ്ീകരാണ്ത്തിനും വിയവിസ്ഥാപിിതമായാ ആചാാരാരാീതി
കൾക്കും മതത്തിനും ജീാതിക്കും ആരാാധാനാക്രമങ്ങൾക്കും പുറിത്ത് ആർക്കും ഏത് വിിധാവും സംമീ
പിസ്ഥനായാവിനും വിയക്തിതാല്പരായത്തിനനുസംരാിച്ച് ആരാാധാി�ാവുന്നവിനുമായാിതീർന്നുചെകാണ്ടും 
പ്രാർത്ഥനകൾ സംാധാിച്ചുചെകാടുത്തുംചെകാണ്ടും ഈ ബിദൽ ഈശാരാൻ പ്രനോദശത്ത് തചെ� സ്ഥിതി 
ഭാദ്രമാക്കുന്നു. ഭാക്തി സംാഹാിതയത്തിനോലചെതന്നനോപിാചെല തീർത്തുംം സംാധാാരാണ്വും വിയക്തയനുഭാവിനിഷ്ഠി
വും പിൌനോരാാഹാിതയരാഹാിതവും ഭാൌതികാവിശയങ്ങളിൽ ഊന്നിയാതുമായാ ഭാക്തി ഇവിിചെടി കാണ്ാം. കഥ 
വിളരുംനോമ്പാൾ, പ്രാനോദശികജീീവിിതങ്ങളിലും പിരാിസംരാങ്ങളിലും അതുണ്ട്ാക്കുന്ന സംാാധാീനം ഏറുന്ന
തായാി നോനാവിൽ ആഖയാനം ചെചായ്യുന്നു. പിനോക്ഷ പിിന്നീടുള്ള നിരാീശാരാചെ� പ്രചാാരാത്തിന് കാരാണ്ം 
നിരാീശാരാപ്രാർത്ഥനാസംംഘത്തിചെ� ഇടിനിലയും പ്രചാരാണ്വും സംാമ്പത്തികലക്ഷയങ്ങളുംമാണ്്. 
ഇങ്ങചെന ഒരും പ്രനോദശത്തിചെ�യും അവിിടുചെത്ത മനു�യരുംചെടിയും സംാകാരായമായാ അനുഭാവിചെത്ത ലാഭാ
ങ്ങൾ�ായാി വിിറ്റഴിിക്കുനോമ്പാൾ വിിശാാസംം ചൂ�ണ്മായാി പിരാിണ്മിക്കുന്നു. തങ്ങളുംചെടി നോലാകനോബിാധാം 
പ്രചാരാി�ി�ാൻ ഹാാസംയാത്മകമായാി സംങ്കല്പത്തിൽനിന്ന് ചെമനചെഞ്ഞാടുത്ത ഒരും ‘ഈശാരാൻ’ 

1. 1  ഭാാരാതീയാദർശനത്തിചെ� അറിിയാചെ�ടിാത്ത മുഖം - നോഡ്ാ. എൻ. വിി. പിി. ഉണ്ിത്തിരാി
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അതിനുവിിപിരാീതമായാി സംമൂഹാത്തിൽ ഇടിചെപിടുന്നത് കണ്ട്് അസംാസ്ഥരുംം അഭാിമാനക്ഷതരുംമായാ 
സ്രാഷ്ടംാ�ൾ നോബിാംബി്  ചെവിച്ച് നിരാീശാരാചെന കഥാന്തയത്തിൽ സംംഹാരാിക്കുകയാാണ്്. എന്നാൽ 
അവിർ�് നിരാീശാരാചെ� സംാാധാീനവിയാപ്തിചെയാ മനസ്സിലാ�ാനും ചൂ�ണ്ത്തിചെന എതിർ�ാനും 
മാനവിികമായാിത്തചെന്ന പിരാിഹാരാി�ാനും സംാധാിച്ചില്ലാ. ചാരാിത്രംത്തിൽ ആവിർത്തി�ചെ�ടുന്നതും 
ഇതുതചെന്ന. അതുചെകാണ്ട്ാണ്് നോനാവിൽ പുനഃസൃഷ്ടംിയാിൽ അവിസംാനി�ിച്ചിരാിക്കുന്നത്. മനു�യനും 
സംാഹാചാരായങ്ങചെള അതിജീീവിി�ാൻ മനു�യൻ നൽകിയാ കൈദവിം എന്ന സംങ്കല്പവും ‘ചെതരുംവിിൽ 
മരാിക്കുക’യും ‘മതാധാികാരാം ചാിരാിക്കുക’യും ചെചായ്യുന്ന കാഴ്ച തുടിരുംന്നു. ഈ ചാരാിത്രംസംതയചെത്ത 
പികർത്തുംകയാാണ്് നിരീശ്വവരചെ� പ്രധാാനകഥാതന്തു. നിരാീശാരാചെ� പ്രാർത്ഥനയാിൽ തുടിങ്ങി 
ഉത്പിത്തി വിിവിരാിച്ച് സ്ഥിതിപ്രലയാനങ്ങളിലൂചെടി സംംഹാാരാത്തിലും തുടിർന്ന് പുനഃസൃഷ്ടംിയാിലും 
അവിസംാനിക്കുന്ന നോനാവിലിചെ� ആഖയാനഘടിന മതഗ്രന്ഥചെത്ത ഓർമ്മിി�ിക്കുചെമങ്കിലും അതിനു
ള്ളിചെല ആഖയാനം പുക�ലുകൾ�പ്പുറിം വിിമർശനപിരാവും നിരാീക്ഷണ്പിരാവും ഭാൌതികപിരാവുമാണ്് 
എന്നത് രാചാനാതന്ത്രചെത്ത പൂർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട്്.

നോഗംാത്രംജീീവിിതം അടി�മുള്ള സംംസ്കാാരാങ്ങളിൽനിന്നുരുംത്തിരാിയുന്നതും കാലാകാലങ്ങളിൽ 
ഇവിിചെടിവിന്ന് സംമ്പർ�ത്തിനോലർചെ�ട്ടി് ഇവിിടുനോത്തതാവുകയും ചെചായ്ത് ബിഹുസംാരാമായാ ഈശാരാസം
ങ്കൽപിങ്ങളുംള്ള നാടിാണ്് നോകരാളം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നോകരാളം കൈദവിത്തിചെ� സംാന്തം നാടിാണ്്. 
അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന, പ്രധാാനചെ�ട്ടി മൂന്ന് മതങ്ങളിൽമാത്രംം ശ്രീദ്ധിചെചാലുത്തി അതിൽത്തചെന്ന 
കൈഹാന്ദവിീകരാി�ചെ�ട്ടി മാതൃകകളിൽ അഭാിരാമിക്കുന്ന ഈശാരാസംങ്കല്പചെത്ത പിിന്തുടിർന്നുനോപിാകുന്ന 
പിതിവുരാീതി നോനാവിലിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാനോബിാധാചെത്ത ദുർബിലചെ�ടുത്തുംന്ന ഘടികമായാി അനുഭാവിചെ�ടുന്നു
ണ്ട്്. മതപിരാമായാ ചെപിാളിചെച്ചഴുത്തിൽ നിരാവിധാിയാായാ മതങ്ങളുംം അവിരുംചെടി മതനോബിാധാങ്ങളുംം സംക്രി
യാമായാ പ്രാതിനിധായം അർഹാിക്കുന്നുണ്ട്്.

അധാികാരാവിിനോകന്ദ്രീകരാണ്ം
ഒന്നും ഒന്നിചെ�യുംനോമൽ അധാികാരാം പ്രനോയാാഗംി�ാത്ത പിാരാസ്പരായത്തിൽ അധാിഷ്ഠിിതമായാ വിിനോകന്ദ്രീ
കൃതമാതൃകയാാണ്് ഭാാവിി വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നത്. ചാരാിത്രംവിത്കരാിക്കുനോമ്പാൾ, പ്രപി�വും അതിചെല 
ഘടികങ്ങളുംം സംാമൂഹാികബിന്ധങ്ങളുംം അറിിവുകളുംം എല്ലാാം സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ ചെകാടു�ൽ വിാങ്ങലു
കളിലൂചെടി പിാരാസ്പരായത്തിലാണ്് നിലചെകാള്ളുന്നചെതന്ന് മനസ്സിലാ�ാം. ഉത്തരാാധുനികചാിന്തയാിൽ 
പിിറിന്ന ഈ തിരാിച്ചറിിവിാണ്് പ്രനോയാാഗംി�ചെ�ടുന്ന ഏചെതാരും അധാികാരാചെത്തയും എതിർ�ാൻ 
സംമൂഹാചെത്ത ശക്തമാ�ിയാത്. ലിംഗംചെത്ത, ജീാതിചെയാ, മതചെത്ത, ഭാാ�ചെയാ, സംംസ്കാാരാചെത്ത, 
അറിിവിിചെന, നിറിചെത്ത, സ്ഥലചെത്ത, കാലചെത്തചെയാാചെ� അടിിസ്ഥാനമാ�ി സംമൂഹാത്തിൽ നില
നിൽക്കുന്ന നോശ്രീണ്ീകരാണ്ചെത്ത നോചാാദയംചെചായ്തുചെകാണ്ട്് മുനോന്നറുന്ന നീതിയുക്തമായാ ഏചെതാരും 
അവികാശവിാദവും അധാികാരാത്തിനുനോനചെരാ ചൂണ്ടുന്ന വിിരാലുകളാകുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്്. 
അങ്ങചെന സംാമൂഹായമായാി ഉണ്ട്ായാിവിന്ന ചാിന്തകൾ സംാഹാിതയത്തിചെല സംാഹാിതീയാതചെയാ പുനർനി
ർവിചാി�ാൻ സംജ്ജമാകുകയും സംാഹാിതയം ഉള്ളടി�ിയാിരാിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയാം എന്ന പുതിയാ കാഴ്ച�ാടി് 
രൂപിചെ�ടുകയും ചെചായ്തു. അനുഭൂതിചെകാണ്ടും ഭാാ�ചെകാണ്ടും സംാഹാിതയഘടിനചെകാണ്ടും പ്രനോമയാം
ചെകാണ്ടുചെമല്ലാാം സംാഹാിതയം നടിത്തുംന്ന അധാികാരാ വിിനോകന്ദ്രീകരാണ്യുക്തിചെയായാാണ്് ഇവിിചെടി 
രാാഷ്ട്രീീയാം എന്നതുചെകാണ്ട്് അർത്ഥമാക്കുന്നചെതന്ന് ചുരും�ം. ഈചെയാാരും രാാഷ്ട്രീീയാം നിരീശ്വവരൻ 
അനുഭാവിി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.

ചാരാിത്രംബിദ്ധിമായാ ഒരും സൃഷ്ടംിക്കുനോമൽ സ്രാഷ്ടംാവി് തനി�് ഉചെണ്ട്ന്ന് പിറിയുന്ന അധാികാരാചെത്ത 
നോനാവിൽ നോചാാദയം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. നിരാീശാരാന് ‘സ്രാഷ്ടംാവി് ’ അല്ലാ ‘സ്രാഷ്ടംാ�’ളാണുള്ളത്. അധാികാരാം 
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ഒന്നിൽ നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്നില്ലാ. എന്നാൽ നിരാീശാരാചെന ഒരും പ്രനോദശം മുഴുവിൻ ഏചെറ്റടുക്കുകയും, ആഭാാ
സംന്മാാർ�് ലക്ഷയം മാറിിനോ�ായാ തങ്ങളുംചെടി സൃഷ്ടംിചെയാ ഇല്ലാാതാ�ാനോനാ ചെതാടിാനോനാ സംമീപിി
�ാനോനാ നോപിാലും കഴിിയാാത്തതരാത്തിൽ നിസ്സഹാായാരാാകുന്ന അവിസ്ഥ നോനാവിലിൽ വിിവിരാിക്കുന്നു. 
അതിചെന മറിികടിന്ന് നോബിാംബു ചെവിച്ച് അധാികാരാം സ്ഥാപിി�ാൻ ശ്രീമിച്ചനോ�ാൾ തീവ്രവിാദക്കുറ്റ
ത്തിന് അവിർ ജീയാിലിൽ അടി�ചെ�ടുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്.

ഈശാരാചെന സംംബിന്ധിക്കുന്ന ആസ്തികവിാദവും നാസ്തികവിാദവും ദാർശനികമായാ ജ്ഞാംാന
നോബിാധാത്തിൽ ഒരുംനോപിാചെല ഉൾചെ�ാള്ളചെ�ടുന്ന അനുഭാവിമാണ്് നോനാവിലിൽ പ്രതീതമാകുന്നത്. 
ഭാൌതികമായാ ഈശാരാസൃഷ്ടംിചെയാ പ്രധാാനകഥാവിസ്തുവിിലൂചെടി പിരുംവിചെ�ടുത്തിചെയാടുക്കുനോമ്പാഴും 
ആത്മീയാമായാ ഒരാനുഭാവിം നോനാവിൽ കാഴ്ചചെവിയ്ക്കുംന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്. ജീീവിിതനോത്താടും ജീീവിനോനാടും 
ജീീവിിക്കുന്ന പിരാിതസ്ഥിതിനോയാാടുമുള്ള സംമീപിനചെത്ത അചെല്ലാങ്കിൽ അവിചെയാ വിയാഖയാനിക്കുന്ന 
നോലാകനോബിാധാം നൽകുന്ന ഒരും ദാർശനികതലചെത്തയാാണ്് ആത്മീയാത എന്നതുചെകാണ്ട്്  ഇവിിചെടി 
അർത്ഥമാ�ിയാിരാിക്കുന്നത്. സംതയം വിിശാാസംാവിിശാാസംനോഭാദചെമനോനയ നിലചെകാള്ളുന്നു എന്നും രാണ്ടും 
വിിശാാസംമാണ്് എന്നും അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന നിരാീശാരാവിാദമായാാലും അതിചെ� പൂർണ്ണതയാിൽ 
ഉൾചെ�ാണ്ട്ാൽ ആത്മീയാത അനുഭാവിി�ാചെമന്നും ഇല്ലാാത്ത ഒന്നാചെണ്ങ്കിൽ എന്തിനാണ്് അങ്ങ
ചെനചെയാാന്ന് ഉചെണ്ട്നോന്നാ ഇചെല്ലാനോന്നാ സ്ഥാപിിക്കുന്നചെതന്നും ഈശാരാൻ എമ്പ്രാന്തിരാിചെയാചെകാണ്ട്് 
കഥാന്തയത്തിൽ പിറിയാി�ിക്കുന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാമാകുന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്. ദർശനം ഏതുമാകചെട്ടി, 
തർ�ത്തിനും സംാമതസ്ഥാപിനത്തിനുമപ്പുറിത്ത് അനോനാ�ണ്വും തുടിർന്നുള്ള നവിീകരാണ്വും 
ഉൾചെ�ാള്ളലുമായാി സംാായാത്തമാകുന്ന ജ്ഞാംാനമാണ്് പ്രധാാനം എന്ന് കഥാകൃത്ത് അനുഭാവിി�ി
ക്കുന്നു. കർമ്മിത്തിലൂചെടിയും പ്രകൃതി-പുരും� പിാരാസ്പരായത്തിലൂചെടിയും ഇ�ാണ്ായാ ജീീവിിതസംൌഖയ
ത്തിലൂചെടിയും ജീീവിിതചെത്ത വിയാഖയാനിച്ച കിഴി�ിചെ� ദാർശനികർ�് കാണ്ാൻ പിറ്റാചെതനോപിായാ 
ചാരാിത്രംാവിനോബിാധാമുള്ള ഭാൌതികദർശനചെത്ത ഭാാവിി എന്ന നീളുംന്ന ദൃഷ്ടംിനോയാാചെടി സംിദ്ധിാന്തവിത്കരാി
ക്കുകയാാണ്് പിടിിഞ്ഞാാറിിചെല കാൾമാർക്സി് ചെചായ്ത്ത്2. ഇതിചെ� തുടിർച്ചചെയാന്നവിണ്ണം ശാസ്ത്രസംിദ്ധിാ
ന്തങ്ങചെള ജീീവിിനോതാത്ഭവിമായാ ഉൾ�ാഴ്ചകളായാി വിി. ചെജീ. ജീയാിംസം് അവിതരാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. അബി്സം
ലൂട്ടി് സംീനോറിാ എന്ന സംിദ്ധിാന്തചെത്തയും നൂട്ടിചെ� ചാലനനിയാമചെത്തയും മതാതീതമായാ തിരാിച്ചറിിവിായാി 
കണ്ടുചെകാണ്ട്്  പൂർണ്ണതനോയാാടും നിതയസംതയനോത്താടും കർമ്മിജീീവിിതനോത്താടും നോചാർത്തുംവിയ്ക്കുംന്നത് ഒരും 
ഉദാഹാരാണ്മാണ്്. മാനസ്സികവും ബിൌദ്ധിികവുമായാ ഈ പികാതയാാണ്് മതാധാിഷ്ഠിിതമായാി ജീീവിി
നോ�തചെന്ന അർനോണ്ണാസംിചെനയും ചെസംയാ്ദിചെനയും ഈശാരാചെനയും സംൌഹൃദത്തിൽ ഉറി�ിച്ചുനിർത്തും
ന്നത്. ഈചെയാാരും തന്ത്രം അനോേഹാത്തിചെ� ആഖയാനത്തിൽ ഉടിനീളം കാണ്ാം. ഭാൌതികതയ്ക്കുംം 
യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനുനോമൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന അധാികാരാചെത്ത നിരീശ്വവരൻ ഇങ്ങചെന അപിനിർമ്മിി
ക്കുന്നു. വിി. ചെജീ. ജീയാിംസംിചെ�തചെന്ന നോനാവിലുകളായാ കേചാരശ്വാസ്ത്രീത്തിലും ആൻറികേ�ാക്കിലും ദത്താ
പഹിാരത്തിലും അതിചെ� വിയതയസ്തമായാ ആഖയാനപിാടിവിം കാണ്ാൻ കഴിിയും. അവികാശവിാദങ്ങ
ളുംചെടി അധാികാരാത്തിൽനിന്നും ഇഴുകിനോചാരാലിചെ� പ്രാപി�ികമായാ ഇണ്�ത്തിനോലയ്ക്കുംള്ള ലയാം 
അവി സംംനോവിദനം ചെചായ്യുന്നു.

പുസ്തകങ്ങളിലൂചെടിയും അ�ാദമിക വിിദയാഭായാസംത്തിലൂചെടിയും കൃത്രംിമാന്തരാീക്ഷത്തിൽ നടിത്ത
ചെ�ടുന്ന പിരാീക്ഷണ്ങ്ങളിലൂചെടിയും പിണ്ഡ്ിതാഭാിപ്രായാത്തിലൂചെടിയും കൈവിചാാരാികമായാി നിർമ്മിി�
ചെ�ടുന്ന സംിദ്ധിാന്തങ്ങചെളയും കചെണ്ട്ത്തലുകചെളയുമാണ്് അറിിവിിചെ� ആധാികാരാികമാനദണ്ഡ്മായാി 
സംമൂഹാം കണ്ടുവിരുംന്നത്. അറിിവിിചെ� ഈ നോകന്ദ്രീകരാണ്ചെത്ത പ്രാനോയാാഗംിക ജീീവിിത 

1. 2 ഭാാരാതീയാദർശനത്തിചെ� അറിിയാചെ�ടിാത്ത മുഖം - നോഡ്ാ. എൻ. വിി. പിി. ഉണ്ിത്തിരാി
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ചുറ്റുപിാടുകളിനോല�് പ്രസംരാി�ിച്ച് അതിചെ� ജീനകീയാത കഥാകൃത്ത്  സ്ഥാപിിചെച്ചടുക്കുന്നു. ഗംന്ധം
ചെകാണ്ട്് നോകൾ�ാനും രുംചാി�ാനും കാണ്ാനുമാകുചെമന്നും വിികാരാങ്ങൾ�് ഗംന്ധമുചെണ്ട്ന്നതിനാൽ 
ഒരും നിറിഞ്ഞാ മനു�യചെ� ഗംന്ധം വിികാരാങ്ങചെള അതിജീീവിിച്ച ഗംന്ധമില്ലാായ്മയാാണ്് എന്നും പിറിയു
ന്നത് നോനാവിലിചെല നോവിശയാകഥാപിാത്രംമായാ ജീാനകിയാാണ്്. പിനോ�ന്ദ്രിയാങ്ങളിൽ ഗംന്ധത്തിചെ� 
സംാധായതകചെള നിരാീക്ഷി�ാനും വിിശദീകരാി�ാനുമുള്ള നോസ്രാാതസ്സായാിട്ടി് ശാസ്ത്രജ്ഞാംനായാ 
നോറിാബിർനോട്ടിാ ചെതരാചെഞ്ഞാടുക്കുന്നത് ഈ ജീാനകിചെയായാാണ്്. നിരാീക്ഷണ്ത്തിലൂചെടി കചെണ്ട്ത്തുംന്ന 
അറിിവിാണ്് ശാസ്ത്രം എന്ന് അനോേഹാം ശാസ്ത്രചെത്ത നോനാവിലിൽ നിർവിചാിക്കുന്നു. തിരാസ്കാരാി�ചെ�ടു
കയും നോവിദനിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന ചാരാാചാരാങ്ങളുംനോടിതടി�മുള്ള കൈവികാരാികജീീവിിനോതാന്മുഖമായാ 
നിരാീക്ഷണ്ം എന്ന് നോനാവിലിചെ� അനുഭൂതിതലം നനോമ്മിാടി് പിറിഞ്ഞുചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്നു. ജീീവിച്ഛി
വിമായാി കിടിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജീിത്തിചെന തചെ� നോബിാധാമണ്ഡ്ലത്തിലൂചെടി ഉണ്ർത്താൻ ശ്രീമിച്ച് വിിജീയാി
ക്കുന്ന നോറിാബിർനോട്ടിായും, കടിന്നുനോപിായാ വിർ�ങ്ങൾചെ�ാത്ത് മനസ്സിനും ശരാീരാത്തിനും പ്രായാമാ
കാചെത ഉണ്ർന്നുചെവിന്നതിനാൽ നോലാകനോത്താടി്  ചെപിാരുംത്തചെ�ടിാനാവിാചെത സംമാന്തരാങ്ങളായാ 
പില നോബിാധാമണ്ഡ്ലങ്ങളിൽ ജീീവിിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജീിത്തുംം ആഖയാനം ചെചായ്യംചെ�ടുന്നത് ഈ അർത്ഥ
ത്തിലാണ്്.

കൈലംഗംികമായാ വിി�യാത്തിലും അധാികാരാനോകന്ദ്രീകരാണ്രാാഹാിതയം പ്രകടിമാണ്്. ശരാീരാം വിിറ്റു 
ജീീവിിക്കുന്ന ജീാനകിയുചെടി കൈലംഗംികതൃപ്തിയും തൃഷ്ണയും ചെപിണ്- ആണ് അധാികാരാങ്ങൾക്കുപുറിത്ത് 
ഒരും പിാരാസ്പരായത്തിലാണ്് നിലചെകാള്ളുന്നത്. ദാമുവിിചെ� ഗംന്ധത്തിൽ കൈലംഗംികതൃപ്തി നോനടുന്നവിളുംം 
ആൻറിണ്ിയുചെടി കടിന്നുപിിടിിത്തത്തിന് വിഴിങ്ങാത്തവിളുംം നോറിാബിർനോട്ടിായുമായാി തചെ� ചാിന്തകൾ 
സംൌഹൃദാന്തരാീക്ഷത്തിൽ പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്നവിളുംം ശരാീരാദുർഗംന്ധത്താൽ കൈലംഗംികമായാി തൃപ്തിചെ�ടു
ത്താനാകാചെതനോപിായാ തചെ� പിഴിചെയാാരും ഉപിനോഭാാക്താവിിനോനാടി് ആ കൈലംഗംികമായാ കടിം വിീട്ടിിയാ
നോശ�ം നോവിശയാവൃത്തി ഉനോപിക്ഷിക്കുന്നവിളുംമായാ ജീാനകി കൈലംഗംികതചെയാ നിർവിചാിക്കുന്നത് പിാരാ
സ്പരായത്തിചെ� വിിശുദ്ധിിനോയാാചെടിയാാണ്്. തചെ� കാമചെത്ത ഒരും പ്രണ്യാനോത്താടുമാത്രംനോമ പിങ്കിടിാൻ 
കഴിിയൂ എന്ന കാരാണ്ത്താൽ പിിരാിമുറു�ത്തിലകചെ�ടുന്ന ഇന്ദ്രജീിത്തുംം ഈ കൈലംഗംികപിാരാസ്പരായ
ചെത്ത ഏചെറ്റടുക്കുന്നുണ്ട്്.

നിരാീശാരാചെന അധാികരാിക്കുന്ന വിലയാം
നിരീശ്വവരൻ അധാികാരാങ്ങചെള നോകന്ദ്രീകരാി�ാൻ അനുവിദി�ാചെത പ്രസംരാി�ിക്കുനോമ്പാഴും പ്രസംരാണ്
ത്തിചെന തചെ� വിലയാത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തുംന്ന ഒരും ശക്തി അധാികരാിക്കുന്നുണ്ട്്. അത് പ്രപി�ചെത്ത
യാാചെകയുൾചെ�ാള്ളുന്ന മനു�യനോകന്ദ്രീകൃതമല്ലാാത്ത പ്രാപി�ികതയാാണ്് (ഹാൂമനിസംം- ഹാുമസം് 
എന്ന ലാറ്റിൻ വിാ�് ഭൂമി, പ്രതലം എന്നിവിചെയാ സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ അർത്ഥവിിശാലതയാിൽ 
മാനവിികത എന്ന പിരാിഭാാ� പിരാിമിതമാണ്്). നോബിാംബി് ചെപിാട്ടിിചെത്തറിിച്ചനോ�ാൾ ആഭാാസംന്മാാരാിൽ 
ഭാാസ്കാരാചെ� കൈകചെപിാള്ളി അപികടിമുണ്ട്ായാി. അതുകണ്ട്തും ഉറ്റ സുഹൃത്തും�ൾ തചെന്ന മറിന്ന് പിരാി
ഭ്രമിനോച്ചാടുന്നത് കണ്ട് ഭാാസ്കാരാന് മാനവിികതയാിലും മാനു�ികബിന്ധങ്ങളിലും നോതാന്നിയാ വിിശാാസം
മില്ലാായ്മയാാണ്് നിരാീശാരാചെന അംഗംീകരാി�ാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. കൈവികാരാികമായാ മനു�യതാം 
നഷ്ടംമാകുന്നിടിത്താണ്് അഭാൌതികമായാ ഒന്ന് പ്രതിഷ്ഠിി�ചെ�ടുന്നത് എന്ന് ഇത് നോബിാധായചെ�ടുത്തും
ന്നു. ആഭാാസംന്മാാരുംം മതതീവ്രവിാദികളുംം തമ്മിിൽ വിയതയാസംം നഷ്ടംചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നുചെവിന്ന് എമ്പ്രാന്തിരാി 
ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നതും അതുചെകാണ്ട്ാണ്്. എന്നാൽ കലാകാരാനായാ ഭാാസ്കാരാൻ നിർമ്മിിച്ചതാണ്് 
നിരാീശാരാവിിഗ്രഹാം എന്നതിനാൽ തചെ� ആത്മസംത്തയാായാിത്തചെന്ന അതിചെന തിരാിച്ചറിിയുന്ന 
ഭാാസ്കാരാൻ മനു�യചെ� സംർഗ്ഗാത്മകതയാിലുള്ള പൂർണ്ണവിിശാാസംചെത്ത ഉയാർത്തി�ിടിിക്കുന്നു. 
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ആഭാാസംന്മാാനോരാാടും അവിരുംചെടി വിിപ്ലവിചെചായ്ത്ികനോളാടും ചാിന്തകനോളാടും ബിഹുമാനം പ്രകടിി�ിക്കുന്ന 
നോറിാബിർനോട്ടിായും കഥയുചെടി ഭാാവിതലവും പ്രാപി�ികതയാിലൂന്നിയാ ഈ സംർഗ്ഗാത്മകതചെയായാാണ്് 
ഉദ്നോഘാ�ിക്കുന്നത്. അതിന് അനോനാ�ണ്ങ്ങളുംചെടിയും ഉൾചെ�ാള്ളലുകളുംചെടിയും പ്രനോമയാഘടിന 
സംഹാായാകമാകുന്നു. ‘സംങ്കല്പി�ാനുള്ള ഒരുംവിചെ� നോശ�ിയാാണ്് ഇ�ാണ്ായാ പ്രപി�ംതചെന്ന’ 
എന്ന് ഈശാരാൻ എമ്പ്രാന്തിരാി പിറിയുനോമ്പാഴും മനു�യചെ� സംർഗ്ഗശക്തിയാിലും മനസ്സിചെ� 
ശക്തിയാിലും വിിശാാസംമർ�ിക്കുനോമ്പാഴും ശാസ്ത്രം മാനവിികമായാ രാസംക്കൂട്ടിിൽ പിിറിന്നുവിീഴുനോമ്പാഴും 
അറിിവിിചെ� നോലാകനോബിാധാം പ്രതിഷ്ഠിിതമാകുനോമ്പാഴും നോചാർത്തുംവിായാി�ാൻ നോതാന്നുന്നത്, മനു�യചെ� 
അജീയ്യംതചെയാ വിാനോനാളം പുക�ിയാ വിയാലാറിിചെ� വിരാികളാണ്്:

‘മനു�യചെ� സംങ്കല്പഗംന്ധമില്ലാാചെത്താരും
മന്ത്രമുനോണ്ട്ാ നോവിദമന്ത്രമുനോണ്ട്ാ!!’

ഗ്രന്ഥസൂചാി
1. ഉണ്ിത്തിരാി, എൻ.വിി.പിി. (നോഡ്ാ.). ജീനുവിരാി 2007. ഭാാരതിീയിദർശ്വനത്തിലെ� അറിയിലെപ്പൊത്ത മുഖം. തിരുംവിനന്തപുരാം: 

കൈമത്രംി ബുക്സി്

മീനാക്ഷി എസം്.
തിരുംവിനന്തപുരാം മഹാാത്മാഗംാന്ധി നോകാനോളജീ് മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ക



നോപിാസ്റ്റാ് നോമാനോഡ്ണ്ിസംം—സുഗംതകുമാരാിയുചെടി കവിിതകളിൽ
പിി.എസം.് രാാനോജീ�്  കുമാർ

അനോസ്സാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യാകൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റി നോകാനോളജീ്, തിരാുവിനന്തപിുരാം

ജീീവിിതത്തിചെ�യാും ഭാാ�യാുചെടിയാും തീക്ഷ്ണമായാ ആവിിഷ്കാരാമാണ്് സംാഹാിതയം. ഇതിന് ഏചെതങ്കിലും 
പ്രസ്ഥാനത്തിചെ�നോയാാ ആശയാസംംഹാിതയാുചെടിനോയാാ ആവിശയം എഴിുത്തുകാർ�ുണ്ട്ാകാറിുണ്ട്്. 
അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന മി�വിരാും ഏചെതങ്കിലും ഇസംങ്ങനോളാ സംിദ്ധിാന്തങ്ങനോളാ രാചാനാതന്ത്രങ്ങനോളാ 
നോബിാധാപികൂർവ്വനോമാ അനോബിാധാപികൂർവ്വനോമാ സംാീകരാി�ാറിുണ്ട്്. എന്നാൽ ഒരാു സംിദ്ധിാന്തത്തിനോലാ പ്ര
സ്ഥാനത്തിനോലാ പികൂർണ്ണമായാും വിീണ്ുനോപിാവിാചെത സംാന്തം കലാവിയക്തിതാം സംകൂക്ഷി�ുന്നവിരാാണ്് 
മികച്ച എഴിുത്തുകാർ. അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന ഓനോരാാ കാലഘട്ടിത്തിചെ�യാും ശീലങ്ങൾ പ്രതയക്ഷ
ചെ�ടിാറിുചെണ്ട്ങ്കിലും പിുതുമചെയാ അവിതരാി�ി�ുവിാൻ, കാലത്തിചെ� സ്പന്ദനം ചെതാട്ടിറിിയാുന്ന 
എഴിുത്തുകാർ�് കഴിിയാാറിുണ്ട്്. മലയാാളത്തിൽ എഴിുപിതു വിർ�നോത്താളം കാവിയസംപിരായയാുള്ള 
എഴിുത്തുകാരാിയാാണ്് സംുഗംതകുമാരാി. സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിത പില രാകൂപിപിരാിണ്ാമങ്ങൾ
�ും വിിനോധായാമായാിട്ടിുണ്ട്്; അത് പില വിിമർശകരാും നിരാീക്ഷിച്ചിട്ടിുമുണ്ട്്. “ആധാുനികയാുഗംത്തിചെല 
ചെറിാമാൻറിിക് കവിികചെള നോവിണ്ചെമങ്കിൽ അഭാിനവി ചെറിാമാൻറിി�ുകചെളന്നു വിിളി�ാം. സംുഗം
തകുമാരാിചെയാ കകൂടിാചെത ഇന്നചെത്ത പില പ്രമുഖ കവിികളും ഈ വികു�ിൽചെ�ടിും”1 എന്ന് 
നോഡ്ാ.എം. ലീലാവിതിയാും “പില പ്രവിണ്തകളിലകൂചെടിയാും സംുഗംതകുമാരാി സംകൂചാി�ി�ുന്നത് തചെ� 
താവിഴിി കാല്പനികമാണ്് എന്നാവിണ്ം”2 എന്നു ചെക.പിി.ശങ്കരാനും “കാൽ�നികദുഃഖത്തിചെ� 
കവിിതയാാണ്് സംുഗംതയാുനോടിചെതന്ന്”3 എം.എം. ബി�ീറിും നിരാീക്ഷി�ുന്നു. എന്നാൽ ആധാുനി
കതയാുചെടി ഉന്നതയാായാ വിക്താവിാണ്് സംുഗംതകുമാരാി എന്നാണ്് ചെപിാതുവിായാ വിിലയാിരാുത്തൽ. 
എന്നാൽ സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതകളിൽ നോപിാസ്റ്റാ് നോമാനോഡ്ണ് ഘടികങ്ങൾ ശക്തമായാുണ്ട്്; 
കവിിതയാിചെല ഈ ഉത്തരാാധാുനിക പ്രവിണ്തകളാണ്് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി ജീീവിിതവിുമായാി ഏറ്റ
വിുമടിുത്ത് നിൽ�ുന്നതും. അതുചെകാണ്ട്് തചെന്ന ആ ഉത്തരാാധാുനികത സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി 

രാചാന�ും രാചാനാപിരാിണ്ാമത്തിനും ഒരാു പ്രനോതയക മികവി് പികരാുന്നതുമാണ്്.

മലയാാളകവിിതയാിൽ ഉത്തരാാധാുനികത, അതിചെ� തചെന്ന നിർവിചാനങ്ങചെള നോഭാദിച്ചുചെകാ
ണ്ട്ാണ്് പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടിത്; അതിന് ശക്തമായാ അംഗംീകാരാവിും ലഭാിച്ചു. അതിനാൽ ആധാുനി
നോകാത്തരാ വിിരാുദ്ധി കവിികൾനോപിാലും താൻ ഉത്തരാാധാുനികനാചെണ്ന്ന് പിറിയാുവിാൻ തുടിങ്ങി. 
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തചെന്നയാുമല്ലാ മലയാാള കവിിതാനിരാകൂപികർ നല്ലാ പിഠനങ്ങൾ എഴിുതാചെതതചെന്ന ഉത്തരാാധാുനിക
തചെയാ അംഗംീകരാിച്ചു. സംുഗംതകുമാരാി മലയാാളത്തിചെല പ്രസ്ഥാന വിിമർശകചെരാ സംനോന്താ�ി�ി�ും
വിിധാം പില തരാം കവിിതകൾ എഴിുതിയാിട്ടിുണ്ട്്. എന്നാൽ ഓനോരാാ നിരാകൂപികരാും തങ്ങളുചെടി സംമീപിന 
ഭാകൂമിക�നുസംരാിച്ച് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതകൾ�് ഓനോരാാ നോലബിൽ ചാാർത്തിയാിട്ടിുമുണ്ട്്. 
സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കാവിയാരാംഭാത്തിൽ മലയാാളകവിിത തരാള കാല്പനികതയാിൽ അധാിഷ്ഠിിത
മായാിരാുന്നു. അതിനാൽ സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി ആദയകാല കവിിതകളിലും മൃദു കാല്പനികത 
സംമൃദ്ധിമായാുണ്ട്്. എന്നാൽ അവിർ നോകരാളത്തിചെല ഒരാു നിറിസംാന്നിദ്ധിയംതചെന്നയാായാിരാുന്നു. അതു
ചെകാണ്ട്ുതചെന്ന സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കൈവികാരാികഭാാവിങ്ങൾ പിരാിസ്ഥിതിയാുമായാി നോചാർന്ന് ആ 
കവിിതയാിൽ നിറിഞ്ഞാു. അങ്ങചെന ആധാുനികതയാുചെടി കലാകാരാിയാായാി സംുഗംതകുമാരാി. എന്നാൽ 
കാലം ആധാുനികതയാിൽ നിന്ന് ഉത്തരാാധാുനികതയാിനോല�് മാറിിയാനോ�ാൾ പിീഡ്ിതരാുചെടി വിളർ
ത്തമ്മിയാായാ സംുഗംതകുമാരാിയാും കാവിയരാചാനയാുചെടി ഉത്തരാാധാുനികതയാിചെലത്തി. ഇത് സംുഗംത
കുമാരാിയാുചെടി കാവിയജീീവിിതത്തിചെ� വിയതിയാാനം തചെന്നയാായാിരാുന്നു. ഉത്തരാാധാുനികതയാുചെടി 
അനോനകം മുഖങ്ങളിൽ സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതയാിൽ ഗംാഢമായാുള്ളത് പിരാിസ്ഥിതിദർശന
വിും ചെഫ്മിനിസംവിും അപിനോകാളനീകരാണ്വിും ദളിത് വിാദവിുമാണ്്.

പിരാിസ്ഥിതിദർശനം
“ആധാുനികവിത്കരാണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി പ്രകൃതി അപ്രതയക്ഷമാകുനോമ്പാഴിാണ്് ഉത്തരാാധാു
നികത രാകൂപിചെ�ടിുന്നത്.”4 നമ്മിുചെടി പിരാിസ്ഥിതിചെയാ ഇത്രംയാധാികം സംംരാക്ഷി�ുവിാൻ ശ്രീമിച്ച 
മചെറ്റാരാു കവിി മലയാാളത്തിൽ ഇല്ലാ. കാസംർനോകാഡ്് എൻനോഡ്ാസംൾഫ്ാൻ ബിാധാിതരാുചെടി പ്രശ്ന
ങ്ങൾ മുതൽ കകൂടിങ്കുളം ആണ്വിനിലയാത്തിചെനതിചെരായാുള്ള സംമരാത്തിൽ വിചെരാ സംുഗംതകുമാരാി 
സംജീീവിമായാിരാുന്നു. ആറിന്മാുളയാിചെല വിിമാനത്താവിള നിർമ്മിാണ്ത്തിന് വിയാൽ നികത്തുന്നതി
ചെനതിചെരായാും അവിർ ഒരാു ആക്ട്ിവിിസ്റ്റാിചെന നോപിാചെല പ്രവിർത്തിച്ചു. മലയാാളത്തിൽ പിരാിസ്ഥിതി 
കവിിതകൾ മുൻപി് ഉണ്ട്ായാിട്ടിുചെണ്ട്ങ്കിലും പിരാിസ്ഥിതി�ുനോവിണ്ട്ി നിലചെകാണ്ട്്, അതിനായാി പ്ര
വിർത്തിച്ച് അതിനോല�ായാി കവിിതകചെളഴിുതി പിരാിസ്ഥിതി പ്രവിർത്തനനോത്തയാും അതിലകൂചെടി കവിി
താസംാഹാിതയചെത്തയാും സംമരാസംചെ�ടിുത്തി മികനോവിാചെടി നിലനിർത്തിയാത് സംുഗംതകുമാരാിയാാണ്്. 
സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി ആദയ കവിിതാസംമാഹാാരാമായാ ‘മുത്തുച്ചി�ി’യാിൽ തചെന്ന പിരാിസ്ഥിതി�
വിിതകളാണ്ധാികം. ആ കവിിതകളിൽ മുറ്റചെത്ത ചെചാടിിനോയാാടിുള്ള പ്രണ്യാനോമാ നോ�ഹാനോമാ അല്ലാ 
ഉള്ളത്; പ്രപി�ത്തിചെല സംമസ്ത ജീീവിജീാലങ്ങൾ�ും നോവിണ്ട്ിയാുള്ള പിാരാിസ്ഥിതാഭാിമുഖയമാണ്് 
കടിന്നുവിരാുന്നത്. പ്രകൃതി സംുഗംതകുമാരാി�് അമ്മിയാാണ്്, ശക്തിയാാണ്്, പികൂജീാമകൂർത്തിയാാണ്്. 
അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന ‘Work for worship’ എന്നു പിറിയാുന്നതുനോപിാചെല പിരാിസ്ഥിതി�ായാു
ള്ള പ്രവിർത്തനം അവിർ�് നിതയതപിസംയതചെന്നയാായാിരാുന്നു. പ്രകൃതിചെയാ ആരാാധാി�ുകയാും 
അതിചെന നോ�ഹാപികൂർവ്വം സംംരാക്ഷി�ുകയാും ചെചായ്യംുന്ന ആദയകാല നോലാക സംംസ്കാൃതിയാുചെടി 
വിീചെണ്ട്ടിു�് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി ഉത്തരാാധാുനികതയാിലുണ്ട്്. കടിൽ, കാടി്, കാറ്റ്, ചെവിള്ളം തുടി
ങ്ങിയാവിയാാണ്് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതയാിൽ ആവിർത്തി�ുന്ന ബിിംബിങ്ങൾ. തനോന്നയാുമല്ലാ, 
ഏകയാായാി ജീലത്തിനോനാ, വിനത്തിനോനാ വിയാലിനോനാ സംമീപിം അതിചെ� സംംരാക്ഷകയാായാി നിൽ
�ുന്ന കവിിയാാണ്് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി മി� കവിിതകളിനോലയാും മുഖയകഥാപിാത്രംം. അവിരാുചെടി 
കവിിതയാിൽ മി�തും ‘ഞാാൻ’ (First person) നോകന്ദ്രിതമായാതിചെ� കാരാണ്വിും അതിചെല അനുഭാ
വിസംാന്ദ്രതതചെന്നയാാണ്്. സംമഷ്ടംി�ുനോവിണ്ട്ിയാുള്ള പിരാിസ്ഥിതിയാാണ്് ഉത്തരാാധാുനികത വിിഭാാവിനം 
ചെചായ്യംുന്നത്; ഓനോരാാ വിയക്തിയാുചെടിയാും പ്രവിർത്തനത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതി�് സംംരാക്ഷണ്ം 
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ഉണ്ട്ാകുന്നു. ഉത്തരാാധാുനികത, പിരാിസ്ഥിതിയാുചെടി സംമസ്തഭാാവിങ്ങനോളയാും തന്നിനോല�് സംാാം
ശീകരാി�ുന്നു. അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന പിരാിസ്ഥിതി�ായാി വിർത്തി�ുന്ന സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി 
കവിിതകൾ ഉത്തരാാധാുനികതയാിൽ അധാിഷ്ഠിിതവിുമാണ്്.

സുഗംതകുമാരാിയുചെടി ‘കൈദവിം നചെമ്മി�ാക്കുന്നു’ എന്ന കവിിത, ഒരാാളുംചെടി കൈദവിസംാക്ഷാ
ത്കാരാം പ്രകൃതിസംംരാക്ഷണ്മാചെണ്ന്ന് പ്രസ്താവിിക്കുന്നു.

സൂരായനുദിച്ചു ചാിരാിക്കുന്നു
നോമഘം പൂമഴി ചെപിയ്യുന്നു
കാറ്റുകൾ നൃത്തം വിയ്ക്കുംന്നു
കടിലുകൾ ചുറ്റുമിരാമ്പുംന്നു
വിയാലുകൾ പുചെന്നനോല്ലാകുന്നു
ചെചാടിികൾ കായ്കനി നല്കുന്നു
പിയ്യുകൾ പിാലു ചുരാത്തുംന്നു
കൈദവിം നചെമ്മി�ാക്കുന്നു
  (കൈദവിം നചെമ്മി�ാക്കുന്നു)

“പ്രകൃതി മനു�യചെ� അനോചാതന ശരാീരാമാണ്്. അതു ഭാക്ഷണ്വും വിസ്ത്രവും വിീടുമായാി അവിചെ� 
ശരാീരാചെത്ത നിലനിർത്തുംന്നു. ഒ�ം ശാസ്ത്രത്തിചെ�യും കലയുചെടിയും പ്രഭാവിചെമന്ന നിലയാിൽ അവിചെ� 
ആത്മാവിിചെന തീറ്റിനോ�ാറ്റുന്നു”5

ഇന്നചെത്ത നോലാകം മനു�യനോകന്ദ്രിതമാണ്്. അവിൻ മചെറ്റാന്നിനും യാാചെതാരും പിരാിഗംണ്നയും 
നൽകുന്നില്ലാ. എന്നാൽ സുഗംതകുമാരാി മനു�യചെ� ഈ സംാാർത്ഥതചെയാ നോബിാധാപൂർവ്വം നിരാാകരാി
ച്ചുചെകാണ്ട്് പിരാിസ്ഥിതിയുചെടി അലൌകികസംൌന്ദരായം അവിതരാി�ിക്കുന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. നോപ്രമം 
എന്ന കവിിതയാിൽ

നൃത്തം നടിത്തുന്ന പികൂവിിചെ� ചാുണ്ട്ത്തു
മുത്തം ചെകാടിു�ുന്ന കുഞ്ഞാിളം ചെതന്നലും
നിതയവിിരാഹാിയാാമാഴിിതൻ മാറിിനോല-
ചെ�ത്തുവിാൻ ചെവിമ്പി�ുതി�ും പിുഴികളും
എന്നുമജ്ഞാംാതയാായാാർദ്ര ഹാൃദന്തമായാ്
വിിണ്ണിചെനനോത്തടിുമീ മകൂകയാാം ഭാകൂമിയാും

രാാവിിലിരാുളിൽ നിലാവിു പികൂശിടിുവിാൻ
രാാഗംാർദ്രമാം കരാം നീട്ടിുന്ന തിങ്കളും

ആരാുമറിിയാാതയാന്തിയാിചെലത്തുന്ന
താരായാും ചെമാട്ടിിട്ടി താമരാചെപിായ്കയാും
എചെന്ന�ഠി�ിച്ചചെതാന്നുതാൻ, മാമക
ജീډം നിന�ിന്നു കാഴ്ചചെവിച്ചീടിുവിാൻ“
   (നോപ്രമം)

മനു�യചെ� ശരാിയാായാ ജ്ഞാംാനം പ്രകൃതിചെയാ അറിിയാുക എന്നതാണ്്. എല്ലാാ ശാസ്ത്രസംാഹാിതയവിി
ജ്ഞാംാനങ്ങളും പ്രകൃതിചെയാ ശരാിയാായാി വിിലയാിരാുത്തുവിാനും പിരാിപിാലി�ുവിാനും മനു�യചെന 
ഉദ്നോബിാധാി�ി�ുന്നു. എന്നാൽ മനു�യൻ പിരാിസ്ഥിതിയാുചെടി ഭാാഗംമായാി നിന്നുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന 
അതിചെന ചാകൂ�ണ്ം ചെചായ്യംുന്നു. ഇതിചെനതിരാായാ സംമരാമായാിരാുന്നു സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി 
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പ്രകൃതിയാാരാാധാനയാും കവിിതയാും. പ്രകൃതിയാിചെല്ലാങ്കിൽ മനു�യനിചെല്ലാന്ന ഉത്തരാാധാുനിക 
ദർശനത്തിചെ� സംാരാാംശമാണ്് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി ഓനോരാാ പിരാിസ്ഥിതി കവിിതകളിലും 
അനാവിൃതമാകുന്നത്.

ചെഫ്മിനിസംം
“പിുരാു�നോമധാാവിിതാം കീഴിടി�ിചെവിച്ചിരാി�ുന്ന അവികാശങ്ങൾ നിയാമപിരാമായാും രാാഷ്ട്രീീ

യാമായാും നോനടിിചെയാടിു�ുന്നതിനുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്് സ്ത്രീപിക്ഷവിാദം.”6 പ്രകൃതിയാിചെല ജീീവി
ജീാലങ്ങചെള ആദയകാലത്ത് തചെന്ന നാം വിിഭാജീിച്ചിരാുന്നത് അതിചെ� ലിംഗംാടിിസ്ഥാനത്തിലാണ്്. 
എന്നാൽ വിർ�ങ്ങൾ പിിന്നിട്ടിനോ�ാൾ സ്ത്രീകൾ രാണ്ട്ാംതരാ�ാരാായാി അധാഃപിതിച്ചു. ഇതിചെനതിചെരാ 
പ്രതികരാി�ുന്നതിനും സ്ത്രീ തുലയത�ായാി പ്രവിർത്തി�ുന്നതിനും നോവിണ്ട്ിയാുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്് 
ചെഫ്മിനിസംം. വിനിതകൾ�് പിുനോരാാഗംമനാഭാിമുഖയമുള്ള സ്ത്രീവിാദം പ്രതീക്ഷ നൽകി. അവിർ 
അതിനായാി ഉണ്ർനോവ്വാചെടി പ്രവിർത്തിച്ചു. അതിചെ� പിരാിണ്ിതരാകൂപിമാണ്് ഇന്ന് നോലാകത്താകമാ
നമുള്ള ചെഫ്മിനിസ്റ്റാ് എഴിുത്തുകളും പ്രവിർത്തനങ്ങളും. സംിദ്ധിാന്തപ്രനോയാാഗംങ്ങളുചെടി സംമനായാ
മാണ്് ഉത്തരാാധാുനികത. അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന ചെപിണ്വിർഗ്ഗത്തിചെ� തുലയനീതി�് നോവിണ്ട്ിയാുള്ള 
എഴിുത്തും പ്രവിർത്തനവിും ഉത്തരാാധാുനികതയാുചെടി ഭാാഗംമായാി മലയാാളകവിിതയാിലും രാകൂപിചെ�ട്ടിു. 
ചെഫ്മിനിസംം മലയാാളത്തിൽ ഒരാു പ്രസ്ഥാനമായാി രാകൂപിചെ�ടിുന്നതിനും അചെതാരാു ചാിന്താപിദ്ധി
തിയാായാി വിികസംി�ുന്നതിനും മുൻപിുതചെന്ന സംുഗംതകുമാരാി തികവിുചെറ്റാരാു ചെഫ്മിനിസ്റ്റാായാി. 
സ്ത്രീകളുചെടി ദുഃഖവിിലാപിങ്ങനോളാടിു നോചാർന്നുനിൽ�ുന്നതാണ്് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി ചെഫ്മിനിസംം.

‘അഭായാാർത്ഥിനി’ എന്ന കവിിത സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി മികച്ച ചെഫ്മിനിസ്റ്റാ് കവിിതകളിൽ 
ഒന്നാണ്്. ബിംഗംാളിൽനിന്നും തചെ� വിീട്ടിിചെലത്തിയാ ഭാിക്ഷ�ാരാിയാായാ അഭായാാർത്ഥിനിചെയാ കവിി 
നോ�ഹാവിാത്സലയനോത്താചെടി സംാീകരാിച്ചു.

“ആളിടിും ദാരാിദ്രയത്തിൻ
ചെചാന്തീയാിൽ കരാിഞ്ഞാവിൾ
നീർമിഴിിനോ�ാണ്ിൽ തപ്ത
നോവിദനയുറിങ്ങുനോന്നാൾ
നോതാളിചെല മാറിാ�ിലു-
ടില്ലാലാൽ, പിശിയാാലും
ചൂളിനോനാക്കുന്നുചെണ്ട്ാരും
കൈപിതലിൻ മുഖം മാത്രംം”
  (അഭായാാർത്ഥിനി)

എന്ന് സംുഗംതകുമാരാി ഭാിക്ഷ�ാരാിചെയാ കവിിതയാിൽ അടിയാാളചെ�ടിുത്തുന്നു.അവിളുചെടി 
പിാട്ടിിൽ ലയാിച്ച കവിി ഒരാു ചെചാറിിയാ നാണ്യാം അവിളുചെടി കൈകയാിൽ വിച്ചനോ�ാൾ അരാിയാും പിഴിയാ 
സംാരാിയാും മറ്റും ഉനോണ്ട്ാ എന്ന് അവിൾ നോചാാദി�ുന്നതായാി കവിി�് നോതാന്നി. ‘ചെപിചെട്ടിന്ന് മതി 
നോപിാവിു’ എന്നു പിറിഞ്ഞാു മടിങ്ങിയാ കവിി ചാിന്തി�ുന്നു.

“ലജ്ജനോതാന്നിനോ�ാ,ചെയാചെ�
നോസംാദരാി, നിനോന്നാചെടിാ�ം
ദുഃഖിതമാചെണ്ൻ നോ�ഹാ
പൂർണ്ണമാം മനു�യതാം
ഹൃത്തിനാൽ പുണ്രാചെട്ടി
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നിചെന്ന ഞാാൻ, കരാത്താല-
ല്ലാത്രംയുന്നതമനോല്ലാ, നിന്ദയ-
ചെമൻ മനു�യതാം”

സംംരാക്ഷിനോ�ണ്ട്വിനോരാാടി് ദയായാില്ലാാത്ത കവിയാിത്രംിയുചെടി സംായാം പിരാിഹാാസംം നിരാീക്ഷിനോ�ണ്ട്താണ്്. 
തചെ�തല്ലാാത്ത കുറ്റത്താലാണ്് മി�നോ�ാഴും സ്ത്രീകൾ പിീഡ്നവും ദുഃഖവും ഏൽനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നത്. 
അവിനോരാാടി് കരുംണ് പ്രകടിി�ി�ാത്ത മനു�യതാം പിീഡ്ിതവിർഗ്ഗത്തിനു സംമാനമാചെണ്ന്ന് കവിി 
ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നു.

ഇതുകകൂടിാചെത ‘മൃതിചെയാ കണ്ണാൽ കനോണ്ട്ൻ’, ‘ചാുടിുന്ന ചെനഞ്ഞാുമായാ് ’, ‘തിരാിഞ്ഞാു നോനാ�ി
ല്ലാിനി’, ‘എന്തുപിറ്റി നമു�് ’, ‘ബിാധാചെയാാഴിി�ി�ൽ’, ‘ഇതിചെനനോയാാ’, ‘ചെകാനോല്ലാണ്ട്ചെതങ്ങചെന’, 
‘അമ്മിയാുണ്ട്് ’ തുടിങ്ങിയാവി സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി മികച്ച ചെഫ്മിനിസ്റ്റാ് കവിിതകളാണ്്. ഇചെതല്ലാാം 
തചെന്ന തനത് കാലത്തിചെ� തീവ്രപ്രശ്നങ്ങൾ ആവിിഷ്കരാി�ുന്ന ഉത്തരാാധാുനിക കവിിതകളുമാണ്്.

അപിനോകാളനീകരാണ്ം
ആനോഗംാളവിൽ�രാണ്ത്തിചെ� കാലത്ത് നോലാകം ഒന്നായാി ചുരുംങ്ങുന്ന അവിസ്ഥയാിചെലത്തിയാിരാിക്കു
ന്നു. ഏകനോലാക സംങ്കല്പം ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആരാംഭാത്തിൽ ഹൃദയമായാ ഒരും കല്പനയാായാിരും
ചെന്നങ്കിൽ ഇന്ന് മുതലാളിത്തത്തിനു നോവിണ്ട്ി മാത്രംം പിിറിവിിചെയാടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്്. ഈ ഏകനോലാക 
കച്ചവിടി(കപിടി)വിൽ�രാണ്ത്തിചെ� ഫ്ലമായാാണ്് നോകാളനിവിൽ�രാണ്ം രൂപിചെ�ട്ടിത്. അതിനാൽ 
നോകാളനീകരാണ്ത്തിചെനതിചെരാ നോലാകചെത്ത എല്ലാാ മനു�യനോ�ഹാികളുംം പ്രതികരാിക്കുന്നു. സുഗംതകു
മാരാിയും അപിനോകാളനീകരാണ്ത്തിചെ� മുഖയ വിക്താവിാണ്്.

നോകാളനിവിൽ�രാണ്ത്തിചെനതിചെരാ അങ്കുശമില്ലാാചെത സംംസംാരാി�ുകയാും എന്നാൽ 
അതിചെ� ഗംുണ്ങ്ങൾ യാനോഥഷ്ടംം അനുഭാവിി�ുകയാും ചെചായ്യംുന്ന കാപിടിയ�ാർ ഇന്ന് ധാാരാാളമു
ണ്ട്്; തചെന്നയാുമല്ലാ നോകാളനിവിൽ�രാണ്ത്തിചെ� മുഖയ വിക്താ�ൾ അതിചെനതിചെരാ ജീനസംമക്ഷം 
പ്രതികരാി�ുന്നതും ഇചെന്നാരാു ഫ്ാ�നായാി കഴിിഞ്ഞാിരാി�ുന്നു. എന്നാൽ അപിനോകാളനീകരാണ്
ത്തിനായാി ആത്മാർത്ഥമായാി പ്രവിർത്തിച്ച എഴിുത്തുകാരാിയാാണ്് സംുഗംതകുമാരാി. “ഉത്തരാാധാു
നികതയാുചെടി കനോമ്പാളവിാദചെത്ത നോനരാിടിുവിാൻ ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഊർജ്ജം ആവിശയമാചെണ്ന്ന്”7 
ചെടിറിി ഈഗംിൾട്ടിൻ പ്രസ്താവിിച്ചിട്ടിുണ്ട്്. പികൂർവ്വകാല നന്മാകനോളാടിും മകൂലയങ്ങനോളാടിുമുള്ള കടിുത്ത 
ആഭാിമുഖയം സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതകളിൽ ഉടിനീളമുണ്ട്്. അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന അവിയാുചെടി 
സംംരാക്ഷകയാായാി കവിി പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടിുമുണ്ട്്. വിികല പിരാിഷ്കാരാങ്ങളിൽ കവിി�ു വിിശാാസംമില്ലാ. 
‘ഇതു മഹാാഭാാരാത’ചെമന്ന കവിിതയാിൽ, വിർത്തമാനകാലത്തിചെല നോകാളനിവിൽ�രാണ്ത്തിചെ�

യാും കനോമ്പാളസംംസ്കാാരാത്തിചെ�യാും തീക്ഷ്ണത കവിി അവിതരാി�ി�ുന്നു. മഹാാഭാാരാതത്തിചെല ചാില 
കറിുത്ത ഭാകൂതകാലം ഇന്ന് മടിങ്ങിവിരാുന്നതും ചാകൂണ്ട്ി�ാണ്ി�ുന്നു.

“ഇനി മഹാാഭാാരാതം വിികസംനപിർവ്വമാ-
ചെന്നാരും നൂറുനോകാടിി�രാങ്ങൾ നീട്ടിി�ാത്തും
ജീനനി നിൽക്കുന്ന വിി�ാദപിർവ്വം
എളിയാവിരാായാി�ഴിികനോയാാ? നോപിരാനോപിാ
ചെരാാരും ചെപിരുംം കനോമ്പാളമാറ്റ നമ്മിൾ!’
   (ഇത് മഹാാഭാാരാതം)

ഇങ്ങചെന കനോമ്പാളവിൽ�രാണ്ത്തിചെ� വിിനാശചെത്ത കവിി അവിതരാി�ിക്കുന്നു. മഹാാഭാാരാതം 
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അനോനകം കാലസംമസംയകളുംചെടി നോചാരുംവിയാാണ്്. എന്നാൽ അതിൽനിന്നും ഇന്ന്, നല്ലാത് എല്ലാാം 
തചെന്ന നോചാാർന്നുനോപിായാിരാിക്കുന്നത് ഈ കവിിതയാിൽ കാണ്ാം. “നോകാളനിവിൽ�രാണ്ത്തിചെ� 
പ്രതയാഘാതങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് നമ്മുചെടി രാചാനകളിൽ കാണുന്ന അനോബിാധാപൂർവ്വമായാ ഉത്കണ്ഠംകൾ, 
ഇവിിടുചെത്ത ആധുനിനോകാത്തരാതചെയാ തികച്ചും വിയതയസ്തമായാ ഒരും സംംസ്കാാരാവിിനോശ�മാക്കുന്നു.”8

ദളിത് വിാദം
ഉത്തരാാധുനികത എല്ലാാ മനു�യർക്കും സംമതുലയത വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന 
നോലാകത്തിചെല ഏറ്റവും പിീഡ് അനുഭാവിിക്കുന്ന ആ�ി�യാിചെല കറുത്ത വിർഗ്ഗ�ാചെരായും അവിനോരാാടി് 
സംമാനത പുലർത്തുംന്ന നോലാകത്തുംടിനീളമുള്ള ദളിത് വിംശജീനോരാാടും ആധുനിനോകാത്തകത ആഭാിമുഖയം 
പുലർത്തുംന്നു. ഈ അടു�മാണ്് ഉത്തരാാധുനികതയ്ക്കുംം അതിലൂചെടി ദളിത് സംാഹാിതയത്തിനും ആ 
ജീനതയ്ക്കുംം ഒരും ഉയാർചെത്തഴുനോന്നൽ�് സംംജീാതമാ�ിയാത്. സുഗംതകുമാരാിയുചെടി കവിിതയാിലും 
ദളിത് പ്രതയയാശാസ്ത്രത്തിചെ� നോവിരുംകളുംണ്ട്്. അവിരുംചെടി കവിിതകളിചെല കഥാപിാത്രംങ്ങൾ കറുത്ത
വിരുംം പിീഡ്ിതരുംം നിലനില്പിനായാി നോകഴുന്നവിരുംമാണ്്. ഇത് ദളിത് ജീീവിിതത്തിചെ� പിരാിനോച്ഛിദം 
തചെന്നയാാണ്് അനാവൃതമാക്കുന്നത്. ഒരും ചെപിണ്കുട്ടിി എന്ന് സുഗംതകുമാരാി പിറിയുനോമ്പാൾ, നമ്മുചെടി 
മനസ്സിചെലത്തുംന്നത് കറുത്ത മുഖത്ത് ദുഃഖം നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചെപിണ്കുട്ടിിയാാണ്്. ‘അട്ടി�ാടിിചെയാ 
സംാപ്നം കണ്ട്് ഞാാനിന്നും’ എന്ന കവിിതയാിചെല ചെപിണ്കുട്ടിി തചെന്ന ഉദാഹാരാണ്ം

“ഇവിചെളൻ ഹാൃദയാത്തിനോന്നാമന
ഗംിരാികനയ
ഇവിചെള നോ�ഹാി�യാാലസംാസ്ഥം
മമ ജീډം
ഒഴിിഞ്ഞാ കരാി�ലം കയ്യംിലു-
ചെണ്ട്നോങ്ങാ നീരാു
തിരാഞ്ഞാു നോപിാകുംവിഴിി നിന്നതാം
നോ�ഹാാർേയാായാ്”
   (അട്ടി�ാടിിചെയാ സംാപ്നം കണ്ട്് ഞാാനിന്നും)

ഇങ്ങചെന ദളിത് ജീീവിിതത്തിചെ� മികവിുറ്റ ചാിത്രംങ്ങളും സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതയാിലുണ്ട്്. 
സംമകൂഹാത്തിൽ പിാർശാവിൽ�രാി�ചെ�ട്ടിവിർ�ുനോവിണ്ട്ിയാായാിരാുന്നനോല്ലാാ സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി 
കലയാും ജീീവിിതവിും. അതിൽ ദളിത് ജീീവിിതം സ്പന്ദി�ുക സംാാഭാാവിികമാണ്്. “കലയാുചെടിയാും 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യാും അറിിവിും പ്രനോബിാധാനവിും നിറിഞ്ഞാ സംംസ്കാാരാമാതൃകയാാണ്് ഉത്തരാാധാു
നികത”9 എന്നു ചെ�ഡ്റിിക് ജീയാിംസംണ് വിയക്തമാ�ിയാിട്ടിുണ്ട്്. ഈ നിർവ്വചാനത്തിന് ധാാനന
ശക്തിയാുചെണ്ട്ങ്കിൽ അത് സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിത�ുമുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിലും എഴിുത്തിലും 
എന്നും ഓണ്കൈലനിൽ (on line)ഉണ്ട്ായാിരാുന്ന എഴിുത്തുകാരാിയാാണ്് സംുഗംതകുമാരാി. 
അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന ഓനോരാാ കാലത്തിലും മനു�യനും കവിിത�ും ആവിശയമായാ സംമസ്തവിും 
സംുഗംതകുമാരാിയാുചെടി കവിിതയാിലും രാകൂപിചെ�ട്ടിു. മലയാാളകവിിത ചെറിാമാൻറിിസംിസംത്തിൽ നിന്നും 
റിിയാലിസംത്തിനോല�ും അവിിചെടിനിന്ന് ആധാുനികതയാിനോല�ും തുടിർന്ന് ആധാുനിനോകാത്തരാതയാി
നോല�ും സം�രാിച്ചനോ�ാൾ കാലനോത്തയാും ജീനങ്ങനോളയാും കലനോയായാും അളന്നറിിഞ്ഞാ സംുഗംതകു
മാരാിയാുചെടി കവിിതകൾ ഇവിയാുചെടിചെയാല്ലാാം സംങ്കരാമായാി. അവി പിരായവിസംാനിച്ചത് ഇന്നിചെ� സംിദ്ധിാ
ന്തമായാ നോപിാസ്റ്റാ് നോമാനോഡ്ണ്ിസംത്തിലാണ്്. അതുചെകാണ്ട്ുതചെന്ന സംുഗംതകുമാരാി കവിിതയാിചെല 
നോപിാസ്റ്റാ് നോമാനോഡ്ണ്ിസംം, ആ കാവിയപിരാിണ്ാമത്തിചെ� സംമകാലിക സംാരാമാണ്്. അതിനാൽ ഈ 
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പിി.എസം്. രാാനോജീ�് കുമാർ
ആലപ്പുഴി ജീില്ലായാിൽ മുതുകുളത്ത് ജീനിച്ചു. ഇനോ�ാൾ തിരുംവിനന്തപുരാം യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റി നോകാനോളജീിൽ മലയാാളം 
അധായാപികൻ. വിിവിിധാ ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു.

കവിിതകളുചെടി ആ നോപിാസ്റ്റാ് നോമാനോഡ്ണ് പിരാികല്പനകൾ�് ഭാാവിസംാന്ദ്രത കകൂടിുതലുണ്ട്്.
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വിിഭാക്തി തമിഴിിലും മലയാാളത്തിലും
ചെതാൽ�ാ�ിയാം, നോനമിനാഥം, നന്നൂൽ, ലീലാതിലകം എന്നീ വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിചെല 

വിിഭാക്തിസംങ്കല്പനങ്ങളുംചെടി താരാതമയവിിശകലനം
�ിജു ചെക.

അസംി.ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം,സംർ�ാർ വിനിതാകലാലയാം, തിരുംവിനന്തപുരാം.

പ്രബിന്ധസംംഗ്രഹാം
മലയാാളഭാാ�യുചെടി (നോകരാളഭാാ�) വിയാകരാണ്കാരായങ്ങൾ ചാർച്ചചെചായ്യുന്ന കണ്ടു കിട്ടിിയാിട്ടുള്ള ഏറ്റവും 

പ്രചാീനമായാ വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥമാണ്് ലീലാതിലകം. ആദിദ്രാവിിഡ്ഭാാ�യാിൽ നിന്നും വിയതയസ്തകാല

ങ്ങളിൽ പിിരാിഞ്ഞുണ്ട്ായാ ഭാാ�കളാണ്് ഇന്നചെത്ത തമിഴും ഇന്നചെത്ത മലയാാളവും. തമിഴി് ഭാാ�യുചെടി 

കണ്ടുകിട്ടിിയാിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പിഴി�ം ചെചാന്ന വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥമാണ്് ചെതാൽ�ാ�ിയാം. തമിഴിിലുണ്ട്ായാ 

മറ്റു രാണ്ടു വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്് നോനമിനാഥവും നന്നൂലും. ഈ മൂന്നു തമിഴി് വിയാകരാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിചെലയും വിിഭാക്തിസംങ്കല്പനങ്ങചെള ലീലാതിലകത്തിചെല വിിഭാക്തിസംങ്കല്പനവുമായാി താരാതമയം ചെചായ്ത്് 

അപിഗ്രഥി�ാനുള്ള പിരാിശ്രീമമാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം.

താാക്കോ�ാല് വാാ�ുകൾ: വിിഭാക്തി, ചെതാൽ�ാ�ിയാം, നോനമിനാഥം, നന്നകൂൽ, ലീലാതിലകം, തമിഴി്, 

നോകരാളഭാാ�, മലയാാളം.

ആമുഖം
നാമങ്ങൾ�് മറ്റു പിദങ്ങളുംമായുള്ള സംംബിന്ധചെത്തക്കുറിിക്കുന്നതിനുനോവിണ്ട്ി നാമങ്ങളിൽ നോചാർക്കുന്ന 
പ്രതയയാങ്ങചെള തമിഴിിൽ നോവിറ്റുകൈമ എന്നും മലയാാളത്തിൽ വിിഭാക്തി എന്നും പിറിയുന്നു. തമിഴിിൽ 
ഇന്നു ലഭായമായാിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാചാീനമായാ വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥം ചെതാൽ�ാ�ിയാമാണ്്. എ.ഡ്ി. 
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട്ിലാണ്് ഈ ഗ്രന്ഥം രാചാി�ചെ�ട്ടിചെതന്ന് വിിശാസംി�ചെ�ടുന്നു. ചെതാൽ�ാ�ിയാ
ചെത്ത ഉപിജീീവിിച്ച് പിിൽ�ാലത്ത് രാചാി�ചെ�ട്ടി പ്രധാാനചെ�ട്ടി മറ്റു രാണ്ടു വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്് 
നോനമിനാഥവും നന്നൂലും. എ.ഡ്ി 12-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� പൂർവ്വാർദ്ധിത്തിൽ ജീീവിിച്ചിരുംന്ന കൈജീനമത
പിണ്ഡ്ിതനായാ ഗുണ്വിീരാപിണ്ഡ്ിതരാാണ്് നോനമിനാഥത്തിചെ� കർത്താവി്. എ.ഡ്ി. 12-ാം നൂറ്റാണ്ട്ി
ചെ� ഉത്തരാാർദ്ധിത്തിൽ ജീീവിിച്ചിരുംന്ന ഭാവിനന്ദി രാചാിച്ച വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥമാണ്് നന്നൂൽ. ഈ മൂന്നു 
വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം തമിഴിിലാണ്് രാചാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. ദക്ഷിനോണ്ന്തയൻ ഭാാ�കൾ എല്ലാാം ഒനോരാ 
നോഗംാത്രംത്തിൽ (ദ്രാവിിഡ്നോഗംാത്രംം) ഉൾചെ�ടുന്നു. പ്രകൃതിചെയാ�ാൾ പ്രതയയാങ്ങളുംചെടി സംാമയതയാാണ്് 
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നോഗംാത്രംവിിഭാജീനത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനം. അതിനാൽ ദ്രാവിിഡ്നോഗംാത്രംത്തിചെല ഭാാ�കളിചെല പ്രതയയാ
ങ്ങൾ�് സംാദൃശയം കാണ്ചെ�ടുക സംാാഭാാവിികമാണ്്.

മലയാാളഭാാ�യുചെടി (മലനാട്ടുതമിഴി് ) ആദയചെത്ത വിയാകരാണ്മാണ്് ലീലാതിലകം. മണ്ിപ്ര
വിാള ലക്ഷണ്ഗ്രന്ഥമായാ ലീലാതിലകത്തിചെല ആദയമൂന്നു ശില്പങ്ങളിൽ മണ്ിപ്രവിാളഭാാ�യാിചെല 
‘പ്രവിാള’മായാ മലനാട്ടുതമിഴി് ഭാാ�യുചെടി സംാരൂപിം ആചാാരായൻ വിിശദീകരാിക്കുന്നു. രാണ്ട്ാം ശില്പത്തിൽ 
വിിശദീകരാിക്കുന്ന വിിഭാക്തി സംങ്കല്പനങ്ങൾ�് മുകളിൽ പിരാാമർശിച്ച മൂന്നു തമിഴി് വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിചെല വിിഭാക്തി സംങ്കല്പനങ്ങളുംമായാി അസംാധാാരാണ് സംാദൃശയം കാണുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളിചെല 
വിിഭാക്തി സംങ്കല്പനങ്ങചെള ലീലാതിലകത്തിചെല വിിഭാക്തിസംങ്കല്പനവുമായാി താരാതമയചെ�ടുത്തി അപിഗ്ര
ഥിക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബിന്ധത്തിചെ� ലക്ഷയം.

വിിഭാക്തി/നോവിറ്റുകൈമ
തമിഴി്

നോവിറ്റുകൈമ താനോമ ഏചെഴിന ചെമാഴിിപി.
വിിളിചെകാൾ വിതൻകണ് വിിളിനോയാാചെടിനോട്ടി
(ചെതാൽകാ�ിയാം, ചെചാാല്ലാതികാരാം, സൂത്രംം – 62, 63)

ഏചെതാരും തരാത്തിലുള്ള നാമങ്ങൾക്കും മറ്റു പിദങ്ങനോളാടുള്ള സംംബിന്ധചെത്ത സൂചാി�ിക്കുന്നതിനായാി 
നാമനോത്താടു നോചാർക്കുന്ന പ്രതയയാങ്ങളാണ്് വിിഭാക്തികൾ (നോവിറ്റുകൈമ). വിിഭാക്തികൾ ഏഴിാണ്്. വിിളി
�ാനനുനോയാാജീയമായാ നാമങ്ങനോളാടു നോചാരുംന്ന സംംനോബിാധാനയും കൂടിി നോചാർത്താൽ വിിഭാക്തികൾ 
എട്ടിാകും.

അകൈവിതാം
ചെപിയാർ ഐ ഒടുകു
ഇൻ അതു കണ്വിിളി ചെയാന്നും ഈറ്റ
(ചെതാൽകാ�ിയാം, ചെചാാല്ലാതികാരാം, സൂത്രംം – 65)

അവി യാഥാക്രമം ചെപിയാർ(നാമം), ഐ, ഒടു, കു, ഇൻ, അത്, കണ്, വിിളി (സംംനോബിാധാന) എന്നിവി
യാാണ്്.

ഉദാ: ചാാത്തൻ. ചാാത്തകൈന. ചാാത്തചെനാടു, ചാാത്തനുക്കു, ചാാത്തനിൻ, ചാാത്തനതു, ചാാത്തൻകണ്, 
ചാാത്താ.

കാണ് തകു നോപിർ ഐ ഒടുകു ഇൻ അതു കണ് വിിളി എന്റു
ഈണ്ടു ഉകൈരാ�ിൻ നോവിറ്റുകൈമ എട്ടു ആകും – മൂകൈണ്ട്വിതാം
നോതാറ്റും ചെപിയാർ മുന്നർ ഏഴും ചെതാടിർന്തു ഇയാലും
ഏറ്റ ചെപിാരുംൾ ചെചായാ് ഇടിത്തും. (നോനമിനാഥം, സൂത്രംം – 40)

നോപിരാ് – നാമം, ഐ, ഒടു, കു, ഇൻ, അതു, കണ്, വിിളി (സംംനോബിാധാന) എന്ന് വിിഭാക്തികൾ എട്ടിാണ്്.
ചെപിായാനോരാ ഐ ആൽ കു ഇൻ അതു കണ്
വിിളിചെയാ�ാകു മവിറ്റിൻ ചെപിയാർ മുകൈറി ( നന്നൂൽ, സൂത്രംം – 291)

നോപിരാ് (നാമരൂപിം), ഐ, ആൽ, കു, ഇൻ, അതു, കണ് എന്നിവിയാാണ്് ഏഴു വിിഭാക്തികളുംചെടി പ്രതയ
യാങ്ങൾ.

ഏർക്കു ചെമവ്വകൈക ചെപിയാർക്കുമീറിായാ് ചെ�ാരുംൾ
നോവിറ്റുകൈമ ചെചായാ് വിനചെവിനോട്ടി നോവിറ്റുകൈമ. ( നന്നൂൽ, സൂത്രംം – 290)
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ഒന്നാം വിിഭാക്തി നാമരൂപിം തചെന്നയാാണ്്. നാമങ്ങളുംചെടി അന്തയത്തിൽ വിികാരാം വിരുംത്തി
യാാണ്് അതായാത് മുകളിൽ പിരാാമർശിച്ച പ്രതയയാങ്ങൾ കൂട്ടിിനോച്ചർത്താണ്് വിിഭാക്തയർത്ഥം ഉണ്ട്ാ
ക്കുന്നത്.

ഉദാ: ചാാത്തൻ, ചാാത്തനകൈത, ചാാത്തനതാൽ, ചാാത്തനതർക്കു, ചാാത്തനതിൻ, ചാാത്തനതു, 
ചാാത്തനതൻകണ്. ചാാനോത്താ.

മലയാാളം
അർത്ഥവിിനോശനോ�ഽസംയാഃ പിരാഭാാഗംവിിനോശ�ഃ. ( ലീലാതിലകം, സൂത്രംം – 20)

പിദങ്ങൾ തമ്മിിൽ കൂട്ടിിനോച്ചർത്ത് അർത്ഥനോഭാദം ഉണ്ട്ാക്കുന്നതിന് ഭാാ�യാിൽ പിലതരാത്തിലുള്ള പ്രതയ
യാങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. ലിംഗംവിചാനവിിഭാക്തി പ്രതയയാങ്ങളാണ്് അർത്ഥനോഭാദം ഉളവിാ�ാനായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

നോസംാഽഷ്ടംധാാ ത്രംിധാാ ദാിധാാ ചാ ( ലീലാതിലകം, സൂത്രംം – 21)

എട്ടു വിിഭാക്തികൾ, മൂന്നു ലിംഗംങ്ങൾ, രാണ്ടു വിിഭാക്തികൾ എന്നിവിയാാണ്് അർത്ഥനോഭാദത്തിന് ഉപിനോയാാ
ഗംിക്കുന്ന പ്രതയയാങ്ങൾ.

നോപിർ, എ, ഒടു, ക്കു, നിന്റു, ന്നു/ചെടി, ഇൽ, വിിളി ഇതയഷ്ടംകം
 (ലീലാതിലകം, സൂത്രംം – 22).

ഭാാ�യാിൽ എട്ടിു വിിഭാക്തികളാണ്ുള്ളത്. ഇതിൽ നോപിർ എന്നും വിിളി എന്നും പിറിഞ്ഞാത് 
അതത് വിിഭാക്തികളുചെടി അർത്ഥവിും ബിാ�ിയാുള്ളവി പ്രതയയാങ്ങളുമാണ്്. ന്നു/ചെടി എന്നിവി ചാരാി
ഞ്ഞാവിരാ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് കാണ്ിച്ചിരാി�ുന്നത് പിാഠനോഭാദമായാതിനാലാണ്്.

ലീലാതിലകത്തിചെലയാും തമിഴി് വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിചെലയാും വിിഭാക്തി നിർവിചാനം പിരാിനോശാ
ധാി�ുനോമ്പാൾ വിിഭാക്തിയാുചെടി ധാർമവിും വിിഭാക്തികളുചെടി എണ്ണവിും തുലയമാചെണ്ന്നു കചെണ്ട്ത്താം. 
ഒന്നാം വിിഭാക്തി�ും എട്ടിാം വിിഭാക്തി�ും മലയാാളത്തിലും തമിഴിിലും യാഥാക്രമം നോപിർ, വിിളി 
എന്നു തചെന്നയാാണ്് നോപിരാു നൽകിയാിരാി�ുന്നത്.

ഒന്നാം വിിഭാക്തി
ഒന്നാം വിിഭാക്തി നാമശബ്ദമാണ്്. പ്രനോതയകം പ്രതയയാം ഇല്ലാ. നാമനോത്താടി് അവിസ്ഥ, നിനോയാാഗംം, 
ക്രിയാ, നോചാാദയം ഗുണ്ം, മചെറ്റാരുംനാമം എന്നിങ്ങചെന ആറു ആഖയാതങ്ങൾ വിരുംം. ഒന്നാം വിിഭാക്തി 
കാലചെത്തക്കുറിി�ില്ലാ.

ഉചെണ്ട്ന്നുള്ള അവിസ്ഥ – കുതികൈരാ ഉണ്ടു ( കുതിരാ ഉണ്ട്്)
നിനോയാാഗംചെത്തക്കുറിിക്കുന്ന പിദം – കുതികൈരാ ചെചാൽക (കുതിരാ ചെചാല്ലാചെട്ടി)
പ്രവൃത്തിചെയാക്കുറിിക്കുന്ന പിദം – കുതികൈരാ ചെചാ�തു ( കുതിരാ ചെചാന്നു)
നോചാാദയചെത്തക്കുറിിക്കുന്ന പിദം – കുതികൈരായാാതു ( കുതിരാ ഏത് )
ഗുണ്ചെത്തക്കുറിിക്കുന്ന പിദം – കുരാികൈരാ കരാിതു ( കുതിരാ കറുത്തത്)
മചെറ്റാരും നാമവുമായുള്ള ബിന്ധം – കുതികൈരാ ഒന്റു (കുതിരാ ഒന്ന് )

പിലനാമങ്ങൾ നോചാർന്ന സംമസ്തപിദവും ഒന്നാം വിിഭാക്തിയാിൽ വിരുംം

യാാകൈനചെ�ാമ്പും (ആനചെ�ാമ്പ്) ഇത്രംയും സൂക്ഷ്മമായാി തമിഴി ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നാം വിിഭാക്തിചെയാ 
വിിശദീകരാിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലീലാതിലകാചാാരായൻ “കണ്ട്ൻ, ആന, മരാം എന്നിങ്ങചെനയുള്ള 
നാമശബ്ദങ്ങൾ മാത്രംമാണ്് ഒന്നാം വിിഭാക്തിയാിൽ വിരുംന്നത് അതിനാലാണ്് അതിന് നോപിർ എന്നു 
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പിറിഞ്ഞാത്. അത് നാമശബ്ദവിാചായമാണ്നോല്ലാാ” എന്നു ചുരും�ി�റിഞ്ഞാിരാിക്കുന്നു. ഒന്നാം വിിഭാക്തി 
സംങ്കല്പനത്തിൽ തമിഴി് കൈവിയാാകരാണ്ർക്കും ആചാാരായനും ഒനോരാ നിലപിാടുതചെന്ന.

രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തി
തമിഴിിൽ ഐ ആണ്് രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തി പ്രതയയാം. കാലചെത്ത സ്പഷ്ടംമാക്കുന്നനോതാ സൂചാി�ിക്കുന്നനോതാ 
ആയാ ക്രിയാകൾക്കു കർമമായാി വിരുംന്ന നാമങ്ങനോളാടി് ഐ പ്രതയയാം നോചാരുംം.

നാകൈട്ടി�ാത്താൻ (നാട്ടിിചെന കാത്തും)
അറികൈത്ത ആ�ിനാൻ ( ധാർമം സ്ഥാപിിച്ചു)
നീളകൈത്തക്കുകൈറിത്താൻ ( നീളചെത്തക്കുറിച്ചു)
ചെനചെല്ലാ അളന്താൻ (ചെനല്ലാിചെന അളന്നു)
ഊകൈരാ കാത്താൻ (നാടിിചെന കാത്തും)

മലയാാളത്തിൽ രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാമായാി ആചാാരായൻ നൽകിയാിരാിക്കുന്നത ്ഹ്രസംാമായാ എകാരാം 
ആണ്്. തമിഴിിചെല ഐകാരാം എ കാരാമായാിത്തീരുംന്നു. കർമ്മിമാണ്് രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തിയുചെടി അർത്ഥം.

ഉദാ: അവിചെന, അവിചെള, അതിചെന, അവിചെരാ, അവികൈറ്റ, ആനചെയാ, മരാചെത്ത, മരാത്തിചെന. 
നാമത്തിനും വിിഭാക്തി പ്രതയയാത്തിനും ഇടിയ്ക്കും കാണുന്ന ത്ത്, ഇൻ, യാ് മുതയാായാവി പ്രതയയാങ്ങളല്ലാ. 
അവി ഇടിനിലകളാണ്്. ഇടിനിലകചെളക്കുറിിച്ച് ചെതാൽ�ാ�ിയാരുംം വിിശദീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

നാമങ്ങനോളാടി് വിിഭാക്തിപ്രതയയാങ്ങൾ നോനരാിട്ടി് നോചാരാാചെത വിരുംനോമ്പാൾ അൻ, ഇൻ, ഒൻ, അത്തും, 
വിാറു, യാാകൈവി, ചെതവി് തുടിങ്ങിയാ ചാാരാികൈയാ (ഇടിനില) നോചാർ�ണ്ചെമന്ന് ചെതാൽ�ാ�ിയാർ, ചെതാൽ
�ാ�ിയാം എഴുത്തതികാരാത്തിചെല ഉരുംപിിയാൽ ( സൂത്രംം 174- 203) എന്ന ഭാാഗംത്ത് വിിശദമായാി 
വിിശദീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. മലയാാളത്തിചെല ആദയകാലശിലാശാസംനങ്ങളിലും പിാട്ടുകൃതികളിലും തമിഴിിചെല 
ഐ പ്രതയയാം വിയാപികമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

മൂന്നാം വിിഭാക്തി
മൂന്നാം വിിഭാക്തി�് ആൻ, ഒടു എന്നിങ്ങചെന രാണ്ടു പ്രതയയാമാണ്് ചെതാൽകാ�ിയാത്തിലും നോനമി
നാഥത്തിലും കാണ്ചെ�ടുന്നത്. എന്നാൽ ഉദാഹാരാണ്ത്തിൽ ഓടു നോചാർന്ന പിദങ്ങളുംം കാണ്ാം. 
ഭാവിനന്ദി ആൽ ആണ്് പ്രധാാനപ്രതയയാമായാി നൽകിയാിരാിക്കുന്നത്. ആൻ, ഒടു, ഓടു എന്നിങ്ങചെന 
മൂന്നു പ്രതയയാങ്ങൾ കൂടിി അധാികമായും നൽകുന്നു. അങ്ങചെന നോനാക്കുനോമ്പാൾ തമിഴിിൽ മൂന്നാം 
വിിഭാക്തി പ്രതയയാമായാി ആൻ, ഒടു, ഓടു, ആൽ എന്നിങ്ങചെന നാലു പ്രതയയാങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്നതായാികാണ്ാം.

ഉദാ: ചാാത്തനാൻ മുടിിയും ഇ�രുംമം (ചാാത്തനാൽ ഇ�ർമം സംാധാിക്കും). വിാണ്ിപിത്താൻ 
ആയാിനാൻ ( കച്ചവിടിം ചെകാണ്ട്് ധാനവിാനായാി), മനചെത്താടു (മനനോസ്സാടു), കനചെലാടു, പുകൈകചെയാാടു, 
മനനോത്താടു, കകൈലമാമകനോളാടു, പുലിനോയാാടു ചെപിാരുംത യാാകൈന ( പുലിനോയാാടു ചെപിാരുംതിയാ ആന), 
ചെപിാനോന്നാടു, നിനോന്നാടു, കടിൽ കണ്ട്ാചെന�ാൽ, ചുടിരാിനാൽ, നാഴിിയാാൽ, തവിത്താൽ, തച്ചനാൽ.

ലീലാതിലക ആചാാരായൻ സൂത്രംത്തിൽ മൂന്നാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാമായാി നൽകിയാിരാിക്കുന്നത് 
ഒടു ആണ്്. ഉദാ: അവിചെറ്റാടു, അവിചെരാാടു, നമ്പിചെയാാടു, മരാചെത്താടു. വൃത്തിയാിൽ ഒടു ഉപിലക്ഷണ്
മാണ്് എന്നും പിറിഞ്ഞാിരാിക്കുന്നു. അതായാത് അവിനോറ്റാടു, അവിനോരാാടു എന്നിങ്ങചെന ഓടു പ്രതയയാവും 
ഉപിനോയാാഗംി�ാം. ഇവി കൂടിാചെത ആൽ, ചെകാണ്ടു എന്നിങ്ങചെന രാണ്ടു പ്രതയയാങ്ങൾ കൂടിി തൃതീയായ്ക്കുംണ്ട്്. 
അവിനാൽ, അതിനാൽ, അവിചെനചെ�ാണ്ടു, മരാചെത്തചെ�ാണ്ടു. അവിചെനചെ�ാണ്ടു, മരാചെത്തചെ�ാണ്ടു 
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എന്നീ സംമസ്തപിദങ്ങളിചെല പൂർവിപിദത്തിചെ� അന്തയത്തിൽ കാണുന്ന എകാരാം ഇടിനിലയാാണ്് 
രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാമചെല്ലാന്നും ധാരാി�ണ്ം.

മലയാാളത്തിലും തമിഴിിലും മൂന്നാം വിിഭാക്തി പ്രതയയാങ്ങളായാി ഒടി്, ഓടി്, ആൽ എന്നിവി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. ആൻ മലയാാളം ഉനോപിക്ഷിച്ചു.

നാലാംവിിഭാക്തി
തമിഴിിചെല മൂന്നു വിയകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നാലാം വിിഭാക്തി പ്രതയയാമായാി നൽകിയാിരാിക്കുന്നത് 
കു ആണ്്. ഉദാഹാരാണ്ം ശ്രീദ്ധിിച്ചാൽ നാലാം വിിഭാക്തി പ്രതയയാമായാി ക്കു വും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതു 
കാണ്ാം.

ഉദാ: കരാിമ്പിർക്കു നോവിലി (കരാിമ്പിനു നോവിലി), നോതവിർക്കു പൂകൈചാ (നോദവിന് പൂജീ), ചാാത്തർക്കു നോചാകൈവി 
(ചാാത്തന് നോസംവി), കൂലിക്കുനോവികൈല (കൂലിക്കുനോവില), അവിർകു നൻപിൻ ( അവിന് നോ�ഹാിതൻ), 
മയാിരുംചെ�കൈണ്ണ (മുടിിചെ�ണ്ണ), തനക്കുചെചാരാി (തനിക്കുശരാി).

ലീലാതിലകത്തിൽ ക്കു ആണ്് നാലാം വിിഭാക്തിയുചെടി പ്രധാാന പ്രതയയാം. അന്നു, ഇന്നു 
ഇങ്ങചെന രാണ്ടു പ്രതയയാം കൂടിി വിരുംം. അവിൾക്കു, ആചെനക്കു, അവിന്നു, അതിന്നു, അവിറ്റിന്നു. ക്കു,അ
ന്നു, ഇന്നു ഈ മൂന്നു പ്രതയയാങ്ങളുംം ആയാിചെ�ാണ്ടു എന്നതിനോനാടു നോചാർന്നും വിരുംം. ഉദാ: അവിന്നാ
യാിചെ�ാണ്ടു, അവിൾ�ായാിചെ�ാണ്ടു. നാലാം വിിഭാക്തി കാരായത്തിൽ മലയാാളവും തമിഴും തുലയമാണ്്.

അ�ാം വിിഭാക്തി
ചെതാൽ�ാ�ിയാത്തിലും നോനമിനാഥത്തിലും ഇൻ അണ്് അ�ാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാമായാി നൽകിയാി
രാിക്കുന്നത്. നന്നൂലിൽ ഇൻ, ഇൽ എന്നിങ്ങചെന രാണ്ടു പ്രതയയാം നൽകിയാിട്ടുണ്ട്്.

ഐന്താവിതുരും പിിന്നു മില്ലും
നീങ്കചെലാ�ചെലാകൈല നോയാതുചെ�ാരുംനോള ( നന്നൂൽ, സൂത്രംം - 298)

ഉദാ: ഊരാിൻ തീർന്താൻ (നാടുവിിട്ടു), കരുംവൂരാിൻ കിഴിക്കു (കരുംവൂരാിന് കിഴി�് ), തവിത്തിൻ വിീടു 
ചെപിറ്റാൻ ( തപിസ്സാൽ നോമാക്ഷം പ്രാപിിച്ചു). ഇതനിൻ നല്ലാതു ഇതു (ഇതിചെന�ാൾ നല്ലാത് ഇത് ), 
ഇതനിൻ വിലിതു ഇതു, അറിിവിിർചെപിരാിയാവിൻ ( അറിിവിിൽ വിലിയാവിൻ), അവിയാിർ ചാില ( അവിയാിൽ 
ചാില).

നോകരാളഭാാ�യാിൽ അ�ാം വിിഭാക്തിയുചെടി പ്രധാാന പ്രതയയാമായാി ലീലാതിലകാചാാരായൻ സംാീ
കരാിച്ചിരാിക്കുന്നത് ന്റു ആണ്്. ഇതു കൂടിാചെത ഉൽ�ർ�ാപികർ�ം വിിവിക്ഷിക്കുനോമ്പാൾ കാട്ടിിൽ 
എന്നും പ്രനോയാാഗംി�ാം. 

ഉദാ: മരാത്തിൽ നിന്റു, അവിൻ പി�ൽ നിന്റു. കമലചെത്ത�ാട്ടിിൽ മുഖമഴികിതു.

ആറിാം വിിഭാക്തി
തമിഴിിൽ ആറിാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാം അതു എന്നാകുന്നു. അതു എന്നതിചെനാ�ം ആതു, അവ്വു എന്നി
ങ്ങചെന രാണ്ട്് പ്രതയയാം കൂടിി ഭാവിനന്ദി നന്നൂലിൽ വിിശദീകരാിക്കുന്നു.

ഉദാ: ചാാത്തനതു കൈക ( ചാാത്തചെ� കൈക) കപിിലരാതു പിാട്ടു ( കപിിലരുംചെടി പിാട്ടി് ), എനതു വിീടു 
(എചെ� വിീടി് ), മുരുംകനതു കുറിി�ി (മുരുംകചെ� കുറിിഞ്ഞാി), നാട്ടിിനതു നികൈല (നാട്ടിിചെ� അവിസ്ഥ), 
നിനാതു നിലം (നിചെ� നിലം), തനാതു താൾ (തചെ� താൾ), ആറിനുരുംനോപിയാതുവിാതവ്വും.

മലയാാളത്തിൽ ലീലാതിലകവിയാഖയാതാ�ളായാ ചാില പിണ്ഡ്ിതന്മാാർ ന്നുവും മറ്റു ചാിലർ 
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ചെടിയും ആറിാം വിിഭാക്തി പ്രതയയാമായാി സംാീകരാിച്ചു കാണുന്നു. താളിനോയാാലകളിചെല പിാഠനോഭാദമാണ്് 
ഇതിനു കാരാണ്ം. രാണ്ടു പ്രതയയാവും മലയാാളത്തിൽ സംംഗംതമാണ്്. ക്കു, ഇചെടി, എചെടി, ചെറി ഇവിയും 
പ്രതയയാമായാി വിരുംചെമന്ന് ആചാാരായൻ തുടിർന്ന് വിിശദീകരാിക്കുന്നു. ഉദാ: അവിന്നു, രാാമന്നു, അവിൾക്കു, 
അവിരാിചെടി, ഇലചെയാചെടി, അവിചെ�.

ആറിാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാത്തിചെ� കാരായത്തിൽ തമിഴും മലയാാളവും തികച്ചും വിയതയസ്തത 
പുലർത്തുംന്നു.

ഏഴിാം വിിഭാക്തി
തമിഴിിചെല മൂന്നു വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം കണ് എന്ന പ്രതയയാമാണ്് ഏഴിാം വിിഭാക്തി�് നൽകിയാി
രാിക്കുന്നത്.

ഉദാ: വിീട്ടിിൻ കണ് ഇരുംന്താൻ ( വിീട്ടിിൽ ഇരുംന്നു), നോവിനലിൻ കണ് വിന്താൻ (നോവിനൽ�ാലത്ത് 
വിന്നു), മലരാിൻ കണ് വിണ്ടു ( മലരാിനോന്മാൽ വിണ്ട്്).

മലയാാളത്തിൽ കണ് എചെന്നാരും പ്രതയയാം ഇല്ലാ. ഭാവിനന്ദി അ�ാം വിിഭാക്തിക്കു നൽകിയാി
രാിക്കുന്ന ഉപിപ്രതയയാമായാ ഇൽ ആണ്് ലീലാതിലകം പ്രധാാന വിിഭാക്തിപ്രതയയാമായാി സംാീകരാിച്ചു 
കണുന്നത്. ഇത് കൂടിാചെത ഇചെല, നോമൽ, കൽ, പി�ൽ എന്നീ പ്രതയയാങ്ങളുംം ഏഴിാം വിിഭാക്തിയാിൽ 
വിരുംം. 

ഉദാ: അവിനിൽ, അവിളിൽ, അതിൽ, അവിനിചെല നോ�ഹാം, മരാത്തിനോന്മാൽ, ഓകിങ്കൽ.

എട്ടിാം വിിഭാക്തി – സംംനോബിാധാന
സംംനോബിാധാനാർത്ഥത്തിൽ നാമങ്ങനോളാടി് നോചാർത്തുംപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ദീർഘമായാ ആ, ഈ, ഊ,ഏ, 
ആയാ്, എന്നീ സംാരാാക്ഷരാങ്ങളാണ്് വിിളിയുചെടി പ്രതയയാങ്ങൾ.

വിിളി എന�ടുപി ചെകാള്ളും ചെപിയാചെരാാടു
ചെതളിയാനോത്താന്റും ഇയാർകൈകയാ എൻപി ( ചെതാൽ�ാ�ിയാം, ചെചാാല്ലാതികാരാം, സൂത്രംം- 118)

ഉദാ: ചാാത്താ, ഇകൈറിവിാ, മന്നാ, നമ്പിനോയാ, തമ്പീ, നമ്പീ, നോതാഴിീ, ഇകൈറിവിനോരാ, തിരുംമാനോല, പിിതാനോവി, 
മകനോന, മകനോള, പൂനോവി, മാനോന, നങ്കായാ്, വിന്തായാ്.

നാമങ്ങനോളാടി് ആ, ഈ, ഊ, ഏ എന്നീ സംാരാാക്ഷരാങ്ങൾ സംന്ധിചെചായ്ത്ാണ്് മലയാാളത്തിൽ 
സംംനോബിാധാനാർത്ഥം ഉണ്ട്ാ�ുന്നത്.

ഉദാ: മാധാവിാ, നോകശവിാ, നമ്പീ, കണ്ണീ, ചാിത്രംഭാാനകൂ, വിരാകൂ, ഇവിനോന, മരാനോമ, പിടിിനോയാ.

സംംനോബിാധാനവിിഭാക്തി സംംബിന്ധമായാ നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ തമിഴി് ഗ്രന്ഥങ്ങലും ലീലാതിലക
ത്തിലും സംമാനമാണ്്.

സംമാസംത്തിൽ വിിഭാക്തിപ്രതയയാങ്ങൾ�ു സംംഭാവിി�ുന്ന പിരാിണ്ാമങ്ങൾ
നാമങ്ങനോളാടി് വിിഭാക്തിപ്രതയയാങ്ങൾ കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുനോമ്പാൾ ഒരും വിിഭാക്തി പ്രതയയാം വിനോരാണ്ട്ിടിത്ത് 
മചെറ്റാന്നു വിരാിക, വിിഭാക്തി പ്രതയയാം നോലാപിിക്കുക, ഒരും വിിഭാക്തിപ്രതയയാത്തിചെ� അന്തയത്തിൽ 
മചെറ്റാരും പ്രതയയാം കൂടിിനോച്ചർന്നു വിരാിക എന്നീ വിികാരാങ്ങൾ സംംഭാവിി�ാറുണ്ട്്.

നോവിറ്റുകൈമ ഒ�ൻ ഉരാികൈമ�ണ് നോവിചെറിാന്റു
നോതാറ്റൽ ഉരുംപു ചെതാകൈക വിരുംതൽ - ഏറ്റചെപിാരുംൾ
മാറിിനും താൻ നിറ്റൽ വിന്തു ഒ�ിൻ ഒന്റു ഏറ്റൽ
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നോതറിവിരുംം ചെമയാ്ൻനൂൽ ചെതളിവു. (നോനമിനാഥം,ചെചാാല്ലാതികാരാം, സൂത്രംം – 45)

രാണ്ടുപിദങ്ങൾ തമ്മിിൽ സംമാസംിക്കുനോമ്പാൾ ആറിാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാമായാ അതു ചാിലനോ�ാൾ നോലാപിി
ക്കുചെമന്ന് ചെതാൽ�ാ�ിയാർ പിറിയുന്നു.

ഉദാ: നമ്പിയാതു മകൻ - നമ്പിമകൻ (ചെതാൽ�ാ�ിയാം, ചെചാാല്ലാതികാരാം, സൂത്രംം – 94)

നാകരാതു പിലി – നാകർപിലി (ചെതാൽ�ാ�ിയാം, ചെചാാല്ലാതികാരാം, സൂത്രംം – 99)

“�ഷ്ഠിം സംമാസംം വിാലുപിയനോത” ( ലീലാതിലകം, സൂത്രംം 23) എന്ന സൂത്രംത്തിലൂചെടി ആറിാം 
വിിഭാക്തിപ്രതയയാം സംമാസംത്തിൽ നോലാപിിക്കുചെമന്ന് ആചാാരായനും വിയക്തമാക്കുന്നു.

ഉദാ: മാനിചെ� നോതാൽ - മാൻനോതാൽ

പുലിയുചെടി വിാൽ - പുലിവിാൽ

രാണ്ടു പിദങ്ങൾ തമ്മിിൽ കൂടിിനോച്ചരുംനോമ്പാൾ രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാവും ഏഴിാംവിിഭാക്തിപ്രതയയാ
വുമാണ്് സംാധാാരാണ്യാായാി നോലപിിക്കുന്നത് എന്നാണ്് ഇളം പൂരാണ്ാരുംചെടി അഭാിപ്രായാം (നോനമിനാഥം, 
സൂത്രംം 46).

നിലകൈത്തകടിന്താൻ -നിലം കടിന്താൻ
പുളികൈയാ തി�ാൻ - പുളി തി�ാൻ
മരാകൈത്ത ചെവിട്ടിിനാൻ - മരാം ചെവിട്ടിിനാൻ.
കടിന്താൻ നിലകൈത്ത - കടിന്താൻ നിലം

ഇവിിചെടി രാണ്ട്ാം വിിഭാക്തി പ്രതയയാമായാ ഐ നോലാപിിച്ചിരാിക്കുന്നു. ലീലാതിലകാചാാരായനും ഇനോത 
വിയാകരാണ്കാരായം “ദാിതീയാമസംമാനോസം വിാ” (ലീലാതിലകം, സൂത്രംം 25) എന്ന സൂത്രംത്തിലൂചെടി 
വിിശദീകരാിക്കുന്നു

ഉദാ: മലചെയാ കണ്ടു – മാല കണ്ടു.

മരാചെത്ത ചെവിട്ടിി – മരാം ചെവിട്ടിി

പുളിചെയാ തിന്നു – പുളി തിന്നു

ഏഴിാം വിിഭാക്തിപ്രതയയാം നോലാപിിക്കുന്നതിന് നോനമിനാഥത്തിൽ കാണുന്ന ഉദാഹാരാണ്ങ്ങൾ.
ഇരുംന്താൻ കു�ത്തും�ണ് - ഇരുംന്താൻ കു�ത്തും.
വിീട്ടിിൻ കണ് ഇരുംന്താൻ - വിീട്ടിിൻ ഇരുംന്താൻ.

“സംപ്തമശ്ച” (ലീലാതിലകം, സൂത്രംം 24) എന്ന സൂത്രംത്തിലൂചെടി ഏഴിാം വിിഭാക്തി സംമാസംത്തിൽ 
നോലാപിിക്കുചെമന്ന് ആചാാരായനും വിയക്തമാക്കുന്നു.

ഉദാ: കാട്ടിിചെല ആന  – കാട്ടിാന

മലയാിചെല ഇ�ി  - മലയാി�ി

ഉപിസംംഹാാരാം
തമിഴിിചെലയും മലയാാളത്തിചെലയും വിിഭാക്തിചാിന്തചെയാ താരാതമയാത്മകമായാി വിിലയാിരുംത്തുംനോമ്പാൾ 
മലയാാളത്തിലും തമിഴിിലും ഏചെറിക്കുചെറി സംമാനമായാ പ്രതയയാങ്ങളുംം അർത്ഥവുമാണ്് വിിഭാക്തിക്കു
ള്ളചെതന്നു വിയക്തമാകും. ലീലാതിലകാചാാരായൻ സംംസ്കൃത വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങചെള�ാൾ ഭാാ�ാശരാീ
രാവിിവിരാണ്ത്തിന് തമിഴി് വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങചെളയാാണ്് കൂടുതൽ ആശ്രീയാിച്ചചെതന്നും കചെണ്ട്ത്താൻ 
കഴിിയുന്നു.
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നോഡ്ാ. �ിജു ചെക.
അസംിസ്റ്റാ�് ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, സംർ�ാർ വിനിതകലാലയാം, തിരുംവിനന്തപുരാം. നാ�ി
നാടിിചെ� സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രംം, കന്നടിിയാൻനോപിാരാ്, പുരും�നോദവിിയാമ്മി�ാട്ടി് (ചെത�ൻ പിാട്ടുകൾ). 
ആധുനികനന്തരാ മലയാാളനോനാവിൽ (എഡ്ിറ്റർ നോഡ്ാ. കുമാർ ചെജീ. യുമായാിനോചാർന്ന്)..

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ചെതാൽകാ�ിയാം, വിയാഖയാ. എം. ഇളയാചെപിരുംമാൾ, പുലവിർ എസ്സ്. ജീി.സുബ്രിഹ്മണ്യപിിള്ള, നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്, 

തിരുംവിനന്തപുരാം, 2019.

2. നോനമിനാഥം, വിയാഖയാ. എം. ഇളയാചെപിരുംമാൾ, പ്രസംാ. എം.ഇളയാചെപിരുംമാൾ, 1984.

3. നന്നൂൽ, വിയാഖയാ. മയാികൈലനാതർ, കപിീർ അച്ചുകൂടിം, ചെചാകൈന്ന, 1946.

4. ലീലാതിലകം, വിയാഖയാ. ഇളംകുളം കുഞ്ഞാൻ പിിള്ള, എൻ.ബിി.എസം്, 1955.



ലിംഗംപിദവിിയും കൈലംഗംികതയും സംിതാരായുചെടി കഥകളിൽ 
ചെസം��് ചെസംക്സിിചെന ആധാാരാമാ�ി ഒരും വിിചാാരാം

നോശാഭാ എം.പിി.
ഗംനോവി�ക, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

ഉത്തരാാധുനിക കഥകളിചെല ആവിിഷ്കാരാ വിയതയാസംങ്ങചെള കൃതയമായാി അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ പിരായാ
പ്തമാണ്് സംിതാരാ എസംിചെ� കഥാനോലാകം. ദളിത് , പിരാിസ്ഥിതി, സ്ത്രീ, കാിയാർ രാാഷ്ട്രീീയാം തുടിങ്ങി 
ഉത്തരാാധുനിക കഥാനോലാകത്തിചെ� ഗുണ്ാത്മക തലങ്ങചെളചെയാല്ലാാം സ്പർശിക്കുന്ന സംിതാരായുചെടി 
കഥകൾ വിിനോശ�ിച്ചും പിരാമ്പരാാഗംത ചെപിണ്ണത്ത സംങ്കല്പനങ്ങചെള നിശിതമായാി വിിമർശിക്കുന്നു. 
സംാതാബിഹുലതയുചെടി പില നിലക്കുള്ള ആഖയാനങ്ങൾ ഈ കഥകചെള പുതിയാ വിിതാനത്തിനോല�് 
നയാിക്കുചെന്നന്ന് കാണ്ാനാവും. ചാിതറിിച്ചയാാണ്് അവിയുചെടി മുഖമുദ്ര. അതിലൂചെടി നോകൾ�ിക്കുന്ന 
പിതിഞ്ഞാതും സൂക്ഷ്മവുമായാ ഒച്ചയാിലൂചെടി, വിളചെരാ സംംയാമനനോത്താചെടി പുരും�ാധാിപിതയ ചാിന്തകളുംചെടി 
മുനചെയാാടിിക്കുന്നതാണ്് കഥാകാരാിയുചെടി ചെപിാതു രാീതി. ഒരും പിനോക്ഷ, അവിിചെടി ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം 
നോകൾ�ില്ലാായാിരാി�ാം. എന്നാൽ ഉറിച്ച മൌനത്താൽ പ്രതിനോരാാധാം തീർക്കുന്ന ചെപിണ്മയുചെടി 
പിലമചെയാ കചെണ്ട്ടു�ാം. എൻ. പ്രഭാാകരാൻ ആധുനിനോകാത്തരാ കഥാപിാത്രംങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് നടിത്തിയാ 
നിരാീക്ഷണ്ം ഈയാർത്ഥത്തിൽ സംിതാരായുചെടി കഥകൾ�് തീർത്തുംം നോയാാജീിച്ചതാണ്്. “ചാരാിത്രം
ത്തിചെ� കരായാിൽ സംാന്തം വിയക്തിമുദ്ര ഉയാർത്തി�ിടിിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിമാനു�രാാവുന്നതിൽ 
ആധുനിനോകാത്തരാർ�് താൽപിരായമില്ലാ. സംമൂഹാനോത്താടി് കലഹാിച്ച് അനയരാായാിത്തീരുംന്നതിൽ അവിർ 
അഭാിമാനം ചെകാള്ളുന്നുമില്ലാ. സംാമാനയ ജീനജീീവിിതനോത്താചെടിാ�ം ഒഴുകി നീങ്ങുന്നതിലൂചെടി മാത്രംനോമ 
കാലം ചെവിളിചെ�ടുത്തുംന്ന ജീീവിിത സംതയങ്ങചെള സ്പർശിച്ചറിിയാാൻ സംാധായമാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്് 
അവിർ�് കൈകവിന്നിരാിക്കുന്ന ജ്ഞാംാനത്തിചെ� കാതൽ. സംാധാാരാണ്�ാർ�് അജ്ഞാംാതനോമാ 
അപ്രാപിയനോമാ ആയാ വിിനോശ� വിയഥകളുംമായാി ദുരാന്തനോബിാധാത്തിചെ� ഇരുംണ്ട് ഒറ്റയാടിി�ാതയാിലൂചെടി 
അനോധാാമുഖരാായാി നടിന്നു നീങ്ങുന്ന കഥാപിാത്രംങ്ങൾ പുതിയാ രാചാനകളിലില്ലാ. സംാമ്പത്തികമായാി 
ഇടിത്തട്ടിിനോലാ അടിിത്തട്ടിിനോലാ കഴിിയുന്നവിരുംം ദാർശനിക സംൌന്ദരായങ്ങനോളതുമില്ലാാത്ത ശുഷ്കയാാ
ഥാർത്ഥയങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാവുന്ന വിരുംമാണ്് ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി കഥാപിാത്രംങ്ങൾ”. (2003:  
23) സംർവ്വസംാധാാരാണ്മായാ ഒരും പ്രനോമയാചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്ന സംിതാരായുചെടി ദൈദവ്യവ്യിളിയാിചെല 
കഥാപിാത്രംങ്ങൾ നോമൽപിറിഞ്ഞാ നിരാീക്ഷണ്വുമായാി അടുത്ത ബിന്ധം പുലർത്തുംന്നു. അതിമാനു
�ികത പ്രകടിി�ി�ാത്ത, സംമൂഹാനോത്താടി് ഒച്ചചെയാടുത്ത് കലഹാി�ാത്ത, എന്നാൽ സംാതന്ത്രമായാ 
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വിയക്തിതാചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്ന ചെ�ർളിയും മുഹാമ്മിദും ദൈദവ്യവ്യിളിയാിൽ പ്രണ്യാ
ത്തിന് മചെറ്റാരും ഭാാ�യം രാചാിക്കുന്നു.

സംിതാരായുചെടി ദൈദവ്യവ്യിളി എന്ന കഥചെയാ സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വയുചെടി ലെസാക്ക�് ലെസാക്സ്് എന്ന 
ക്ലാാസ്സിക് കൃതിചെയാ മുൻനിർത്തി, സ്ത്രീയുചെടി ലിംഗംപിദവിിചെയാ പ്രശ്നവിൽ�രാി�ാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാണ്് 
ഈ വിായാനയാിലൂചെടി. “ആണ്ിചെനയും ചെപിണ്ണിചെനയും വിിഭാിന്നമായാ നിലകളിൽ, സ്ത്രീനോയാ�ാൾ 
അധാികാരാമുള്ളവിനാണ്് പുരും�ചെനന്ന് സ്ഥാപിിചെച്ചടുക്കുന്ന വിയവിഹാാരാമാണ്് ലിംഗംപിദവിി. ലിംഗം
ബിന്ധങ്ങചെള അധാികാരാനോശ്രീണ്ിയാായാി നിർവ്വചാിക്കുന്ന, ലിംഗംപിരാമായാ അസംമതാത്തിചെ� അടിയാാ
ളമാണ്് ഈ വിാ�്. ശരാീരാം, കൈലംഗംികത, കുടുംബിം തുടിങ്ങി നിരാവിധാി സംാമൂഹാിക സ്ഥാപിനങ്ങചെള 
പ്രശ്നവിൽ�രാിക്കുന്നുണ്ട്് ലിംഗംപിദവിി”( 2020: 385) എന്ന് യാാനോ�ാബി് നോതാമസം് സൂത്രംവിാക്കുകൾ 
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത് ലിംഗംപിദവിിചെയാക്കുറിിച്ച് അടിിസ്ഥാന ധാാരാണ് നൽകാൻ സംഹാായാ
കമാവുന്നു. ��് തതാചാിന്തകയും നോനാവിലിസ്റ്റുമായാ സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ ലെസാക്ക�് ലെസാക്സ്ിലൂചെടി 
സ്ത്രീയുചെടി രാണ്ട്ാംകിടി ലിംഗംപിദവിിചെയാ പ്രശ്നവിൽ�രാിക്കുകയും ചാരാിത്രംപിരാമായാി പിഠനവിിനോധായാമാക്കു
കയും ചെചായ്തു. നൂറ്റാണ്ടുകളായാി സ്ത്രീകൾ അനുഭാവിിച്ചു വിരുംന്ന അസംാാതന്ത്രയത്തിചെ�യും അസംമതാ
ത്തിചെ�യും കാരാണ്ങ്ങൾക്കു പിിന്നിൽ പ്രവിർത്തിച്ച പുരും�ാധാിപിതയ ശക്തിചെയായും അതിനായാി 
പുരും�ചെന നോപ്രരാി�ിക്കുന്ന സംാമൂഹായഘടിനകചെളയും അപിഗ്രഥിച്ച സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ സ്ത്രീയുചെടി 
രാണ്ട്ാംകിടി ലിംഗംപിദവിിചെയാ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തും. ലിംഗംപിദവിി എന്ന പിദം പ്രതയക്ഷത്തിൽ 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിചെല്ലാങ്കിലും സ്ത്രീയുചെടി ലിംഗംപിദവിിചെയാക്കുറിിച്ച് വിിശദീകരാി�ാനാണ്് തചെ� കൃതിയാിലൂചെടി 
സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ ശ്രീമിച്ചത്. “ഒരാാൾ സ്ത്രീയാായാി ജീനിക്കുകയാല്ലാ, സ്ത്രീയാായാി പിരാിണ്മിക്കുകയാാണ്്. 
സംമൂഹാത്തിൽ മനു�യസ്ത്രീ സംാീകരാിക്കുന്ന രൂപിചെത്ത ജീീവിശാസ്ത്രപിരാനോമാ, മന: ശാസ്ത്രപിരാനോമാ, സംാമ്പ
ത്തികനോമാ ആയാ ഒരും നിനോയാാഗംത്തിനും നിർവ്വചാി�ാനാവിില്ലാ; പുരും�നും നപുംസംകത്തിനുമിടി
യാിലുള്ള കൈസ്ത്രണ്ചെമന്ന് വിിളി�ചെ�ടുന്ന ഈ ഉത്പിന്നചെത്ത മനു�യസംംസ്കൃതി ആകമാനമാണ്് 
വിിവിരാിക്കുന്നത്”(2017: 451) എന്ന ഏചെറി പ്രധാാനചെ�ട്ടി നിരാീക്ഷണ്ത്തിലൂചെടി സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ 
സ്ത്രീ ആയാിത്തീരാൽ സംമൂഹാത്തിൽ ഏചെതല്ലാാം വിിധാത്തിലാണ്് സംംഭാവിിക്കുന്നചെതന്നും അതിചെ� 
ചാരാിത്രംപിരാമായാ വിിശകലനങ്ങൾ എപ്രകാരാമാണ്് നോലാകം ഏചെറ്റടുക്കുന്നചെതന്നും വിിശദീകരാിക്കുന്നു. 
മകളുംം അമ്മിയും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധത്തിചെല സംങ്കീർണ്തകൾ വിിവിരാിക്കുന്ന ഇതിചെ� തുടിർച്ചയാിൽ 
ലിംഗംപിദവിിയുചെടി നിർണ്യാനത്തിൽ സ്ത്രീയുചെടി പിങ്കിചെനക്കുറിിച്ചും എഴുത്തുംകാരാി ആനോലാചാിക്കുന്നു. 
“ തചെ� മകൾ�് ഏറ്റവും നല്ലാത് ലഭാി�ണ്ചെമന്നാശിക്കുന്ന ഉദാരാമതിയാായാ ഒരാമ്മി നോപിാലും 
ഒരും ചാിട്ടി നോപിാചെല, അവിൾ സംമൂഹാത്തിൽ സംാീകരാി�ചെ�ടിാൻ ഏറ്റവും നല്ലാ വിഴിി എന്ന നില�്, 
തചെ� മകചെള ഒരും ‘ശരാിയാായാി സ്ത്രീ’യാായാി വിളർത്തുംകയാാണ്് ഉത്തമചെമന്ന് കരുംതുന്നു.” (2017: 467) 
കുടുംബിഘടിന�കത്തും നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീപിദവിിയുചെടി നിർണ്യാന സംാധായതകചെള പിരാിനോശാധാിക്കുന്ന 
സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ സ്ത്രീ പുരും�ന്മാാർ സംമഭാാവിനനോയാാചെടി സംഹാവിർത്തിതാത്തിനോലർചെ�ടുന്ന ഒരും 
സംമൂഹാചെത്തയാാണ്് വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നത്. പുരും�ന് കർതൃതാവും സ്ത്രീ�് അപിരാതാവും കല്പിക്കുന്ന 
പുരും�നോമധാാവിിത്ത നോലാകത്തിൽ സ്ത്രീയാനുഭാവിിക്കുന്ന സംംഘർ�ങ്ങചെള അസ്തിതാവിാദദർശനത്തി
ചെ� അടിിസ്ഥാനത്തിലാണ്് ലെസാക്ക�് ലെസാക്സ്് അപിഗ്രഥിക്കുന്നത്. ബിാലയകാലത്ത് സംാതന്ത്രമായാി 
ഇടിചെപിടിാൻ സംാധാിക്കുന്ന ചെപിണ്കുട്ടിി�് കൌമാരാവും യാൌവ്വനവും വിിലക്കുകളുംചെടിയും ഉപിനോദശങ്ങളുംചെടി
യും കാലമായാി മാറുന്നതിചെന വിിമർശിക്കുന്ന ഈ കൃതി സംാമ്പ്രദായാിക കൈവിവിാഹാിക സംങ്കല്പങ്ങചെള 
നിരാാകരാിക്കുന്നു. സംാതന്ത്ര വിയക്തികചെളന്ന നിലയാിൽ സ്ത്രീയും പുരും�നും ഇടിചെപിടുന്ന ഒരും സംമൂഹാ
ത്തിലൂചെടി മാത്രംം മാറ്റിചെയാടു�ാൻ കഴിിയുന്ന ഒന്നാണ്് സ്ത്രീയുചെടി രാണ്ട്ാംകിടി ലിംഗംപിദവിിചെയാന്നാണ്് 
സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ വിിലയാിരുംത്തുംന്നത്. ഇത്തരാത്തിൽ ദൈദവ്യവ്യിളിയാിചെല ചെ�ർളി, ഹാരാിയുമായുള്ള 
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വിിവിാഹാത്തിലൂചെടി തചെ� നോമൽ അടിിനോച്ചൽ�ി�ചെ�ടുന്ന സംാമ്പ്രദായാിക പുരും�ാധാിപിതയയുക്തി
കചെള മറിികടിന്ന് തചെ� കർതൃതാനോശ�ി കൈകവിരാിക്കുന്നത് പിിൽ�ാലത്ത് മുഹാമ്മിദിൽ കചെണ്ട്ത്തുംന്ന 
പ്രണ്യാത്തിലൂചെടിയാാണ്്.

സ്ത്രീകൾ കഥാപിാത്രംങ്ങളായാി വിരുംന്ന മി� കഥകളിലും സംാമ്പ്രദായാിക ചെപിണ്ണത്തസംങ്കല്പ
നങ്ങചെള നിരാാകരാിക്കുന്നതിനോനാചെടിാ�ം തചെന്ന സ്ത്രീയുചെടി പില മട്ടിിലുള്ള സംാതന്ത്രതാനോബിാധാചെത്ത 
ഉയാർത്തിചെ�ാണ്ടു വിരാാനും സംിതാരാ എസം് ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്്. സംിതാരായുചെടി ചെപിണ്ണുംങ്ങൾ എല്ലാാം 
തചെന്ന വിയക്തമാ�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന സംാന്തം അസ്തിതാനോബിാധാം ഒരും പിനോക്ഷ സംമൂഹാത്തിന് പ്രിയാമു
ള്ളതായാിക്കൂടിണ്ചെമന്നില്ലാ. പ്രനോതയകിച്ച് ദൈദവ്യവ്യിളിയാിചെല ചെ�ർളി. ക്രിസ്തീയാ മതവിിശാാസംങ്ങളിൽ 
ജീനിച്ചു വിളർന്ന ചെ�ർളി, തചെ� പ്രണ്യാ വിിവിാഹാത്തിലൂചെടി ഭാർത്താവിായാ ഹാരാിയുചെടി നിർബിന്ധം 
മൂലം ഹാിന്ദുമതം സംാീകരാിച്ചിടിത്താണ്് കഥയാിചെല സംംഘർ�ാത്മകത ഉടിചെലടുക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുംചെടി 
വിയവിഹാാരാചെമന്ന് ചെപിാതുചെവി നിശ്ചയാിച്ച അടു�ളയും വിീട്ടികവും പുറിവും മാത്രംം അവിതരാി�ിച്ച് ഇരും
വിീടുകളുംചെടിയും വിിശാാസംങ്ങചെളയും സംാാതന്ത്രയചെത്തയും ഒറ്റ ദൃശയത്തിൽ വിായാന�ാർ�് മുന്നിൽ 
കഥാകാരാി അവിതരാി�ിക്കുന്നു. “ഭാവിനം എചെന്നന്നും ആഹ്ലാാദചെമന്ന ആദർശത്തിചെ� ഭാൌതിക 
പൂർത്തീകരാണ്മായാിരുംന്നു. അത് കുടിിലായാാലും ചെകാട്ടിാരാമായാാലും. അത് സ്ഥിരാതയും നോവിർപിാടും 
പ്രതീകവിൽ�രാിക്കുന്നു. അതിചെ� ചുവിരുംകൾക്കുള്ളിൽ, തലമുറികൾ കടിന്നു നോപിാകുന്നതിനതീത
മായാി കുടുംബിം ഒരും ഏകാന്തനോഗംഹാം നിർമ്മിിക്കുകയും അതിചെ� സംാതാം പ്രഖയാപിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. 
മരാഉരും�ടിികളുംചെടിയും പൂർവ്വികരുംചെടി �ായാാചാിത്രംങ്ങളുംചെടിയും രൂപിത്തിൽ സംംരാക്ഷി�ചെ�ടുന്ന 
ഭൂതകാലം, അപിായാ രാഹാിതമായാ ഒരും ഭാാവിി വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നു”(2017: 686) എന്ന് സംിചെമാണ് ദ 
ബുചെവ്വ പിറിയുന്ന കാരായം കഥയാിചെല വിീടുകളുംമായാി ഒത്തും നോനാക്കുനോമ്പാൾ ഏചെറിക്കുചെറി ശരാിയാാണ്്. 
ഹാരാിയുചെടിയും ചെ�ർളിയുചെടിയും വിീടിിചെനക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്നതിലൂചെടി ഇ�ാരായം കൂടുതൽ വിയ
ക്തമാകും.

“എചെ� പിഴിയാ വിീടി് കുന്തിരാി�ത്തിചെ� മണ്ം നിറിഞ്ഞാ ഒന്നാണ്്. വിീടിിനു ചുറ്റും ഇരുംണ്ടു പിച്ചിച്ച 
നോചാമ്പിൻകൂട്ടിങ്ങളുംം വിാഴികളുംം ചെകാച്ചു റിബ്ബിർ മരാങ്ങളുംം വിളർന്നു നിന്നു. വിീടിിനുള്ളിൽ എനോ�ാഴും 
അമ്മിച്ചി ഓടിി നടിന്ന് നോജീാലി ചെചായ്തു ചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. അ�ൻ നോചാമ്പിൻതടിം കിളയ്ക്കുംകനോയാാ പിലചാരാക്കു
കടിയാിചെല വിിറ്റുവിരാവുകൾ കണ്ക്കുകൂട്ടുകനോയാാ ചെചായ്തു. അടു�ളയാിൽ നിന്നുള്ള വിറുത്ത ഇറിച്ചിയുചെടിയും 
ഉണ്�മീനിചെ�യും മണ്നോമറ്റ് പുറിത്ത് ആലയാിൽ പിശു�ൾ തലയാാട്ടിി നിന്നു” (2014: 13).

“എചെ� ഭാർത്താവി് ഹാരാിയുചെടി അമ്മി എചെ� അമ്മിച്ചിചെയാനോ�ാചെലനോയാ അല്ലാ. അവിർ വിീടിിനു
ള്ളിൽ ഓടിിനടിന്ന് നോജീാലി ചെചായ്യംാനോറിാ, നോതങ്ങാചെ�ാത്തിട്ടി് ഇറിച്ചി വിറു�ാനോറിാ, അടു�ളയാിൽ 
നിന്ന് മൂളി�ാട്ടി് പിാടിാനോറിാ ചെ�ർളി നോമാനോള എന്ന് ഈണ്ത്തിൽ വിിളി�ാനോറിാ ഇല്ലാ” (2014: 13).

ചെ�ർളിയുചെടി വിീടി് അവിചെള സംംബിന്ധിച്ച് ആഹ്ലാാദചെത്ത പൂർത്തീകരാിക്കുന്ന ഒന്നാചെണ്ന്ന് 
അവിൾ വിീടി് വിിട്ടി് നിൽക്കുനോമ്പാഴിാണ്് തിരാിച്ചറിിയുന്നത്. ഹാരാിയുചെടി വിീട്ടിിൽ ഒറ്റചെ�ട്ടു നോപിാവുന്ന 
ചെ�ർളി, സംാന്തം വിീടിിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള ഭൂതകാല സ്മരാണ്യാിലൂചെടി അവിിനോടിക്കുള്ള തിരാിച്ചു നോപിാ�ിചെന 
ഓർമ്മിിച്ചു ചെകാണ്ട്് തചെ� ഭാാവിിചെയാ പുനർവിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നു. കുടുംബിചെത്തക്കുറിിച്ച് ഇതിചെ� തുടിർച്ച
യാായാി സംി ചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ പിറിയുന്നത് കൂടിി ഇവിിചെടി പ്രധാാനമാണ്്. “കുടുംബിം ഒരാടിഞ്ഞാ സംമൂഹാമല്ലാ. 
അകൽച്ചയാിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുതചെന്ന, അത് മറ്റ് ഘടികങ്ങളുംമായാി ബിന്ധം സ്ഥാപിിക്കുന്നു; ഇണ്കൾ 
അടി�ചെ�ടുന്ന ഒരും ‘ഉള്ളകം’ മാത്രംമല്ലാ ഭാവിനം;അത് അതിചെ� ജീീവിിത നിലവിാരാത്തിചെ�യും 
സംമ്പത്തിചെ�യും അഭാിരുംചാികളുംചെടിയും ഒരും പ്രകടിനം കൂടിിയാാണ്്; അത് മറ്റുള്ളവിർ കാണ്ാനായാി 
പ്രദർശി�ി�ചെ�നോടിണ്ട്തു കൂടിിയാാണ്്”. (2017: 813) എന്ന നിരാീക്ഷണ്ം രാണ്ട്് വിീടുകചെളക്കുറിിച്ചും 
ഭാാഗംികമായാി ശരാിയാാവുന്നു. ചെ�ർളിയുചെടി അമ്മിച്ചി ചെചായ്യുന്ന വിീട്ടുനോജീാലികൾ, അ�ൻ ചെചായ്യുന്ന 
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കാർ�ികവൃത്തികൾ എന്നിവിയാിലൂചെടി തചെന്ന അവിിടിം പ്രതിനിധാാനം ചെചായ്യുന്ന പിാരാമ്പരായചെത്ത 
വിയക്തമാകുന്നുചെവിങ്കിലും അസ്തിതാചെത്ത സംംബിന്ധിച്ച വിയഥ അവിിചെടി ആർക്കുമില്ലാ എന്നതാണ്് 
ശ്രീനോദ്ധിയാം. ബിാ�ി പികുതി ഹാരാിയുചെടി വിീടിിചെന സംംബിന്ധിച്ച് മാത്രംമാണ്് ശരാിയാാവുന്നത്. സ്ത്രീയുചെടി 
വിാർപ്പു മാതൃകയാായാി പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന ഹാരാിയുചെടി അമ്മി, സംമ്പത്തിചെ�യും അഭാിരുംചാികളുംചെടിയും 
ജീീവിിത നിലവിാരാത്തിചെ�യും ഒരും പ്രദർശനമാണ്് നടിത്തുംന്നത്. ഇതിഹാാസംകാവിയമായാ രാാമായാ
ണ്ചെത്ത അതികൈഹാന്ദവിീകരാിച്ച ആഢയതാമുള്ള സ്ത്രീ തചെ� മരുംമകൾ�് കചെണ്ട്ത്തിയാ നോപിരാ് പിാതി
വ്രതയത്തിചെ� സൂചാകമായാ സംീത എന്നായാതും ഈ പ്രദർശനപിരാതയുചെടി പ്രതയക്ഷീകരാണ്മാണ്്. 
ഇതിചെ� തുടിർച്ചചെയാനോന്നാണ്ം തചെന്നയാാണ്് പിട്ടുസംാരാികളുംം ചെപിാട്ടുകളുംം കുങ്കുമചെച്ചപ്പും ചെ�ർളി�് 
നൽകുന്ന ഹാരാിയുചെടി അമ്മി സ്ഥാനചെ�ടുന്നത്.

സംാമൂഹാിക ജീീവിിതചെത്തക്കുറിിച്ച് വിിശദീകരാിക്കുന്നിടിത്ത് വിസ്ത്രധാാരാണ്ത്തിനുള്ള രാണ്ടു പ്രധാാന 
തലങ്ങചെളക്കുറിിച്ചാണ്് സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ വിിശദീകരാിക്കുന്നത്. “അത് സ്ത്രീയുചെടി സംാമൂഹാിക 
നിലവിാരാം വിയക്തമാക്കുന്നു (അവിളുംചെടി ജീീവിിതനിലവിാരാം, സംമ്പത്ത്, അവിൾ ഉൾചെ�ടുന്ന വിർഗ്ഗം). 
പിനോക്ഷ, അനോതാചെടിാ�ം തചെന്ന അത് കൈസ്ത്രണ് ആത്മനോ�ഹാചെത്ത മൂർത്തവിൽ�രാിക്കുന്നു: 
അവിളുംചെടി ആചാാരാ നോവി�വും വിസ്ത്രവുമാണ്്; ഒന്നും ‘ചെചായ്യംാനില്ലാാചെത’ ബുദ്ധിിമുട്ടുന്ന സ്ത്രീ അവിളുംചെടി 
വിസ്ത്രത്തിലൂചെടി അവിളുംചെടി ‘ഉ�’ പ്രകടിി�ി�യാാചെണ്ന്ന് വിിചാാരാിക്കുന്നു. അവിൾ തചെ� വിീടിിചെന 
വിീട്ടുനോജീാലിയാിലൂചെടി സംാന്തമാ�ിചെയാടുക്കുന്നതു നോപിാചെല സംൌന്ദരായവിർദ്ധിനമാർഗ്ഗങ്ങളുംം വിസ്ത്രധാാ
രാണ്വും അവിൾ�് അവിചെളന്ന വിയക്തിചെയാ സംാന്തമാ�ാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്്; അങ്ങചെന അവിൾ 
തചെ� സംാന്തം വിയക്തിതാചെത്ത തിരാചെഞ്ഞാടുക്കുകയും പുനഃസൃഷ്ടംിക്കുകയുമാചെണ്ന്ന് വിിശാസംിക്കുന്നു”.  
(2017: 814) നോകരാളീയാ സംമൂഹാത്തിചെല മി� കൈഹാന്ദവി വിീടുകളിചെലയും സ്ത്രീസംങ്കല്പചെത്തക്കുറിിച്ച് വിരാച്ച 
നോനർനോരാഖയാാണ്് ഹാരാിയുചെടി അമ്മി ചെ�ർളിയുചെടി നോനചെരായും വിരാച്ചിടുന്നത്. ഹാിന്ദു സ്ത്രീ തചെ� ഉണ്മചെയാ 
പ്രകടിി�ിനോ�ണ്ട്ത് ഇത്തരാം വിസ്ത്രധാാരാണ് രാീതികളിലൂചെടിയാാചെണ്ന്ന ഹാരാിയുചെടി അമ്മിയുചെടി നോബിാധാം 
ചെ�ർളിയാിനോല�് പികരാാനാണ്് അവിർ ശ്രീമിക്കുന്നത്. വിസ്ത്രധാാരാണ്ത്തിലൂചെടിയും സംൌന്ദരായ വിർദ്ധിക
വിസ്തു�ളിലൂചെടിയും അണ്ിചെഞ്ഞാാരുംങ്ങുക വിഴിി ഒരുംവിൾ സംായാം തിരാിച്ചറിിയാാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാചെണ്
ങ്കിൽ അത് വിയക്തിതാത്തിചെ� ഭാാഗംമാവുന്നു. എന്നാൽ ഇനോത കാരായങ്ങൾ ഒരാാളുംചെടി ശരാീരാത്തിൽ 
അടിിനോച്ചൽ�ിക്കുനോമ്പാൾ ഇതിചെ� നോനർ വിിപിരാീത ഫ്ലമാണ്് സംംഭാവിിക്കുക. സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ 
വിയക്തമാക്കുന്നതു നോപിാചെല അത് കൃതയമായും ജീീവിിതനിലവിാരാം, സംമ്പത്ത്, വിർഗ്ഗം എന്നിവിചെയാ 
മാത്രംം ഉന്നം വിയ്ക്കുംന്നതായാിരുംന്നു.

പിട്ടുസംാരാി, സംിന്ദൂരാം, ചെപിാട്ടി് തുടിങ്ങിയാവി ക്രിസ്തീയാ മതങ്ങചെള പിിന്തുടിരുംന്ന ഒരുംവിൾ�് മുന്നിൽ 
ഹാിന്ദുതാചെത്ത അടിിനോച്ചൽ�ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരും ആയുധാമായാാണ്് പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. താൻ പ്രതി
നിധാാനം ചെചായ്യുന്ന വിർഗ്ഗത്തിചെ� അടിയാാളമായാി മാറുന്ന അത് ചെ�ർളിചെയാ സംംബിന്ധിച്ച് അടിിമ
ത്തചെത്ത താങ്ങി നിർത്തുംന്ന ഒന്നു കൂടിിയാാവുന്നു. മുമ്പ് വിഹാിച്ചിരുംന്ന സ്ത്രീ സംാതാചെത്തയാല്ലാ ഇനോ�ാൾ 
ഉൾവിഹാിക്കുന്നചെതന്ന് നിരാന്തരാം സംമൂഹാത്തിന് മുന്നിൽ ചെതളിയാിനോ�ണ്ട് ബിാധായത അവിളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്്. മാത്രംവുമല്ലാ, ഈ അണ്ിചെഞ്ഞാാരുംങ്ങൽ എന്നത് ഒരാി�ൽ നോപിാലും ചെ�ർളിയുചെടി 
മാനസംിക സംംതൃപ്തി�് നോവിണ്ട്ിയുള്ളതുമായാിരുംന്നില്ലാ. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ഹാരാിയുചെടി അമ്മി 
കൈകമാറുന്ന പിരാമ്പരാാഗംത സ്ത്രീതാത്തിചെ� ഭാാരാം മൂലം അസംാസ്ഥമാവുന്ന ഉടിലും മനസ്സുമാണ്് ചെ�ർളി 
ഈ മൂലയങ്ങൾ�് നൽകുന്ന വിില. ഒനോരാ സംമയാം ഹാിന്ദുസ്ത്രീയുചെടി ഉണ്മയാാണ്് പ്രകടിി�ിക്കുന്നചെതന്ന് 
സംമൂഹാചെത്ത നോബിാധായചെ�ടുത്തുംകയും മാനസംികമായാി അതിനോനാടി് ചെപിാരുംത്തചെ�ടിാതിരാിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്ന ഒരും സംംഘർ�തലം ഹാരാിയുമായുള്ള ജീീവിിതത്തിലുടിനീളം ചെ�ർളിചെയാ ഉലയ്ക്കുംന്നു.

കൈവിവിാഹാിക ജീീവിിതത്തിലൂചെടി കൈകവിരുംചെമന്ന് വിിചാാരാിച്ച സംനോന്താ�ത്തിനും സംാസ്ഥതയ്ക്കുംം 
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പികരാം നഷ്ടംചെ�ടിലിചെ�യും അപിരാിചാിതതാത്തിചെ�യും നോലാകമാണ്് ചെ�ർളി�് മുമ്പിലുള്ളത്. 
മതംമാറ്റമായാിരുംന്നില്ലാ ചെ�ർളിചെയാ അസംാസ്ഥമാ�ിയാിരുംന്നചെതന്ന് കാണ്ാം. അഞ്ചു വിർ�മായാി 
ഹാരാിചെയാ പ്രണ്യാിച്ച ചെ�ർളി, വിിവിാഹാത്തിനു നോവിണ്ട്ി മതം മാറുന്നത് ഒരും തമാശ�ളി മാത്രംമാനോയാ 
കണ്ട്ിരുംന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിിനും മനസ്സിനും ജീീവിിതത്തിനും നോചാതമില്ലാാത്ത ഒന്ന് മാത്രംം. എന്നാൽ 
“മതം മാറ്റത്തിനു നോശ�ം, കുറ്റനോബിാധാനോത്താചെടിയാാണ്് ഞാാൻ കർത്താവിിചെന�റ്റി ഓർ�ാറി് ” 
(2014: 13) എന്ന് പിറിയുന്നിടിനോത്ത�ാണ്് അസംാസ്ഥതയുചെടി ചെകട്ടുകൾ അവിൾ അഴിിച്ചുവിിടുന്നത്. 
ഓർക്കുനോന്താറും വിരാിഞ്ഞുമുറുകുന്ന അസംാാതന്ത്രയത്തിചെ� ഊരാാക്കുടുക്കുകളിൽ ചെ�ർളി നഷ്ടംങ്ങളുംചെടി 
കണ്ചെ�ടു�് തുടിങ്ങുകയാാണ്് പിതിവി്. യാഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയാ മതവിിശാാസംങ്ങളിനോലക്കുള്ള 
പിിൻമടി�ം എന്നതിലുപിരാി പുരും�ാധാിപിതയപിരാമായാ ചെപിണ്ണത്ത സംങ്കല്പനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
പിിന്മാടി�ം എന്നതായാിരുംന്നു ശരാി. ചെപിണ്ണത്തത്തിനോലക്കുള്ള നിർബിന്ധിതപിരാിവിർത്തനനോത്താടുള്ള 
പ്രതിനോരാാധാമായാി നോവിണ്ം ഈ പിിൻവിാങ്ങലിചെന കാണ്ാൻ. മതനോത്താടുള്ള കൈവികാരാികാഭാിനി
നോവിശം എന്നതിനപ്പുറിം ഹാരാിയാിൽ നിന്ന് തചെന്ന നോകൾക്കുന്ന മുഹാമ്മിദിനോലക്കുള്ള ദൂരാചെത്ത ചെ�ർളി 
തിരാിച്ചറിിയുന്നത് ഈ വിാർപ്പുമാതൃകകചെള തകർത്തുംചെകാണ്ട്ാണ്്. പ്രണ്യാസംാഫ്ലയത്തിനു നോവിണ്ട്ി 
തചെ� ഭാൌതികവും മാനസംികവുമായാ ജീീവിിതപിരാിസംരാങ്ങചെള അടിിച്ചമർനോത്തണ്ട്തിചെല്ലാന്ന തിരാിച്ചറിി
വിാണ്് വിിവിാഹാജീീവിിതത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഇറിങ്ങിനോ�ാ�ിന് ചെ�ർളിചെയാ നോപ്രരാി�ിക്കുന്നത്.

വിയതയസ്ത മതങ്ങളിൽചെ�ട്ടിവിർ പ്രണ്യാിക്കുനോമ്പാൾ തടിസ്സമാകാത്ത മതം, വിിവിാഹാ ജീീവിി
തത്തിനോല�് കടിക്കുനോമ്പാൾ വിൻനോതാതിൽ പ്രശ്നമാവുകയും പിരാിഹാാരാചെമന്ന നിലയാിൽ സ്ത്രീ 
പുരും�ചെ� മതത്തിനോല�് പിരാിവിർത്തനചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്ന പിരാമ്പരാാഗംത ചാട്ടിങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്് 
കൈദവിവിിളിയും പിിന്തുടിരുംന്നത്. പിിതൃനോമധാാവിിത്തസംമൂഹാം അടിിനോച്ചൽ�ിച്ച ചെപിണ്ണത്തത്തിചെ� 
എല്ലാാ ഭാാവിങ്ങളുംം കഥയാിൽ നോകന്ദ്രമായാി വിർത്തിക്കുന്നത് ചെ�ർളിയുചെടി ഭാർത്താവിായാ ഹാരാിയുചെടി 
അമ്മിയാിലൂചെടിയാാണ്്. അതായാത് സ്ത്രീയാായാ ചെ�ർളിയുചെടി നോമൽ പുരും�ാധാിപിതയത്തിചെ� എല്ലാാ 
യുക്തികളുംം അടിിനോച്ചൽപിിക്കുന്നത് ഒരും സ്ത്രീ തചെന്നയാാണ്് എന്നതാണ്് ഇവിിടുചെത്ത കൈവിരുംധായം. 
കിമ്മിലിചെ� The Gendered society എന്ന പുസ്തകത്തിചെല ലിംഗംപിദവിിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള നിരാീക്ഷണ്ം 
ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ പ്രസംക്തമാവുന്നു. “ലിംഗംപിദവിിചെയാന്നത് കൈജീവിികമായാ ചെപിണ്ണിചെനയും 
ആണ്ിചെനയും ക്രമീകരാിക്കുന്ന ലിംഗംമാതൃക�നുസംരാിച്ച് സംാമൂഹാികവിൽ�രാണ്ം നിർവ്വഹാിക്കുന്ന 
ലളിതമാചെയാാരും വിിഭാജീനവിയവിസ്ഥയാല്ലാ; മറിിച്ച് സംാർവ്വലൌകികമായാി നിലനിൽക്കുന്ന, ലിംഗംപിരാ
മായാ ചെ� പ്രതിഫ്ലനമാണ്ത്. ലിംഗംപിദവിിചെയാക്കുറിിച്ച് സംംസംാരാിക്കുനോമ്പാൾ അധാികാരാനോശ്രീണ്ി
ചെയാക്കുറിിയും അസംമതാചെത്തക്കുറിിച്ചും കൂടിിയാാണ്് നാം സംംസംാരാിക്കുന്നത്, ചെചാറിിയാ വിയതയാസംങ്ങ
ചെളക്കുറിിച്ചല്ലാ” (2008: 1). അതായാത്, സംാമൂഹായവിൽ�രാണ്ം വിഴിി ലിംഗംപിദവിിചെയാ മുൻനിർത്തി 
സ്ത്രീ, പുരും�ൻ എന്നിങ്ങചെന വിിഭാജീിക്കുന്നുചെവിങ്കിലും അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി ഈ ലിംഗംപിദവിികൾ 
ഉൾവിഹാിക്കുന്ന സംാതാം സംമാനമല്ലാ. ഒനോരാ ലിംഗംപിദവിി�കത്തും തചെന്ന വിിവിിധാ തരാം അധാികാരാനോശ്രീ
ണ്ികളുംം അസംമതാങ്ങളുംം പ്രവിർത്തിക്കുന്നതിചെനക്കുറിിച്ചു കൂടിി ചാർച്ച ചെചാനോയ്യംണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. ഇവിിചെടി 
പുരും�ാധാിപിതയ മൂലയങ്ങചെള ജീീവിിതചെമനോന്നാണ്ം പിിന്തുടിരുംന്ന ഹാരാിയുചെടി അമ്മിയും പിലനോ�ാഴും ഒട്ടും 
താൽപിരായമില്ലാാചെത അതിന് തുടിർച്ചയും ഇടിർച്ചയും നൽകുന്ന ചെ�ർളിയും തമ്മിിൽ സംംഘർ�ത്തി
ലാവുന്നത് ഈ വിയതയാസംങ്ങചെള സൂക്ഷ്മമായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നു.

നിശ്ശിബ്ദമാചെയാങ്കിലും അമ്മിയുചെടി നിർബിന്ധം എന്ന നില�് ഹാരാിയും പിിൻപിറ്റുന്നത് ഇനോത പുരും
�ാധാിപിതയ മൂലയങ്ങചെളയാാണ്്. ഹാരാി സംാീകരാിക്കുന്ന ഈ മൂലയങ്ങളുംചെടി പ്രതയക്ഷീകരാണ്ം കഥയാിൽ 
ഏറ്റവും പ്രധാാനമാണ്്. “മതം മാറിിയാാനോല അമ്മി കലയാണ്ത്തിനു സംമ്മിതിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും 
അചെല്ലാങ്കിൽത്തചെന്ന, അല്ലാാചെതയുള്ള ഒരും വിിവിാഹാം കുടുംബിത്തിചെല മറ്റു ചെപിണ്കുട്ടിികചെള എങ്ങചെന 
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ബിാധാിക്കുചെമന്നും നമ്മുചെടി കുട്ടിികൾ വിലുതായാാൽ എന്തു ചെചായ്യും എന്നും മറ്റും ഹാരാി പിറിഞ്ഞു” (2014: 
14). എന്നിടിത്താണ്് രാണ്ടു വിയക്തികൾ തമ്മിിചെലടുക്കുന്ന തീരുംമാനം എന്ന നില വിിട്ടി് വിിവിാഹാം ഒരും 
‘ചെപിാതു ‘കാരായമാവുന്നത്. ഇരും മതങ്ങളിലുമായാി ജീീവിിക്കുകയാാചെണ്ങ്കിൽ അത് ഹാരാിയുചെടി കുടുംബി
ത്തിചെല മറ്റു ചെപിണ്കുട്ടിികചെളയും സംാന്തം മ�ചെളയും എത്തരാത്തിൽ ബിാധാിക്കുചെമന്ന ഹാരാിയുചെടി 
ആശങ്ക ചെ�ർളിയുചെടി ഉത്തരാവിാദിത്തചെത്ത ഒന്നു കൂടിി ഉറി�ിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും നോ�ഹാനോത്താചെടി ചെ�ർളിനോയാാടി് ചെപിരുംമാറുന്ന സംഹാപ്രവിർത്തകനായാ മുഹാമ്മിദിൽ 
പിങ്കാളിയുചെടി സ്ഥാനം കചെണ്ട്ത്താൻ കഥാവിസംാനത്തിൽ അവിൾ�ാകുന്നു. “ ഒരാാൾ�് അപിരാചെന 
അസ്തിതാചെമന്ന പ്രശ്നത്തിചെ� തചെന്ന അതയന്താനോപിക്ഷിതമായാ ഉപിാധാിയാായും അസംംബിന്ധവും 
ആഗ്രഹാി�ാത്തതുമായാ സംാന്നിധായമായും ഉൾചെ�ാള്ളുകയും നോ�ഹാിക്കുകയും ചെചാനോയ്യംണ്ട്ി വിരുംം. 
ഈ രാണ്ടു വിാക്കുകൾ തമ്മിിൽ നോബിാധാപൂർവ്വമായാ ഒരാവിയക്തതയുണ്ട്്. ‘ഉൾചെ�ാള്ളുക’, ‘നോ�ഹാി
ക്കുക’—ഭ്രമാത്മകത ഉടിചെലടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ്്. ഉൾചെ�ാള്ളുന്നതിചെന ഒരാാളുംം നോ�
ഹാി�ാറിില്ലാ. ഒരുംവിൻ തചെ� ശരാീരാചെത്തയും ഭൂതകാലചെത്തയും വിർത്തമാനകാലാവിസ്ഥചെയായും 
ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. പിനോക്ഷ, പ്രണ്യാം ഒരാപിരാനിനോലക്കുള്ള ഒരും നീ�മാണ്്. തനോ�തിൽ നിന്നു നോവിറിിട്ടി 
അസ്തിതാത്തിനോലക്കും ആതയന്തികതയാിനോലക്കും ഭാാവിിയാിനോലക്കും;ഒരും ഭാാരാചെത്തനോയാാ ഏകാധാിപി
തയചെത്തനോയാാ ഉൾചെ�ാള്ളുകനോയാാ സംാീകരാിക്കുകനോയാാ എന്നാൽ അതിചെന നോ�ഹാി�ചെയാന്നല്ലാ 
അതിനോനാടു കലഹാിക്കുക എന്നാണ്ർത്ഥം” (2017: 736). ഹാരാിനോയാാടുള്ള പ്രണ്യാം നോമൽപിറിഞ്ഞാ 
‘ഉൾചെ�ാള്ളുക’ എന്ന നിലയാിനോല�് മാറുകയും മുഹാമ്മിദിൽ നോ�ഹാത്തിചെ� അനശാരാമായാ നിർ
വ്വചാനങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്തുംകയും ചെചായ്യുന്ന ചെ�ർളി തചെ� കർതൃ നോശ�ിചെയാ സ്ഥാനചെ�ടുത്താനാണ്് 
ശ്രീമിക്കുന്നത്. . ചെ�ർളിചെയാ സംംബിന്ധിച്ച്  വിിവിാഹാചെമന്നത് ഏകാധാിപിതയപിരാവും ഭാാരാവുമായാിരുംന്നു. 
അതിചെന നിശബ്ദമായാി സംാീകരാിച്ചും സംഹാിച്ചും ഉൾചെ�ാണ്ടു ചെകാണ്ട്് കലഹാിക്കുകയാായാിരുംന്നുചെവിന്ന് 
അവിളുംചെടി ഈ കർതൃസ്ഥാനം വിീചെണ്ട്ടുക്കുന്നതിലൂചെടി വിയക്തമാകുന്നു.

സംവിിനോശ�മായാി എടുത്തും പിറിനോയാണ്ട് മചെറ്റാരും കാരായം കൈലംഗംികതചെയാ സംംബിന്ധിക്കുന്ന
താണ്്. ലെസാക്ക�് ലെസാക്സ്ിൽ പ്രണ്യാിനിചെയാക്കുറിിച്ച് പ്രതിപിാദിക്കുന്നിടിത്ത് സംിചെമാണ് ദ ബുചെവ്വ 
നിർണ്ായാക തീരുംമാനം എടുക്കുന്നുണ്ട്്;

“പ്രണ്യാത്തിൽ മാത്രംനോമ സ്ത്രീ�് അവിളുംചെടി കൈലംഗംികതയും ആത്മരാതിയും തമ്മിിൽ 
സംാരാനോച്ചർച്ചനോയാാചെടി ചെപിാരുംത്തചെ�ടുത്താൻ കഴിിയൂ” (2017: 968)
“സംായാം കൈലംഗംികവിസ്തുവും ഇരായുമാ�ിത്തീർക്കുന്നത് അവിളുംചെടി ആത്മാരാാധാന�് വിിപി
രാീതമാണ്്”. (2017: 968)

ചെ�ർളിയുചെടി വിിവിാഹാജീീവിിതത്തിൽ കൈലംഗംികതചെയാക്കുറിിച്ച് യാാചെതാരും സൂചാനയും നൽകാത്ത 
കഥാകാരാി മുഹാമ്മിദുമായുള്ള പ്രണ്യാത്തിൽ അതിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകിയാിട്ടുണ്ട്്. തങ്ങളുംചെടി 
പ്രണ്യാചെത്ത പിരാസ്പരാം തിരാിച്ചറിിയുന്ന നോവിളയാിൽ കൈലംഗംികത ഏറ്റവും പ്രധാാനമായാി വിരുംന്നു. 
“അയാാളുംചെടി കൈകകൾ എചെ� കൈകക്കുള്ളിലായാി. പിതുചെ�, കുറുകിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന എചെ� 
ചെതാണ്ട്ക്കുഴിിയാിൽ അയാാളുംചെടി ചുണ്ടുകൾ ചെതാട്ടു. എചെ� വിരാണ്ട് കണ്ണുംകളിനോല�് അയാാളുംചെടി 
കണ്ണുംകൾ നോചാർന്നടിഞ്ഞു. പിിടിയ്ക്കുംന്ന ചെനറ്റിയാിൽ നിന്നും എചെ� ചെപിാട്ടി് നാവിിൻതുമ്പുംചെകാണ്ട്് അയാാൾ 
ഇള�ിമാറ്റി. എചെ� സംീമന്തനോരാഖയാിചെല ചുവിന്ന ചെപിാടിി അയാാൾ ചുണ്ടുകൾ ചെകാണ്ട്് ഒ�ിചെയാടു
ത്തും. താലിമാല ഒരും വിശനോത്തക്കുമാറ്റി, നൂറുകണ്�ിന് കഫ്നൂലുകളുംചെടി ചൂനോടിറ്റ് ചെപിാള്ളി�ിടിന്ന 
എചെ� ചെന�ിൻതടിം അയാാൾ കാരുംണ്യനോത്താചെടി തനോലാടിി. അയാാളുംചെടി കൈകകൾക്കുള്ളിൽ, എചെ� 
ജീീവിവിായുവിിന് കാത്ത് ഞാാൻ ക്ഷീണ്ിച്ചു കിടിന്നു” (2014: 16). ശാാസംംമുട്ടിലിചെ� ഭാാരാത്താൽ ചുമച്ചു 
ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന സംീതചെയാ നോ�ഹാത്താൽ ഉമ്മി വിച്ച് ചെ�ർളിയാാ�ി മാറ്റുന്നത് മുഹാമ്മിദാണ്്. സംായാം 
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ഉന്നതചെനന്ന് കരുംതാത്ത ഒരും പുരും�നിൽ നിന്നും പ്രണ്യാവും സംൌഹൃദവും ആദരാവും കരുംണ്യും 
കചെണ്ട്ത്തുംകയാായാിരുംന്നു ചെ�ർളി. കൈലംഗംികതയും പ്രണ്യാവും തമ്മിിൽ ഐകയചെ�ടുന്ന ഈ 
സംന്ദർഭാത്തിൽ സ്ത്രീകൈലംഗംികതചെയാ സംംബിന്ധിച്ച നിർണ്ായാക സംാധായതകചെള കചെണ്ട്ടു�ാനാവും. 
സംാരാമില്ലാ സംീനോത എന്ന് ആശാസംി�ിക്കുന്ന മുഹാമ്മിദിനോനാടി് സംീതയാല്ലാ ചെ�ർളി എന്ന് പിറിഞ്ഞാ് 
പു�ിരാിക്കുകയും അയാാളുംചെടി കൈകകൾ തചെ� കൈകകൾക്കുള്ളിലാക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന ചെ�ർളി 
ഇവിിചെടി കർതൃതാനോശ�ി കൈകവിരാിക്കുന്നു. മാത്രംവുമല്ലാ, മുമ്പ് സംീത എന്ന് ആചെരാങ്കിലും വിിളിക്കുനോമ്പാൾ 
മനസ്സിലുണ്ട്ാകുന്ന ഒരാാന്തൽ ഇന്ന് അവിൾ�ില്ലാ. എല്ലാാ അർത്ഥത്തിലും സംായാംനിർണ്യാനനോശ�ി 
കൈകവിരാിച്ച സ്ത്രീയാായാി ചെ�ർളി മാറുന്നു. മാത്രംവുമല്ലാ, ചെ�ർളിയുചെടി അസംാസ്ഥതയുചെടി എല്ലാാ മതചാി
ഹ്നങ്ങചെളയും ഇള�ിചെയാടുത്തും ചെകാണ്ട്ാണ്് മുഹാമ്മിദ് ചെ�ർളിയുമായാി തചെ� പ്രണ്യാം പിങ്കുവിക്കു
ന്നത്. ശാാസംംമുട്ടിലിചെ� സംമയാത്ത് കർത്താവിിചെ� കരുംണ് നിറിഞ്ഞാ കണ്ണുംകൾ കുഴിലായാി വിന്ന് 
കഫ്ങ്ങൾ ഒ�ിചെയാടുക്കുന്നതു നോപിാചെല കാരുംണ്യനോത്താചെടിയാാണ്് മുഹാമ്മിദ് ചെ�ർളിയുചെടി ചെന�ിൻ 
തടിം തനോലാടുന്നത്. സ്ത്രീ�് അപിരാതാവും പുരും�ന് കർതൃതാവും നൽകുന്ന സംാമൂഹായവിൽ�രാണ്പ്ര
ക്രിയായാിലൂചെടിയാാണ്് ഒരാാൾ സ്ത്രീയാായാിത്തീരുംന്നചെതന്ന സംിചെമാണ്ിചെ� നിരാീക്ഷണ്ചെത്ത ചെ�ർളി 
ഒരാർത്ഥത്തിൽ മറിികടിക്കുകയാാണ്ിവിിചെടി. അതായാത്, സ്ത്രീ ആയാിത്തീരുംക എന്ന നിലചെയാ നിരാാക
രാി�ാൻ അവിൾ തയ്യംാറിാവുന്നു എന്ന്. സംവിിനോശ�മായാി ഒന്നും ചെചായ്യംാനില്ലാാതിരാിക്കുന്ന ഒരാിടിചെത്ത 
അ�ാചെടി റിദ്ദുചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് തചെ� കർതൃതാചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്ന പുതിയാ ഒരാിടിത്തിനോല�് 
സംായാം പിറിിച്ചുനടുന്ന സ്ത്രീയാായാി ചെ�ർളി മാറുന്നു. അവിിചെടി സ്ത്രീ ആയാിത്തീരുംക എന്ന നിലചെയാ മറിി
കടിന്ന് ആത്മചെത്ത കചെണ്ട്ടു�ാൻ അവിൾ�് കഴിിയുന്നു.

ചെ�ർളിയുചെടി ജീീവിിതചെത്ത നിർണ്യാിക്കുന്ന ഏറ്റവും സംാാധാീനമുള്ള ഒന്നായാാണ്് കഥയാിൽ 
പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത്. മുഹാമ്മിദിചെ� കൈകകളിൽ ജീീവിവിായുവിിനായാി കാത്തും കിടിക്കുന്ന ചെ�ർളി 
ഏറ്റവും മനോനാഹാരാമായാി പ്രകൃതിചെയാ തചെ� ജീീവിനോനാടുപിമിക്കുന്നു. “ ഞാങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ആകാശം 
ചെതാടുന്ന വിൻമരാങ്ങൾ. മണ്ണിചെ� മാന്ത്രികതയാാൽ നോപിാ�ി�ി�ചെ�ട്ടി നനവിിചെ� സ്പർശത്തിൽ 
ഇളമുകുളങ്ങൾ ചെപിാട്ടിിയുണ്രുംന്ന, ഇലകൾ നോലാഹാത്തകിടുകളായാി തിളങ്ങുന്ന, ചാില്ലാകളാൽ 
മർമ്മിരാം ചെപിാഴിിക്കുന്ന മരാങ്ങൾ. ചെപിാടുന്നചെന അവിയാിൽ നിചെന്നാരും കാറ്റു വിീശി. ചെകാടുമുടിികളിചെല 
പുഴിനോപിാചെലചെയാാഴുകുന്ന, തണുത്തും ശുദ്ധിമായാ, ഹാരാിത നിറിമുള്ള പുതിയാ ഓക്സിിജീൻ. “ (2014: 16) 
മുഹാമ്മിദുമായുള്ള നോ�ഹാനിമി�ങ്ങൾ പുതിയാ ജീീവിിതത്തിനായുള്ള ഓക്സിിജീനായാാണ്് ചെ�ർളി�് 
അനുഭാവിചെ�ടുന്നത്. ശാാസംംമുട്ടിലിചെ� അസംാസ്ഥതകളിൽ നിന്നും മുക്തി നോനടിി പിച്ച�് നിറിക്കുന്ന 
ജീീവിചെ� പുതിയാ ഓക്സിിജീനാണ്് അവിൾ മുഹാമ്മിദിലൂചെടി കചെണ്ട്ത്തുംന്നത്. മണ്ണുംഗംനോവി�ണ്നോകന്ദ്രം 
അവിരുംചെടി ചെതാഴിിൽ നോമഖലയാായാി വിന്നത് യാാദൃച്ഛിികമാവിാൻ തരാമില്ലാ. ചെ�ർളിയും മുഹാമ്മിദും ഒറ്റ
�ിരാിക്കുന്ന നിമി�ങ്ങളിൽ ആശാാസംമാവുന്ന പ്രകൃതിയുചെടി കൂട്ടിാണ്് അവിർ�് ആ കുന്നിൽ മുകൾ. 
ഇരുംവിരാിലുമുള്ള നോ�ഹാത്തിചെ� സംാച്ഛിത പ്രകൃതി നൽകുന്നതാണ്്. മുഹാമ്മിദിലും ചെ�ർളിയാിലുമുള്ള 
നോ�ഹാചെത്ത പിരാിനോപിാ�ി�ി�ാനുള്ള അനുകൂലമായാ ഒരാിടിമാണ്് ആ സംാച്ഛിതയാിലൂചെടി പ്രകൃതി 
നൽകുന്നത്. അവിളിൽ നിന്നും വിിട്ടു നോപിാവിാത്ത ശാാസംംമുട്ടിലിചെ� അസംാസ്ഥതകചെള ചെ�ർളി
യാായാിരുംന്നനോ�ാൾ കർത്താവിാണ്് ഏറ്റുവിാങ്ങിയാിരുംന്നത് എന്നവിൾ വിിശാസംിച്ചിരുംന്നു. ചുമയും 
ശാാസംംമുട്ടിലും മൂലം ചെന�ിൽ നിറിഞ്ഞാ കഫ്ം അവിൾ�് തീരാാനോവിദനയാായാിരുംന്നു. അന്നവിൾ 
ആഗ്രഹാിച്ചിരുംന്ന ശുദ്ധിവിായുവിിചെ� സംാന്നിധായമാണ്് മുഹാമ്മിദിലൂചെടി പ്രകൃതി നൽകുന്നത്.

അസ്തിതാചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ആധാികൾ ഏചെറ്റടുക്കുന്ന ഭൂമി ചെ�ർളിയുചെടി മുന്നിൽ ആശാാസംവും 
സംംരാക്ഷണ്വും നൽകുന്ന ഒന്നായാി നിൽക്കുന്നു. “പിണ്ട്് ഉരുംൾചെപിാട്ടിിയാനോ�ാൾ ഉണ്ട്ായാതാവിണ്ം, 
ചെപിാന്തകൾ�പ്പുറിം ഭൂമി പിിളർന്നതു നോപിാചെല ഒരും വിിള്ളൽ. മുഹാമ്മിദിചെ� കൈകയാിൽ ബിലമായാി 
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നോശാഭാ എം.പിി.
1992-ൽ മലപ്പുറിം ജീില്ലായാിൽ ജീനനം. പിട്ടിാമ്പി സംംസ്കൃത നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് മലയാാളത്തിൽ ബിിരുംദവും കാലടിി ശ്രീീ
ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയുചെടി പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം തിരൂരാിൽ നിന്ന് ബിിരുംദാനന്തരാ ബിിരുംദവും 
നോനടിി. നിലവിിൽ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിചെല മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�കയാാണ്്.

പിിടിിച്ച് ഞാാനതിനുള്ളിനോല�് ഏന്തിനോനാ�ി. ഭൂഗംർഭാത്തിനോലയ്ക്കുംള്ള ഇരുംണ്ട് ഒരും വിഴിി. പുരാാതനമായാ 
ചാില ഓർമ്മികളാൽ എചെ� ചെന�് കയാ്ച്ചു. ചെതാണ്ട്യാിൽ ബിാ�ി നിന്ന ഒരും കട്ടി കഫ്ം കാറിിചെയാ
ടുത്ത്, ഭൂമിയുചെടി ആ പിിളർ�ിനോല�് ഞാാൻ തു�ി” (2014: 17) എന്ന എഴുത്തിലാണ്് കഥ അവിസംാ
നിക്കുന്നത്. ഹാരാിചെയാ വിിളിച്ച് വിീണ്ടും മതം മാറിി ചെ�ർളിയാാവിാൻ തീരുംമാനിച്ചതിനു നോശ�മാണ്് 
കഥയുചെടി അന്തയം ഇപ്രകാരാമാവുന്നത്. ചെ�ർളിയുചെടി ജീീവിിതത്തിചെല എല്ലാാ ആകുലതകചെളയും 
ഏറ്റുവിാങ്ങുന്ന ഭൂഗംർഭാത്തിചെല വിിള്ളൽ കഥയാിൽ മുഴിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരും ബിിംബിമാണ്്. പുരും�ാധാി
പിതയ ചാിന്തകളുംചെടി നോലാകത്ത് വിിചാാരാണ് ചെചായ്യംചെ�ട്ടി സംീത തചെ� ഭൂമിമാതാവിിചെ� സംമീപിനോത്ത�് 
അന്തർധാാനം ചെചായ്ത് രാാമായാണ്കഥനോയാാടി് സംാദൃശയമുള്ള ഒന്ന്. ചെ�ർളി മതം മാറിി സംാീകരാിക്കു
ന്ന നോപിരാ് ഏറ്റവും പ്രസംക്തമാവുന്നത് ഈ സംന്ദർഭാത്തിലാണ്്. സംീതയാായാിരാിക്കുനോമ്പാൾ തചെ� 
മനസ്സിനും ശരാീരാത്തിനും സംംഭാവിിച്ച നോരാാഗംാതുരാമായാ എല്ലാാ വിയഥകചെളയുമാണ്് അവിൾ ഭൂമിയുചെടി 
വിിള്ളലിനോല�് തു�ി�ളയുന്നത്. തന്നിനോല�് മറ്റുള്ളവിരാാൽ എത്തിചെ�ട്ടി സംീതചെയാ അവിൾ ഭൂമി
യാിനോല�് ഇറി�ി വിയ്ക്കുംകയാാണ്്.

ചെ�ർളിയുചെടി ജീീവിിതത്തിചെല ചാില സംന്ദർഭാങ്ങൾ വിർത്തമാനകാല സ്ത്രീജീീവിിതവുമായാി 
എപ്രകാരാമാണ്് സംംവിദിക്കുന്നചെതന്ന് വിയക്തമാണ്്. പ്രണ്യാത്തിചെ�യും വിിവിാഹാത്തിചെ�യും 
നോപിരാിൽ തചെ� നോമൽ പ്രനോയാാഗംി�ചെ�ടുന്ന പുരും�ാധാിപിതയമൂലയങ്ങനോളാടി് നിശബ്ദവും ശക്തവുമായാ 
പ്രതിനോരാാധാം തീർ�ാൻ കഥാവിസംാനത്തിൽ . തയ്യംാറിാവുന്നു എന്നിടിത്താണ്് ചെ�ർളി തചെ� വിയ
ക്തിതാചെത്ത കചെണ്ട്ടുക്കുന്നത്. ഈയാർത്ഥത്തിൽ തചെന്നയാാണ്് നോഡ്ാ. ചെക. എസം്. രാവിികുമാർ 
സംിതാരായുചെടി കഥകചെളക്കുറിിച്ച് നടിത്തിയാ നിരാീക്ഷണ്ം പിരാമപ്രധാാനമാവുന്നത്. “ആഖയാനചെത്ത 
പിരാമാവിധാി മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുന്നതാണ്് സംിതാരായുചെടി രാചാനാരാീതി. വിിവിരാണ്കല ചെഞാരും�ിചെയാടുത്തും 
ചാലനോനാർജ്ജം സംംഭാരാി�ാവുന്ന തരാത്തിലുള്ള രാീതിയാാണ്ത്. ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംത്തിൽ പുലർത്തും
ന്ന സംംക്ഷിപ്തതയും സൂക്ഷ്മതയും നിശിതതാവും അതിന് സംഹാായാകമാകുന്നു. ഏതാണ്ട്് വിാർപ്പു 
മാതൃകകളിനോല�് ഒതുങ്ങാൻ തുടിങ്ങുന്ന മലയാാളത്തിചെല സ്ത്രീവിാദകഥാസംാഹാിതയത്തിന് പുതിയാ 
തലങ്ങളിനോല�് ചാാലുകീറിാൻ സംിതാരായുചെടി കഥകൾ�് കഴിിനോഞ്ഞാക്കും” ( 2012: 144) എന്ന എഴുത്ത് 
ദൈദവ്യവ്യിളിയുചെടി ആഖയാനവുമായാി കണ്ണിനോചാർത്തും നോനാക്കുനോമ്പാൾ കൃതയതയാാർന്നതാവുന്നു.
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മലയാാളഭാാ�യും നോകരാളപിാണ്ിനീയാ ഭാാ�യവും
നോഡ്ാ വിി. അനീ�് കുമാർ

മുടി�ാലിൽ, രാണ്ട്ാർ പിി.ഒ., മൂവിാറ്റുപുഴി.

മനു�യമനസ്സിചെ� കൈനതികവും മൌലികവുമായാ സംിദ്ധിികളിചെലാന്നാണ്് ഭാാ�. ആശയാവിിനിമയാത്തി
ചെ� സംാാഭാാവിികമായാ മുന്നുപിാധാി കൂടിിയാാണ്ത്. മതാധാിഷ്ഠിിതമായാ സംങ്കൽപിങ്ങളിൽ ഭാാ�യുചെടി പ്രാ
ഗ്രൂപിചെമനോന്നാണ്ം ശബ്ദത്തിന് അതിയാായാ സ്ഥാനം നൽകിനോ�ാരുംന്നുണ്ട്്. ഒരും ആശയാത്തിചെ�നോയാാ 
പ്രവിർത്തിയുചെടിനോയാാ ചാിന്തയുചെടിനോയാാ പ്രതീകമായാിട്ടിാണ്് ശബ്ദം കടിന്നുവിരുംന്നത്. ഏകതാത്തിൽ 
ശബ്ദവും ബിഹുതാത്തിൽ സംംഭാാ�ണ്വുമായാി കടിന്നുവിരുംന്ന ഭാാ�യുചെടി പ്രാക്തന ചാരാിത്രംചെത്ത
ക്കുറിിച്ചുള്ള ചെവിളിപിാടുകൾ ഏചെതാരും ഭാാ�യാിലും അജ്ഞാംാതമാണ്്. അംഗംചാലനങ്ങളിലൂചെടിയും 
നോരാഖാചാിത്രംങ്ങളിലൂചെടിയും സംാന്തം ആശയാങ്ങചെളയും മനോനാവിികാരാങ്ങചെളയും തലമുറികളിലൂചെടി 
കൈകമാറ്റം ചെചായ്ത്് ആദിമ ജീനത വിിനിമയാ സംാരൂപിങ്ങചെള ഭാാ�ാചാിഹ്നങ്ങളായാി രൂപിാന്തരാചെ�ടുത്തി. 
മനു�യൻ സംമൂഹാജീീവിിയാായാതു ചെകാണ്ടു തചെന്ന വിയക്തിപിരാവും സംാമൂഹാികവുമായാ അനുഭാവിസംാകലയ
ത്തിചെ� ചെവിളിച്ചത്തിൽ തങ്ങൾ�് അനുഗുണ്മായാ രാീതിയാിൽ പികർത്തിചെവിച്ചതിചെ� ചെതളിവിാണ്് 
ലിഖിതഭാാ�. അത്തരാത്തിൽ അർത്ഥസംമ്പുംഷ്ടംമായാ ശബ്ദസം�യാത്തിൽനിന്നാണ്് ഭാാ�യുചെടി 
പിിറിവിി. ഉച്ചാരാണ് പ്രകൃതങ്ങളുംചെടി സ്ഥാനമാറ്റം അവിതരാി�ിച്ചുചെകാണ്ട്് ഭാാ�ാശാസ്ത്രകാരാന്മാാർ ശബ്ദ
സംാന്നിധായത്തിചെ� ഉറിവിിടിങ്ങളിനോലക്കുള്ള അനന്തസംാധായതകൾ ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. വിയക്തമായാി 
ഉച്ചരാി�ചെ�ടുന്ന ശബ്ദചെത്ത ഭാാ�യാായാി ഉപിനി�ത്തിൽ നോരാഖചെ�ടുത്തുംന്നുണ്ട്്. വിാചെമാഴിിവിഴി�
ങ്ങളുംചെടി സംാന്നിധായമാണ്് അറിിയാചെ�ടുന്ന ചാരാിത്രംത്തിചെല ആദയഭാാ�ാസംാരൂപിമായാി ചെപിാതുനോവി 
കണ്�ാ�ചെ�ടുന്നത്. ഏചെതാരും ഭാാ�യുചെടിയും മൌലികമായാ രൂപിമാണ്് ശബ്ദം എന്നതു 
ചെകാണ്ടുതചെന്ന ശബ്ദങ്ങളുംചെടി സംമുച്ചയാമാണ്് ഭാാ� എന്ന അഭാിപ്രായാം സംാതനോവി സംാീകാരായമാണ്്. 
അർത്ഥപിരാികൽപിനകളുംം വിസ്തുതകളുംം വിികാരാങ്ങളുംം ശബ്ദത്തിലൂചെടി വിയഞ്ജിി�ിക്കുവിാൻ സംാീകരാിച്ചി
രാിക്കുന്ന ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി വിയാപിാരാരൂപിമാണ്് അക്ഷരാങ്ങൾ. നോഗംാത്രംത്തനിമയുചെടി ആഴിങ്ങളിൽ നിന്ന് 
പുറിന്തള്ളചെ�ട്ടി ഭാാ�ണ്ക്രമത്തിൽ നിന്നാണ്് സംാതഃസംിദ്ധിമായാ ഭാാ�ാകൈശലി രൂപിം ചെകാള്ളുന്നത്. 
മനു�യനും ആശയാവും തമ്മിിലുള്ള ചാർച്ചകളിൽ ഭാാ� ഇടിനിലയാായാി നിന്നുചെകാണ്ട്് ലിഖിത ഭാാ� 
കാലത്തിചെ� ചാരാിത്രം പിാഠങ്ങളായാി മാറുന്നു. അത്തരാചെമാരും കാലത്തിചെ� ചാരാിത്രം നോരാഖകളായാി 
കടിന്നുവിരുംന്ന വിയാകരാണ്പിാഠത്തിന് ലിഖിത ഭാാ�യുചെടി ചാരാിത്രംനോത്താളം പ്രാധാാനയമുണ്ട്്.

ഭാാ�ാ പിഠന സംാീകാരായത�ായാി ചെപിാതുചെവി അവിലംബിിക്കുന്ന വിഴിികളിചെലാന്നാണ്് ഭാാ�ാ 
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നോഗംാത്രം സംങ്കല്പം. പിദാവിലി, വിർണ്ണമാല, സംർവ്വനാമങ്ങൾ, വിയാകരാണ് നിയാമങ്ങൾ, പ്രകൃതി പ്രതയ
യാങ്ങൾ, വിാകയഘടിന, പ്രനോയാാഗം സംാമയങ്ങൾ ഇവിയുചെടി സംമീകരാണ്ങ്ങചെള നോകന്ദ്രീകരാിച്ചാണ്് ഒന്നി
ലധാികം ഭാാ�കചെള ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന നോഗംാത്രംഭാാ�കൾ നിലചെകാള്ളുന്നത് (ഇൻനോഡ്ാ-യൂനോറിാപിയൻ, 
ചെസംമിറ്റിക്-ഹാാമറ്റിക്, ചെതക്കുകിഴി�ൻ ഏ�യാറ്റിക്, യൂകൈറിൻ-ആൽചെറ്റക്, ദ്രാവിിഡ്ം, ആ�ിക്, 
നീനോഗ്രാ-ബിാന്ത് തുടിങ്ങി പിലതരാം ഭാാ�ാനോഗംാത്രംങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പിണ്ഡ്ിതന്മാാർ പിരാാമർശിക്കുന്നു). 
ഇതിൽ ദ്രാവിിഡ് നോഗംാത്രംത്തിൽചെ�ട്ടി ഭാാ�കളിചെലാന്നാണ്് മലയാാളം. കൂടിാചെത തമിഴി്, കന്നടി, 
ചെതലുങ്ക്, തുളും, ചെകാങ്കിണ്ി, കുടിക്, ബ്രിാഹുയാി തുടിങ്ങിയാ പിതിനാറിിലധാികം ഭാാ�കൾ ദ്രാവിിഡ് 
ഭാാ�ാ നോഗംാത്രംത്തിലുണ്ട്്. 1816-ൽ എഫ്്.ഡ്ബ്ലിു.എല്ലാിസം് എന്ന ഭാാ�ാ ചാിന്തകനാണ്് ‘ദ്രാവിിഡ്നോഗംാ
ത്രംം’ എന്ന ആശയാം മുനോന്നാട്ടു ചെവിച്ചത്. ആദയകാലത്ത് നോദശ ചാരാിത്രംവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിാണ്് ദ്രാവിിഡ് 
ഭാാ�ാ നോഗംാത്രംത്തിചെലാന്നായാ മലയാാളം വിിലയാിരുംത്തചെ�ട്ടിത്. കാരാണ്ം ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാമായാ പില 
സംനോങ്കതങ്ങചെളയും മലയാാളം എന്ന പിദം ഉള്ളടി�ം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. തുടിർന്ന് കൈവിനോദശികരുംചെടി കടിന്നു 
വിരാനോവിാടുകൂടിി മലയാാളം ഭാാ�ാനാമം മാത്രംമായാി മാറുകയും നോകരാളം നോദശനാമമായാി തീരുംകയും 
ചെചായ്തു. മലയാായ്മ, മലയാാ�, മകൈലനാടി് തുടിങ്ങിയാ പിദങ്ങളുംം ആദയകാലത്ത് മലയാാള ഭാാ�ചെയാ 
അഭാിസംംനോബിാധാന ചെചായ്യംാൻ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. മലയാാള ഭാാ�യുചെടി ഉത്ഭവി ചാരാിത്രംവുമായാി 
ബിന്ധചെ�ട്ടി് പ്രധാാനമായും നാല് അഭാിപ്രായാങ്ങളാണ്് നിലവിിലുള്ളത്. നോവിദഭാാ�ചെയാന്ന് കരുംതി
നോ�ാരുംന്ന സംംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ്് മലയാാളഭാാ� ഉണ്ട്ായാചെതന്ന് നോകരാളകൌമുദി (1875) എന്ന 
വിയാകരാണ് ഗ്രന്ഥത്തിചെ� കർത്താവിായാ നോകാവുണ്ണി ചെനടുങ്ങാടിി അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു. പ്രസ്തുതവിാദം 
‘സംംസ്കൃതജീനയവിാദം’ എന്ന നോപിരാിലാണ്് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. കേകരളകൗമുദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിചെ� തുടി
�ത്തിൽത്തചെന്ന അതിനുള്ള ഉദാഹാരാണ്ം അനോേഹാം നോരാഖചെ�ടുത്തിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃതം, തമിഴി് എന്നീ 
ഭാാ�കൾ നോചാർന്നുണ്ട്ായാ മിശ്രീഭാാ�യാാണ്് മലയാാളചെമന്ന് (‘ഭാാ�ാമിശ്രീവിാദം’) ചെപ്രാഫ്. ഇളംകുളം 
കുഞ്ഞാൻപിിള്ള കേകരള ഭാാഷയുംലെെ വ്യികാസാ പരിണിാമങ്ങൾ എന്ന കൃതിയാിൽ അവികാശചെ�ടുന്നു.

ദ്രാവിിഡ് നോഗംാത്രംത്തിചെല പിഴി�ം ചെചാന്ന ഭാാ�യാായാ തമിഴുമായാി മലയാാളത്തിന് ഏചെറി അടു
�മുണ്ട്്. ഇത് അ�ാലചെത്ത ഭാാ�യുചെടി ഉൽ�ത്തി ചാർച്ചയാിൽ ആശയാക്കുഴി�ങ്ങൾ�് വിഴിിചെതളി
ച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഈ ബിന്ധചെത്ത ആധാാരാമാ�ി ദ്രാവിിഡ്നോഗംാത്രംത്തിചെല ഒരും സംാതന്ത്ര അംഗംചെമന്നതിനോന
�ാൾ ‘തമിഴിിചെ� ഉപിഭാാ�’യാായാി മലയാാളചെത്ത കണ്�ാ�ാചെമന്ന് എ കംപാരിറ്റീീവ്യ് ഗ്രാാമർ ഓഫ്് 
ദ്രവ്യീഡ്ിയിൻ ഓർ സാൗത്ത് ഇന്തയൻ ലീാംകേഗാവജ് എന്ന കൃതിയാിൽ നോറിാബിർട്ടി് കാൾഡ്ാൽ വിാദിക്കുന്നു. 
എഫ്്.ഡ്ബ്ലിു. എല്ലാിസം് എഴുതിയാ നോലഖനത്തിചെ� ചുവിടുപിിടിിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ്് ഇത്തരാചെമാരും വിാദചെത്ത 
കാൾഡ്ാൽ സംമർത്ഥിക്കുന്നത്. കാൾഡ്ാലിചെ� ഈ വിാദചെത്ത അംഗംീകരാിക്കുന്നവിരുംണ്ട്്. എന്നാൽ 
ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മി, എൽ.വിി. രാാമസംാാമി അയ്യംർ തുടിങ്ങിയാവിർ ‘മലയാാളം മൂലദ്രാവിിഡ് 
ഭാാ�യാിചെല സംാതന്ത്ര ശാഖ’യാായാി പിരാിഗംണ്ിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള നിഗംമനത്തിന് കൂടുതൽ സംാധൂകരാണ്ം 
നൽകി. മലീയിാളഭാാഷയുംം സാാഹിിതിയവുംം (1927) എന്ന കൃതിയാിലൂചെടി ഭാാ�ാപിണ്ഡ്ിതനായാ ആറ്റൂർ 
കൃഷ്ണപിി�ാരാടിി ഈ നിഗംമനചെത്ത അടിിസ്ഥാനചെ�ടുത്തി ആദയാഭാിപ്രായാം നോരാഖചെ�ടുത്തി. കൂടിാചെത 
നോഡ്ാ.ചെക.എം. നോജീാർജ്ജ്, ആർ. നാരാായാണ്�ണ്ി�ർ, ചെപ്രാഫ്. സംി. എൽ. ആ�ണ്ി തുടിങ്ങിയാ 
ഭാാ�ാപിണ്ഡ്ിതന്മാാരുംം ഈ വിാദചെത്ത അംഗംീകരാിക്കുന്നവിരാാണ്്. ആ കാലഘട്ടിത്തിൽ വിാചെമാ
ഴിിവിഴി�ത്തിചെ� സംാനോങ്കതികതാചെത്ത മാറ്റിചെ�ാണ്ട്്, വിരാചെമാഴിിയുചെടി രാീതി ശാസ്ത്രങ്ങചെള അവിലം
ബിിച്ചു ചെകാണ്ടുള്ള കാലഘട്ടി വിിഭാജീനചെത്ത ഒന്നിചെനാന്ന് വിയതയസ്തമായാിട്ടിാണ്് ഭാാ�ാ പിണ്ഡ്ിതന്മാാർ 
അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാത്. (ഉദാ: ആദിമലയാാളം, മധായമലയാാളം, നവിീന മലയാാളം എന്നിങ്ങചെന –പിി.
ശങ്കരാൻ നമ്പയാർ). ഏചെതാരും ഭാാ�യുചെടിയും കൈശശവിദശയാിൽ നിന്നാണ്് ആ ഭാാ�യുചെടി ചാരാിത്രംവും 
വിയാകരാണ്വും ഉദയാംചെകാള്ളുന്നത്. ഭാാ�ചെയാ സംമഗ്രമായാി അപിഗ്രഥിച്ച് അതിചെ� ഘടികങ്ങചെളയും, 
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അവിചെയാ നിയാന്ത്രിക്കുന്ന നിയാമങ്ങചെളയും കചെണ്ട്ത്തി ക്രമീകരാിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്് വിയാകരാണ്ം. 
ഏചെതാരും ഭാാ�യുചെടിയും ഘടിനാപിരാവും, പ്രനോയാാഗംപിരാവും, പിാഠപിരാവുമായാ നിയാമങ്ങളുംചെടി ആചെക
ത്തുംകയാാണ്് വിയാകരാണ്ം എന്ന് സംാമാനയമായാി പിറിയാാം. ‘വിയാക്രിയാനോന്ത അനോനന ശബ്ദാ: ഇതി 
വിയാകരാണ്ം’ (ശബ്ദങ്ങചെള ഘടികങ്ങളാ�ി വിിനോശ്ലീ�ിക്കുന്നതുചെകാണ്ട്് വിയാകരാണ്ം) എന്നാണ്് 
പിതഞ്ജിലി മഹാർ�ി (മഹാാഭാാ�യം) വിയാകരാണ്ശാസ്ത്രചെത്ത നിർണ്ണയാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. ഭാാ�ചെയാ 
ഭാാ�യാാ�ിത്തീർക്കുന്ന യുക്തിവിയാപിാരാമാണ്് വിയാകരാണ്ം. ഭാാ�യുചെടി അപിഗ്രഥനമാണ്് വിയാക
രാണ്ത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനതതാം. അക്ഷരാങ്ങചെള പിദങ്ങളായും വിാകയങ്ങളായും നിബിന്ധങ്ങളായും 
രൂപിചെ�ടുത്താൻ സംഹാായാിക്കുന്നത് വിയാകരാണ്മാണ്്. തതാചാിന്തയാിൽ നോവിദങ്ങളുംചെടി നോബിാധാനവും 
പിഠനവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ശിക്ഷണ് ശാസ്ത്രമാണ്് നോവിദാംഗംങ്ങൾ. നോജീയാതി�ം, കല്പം, നിരുംക്തം, 
ശിക്ഷ, വിയാകരാണ്ം, �ന്ദസ്സ് എന്നിങ്ങചെന ആറി് പിരാികല്പനകളാണ്് നോവിദാംഗംത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 
വിയാകരാണ്ം ശബ്ദശുദ്ധിിയുചെടി നിയാമങ്ങൾ അനുശാസംിച്ച് വിയാകരാണ്പിരാമായാ പ്രനോയാാഗം സംാധായ
തകചെള അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നു. ഭാാ�യാിൽ വിാക്കുകചെള വിയവിഹാരാിക്കുന്നതിചെന സംംബിന്ധിച്ചുള്ള 
അടിിസ്ഥാന നിയാമമാണ്് വിയാകരാണ്ം. ഒരും ഭാാ�യുചെടി അർത്ഥപിാഠങ്ങചെളയും ക്രമബിദ്ധിതചെയായും 
പ്രനോയാാഗം നിയാമങ്ങചെളയും ആസ്പദമാ�ിയാാണ്് വിയാകരാണ്ം നിലചെകാള്ളുന്നത്. ഭാാ�യുചെടി ലിഖി
തചാരാിത്രംത്തിൽ മലയാാള ഭാാ�യുചെടി വിയാകരാണ് സംവിിനോശ�തകചെളക്കുറിിച്ച് ചെവിളിച്ചം പികർന്നു 
നൽകുന്ന ആദയ കൃതിയാാണ്് സംംസ്കൃത ഭാാ�യാിൽ എഴുതചെ�ട്ടി ലീലാതിലകം. സംംവിാദരൂനോപിണ് 
ഭാാ�യുചെടി വിയാകരാണ്ാദി നിയാമങ്ങചെള ഉൾചെ�ാണ്ടു ചെകാണ്ട്് മുനോന്നാട്ടു നോപിാകുന്ന ഈ കൃതിയാിൽ 
എട്ടി് ശിൽപിങ്ങൾ (അധായായാങ്ങൾ) ഉണ്ട്്. പിതിനാലാം ശതകത്തിചെ� ഉത്തരാാർദ്ധിത്തിൽ രാചാി�
ചെ�ട്ടി ഈ കൃതിയാിചെല രാണ്ട്ാമചെത്ത ശിൽപിമായാ ‘ഭാാ�ാനിരൂപിണ്’ത്തിൽ ഉൾചെ�ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള 
പിരാഭാാഗം നിരൂപിണ്ം മുതൽ�ാണ്് വിയാകരാണ് പിഠന ചാർച്ച ആരാംഭാിക്കുന്നത്. വിിഭാക്തി പ്രതയയാങ്ങ
ളുംചെടി ചുവിടുപിിടിിച്ചുചെകാണ്ട്് വിയാകരാണ്ാദി നിയാമങ്ങചെള സംവിിസ്തരാം ലീലാതിലകകാരാൻ (അജ്ഞാംാത 
കർത്തൃകം) പ്രതിപിാദിക്കുന്നു.

മലയാാളഭാാ�യുചെടി വിയാകരാണ്പിാഠങ്ങൾ നോകാവുണ്ണി ചെനടുങ്ങാടിിയാിൽനിന്ന് (കേകരളകൗ
മുദി-1878) ആരാംഭാിക്കുന്നതാചെണ്ങ്കിലും അതിന് നവിീനമായാ കരുംത്തുംം ഊർജ്ജവും നൽകിയാത് 
ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമയാാണ്്. അനോേഹാത്തിചെ� കേകരളപാണിിനീയിം (1896) എന്ന കൃതിയാാണ്് 
അതിന് മാർഗ്ഗദർശകമായാത്. ചാങ്ങനാനോശ്ശിരാി ലക്ഷ്മീപുരാം ചെകാട്ടിാരാത്തിൽ 1863-ൽ ജീനിച്ച ഏ.ആർ. 
രാാജീരാാജീവിർമ്മി കുലഗുരുംവിായാ ചുന�രാ ശങ്കരാവിാരായരാിൽനിന്നും പിാരാമ്പരായവിഴിിയ്ക്കുംള്ള സംംസ്കൃത 
വിിദയാഭായാസംവും മാതുലനായാ നോകരാളവിർമ്മി വിലിയാ നോകായാിത്തമ്പുംരാാനിൽ നിന്നും കാവിയാഭായാസം
നവും ആർജ്ജിച്ചു. ‘ഗംണ്പിതയഷ്ടംകം’ എന്ന സംാതന്ത്ര രാചാന നിർവ്വഹാിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ്് ഏ.ആർ. 
തചെ� സംാഹാിതയ സംപിരായ ആരാംഭാിച്ചത്. പ്രാഥമിക വിിദയാഭായാസംാനന്തരാം അനോേഹാം ബിിരുംദങ്ങളായാ 
എഫ്്.എ.യും ബിി.എ.യും നോനടിി. 1896-ൽ തിരുംവിനന്തപുരാം സംംസ്കൃത പിാഠശാലയുചെടി ഇൻചെസ്പക്ട്
റിായാി നിയാമിതനായാി. തിരുംവിതാംകൂർ രാാജീവിംശത്തിചെല ആദയചെത്ത സംർ�ാർ ഉനോദയാഗംസ്ഥനാണ്് 
ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മി. തുടിർന്ന് മദ്രാസം് പ്രസംിഡ്ൻസംിയാിൽ നിന്നും സംംസ്കൃതത്തിൽ എം.എ. 
ബിിരുംദം നോനടിിചെ�ാണ്ട്് ഇംഗ്ലീീ�് നോകാനോളജീിൽ നാട്ടുഭാാ�ാ പിരായനോവിക്ഷകചെനന്ന സ്ഥാനം അലങ്ക
രാിച്ചു. ഇതിനിടിയാിൽത്തചെന്ന നിരാവിധാി പുരാസ്കാാരാങ്ങളുംം അനോേഹാചെത്ത നോതടിിചെയാത്തി. 1914-ൽ 
ശ്രീീമൂലം തിരുംനാൾ മഹാാരാാജീാവി് സംംസ്കൃത നോകാനോളജീിൽ ആദയമായാി ചെപ്രാഫ്സംർ തസ്തിക സൃഷ്ടംി
ച്ചത് നാട്ടുഭാാ��് കലാശാലയാിൽ സംിദ്ധിിച്ച അംഗംീകാരാമായാിരുംന്നു. ഈ തസ്തികയാിനോല�് ആദയം 
ചെതരാചെഞ്ഞാടു�ചെ�ട്ടിത് ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീ വിർമ്മിയാായാിരുംന്നു. പ്രസ്തുത പിദവിിയാിലിരാിചെ�ത്തചെന്ന 
1918-ൽ നോരാാഗംബിാധാിതനായാി അനോേഹാം അന്തരാിച്ചു. ചുരുംങ്ങിയാ ജീീവിിത കാലയാളവിിൽ വിിലചെ�ട്ടി 
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ധാാരാാളം കൃതികൾ ഏ.ആർ. മലയാാള സംാഹാിതയത്തിന് സംമ്മിാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്്. മലീയിാള ശ്വാകുന്തളം, 
മാളവ്യികാഗ്നിിമിത്രംം, സാവപ്നവ്യാസാവ്യദത്തം, ചാരുദത്തൻ, ഭാാഷാകുമാരസാംഭാവ്യം, കേമഘദൂതി്, മലീയിവ്യിലീാസാം 
തുടിങ്ങിയാ പിദയകൃതികളുംം കേകരളപാണിിനീയിം, പ്രഥമവ്യയാകരണിം, മധയമവ്യയാകരണിം, ശ്വബ്ദകേശ്വാധിനി, 
സാാഹിിതിയസാാഹിയം, വൃത്തമഞ്ജരി, ഭാാഷാഭൂഷണിം, മണിിദീപിക, പ്രബന്ധ സാംഗ്രാഹിം തുടിങ്ങിയാ ഗംദയകൃ
തികളുംം ആംഗാലീ സാാമ്രാാജയം, ലീഘുപാണിിനീയിം, പ്രസാാദമാലീ, സാാഹിിതിയകുതൂഹിലീം, മിെവ്യിഭാാവ്യരി, 
തുലീാഭാാരപ്രബന്ധം, ഋകേഗാവദകാരിക എന്നീ സംംസ്കൃതകൃതികളുംം അനോേഹാം രാചാിച്ചു. കൂടിാചെത ഉണ്ണായാി 
വിാരായരുംചെടി നളചാരാിതം ആട്ടി�ഥചെ�ഴുതിയാ കാന്താരാതാരാകം വിയാഖയാനവും നളിനി എന്ന കാവിയ
കൃതിചെ�ഴുതിയാ അവിതാരാികയും മയൂരാസംനോന്ദശത്തിചെനഴുതിയാ മുഖവുരായും മലയാാള മനോനാരാമയുചെടി 
ജീീവിചാരാിത്രം മാലയാിചെല ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലുള്ള ‘കേകരളവ്യർമ്മ വ്യലീിയി കേകായിിത്തമ്പുരാലെന’ക്കുറിിച്ചുള്ള 
ജീീവിചാരാിത്രം സംംഗ്രഹാവും ഇതിൽ തചെന്ന പ്രാധാാനയമർഹാിക്കുന്ന മികച്ച സംാഹാിതയ സംംഭാാവിനക
ളാണ്്.

ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീ വിർമയുചെടി സംാഹാിതയ സംംഭാാവിനകൾ മുഖയമായും ഭാാ�ാ നോസംവിനവും 
സംാഹാിതയ നോപിാ�ണ്വുമാണ്്. രാണ്ട്ിലും തുലയമായാി പ്രാഗംത്ഭയം ചെതളിയാി�ാൻ അനോേഹാത്തിന് 
കഴിിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. കൈവിനോദശികാഗംമനത്തിനു നോശ�മുള്ള നനോവിാത്ഥാന പിരാികൽപിനകൾ ഇന്തയയാി
ലും പ്രനോതയകിച്ച് നോകരാളത്തിലും പിരാിവിർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടംിച്ചു. സംാമ്പ്രദായാിക ജീീവിിത ക്രമത്തിൽ 
നിന്നും അനുദിന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും സംാഭാാ�ാ സംങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിീണ്ടുവിിചാാരാങ്ങളുംചെടി 
ആകത്തുംകയാാണ്് അതിൽ പ്രതിഫ്ലിച്ചത്. 1800-നും 1850-നുമിടി�് നോറിാബിർട്ടി് �മ്മിണ്ട്്, എഫ്്. 
സ്പ്രിിംഗം്, നോജീാസംഫ്് പിിറ്റ് എന്നിവിർ സംാതന്ത്ര വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാചാിച്ചു. തുടിർന്ന് ഗുണ്ട്ർട്ടി്, റിവി. 
മാത്തൻ ഗംീവിറുഗംീസം്, നോകാവുണ്ണി ചെനടുങ്ങാടിി, നോശ�ഗംിരാി പ്രഭു എന്നിവിർ മലയാാള വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുംമായാി കടിന്നുവിന്നു. ഇവിചെയാല്ലാാം ഭാാ�യാിൽ വിിലചെ�ട്ടിതായാിരുംചെന്നങ്കിലും നോപിാരാായ്മകളുംള്ളവിയാാ
യാിരുംന്നു. സംംസ്കൃതവിയാകരാണ്ചെത്ത മുന്നിൽ കണ്ടുചെകാണ്ട്് രാചാി�ചെ�ട്ടിതായാിരുംന്നു മി�തും. ഇതിൽ 
നിചെന്നല്ലാാം മാറിി ചെചാറു�ത്തിൽ പിഠി�ാനിടിയാായാ (ഗംാർത്ത് കൈവിറ്റ് സംായാി�ിചെ�) വിയാകരാണ് 
പിാഠത്തിനുള്ളിചെല അറിിവിനുഭാവിമാണ്് നചെല്ലാാരും വിയാകരാണ് ഗ്രന്ഥം മലയാാളത്തിൽ രാചാി�ാൻ 
ഏ.ആറിിചെന നോപ്രരാി�ിച്ചത്. അതിന് അടിിത്തറിയാായാതാകചെട്ടി നോറിാബിർട്ടി് കാൾഡ്ാലിചെ� ദ്രാവ്യിഡ്ഭാാ
ഷകളുംലെെ തിാരതിമയ വ്യയാകരണിം, ചെഹാർമൻ ഗുണ്ട്ർട്ടിിചെ� മലീയിാള വ്യയാകരണിം, ഭാവിനന്ദിയുചെടി നന്നൂൽ 
(തമിഴി് ), തമിഴി് നന്നൂൽ ഇംഗ്ലീീ�് പിരാിഭാാ�—ഡ്ബ്ലിൂ. നോജീായാസം്, എസം്. സംാമുവിൽ പിികൈള്ള, 
നോഡ്ാ. എഫ്്. കിറ്റലിചെ� കർണ്ണാെക വ്യയാകരണിം (പിരാിഭാാ�), നന്നയാ ഭാട്ടിാരാക പ്രണ്ീതചെ� ലെതിലുങ്കു 
വ്യയാകരണിം, ആന്ധ്ര ശ്വബ്ദ ചിന്താമണിി, വിി. സുബ്ബിറിാവുവിിചെ� സുലീഭാ വ്യയാകരണിം, എ.എച്ച്. ആർദചെ� 
സുലീഭാവ്യയാകരണി പരിഭാാഷ, എം. ശ്രീീനിവിാസം അയ്യംങ്കാരുംചെടി തിമിൾ സ്റ്റഡ്ീസാ്, ലീീലീാതിിലീകം (കചെയ്യംഴു
ത്തുംപ്രതി) തുടിങ്ങിയാ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്്. 1891-ൽ രാചാന ആരാംഭാിച്ച നോകരാളപിാണ്ിനീയാം ഗ്രന്ഥത്തിചെ� 
രാണ്ട്ാം പിതി�ിൽ (1896) നിരാവിധാി പിരാിഷ്കാരാങ്ങൾ അനോേഹാം വിരുംത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. ഗ്രന്ഥശീർ�കം 
ചെകാണ്ട്് പിാണ്ിനി മഹാർ�ിയുചെടി അഷ്ടംാധായായാിയുമായുള്ള ബിന്ധം നോദയാതി�ിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും 
‘പിാണ്ിനി മഹാർ�ി യുചെടി പിഴിയാ കരുംവിിൽ ഇട്ടു വിാർചെത്തടു�യാാൽ നോമൽചെചാാന്ന ചാില അറ്റകു
റ്റങ്ങൾ നോകരാളപിാണ്ിനീയാത്തിലും ഏചെറിക്കുചെറി സംംഭാവിിച്ചുനോപിായാിരുംന്നു’ചെവിന്ന് ഏ.ആർ. തചെന്ന 
ഏറ്റുപിറിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. തികച്ചും പിാണ്ിനീയാ കൈശലിയാിലായാിരുംന്നു ആദയചെത്ത പിതി�്.

നോകരാളപിാണ്ിനീയാത്തിചെ� ഇന്നു പ്രചാാരാത്തിലിരാിക്കുന്ന പിതി�് 1917-ൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച
താണ്്. നോകരാളപിാണ്ിനീയാം ഒന്നാം പിതി�ിചെ� അവിതാരാികചെയാഴുതിയാിരാിക്കുന്നത് മാതുലനായാ 
നോകരാളവിർമ്മി വിലിയാനോകായാിത്തമ്പുംരാാനും രാണ്ട്ാംപിതി�ിന് ഏ.ആറിിചെ� പ്രിയാശി�യനായാ 
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സംാഹാിതയപി�ാനനൻ പിി.ചെക. നാരാായാണ് പിിള്ളയുമാണ്്. പിരാിഷ്കരാിച്ച രാണ്ട്ാമചെത്ത പിതി�ിചെല 
അവിതാരാികാകാരാനായാ പിി.ചെക. നാരാായാണ്പിിള്ളയ്ക്കുംള്ള സ്ഥാനം വിിസ്മരാി�ാവുന്നതല്ലാ. ഈ 
രാണ്ട്് അവിതാരാികകളുംം ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യാിലാണ്് എഴുതചെ�ട്ടിത്. ആദയപിതി�് നോകരാളവിർമ്മി വിലി
യാനോകായാിത്തമ്പുംരാാന് സംമർ�ിച്ചുചെകാണ്ട്് ഗ്രന്ഥകർത്താവിിചെ� നോപിരാ് അ.രാാ. രാാജീരാാജീവിർമ്മിാ 
(അനന്തപുരാത്ത് രാാജീരാാജീവിർമ്മിാ രാാജീരാാജീവിർമ്മിാ) എന്ന് പ്രനോയാാഗംിച്ചുകാണുന്നു. കൂടിാചെത ‘പി�
പിാഠങ്ങളാനോലാ പൂർണ്ണം വിയാകരാണ്ം മുനി പി��ാട്ടുകള�ാറു പിറിനോഞ്ഞാനിന്നിവിൻ പുനഃ’ എന്ന് 
പിാണ്ിനി മഹാർ�ിചെയായും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്മരാിക്കുന്നുണ്ട്്. 1968 വിചെരാ നോകരാളപിാണ്ിനീയാത്തിചെ� 
നോകാ�ികൈറിറ്റ് കുളംകുന്നത്ത് രാാമൻനോമനോനാചെ� ഉടിമസ്ഥതയാിൽ നടിത്തിയാിരുംന്ന ബിി.വിി. ബു�് 
ഡ്ിനോ�ാ (തിരുംവിനന്തപുരാം) �ായാിരുംന്നു. തുടിർന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിചെ� പികർ�വികാശം മചെറ്റല്ലാാ 
പ്രസംാധാകരുംം ഏചെറ്റടുത്തും. ‘ഇന്നതു ചെതറ്റ്, ഇന്നതു ശരാി എന്നു വിിധാി�, പുതിയാ ആശയാങ്ങചെള 
ആവിശയംനോപിാചെല ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗമുണ്ട്ാക്കുക, പിഴിയാ മാമൂലുകളുംം തറിവിാട്ടുസംാത്തും�
ചെളയും രാക്ഷിച്ചുനോപിാരുംക, പിരാപിരാിഭാവിംചെകാണ്ട്് ചെകടുതൽ തട്ടിാചെത സൂക്ഷി�, ദുസംാാതന്ത്രയത്താൽ 
ഉണ്ട്ാകുന്ന നിയാമലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം വിയാകുലീഭാാവിം വിരാാതിരാി�ാൻ നോവിണ്ട് ഏർ�ാടുകൾ 
ചെചായ്ക, ഇചെതല്ലാാം വിയാകരാണ്ം ചെകാണ്ട്ല്ലാാചെത സംാധാി�യാില്ലാ, എന്നുനോവിണ്ട്, വിയാകരാണ്മില്ലാാത്ത 
ഭാാ� രാാജീാവിില്ലാാചെത രാാജീയം നോപിാചെലയാാകുന്നു’ചെവിന്ന് ഭാാ�യാിൽ വിയാകരാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി ആവിശയ
കതചെയാ�റ്റി ഏ.ആർ. കേകരളപാണിിനീയിത്തിചെ� മുഖവുരായാിൽ ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നു. മലയാാള ഭാാ�യുചെടി, 
ചെപിാതുചെവി മണ്ിപ്രവിാളത്തിചെ�, ലക്ഷണ്ഗ്രന്ഥമായാ ലീീലീാതിിലീകം സംംസ്കൃത പിാരാമ്പരായത്തിലുണ്ട്ായാ 
കൃതിയാാണ്്. അതിൽ പ്രാചാീന തമിഴി്  വിയാകരാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടിയും സംംസ്കൃത വിയാകരാണ് ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുംചെടിയും സംാീകാരായതകൾക്കും വിയാഖയാനങ്ങൾക്കുമാണ്് പ്രാധാാനയം നൽകി�ാണുന്നത്. 
അത്തരാചെമാരും ഭാാ�ാനുക്രമചെത്ത നോമാചാി�ിച്ച് നവിീന മലയാാളഭാാ��് പുതിചെയാാരും ചെതളിച്ചം 
നൽകാനാണ്് ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മി കേകരളപാണിിനീയിത്തിലൂചെടി ശ്രീമിച്ചത്.

കേകരളപാണിിനീയിം ഒന്നാം പിതി�ിനും രാണ്ട്ാം പിതി�ിനും നിരാവിധാിയാായാ വിയതയാസംങ്ങളും
ണ്ട്്. സൂത്രംവൃത്തി മാതൃകയാിലാണ്് ആദയപിതി�് ചെവിളിച്ചം കണ്ട്ത്. കൂടിാചെത ഗ്രന്ഥനിർമ്മിിതിയാിൽ 
ശിക്ഷാകാണ്ഡ്ം, പിരാിനിഷ്ഠിാകാണ്ഡ്ം, ആകാംക്ഷാകാണ്ഡ്ം, നിരുംക്തികാണ്ഡ്ം എന്നിങ്ങചെനയു
ള്ള അദ്ധിയായാ വിിഭാജീനങ്ങളുംമുണ്ട്്. ആദയപിതി�് പ്രകരാണ്ങ്ങളുംം 358 സൂത്രംങ്ങളുംം ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. 
എന്നാൽ, രാണ്ട്ാം പിതി�ിചെല പ്രനോതയകതയാാണ്് പിീഠിക. ഇതിൽ ഭാാ�യുചെടി ഉൽ�ത്തി, ഘട്ടിവിിഭാ
ജീനം, അക്ഷരാമാല (53 അക്ഷരാങ്ങൾ), വിർണ്ണവിികാരാങ്ങൾ എന്നിവിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള സംവിിനോശ� 
വിിവിരാണ്ങ്ങളുംണ്ട്്. കൂടിാചെത സംന്ധിപ്രകരാണ്ം, നാമാധാികാരാം, ധാാതാധാികാരാം, നോഭാദകാധാികാരാം, 
നിപിാതാവിയയാാധാികാരാം, ആകാംക്ഷാധാികാരാം, ശനോബ്ദാൽ�ത്തി, പിരാിശിഷ്ടംം, ധാാതുപിാഠം എന്നി
ങ്ങചെന അദ്ധിയായാങ്ങചെള (ഉപി) അധാികാരാങ്ങളായാി ക്രമചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു. 194 കാരാികകൾ 
ഉൾചെ�ാള്ളുന്നതാണ്് രാണ്ട്ാംപിതി�്. ഗ്രന്ഥരാചാന�് ഉപിാദാനങ്ങളായാ കൃതികചെളക്കുറിിച്ച് ഒന്നാം
പിതി�ിൽ പിറിഞ്ഞാിട്ടിിചെല്ലാങ്കിലും രാണ്ട്ാം പിതി�ിൽ കൂട്ടിിനോച്ചർത്തിട്ടുണ്ട്്. രാണ്ടു പിതിപ്പുകളിലും ഗ്രന്ഥ
കാരാചെ� ഹ്രസംാമായാ മുഖവുരായുമുണ്ട്്. രാണ്ട്ാംപിതി�ിൽ ഏചെറിക്കുചെറി സംാാധാീനിച്ചത് ഗുണ്ട്ർട്ടിിചെ� 
മലീയിാളഭാാഷാ വ്യയാകരണിം എന്ന കൃതിയാാണ്്. ഇതിൽ അക്ഷരാമാല ക്രമത്തിൽ വിർണ്ണ വിികാരാചെത്ത 
കൂട്ടിിനോച്ചർത്തും എന്നത് നോപിാരാായ്മയാായാി ഭാാ�ാചാിന്തകർ ചൂണ്ട്ി�ാണ്ിക്കുന്നു. ‘വിയാകരാണ്ത്തിചെ� 
വിി�യാചെത്ത ശിക്ഷ, പിരാിനിഷ്ഠി, ആകാംക്ഷ, നിരുംക്തി എന്നു നാലു വികുപ്പുകളിലായാി പിിരാിച്ച് 
ഓനോരാാന്നിനും ഓനോരാാ കാണ്ഡ്ം വിീതം വിിനിനോയാാഗംിക്കുക, പൂർവി കൈവിയാാകരാണ്ന്മാാർ അംഗംീകരാി
ച്ചിരുംന്ന �ന്ദസ്സ്, അലങ്കാരാം ഈ വിി�യാങ്ങചെള വിയാകരാണ് ബിാഹായങ്ങളാകയാാൽ വിിട്ടുകളയുക, 
സംംസ്കൃത വിയാകരാണ്വും ഭാാ�ാ വിയാകരാണ്വും തമ്മിിൽ കൂട്ടിിക്കുഴി�ാതിരാിക്കുക, നാമം, കൃതി, 
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നോഭാദകം, നിപിാതം, അവിയയാം എന്നിങ്ങചെന ശബ്ദങ്ങചെള രാണ്ടു വിിഭാാഗംങ്ങളായാി നോവിർതിരാിക്കുക, 
ഗംതികൾ, അനുപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ, വിിഭാക്തയാഭായാസംങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ ശബ്ദസംമൂഹാങ്ങൾ ഉചെണ്ട്ന്നു 
വിയവിസ്ഥാപിനം ചെചായ്യുക എന്നിങ്ങചെന ആശാസംയങ്ങളായാ പില പിരാിഷ്കാരാങ്ങളുംം വിരുംത്തി ഭാാ�ാ 
വിയാകരാണ്ത്തിചെ� സംമഞ്ജിസംവും സംമ്പൂർണ്വുമായാ രൂപിം ഇദംപ്രഥമമായാി പ്രദർശി�ിച്ചിട്ടുള്ള 
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിചെ� മാഹാാത്മയം വിാക്കുകചെളചെ�ാണ്ടു പിരാിനോച്ഛിദി�ാവുന്നതല്ലാ’ എന്ന് ഉള്ളൂർ 
എസം്. പിരാനോമശാരായ്യംർ ഒന്നാംപിതി�ിചെന മുൻനിർത്തി വിിലയാിരുംത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. ‘ഭാാ�യാിചെല കുനോറി 
പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ നിരാത്തിചെവിച്ച് അവിയ്ക്കും സംാധുതാം കല്പിക്കുന്ന കുനോറി നിയാമങ്ങൾ എഴുതി വിച്ചതു
ചെകാണ്ട്് ഒരും വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥം അതിചെ� ലക്ഷയം സംാധാിതമാക്കുന്നില്ലാ. പ്രനോയാാഗംതലത്തിൽ ഭാാ� 
അനുഭാവിചെ�ടുത്തുംന്ന അനന്ത സംാധായതകചെള ചെതാട്ടിറിിഞ്ഞാ് ഭാാ�യുചെടി പ്രജീനക പ്രഭാാവിത്തിനു 
കാരാണ്ങ്ങളായാ ആന്തരാ ഘടിനാരാഹാസംയങ്ങചെള ഇഴിപിിരാിച്ചു കാണ്ിച്ചു ചെകാടുക്കുന്നതിലാണ്് വിയാ
കരാണ്ത്തിചെ� ഫ്ലസംിദ്ധിി. ഈ ലക്ഷയം ഒരും വിലിയാ അളവുവിചെരാ നിസ്സംശയാം സംാധാിതമാകുന്ന 
ഏക മലയാാള വിയാകരാണ് കൃതിയാാണ്് നോകരാളപിാണ്ിനീയാം’ എന്ന് കൈവിയാാകരാണ്നായാ നോഡ്ാ. 
എൻ.ആർ. നോഗംാപിിനാഥപിിള്ളയും സംമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്്.

മലയാാളഭാാ�യുചെടി സംമ്പൂർണ്ണ വിയാകരാണ്പിാഠങ്ങളായാി വിിലയാിരുംത്തചെ�ട്ടിിട്ടുള്ള അപൂർവി 
രാചാനയാാണ്് ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മിയുചെടി കേകരളപാണിിനീയിം. നിരാന്തരാമായാ വിായാനകൾക്കും 
പുനർപിാഠങ്ങൾക്കും വിിമർശനങ്ങൾക്കും ഈ കൃതി ഒരും നോഹാതുവിായാി മാറുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും കേകരള
പാണിിനീയിചെത്ത മറിികടി�ാൻ പിിൽ�ാലചെത്ത (പിരാിഷ്കരാിച്ച) വിയാകരാണ് പിഠനങ്ങൾചെ�ാന്നും 
സംാധാിച്ചിട്ടിില്ലാ. കേകരള പാണിിനീയിത്തിനു മുൻപും നോശ�വുമുണ്ട്ായാിട്ടുള്ള വിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങചെള 
സംമകാല ഭാാ�ാദർശനത്തിചെ� ചെവിളിച്ചത്തിൽ വിിലയാിരുംത്തുംനോമ്പാൾ അവി വിയാകരാണ്നിയാമങ്ങ
ളുംചെടി അപൂർണ്ണ ചാരാിത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങളായാി മാറുന്നു. 1917-നു നോശ�ം മലയാാള വിയാകരാണ് സംങ്കൽപിത്തി
ലുണ്ട്ായാ മുനോന്നറ്റങ്ങൾ ഉൾചെ�ാള്ളുന്നവിർ നോകരാളപിാണ്ിനിയുചെടി സംിദ്ധിാന്തങ്ങചെള നിശിതമായാി 
വിിമർശിനോ�ണ്ട്ിവിരുംം. കാരാണ്ം ഈ കൃതിചെയാ വിിസ്മരാിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള മലയാാള വിയാകരാണ്പിഠനം 
പ്രശ്നഭാരാിതമാണ്്. കേകരളപാണിിനീയിചെത്ത വിിമർശന വിിനോധായാമാ�ിയാവിരാിൽ പ്രധാാനികളായാ 
നോശ�ഗംിരാി പ്രഭു, സംി.എൽ. ആ�ണ്ി, ചെക.വിി. രാാമചാന്ദ്രകൈപി, സംി.വിി. വിാസുനോദവിഭാട്ടിതിരാി തുടിങ്ങിയാവി
ചെരായും പ്രസ്തുത വിയാകരാണ്പിഠനഗ്രന്ഥത്തിൽ പുതുസംാധായതകൾ കചെണ്ട്ത്തിയാ എൽ.വിി. രാാമസംാാമി 
അയ്യംർ, ചെക. സുകുമാരാപിിള്ള, ചെക. എം. പ്രഭാാകരാവിാരായർ തുടിങ്ങിയാവിചെരായും പുതിയാ വിയാകരാണ് പിഠി
താ�ൾ ആശ്രീയാിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും നോകരാളപിാണ്ിനീയാ ചാർച്ചകചെള മറിികടിന്നുചെകാണ്ട്് അവിർ�് 
മുനോന്നാട്ടു നോപിാകാനാവിില്ലാ. കാരാണ്ം കാലത്തിനനുസംരാിച്ച് ഭാാ�യുചെടി പ്രനോയാാഗം സംാധായതകൾ�് 
പിരാിണ്ാമം സംംഭാവിിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ഒരും മൂലപിഠന ഗ്രന്ഥത്തിചെ� ആവിശയകത തീർച്ചയാായും ഉണ്ട്്. 
ആ കുറിവു പിരാിഹാരാിക്കുന്നതിനായാി ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മിയുചെടി കേകരളപാണിിനീയിം എ�ാലത്തുംം 
സംഹാായാകമാണ്്. കാരാണ്ം.... ‘വിിദയാർത്ഥികളുംചെടി മനസ്സിൽ അങ്കുരാിക്കുന്ന നിശ്ചയാങ്ങൾ ഋതു�
ളിചെല കുസുമങ്ങൾനോപിാചെല മാറിിമാറിിവിരുംന്ന സ്ഥിതിവിിനോശ�ങ്ങൾ�് അധാീനങ്ങചെളനോന്നയുള്ളൂ 
എങ്കിലും എചെ� മനോനാരാഥം ആ കൂട്ടിത്തിൽ ഉൾചെ�ടിാചെത ഈ മാതിരാിയാിൽ ഒരും വിിധാചെമല്ലാാം 
ഫ്ലിച്ചതിൽ സംനോന്താ�ിക്കുന്നു. പിിന്നീടി് എം.എ. പിരാീക്ഷയ്ക്കും പുറിചെ�ടുകയും അതിൽ ആറിാം ശാഖ 
എടുക്കുകയും ചെചായ്ത്ിരുംചെന്നങ്കിൽ ഈ നോവില�് ഞാാൻ തുനിയുന്നത് സംംശയാം തചെന്നയാായാിരുംന്നു. 
ഇങ്ങചെന ഇംഗ്ലീീ�് വിിദയാഭായാസംത്തിചെ� ആദിയാിൽ സ്ഫുരാിച്ചതും ഒടുവിിൽ പ്രകാശിച്ചതുമായാ എചെ� 
കൌതുകമാകുന്നു പ്രകൃതപുസ്തകം’. അത് മലയാാള ഭാാ�ാവിയാകരാണ്ത്തിചെ� അനോനകം ഗംനോവി�ണ്
തലങ്ങചെള സംാാഗംതം ചെചായ്യുന്നു.
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നോഡ്ാ. വിി. അനീ�് കുമാർ
മധുരാ കാമരാാജീ് സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ നോഡ്ാക്ട്നോറിറ്റ് നോനടിി. യു.ജീി.സംി. യുചെടി 
നോപിാസ്റ്റാ് നോഡ്ാക്ട്റിൽ ചെഫ്നോല്ലാാ�ി�് ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ആധുനികതയാിചെല എഴുത്തിടിങ്ങൾ, അതികഥയുചെടി ആഖയാ
നതന്ത്രം, കാഴ്ചാന്തരാങ്ങൾ, ആധുനികകഥയാിചെല സ്ത്രീസംാതാനിർമ്മിിതികൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം ഗംനോവി�ണ് 
സംംബിന്ധിയാായാ നിരാവിധാി നോലഖനങ്ങളുംം പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.
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കുടിമാളൂർ—ഐതിഹായവും പ്രാനോദശികചാരാിത്രംവും
ആതിരാ ചെക.ആർ.

ഗംനോവി�ക, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ചെസംൻറി് നോതാമസം് നോകാനോളജീ്, പിാലാ

സംംസ്കാാരാചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്ന പ്രധാാനഘടികങ്ങളിചെലാന്നാണ്് സ്ഥലം. ഒരും ജീനതയുചെടി വിിശാാസം
ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ മിത്തുംകൾ സ്ഥലവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിിട്ടിാണ്് രൂപിം ചെകാണ്ട്ിട്ടുള്ളത്. പ്രനോദശചെമന്ന 
പിദചെത്ത ഭാരാണ്ത്തിചെ�നോയാാ ഉത്പിാദനനോകന്ദ്രത്തിചെ�നോയാാ സംംസ്കാാരാത്തിചെ�നോയാാ മതനോകന്ദ്രീകൃത
ഘടികത്തിചെ�നോയാാ പിരാിസ്ഥിതിനോകന്ദ്രത്തിചെ�നോയാാ അടിിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവിചാി�ാം. അതിനാൽ 
ആനോപിക്ഷികാർത്ഥമുള്ള ഒരും പിദമാണ്് പ്രനോദശം എന്നു പിറിയാാം. പ്രനോദശം എന്നത് ഒരും സ്ഥലനോമാ 
സ്ഥലനോ�നോരാാ മനോണ്ണാ ഭൂപ്രകൃതിനോയാാ മാത്രംമല്ലാ, നോദശകാല ജീീവിിതസംംസ്കാാരാങ്ങളുംചെടി ആചെക തുക 
കൂടിിയാാണ്്. “സംാംസ്കാാരാികവും സംാമൂഹാികവും സംാമ്പത്തികവും രാാഷ്ട്രീീയാവുമായാ പ്രക്രിയാകളിലൂചെടി 
നിരാന്തരാം രൂപിചെ�ട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നതാണ്് ഓനോരാാ ഇടിവും”. (ചെക.എം. ഭാരാതൻ, നോദശം നഷ്ടംചെ�
ടിാത്തവിൻ, തകഴിി കാലഭൂപിടിങ്ങൾ, �ാജീി നോജീ�ബി് ( എഡ്ി:), പുറിം: 189)

“മൂർത്തവും സംമീപിസ്ഥവും സ്പർശനീയാവുമായാ യാാഥാർത്ഥയമാണ്് പ്രനോദശം”.

(സംച്ചിദാനന്ദൻ, ആനോഗംാളീകരാണ്കാലചെത്ത നോദശീയാത, മാധായമം ആഴ്ച�തി�്, പുറിം: 27).

പ്രനോദശം എന്നത് നോദശത്തിചെ�യും നോലാകത്തിചെ�യും ഭാാഗംം കൂടിിയാാണ്്. അതുചെകാണ്ട്് പ്രാ
നോദശികസംംസ്കൃതി പ്രനോതയക പ്രനോദശത്തിൽ മാത്രംം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലാ. ഓനോരാാ വിയക്തിയും പ്രാ
നോദശികമായാ സംാംസ്കാാരാികസംാതാമുദ്രകൾ നോപിറുന്നുണ്ട്്. നോദശസംാതാവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിാണ്് വിയക്തി
യുചെടി നിലനിൽ�് സംാധായമാകുന്നത്. വിയതയസ്തങ്ങളായാ വിിശാാസംങ്ങളുംം ആചാാരാങ്ങളുംം പുലർത്തുംന്ന 
ജീനങ്ങൾ അധാിവിസംിക്കുന്ന പ്രനോദശങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംചെത്ത പ്രാനോദശികചാരാിത്രംം എന്ന് വിിളി�ാം. സംമൂ
ഹാത്തിചെ� സംമ്പൂർണ്ണതചെയാക്കുറിിച്ച് പിഠിക്കുവിാൻ എളും�മായാ മാർഗ്ഗം വിയതയസ്തങ്ങളായാ ഓനോരാാനോരാാ 
പ്രനോദശങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനം നടിത്തുംന്നതാണ്്. ഒരും പ്രനോദശത്തിചെ� സംംസ്കാാരാവും ചാരാിത്രംവും 
ജീനങ്ങളുംചെടി സംഹാകരാണ്നോത്താചെടി പിഠിക്കുകയാാണ്് പ്രാനോദശികചാരാിത്രംത്തിൽ ചെചായ്യുന്നത്. ദത്തങ്ങ
ളുംചെടി വിസ്തുനിഷ്ഠിതനോയാ�ാളുംപിരാിയാായാി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� അർത്ഥതലങ്ങൾ�ാണ്് പ്രാനോദശികചാ
രാിത്രംത്തിൽ പ്രാധാാനയം നൽകുന്നത്. അത്തരാത്തിൽ അപിഗ്രഥിക്കുനോമ്പാൾ പ്രാനോദശികചാരാിത്രംം സംാം
സ്കാാരാികചാരാിത്രംം കൂടിിയാാചെണ്ന്ന് വിയക്തമാകും.ഐതിഹായമാലയാിൽ നിന്നും ചാില പ്രാനോദശിക പുസ്ത
കങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭാിച്ച വിിവിരാങ്ങളുംം ആനോവിദകനോരാാടി് നോചാാദിച്ചറിിഞ്ഞാ വിിവിരാങ്ങളുംം നോചാർത്താണ്് 
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ഈ പ്രബിന്ധം രാചാിച്ചിരാിക്കുന്നത്.

കുടിമാളൂർ—നോദശനാമം
നോകാട്ടിയാം ജീില്ലായാിചെല കുടിമാളൂർ കഥകളിയുചെടി നാടി്, നോക്ഷത്രംങ്ങളുംചെടി നാടി് എന്നീ നിലകളിൽ ഖയാതി 
നോനടിിയാതാണ്്. അൽനോഫ്ാണ്സംാമ്മിയുചെടി ജീന്മാനാടി് എന്ന നിലയ്ക്കുംം തീർത്ഥാടിനനോകന്ദ്രത്തിചെ� 
പിട്ടിികയാിൽ ഇടിം നോനടിിയാ പ്രനോദശമാണ്് കുടിമാളൂർ. കുടിമാളൂരാിചെ� പ്രാനോദശികചാരാിത്രംപിഠനം നോകരാ
ളസംംസ്കാാരാചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. പിഴിയാകാലത്ത് കുടിമാളൂർ നോദശം നോകാട്ടിയാം താലൂ�ിചെല 
പിതിനഞ്ചു പികുതി(നോകരാളസംംസ്ഥാന രൂപിീകരാണ്ത്തിനു മുമ്പ് താലൂ�ിചെന നാട്ടുരാാജീയങ്ങളായും 
നാട്ടുരാാജീയങ്ങചെള പികുതികളായും വിിഭാജീിച്ചിരുംന്നു)കളിൽ ഒന്നായാിരുംന്നു. വിിസ്തൃതി പിനോത്താളം ചാതു
രാശ്രീകൈമൽ ആണ്്. നോകാട്ടിയാം പിട്ടിണ്ത്തിൽ നിന്നും അ�് കിനോലാമീറ്റർ വിടിക്കുപിടിിഞ്ഞാാറിാണ്് 
കുടിമാളൂർ സ്ഥിതി ചെചായ്യുന്നത്. കുടിമാളൂർ കിഴിക്കും മരായാത്തുംരുംത്തുംം നോചാർന്ന ഈ പ്രനോദശം ഇനോ�ാൾ 
അയ്മനം പി�ായാത്തിലാണ്് ഉൾചെ�ടുന്നത്.

നോകരാളത്തിൽ ബ്രിാഹ്മണ്രുംചെടി കുടിിനോയാറ്റം ഏറിിയാകൂറും നദീതടിങ്ങളിലായാിരുംന്നു. ഗ്രാമവിയവിസ്ഥ 
നിലനിന്നിരുംന്ന കാലത്ത് മീനച്ചിലാറിിചെ� തീരാത്തുംള്ള കൈവിദികബ്രിാഹ്മണ്രുംചെടി ആവിാസംനോകന്ദ്ര
മായാിരുംന്നു കുടിമാളൂർ. എന്നാൽ പിരാശുരാാമപ്രതിഷ്ഠിിതചെമന്ന് പുരാാണ്ങ്ങളിൽ പിറിയുന്ന ബ്രിാഹ്മണ്
ഗ്രാമങ്ങളിചെലാന്നല്ലാ ഇത്. വിസ്തു, വിയക്തി,സംമുദ്രം, മല, നദി തുടിങ്ങി പ്രപി�ത്തിചെല സംകലതിനും 
നോപിരാിടുക എന്നത് മനു�യസംഹാജീമായാ സംാഭാാവിമാണ്്. സംാമാനയത്തിൽ നിന്നും വിിനോശ�ചെത്ത തിരാി
ച്ചറിിയുവിാനുള്ള ഒരും മാർഗ്ഗം കൂടിിയാാണ്് ഈ നാമകരാണ്കർമ്മിം. അപ്രകാരാം സ്ഥലനാമങ്ങളിടു
ന്ന പിതിവും ഉണ്ട്ായാി. കുടിമാളൂരാിചെ� സ്ഥലനാമ ഉൽ�ത്തിചെയാക്കുറിിച്ച് വിിവിിധാങ്ങളായാ വിാദഗം
തികൾ നിലവിിലുണ്ട്്.

മീനച്ചിലാറിിചെ� തീരാത്തുംള്ള കുമാരാനല്ലൂർ, കുടിമാളൂർ, കിടിങ്ങൂർ എന്നീ ഊരുംകൾ ക്രിസ്തുവിർ
�ാരാംഭാകാലത്തും തചെന്ന ഇവിിചെടി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. കൌണ്ാർ അഥവിാ മീനച്ചിലാറിിചെ� പിതനസ്ഥ
ലനോത്താടിടുത്ത കുടിമാളൂർ നോദശത്തിചെ� സംമീപിം ധാാരാാളം എ�ലടിിഞ്ഞാ് ഒരുംപിാടി് കളിമണ്ണ് ലഭാി
ച്ചിരുംന്നു. പിാണ്ട്ിനാട്ടിിൽ നിന്നുവിന്ന കുലാലന്മാാർ അഥവിാ കുശവിന്മാാർ ഈ കളിമണ്ണും നോശഖരാിച്ചു 
കുടിങ്ങളുംം കലങ്ങളുംം മറ്റും ഉണ്ട്ാ�ി വിിറ്റിരുംന്നു. ഇപ്രകാരാം കുടിങ്ങൾ നിർമ്മിിച്ചിരുംന്ന ഊരാ് എന്ന 
അർത്ഥത്തിൽ കുടിമാളൂർ എന്ന നോപിരുംണ്ട്ായാി എന്നതാണ്് ഒരും മതം. കുടിമാളൂർ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി 
മഠത്തിന് കിഴി�ായാി ഏതാനും കുശവിക്കുടിികൾ ഇന്നും നിലവിിലുണ്ട്്.

കുടിം എന്ന പിദത്തിന് കുന്ന് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്്, കുടിമാളൂരാിചെ� കിഴി�ൻ ഭാാഗംങ്ങൾ ചെചാറിിയാ 
കുന്നിൻ പ്രനോദശമാണ്്. കുന്നുകളുംചെടി സംാന്നിധായം ചെകാണ്ട്് കുടിമാളൂർ എന്ന് നോപിരും വിന്നതാകാം എന്ന് 
ഒരും അഭാിപ്രായാം നിലവിിലുണ്ട്്. കുടിം എന്ന വിാ�ിന് നോകാട്ടി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്്. കുടിമാളൂർ ചെചാമ്പ
കനോശ്ശിരാി ഇല്ലാത്തിചെ�യും പ്രധാാന സംനോങ്കത്തിചെ�യും സംംരാക്ഷണ്ത്തിനായാി ഏകനോദശം അരാകൈമൽ 
ചാതുരാത്തിൽ ഒരും മണ്നോകാട്ടി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ആ നോകാട്ടിയുചെടി അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ്് കുടിമാളൂ
രാിചെല പില നോക്ഷത്രംങ്ങളുംം സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്. നോകാട്ടിപ്പുറിത്ത്, നോകാട്ടി�ടിവി്, നോകാട്ടിയാിൽ എന്നീ പ്ര
നോദശനാമങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്്. അങ്ങചെന കുടിം ആളുംന്ന ഊർ കുടിമാളൂരാായാി എന്ന 
ഒരും അഭാിപ്രായാവും നിലവിിലുണ്ട്്.

അമ്പലപ്പുഴിരാാജീയത്തിചെ� ആദയതലസ്ഥാനമായാിരുംന്ന കുടിമാളൂരാിൽ ധാാരാാളം ചെവിണ്ചെകാറ്റകു
ടികൾ ഉണ്ട്ാ�ിയാിരുംന്നു. രാാജീചാിഹ്നമായാ നീണ്ട്കാലുള്ള കുടികൾ അനവിധാി നിർമ്മിിച്ചിരുംന്ന നോദശം 
എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കുടിമാളൂർ എന്ന് നോപിരുംണ്ട്ായാി എന്ന് നോകരാളത്തിചെല നോക്ഷത്രംങ്ങൾ എന്ന 
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കൃതിയാിൽ ചെവിള്ളങ്കുളത്ത് കരുംണ്ാകരാൻ പിറിയുന്നുണ്ട്്. കുടിമാളൂർ നോദശനാമവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് 
കൂടുതൽ പ്രചാാരാം ലഭാിച്ച മചെറ്റാരും കഥ നിലവിിലുണ്ട്്. നോകാഴിിനോ�ാട്ടു സംാമൂതിരാി നാടുനീങ്ങുകയും ഇളം
തലമുറി�ാരാൻ ഭാരാണ്ം ഏചെറ്റടുക്കുകയും ചെചായ്ത് സംാഹാചാരായത്തിൽ സംാനോദശികളല്ലാാത്ത പിട്ടിാള�ാചെരാ 
കൈസംനയത്തിൽ നിന്നും പിിരാിച്ചുവിിട്ടു. ആ സംാധു�ൾ വിിഴിിനീചെള ഇരാന്ന് ചെതനോ�ാട്ടു വിന്നു. കുമാരാന
ല്ലൂർ നോക്ഷത്രംപിരാിസംരാചെത്തത്തി വിിശന്നു വിലഞ്ഞു നടിക്കുനോമ്പാൾ, നോവിദപിഠനം കഴിിഞ്ഞു വിന്ന നമ്പൂ
തിരാിനോയാാടി് ആഹാാരാം കിട്ടിാചെനവിിചെടിനോ�ാകണ്ചെമന്ന് നോചാാദിച്ചു. ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി ഇല്ലാചെത്ത ദാരാിദ്രയം 
അറിിയാാവുന്ന നമ്പൂതിരാി അവിചെരാ പിരാിഹാസംി�ാനായാി മുഴു�ട്ടിിണ്ിയാായാി�ഴിിഞ്ഞാിരുംന്ന ചെചാമ്പക
നോശ്ശിരാി മന�ൽ ചെചാല്ലാാൻ പിറിഞ്ഞു. ഇല്ലാചെത്തത്തി ഭാക്ഷണ്ം നോചാാദിച്ച ഭാടിന്മാാരുംചെടി വിിശ�ടി�ാ
നായാി വിിധാവിയാായാ അന്തർജീനം ആചാാരാപ്രകാരാം മകൻ ധാരാിച്ചിരുംന്ന കല്ലുമാലയാിൽ നിന്നും ഒരും 
കണ്ണി ഒടിിച്ചുചെകാടുത്ത് സംാധാനങ്ങൾ വിാങ്ങിചെ�ാണ്ടുവിരാാൻ പിറിഞ്ഞാതായും അങ്ങചെന ഭാക്ഷണ്ം 
നൽകി അവിചെരാ സംനോന്താ�ി�ിച്ചതായും ഐതിഹായത്തിലുണ്ട്്. സംതയാവിസ്ഥ മനസ്സിലാ�ിയാ ആ 
നായാർ പിടിയാാളികൾ കുമാരാനല്ലൂരാിചെല നമ്പൂതിരാി ഇല്ലാങ്ങൾ കൈകനോയാറിി വിിലനോയാറിിയാ പിാത്രംങ്ങളുംം 
മറ്റും ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിയാിനോല�് എത്തിച്ചു. അന്തർജീനവും മകനും അതിചെന എതിർക്കുകയും പികരാം 
ആ നാട്ടിിൽ നിന്നും മാറിിത്താമസംിക്കുവിാനുള്ള ആഗ്രഹാം നായാർ പിടിയാാളികചെള അറിിയാിക്കുകയും 
ചെചായ്തു. ആ കാലത്ത് വിിശ്രീമത്തിനായാി ഇടിത്തിൽ ചെകാട്ടിാരാത്തിചെലത്തിയാ ചെതക്കുംകൂർ രാാജീാവിിചെ� 
അടുത്ത് സംഹാായാം അഭായർത്ഥിച്ച് അന്തർജീനവും മകനും എത്തിനോച്ചർന്നു. ചെതക്കുംകൂർ രാാജീാവി് 
തചെ� ഉടിവിാചെളടുത്ത് ഉണ്ണിയുചെടി കൈകയാിൽ ചെകാടുത്തിട്ടി് ചെതക്കുംകൂർ രാാജീയത്തിലുൾചെ�ട്ടി പ്രനോദശം 
ഒരും ദിവിസംം ചെകാണ്ട്് ചെവിട്ടിി�ിടിിനോച്ചാളാൻ പിറിഞ്ഞു. അതിൻപ്രകാരാം നോയാാദ്ധിാ�ളുംചെടി അകമ്പടിി
നോയാാചെടി ഒരും ദിവിസംംചെകാണ്ട്് ചെവിട്ടിി�ിടിിച്ച നോദശമാണ്് കുടിമാളൂർ. ചെകാടുവിാളുംചെകാണ്ട്് ചെവിട്ടിി�ിടിിച്ച 
നോദശമായാതിനാൽ സ്ഥലനാമം ചെകാടുവിാളൂരുംം കാലാന്തരാത്തിൽ കുടിമാളൂരുംം ആചെയാന്ന് പിക്ഷമുണ്ട്്. 
(ചെകാട്ടിാരാത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, ഐതിഹായമാല ഡ്ി.സംി ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2019, പുറിം: 25,26.) ഉണ്ണിനമ്പൂതി
രാിചെയാ ഉടിയാവിനായാി സംാീകരാിച്ചു എന്നും അതുചെകാണ്ട്ാണ്് സ്ഥലനാമം ചെകാടുവിാളൂരുംം കുടിമാളൂരുംം 
മറ്റും ആയാചെതന്ന് നോവിചെറിാരും പിക്ഷം. ചാരാിത്രംപിരാമായാ ചെതളിവുകളുംചെടി പിിൻബിലവും ഐതിഹായമാ
ലയാിചെല പ്രതിപിാദനവും ചെകാണ്ട്് ഈ സ്ഥലനാമ ഉൽ�ത്തികഥ�ാണ്് കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയും 
പ്രചാാരാവും ലഭാിച്ചത്.

ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി രാാജീയവും കുടിമാളൂരുംം
അമ്പലപ്പുഴിരാാജീാവിിചെ� ഒരും ആസ്ഥാനമായാിരുംന്നു കുടിമാളൂർ. ബ്രിാഹ്മണ്രാാജീാ�ന്മാാർ ഭാരാിക്കു
ന്ന രാാജീയമായാിരുംന്നു ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി. ബ്രിാഹ്മണ്രാാജീാ�ന്മാാരുംചെടി ഇല്ലാങ്ങൾ�് വിലിയാമഠം എന്നു
പിറിയാാറുണ്ട്്. ആയാതിനാൽ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിചെയാ വിലിയാമഠം എന്നും വിിനോശ�ി�ിച്ചിരുംന്നു. നോകാട്ടിയാം 
ജീില്ലായാിചെല കുമാരാനല്ലൂർ നോക്ഷത്രംത്തിചെ� ഭാരാണ്ം കൈകയാാളിയാിരുംന്ന പിതിചെനാന്ന് മലയാാള 
ബ്രിാഹ്മണ് ഇല്ലാങ്ങളിൽ ഒന്നായാിരുംന്നു വിലിയാമഠം എന്ന ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി ഇല്ലാം. തികച്ചും ശാസ്ത്രീയാ
മായാി ആസൂത്രംണ്ം ചെചായ്ത് ഒരും രാാജീധാാനിയാായാിരുംന്നു കുടിമാളൂർ. അവിിചെടി മീനച്ചിലാറിിചെ� കൈകവി
ഴിികളുംമായാി ബിന്ധി�ിച്ചിട്ടുള്ള കിടിങ്ങുകളുംം നോകാട്ടികളുംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഭൂഖനനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ നോകാട്ടി
ചെകാത്തളങ്ങളുംചെടിയും അഗ്രഹാാരാങ്ങളുംചെടിയും ശിലാവിശിഷ്ടംങ്ങൾ ഇവിിചെടിനിന്നും കചെണ്ട്ത്തിയാിട്ടുണ്ട്്.
( ആനോവിദകൻ: അജീിതൻ നമ്പൂതിരാി ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി ഇല്ലാം, കുടിമാളൂർ)കുടിമാളൂർ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി 
ഇല്ലാത്ത് താമസംിച്ചു കഴിിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവിസംരാത്തിൽ പിട്ടിാള�ാർ�് ഉത്സാഹാവും ആനോവിശവുമു
ണ്ട്ായാിരുംന്നതിനാൽ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി ഇല്ലാചെത്ത ഉണ്ണി നമ്പൂതിരാിചെയാ ഒരും രാാജീയചെത്ത രാാജീാവിാ�ി 
തീർത്തും. അനോേഹാത്തിചെ� പിട്ടിാള�ാരാായാിയാിരാി�ണ്ചെമന്ന് കരുംതി അവിർ പുറിചെ�ട്ടു. അ�ാലത്ത് 
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ഹാരാി�ാടി് വിചെരാ കായാംകുളം രാാജീയം കഴിിഞ്ഞാാൽ വിടിനോ�ാട്ടുള്ള നോദശങ്ങളിൽ ചെകാച്ചി രാാജീാവിിചെ� 
അധാികാരാാതിർത്തിയാായാ നോചാർത്തല വിടിക്കുംമുറിി വിചെരാ രാാജീയാധാികാരാമില്ലാാത്ത പ്രനോദശമാചെണ്ന്ന് 
തനോേശീയാരാായാ പിട്ടിാള�ാർ�് അറിിയാാമായാിരുംന്നതുചെകാണ്ട്് ആലപ്പുഴി, കായാംകുളം, നോചാർത്തല 
പ്രനോദശങ്ങളിലുളള പിട്ടിാള�ാർ ഒത്തുംനോചാർന്ന് ഒരും ഏകാധാിപിതയ രാാജീയമാ�ിത്തീർത്ത് ഉണ്ണി നമ്പൂ
തിരാിചെയാ രാാജീാവിാ�ി മാറ്റുവിാനുള്ള ശ്രീമം ആരാംഭാിച്ചു.

കായാംകുളം രാാജീയത്തിചെ� രാാജീധാാനിയാായാിരുംന്ന ഹാരാി�ാടിിനു വിടിക്കുള്ള നോതാട്ടി�ിള്ളി ചാിറി 
മുതൽ വിടിനോ�ാട്ടുള്ള നോദശം ഉണ്ണിനമ്പൂതിരാിയുചെടി ഒ�മുണ്ട്ായാിരുംന്ന പിട്ടിാള�ാർ അധാീനതയാിലാ
�ി. മാത്രംമല്ലാ, അമ്പലപ്പുഴി നോകന്ദ്രമായാി സംാീകരാിച്ച് ശ്രീീകൃഷ്ണസംാാമിനോക്ഷത്രംം സ്ഥാപിിച്ച് കുടിമാളൂ
രാിൽ നിന്നും ഉണ്ണി നമ്പൂതിരാിചെയായും അമ്മിനോയായും കൂട്ടിിചെ�ാണ്ടുനോപിായാി അവിരുംചെടി പിഴിയാ കുടും
ബിനോ�രാ്- ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി- ആ രാാജീയത്തിന് നൽകി നാടുവിാഴിിയാായാി വിാഴിിച്ചു. കുടിമാളൂർ വിലിയാമഠ
ത്തിൽ അവിരുംചെടി മൂലകുടുംബിമായാിരുംന്ന ഇടി�ള്ളി നോദശത്തുംനിന്ന് കുനോറി ആളുംകചെള കൂട്ടിിചെ�ാണ്ടു
വിന്ന് അവിിചെടി താമസംി�ിച്ചു. പിിന്നീടി് വിന്ന എല്ലാാ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി തമ്പുംരാാ�ന്മാാരുംം പ്രജീാനോക്ഷമ
തൽ�രാരുംം ജീാതിമത നോഭാദമനോനയ പ്രജീകചെള പിരാിപിാലിക്കുന്നവിരുംമായാിരുംന്നു. അതിനു ചെതളിവിാണ്് 
കുടിമാളൂർ പിള്ളിയുചെടി ഉത്ഭവിചാരാിത്രംം.

കുടിമാളൂർ നോദശത്തിചെ� അവിശിഷ്ടംങ്ങളായാി ചെതക്കുംകൂർ രാാജീയാതിർത്തിക്കു വിടിക്കുള്ള മുടിി
യൂർ�രാ, ആർപ്പൂ�രാ, കൈകപ്പുഴി, നീണ്ടൂർ, ഓണ്ംതുരുംത്ത്, കാണ്�ാരാി എന്നീ പ്രനോദശങ്ങളുംം 
ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി രാാജീയാതിർത്തിയാിൽ ഉൾചെ�ടുത്തി കുടിമാളൂർ നോകന്ദ്രമാ�ിത്തീർത്തും. അതിൽ കുടി
മാളൂചെരാാഴിിചെക ബിാ�ിയുള്ള പ്രനോദശങ്ങൾ കൈകപ്പുഴി സംാമന്തരാാജീാവിിചെ� കീഴിിലാ�ി. എന്നാൽ 
കൈകപ്പുഴി രാാജീാവി് ദുർഭാരാണ്ം നടി�ാ�ിയാതിചെനത്തുംടിർന്ന് ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി രാാജീാവി് കൈകപ്പുഴിയാിചെല 
ഇല്ലാം ചെപിാളിക്കുകയും ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി വിലിയാമഠത്തിന് വിടി�് ഭാാഗംത്തായാി പ്രനോദശചെത്ത ക്രിസ്തയാ
നികൾ�് ഒരും ആരാാധാനാലയാം സ്ഥാപിിച്ചു നൽകുകയും ചെചായ്തു.

ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി രാാജീാ�ന്മാാർ കുമാരാനല്ലൂർനോദവിിയുചെടി ഭാക്തന്മാാരാാണ്്. അമ്പലപ്പുഴി രാാജീയം 
സ്ഥാപിിച്ചതു മുതൽ കുമാരാനല്ലൂർ ഭാഗംവിതിചെയാ സംങ്കൽ�ിച്ച് ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി നിനോതയന ഭാഗംവിതിനോസംവി 
നടിത്തിയാിരുംന്നു. രാാജീയം നഷ്ടംചെ�ട്ടിനോതാചെടി നിനോതയനയുള്ള ഭാഗംവിതിനോസംവി ഇല്ലാാതായാി. അന്ന് ഭാഗംവി
തിനോസംവി�് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നതും നോദവിനാരാായാണ് എന്ന് നോരാഖചെ�ടുത്തിയാിട്ടുള്ളതുമായാ നിലവിിള
�് കുമാരാനല്ലൂർ മണ്ഡ്പിത്തിൽ വിച്ച് ഇന്നും നിനോതയന ദീപിം ചെതളിക്കുന്നുണ്ട്്. കുമാരാനല്ലൂർ നോക്ഷത്രം
ത്തിചെല ഊരാാ��ാരുംമായാി ഉണ്ട്ായാ അഭാിപ്രായാവിയതയാസംം കാരാണ്ം ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിചെയാ ഊരാാ
ളസംഭായാിൽ നിന്നും പുറിത്താ�ി. നോക്ഷത്രംനിയാമങ്ങചെള അനാദരാിക്കുകനോയാാ ധാി�രാിക്കുകനോയാാ 
ചെചായ്ത്താകാം കാരാണ്ം. പിിൽ�ാലത്ത് ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി�് പ്രായാശ്ചിത്തം ചെചാനോയ്യംണ്ട്തായാിവിന്നു. 
രാാജീാവി് തങ്കനിർമ്മിിതമായാ തലയാിൽചെ�നോട്ടിാചെടി ഒരാാനചെയാ കുമാരാനല്ലൂരാിൽ നടി�ിരുംത്താനായാി 
ചെകാണ്ടുവിന്നു. നോക്ഷത്രംം ഊരാാ��ാർ തമ്പുംരാാചെന നോക്ഷത്രംമതിൽചെ�ട്ടിിനുള്ളിൽ പ്രനോവിശി�ാൻ 
അനുവിദിച്ചില്ലാ. ആനചെയാ നോഗംാപുരാംവിഴിി മതിൽചെ�ട്ടിിനുള്ളിനോല�് കടിത്തിവിിട്ടി് തമ്പുംരാാന് തൃപ്തി
ചെ�നോടിണ്ട്ിവിന്നു.

എ.ഡ്ി. 1754-ൽ നോവിണ്ാട്ടുരാാജീാവിായാിരുംന്ന അനിഴിം തിരുംന്നാൾ മാർത്താണ്ഡ്വിർമ്മി 
അമ്പലപ്പുഴി രാാജീയം പിിടിിചെച്ചടുത്തും. പിടിനായാകനായാിരുംന്ന മാത്തൂർ പിണ്ി�രുംം മന്ത്രിയാായാിരും
ന്ന കുടിമാളൂർ ചെതനോ�ടിത്ത് ഭാട്ടിതിരാിയും രാാജീനോസംവികനായാിരുംന്ന കു�ൻ നമ്പയാരുംം രാാജീാവിിചെന 
കൈകചെവിടിിഞ്ഞു. രാാജീയം നഷ്ടംചെ�ട്ടിതിചെനത്തുംടിർന്ന് ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി മുളന്തുരുംത്തിയാിനോല�് പിലായാനം 
ചെചായ്യുകയും അവിിചെടി നോചാാമാടിത്ത് മനയാിൽ കുനോറി�ാലം താമസംിക്കുകയും ചെചായ്തു. പിിൽ�ാലത്ത് 
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മാർത്താണ്ഡ്വിർമ്മിയുചെടി അനുമതിനോയാാചെടിയാാണ്് രാാജീകുടുംബിം കുടിമാളൂർ വിലിയാമഠത്തിനോല�് 
മടിങ്ങിയാത്. പുളി�ൽ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിയാിൽ ആണ്സംന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാാചെത വിന്നനോ�ാൾ ചെപിരും
മ്പാവൂർ നോചാലാമറ്റത്ത് നോവിലിയാാനോങ്കാൽ മന�ൽ നിന്നും ദത്തുംണ്ട്ായാി. ഇവിർ വിിശാാമിത്രംനോഗംാത്രം
ത്തിൽചെ�ട്ടി ഋനോഗംാദികളാണ്്. (ഋനോഗംാദത്തിചെല മണ്ഡ്ലം മൂന്നിചെ� മുഖയരാചായാിതാവിാണ്് വിിശാാമി
ത്രംൻ അതുചെകാണ്ട്് വിിശാാമിത്രംനോഗംാത്രംത്തിൽചെ�ട്ടിവിചെരാ ഋനോഗംാദികചെളന്ന് പിറിയാാം, ആനോവിദകൻ: 
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരാി, പിറിമ്പൂരാില്ലാം, കുടിമാളൂർ)

ഏറ്റുമാനൂർ മഹാാനോദവിനോക്ഷത്രംം, കുമാരാനല്ലൂർ നോക്ഷത്രംം, കുടിമാളൂർ വിാസുനോദവിപുരാം നോക്ഷത്രംം 
എന്നീ നോദവിാലയാങ്ങളിൽ ആണ്ട്ിചെലാരാി�ൽ ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിക്കുനോവിണ്ട്ി പിട്ടും പിണ്വും നടിയ്ക്കുംവി
ച്ചിരുംന്നത് ചെതനോ�ടിത്ത് ഭാട്ടിതിരാിയാാണ്്. ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി രാാജീാവിിചെ� മന്ത്രിയാായാിരുംന്ന ചെതനോ�
ടിത്തും ഭാട്ടിതിരാിയുചെടി ആസ്ഥാനം കുടിമാളൂരാാണ്്. ഭാട്ടിതിരാി വിിദാൽ സംഭാാദ്ധിയക്ഷനും പുനോരാാഹാിതനും 
ആയാിരുംന്നു. ചെതനോ�ടിചെത്ത മൂലകുടുംബിം കുന്നംകുളത്തിനും വിടി�ാനോ�രാിക്കും മനോദ്ധിയയുള്ള കടിനോങ്ങാ
ട്ടിാണ്്. ആ കുടുംബിം അനയം നിന്നനോ�ാൾ ക�ാട്ടി് ഇല്ലാത്തുംനിന്നും ദത്തുംണ്ട്ായാി. ഇവിർ അംഗംിരാസു 
നോഗംാത്രംത്തിലും ഗംൌതമപ്രവിരാത്തിലുംചെപിട്ടി ഋനോഗംാദികളാണ്്. അമ്പലപ്പുഴിയുചെടി പിതനനോശ�ം ചെചാമ്പ
കനോശ്ശിരാി രാാജീാ�ന്മാാർ അനുഭാവിിച്ചിരുംന്ന പില സ്ഥാനമാനങ്ങളുംം ചെതനോ�ടിത്ത് ഭാട്ടിതിരാി�് ലഭാിച്ചു. 
ചാമ്പക്കുളം വിള്ളംകളി, അമ്പലപ്പുഴി ചെകാടിിനോയാറ്റ്, തിരുംമുമ്പിൽ നോവില എന്നിവിചെ�ല്ലാം ഭാട്ടിതിരാിയുചെടി 
സംാന്നിധായം കൂടിിനോയാ കഴിിയൂ.

കാലക്രനോമണ് വിലിയാമഠം സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന പുരായാിടിത്തിചെ� ചെചാറിിചെയാാരും ഭാാഗംം ഒഴിിച്ചു 
ബിാ�ി ഭൂസംാത്തും�ൾ സംർ�ാരാിനോല�് കണ്ടുചെകട്ടിി. വിലിയാമഠത്തിചെല എട്ടുചെകനോട്ടിാ പിതിനാറു
ചെകനോട്ടിാ മറ്റ് രാാജീമന്ദിരാങ്ങനോളാ ഇന്നില്ലാ. അവി ചെപിാളിച്ചു മാറ്റി ഒരും സംാധാാരാണ് വിീടിിചെ� വിലു�ത്തിൽ 
പുതിയാ ചെകട്ടിിടിം പിണ്ിതു. കുടുംബിപിരാനോദവിതമാചെരാ പ്രതിഷ്ഠിിച്ചിട്ടുള്ള നോതവിാരാപ്പുരാ പിണ്ട്് നടിമുറ്റത്താ
യാിരുംന്നു. ഇനോ�ാൾ അചെതാരും പ്രനോതയക നോകാവിിലായാി നിലചെകാള്ളുന്നു. അമ്പലപ്പുഴികൃഷ്ണനാണ്് പ്ര
തിഷ്ഠിാമൂർത്തി. (ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാി ഇല്ലാം സംന്ദർശിച്ചനോ�ാൾ വിയക്തമായാ വിസ്തുത) ഈ രാാജീകുടുംബിത്തി
നോല�് നോകരാള സംർ�ാരാിൽ നിന്നും വിളചെരാ തുച്ഛിമായാ ഒരും അടുത്തൂണ് നൽകിവിരുംന്നു. അങ്ങചെന 
ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിയുചെടി പ്രതാപിത്തിചെ� നാൾവിഴിികൾ അവിസംാനിച്ചു.

കുടിമാളൂർ: സംാഹാിതയകൃതികളിൽ
പിതിന്നാലാം ശതകത്തിചെ� ഉത്തരാാർദ്ധിത്തിനോലചെതന്ന് കണ്�ാ�ചെ�ട്ടിിട്ടുള്ള മതിനോലരാി�ന്നി 
എന്ന വിടി�ൻപിാട്ടി് 1878- ൽ നോകരാളസംാഹാിതയ അ�ാദമി പ്രസംിദ്ധിചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. നോവിണ്ാട്ടിിചെല 
ഒരും രാാജീകുമാരാൻ വിിവിാഹാം കഴിിച്ച നോകാലത്തുംനാടി് ചാിറി�രാ വിാഴുന്നവിരുംചെടി പുത്രംിയാായാിരുംന്നു 
മതിനോലരാി�ന്നി. മൂന്നു വിർ�ം തുടിർച്ചയാായാി യുദ്ധിത്തിനോലർചെ�ട്ടി രാാജീകുമാരാന് തചെ� നോപ്രമധാാമ
ചെത്ത കാണ്ാനായാില്ലാ. ദു:ഖിതയാായാ മതിനോലരാി�ന്നി പിിതാവിിചെ� അനുവിാദനോത്താചെടി കണ്വിചെന 
യുദ്ധിത്തിൽ സംഹാായാി�ാനായാി യുദ്ധിവിീരാനായാ തചെ� കാമുകചെ� സംമീപിനോത്ത�് നോപിാകുന്നത് 
കുടിമാളൂർ വിഴിി�ാണ്്.

കായാൽ�രായുചെടി നാട്ടിിലൂചെടി
കുടിമാളൂരാമ്പലം താഴി�ീനോഞ്ഞാ
കാ�കരാനാടി്, ഓടിനാടി്
നോചാരാൻ ചാിറിവിായാ് പുഴി�ചെലത്തി

എന്നു സൂചാന. മച്ചാട്ടി് ഇളയാതിചെ� ഗംീതാരാാമം എന്ന നൃത്ത പ്രബിന്ധത്തിലും വിാസുനോദവിപുരാം 
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തന്നിൽനോമവും വിാസുനോദവിൻ വിസുധാാവിരാൻ എന്ന് കുടിമാളൂർ വിാസുനോദവിപുരാം നോക്ഷത്രംചെത്ത�റ്റി സൂചാ
നയുണ്ട്്.

കു�ൻ നമ്പയാരുംചെടി കിരാാതം വി�ി�ാട്ടിിലും കുടിമാളൂർ വിാസുനോദവിപുരാചെത്ത ജീഗംന്നാഥചെന 
സ്മരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ഗംനോജീന്ദ്രനോമാക്ഷം തുള്ളൽ�ഥയാിലും വിാസുനോദവിപുരാചെത്തയും കുടിമാളൂചെരാ നോവിദനോവി
ദാംഗംപിാരാംഗംതരാായാ മഹാാബ്രിാഹ്മണ്ചെരായും സ്മരാിച്ചു കാണുന്നു. കുമാരാനല്ലൂർ�ാരാനായാ ഒരും എലവി
ങ്ങാടി് നമ്പൂതിരാി തചെ� നയാനീദർശനം കാവിയത്തിൽ

ശ്രീീകുമാരാപുരാസംന്നിധാാനോന
ധൃതാതപിത്രംാഭാിധാാനാരാാജീനഗംരാീ

എന്നു പ്രനോയാാഗംിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്്. ആതപിത്രംാഭാിധാാനരാാജീനഗംരാി എന്ന് കുടിമാളൂരാിചെനയാാണ്് 
അർത്ഥമാ�ിയാിരാിക്കുന്നചെതന്ന് മനസ്സിലാ�ാം. സംാാതിതിരുംന്നാൾ തിരുംവിിതാംകൂർ മഹാാരാാ
ജീാവിായാി വിാണ്രുംളുംനോമ്പാൾ(1829 -1847) കുടിമാളൂർ സംാനോദശിയാായാ ഒരും അജ്ഞാംാതകവിി എഴുതിയാ 
ഒരും സംംസ്കൃത സംനോന്ദശകാവിയമാണ്് ഹാംസംസംനോന്ദശം. അടുത്തൂണ് പിറ്റി പിത്നീസംനോമതം മഠത്തിൽ 
താമസംിച്ചിരുംന്ന ഒരും നമ്പൂതിരാി രാാജീാവിാകാം കർത്താവി്. അനോേഹാമാണ്് കുടിചെത്ത കുംഭാം എന്നു 
സംംസ്കൃതീകരാിച്ചത്. ഈ കാവിയം കുടിമാളൂർ മഠത്തിൽനിന്നും താളിനോയാാലഗ്രന്ഥമായാി കചെണ്ട്ടുത്തത് 
തിരുംവിനന്തപുരാം ഹാസ്തനോരാഖാ ഗ്രന്ഥാലയാ�ാരാാണ്്. ആ കൃതിയാിൽ കുടിമാളൂർ എന്നതിനു പികരാം 
സംംസ്കൃതത്തിൽ കുംഭാമാലൂർ എന്നാണ്് ചെകാടുത്തിട്ടുള്ളത്. സംങ്കല്പത്തിൽ ലങ്കാദാീപിിൽ അകചെ�ട്ടി 
നമ്പൂതിരാി രാാജീാവി് പിത്നി�യായ്ക്കുംന്ന സംനോന്ദശകാവിയമാണ്് ഹാംസംസംനോന്ദശം. അതിചെല കഥാനായാിക 
കുടിമാളൂർ മഠത്തിചെല ഒരും അന്തർജീനമായാിരുംന്നുചെവിന്ന് മനസ്സിലാ�ാം. കാവിയത്തിൽ കുംഭാമാലൂർ 
എന്ന് പ്രനോയാാഗംിക്കുന്ന ഭാാഗംം ഇതാണ്്:

യാാതവിയം നോത യുവിതി നയാനച്ഛിായാ നീരാാജീിതം തദ്-
ഗംൌണ്വിീചാീചായാ മുഖരാിതം കുംഭാമാലൂരാനോഗംഹാം
ഇക്ഷുനോശ്രീണ്ീകലിതരാശനം ഹാംസം! യാസ്മിൻ മഹാീനോയാാ
മാകന്ദാഖയം നയാനസുഭാഗംം മന്മാഥനോക്ഷത്രംമസ്തി.

(ഹാംസംനോമ, സുന്ദരാിമാരുംചെടി കടിാക്ഷങ്ങളാൽ നീരാാജീനം ചെചായ്യംചെ�ടുന്നതും ഗംൌണ്ാനദി അഥവിാ 
മീനച്ചിലാറിിചെ� തരാംഗംനാദം നോകൾക്കുന്നതുമായാ കുടിമാളൂർ മഠത്തിലാണ്് ഭാവിാന് ചെചാചെന്നനോത്ത
ണ്ട്ത്. അവിിചെടി കരാിമ്പിൻനിരാകളാൽ അരാഞ്ഞാാണ്ം അണ്ിഞ്ഞാ മാകന്ദചെമന്ന നയാനസുന്ദരാമായാ 
മന്മാഥനോക്ഷത്രംം ഉണ്ട്്)

ഇവിിചെടി പിറിഞ്ഞാിരാിക്കുന്ന മാകന്ദം എന്ന ഗൃഹാം കവിിസംങ്കല്പമാകാം കാരാണ്ം ആനോവിദകരാി
ലൂചെടിനോയാാ ചാരാിത്രംത്തിനോലാ അപ്രകാരാം ഒരും വിീടിിചെന കുറിിച്ച് വിിവിരാങ്ങൾ ഒന്നും ലഭായമല്ലാ.

ഉപിസംംഹാാരാം
മനു�യചാരാിത്രംവും സംംസ്കാാരാവും മനസ്സിലാക്കുവിാൻ പ്രാനോദശിക ചാരാിത്രംവും സംംസ്കാാരാവും അറിിനോയാ
ണ്ട്ത് അതയാവിശയമാണ്്. ആയാതിനാൽ പ്രാനോദശികചാരാിത്രം നിർമ്മിിതി നോലാകചാരാിത്രംത്തിചെ� അടിി
സ്ഥാനശിലാനിർമ്മിിതി കൂടിിയാാകുന്നു. വിിനോദശീയാരാാൽ സംംസ്കാാരാശൂനയചെരാന്ന് മുദ്രകുത്തചെ�ട്ടിവിർ�് 
മുന്നിൽ ഒരും പ്രതിനോരാാധാപ്രക്രിയാ കൂടിിയാായാി പ്രാനോദശികചാരാിത്രംനിർമ്മിിതി മാറുന്നുണ്ട്്. ഭാൌതികമായാ 
അതിർവിരാമ്പുംകനോള�ാൾ നോദശനിർമ്മിിതി ബിന്ധചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നത് പ്രനോദശത്തിചെ� സംാമൂഹാികസംാം
സ്കാാരാിക ഘടികങ്ങനോളാടിാണ്്. ഉത്തരാാധുനികകാലത്ത് സംാതാനോബിാധാത്തിനോലക്കുള്ള ഒരും തിരാിഞ്ഞു
നോനാട്ടിമായാി പ്രാനോദശികചാരാിത്രംരാചാന മാറുന്നുണ്ട്്.
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ആതിരാ ചെക.ആർ.
നോകാട്ടിയാം ജീില്ലായാിൽ കുടിമാളൂർ സംാനോദശി. നോകാട്ടിയാം ബിനോസംലിയാസം് നോകാനോളജീ്, പിാലാ ചെസം�് നോതാമസം് 
നോകാനോളജീ്, ചെപിരുംന്ന എൻ.എസം്.എസം്. ചെട്രിയാിനിങ് നോകാനോളജീ് എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതവിിദയാ
ഭായാസംം. വിാണ്ീനികുഞ്ജിം (കവിിതാസംമാഹാാരാം), മലയാാളപിഠനത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ 
പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇനോ�ാൾ മഹാാത്മാഗംാന്ധി യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ ഗംനോവി�ണ്ം ചെചായ്യുന്നു.

ചെചാമ്പകനോശ്ശിരാിരാാജീയ ചാരാിത്രംത്തിചെ� പ്രൌഢിചെകാണ്ടും കലകളുംചെടിയും ആരാാധാനാലയാങ്ങളുംചെടി
യും സംാന്നിധായം ചെകാണ്ടും കുടിമാളൂർ കൈസംരാന്ധ്രിയാായാ കുടിമാളൂർ കരുംണ്ാകരാൻ നായാർ, കുടിമാളൂർ 
ജീനാർേനൻ, കുടിമാളൂർ കുഞ്ചുപിിള്ള , മാത്തൂർ നോഗംാവിിന്ദൻ കുട്ടിി, കുടിമാളൂർ മുരാളീകൃഷ്ണൻ, കുടിമാളൂർ 
അപ്പുക്കുട്ടിൻ, കുടിമാളൂർ മുരാളീധാരാമാരാാർ തുടിങ്ങിയാ കലാകാരാന്മാാരുംചെടി നോശ്രീയാസ്സുചെകാണ്ടും കുടിമാളൂർ 
മണ്ണ് പുകൾചെപിറ്റതാണ്്. കുടിമാളൂരാിചെ� പ്രാനോദശികചാരാിത്രംപിഠനം നോകരാളസംംസ്കാാരാപിഠനത്തിന് 
ഒരും മുതൽക്കൂട്ടു തചെന്നയാാണ്്.
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ലിജീി എൻ.
അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫ്സംർ, ഗംവി. ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ്, തലനോശ്ശിരാി

സംംഗ്രഹാം
സംമകാലിക മലയാാള ചെചാറുകഥകളിചെല ചെപിചെണ്ണഴുത്തുംകളിചെല മനുനോ�യതരാ ഇടിങ്ങനോളയും സൂക്ഷ്മ 

പ്രകൃതി പിാഠങ്ങനോളയും മാനവിാനന്തരാ (Posthuman) കാലത്തിചെല പിാരാിസ്ഥിതികാവിനോബിാധാത്തിചെ� 

അടിിസ്ഥാനത്തിൽ വിിശകലനം ചെചായ്യുകയാാണ്് ഈ പ്രബിന്ധത്തിൽ. മാനവിവിർഗംചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള 

പുതു നോബിാധാങ്ങളുംം മനുനോ�യതരാങ്ങളുംചെടി ഇടിങ്ങളുംം സൂക്ഷ്മമായാ പ്രകൃതയവിനോബിാധാവും ചെപിണ് കഥകളുംചെടി 

ആഖയാനചെത്ത സംവിിനോശ�മാക്കുന്നുണ്ട്് എന്ന നിരാീക്ഷണ്ത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തിലാണ്് ഈ 

പിഠനം നിർവിഹാിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിയും മനു�യനും, ചെപിണ്ണുംം പ്രകൃതിയും, ആണ്മയും ചെപിണ്മയും 

ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജീീവിിതത്തിചെ� സംംഘർ�ങ്ങളുംം അതിജീീവിനത്തിചെ� പ്രകൃതി പിാഠങ്ങളുംം 

കൈജീവിനോലാകത്തിചെ� സൂക്ഷ്മതകളുംം സ്ത്രീ സംാതാ പിാഠങ്ങളായും പ്രകൃതി ചാരാിത്രംത്തിചെ� തുടിർച്ചകളായും 

കഥകളിൽ കാണ്ാൻ കഴിിയുന്നുണ്ട്്. മാനവിചാരാിത്രംം പ്രകൃതിചാരാിത്രംത്തിചെ� തുടിർച്ചയും ഇടിർച്ചയുമാ

ചെണ്ന്നും ചെപിണ് പ്രതിനോരാാധാ ചാരാിത്രംം പ്രകൃതി ചാരാിത്രംത്തിചെ� പിാഠങ്ങളാചെണ്ന്നും മനുനോ�യതരാങ്ങ

ളുംചെടിയും സംമസ്ത ജീീവിജീാലങ്ങളുംചെടിയും അതിജീീവിനത്തിചെ� ചാരാിത്രംം കൂടിിയാാചെണ്ന്നുമുള്ള പിാഠങ്ങൾ 

സംമകാലിക ചെപിണ്കഥകൾ മുനോന്നാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്നുണ്ട്്.

താനോ�ാൽ വിാക്കുകൾ: മാനവിാനന്തരാവിാദം, ഇടിം, പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദം, ശരാീരാം, ശരാീരാ നോനാട്ടിം

ആമുഖം
മനു�യ നോകന്ദ്രിതമായാ ഒരും ചാരാിത്രം സംങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിിട്ടുമാറിി പ്രകൃതിയും ഇതരാ ചാരാാചാരാങ്ങളുംം 
കൂടിിയാാണ് ്മാനവിചാരാിത്രംം നിർമ്മിിക്കുന്നത ്എന്ന നോബിാധായത്തിചെലത്തിനോച്ചർന്നിരാിക്കുന്ന കാലഘട്ടിമാ
ണ്ിത്. മറ്റ് ജീീവിിവിർഗംങ്ങൾ നോപിാചെല മനു�യനും നോകവിലം ഒരും സ്പീ�ിസം് മാത്രംമാചെണ്ന്നും മനു�യനും 
മനുനോ�യതരാ ജീീവിിവിർഗംങ്ങളുംം, യാന്ത്രമനു�യസംംയുക്തങ്ങളൂമായാി മനു�യവിർഗംം പിരാിണ്മിച്ചു ചെകാണ്ട്ി
രാിക്കുന്നു എന്ന സംങ്കല്പനങ്ങളാണ്് മാനവിാനന്തരാകാലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭൂമിയുചെടി അധാി
കാരാിയാായാി നിലചെകാണ്ട് മനു�യനോകന്ദ്രിത വിീക്ഷണ്ം നിരാാകരാി�ചെ�ടുകയും മനുനോ�യതരാങ്ങളുംചെടി 
ഇടിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മഅനുഭാവിങ്ങളായാി കടിന്നു വിരാികയും ചെചായ്യുന്നു ആഖയാനങ്ങളിൽ. മാനവിാനന്തരാ 
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കാലത്തിൽ മനു�യന് അനയമാകുന്ന കൈജീവി സംത്തചെയാ നോചാർത്തും പിിടിി�ാനുള്ള ശ്രീമം സൂക്ഷ്മ 
കൈജീവി പ്രകൃതിയുചെടി അനുഭാവിങ്ങളായാി സംമകാലിക കഥകളിൽ കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. സംമകാലിക 
കഥകളിൽ മനുനോ�യതരാ കർത്തൃതാങ്ങൾ നോകന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് വിരാികയും അവിയുചെടി അസ്തിതാചെത്ത 
—നിലനില്പിചെന സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതി പിാഠങ്ങളായാി അവിതരാി�ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. 2010-നു നോശ�ം 
മലയാാളത്തിലുണ്ട്ായാ ചെചാറുകഥകളിൽ ഇത്തരാത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായാ പ്രകൃതി നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ ഉണ്ട്്. 
അത്തരാം നിരാീക്ഷണ്ങ്ങളിൽ ചെപിണ് കഥകൾ പുലർത്തുംന്ന പ്രകൃതയവിനോബിാധാവും പ്രതിനോരാാധാവും 
എങ്ങചെന എന്ന അനോനാ�ണ്മാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം. സംമകാലിക ചെപിണ്കഥകളിൽ സംവിിനോശ� 
ഭാാവുകതാചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാ മിനി പിി.സംി.യുചെടി ‘��് കിസ്സ് ’ എന്ന കഥാസംമാഹാാരാചെത്ത 
അടിിസ്ഥാനമാ�ിയാാണ്് ഈ പിഠനം നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. സൂക്ഷ്മമായാ കൈജീവിനോബിാധാചെത്ത തചെ� 
എഴുത്തിചെ� ഭാാഗംമാ�ാൻ കഥാകാരാി കചെണ്ട്ത്തുംന്ന കൌതുകകരാമായാ വിി�യാങ്ങളുംം മനു�യജീീവിി
തചെത്ത നിർണ്യാിക്കുന്ന ഇതരാ ജീീവിജീാലങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള ചാിന്തകളുംം പ്രകൃതിയാിനോലക്കുള്ള അഗംാധാ 
നോനാട്ടിങ്ങളുംം ദർശനങ്ങളുംം മിനി പിി.സംിയുചെടി കഥകചെള സംമകാലികമായാ മറ്റ് ചെപിണ്കഥകളിൽ 
നിന്നു വിയതിരാിക്തമാക്കുന്നുണ്ട്്.

ചെപിണ്ണുംം പ്രകൃതിയും
ചെപിണ്ണിചെനയും പ്രകൃതിചെയായും നോചാർത്ത് നിർത്തിചെ�ാണ്ടുള്ള പിരാികല്പനകൾ�് കൈസംദ്ധിാന്തിക 
അടിിത്തറി നൽകുന്നത് പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദം (eco feminism) എന്ന പിദ്ധിതിയാാണ്്. മനു�യചെന 
സ്ത്രീ, പുരും�ൻ എന്ന ലിംഗം പിദവിിയുചെടി വിിനോവിചാനമില്ലാാചെത മനു�യരാായാി മാത്രംം കാണുന്ന ഒരും 
നോലാകം സൃഷ്ടംിക്കുക, വിിനോവിചാനരാഹാിതമായാ അത്തരാചെമാരും സംമൂഹാത്തിൽ ഭുമിയുചെടി സംംരാക്ഷണ്ം 
പിരാിഷ്കരാണ്ത്തിനോ�നോയാാ ചെമച്ചചെ�ടുത്തലിചെ�നോയാാ പ്രശ്നമല്ലാ എന്ന തതാത്തിലാണ്് പ്രകൃതി ഒരും 
കൈസ്ത്രണ്സംത്തയാാചെണ്ന്ന് പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദികൾ കരുംതുന്നത്. പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദം 
മുനോന്നാട്ടി് ചെവിയ്ക്കുംന്ന ചെപിണ്ണുംം പ്രകൃതിയും എന്നസംമവിാകയം അനുഭാവിപിരാവും ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രപിരാവും
സംംസ്കാാരാികവുമാണ്്.

നോലാകത്തിചെല ഏത് ഭാാഗംത്തിചെലയും പിാരാിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകചെളയും ബിാധാിക്കുന്നു
ചെവിന്നും പുരും�ാധാികാരാ വിയവിസ്ഥയുചെടി തുലയ ഇരാകളാണ്് സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയുചെമന്ന ആശയാമാണ്് 
അനുഭാവിപിരാം എന്നതുചെകാണ്ട്് അർഥമാക്കുന്നത്. സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും സംാംസ്കാാരാികമായും സംങ്കല്പ
പിരാമായും തുലയതയുചെണ്ട്ന്നു സ്ത്രീക്കും പ്രകൃതിക്കും തമ്മിിൽ ബിന്ധമുള്ളതിനാൽ ഭൂമിയാിലുണ്ട്ാകുന്ന 
ചാലനങ്ങനോളയും പ്രശ്നങ്ങനോളയും സ്ത്രീ�് നോവിഗംത്തിൽ തിരാിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയുചെമന്നും വിിശാസംിക്കുന്നു 
ഈ പിദ്ധിതി. ചുരും�ത്തിൽ സ്ത്രീകളുംചെടി പിീഡ്ിതാവിസ്ഥചെയായും വിിനോധായാാവിസ്ഥചെയായും പ്രകൃതിയുചെടി 
അസ്തിതാവുമായാി ബിന്ധചെ�ടുത്തി സംാംസ്കാാരാികമായും ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രപിരാമായും അനുഭാവിാത്മകമാ
യും വിിശദീകരാി�ാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാണ്് പിാരാിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവിാദം (ജീി. മധുസൂദനൻ (എഡ്ി.) 2006: 
പുറിം 118). ചെപിണ്ണുംം പ്രകൃതിയും എന്ന് സംാമ്പ്രദായാിക സംമവിാകയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാിന്നമായാ സ്ത്രീ 
നോനാട്ടിങ്ങൾ പ്രകൃതിയുചെടി സൂക്ഷ്മാവിസ്ഥചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള നോബിാധായങ്ങളായാി പുതിയാ ആഖയാനങ്ങളിൽ 
കടിന്നു വിരുംന്നു. ആണ്നോനാട്ടിങ്ങൾക്കും അധാീശതാങ്ങൾക്കും എതിചെരായുള്ള നോനാട്ടിങ്ങളായാി ആ 
ആഖയാനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. മിനി പിി.സംി.യുചെടി ��് കിസ്സ്, അഹാിംസം സംിൽ�്, സുന്ദരാിമുളക്, 
ഹാമ്പടിി ജീി�ില്ലാാ�ാടിി മനനോമ, തുടിങ്ങിയാ കഥകളിചെലല്ലാാം പ്രകൃതിയാിനോലക്കുള്ള ഇത്തരാം നോനാട്ടി
ങ്ങളുംണ്ട്്.

പിട്ടുനൂൽ പുഴു�ചെള ചെകാല്ലാാചെത പിട്ടുനൂൽ നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കുന്ന രാീതി പ്രനോയാാഗംത്തിൽ ചെകാണ്ടു
വിന്ന ആന്ധ്രയാിചെല കുസുമ രാാജീചെയ്യം ഓർത്തും ചെകാണ്ട്് എഴുതിയാ കഥയാാണ്് അഹാിംസംസംിൽ�് 
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(മിനി പിി.സംി.: 2020) അധായാപികദമ്പതികളായാ ചെതനോരാസംാമ്മിയുംനോജീാസം് സംാറും രാണ്ടു മ�ളുംമടിങ്ങുന്ന 
കുടുംബിത്തിൽ പിട്ടുനൂൽ കൃ�ി ചെകാണ്ട്് ഉണ്ട്ായാ മാറ്റങ്ങളുംംഅനന്തരാ ഫ്ലങ്ങളുംം എന്ന നിലയാിലാണ്് 
കഥാഖയാനം നിർവിഹാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. പുഴു�ൾ നോരാാഗംം വിന്ന് ചാചെത്താടുങ്ങുകയും കൃ�ി നശിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്നനോതാചെടി പുഴു�ചെള വിളർത്തുംന്നതിൽ നിഗൂഢമായാ ഒരാാനന്ദം അനുഭാവിിക്കുകയും കൃ�ിയാിൽ 
മികച്ച നോനട്ടിം കൈകവിരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. പിട്ടുനൂൽ കൃ�ിയുചെടി തുടിർച്ച മത്സരാമായാി തീരുംകയും 
മത്സരാങ്ങൾ സുഹൃത്തും�ൾ തമ്മിിലുള്ള പികയ്ക്കുംം തല്ലാിനും ചെവിട്ടിിനും കാരാണ്മാവുകയും ചെചായ്യുന്നു. 
സ്ത്രീയുചെടി കൈകകളിനോല�് ഈ കൃ�ിയുചെടി ചുമതല വിന്നനോ�ാൾ അവിൾ എങ്ങചെന ഈ കൃ�ി 
കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നു, അവിളുംചെടി മനോനാനില എന്താണ്് എന്നതാണ്് കഥയാിൽ പിിന്നീടി് കാണുന്നത്. 
നോജീാസം് സംാറിിചെ� മകൻ അനോലാ�ിയുചെടി ഭാാരായ എനോസ്തരാിചെന ശാരാീരാികമായും മാനസംികമായും 
കാർന്നുതിന്നുന്ന ഒന്നായാിരുംന്നു ഈ കൃ�ി. കുഞ്ഞുങ്ങനോള�ാൾ കരുംതനോലാചെടി വിളർത്തിചെയാടുക്കുന്ന 
പുഴു�ചെള തിളച്ച ചെവിള്ളത്തിലിട്ടി് ചെകാന്ന് നൂചെലടുക്കുന്ന ദിവിസംങ്ങളിൽ അവിൾ�് കഠിനമായാ 
ശാാസംം മുട്ടിലുണ്ട്ായാി. അവിൾ തീർത്തുംം പിട്ടു ധാരാി�ാചെതയാായാി. പിട്ടു ധാരാിക്കുന്നവിരാിൽ നിന്നും മാറിി 
നടിന്നു തുടിങ്ങി. “ചെപിാന്നുനോപിാചെല വിളർത്തീട്ടു ചെകാന്നു വിിളചെവിടുക്കുന്ന ഈ പിണ്ി എനി�്പിറ്റു
നോകല” (മിനി പിി.സംി. 2020: പുറിം 110) എന്ന് അവിൾ ആവിർത്തിക്കുന്നു. ആദയ പ്രസംവിത്തിചെല 
ഇരാട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരാിച്ചനോതാചെടി അത് പുഴു�ളുംചെടി ശാപിമാചെണ്ന്ന് അവിൾ ഉറിച്ചു വിിശാസംിച്ചു. 
തുടിർന്ന് ഗംർഭാിണ്ിയാാവുനോമ്പാചെഴില്ലാാം അവിൾ പിട്ടു പുതച്ച പുഴു�ൾ പിറി�കളായാി പിറിന്നു ചെപിാങ്ങു
ന്നത് സംാപ്നം കണ്ടു. ഗംർഭാിണ്ിയാായാ അവിൾ പുഴുവിിചെന നോപിാചെല ചുരുംണ്ടുകൂടുന്നു. രാാത്രംിയാിൽ ഭായാന്നു 
വിിറിച്ച അവിൾ പിറിയുന്നു. “മമ്മിീ നോനാനോ�യ. എചെ� വിയാറിിനകത്ത് നിറിചെയാ പുഴുക്കുഞ്ഞുങ്ങളാ. ഇനോ�ാ 
ഈ വിയാറുചെപിാട്ടിി എല്ലാാം പുറിത്തും ചാാടും. അനോതാചെടി ഞാാൻ മരാിക്കും മമ്മിീ” (112). ഇങ്ങചെന താളം 
ചെതറ്റിക്കുന്ന അവിസ്ഥ ഒരും സ്ത്രീ�് എന്തുചെകാണ്ട്് ഉണ്ട്ാകുന്നു? വിളർത്തുംന്ന പുഴുവിിചെന ചെകാല്ലാാൻ 
കഴിിയാാതിരാിക്കുന്നതു സ്ത്രീയുചെടി ജീീവിിതവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി് ആഖയാനം ചെചായ്യുന്നിടിത്താണ്് ഈ 
കഥയാിചെല പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധം ആവിിഷ്കരാി�ചെ�ടുന്നത്. പുഴുക്കുഞ്ഞുങ്ങചെള പ്ര
സംവിിക്കുന്നനോതാചെടി ഇല്ലാാതാവുന്ന തള്ളപ്പുഴു�ളുംം, അരുംമനോയാാചെടി വിളർത്തിയാ പുഴു�ചെള തിളച്ച 
ചെവിളളത്തിലിട്ടി് ചെകാല്ലുന്നതും സ്ത്രീ�് അസംഹാനീയാമാകുന്നത് എന്തുചെകാണ്ട്ാണ്്. ഉർവിരായാാകുന്ന 
ഭൂമിയും സൃഷ്ടംിയുചെടി പ്രഭാവിമായാ സ്ത്രീയും ജീീവിനു നൽകുന്ന മൂലയമാണ്്അവിചെരാ സംമാനരാാക്കുന്നത്. 
ഓനോരാാ ജീീവിനും സംാന്തം ജീീവിനോനാളം മൂലയമുള്ളതാചെണ്ന്ന് ഓനോരാാ സ്ത്രീയും കരുംതുന്നു. ആ ജീീവിചെന 
ഹാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുചെടി ഫ്ലമാണ്് തചെ� വിയാറ്റിചെല ജീീവിനും നശിക്കുന്നചെതന്ന് അവിൾ�് 
വിിശാസംിനോ�ണ്ട്ി വിരുംന്നു. ‘പുഴു�ൾ’ എന്ന നിസ്സാരാതയാിൽ അല്ലാ ജീീവിൻ എന്ന മൂലയത്തിലാണ്് 
അവിളുംചെടി മനസ്സും ശരാീരാവും നിൽക്കുന്നത് എന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്് അവിൾ�് ഈ പ്രവൃത്തി അസംാ
ധായമാവുന്നത്. അധാാാനം, ഉൽപിാദനം, വിരുംമാനം എന്ന മനു�യ സംമവിാകയത്തിനപ്പുറിം പ്രകൃതി, 
ജീീവിൻ എന്ന മാനവിിക മൂലയത്തിനോല�് സ്ത്രീയുചെടി മനോനാവിിചാാരാം ഉയാരുംന്നതിചെ� ആഖയാനമായാി 
തീരുംന്നു കഥ. ജീീവിിത ഉപിനോഭാാഗംത്തിചെ� ഇരാകളായാി മറ്റ് ജീീവിനുകൾ ഉന്മൂലനം ചെചായ്യംചെ�ടുന്നതിചെല 
അനീതിയുമാണ്് ഈ കഥ നചെമ്മി ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതി പിാഠവും കൈസ്ത്രണ്പിാഠവും
നോതനീച്ച കൃ�ിയും പ്രകൃതിചാികിത്സയും നടിത്തുംന്ന സ്ത്രീയുചെടി അതിജീീവിനത്തിചെ� പ്രകൃതി പിാഠങ്ങ
ളാണ്് ‘��് കിസ്സ് ’ എന്ന കഥ. അഹാിംസം സംിൽ�ിൽ പിട്ടുനൂൽപ്പുഴു ഒരും രൂപികമായാിആഖയാനം
ചെചായ്യംചെ�ടുന്നതു നോപിാചെല നോതനിച്ച ��്കിസ്സ് എന്ന കഥയാിൽ പില അർഥതലങ്ങളുംള്ള ഒരുംരൂപിക
മായാി കടിന്നുവിരുംന്നു. സംമകാലിക ജീീവിിത പിരാിസംരാത്തിൽ വിിചാിത്രംമായാി നോതാന്നാവുന്നഒരുംമാനവിിക 
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നോബിാധാനോത്തയാാണ്് ഈ കഥയാിചെല നോതനീച്ച വിളർത്തുംകാരാി ബിീന പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്നത്. പിാഴ്നാി
ലങ്ങളിൽ മരാങ്ങളുംം ചെചാടിികളുംം നാട്ടുമരുംന്നുകളുംം ചെവിച്ചു പിിടിി�ിച്ച് നോതനീച്ച വിളർത്തലും പ്രകൃതി 
ചാികിത്സയും നടിത്തുംന്ന ബിീന�് അവിളുംചെടി നാട്ടിിൽ നിന്നു പിലായാനം ചെചാനോയ്യംണ്ട്ി വിന്നത് ഹുകൈസംൻ 
മുതലാളിയുചെടി ക്രൂരാമായാ പിീഡ്നത്തിചെ� ഫ്ലമായാിട്ടിാണ്്. �ഞ്ചുകിസ്സിന് ചെചാന്ന മുതലാളിചെയാ 
ചുണ്ടു കുത്തി കീറിി പിരാി�് ഏൽ�ിച്ച അവിചെള ഹുകൈസംൻ മുതലാളി കാട്ടുകടിന്നൽ എന്നാണ്് 
വിിളിച്ചിരുംന്നത്. ഏ�റു കണ്�ിനുള്ള നോതാട്ടിത്തിൽ കീടിനാശിനി തളിച്ച് നോതനീച്ചകൾ നശിച്ചു 
നോപിാകുന്നതിചെനക്കുറിിച്ച് പിരാാതിയുമായാി നോപിാലീസംിൽ നോസ്റ്റാ�നിൽ എത്തുംന്ന ബിീന�് മുതലാളി
യുചെടി പിണ്ം പിറ്റിയാ നോപിാലീസുകാരാനിൽ നിന്നും പിീഡ്നങ്ങൾ ഏൽനോ�ണ്ട്ി വിരുംന്നു. ചെപിണ്ണിനും 
പ്രകൃതിക്കും നോനചെരാ നടിത്തുംന്ന കൈകനോയാറ്റവും ആണ്ിചെ� അധാീശതാവും പിീഡ്യും കഥ ആഖയാനം 
ചെചായ്യുന്നു. “നൂറു കണ്�ിന് മാൻ മിസ്സിങ്ങ് നോകസുകളുംമായാിട്ടി് ഇവിിചെടി മനു�യരാ് കിടിന്നു ചാക്ര 
ശാാസംം വിലിക്കുനോമ്പാഴിാ അവി�ചെടിചെയാാരും:...” (42) എന്നു പിറിഞ്ഞുചെകാണ്ട്് ലാത്തി ചെകാണ്ട്് 
അവിളുംചെടി ശരാീരാത്തിൽ കടിന്നാക്രമണ്ം നടിത്തുംന്ന നോപിാലീസുകാരാചെ� ലാത്തി തട്ടിി മാറ്റിചെ�ാണ്ട്് 
ബിീന പിറിയുന്നത് ഇങ്ങചെന “സംാനോറി, ഇവിിചെടി മനു�യർ�് മാത്രംനോമ മനു�യചെരാ നോവിണ്ടൂ. പിനോക്ഷല് ഈ 
ഭൂമി�് മനു�യചെന നോവിനോണ്ാന്ന് യാാചെതാരും നിർബിനോന്ധാമില്ലാ. എന്നുമാത്രംമല്ലാ എല്ലാാ മനുനോ�രുംം 
ചാചെത്താടുങ്ങി പിത്താണ്ട്് കഴിിയുനോമ്പാനോഴിക്കും ഇവിിടിമാചെക പൂത്ത് തളിർത്ത് സംാർഗംം നോപിാചെലയാാവും. 
എന്നാ നോതനീച്ചകളില്ലാാണ്ട്ായാാലുണ്ട്നോല്ലാാ ഇവിിടിം പിിചെന്ന ചുടുകാടിാ. ചുടി്കാടി് ! ചെമാതലാളിയാായാാലും 
നോപിാലീസം് കാരാനായാാലും അനോതാർത്താ ചെകാള്ളാം.” (42) മനു�യചെന കുറിിച്ച് മാത്രംം ചാിന്തിക്കുന്ന 
അധാികാരാ രൂപിങ്ങൾ�് നോനചെരാ ചെപിണ്ണിന് ഓർമ്മിചെ�ടുത്താനുള്ളത് പ്രകൃതിശാസ്ത്രചെത്തക്കുറിി
ച്ചാണ്്, മനു�യനോന�ാൾ ഭൂമിയാിൽ അവിശയമായാ സൂക്ഷ്മ ജീീവിികളുംചെടി നിലനില്പിചെനക്കുറിിച്ചാണ്്. 
ഈ കഥയാിലും പ്രകൃതിചെയായും സ്ത്രീചെയായും കീഴി്ചെ�ടുത്തുംന്ന പുരും�ാധാികാരാചെത്ത നാം കാണുന്നു.
പുരും�ാധാികാരാചെത്തക്കുറിിച്ച് പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും നൽകുന്ന പിാഠങ്ങളാണ്് യാഥാർത്ഥത്തിൽ ��് 
കിസ്സ് എന്ന കഥ. തചെ�സംഹാായാിയാായാ മരാിയാാനചെയാ ഒളിഞ്ഞു നോനാക്കുന്ന വിർ�ിനോയാാടി് ഒളിഞ്ഞു
നോനാ�ാചെത നോനചെരാ നോനാ�ിനോ�ാളാനാണ്് ബിീന പിറിയുന്നത്.“ ഇവി�് സംംസംാരാി�ാചെനാന്നും 
പിറ്റത്തില്ലാ. ഒരും മിണ്ട്ാപ്രാണ്ിയാാ അവിിനോടിം ഇവിിനോടിം നോനാ�ി നിന്ന് നിചെ� മുതലാളീചെനക്കൂട്ടി് 
പിിഴി�ി�ാൻ വിന്നാചെലാണ്ട്നോല്ലാാ എല്ലാാവിചെ�ം കണ്ണും ഞാാൻ കുത്തി ചെപിാട്ടിിക്കും” (44) എന്ന് ബിീന 
അയാാൾ�് മുന്നറിിയാിപ്പു നൽകുന്നു.നോതനീച്ച കുത്തും ചെകാണ്ട്് മുതുകു വിീർത്ത വിർ�ി ബിീനയുചെടി 
നോതൻ ചാികിത്സയും നോ�ഹാവും അനുഭാവിിക്കുന്നനോതാടുകൂടിി അവിൾ ബിീന ചെകാനോച്ചച്ചിയാായും മരാിയാാന 
ചെകാച്ചനിയാത്തിയാായും മാറുന്നു. ഹുകൈസംൻമുതലാളി തുരാത്തിനോയാാടിിച്ചആ ചെപിണ്ണുംങ്ങളുംചെടി അടുനോത്ത
ക്കുതചെന്ന കാലങ്ങൾക്കുനോശ�ം അയാാൾ�് ചാികിത്സ�് നോപിാനോകണ്ട്ിവിരുംന്നു. തചെ� നോപിടിിസംാപ്ന
മായാിരുംന്നഹുകൈസംൻമുതലാളിയുചെടി ചെചാതുമ്പലുകൾ നിറിഞ്ഞാ മുഖത്ത് ഉമ്മി ചെവിക്കുന്ന മറിിയാാനയുചെടി 
മധുരാ പ്രതികാരാം നിലവിിലുള്ള സ്ത്രീ-പ്രകൃതി സംമരാസംങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാിന്നമാണ്്. ഹുകൈസംൻ മുതലാളി 
തനി�് എന്താണ്് സംംഭാവിിച്ചചെതന്ന് അറിിയാാചെത കഠിനമായാ ആത്മനോവിദനനോയാാചെടി മണ്ണിനോല�് 
കമിഴ്ന്ന് കിടിന്ന് ഇരും കൈകകളുംം ചെകാണ്ട്് ഭൂമിചെയാ ചെനനോ�ാടിടി�ി പിിടിിച്ച് നിശബ്ദം കരായുകയാാണ്്. 
സ്ത്രീയുചെടിയും പ്രകൃതിയുചെടിയും മുന്നിൽ സംർവ്വ അഹാങ്കാരാങ്ങളുംം അധാികാരാങ്ങളുംം നിലംപിരാിശായാി 
സംാഷ്ടംാംഗംം ഭൂമിചെയാ പ്രണ്മിക്കുന്ന മനു�യനിലാണ്് കഥ അവിസംാനിക്കുന്നത്. ഈചെയാാരും ചാിത്രംം 
കഥാകാരാി വിരാച്ചിടുനോമ്പാൾ സ്ത്രീക്കും പ്രകൃതിക്കും നോമലുള്ള അധാീശതാത്തിചെ� ആണ്നോകായ്മചെയാ 
കീഴിടി�ാൻ നോപിാന്ന കൈസ്ത്രണ് പ്രകൃതിയുചെടി ചാരാിത്രംചെത്തയാാണ്് മുന്നിൽ നിർത്തുംന്നത്. പ്രകൃതിയും 
സ്ത്രീയും നോചാരുംന്ന സംമവിാകയങ്ങളിചെല സ്ത്രീ�് സ്ത്രീയാായാിരാിക്കുനോമ്പാഴും അവിൾ പ്രകൃതിയുചെടി വിിശാല
തയാിൽ പുതിയാ മാനവിനായാി വിളരാാൻ കഴിിയുന്നു എന്ന തതാത്തിലാണ്് കഥാകാരാിയുചെടി ദർശനം 
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എത്തി നിൽക്കുന്നത്. മനു�യർ�് നോവിണ്ട്ിയുള്ള ജീീവിിതമല്ലാ ഈ ഭൂമിക്കു നോവിണ്ട്ിയുള്ള ജീീവിിതമാണ്് 
യാഥാർഥ ജീീവിിതം എന്ന് പിഠിച്ചാൽ നമ്മുചെടി തല്ലാാം ശരാി വിഴിികളാചെണ്ന്ന് നോബിാധായമുള്ള മനു�യ
രുംചെടി ചാിന്തചെയാ അംഗംീകരാിക്കുന്നപുതിയാ കാലത്തിചെ� സ്ത്രീ പ്രകൃതിവിാദത്തിചെ� സ്ഫുരാണ്ങ്ങളാണ്് 
ഇത്തരാം ആഖയാനങ്ങൾ.

ആണ്നോനാട്ടിചെത്ത എതിരാിടുന്ന ചെപിണ് പ്രകൃതി പിാഠങ്ങൾ
ചെപിണ്ണിനും പ്രകൃതിക്കും നോനചെരായുള്ള ആണ്നോനാട്ടിങ്ങളുംചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രചെത്ത ‘ചാ�’ എന്ന രൂപിക
ത്തിലൂചെടി ആവിിഷ്കരാിക്കുന്ന കഥയാാണ്് ‘ഹാമ്പടിി ജീി�ില്ലാാ�ടിി മനനോമ’ എന്നത്. സ്ത്രീ ശരാീരാം (body) 
ശരാീരാ നോനാട്ടിം (body gaze) ശരാീരാ ലജ്ജ (body Shaming) എന്നിവിയാാണ്് കഥയുചെടി നോകന്ദ്രപ്രനോമ
യാമായാി വിരുംന്നത്. മധായവിർഗംക്രിസ്തയൻ കുടുംബി പിശ്ചാത്തലത്തിലാണ്് ഈ വിി�യാവും ആഖയാനം 
ചെചായ്യംചെ�ടുന്നത്. താറിാക്കുട്ടിിയുചെടി മകൻ ഐപിിഎസുകാരാൻ കുഞ്ഞൂഞ്ഞാിചെ� പ്രണ്യാവും കലയാണ് 
തീരുംമാനവും ആണ്് വിി�യാമായാി നിൽക്കുന്നത്. ചാ�മാമച്ചചെ� മകൾ ഐ.പിി.എസുകാരാി 
കൈ�ബിിയാാണ്് കുഞ്ഞുഞ്ഞാിചെ� കാമുകി. അവിൾ ചാ� മാമച്ചചെ� മകളാചെണ്ന്നതാണ്് തടിസംമായാി 
നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരാണ്ം മാമച്ചചെ� ചെകട്ടിിയാവിചെളക്കുറിിച്ച് നാട്ടിിലുള്ളവിരുംചെടി അഭാിപ്രായാ
മാണ്്. താറിാക്കുട്ടിിയുചെടി ഭാർത്താവിിചെ� വിാക്കുകൾ “നീ അവിചെള കണ്ട്ിട്ടുനോണ്ട്ാ” “നോഹാാ! എന്നാ 
വിലിയാ ചെമാലകളാ. ചാ�നോപിാചെല! ഒറ്റനോനാട്ടിത്തിതചെന്ന വിശ ചെപിശകാചെണ്ന്ന് കാണുനോന്നാർക്കു 
മനസംിലാകും.” (147) ചാ�മുല എന്ന പ്രനോയാാഗംം സ്ത്രീ ശരാീരാത്തിചെ�നോമൽ പുരും�ചെ� കൈലംഗംിക 
നോനാട്ടിവും പിരാിഹാാസംവും ഉള്ളടിങ്ങുന്നു. മാത്രംവുമല്ലാ ഭാർത്താവിില്ലാാത്ത ഒരും സ്ത്രീയുചെടി ഉയാർച്ചചെയാ 
സംമൂഹാം കാണുന്നത് എങ്ങചെനചെയാന്നും ഈ ആഖയാനം ചെവിളിചെ�ടുത്തുംന്നു. ലീനയുചെടി മുല�ാരായം 
പിറിയുനോമ്പാൾ അയാാളുംചെടി മുഖത്ത് നിറിഞ്ഞാ ഭാാവിചെത്ത ഭാാരായ താറിാക്കുട്ടിി സൂക്ഷ്മമായാി അളക്കുന്നുണ്ട്്. 
അനോങ്ങയാറ്റം ചെവിറുനോ�ാചെടിയാാണ്് സ്ത്രീചെയാക്കുറിിച്ച് പിറിയുന്നചെതങ്കിലും യാഥാർത്ഥത്തിൽ അയാാളുംചെടി 
മുഖത്ത് സ്ഫുരാിച്ച കൈലംഗംിക ഭാാവിം കണ്ട്് അവിർ�് ചാിരാി വിരാികയാാണ്്. പുരും�നോനാട്ടിത്തിന് മീനോത 
ചെപിണ്നോനാട്ടിം നിൽക്കുകയും, പുരും�ചെ� നോനാട്ടിം വിിലക്ഷണ്മാചെണ്ന്ന് തിരാിച്ചറിിയുകയും ചെചായ്യംന്ന
തുചെകാണ്ട്ാണ്് ഹാാസംയം ആഖയാനത്തിൽ കടിന്നു വിരുംന്നത് ‘ചുമ്മിാ ഊളത്തരാം പിറിയാാചെത മനി�ാ. 
..... അങ്ങചെനയാാചെന്ന ഞാാനും നിങ്ങടിനോമ്മി ഒചെ� ഭൂനോലാക ചെപിഴികളാവിണ്മനോല്ലാാ? (147) എന്നാണ്് 
അവിരുംചെടി പ്രതികരാണ്ം. സംാന്തം ഭാർത്താവിിചെ� വിാക്കുകചെള പുരും� സംമൂഹാത്തിചെ� കാഴ്ച�ാടുക
ളുംം നോനാട്ടിങ്ങളുംമായാി തചെന്ന കാണ്ാൻ കഴിിയുന്നതു ചെകാണ്ട്ാണ്് ഭാർത്താവിിനോനാടി് അവിർ�് ഈ 
രാീതിയാിൽ പിറിയാാൻ കഴിിയുന്നത്. കലയാണ്ത്തനോലന്ന് കാമുകചെ� കൂചെടി ഒളിനോച്ചാടിിയാ കുഞ്ഞുമ്മി
നോയാാടി് ഇനോത്രംം ചെചാറിിയാ മുലകളുംള്ള നിചെന്ന എനി�് നോവിണ്ട്ന്ന് പിറിയുന്നകാമുകൻ, കരാഞ്ഞാ് കാലു 
പിിടിിച്ചിട്ടും അവിചെള സംാീകരാി�ാൻ തയ്യംാറിായാില്ലാ എന്നതും സംാന്തം വിീട്ടിിനോല�് തിരാിച്ചു വിന്ന അവിൾ 
പിിന്നീടി് കുടുംബിത്തിചെ� കാരാണ്വിത്തിയാായാി ജീീവിിക്കുന്നതും കാലങ്ങൾ�ിപ്പുറിം അനോത ശരാീരാനോനാ
ട്ടിചെത്ത,’’ഞാാചെനന്ന മണ്ട്നാ? ഞാാനിചെതാചെ� ഇ�ഴി ശ്രീദ്ധിിക്കുനോന്ന. എന്നാ ചെചാറിിയാ ചെമാലകളാടിി 
നിചെ�,ക്ലാിൻഡ്ാ കൈമസംിൻ പുരാട്ടിിയാാ ഉള്ളതും കൂടിിയാങ്ങ് നോപിാകുമനോല്ലാാ കഷ്ടംം! ഇനിയാി�ം എന്നാ 
ചെചായ്യംാനാ? ഞാാനങ്ങു സംഹാിച്ചു.” (159) എന്നു പിറിയുന്ന ഐ.പിി.എസുകാരാൻ ചെകാച്ചുനോമാൻ കുഞ്ഞൂ
ഞ്ഞാിചെനയുംശരാീരാ നോനാട്ടിചെത്ത അവിനോഹാളനമായാി കണ്ട്് ഓടിിനോ�ാവുന്ന കാമുകി ഐ.പിി.എസുകാരാി 
കൈ�ബിിചെയായുമാണ്് കഥയാിൽ കാണ്ാനാവുന്നത്.ഈ ശരാീരാ നോനാട്ടിങ്ങളാണ്് കഥയുചെടി നോകന്ദ്രം. 
സംാന്തം ശരാീരാത്തിനു നോമലുളള അവിനോഹാളനത്താൽ കാമുകചെന തിരാസ്കാരാിച്ച് അയാാൾ�് ‘മുഖമടിച്ച് 
ഊ�ചെനാരും ചെപിാട്ടിീരുംം ചെകാടുത്ത് ചെതറിി വിിളിച്ച് ഇറിങ്ങി നോപിാകുന്നവിളാണ്് പുതുതലമുറി�ാരാി. 
തചെ� ശരാീരാചെത്ത വി�ളൻ നോനാട്ടിം ചെകാണ്ടും വിാക്കുകൾ ചെകാണ്ടും പിരാിഹാസംിച്ചത് സംാശരാീരാത്തിനും 
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ചെപിണ്മയ്ക്കുംം നോനചെരായുള്ള വിലിയാ അപിമാനത്തിന് ആ നിമി�ം തചെന്ന മറുപിടിി നൽകാൻ അവിൾ�് 
കഴിിയുന്നു. നോയാാനക്കുഞ്ഞൂഞ്ഞാ് കാമുകനാൽ തയജീി�ചെ�ട്ടിവിളായാി ‘ചെകട്ടിാമങ്കയാായാി’ അയാാനോളാടുള്ള 
പിക കാലങ്ങളായാി ചെകാണ്ടു നടിക്കുന്നു. ആ പികയാിലും നോദ�യത്തിലുമാണ്് അയാാളുംചെടി താവിഴിിയാിചെല 
ചെകാച്ചുനോമാചെള തചെ� കുടുംബിത്തിനോല�് നോവിണ്ട്ന്ന് പിറിയുന്നത്. പികയുചെടി രാഹാസംയം പിയ്യംനോനാടി് 
ചെവിളിചെ�ടുത്തിയാതിന് നോശ�മാണ്് അവിൻ തചെ� കാമുകിനോയാാടി് അനോത നാണ്യാത്തിൽ തിരാിച്ച
ടിിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിളിൽ നിന്നുണ്ട്ാകുന്ന പ്രതികരാണ്വും തുടിർന്നനോങ്ങാട്ടും അവിളുംചെടി ജീീവിി
തത്തിൽ പുതിചെയാാരാാചെള കചെണ്ട്ത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഉത്സാഹാിയാായാി അമ്മിയുചെടി കൂചെടി 
ചാ� വിിഭാവിങ്ങളുംചെടി രുംചാിക്കൂട്ടുമായാി ബിിസംിനസംിൽ സംനോന്താ�നോത്താചെടി പിങ്കാളിയാാകുന്നതുമാണ്് 
കഥാഖയാനം. ചാ� ഒരും പ്രതിരൂപിമായാിനിൽക്കുന്നു കഥയാിൽ. സ്ത്രീ ശരാീരാത്തിചെ� പിരാിഹാാസംയത�് 
കൈലംഗംിക സൂചാനയുചെടി ആകാരാമായാിട്ടിാണ്് ചാ� കഥയാിൽ സംാീകരാിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചാ�യും ചാ� 
ഉല്പന്നങ്ങളുംം വിിഭാവിങ്ങളുംം കുടുംബിത്തിചെ� സംാമ്പത്തിക ഭാദ്രത�് അടിിസ്ഥാനമായാി നിൽക്കുകയും 
ചാ� മാമച്ചചെ� തലമുറി ഈ വിരുംമാന മാർഗംം പുതുകാലത്തിനനുസൃതമായാി തുടിരുംന്നുമുണ്ട്്. സ്ത്രീ ശരാീ
രാത്തിചെ�യും അതിജീീവിനത്തിചെ�യും രൂപികമായാി ചാ�ചെയാ സംാീകരാിക്കുകയാാണ്് കഥാകാരാി. 
ചെപിണ് ശരാീരാത്തിൻ നോമലുള്ള ആണ്നോനാട്ടിങ്ങചെള ഒനോരാ ആയുധാം ചെകാണ്ട്് ഒടിിച്ചു കളയാാനുള്ള ശക്തി 
ഹാാസംയത്തിചെ� രൂപിത്തിൽ ഈ ആഖയാനത്തിന്കഴിിയുന്നുണ്ട്്. “ആനോരാാഗംയചെമാളള മനസ്സിനകചെത്ത 
ആനോരാാഗംയ ചെമാളള ചാിന്തകള് ഒണ്ട്ാവിചെത്താള്ളൂ. ഇ�ം എനി�് മനസംിലായാി നല്ലാ ചാ� ചെതരാഞ്ഞാല്ലാ 
നമ്മിള് നോപിാവിണ്ട്ിയാത് . പ്ലാവി് ചെതരാഞ്ഞാാന്ന്’’(162) എന്ന ആഖയാനം ആണ് നോനാട്ടിങ്ങൾക്കു നോമലുള്ള 
ചെപിണ്നോനാട്ടിമായാി അവിതരാി�ി�ചെ�ടുന്നിടിത്താണ്് കഥ അവിസംാനിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രീനോദ്ധിയാം.

പ്രകൃതി ശാസ്ത്രവും കൈദവിശാസ്ത്രവും
പ്രകൃതിയാിനോലക്കും കൈജീവിനോലാകത്തിനോലക്കും മനു�യൻ നടിത്തിയാ കടിന്നുകയാറ്റങ്ങളുംം അധാാാനത്തി
ചെ�യും ഉപിനോഭാാഗംത്തിചെ�യും ക്രമങ്ങളിൽ സംന്തുലനം നഷ്ടംചെ�ട്ടി പ്രകൃതയനുഭാവിങ്ങളിലും ആഴിത്തിൽ 
കചെണ്ട്ത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്ന ജീീവിിത ദർശനങ്ങൾ മിനി പിി.സംിയുചെടി കഥകളിലുണ്ട്്. പി�ഭൂതങ്ങചെള 
സംാന്തംശരാീരാമായാി സംാീകരാിച്ച് പ്രകൃതിയുചെടി ഭാാഗംമായാി ജീീവിിച്ച മനു�യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയുചെടി 
അവികാശിയാായാി പിരാിണ്മിച്ചമനു�യന് നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിരുംന്ന പ്രകൃതി ദുരാന്തത്തിചെ� ഓർമ്മിചെ�ടുത്ത
ലാണ്് ‘എന്തിനോനാ ആദനോമ നിചെന്ന ഞാാൻ നോതാട്ടിത്തിലാ�ി ‘ എന്ന കഥ. സംമീപികാലത്ത് നോകരാള 
ത്തിലുണ്ട്ായാ പ്രളയാത്തിചെ� സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് ഈ കഥ ഉണ്ട്ായാത്. പിരാിസ്ഥിതി ജ്ഞാംാനവും 
കൈദവിശാസ്ത്രവും ഒത്തുംനോചാരുംന്ന നോബിാധാത്തിൽ നിന്നാണ്് ഈ കഥയാിചെല പ്രനോമയാം രൂപിചെ�ടുന്നത്. 
കുടിിനോയാറ്റ കർ�കരുംചെടി ജീീവിിത പിശ്ചാലത്തിലാണ്് പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധത്തി
�ചാരാിത്രംചെത്ത ഈ കഥ അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നത്. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദിയാിൽ ജീീവിിച്ചിരുംന്ന 
നോകാരാവില്ലാി പിാ�ചെ� ജീീവിിതം മനു�യനും പ്രകൃതിയും എന്നത് കൈദാതമല്ലാ; അകൈദാതമാണ്് എന്ന് 
ചെവിളിചെ�ടുത്തുംന്നതാണ്്. കുടിിനോയാറ്റം മണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിനോലക്കുള്ള പിലായാനങ്ങളാണ്്. ഭൂമി�് 
മുകളിൽ മനു�യൻ നടിത്തുംന്ന അധാിനിനോവിശവും ആധാിപിതയവുമാണ്് യാഥാർത്ഥത്തിൽ കുടിിനോയാ
റ്റത്തിചെ� ചാരാിത്രംം. കുടിിനോയാറ്റത്തിലൂചെടിയാാണ്് പ്രകൃതി അധാാാനത്തിചെ� വിിളഭൂമി ആവുന്നത്. 
സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ പ്രകൃതി നാശത്തിചെ� ആരാംഭാവും കുടിിനോയാറ്റനോത്താടു കൂടിി സംംഭാവിിക്കുന്നു.എന്നാൽ 
നിലനില്പിനും അതിജീീവിനത്തിനും ഭൂമി, പ്രകൃതി നൽകിയാ ഏറ്റവും വിലിയാ മൂലയമാണ്് മണ്ണ് എന്ന 
നോബിാധാനോത്താചെടി, ബിഹുമാനനോത്താചെടി പ്രകൃതിയുമായുള്ള സംമരാസംചെ�ടിൽ ആദയകാല കുടിിനോയാറ്റ 
കർ�കർ പിങ്കുചെവിച്ചിരുംന്നു. നോകാരാവില്ലാി പിാ�ചെ�യും പിീലിച്ചാച്ചചെ�യും തലമുറികൾ പ്രതിനിധാീക
രാിക്കുന്നത് അത്തരാം ജീീവിിതചെത്തയാാണ്്. “ഒന്നും നശി�ിനോച്ച�ല്ലാ്. ഒന്നിനോനം ഒപിദ്രവിിനോ� മരുംത്. 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 7244

ചെചാല ചെചാല അരുംതുകളി ചെലാചെ� യാാ വിലിയാ ശരാികളിരാിക്കുചെന്നാ. ഒരാി�യാി മണ്ണിനോലാട്ടി് 
തിരാിചെക നോപിാനോകണ്ട് വിരാാ നമ്മിചെളന്ന നോപിാതം നോവിണ്ം. ആ നോപിാതം ഒനോണ്ട്ല് ഒന്നിനോനാടും ആർത്തി 
നോതാന്നത്തില്ലാ.” (16) ഇതാണ്് കഥയുചെടി താനോ�ാൽ. പി�ഭൂതങ്ങൾ�് മനോധായ നീണ്ടു മലർന്നു 
കിടിന്നുചെകാണ്ട്്നോകാരാവില്ലാി�ാ�ൻ ആകാശം നോനാ�ി പു�ിരാിച്ചു ചെകാണ്ട്് പിറിയുന്നത് ഇങ്ങചെന
യാാണ്്. “മ�നോള... നോനാ�ിനോയാ ആകാശം നമ്മിചെള ചെതാടി്ന്നത് കണ്ട്ാ! അതിന് എല്ലാാത്തിനോനയും 
ചെതാടിാനാവും.ആകാശം നോപിാചെല നമ്മുചെടി മനസംാവുമ്പഴിാ അതിൽ ഉൾനോപിാനോതാം, നോ�ഹാം, ദനോയാാ 
വിിനോവിനോകാം ഒചെ� ഒണ്ട്ാവുചെന്ന.” (17) ആകാശം നോപിാചെല വിിശാലമായാ മനസം്, നോ�ഹാവും ദയായും 
കാരുംണ്യമുള്ള വിലിയാ മനസംിന്നുടിമകളാകാൻ മനു�യന ്കഴിിയാണ്ചെമങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിചെയാനോ�ാചെല 
അതിരുംകളില്ലാാത്ത വിിശാല നോലാകം നോപിാലാകണ്ം. പ്രകൃതിചെയാ ഉൾചെ�ാള്ളുന്നവിന് കാചെടിനോന്നാ 
നാചെടിനോന്നാ നോഭാദമില്ലാാചെത എല്ലാാറ്റിചെനയും സംാീകരാി�ാനാകും. പി�ഭൂതങ്ങളായാി മ�ചെള കാണുന്ന 
നോകാരാവില്ലാി പിാ�ചെ� ജീീവിിതം മണ്ണിനോനാടുള്ള കടി�ാടിാണ്്. എന്നാൽ ഇന്ന് മൂന്നാം തലമുറിയാിൽ 
എത്തി നിൽക്കുന്ന കുടുംബിം, മത്താപ്പുവിിചെനനോ�ാലുള്ളവിരുംചെടി ചെജീ.സംി.ബിി. സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഫ്ലം 
അനുഭാവിിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാി�യാാണ്്. പിീലിചാാച്ചൻ നോശാശക്കുട്ടിിനോയാാടി് പിറിയുന്നു: “എടിീ ചെപിാന്നാങ്കനോട്ടി. 
ഇത്തവിണ് ഉരുംള ചെപിാട്ടും ഇവിടിം മൂടും. എനിചെ�ാറി�ാ. നീ ചുറ്റിലുചെമാന്നു നോനാ�ിനോയാ. ഈ കുരാി
പ്പുകചെളല്ലാാം നോചാർന്ന് കാടും കുന്നുചെമാചെ� ചെചാരാച്ച ചെമാട്ടിയാം�ി. മാറി് കുത്തി തുറിന്ന് ജീീവിരാക്തം 
ഊറ്റിചെയാടുത്തും. ഇനി ഇതുങ്ങചെ�ാചെകഎന്ന നിലനില്പാ?” (19) ഭൂമിയുചെടി രാക്തം ഊറ്റിചെയാടുക്കുന്ന 
മനു�യ സംംസ്കാാരാത്തിന് ഏൽക്കുന്ന വിലയ പ്രതയാഘാതങ്ങളാണ്് ഇനോ�ാൾ മനു�യൻ നിരാന്തരാം 
അനുഭാവിിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്ത സംമൂഹാത്തിചെ� വിികസംന നയാങ്ങളുംം മനു�യ ഉപിനോഭാാ
ഗംത്തിചെ� ആസംക്തിയും ജീീവിചെ� നിലനില്പിചെന ദുരാന്തമായാി അനുഭാവിിനോ�ണ്ട്ി വിരുംന്ന സംമകാല
ചെത്തയാാണ്് ഈ ആഖയാനം സൂക്ഷ്മമായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നത്.

മനു�യൻ, പ്രകൃതി/ആണ്മ, ചെപിണ്മ
പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധത്തിചെ� വിിശാല നോലാകത്തിനോല�് ഉയാരാാൻ പ്രാപ്ത
രാായാ വിയക്തിതാങ്ങചെളയാാണ്് മിനി തചെ� പില കഥകളിലും ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നത്. അതുനോപിാചെല, 
കുടുംബിത്തിചെ� ഭാദ്രതയും മഹാിമയും നിലനിർത്തിനോ�ാരുംന്ന പൂർവിപിിതാമഹാന്മാാരുംചെടി ജീീവിചാരാി
ത്രംങ്ങൾ മിനിയുചെടി പില കഥകളുംചെടിയും നോകന്ദ്രമായാി നിൽക്കുന്നുണ്ട്്. കഠിനാധാാാനികളുംം മനു�യ
നന്മായുചെടിയും നോ�ഹാത്തിചെ�യും പ്രതിരൂപിങ്ങളുംം ആയാ പിിതൃരൂപിങ്ങചെളയാാണ്് ഈ കഥകളിൽ 
ഏചെറിയും കാണുന്നത്. തറിവിാടിിചെ� മഹാതാവും സംാമ്പത്തിക ഭാദ്രതയും കീർത്തിയും അത്തരാം 
പിിതൃ രൂപിങ്ങളിലൂചെടി കൈകവിരാിക്കുന്നതാണ്്. എന്തിനോനാ ആദനോമ, നിചെന്ന ഞാാൻ നോതാട്ടിത്തിലാ�ി 
എന്നതിചെല നോകാരാവില്ലാി പിാ�ൻ, പിീലിച്ചായാൻ, ചെചാറിിച്ചിയാിചെല നോജീാസംച്ചായാൻ, �ഞ്ചുകിസ്സിചെല 
പിാപ്പു ആശാൻ,ചെകാല്ലാിക്കുരാവിനിചെല വിീരാചെ�രുംമാൾ, സംിചെവിറ്റ് നോകാഫ്ിയാിചെല ചുമ്മിാരും പിാ�ൻ 
എന്നി കഥാപിാത്രംങ്ങൾ അത്തരാത്തിലുള്ള പിിതൃ രൂപിങ്ങളാണ്്. മണ്ണ് നോതടിി പിലായാനം ചെചാനോയ്യംണ്ട്ി 
വിന്നവിരുംം, സംാന്തമായാി ഒരാിടിം നിർമ്മിിക്കുന്നതിനായാി ജീിവിിതം താണ്ട്ിയാവിരുംമായാ ഈ മനു�യർ 
ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളിലും അധാാാനത്തിലും പ്രകൃതിനോയാാടും മനു�യനോരാാടും നന്മാ കാത്തുംസൂക്ഷിക്കുന്നവിരും
മാണ്്. അതിജീീവിനത്തിചെ� കഠിന പിാതകളാണ്് പുതിചെയാാരും ജീീവിിതത്തിന് അവിചെരാ പ്രാപ്തമാക്കു
ന്നത്. അവിരുംചെടി അധാാാനത്തിചെ� ഫ്ലമാണ്് തറിവിാടിിചെ� പിിന്നീടുള്ള പുനോരാാഗംതിയും സംാമ്പത്തിക 
ഭാദ്രതയും. സംിചെവിറ്റ് നോകാഫ്ിയാിചെല ചുമ്മിാരും പിാ�നും പിാ�ചെ� കാ�ി രുംചാിക്കൂട്ടും നോലാകം മുഴുവിൻ 
അറിിയാചെ�ടുന്നതും തലമുറികളായാി അനോേഹാത്തിചെ� പിാരാമ്പരായചെത്ത തുടിർന്നു നോപിാരുംന്നതും ആണ്് 
കഥാഖയാനം. തമ്പ്രാ�ളുംചെടി അടിിമയാായാി ജീീവിിച്ച ബിാലയകാലവും,അടിിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള 
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നോമാചാനത്തിനായാി കൌമാരാത്തിനോല കൂലിചെത്താഴിിലാളിയാായാി ട്രിിനിഡ്ാഡ്ിനോല�് ക�ൽ കയാറിി 
യാ ചുമ്മിാരുംവിിചെ� ജീീവിിതമാണ്് സംിചെവിറ്റ് നോകാഫ്ി എന്ന കണ്ടുപിിടുത്തത്തിനും അയാാളുംചെടി ജീീവിി
തത്തിചെ� പിച്ച�ിനും തറിവിാടിിചെ� മഹാതാത്തിനോലക്കും നയാിക്കുന്നത്. കാ�ികൃ�ിയും,കാ�ി�ഴിം 
തിന്നുന്ന ചെമരുംവിിചെന വിളർത്തലും ചെമരുംഭാക്ഷിച്ച കാ�ി പിഴിത്തിൽ നിന്നും അവിയുചെടി വിിസംർജീയ
ത്തിൽ കിടിക്കുന്ന കാ�ി ക്കുരുംവിിൽ നിന്നുണ്ട്ാക്കുന്ന കാ�ി ചെപിാടിിയും സംിചെവിറ്റ് നോകാഫ്ി എന്ന 
നോപിരാിൽ വിിനോദശ രാാജീയങ്ങളിൽ അറിിയാചെ�ടുന്ന ഈ ഉല്പന്നം ചുമ്മിാരും പിാ�ൻ എന്ന അധാാാനി 
തചെ� ചെതാഴിിൽ പ്രവിാസംത്തിനിടിയാിൽ കചെണ്ട്ത്തിയാതാണ്്. ആർക്കു മുന്നിലും ചെവിളിചെ�ടുത്താൻ 
കൂട്ടിാ�ാചെത അനോേഹാത്തിചെ� മ�ളുംം ചെചാറുമ�ളുംം കാത്തും സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ രാഹാസംയത്തിലൂചെടി 
തലമുറികളിലൂചെടി ചുമ്മിാരും പിാ�നും അനോേഹാത്തിചെ� കാ�ി രുംചാിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൂമിയാിചെല 
മനു�യ അധാാാനവും അധാാാനത്തിചെ� ഫ്ലമായാ ഉല്പാദനവും ഇതരാങ്ങളുംചെടി ജീീവിിത സംംരാക്ഷണ്
വുചെമല്ലാാം പ്രകൃതിനോയാാടു നോചാർന്ന് നിന്ന് സംംഭാവിിക്കുന്നു എന്ന പിാഠം ഈ കഥയാിൽ ചെതളിയുന്നു. 
ചെകാല്ലാിക്കുരാവിനിചെല വിീരാചെ�രുംമാളുംം, ചെചാറിിച്ചിയാിചെല നോജീാസംച്ചായാനും, ��് കിസ്സിചെല പിാപ്പു 
ആശാനും രാക്ത ബിന്ധങ്ങളില്ലാാചെത പിിതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവിരാാണ്്. കുടുംബിത്തിചെ� പ്രകൃതി
യുചെടിയും നോ�ഹാവും സംംരാക്ഷണ്വും ഒനോരാ നോപിാചെല നൽകുകയും സംാീകരാിക്കുകയും ചെചായ്യുനവിരാാണ്്. 
ആണ്ധാികാരാത്തിചെ� രൂപിങ്ങളായാല്ലാ; മനസുചെകാണ്ടും ശരാീരാം ചെകാണ്ടും പ്രകൃതിനോയായും സ്ത്രീനോയായും 
ഉൾചെ�ാള്ളാൻ കഴിിയുന്ന ഇത്തരാം മനു�യരുംചെടി ജീീവിിതം ഓർമ്മികളായാി, ആഖയാനം ചെചായ്യംചെ�ടു
ന്നുരാാണ്് അവിർ. പ്രകൃതിയുചെടി നീതിയും,  പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധത്തിചെ� ഊഷ്മ
ളതയും അത്തരാം ജീീവിിതങ്ങനോളാടി് നോചാർത്തും നിർത്തുംകയാാണ്് കഥാകാരാി. രാക്തബിന്ധങ്ങളില്ലാാചെത 
പിിതൃസ്ഥാനീയാരാായാി ഇവിർ നിറിനോവിറ്റുന്ന കടിമകളുംം ഉത്തരാവിാദിതാവും സംംരാക്ഷണ്വും നോ�ഹാവും 
നന്മായുചെടി പ്രതിരാണ്നങ്ങളായാി അനുഭാവിിക്കുകയാാണ്് സ്ത്രീകൾ. പ്രകൃതിചെയാ നോ�ഹാിക്കുകയും 
തചെ� അതിജീീവിനത്തിനുള്ള ആ ഇടിചെത്ത ഏറ്റവും മൂലയവിത്തായാി കാണുന്ന പുരും�ന് സ്ത്രീചെയായും 
അനോത മൂലയവിിചാാരാത്തിൽ കാണ്ാൻ സംാധാിക്കുന്നു. ��് കിസംിചെല പിാപ്പു ആശാനും ബിീനയും 
മരാിയാാനയും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധവും, ചെകാല്ലാി കുരാവിനിൽ ഞാാൻ എന്ന ആഖയാതവിായാ സ്ത്രീയും വിീരാചെ�
രുംമാളുംം,ചെചാറിിച്ചിയാിചെല നോജീാസം്ച്ചായാനും റിാനോഹാലും തമ്മിിലുള്ള ബിന്ധചെത്ത കഥകളിൽ ആഖയാനം 
ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നത് ആ തരാത്തിലാണ്്.

 പിിതൃ രൂപിങ്ങനോളാചെടിാ�ം സ്ത്രീയുചെടി ശക്തിയും കരുംത്തുംം പ്രകടിമാക്കുന്ന കഥാപിാത്രംങ്ങളുംം പില 
കഥകളിലും കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. സംഖാവി് എന്ന കഥയാിചെല ശി�ാരാി ചാിന്നക്കുട്ടിി അത്തരാത്തിലുള്ള 
സ്ത്രീയാാണ്്, അമ്മിയാാണ്്. അതിജീീവിനത്തിചെ� വിഴിികളിൽ അവിർ എടുക്കുന്ന ഉറിച്ച നിലപിാടുകളുംം
രാാഷ്ട്രീീയാ ശരാികളുംം കുടുംബിത്തിനകത്തുംം പുറിത്തുംം പിാലിച്ചുചെകാണ്ട്് ജീീവിിക്കുന്ന കഥാപിാത്രംമാണ്് 
ശി�ാരാി ചാിന്നക്കുട്ടിി. പിട്ടിിണ്ി�ാവിങ്ങൾക്കു നോവിണ്ട്ി തചെ� ജീീവിിതചെത്ത ജീീവിിതസംമരാമാ�ി മാറ്റിയാ 
രാാഷ്ട്രീീയാ�ാരാിയാായാ ചാിന്നക്കുട്ടിി�് രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെല മാതൃക ആചാാരായൻ സംഖാവി് ഏ.ചെക.ജീി.യാാണ്്. 
അനോേഹാത്തിചെ� സംമരാ മാർഗംങ്ങചെളയും ജീീവിിത മാർഗ്ഗങ്ങചെളയും അവിർ ഏചെറി ബിഹുമാനിക്കുക
യും ആദരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഏ.ചെക.ജീി. തചെ� ജീീവിിതത്തിൽ ചെചാലുത്തിയാ സംാാധാീനവും പിങ്കാളി
യാായാി നോദവിസംിയും താനും കുടുംബി ജീീവിിതം ആരാംഭാിക്കുന്നതുമായാ ഓർമ്മികളുംചെടി ആഖയാനം പുതു 
തലമുറി�് നൽകുന്നതായാാണ്് സംഖാവി് എന്ന കഥയുചെടി ആഖയാനം. ഹാമ്പടിി ജീി�ില്ലാാ�ടിി മനനോമ 
എന്ന കഥയാിചെല നോയാാനക്കുഞ്ഞാ് വിിവിാഹാവും സംാകുടുംബിവും ഇല്ലാാത്ത സ്ത്രീയാാചെണ്ങ്കിലും അവിരാാണ്് 
തറിവിാട്ടിിചെല കാരാണ്വിത്തിയാായാി നിൽക്കുന്നത്. പിണ്വും സംാമ്പത്തിക ഭാദ്രതയുമുള്ള ആ സ്ത്രീയാാണ്് 
കുടുംബി കാരായങ്ങൾ നിശ്ചയാിക്കുന്നതും തീരുംമാനിക്കുന്നതും. അവിരുംചെടി തീരുംമാനങ്ങൾ അന്തിമമാകു
ന്ന കുടുംബി ഭാരാണ്മാണ്ത്. ഇങ്ങചെന സംാമ്പ്രദായാിക മൂലയങ്ങളിൽ നിന്നു ഭാിന്നമായാ ആണ്മചെയായും 
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ചെപിണ്മചെയായുമാണ്് മിനി തചെ� കഥകളിലൂചെടി സൃഷ്ടംിചെച്ചടുക്കുന്നത്. ഇത്തരാത്തിൽ ആഴിത്തിലുള്ള 
മനു�യാവിനോബിാധാവും, പ്രകൃതയവിനോബിാധാവും കഥകളുംചെടി പ്രനോമയാത്തിൽ ഉൾനോച്ചരുംന്നു. ജീീവിിതത്തിചെല 
നന്മാകചെളയും ആനന്ദങ്ങചെളയും സംാാഭാാവിികമായാ രാീതിയാിൽ, കൈജീവിമായാ ഭാാ�ണ്ത്തിചെ�യും നർമ
ത്തിചെ�യും ആഖയാനകൈശലിയാിൽ ആവിിഷ്കരാിക്കുകയാാണ്്. ചെപിണ്ണഴുത്തിചെ� സംാമ്പ്രദായാികതചെയാ 
ഇത്തരാം രാീതികളിലൂചെടി മറിികടിക്കുകയാാണ്് ഈ കഥാകാരാി.

ഉപിസംംഹാാരാം
ചെപിണ്ണുംം പ്രകൃതിയും എന്ന സംാമ്പ്രദായാിക സംമവിാകയങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാിന്നമായാി മാനവിാനന്തരാ 
കാലത്തിചെ� മനു�യ സംങ്കല്പനങ്ങളിൽ നിന്നു രൂപിചെ�ടുന്ന പിാരാിസ്ഥിതിക അവിനോബിാധാം 
സംമകാലിക കഥാഖയാനങ്ങളുംചെടി നവിഭാാവുകതാചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീ ജീീവിിതത്തിചെ� 
അതിജീീവിന പിാഠങ്ങൾ പ്രകൃതിയാിചെല ഇതരാങ്ങളുംചെടി നിലനില്പും ചാരാിത്രംവുമായാി ഇണ്ങ്ങി നിൽ
ക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുചെടിയും ചെപിണ്ണിചെ�യും നോമലുള്ള ആണ്ധാികാരാചെത്ത ഹാാസംയത്തിചെ� പ്രതിരൂ
പിങ്ങളിലൂചെടി തകർക്കുകയാാണ്് മിനി പിി.സംിയുചെടി കഥകൾ. ആണ്ധാികാരാ രൂപിങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഭാിന്നരാായാി പ്രകൃതിചെയായും സ്ത്രീചെയായും സംമഭാാവിനനോയാാചെടി ഉൾചെ�ാള്ളാൻ കഴിിയുന്ന മാനവിചെ� 
പിിതൃ രൂപിചെത്തയാാണ്് കഥാകാരാി കാംക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിചെയാ നോ�ഹാിക്കുകയും ഉൾചെ�ാള്ളൂക
യും ഏത് സൂക്ഷ്മ ജീിവിിചെയായും മൂലയവിത്തായാ ജീീവിനായാി അംഗംീകരാിക്കുന്ന ഔന്നതയമാർന്ന കൈജീവി
നോബിാധാത്തിനു ഉടിമയാായാ സ്ത്രീയുചെടി പ്രതിനോരാാധാമാണ്് മിനി പിി.സംി യുചെടി കഥകളിൽ ചെതളിയുന്നത്. 
മനു�യരുംം ഇതരാ ജീീവിനുകളുംം നോചാരുംന്ന സംമാദർശമായാ ഒരും വിിശാലനോലാക നോബിാധാത്തിനോല�് 
ഉയാരാാൻ കഴിിയുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിയുചെടി കൈസ്ത്രണ്പിാഠങ്ങളുംം കൂടിിയാാണ്് ഈ ആഖയാനങ്ങൾ.
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കണ്ണൂർ ജീില്ലായാിചെല മമ്പറിം  സംാനോദശി .തലനോശ്ശിരാി  ഗംവി.ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീിൽ വിിദയാഭായാസംം. കണ്ണൂർ സംർവ്വ

കലാശാലയാിൽ നിന്നും ഗംനോവി�ണ് ബിിരുംദം. ഗംവി.ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ് മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അധായാപിിക 



പ്രസംംഗംനോവിദിയാിചെല ചെപിണ്ശബ്ദങ്ങൾ
ശിൽപി എൻ.പിി.

ഗംനോവി�ക, നോകരാളനോകന്ദ്രസംർവികലാശാല, കാസംർനോകാടി്

ആമുഖം
സംിദ്ധിാന്തങ്ങളായാി വിികസംിച്ചുവിന്ന പില ആശയാങ്ങളുംചെടിയും തുടി�ം പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളിൽ കടിന്നു
വിന്നിട്ടുളള കൈധാ�ണ്ിക ചാിന്തകളാണ്്. വിാക്കുകൾചെകാണ്ട്് ചാരാിത്രംം സൃഷ്ടംിക്കുവിാനും നോലാകം 
കീഴിടിക്കുവിാനും മനു�യനോബിാധാചെത്ത വിയതയസ്തരാീതിയാിൽ വിഴിിതിരാിച്ചുവിിടുവിാനും കഴിിയും. ഇത്രംനോയാചെറി 
സംാധായതകളുംളള പ്രഭാാ�ണ്കല വിലിചെയാാരും ശതമാനവും പുരും�ചെ� തട്ടികമായാി മാറ്റിത്തീർത്തി
ട്ടുളള ചെപിാതുനോബിാധാം നോചാാദയംചെചായ്യംചെ�നോടിണ്ട്താകുന്നു. ഒരും വിി�യാം പിഠിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ 
പ്രകടിി�ിക്കുന്ന ചെകൌതുകം, സൂക്ഷ്മത, സംമഗ്രത, ആശയാനോലാകം തുടിങ്ങി പ്രഭാാ�ണ്കലയാിചെല 
സ്ത്രീയുചെടി സംാധായതകൾ അധാികചെമാന്നും പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തിയാിട്ടിില്ലാാത്ത സംമൂഹാമാണ്് നമ്മുനോടിത്.

• വിാക്കുകൾ ഉറിച്ചു സംംസംാരാിക്കുന്ന സ്ത്രീ

• കൈകകൾ ഉയാർത്തി�ിടിിച്ച് നോചാാദയങ്ങൾ ഉന്നയാിക്കുന്ന സ്ത്രീ

• ഇതു ശരാിയാാനോണ്ാ? , നിങ്ങൾ ആനോലാചാിച്ചു നോനാക്കൂ, ഈ പ്രവിണ്ത തിരുംത്തചെ�നോടിണ്ട്തനോല്ലാ 
തുടിങ്ങി ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിചെല ചെതറ്റായാ പ്രവിണ്തകനോളാടി് പ്രതികരാിക്കുന്ന സ്ത്രീ

മുകളിൽ സൂചാി�ിച്ച ഓനോരാാ സ്ത്രീചാിത്രംങ്ങചെളയും നോബിാധാത്തിലും അനോബിാധാത്തിലും ഭായാക്കുന്ന 
ചെപിാതുസംമൂഹാമാണ്് ഇവിിചെടിയുളളത്. സംംസംാരാിക്കുന്ന സ്ത്രീചെയാ നിശബ്ദയാാക്കുന്ന, പ്രണ്യാത്തി
ചെ�യും ബിന്ധങ്ങളുംചെടിയും നോപിരാിൽ കീഴി്ചെ�ടുത്തി വിളരാാൻ അനുവിദി�ാത്ത സ്ത്രീചാിത്രംങ്ങൾ�് 
നിരാവിധാി ഉദാഹാരാണ്ങ്ങളുംമുണ്ട്്. എഴുതാൻ മുറിിയാില്ലാാതിരുംന്നതല്ലാ, ചാിന്തി�ാൻ സംമയാമില്ലാാചെത 
നോപിായാതായാിരുംന്നു സ്ത്രീയുചെടി പ്രശ്നം. ആദയകാല പ്രണ്യാകഥകളിലും ആത്മകഥകളിലുചെമല്ലാാം സ്ത്രീ
കളുംചെടി പ്രയാാസംങ്ങൾ ചെതളിഞ്ഞുകാണ്ാം. നോവിദികളിൽ നിന്നും പ്രഭാാ�ണ്കലയാിൽനിന്നും സ്ത്രീകൾ 
എത്രംമാത്രംം മാറിിനിന്നുനോവിാ അത്രംമാത്രംം പുരും�ൻ അതിചെന കൈകയ്യംടി�ിവിച്ചു. സംാഹാചാരായങ്ങചെള 
നോതാല്പിച്ചുചെകാണ്ട്് നോവിദികളിൽ ആശയാങ്ങളുംം അഭാിപ്രായാങ്ങളുംം വിിളിച്ചുപിറിഞ്ഞാ ചെപിണ്ശബ്ദങ്ങചെള 
വിിലയാിരുംത്തുംവിാനാണ്് ഈ പ്രബിന്ധത്തിലൂചെടി ശ്രീമിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുംചെടി ഇടിമല്ലാ പ്രസംംഗംനോവിദികൾ 
എന്ന ‘ചെപിാതുനോബിാധാ’ചെത്തക്കുറിിച്ച് ധാാരാണ്യുളള സ്ത്രീകൾ പ്രഭാാ�ണ്നോവിദിയാിചെലത്തുംനോമ്പാൾ 
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അനുഭാവിിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്ന സംമ്മിർേങ്ങൾ, സംംശയാങ്ങൾ എന്നിവിയും പ്രബിന്ധത്തിചെ� വിി�യാപി
രാിധാിൽ അനോനാ�ിക്കുന്നു.

അവികാശസംമരാത്തിചെ� ചാരാിത്രംശബ്ദങ്ങൾ
മലയാാളത്തിൽ പുറിത്തിറിങ്ങിയാിട്ടുളള കേലീാകലെത്ത മാറ്റീിമറിച്ചം പ്രസാംഗാങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 
മൂന്നുഭാാഗംങ്ങളിലായാി മു�ത്തിചെയാനോട്ടിാളം പുരും�പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം ഒൻപിത് സ്ത്രീപ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം 
ഉൾചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. ഭാാഗംയവിശാൽ നാൽ�ത്തിനോയാഴി് പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം പുരും�ന്മാാരുംനോടിതു മാത്രം
മായാില്ലാ. ചാരാിത്രംത്തിലിടിം നോനടുകയും സംാാധാീനം ചെചാലുത്തുംകയും ചെചായ്ത് സ്ത്രീപ്രഭാാ�കചെരാ എളും�ം 
വിിസ്മരാി�ാൻ കഴിിയുകയുമില്ലാ.

“എചെ� നോനനോരാ നോനാക്കൂ! എചെ� കൈകകളിനോലക്കു നോനാക്കൂ! ഞാാൻ നിലമുഴുകയും വിിത്തുംവിിത
യ്ക്കുംകയും ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്, കളപ്പുരാകളിൽ ചെകായ്തുകൂട്ടിിയാിട്ടുണ്ട്്. ഒചെരാാറ്റ പുരും�നും എചെ� ഒ�ചെമത്താ
നാവിില്ലാ. ഞാാൻ ഒരും സ്ത്രീയാനോല്ലാ? എനി�് ഒരും പുരും�ചെ�യാത്രംതചെന്ന പിണ്ിചെയാടു�ാൻ കഴിിയും, 
ഭാക്ഷി�ാൻ കഴിിയും- എനി�് അത്രംയും ഭാക്ഷണ്ം ലഭാിക്കുനോമ്പാൾ ചാാട്ടിയാടിി സംഹാി�ാനും 
കഴിിയും. ഞാാൻ ഒരും സ്ത്രീയാനോല്ലാ?” (2017:267).ആ�ി�ൻ അനോമരാി�ൻ അടിിമത്ത നിനോരാാധാന 
പ്രവിർത്തകയാായാ നോസംാനോജീാണ്ർ ട്രൂത്ത് 1851 ൽ സ്ത്രീകളുംചെടി അവികാശങ്ങചെള കുറിിച്ചു നടിത്തിയാ 
പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളിചെല ഭാാഗംമാണ്ിത്. അടിിമത്തത്തിചെനതിചെരായുളള നോപിാരാാട്ടിങ്ങളിൽ സംജീീവിമായാി
രുംന്ന നോലാകചാരാിത്രംത്തിചെല സ്ത്രീകളുംചെടി പ്രാതിനിധായം എന്ന നിലയാിലും ട്രൂത്തിചെ� പ്രഭാാ�ണ്ം 
വിിലയാിരുംത്തചെ�നോടിണ്ട്തുണ്ട്്.

സ്ത്രീകൾ വിയക്തികളാനോണ്ാ
ഒരും പ്രസംംഗംപ്രചാാരാണ്ം എന്ന നിലയാിൽ അനോമരാി�യുചെടി വിിവിിധാ നോദശങ്ങളിൽ ‘സ്ത്രീകൾ വിയ
ക്തികളാനോണ്ാ’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ പ്രസംംഗംിക്കുകയും സ്ത്രീകളുംചെടി നോവിാട്ടിവികാശത്തിനുനോവിണ്ട്ി 
പ്രസംംഗംങ്ങളിലൂചെടി നിയാമവിിരുംദ്ധിമായാി നോവിാട്ടുചെചായ്യംാൻ നോപ്രരാി�ിക്കുകയും ചെചായ്ത് സൂസംൻ ബിി. 
ആ�ണ്ിയുചെടി പ്രസംംഗംം പുതുതലമുറി വിായാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. ആധാികാരാികവും വിയക്തവും ദൃഢവുമായാ 
ഒരും സ്ത്രീപ്രഭാാ�ണ്ം എന്ന നിലയാിൽ സൂസംചെ� പ്രഭാാ�ണ്ം ശ്രീദ്ധിി�ചെ�നോടിണ്ട്താകുന്നു. പ്രധാാന 
ഭാാഗംങ്ങൾ (2017:279-278) :

1. “നമ്മിൾ ജീനങ്ങൾ—നമ്മിൾ ചെവിളള�ാരാായാ പുരും�ന്മാാർ, അചെല്ലാങ്കിൽ പുരും�ന്മാാരാായാ 
ചെപിൌരാന്മാാർ അല്ലാ—നമ്മിൾ മുഴുവിൻ ജീനതയുമാണ്് ഈ ഐകയനാടുകൾ രൂപിീകരാിച്ചത്. 
നാം അതു രൂപിീകരാിച്ചത് അനുഗ്രഹാങ്ങനോളാ സംാാതന്ത്രയനോമാ നൽകാനല്ലാ, മറിിച്ച് അവിചെയാ 
സംംരാക്ഷി�ാനാണ്,് നമ്മുചെടി പികുതി ജീനങ്ങൾക്കും ഭാാവിി തലമുറിയാിചെല പികുതി ജീനങ്ങൾ
ക്കുമല്ലാ, മറിിച്ച് മുഴുവിൻ ജീനങ്ങൾക്കുമാണ്്-പുരും�ന്മാാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമാണ്്.”

2. “ഇനോ�ാൾ തീരുംമാനി�ാനുളള ഒനോരാ ഒരും നോചാാദയം ഇതാണ്് : സ്ത്രീകൾ വിയക്തികൾ 
തചെന്നനോയാാ?”

3. “പിരാിഹാരാി�ാനായാി നോശ�ിക്കുന്ന ഒനോരാചെയാാരും നോചാാദയം ഇതാണ്-് സ്ത്രീകൾ അവികാശങ്ങളുംം 
കടിമകളുംമുളള വിയക്തികളാനോണ്ാ”

4. “വിയക്തികൾ ആയാിരാിക്കുന്നതുചെകാണ്ടുതചെന്ന സ്ത്രീകൾ ചെപിൌരാന്മാാരുംമാണ്്.”

ബ്രിിട്ടിീ�് സ്ത്രീകളുംചെടി നോവിാട്ടിവികാശങ്ങൾ�ായുളള സംമരാം നടിത്തിയാ എമിലിൻ പിാങ്ഗം (ർ)സ്റ്റാ് തചെ� 
പ്രഭാാ�ണ്ത്തിചെലാരാിടിത്ത് പിറിയുന്നു: “സ്ത്രീകൾ എന്താചെണ്ന്നവിർ�റിിയാില്ലാ. സ്ത്രീകൾ ഉണ്ർന്നു 
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പ്രവിർത്തിക്കുന്നതിൽ കുറിച്ചു വിിമുഖരാാണ്്, പിനോക്ഷ ഒരാി�ൽ ഉണ്ർന്നാൽ, തീരുംമാനിച്ചുറിച്ചാൽ 
ഭൂമിയാിനോലാ സംാർഗ്ഗത്തിനോലാ ഉളള ഒന്നിനും അതു തടിയാാനാവിില്ലാ; അത് അസംാധായമാണ്്” (2017: 297)

സ്ത്രീകൾക്കുനോവിണ്ട്ി സംംസംാരാിക്കുവിാനും അവികാശങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് സ്ത്രീകചെളത്തചെന്ന നോബിാധായ
ചെ�ടുത്തുംവിാനും ആഹാാാനം നടിത്തുംന്ന സംാഭാാവിമാണ്് ഈ പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളിചെലല്ലാാമുളളത്. ചെപിാതു
പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളിൽ അനയവിത്കരാി�ചെ�ടുകയും അപ്രസംക്തമാവുകയും ചെചായ്യുന്ന സ്ത്രീപ്രശ്നങ്ങചെള 
മുഖയധാാരായാിചെലത്തിക്കുവിാൻ സ്ത്രീപ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളിലൂചെടി കഴിിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്. സ്ത്രീകചെള സംംബിന്ധിച്ചിടി
നോത്താളം പ്രഭാാ�ണ്ം ഇവിിചെടി ഒരും കല മാത്രംമല്ലാാതാവുകയും അവികാശങ്ങൾക്കുനോവിണ്ട്ിയുളള 
കലാപിമായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്യുന്നതിങ്ങചെനയാാണ്്.

നോകരാളീയാപിരാിസംരാം

സ്ത്രീസംമാജീവും ആദയകാല പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം
സ്ത്രീസംമാജീങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് ആദയകാലങ്ങളിൽ നോവിദിയാിൽ ഉറിച്ചുസംംസംാരാിക്കുന്ന സ്ത്രീകചെള കണ്ടു
തുടിങ്ങിയാത്. തിരുംവിനന്തപുരാത്ത് സ്ത്രീസംമാജീം രൂപിീകരാിനോ�ണ്ട്തിചെന കുറിിച്ചു നടിത്തിയാ ആദയനോയാാ
ഗംത്തിചെല അധായക്ഷയാായാ ബിി കലയാണ്ിയാമ്മിയുചെടി ഉപിക്രമപ്രസംംഗംം ഇപ്രകാരാമാണ്്

“ഈ നോയാാഗംത്തിചെ� ഉനോേശം, ചെപിാതുചെവി എല്ലാാ ജീാതികളിലും അടിങ്ങിയാ സ്ത്രീജീനങ്ങളുംചെടി 
ഉൽകർ�പ്രാപ്തിയാാണ്.് ഒരും വിർഗ്ഗത്തിചെനമാത്രംം ഉൾചെ�ടുത്തിയും , അനയവിർഗ്ഗങ്ങചെള ഒഴിിച്ചും 
ഇങ്ങചെന സംമാജീം ഏർചെ�ടുത്തുംന്നതു ലക്ഷയചെ�ടുത്തുംകയാല്ലാാ..... പിരാസ്പരാം ചെസംൌഹൃദവും 
സംനോഹാാദരാീഭാാവിവും വിർദ്ധിി�ിക്കുന്നതിനായാി ചെപിാതുനോവിയുളള ഒരും സ്ത്രീസംമാജീം ആകുന്നു 
ആവിശയമായുളളത്” (1909: 47-48)

സംമാജീത്തിചെ� ലക്ഷയം, നടിത്തി�്, ഘടിന, വിിനിമയാ രാീതികൾ എന്നിവിചെയാ കുറിിചെച്ചല്ലാാം വിയക്ത
മായാ ധാാരാണ് ഭാാരാവിാഹാികൾക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നു. സ്ത്രീകചെള മുഖയധാാരായാിനോലക്കു ചെകാണ്ടുവിരുംന്നതിൽ 
സംമാജീങ്ങൾ വിലിയാ പിങ്കു വിഹാിച്ചു. തിരുംവിനന്തപുരാം സ്ത്രീസംമാജീത്തിചെ� ഒന്നാമചെത്ത വിാർ�ിക
നോയാാഗംത്തിൽ റിിനോ�ാർട്ടിവിതരാണ്ത്തിനുനോശ�ം മിസ്സിസ്സ് ചെബിൻസംിലി ഇംഗ്ലീീ�ിൽ പ്രസംംഗംിക്കുക
യുണ്ട്ായാി.

“കൈലസംിയാം എന്ന നാമനോധായാനോത്താടുകൂടിി ലണ്ട്നിൽ ഒരും ക്ലാബി് ഉണ്ട്്. ഞാാൻ അതിചെല ഒരും 
അംഗംമാണ്്... ഇരാിക്കുന്നതിനു വിിശാലമായാ ശാലകളുംം ,നോലാകത്തുംളള സംകലമാസംികകളുംം 
വിർത്തമാനപിത്രംങ്ങളുംം ഉളള വിായാനാശാലകളുംം , എഴുത്തുംശാലകളുംം , വിാദപ്രതിവിാദശാ
ലകളുംം അവിിചെടിയുണ്ട്്. അതു ചെവിറും ഒരും സംാമൂഹായസംംഘം അല്ലാ.അതിചെല അംഗംങ്ങളിൽ 
മി�വിാറും സംാഹാിതയം, സംംഗംീതം,നവിീനശാസ്ത്രം, പിത്രംപ്രവിർത്തനം, കലാവിിദയ ഈ 
വിി�യാങ്ങളിൽ നിപുണ്കളായാ സ്ത്രീകളാണ്്” (1909: 74).

1911-ൽ ചെക. ചാിന്നുഅമ്മി ചാിറി�ടിവിിൽ സ്ത്രീസംമാജീത്തിചെ� അധായക്ഷപിദം അലങ്കരാിച്ചുചെകാണ്ട്് 
നടിത്തിയാ പ്രസംംഗംത്തിൽ സംമാജീത്തിലൂചെടി സംാമൂഹായ ഇടിചെപിടിൽ, നോലാകാവിസ്ഥ മനസ്സിലാ�ൽ, 
സംായാം മനസ്സിലാ�ൽ എന്നിവിയ്ക്കുംളള അവിസംരാം ലഭാിക്കുചെമന്ന് പിറിയുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും പ്രസംംഗം
ത്തിചെ� വിലിചെയാാരും ശതമാനവും ഭാാരായ, അമ്മി, പുത്രംി എന്നീ നിലകളിൽ സ്ത്രീ വിഹാിനോ�ണ്ടുന്ന 
ചുമതലകചെള പിരാാമർശിക്കുന്നവിയാായാിരുംന്നു. ഭാർത്താവിിനു ഈർ�യയുണ്ട്ാ�ാചെത ചെപിരുംമാനോറി
ണ്ടുന്നവിളാണ്് സ്ത്രീചെയാന്ന ധാാരാണ് സൃഷ്ടംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇന്നചെത്ത കാഴ്ച�ാടിിൽ പൂർണ്മായും 
വിിമർശനവിിനോധായാമാനോ�ണ്ടുന്ന പ്രഭാാ�ണ്ം തചെന്നയാാണ്്.
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സംമസ്തനോകരാള സംാഹാിതയപിരാി�ത്തുംം സ്ത്രീപ്രഭാാ�ണ്ങ്ങളുംം
സംമസ്തനോകരാള സംാഹാിതയപിരാി�ത്തിചെ� സംനോമ്മിളനങ്ങളാണ്് സ്ത്രീപ്രഭാാ�കർ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടിിരുംന്ന മചെറ്റാരും 

ഇടിം. എന്നാൽ ശതമാന�ണ്�ിൽ പുരും�ന്മാാചെരാ അനോപിക്ഷിച്ച് അത് വിളചെരാ കുറിവിായാിരുംന്നു. ഉദാഹാരാ

ണ്ത്തിന് 1925-ൽ മൂന്നു ദിവിസംങ്ങളിലായാി ഇടി�ളളിയാിൽവിച്ചുനടിന്ന പിരാി�ത് സംനോമ്മിളനത്തിൽ അഞ്ചു 

സംനോമ്മിളനങ്ങളിലായാി പിനോത്താളംനോപിർ നോവിദിയാിൽ വിന്നനോ�ാൾ പ്രഭാാ�കയാായാി ഉണ്ട്ായാ സ്ത്രീ അമ്പാടിി 

കാർത്തയാനിയാമ്മി മാത്രംമാണ്്. ഒരാാൾക്കുമാത്രംം ലഭാിക്കുന്ന അവിസംരാത്തിലും സ്ത്രീകൾക്കുനോവിണ്ട്ി സംംസംാരാി

ക്കുവിാൻ പ്രഭാാ�കയാായാി ഉണ്ട്ായാ സ്ത്രീ അമ്പാടിി കാർത്തയാനിയാമ്മി മാത്രംമാണ്്. ഒരാാൾക്കുമാത്രംം ലഭാിക്കുന്ന 

അവിസംരാത്തിലും സ്ത്രീകൾക്കുനോവിണ്ട്ി സംംസംാരാിക്കുവിാൻ അ�ാലചെത്ത പ്രഭാാ�കരാായാ സ്ത്രീകൾ ശ്രീദ്ധിിച്ചിരുംന്നു. 

സ്ത്രീീകളുംം സാാഹിിതിയവുംം എന്ന വിി�യാചെത്ത ആസ്പദമാ�ിയാാണ്് അമ്പാടിി കാർത്തയാനിയാമ്മി സംംസംാരാിച്ചത്. 

1928- ൽ പിരാി�ത് സംനോമ്മിളനത്തിൽ തരാവിത്ത് അമ്മിാളും അമ്മി നടിത്തിയാ പ്രഭാാ�ണ്ം, സംമസ്തനോകരാള സംാഹാി

തയപിരാി�ത്തിചെ� പിതിചെനാന്നാം സംനോമ്മിളനത്തിൽ ടിി. സംി. കലയാണ്ിയാമ്മി നടിത്തിയാ അധായക്ഷപ്രസംംഗംം 

എന്നിവി പ്രധാാനചെ�ട്ടിവിയാാണ്്. കാർത്തയാനിയാമ്മിയുചെടി പ്രഭാാ�ണ്ം സംാഹാിതയ അ�ാദമി പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച 

സാാഹിിതിയപ്രഭാവ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും കലയാണ്ിയാമ്മിയുചെടിയും അമ്മിാളും അമ്മിയുചെടിയും പ്രഭാാ�ണ്ം സംഹൃദയാ, 

ലക്ഷ്മീഭാായാ് എന്നീ മാസംികകളിലും പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

അർത്ഥശൂനയമായാ സംനോന്ദഹാങ്ങൾ, വിയക്തമായാ നിലപിാടുകൾ
ആദയകാലങ്ങളിൽ അദ്ധിയക്ഷപ്രസംംഗംങ്ങൾ അലങ്കരാിച്ചുചെകാണ്ട്് നോവിദികളിൽ സംംസംാരാിച്ചിരുംന്ന 
ചെപിണ്ശബ്ദങ്ങളിചെല സംംശയാങ്ങൾ, അതിശനോയാാക്തി, ഭായാം, ഭാവിയത എന്നിവി കാണ്ാതിരാി
�ാൻ കഴിിയാില്ലാ. ഒരും നോവിദിചെയാ നിയാന്ത്രിനോ�ണ്ടുന്ന വിയക്തിയാാണ്് അദ്ധിയക്ഷപിദത്തിലിരാിക്കുക. 
നോവിദിചെയായും സംദസ്സിചെനയും നിയാന്ത്രിക്കുവിാനും നോമൽനോനാട്ടിം നിർവിഹാിക്കുവിാനും കഴിിയുന്ന പ്രസ്തുത 
പിദവിി നിസ്സാരാമല്ലാ. ചെചാറുതും വിലുതുമായാ വിയതയസ്ത പിരാിപിാടിികൾ, സംനോമ്മിളനങ്ങൾ, സംാഹാിതയസം
ദസ്സുകൾ എന്നിവിിടിങ്ങളിചെലല്ലാാം കാലങ്ങളായാി ഈ നിയാന്ത്രണ്ത്തിചെ� ചുമതല നോബിാധാപൂർ
വിനോമാ അല്ലാാചെതനോയാാ ഏചെറ്റടുത്തുംവിന്നിട്ടുളളത് കൂടുതലായും പുരും�ന്മാാരാാണ്്. ഇവിിചെടി ഏചെറ്റടുക്കുക 
എന്ന പിദത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ട്്. കല്പിച്ചുനൽകിയാിട്ടുളളചെതന്നാണ്് കൂടുതൽ ശരാി. നാളിതുവിചെരായുളള 
സംാഹാിതയ-രാാഷ്ട്രീീയാ-മത സംനോമ്മിളനങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംം പിരാിനോശാധാിച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ വിയക്തമാകും. 
അദ്ധിയക്ഷൻ സംദസ്സിചെന അലങ്കരാിക്കുക, നോവിദിചെയാ നിയാന്ത്രിക്കുക,വിിശദമായാ പ്രസംംഗംം അവിതരാി�ി
ക്കുക എന്നിങ്ങചെനയാാണ്നോല്ലാാ. തനിക്കുകിട്ടിിയാ അവിസംരാം അർഹാതചെ�ട്ടിതാനോണ്ാ എന്ന് സ്ത്രീകൾ 
സംനോന്ദഹാിക്കുന്നത് അതുചെകാണ്ട്ാണ്്. പ്രതിഭായും അനുഭാവിവും ഉചെണ്ട്ങ്കിലും നോവിദിയാിലിരാിക്കുന്ന 
ആചെരാ�ാളുംം ചെബിൌദ്ധിികജ്ഞാംാനമുചെണ്ട്ങ്കിലും തനിക്കു കഴിിവു കുറിവിാചെണ്ന്ന ഭായാവും സംംശയാവും 
അവിൾ പ്രകടിി�ിക്കുന്നു. ചെപിതുനോബിാധാം സൃഷ്ടംിചെച്ചടുത്ത പിിൻവിലിയാൽ കൂടിിയാാണ്ിത്.

1942-ചെല തിരുംവിിതാംകൂർ നോസ്റ്റാറ്റ് നോകാണ്ഗ്രസ്സിചെ� മൂന്നാമത് വിാർ�ിക സംനോമ്മിളനത്തിൽ അ�മ്മി 
ചെചാറിിയാാൻ നടിത്തിയാ അദ്ധിയക്ഷ പ്രഭാാ�ണ്ത്തിചെല ആദയഭാാഗംം നോനാക്കുക

മനുഷയസാവാതിന്തയപ്രസ്ഥാാനത്തിലെ� പുകേരാഗാതിിക്കുകേവ്യണ്ടിി, എത്രം നിസ്സാാരമായി കേതിാതിിലെലീങ്കിിലും 
ഒരു സാംഭാാവ്യന ലെചകേയ്യണ്ടിിയിിരിക്കുന്ന ഈ സാകേമ്മളനത്തിലെ� പരയാകേലീാചനകലെള നയിിക്കയുംം 
നിയിന്ത്രിിക്കുകയുംം ലെചയ്യുന്ന ബഹുമതിി, അതിിലെ� ഭാാരം തിാങ്ങുവ്യാൻ അശ്വക്തമായി എലെ� ചുംമലീി
ലീാണികേ�ാ വ്യന്നുകേചർന്നതി് എകേന്നാർക്കുകേമ്പാൾ എലെ� ഉത്സാാഹിം മന്ദഗാതിയിിലീാവുംകയുംം മനസ്സാ് 
പരി�ീണിമാവുംകയുംം ലെചയ്യുന്നുണ്ടി് (2014: 206)

ചുമതല വിന്നുനോചാർന്നതിചെല അങ്കലാ�് ഇവിിചെടി അവിസംാനിക്കുന്നില്ലാ. തചെ� നോയാാഗംയത ഒരും 
സംംശയാം തചെന്നയാായാി അവിനോശ�ിക്കുന്നു.
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മഹിത്തായി ഈ ബഹുമതിി വ്യഹിിക്കുവ്യാൻ എ�ാവ്യിധത്തിലും എകേന്നക്കാൾ അവ്യകാശ്വമുളള 
അകേനകം കേദഹിങ്ങൾ ഉണ്ടിായിിരുന്നിട്ടുംം എലെന്ന ഈ സ്ഥാാനകേത്തക്ക് ലെതിരലെ�ടുത്തതിിലെ� 
ഔചിതിയം എനിക്കു മനസ്സാിലീാക്കാൻ കഴിിയുംന്നി�. ഉത്തരവ്യാദിതിവകേമറിയി ഈ സ്ഥാാനത്തിലെ� 
ലെഗാൗരവ്യലെത്തപ്പറ്റീി ആകേലീാചിക്കുകേന്താറുംം ഇതിികേനാെനുബന്ധിച്ചം കൃത്തയവ്യങ്ങളുംലെെ നിർവ്യഹിണി
ത്തിനുളള എലെ� അപ്രാപ്തിി എനിക്കു മനസ്സാിലീാകുന്നു (206)

മറ്റുളളവിർ കാരുംണ്യവും ദയായും കാണ്ിച്ചതുചെകാണ്ട്് ലഭായമായാ അധായക്ഷപിദം എന്നു ചാിന്തിക്കുന്ന
താണ്് തുടിർന്നുളള വിാക്കുകൾ:

ഈ സ്ഥാാനത്ത് എലെന്ന അവ്യകേരാധിക്കാൻ കേപ്രരകമായിി നിന്ന നിങ്ങളുംലെെ കാരുണിയബുദ്ധിിയുംലെെ 
നീർച്ചംാലുകൾ, എലെ� കർത്തവ്യയനിർവ്യഹിണിത്തിലെ� പരയവ്യസാാനത്തിനുമുമ്പായിി വ്യറ്റീികേപ്പാകുക
യിിലെ�ന്ന് ഞാാൻ ഉറച്ചുലെകാളളലെട്ടി (206).

മുകളിൽ സൂചാി�ിച്ച മൂന്നു സംന്ദർഭാങ്ങളിലും പ്രഭാാ�ക സംായാം വിിലയാിരുംത്തുംന്നത് ശ്രീദ്ധിിക്കുക:

• ഭാാരാം താങ്ങാൻ അശക്ത

• എചെ� അപ്രാപ്തി

• എചെന്ന അവിനോരാാധാി�ാൻ നോപ്രരാകമായാ കാരുംണ്യബുദ്ധിി

തിരുംവിിതാംകൂറിിചെല സംമരാമുഖത്തുംനിന്നും ആദയം എനിക്കുകേനലെര നിറലെയിാഴിിക്കൂ എന്ന് ധാീരാതനോയാാചെടി 
വിിളിച്ചുപിറിഞ്ഞാ ചെപിണ്ശബ്ദമാണ്് അ�മ്മി ചെചാറിിയാാൻ. ജീീവിിതം തചെന്ന സംമരാമാ�ിയാ അ�മ്മി 
ചെചാറിിയാാന് ഒരും അദ്ധിയക്ഷപിദത്തിലിരാിക്കുവിാനും പ്രഭാാ�ണ്ം ചെചായ്യുവിാനും തചെ� നോയാാഗംയതചെയാ 
കുറിിച്ച് സംനോന്ദഹാിനോ�ണ്ട് കാരായമില്ലാ. പ്രഭാാ�ണ്ത്തിൽ പുരും�ൻ വിഹാിച്ചിരുംന്ന നോമൽനോ�ായ്മ 
തചെന്നയാാണ്് ഇത്തരാത്തിൽ ചാിന്തി�ിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭാാ�ണ്ത്തിചെ� തുടി�ത്തിലുണ്ട്ായാ 
നോകവിലമായാ സംനോന്ദഹാം പിിന്നീടുണ്ട്ായാിചെല്ലാന്നതും ശ്രീനോദ്ധിയാം. സൂക്ഷ്മവും ഇരുംത്തം വിന്നതുമായാ പ്ര
ഭാാ�ണ്മാണ്് അ�മ്മി അവിിചെടി നടിത്തിയാത്. ഇന്തയൻ നാ�ണ്ൽ നോകാണ്ഗ്രസ്സിചെ� യുദ്ധിനയാം, 
ഇന്തയയുചെടി സംാതന്ത്രയം , ജീനകീയാ ഭാരാണ്ം, സംമുദായാ കൈമത്രംി തുടിങ്ങിയാ വിി�യാങ്ങചെളല്ലാാം സൂക്ഷ്മത
നോയാാചെടി നിരാീക്ഷിക്കുന്ന അ�മ്മിചെയാ പ്രഭാാ�ണ്ത്തിൽ കാണ്ാം. തചെ� പ്രസംംഗംത്തിൽ ഉൾചെ�ട്ടി 
വിി�യാചെത്തയും വിി�യാപിരാിധാിചെയായും പിറ്റി കൃതയമായാ ധാാരാണ്യും നോബിാധായവും അവിർക്കുചെണ്ട്ന്ന് 
വിയക്തം. നിരാവിധാി പ്രസംംഗംങ്ങൾ നോകൾക്കുകയും അരുംണ് ആസംിഫ്ലി, അമ്മു സംാാമിനാഥൻ 
തുടിങ്ങിയാ വിനിതകളുംചെടി പ്രസംംഗംങ്ങൾ ആകാംക്ഷനോയാാചെടി നോകട്ടുനിൽക്കുകയും ചെചായ്ത് ഓർമ അവിർ 
ആത്മകഥയാിൽ പിറിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്് (2014: 41). മാത്രംവുമല്ലാ ഉച്ചഭാാ�ിണ്ിയാില്ലാാതിരുംന്ന സംമയാത്തുംം വിലിയാ 
ആൾക്കൂട്ടിങ്ങൾ�ിടിയാിൽ അ�മ്മി ചെചാറിിയാാൻ എന്ന സംമരാനായാിക പ്രസംംഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അതുചെകാ
ണ്ടുതചെന്ന പ്രഭാാ�കയാായാ അ�മ്മി ചെചാറിിയാാൻ ഒരും നോവിദിയാിൽനിന്നും താൻ അഭാികാമയയാാനോണ്ാ 
എന്ന് സംനോന്ദഹാചെ�നോടിണ്ട്തില്ലാ.

ഭാാ�ാനോപിാ�ിണ്ിസംഭായാിൽ ടിി.സംി. കലയാണ്ിയാമ്മി തചെ� പ്രസംംഗംം ആരാംഭാിക്കുന്നതും 
കഴിിവിിചെന കുറിിച്ചുളള ചെചാറിിയാ സംനോന്ദഹാനോത്താടുകൂടിിയാാണ്്. കഥകളിയാിൽ വിൻനോവി�ങ്ങൾ�ിടിയാിൽ 
അവിതരാി�ി�ചെ�ടുന്ന നോകാമാളികചെള ഓർത്താവിണ്ം മാമ്മിൻമാ�ിള തചെന്ന പ്രസംംഗംത്തിനു ക്ഷ
ണ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്ാവുകചെയാന്ന ബിാലിശമായാ സംംശയാമാണ്് ആമുഖത്തിൽ പിറിയുന്നത് (1911:42). സ്ത്രീകൾ 
ചെപിാതുനോവിദികളിൽ സംംസംാരാിക്കുന്നത് വിിരാളമായാിരുംന്ന ഒരും കാലത്തിചെ� സംാഭാാവിമാണ്് ഇവിിചെടി 
കലയാണ്ിയാമ്മിയുചെടി വിാക്കുകളുംം സൂചാി�ിക്കുന്നത്. പ്രസംംഗംനോവിദികളിചെല ചെപിണ്ശബ്ദങ്ങളുംചെടി 
മുൻമാതൃകകൾ കുറിവിായാതുചെകാണ്ട്ാവിാം തചെ� ശബ്ദചെത്തയും സംാന്നിധായചെത്തനോ�ാലും അവിർ 
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സംംശയാിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആമുഖത്തിചെല ഈ പിരാിമിതിചെയാ മാറ്റി നിർത്തി, വിി�യാത്തിനോല�് 
കടിക്കുനോമ്പാൾ കാരായചെഗംൌരാവിനോത്താചെടി ചാിന്തിക്കുകയും ആശയാസംംനോവിദനം നടിത്തുംകയും ചെചായ്യുന്ന 
പ്രഭാാ�കചെയാ കാണ്ാം. ഭാാ�ാനോപിാ�ിണ്ിയും സ്ത്രീകളുംം എന്ന വിി�യാചെത്ത അധാികരാിച്ചാണ്് കലയാ
ണ്ിയാമ്മി പ്രസംംഗംിച്ചത്. കലയാണ്ിയാമ്മിയുചെടി പ്രസംംഗംം തുടിർന്നത് വിിമർശനനോത്താടുകൂടിിയാാണ്്.

“ഭാാ�ാനോപിാ�ിണ്ിസംഭാ തുടിങ്ങിയാിട്ടി് എത്രംകാലമായാി? ഇതുവിചെരായാായാി അതിൽ ഒരും സ്ത്രീനോയാ
ചെയാങ്കിലും സംാമാജീികസ്ഥാനം വിഹാി�ാൻ ക്ഷണ്ിച്ചിട്ടുളളതായാി ഞാാൻ നോകട്ടിിട്ടിില്ലാ.” (1911:42)

ഇതു നോകൾക്കുനോമ്പാൾ നോനരാനോത്ത സൂചാി�ിച്ചതുനോപിാചെല ആമുഖത്തിൽ പിറിയുന്നത് ബിാലിശമായാ 
സംനോന്ദഹാനോമാ പിരാിമിതിനോയാാ അചെല്ലാന്നും തന്ത്രപിരാമായാ വിിമർശനം കൂടിിയാാചെണ്ന്നും ഇന്നു വിായാി
നോ�ണ്ട്ിവിരുംം. സംദസ്സിനോല�് കയാറിിചെച്ചന്ന ഒരും സ്ത്രീയുചെടി കനമുളള ശബ്ദം കൂടിിയാാണ്ത്. തുടി�ംമു
തൽക്കുതചെന്ന സ്ത്രീകളുംചെടി ചെപിാതുനോവിദിയാിചെല പ്രനോവിശനചെത്ത കുറിിച്ച് സംഭായാിലിരാിക്കുന്നവിചെരാ കൂടിി 
ചാിന്തി�ിക്കുക എന്നതുമാവിാം ലക്ഷയം. അടുത്ത ഘട്ടിത്തിൽ കലയാണ്ിയാമ്മി മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന പ്രധാാന 
വിാദങ്ങൾ നോനാക്കുക (1911: 42)

• സംകല കലാവിിദയകളിലും ചെപിൌരും�വിിദയയാായാ ആയുധാാഭായാസംത്തിലും അതിവിിദഗ്ദ്ധകളായാ 
സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്നുളളതിനു സംംശയാമില്ലാ.

• സ്ത്രീകൾ ഭാർത്താ�ന്മാാചെരാാരുംമിച്ച് ജീനസംഭായാിചെലന്നനോപിാചെല യുദ്ധിാങ്കണ്ങ്ങളിലും പ്രനോവി
ശിച്ചിരുംന്നു

• സ്ത്രീകചെള ഇനിയും നിസ്സാരാമായാി കരുംതുന്നുചെണ്ട്ങ്കിൽ അതു കുനോറി സംാഹാസംമാചെണ്ന്ന് 
എല്ലാാവിരുംം അറിിനോയാണ്ട് സംമയാമായാിരാിക്കുന്നു.

മൂന്നാമചെത്ത വിാദം എത്രം മനോനാഹാരാമായാ മുന്നറിിയാി�ായാിരുംന്നുചെവിന്ന് ചാിന്തിക്കുക. പ്രഭാാ�ണ്ത്തി
ലൂചെടി പ്രധാാനമായാ രാണ്ടു അനോപിക്ഷകളാണ്് കലയാണ്ിയാമ്മി സംഭാാംഗംങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ വിയ്ക്കുംന്നത്.

1. സ്ത്രീകചെള ഭാാ�ാനോപിാ�ിണ്ിസംഭായാിചെല അംഗംങ്ങളാക്കുക. ഇത്രംകാലം അംഗംങ്ങളാ
�ാൻ താമസംിച്ചതിനു പികരാമായാി പികുതി വിരാിസംംഖയ മാത്രംനോമ സ്ത്രീകനോളാടി് വിാങ്ങാൻ 
പിാടുളളൂ.

2. ഭാാ�ാനോപിാ�ിണ്ിയുചെടി ഭാാഗംമായുളള മാസംിക സ്ത്രീകചെള നിസ്സാരാകളായാി കരുംതി മാറ്റി 
നിർത്താതിരാിക്കുക.സ്ത്രീകൾ�് ഉപികാരാചെ�ടുന്ന വിിധാത്തിലും ഭാാ�ാസംാഹാിതയനോത്താ
ടുളള പ്രതിപിത്തി നിലനർത്തുംന്നതിനും ശ്രീമിക്കുക (1911:43)

ചെപിാതുനോവിദികളിൽ സ്ത്രീകൾ�് സംംസംാരാി�ാനുളള അവിസംരാങ്ങൾ കിട്ടിാതിരുംന്ന സംാഹാചാരായത്തിൽ 
അത്തരാചെമാരാവിസംരാം വിന്നുനോചാർന്നനോ�ാൾ കലയാണ്ിയാമ്മി എന്ത് സംംസംാരാിച്ചു എന്നതുതചെന്നയാാണ്് 
പ്രധാാനം. താനുൾചെ�ടുന്ന സ്ത്രീസംമൂഹാത്തിനുനോവിണ്ട്ി ആർജീവിനോത്താചെടി കലയാണ്ിയാമ്മി സംംസംാരാിച്ചു.

ചാലച്ചിത്രംങ്ങളിചെല ചെതറ്റിദ്ധിരാി�ി�ൽ
പ്രഭാാ�ണ്കലയുചെടി ഉടിമസ്ഥാവികാശം മുഴുവിനായും പുരും�നുചെകാടുക്കുന്ന ചെപിാതുനോബിാധാത്തിചെ� 
ആവിിഷ്കാരാമാണ്് ചാലച്ചിത്രംങ്ങളിലൂചെടി നടിന്നത്. സംമൂഹാം സംിനിമചെയായും സംിനിമ സംമൂഹാചെത്തയും 
പിരാസ്പരാം സംാാധാീനിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രഭാാ�ണ്കലയുചെടി ചാിത്രംീകരാണ്ത്തിലും ഈ സംാാധാീനം കൃതയമായാി 
നടിന്നു. പ്രാർത്ഥന, നന്ദി, മംഗംളനോശ്ലീാകം എന്നിവി അവിതരാി�ിക്കുന്ന സ്ത്രീകചെളയാാണ്് ചെപിാതുവിായാി 
ചാലച്ചിത്രംങ്ങളിൽ ആവിിഷ്കരാിച്ചിട്ടുളളത്. ഉദ്ഘാടിനസംനോമ്മിളനങ്ങൾ, മീറ്റിങ്ങുകൾ, ചെപിാതു ചാടിങ്ങുകൾ 
തുടിങ്ങിയാ രാംഗംങ്ങളിചെലാന്നും പ്രഭാാ�കയാായാ സ്ത്രീചെയാ കാണ്ാറിില്ലാ. വിീണ്വിായാന, പിാട്ടുപിാടിൽ, 
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നൃത്തം തുടിങ്ങിയാവി മാത്രംമാണ്് സ്ത്രീയുനോടിതായാി ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നത്. വിീണ് വിായാിക്കുന്ന സ്ത്രീചെയാ 
ഉത്തമയാായാി ചാിത്രംീകരാിക്കുന്ന സംിനിമ, ചെപിാതു ഇടിത്തിൽ ഇടിചെപിടുന്ന, നിലപിാടുകനോളാചെടി സംംസംാ
രാിക്കുന്ന സ്ത്രീചെയാ തമാശരൂനോപിണ്യാാണ്് പിലനോ�ാഴും ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നത്. പ്രതികാരാത്തിചെ�യും 
പ്രതിനോരാാധാത്തിചെ�യും ഭാാഗംമായാി നിന്ന സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങൾ സംിനിമയാിൽ ഉണ്ട്ായാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും 
പ്രഭാാ�കയാായാ, നോവിദിയാിൽ നന്നായാി സംംസംാരാിക്കുന്ന സ്ത്രീചെയാ അധാികചെമാന്നും അവിതരാി�ിച്ചു 
കണ്ട്ില്ലാ. എന്നാൽ അവിതരാി�ിച്ച ചാില സംിനിമകൾ നോനാ�ാം

1. ആരാാചെ� മുല്ലാ ചെകാച്ചുമുല്ലാ (സംംവിിധാാനം- ബിാലചാന്ദ്രനോമനോനാൻ)
കഥാപിാത്രംം: കസ്തൂർബിമഹാിളാസംമാജീം പ്രസംിഡ്�ായാ മനോഹാശാരാിയാമ്മി (ലക്ഷ്മി)

സംമാജീത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി മിശ്രീവിിവിാഹാം നടിത്താൻ നോനതൃതാം നൽകുന്ന മനോഹാശാരാിയാമ്മിയുചെടി 
പ്രഭാാ�ണ്ം ഇങ്ങചെന: “ജീാതിയുചെടിയും മതത്തിചെ�യും വിന്മാതിലുകൾ തകർനോ�ണ്ട് സംമയാം 
അതിക്രമിച്ചിരാിക്കുന്നു. മാറ്റത്തിചെ� ശംചെഖാലി നാം നോകൾനോ�ണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു” എന്നാൽ മിശ്രീവിി
വിാഹാനോവിദിയാിൽ മനോഹാശാരാിയാമ്മിയുചെടി മകളുംം മചെറ്റാരും മത�ാരാനായാ ചെചാറു��ാരാനും വിിവിാഹാം 
കഴിി�ാനായാി എത്തുംന്നനോതാചെടി ചെവിപ്രാളചെ�ട്ടി് കരാഞ്ഞു നിലവിിളിക്കുന്നു മനോഹാശാരാിയാമ്മി. പുനോരാാഗം
മനാശയാങ്ങളുംചെടി പിിൻവിാതിലിചെന സംറ്റയാറിായാി അവിതരാി�ിക്കുകയാാണ്് ഇവിിചെടി. മനോഹാശാരാിയാമ്മി 
എന്ന ശക്തമായാ കഥാപിാത്രംം ദുർബിലയാായാിത്തചെന്ന അവിനോശ�ിക്കുന്നു.

2.സംമൂഹാം
സംമൂഹാം എന്ന സംനിമയാിൽ സുഹാാസംിനി അവിതരാി�ിക്കുന്ന രാാജീലക്ഷ്മി എന്ന കഥാപിാത്രംത്തിചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാരാംഗംനോത്തക്കുളള കടിന്നുവിരാവിിചെ� ആദയഘട്ടിത്തിൽ രാാജീലക്ഷ്മിക്കുനോവിണ്ട്ി സംംസംാരാിക്കുന്നത് 
ബിാലൻചെപിാതുവിാൾ (ചെനടുമുടിി നോവിണു) ആണ്്. എം. എൽ. എ. സ്ഥാനനോത്ത�് നോനാമിനോന�ൻ 
ചെകാടു�ാൻ പിറിയുനോമ്പാൾ “രാാഷ്ട്രീീയാചെത്തക്കുറിിച്ച് എനി�് എചെന്തങ്കിലും വിിവിരാമുനോണ്ട്ാ. നോലാക
ചെത്തന്ത് നടിക്കുന്നു,ആളുംകളുംചെടി പ്രശ്നങ്ങചെളചെന്താചെ�യാാണ്്..ഒന്നും എനി�റിിയാില്ലാ.. പിത്രംംതചെന്ന 
ഞാാൻ ശരാി�് വിായാി�ാറിില്ലാ..” എന്നു രാാജീലക്ഷ്മി പിറിയുന്നത് സ്ത്രീകൾ സംായാം കഴിിവിില്ലാാത്തവിരാായാി 
കാണുന്ന ചെപിാതുനോബിാധാത്തിചെ� പ്രതിഫ്ലനമാണ്്. ആദയമായാി സംംസംാരാിക്കുനോമ്പാൾ നോപിടിിച്ച് 
വിിറിക്കുന്ന രാാജീലക്ഷ്മിചെയാ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. “പ്രിയാചെ�ട്ടിവിനോരാ. . .ഞാാൻ. . .എചെ� . . പ്രിയാചെ�ട്ടിവിനോരാ..
എനി�്”. എന്നാൽ അപൂർണ്ണമായാി നിർത്തിനോ�ാകുന്ന പ്രസംംഗംം ഏചെറ്റടുത്തുംചെകാണ്ട്് ബിാലൻ 
ചെപിാതുവിാൾ സംംസംാരാിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുചെടി നോപിടിി, സംഭാാകമ്പം, പ്രസംംഗംം നടിത്തുംന്നതിലുളള പിരാിചായാ
ക്കുറിവി് എന്നിവിചെയാല്ലാാം ഇവിിചെടി ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചാിത്രംത്തിചെ� മധായഭാാഗംനോത്താടുകൂടിി 
ശക്തമാടി നിലപിാടുകളുംളള നോനതാവിായാി രാാജീലക്ഷ്മി മാറുന്നു. അവിസംരാങ്ങൾ കിട്ടിാത്തതുചെകാണ്ടു
മാത്രംമാണ്് സ്ത്രീനോനതൃതാങ്ങൾ സംമൂഹാത്തിചെ� പിിൻനിരായാിലായാിനോ�ായാത്.

മാഞ്ഞുനോപിാകാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ, നിലപിാടുകൾ
നോകരാളചാരാിത്രംത്തിചെല നനോവിാത്ഥാനസംമരാങ്ങളിലും സ്ത്രീ മുനോന്നറ്റങ്ങളിലും രാാഷ്ട്രീീയാത്തിലും എല്ലാാ�ാ
ലത്തുംം സ്ത്രീകളുംമുണ്ട്്. അവിിടിങ്ങളിചെലല്ലാാം ബുദ്ധിിയുളള, നിലപിാടുളള, വിയക്തിതാമുളള സ്ത്രീകളുംചെടി 
ശബ്ദങ്ങളുംം നോകട്ടിിരുംന്നു. കാലാനുസൃതമായാി അതിചെന ഇവിിചെടി നോക്രാഡ്ീകരാിക്കുന്നിചെല്ലാങ്കിലും വിിനോവിക
നോത്താചെടി സംംസംാരാിക്കുന്ന ചെപിണ്ശബ്ദങ്ങൾ വിയതയസ്തനോമഖലകളിൽ നിറിഞ്ഞുനിന്നു. ലളിതാംബിിക 
അന്തർജ്ജനം, പിാർവിതി ചെനന്മാിനിമംഗംലം, നോദവികി നിലയാനോങ്ങാടി്, അ�മ്മി ചെചാറിിയാാൻ, 
ചെഗംൌരാിയാമ്മി, മുതുകുളം പിാർവിതിയാമ്മി, സംരാസംാതിയാമ്മി, സുഗംതകുമാരാി, സംാറിാനോജീാസംഫ്്, പിി. ഗംീത, 
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ശാരാദക്കുട്ടിി, ചെജീ നോദവിിക, ചെക ആർ മീരാ, ചെക ചെക കൈശലജീ എന്നിങ്ങചെന നോപിാകുന്നു ആ നിരാ.

പ്രസംംഗംനോവിദിയാിചെല ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ ചാില സംന്ദർഭാങ്ങൾ
1932- ൽ തളി�റിമ്പിൽ വിച്ചുനടിന്ന നമ്പൂതിരാിയുവിജീനസംനോമ്മിളനത്തിൽ പ്രസംംഗംിച്ച പിാർവിതി ചെനന്മാിനിമംഗം

ലത്തിചെ� വിാക്കുകൾ : ‘ആദർശം പ്രസംംഗംിച്ചുനടിക്കുന്നവിർ നമ്മുചെടിയാിടിയാിൽ ധാാരാാളമുണ്ട്്. അചെതളും�മാണ്്. സംാന്തം 

പ്രവൃത്തിചെകാണ്ടു മാതൃക സൃഷ്ടംിക്കുവിാൻ ചെവിമ്പുംന്ന ധാീരാാത്മാ�ളാണ്് പിരാിവിർത്തനത്തിനു ദാഹാിക്കുന്ന സംമുദായാത്തിന് 

ഇന്നാവിശയം. ഞാാൻ നോചാാദി�ചെട്ടി, ഒരാനാഥ വിിധാവി പുനർവിിവിാഹാത്തിന് ഒരുംചെമ്പടുകയാാചെണ്ങ്കിൽ ആ ഭാാഗംയംചെകട്ടിവിചെള 

കൈകചെ�ാള്ളാൻ നിങ്ങളാചെരാങ്കിലും തയ്യംാറിാനോണ്ാ?’ (2016:173)

“ആരുംചെടി മുമ്പിലും നമ്മിൾ തലകുനിനോ�ണ്ട്തില്ലാ. നമ്മിൾ രാണ്ട്ാംകിടി�ാരാല്ലാ. ചെകാളളരും
താത്തവിരാല്ലാ. ആരുംചെടിയും ചാവിിട്ടുചെകാനോള്ളണ്ട്വിരാല്ലാ. ആരാാലും ആക്രമി��നോടിണ്ട്വിനോളാ 
ആരുംചെടിചെയാങ്കിലും കാരുംണ്യത്തിൽ ജീീവിിനോ�ണ്ട്വിനോളാ അല്ലാ. നോവില ചെചായ്തു ജീീവിി�ാൻ 
കഴിിവുളളവിളാണ്്” (സുഗംതകുമാരാി അന്താരാാഷ്ട്രീ വിനിതാദിനത്തിൽ നടിത്തിയാ പ്രഭാാ�ണ്ം)

“കഴിിഞ്ഞാചെതരാഞ്ഞാടു�ിൽ എൽഡ്ിഎഫ്ിചെ� മുഖയമന്ത്രിയാായാിട്ടി് നിൽ�ാൻ എചെന്ന വിന്നു 
വിിളിച്ചവിരാാണ്്. ഞാാൻ പിറിഞ്ഞു എചെന്ന ആദയം എന്തിനാ കളഞ്ഞാചെതന്ന്. മന്ത്രിയാായാാലും 
മുഖയമന്ത്രിയാായാാലും പിാർട്ടിിചെസംക്രട്ടിറിിയാായാാലും പിാർട്ടിിചെമമ്പറിായാാലും പ്രവിർത്തനം 
ജീനങ്ങൾക്കുനോവിണ്ട്ിയാായാിരാി�ണ്ം. ജീനങ്ങളുംചെടി നോ�ഹാം സംമ്പാദി�ാനായാിരാി�ണ്ം. 
അവിരുംചെടി പ്രശ്നം പിരാിഹാരാി�ണ്ം” (ചെഗംൌരാിയാമ്മി)

“രാാഷ്ട്രീീയാം ജീനനോസംവിനത്തിനുനോവിണ്ട്ിയാായാിരാി�ണ്ം” (അരുംവിി�രാ തിരാചെഞ്ഞാടുപ്പു പ്രചാാ
രാണ്നോവിദിയാിചെല ചെഗംൌരാിയാമ്മിയുചെടി വിാക്കുകൾ)

പ്രസംംഗംനോവിദികളിൽനിന്നും അകലം പിാലിനോ�ണ്ടുന്നവിരാല്ലാ സ്ത്രീകൾ. അഭാിപ്രായാങ്ങൾ തുറിന്നുപി
റിയാാനും അഭാിപ്രായാവിയതയാസംങ്ങൾ ശങ്കകൾ�ിടിയാില്ലാാചെത വിിളിച്ചുപിറിയാാനും സ്ത്രീകൾ നോവിദികൾ 
ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുംകതചെന്ന നോവിണ്ം. പുരും�ൻ സംംസംാരാിക്കുനോമ്പാൾ അയാാളുംചെടി വിാക്കുകചെളയും 
സ്ത്രീ സംംസംാരാിക്കുനോമ്പാൾ ബിാഹായപ്രകൃതചെത്തയും നിരാീക്ഷിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന നോകൾവിിസംമൂഹാചെത്ത 
പുതു�ി�ണ്ിയാണ്ം. നോവിദിയാിനോല�് സ്ത്രീകചെള കൈകപിിടിിച്ചുയാർത്താൻ ഇനി ആരുംം വിരാില്ലാ. അനോബിാ
ധാത്തിൽ അടിിയുറിച്ചുനോപിായാ അധാികാരാപിരാത അത്രംനോമൽ ശക്തമാണ്്. വിാക്കുകളിലൂചെടി പുതിയാ 
നോലാകം തീർക്കുന്ന, പ്രസംംഗംനോവിദികൾ കീഴിടിക്കുന്ന ചെപിണ്തലമുറി വിളർന്നുവിരാണ്ം. തിങ്ങിനിറിഞ്ഞാ 
സംദസ്സുകൾ ഇനി കൂടുതൽ ചെപിണ്ശബ്ദങ്ങൾക്കും കാനോതാർ�ണ്ം. സ്ക്കൂളുംകളിലും നോകാനോളജുകളിലു
ചെമല്ലാാം പ്രസംംഗംനോവിദികളിൽ മികച്ച പിങ്കാളിത്തവും വിിജീയാവും നോനടുന്ന ചെപിണ്കുട്ടിികൾ ചെപിാതു 
ഇടിങ്ങളിചെല പ്രസംംഗംങ്ങളിനോലക്കും മടിിയാില്ലാാചെത കടിന്നുവിനോരാണ്ട്തുണ്ട്്. വിിപുലമായാ വിായാനയും 
ആശയാനോക്രാഡ്ീകരാണ്നോശ�ിയും അവിതരാണ്പിാടിവിവും ആർജീിച്ചുചെകാണ്ട്് നോവിദികൾ പിിടിിചെച്ച
ടുക്കുവിാൻ ചെപിണ്കുട്ടിികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കഴിിയുനോമ്പാൾ മാത്രംനോമ വിിപ്ലവികരാമായാ മാറ്റങ്ങൾ 
സംംഭാവിിക്കുകയുളളൂ. പിതിവുചെപിാതുനോബിാധാത്തിചെ� മാറ്റിനിർത്തലുകചെള അവിഗംണ്ിച്ചുചെകാണ്ട്് 
മുനോന്നറിിയാാൽ മാത്രംനോമ അത് സംാധായമാവുകയുളളൂ.

ഗ്രന്ഥസൂചാി
അ�മ്മി ചെചാറിിയാാൻ, 2014, ജീീവിിതം ഒരും സംമരാം , സംാഹാിതയ പ്രവിർത്തക സംഹാകരാണ്സംംഘം, നോകാട്ടിയാം.

അമ്പാടിി കാർത്തയാനിയാമ്മി, 1927 , ‘സ്ത്രീകളുംം സംാഹാിതയവും’, സംാഹാിതയപ്രഭാവിം, നോകരാള സംാഹാിതയ അ�ാദമി, തൃശൂർ.

രാാധാാകൃഷ്ണൻ ആർ., 2016, നോകരാളത്തിചെ� സ്ത്രീശക്തിചാരാിത്രംം, മാളൂബിൻ പിബ്ലിിനോ��ൻസം്, തിരുംവിനന്തപുരാം.
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ശിില്പ എംൻ.പി.
കണ്ണൂർ ജീില്ലായാിചെല തലനോശ്ശിരാിയാിൽ 1991 ൽ ജീനനം. കണ്ണൂർ എസം് എൻ നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് മലയാാളത്തിൽ 
ബിിരുംദവും കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ബിിരുംദാനന്തരാബിിരുംദവും നോനടിി. 
നിലവിിൽ കാസംർനോകാടി് നോകരാള നോകന്ദ്രസംർവികലാശാലയാിചെല മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ക.



ചെതയ്യംം മഹാാമാരാി�ാലചെത്ത അഭാിമുഖീകരാിക്കുനോമ്പാൾ
നോഡ്ാ. പ്രജീിത പിി.

അനോസംാ. ചെപ്രാഫ്സംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പിയ്യംന്നൂർ നോകാനോളജീ്

സംംഗ്രഹാം
നോകാവിിഡ്്-19 പ്രാനോദശികതലത്തിൽ ചെതയ്യം�ാചെരാ എങ്ങചെന ബിാധാിച്ചു എന്നതിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള 

അനോനാ�ണ്മാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം. മഹാാമാരാി ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള പ്രതിസംന്ധികളിൽനിന്ന് സംമൂഹാചെത്ത 

രാക്ഷിചെച്ചടു�ാൻ നിനോയാാഗംി�ചെ�ട്ടിവിരാാണ്് ചെതയ്യം�ാർ. പികർച്ചവിയാധാി അകറ്റുന്നവിയും നോരാാഗംശാന്തി 

പ്രദാനം ചെചായ്യുന്നവിയുമായാ നിരാവിധാി ചെതയ്യംനോ�ാലങ്ങൾ വിടിചെ� മലബിാറിിലുണ്ട്്. പുതിയാ ഭാഗംവിതി, 

കണ്ഠംാകർണ്ൻ, തൂവി�ാളി, ഗുളികൻ, മാരാിയാാട്ടിം എന്നിങ്ങചെന. ഈ ചെതയ്യംങ്ങളുംചെടി പുരാാവൃത്തം 

മഹാാമാരാിചെയാ പ്രതിനോരാാധാി�ാനുള്ള ആത്മവിിശാാസംം ജീനത�് പികരുംന്നതാണ്്. മഹാാമാരാി 

അകറ്റാൻ ചെകട്ടിിയാാടിിയാിരുംന്ന ചെതയ്യംങ്ങൾ മഹാാമാരാി കാരാണ്ം ചെകട്ടിിയാാടിി�ാൻ കഴിിയാാചെത 

വിരുംന്ന സംമകാലിക കൈവിരുംധായമാണ്് പ്രബിന്ധത്തിൽ പ്രശ്നവിൽ�രാിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ചെതയ്യംങ്ങ

ളുംചെടി പുരാാവൃത്തത്തിൽനിന്നു ചെകാണ്ട്് നോകാലധാാരാിയുചെടി സംംഘർ�സ്ഥാനങ്ങൾ കചെണ്ട്ടുക്കുകയാാണ്് 

പ്രബിന്ധത്തിൽ ചെചായ്യുന്നത്. മഹാാമാരാി�ാലത്ത് ചെതയ്യംങ്ങളുംചെടി ചെകട്ടിിയാാടിി�ലിൽ വിന്ന വിിടിവിിചെന 

പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഇടിർച്ചയാായാി തിരാിച്ചറിിഞ്ഞാ് പിരാിഷ്കരാിച്ച് ഈ അനുഷ്ഠിാനത്തിന് തുടിർച്ച കചെണ്ട്

നോത്തണ്ടുന്ന രാീതിയാിൽ ചെതയ്യംചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ചാിന്തകൾ മാനോറിണ്ട്തുണ്ട്്.

നോകാവിിഡ്്-19 നോലാകക്രമചെത്ത മാറ്റിമറിിച്ചു. സംാമൂഹാിക ജീീവിിതവും വിയക്തി ജീീവിിതവും വിലിയാ 
നോതാതിൽ പിരാിവിർത്തനത്തിന് വിിനോധായാമായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. എല്ലാാ മണ്ഡ്ലങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ 
ദൃശയമാകുന്നുണ്ട്്. പിാൻഡ്മിക് ജീീവിിത കാലചെത്ത പ്രതിനിധാാനം ചെചായ്യുന്ന കലാ സൃഷ്ടംികൾ എല്ലാാ 
രാാജീയങ്ങളിൽ നിന്നും വിരുംന്നു. ജീീവിിത കൈശലിയാിൽ ആനോഗംാള തലത്തിൽ തചെന്ന വിയതിയാാനങ്ങൾ 
സംംഭാവിിച്ചു. നിരാവിധാി നോസംാണുകളായാി ഓനോരാാ ചെചാറുപ്രനോദശവും സംമ്പർ� വിില�ിൽ വിിഭാജീി�ചെ�ട്ടു. 
കൂട്ടിായ്മകൾ ആധാി കൂട്ടിി.

ഓനോരാാ ചെതയ്യം�ാലവും കൂട്ടിായ്മയുചെടി ഉത്സവിങ്ങളാണ്്. ‘ഈതിബിാധാകളകറ്റി എചെന്നയും 
എചെ� സംമൂഹാചെത്തയും രാക്ഷി�നോണ്’ എന്നതായാിരുംന്നു ചെതയ്യംങ്ങനോളാടുള്ള പ്രധാാനചെ�ട്ടി പ്രാർത്ഥന. 
ഒരും സംമൂഹാത്തിചെ� ഈതിബിാധാകൾ അകറ്റാനുള്ള രാക്ഷാധാികാരാം സംമൂഹാംകല്പിച്ചിരുംന്നത് ചെതയ്യം
നോ�ാലങ്ങൾ�ായാിരുംന്നു. ‘കന്നുകാലി കുഞ്ഞുകുട്ടിി കൈപിതങ്ങൾ�് ഗുണ്ം വിരുംത്തനോണ് ‘എന്നാണ്് 
കൈദവിത്തിചെ� വിാചാാല് . ഒരും സംമൂഹാചെത്ത രാക്ഷിചെച്ചടു�ാൻ കൈദവിനോത്താടി് അനോപിക്ഷിക്കുകയും 
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സംമൂഹാത്തിചെല ഓനോരാാരുംത്തചെരായും ഗുണ്ം വിരുംത്തി രാക്ഷിക്കുചെമന്ന് ഉറിപ്പുവിരുംത്തുംകയും ചെചായ്യുന്ന
താണ്് യാഥാർത്ഥത്തിൽ ചെതയ്യം-മനു�യ പിാരാസ്പരായം.

സംമകാലിക പിാൻഡ്മിക് പിരാിതസ്ഥിതിയാിൽ ചെതയ്യംവും മനു�യനും തമ്മിിലുള്ള ഉടിമ്പടിി�്, 
അതുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി വിിശാാസംങ്ങൾ�് ഭാംഗംം നോനരാിടുകയാാണ്്. മഹാാമാരാി അകറ്റാൻ നോവിണ്ട്ി 
ചെകട്ടിിയാാടിിയാിരുംന്ന ചെതയ്യംനോ�ാലങ്ങൾ തചെന്ന മഹാാമാരാി കാരാണ്ം ചെകട്ടിിയാാടിി�ചെ�ടിാൻ 
സംാധാി�ാചെത വിരുംന്നത് സംാഹാചാരായചെത്ത കൂടുതൽ സംങ്കീർണ്മാക്കുന്നു. പ്രശ്നപിരാിഹാാരാത്തിനുള്ള 
മാർഗംം തചെന്ന അടിഞ്ഞു നോപിാകുന്ന അവിസ്ഥ ചെതയ്യംം കുലചെത്താഴിിലായാി ചെകാണ്ടു നടിന്നിരുംന്ന 
സംമുദായാങ്ങൾ നോനരാിട്ടു. സംമൂഹാം ജീാതീയാമായാി നോവിർതിരാിയാചെ�ടുകയും അത്തരാം ജീാതികളിൽ 
ഓനോരാാന്നിനും സംാന്തമായാി കുലചെത്താഴിിൽ ഉണ്ട്ാവുകയും ആ കുലചെത്താഴിിലിലൂചെടി പിരാസ്പരാ ബിന്ധം 
ഊട്ടിിയുറി�ിച്ച് രൂപിീകരാി�ചെ�ടുകയും ചെചായ്ത് ചെചാറു സംമൂഹാങ്ങളായാിരുംന്നു നോകരാളം. അതിൽ നോകാല
ത്തുംനാട്ടിിൽ നിലവിിലുള്ള കുലചെത്താഴിിലാണ്് ചെതയ്യംം ചെകട്ടിൽ. പിരാസ്പരാ സംഹാകരാണ്ത്തിലൂചെടി 
സംമൂഹാ പുനോരാാഗംതി ചാിട്ടിചെ�ടുത്തുംന്നതിൽ അടിിസ്ഥാന വിിഭാാഗംത്തിചെ� കുലചെത്താഴിിലുകൾക്കും 
കാവുകൾക്കും കഴികങ്ങൾക്കും പ്രധാാന പിങ്കുണ്ട്്. കൈദനംദിന ജീീവിിതചെത്ത അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നതിൽ 
സംാധാാരാണ് നിലയാിൽ തചെന്ന സംാമ്പത്തിക ബുദ്ധിിമുട്ടുകൾ അനുഭാവിിക്കുന്ന ഒരും വിിഭാാഗംം മഹാാമാരാി 
കൂടിിയാായാനോ�ാൾ വിളചെരായാധാികം കഷ്ടം�ാടിിലായാി.

ചെതയ്യംം ഒരും ഉത്സവി സംീസംണ്ാണ്് .കാലത്തിചെ�യും നോദശത്തിചെ�യും കാലാവിസ്ഥയുചെടിയും 
സംാധായതകളുംം സംാാധാീനങ്ങളുംം പ്രകടിമായാി ബിാധാിക്കുന്ന ഉത്സവിം. തുലാം 10- നാണ്് ചെതയ്യംാട്ടി�ാലം 
ആരാംഭാിക്കുന്നത്. മഹാാമാരാി നഷ്ടംചെ�ടുത്തിയാത് രാണ്ട്് ഉത്സവികാലങ്ങചെളയാാണ്്. അനുഷ്ഠിാനപിരാവും 
വിിശാാസംപിരാവുമായാ തുടിർച്ച ആവിശയചെ�ടുന്ന ചെതയ്യംങ്ങചെള സംംബിന്ധിച്ച് രാണ്ട്് വിർ�ത്തിചെ� വിിടിവി് 
നിരാവിധാി തലങ്ങളിൽ പ്രതിസംന്ധി സൃഷ്ടംിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാാനം വിിശാാസംത്തിചെ� 
നോമഖലയാിലാണ്്.

വിിശാാസംം ഭാൌതിക സംാരൂപിം ആർജ്ജിക്കുന്നത് കാവിിചെ� മുറ്റത്ത് ചെതയ്യംനോ�ാലമായാി 
ഉറിഞ്ഞാാടുനോമ്പാഴിാണ്്. ഓനോരാാ ഉത്സവിവും കൈദവിത്തിചെ�യും മനു�യചെ�യും ഇത്തരാം പികർന്നാട്ടി
ങ്ങളാണ്്. തിരുംവിായുധാത്തിനോലനോ�ാ നോകാലധാാരാിയാിനോലനോ�ാ വിിള�ിനോലനോ�ാ തിരാിയാിനോലനോ�ാ 
നോകാമരാത്തിനോലനോ�ാ നോകാലവിിരാി വിിരാിച്ചിട്ടി പിീഠത്തിനോലനോ�ാ കൈദവിം ആനോവിശിക്കുകയാാണ്് കളിയാാ
ട്ടി�ാലങ്ങളിൽ. വിാൾ കൈകമാറുനോമ്പാനോഴിക്കും നോകാമരാം സംാനോബിാധാം നഷ്ടംചെ�ട്ടി് ഏത് ചെതയ്യംത്തിചെ� 
പ്രതിപുരും�നായാാനോണ്ാ അറിിയാചെ�ടുന്നത് ആ ചെതയ്യംമായാി മാറുന്നു. ചെകാടിിയാില വിാങ്ങുനോമ്പാഴും 
അരാിചെയാറിിയുനോമ്പാഴും ഗുരുംതി തർ�ണ്ം നടിത്തുംനോമ്പാഴും കൈദവിാനോവിശം ചെകാള്ളുന്ന നോകാലധാാരാി 
ചെതയ്യംമായാി മാറുകയും ജീനങ്ങളുംചെടി ആവിലാതികൾ നോകട്ടി് ഗുണ്ം വിരുംത്തി രാക്ഷി�ാൻ അനു
ഗ്രഹാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഈ ഒരും പികർന്നാട്ടിത്തിനോല�് നോകാലധാാരാി എത്തുംന്ന സംന്ദർഭാം വിയക്തി
പിരാമായും സംാമൂഹാികമായും അനുഷ്ഠിാനപിരാമായും ഏചെറി പ്രാധാാനയമുള്ളതാണ്്.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടിമാചെണ്ങ്കിൽ നാൾമരാം മുറിി�ൽ മുതൽ കരാിയാിടിി�ൽ വിചെരാ ഒരും നാടു 
മുഴുവിൻ ഏകമനനോസ്സാചെടി ശക്തിയും പിണ്വും സംമയാവും ചെചാലവിഴിിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. സംാമൂഹാിക 
അകലം പിാലിച്ചു ചെകാനോണ്ട്ാ മാസ്കാ് ധാരാിച്ചു ചെകാനോണ്ട്ാ ഇത് നിറിനോവിറ്റുക സംാധായമല്ലാ. അതുനോപിാചെല 
തചെന്ന വ്രതാനുഷ്ഠിാനങ്ങളിലൂചെടി പിരാിശുദ്ധിി നോനടിിയാ നോകാലധാാരാി�് മുഖചെത്തഴുത്തുംം ചാമയാങ്ങളുംം 
വിാദയനോഘാ�ങ്ങളുംമായാി അരാങ്ങിൽ വിരാണ്ചെമങ്കിൽ വിലിയാ ഒരും നിരാ ആളുംകളുംചെടി സംമ്പർ�മി
ല്ലാാചെത സംാധായമല്ലാ.

തുലാം പിത്ത് മുതൽ എല്ലാാ വിർ�വും നടിന്നു വിരുംന്നതിചെ� തുടിർച്ച മുറിിയുനോമ്പാൾ വിിശാാ
സംത്തിന് മാത്രംമല്ലാ പ്രതിസംന്ധി നോനരാിടുന്നത്. ഏചെറി നാളുംകൾ ഉപിനോയാാഗംി�ാതിരാിക്കുന്ന 
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അണ്ിയാലങ്ങളുംം മറ്റ് ചെതയ്യംനോ�ാപ്പുകളുംം ഉപിനോയാാഗംനോയാാഗംയമല്ലാാതായാിത്തീരുംന്നു. വിൻ തുക 
മുടി�ി ഇവി പുതു�ി പിണ്ിയുന്നതിന് നോകാവിിഡ്് കാലചെത്ത സംാമ്പത്തിക മാന്ദയം കാരാണ്ം 
സംാധാിക്കുകയാില്ലാ. ചെതയ്യംം ചെകട്ടിിയാാടിിക്കുന്നവിർ ഇതിന് നോവിണ്ടുന്ന ചെചാലവി് കൂടിി മുടി�ണ്ചെമന്ന 
അവിസ്ഥ വിരുംനോമ്പാൾ അവിരുംം പിിന്മാാറുന്നു. സംാമൂഹാികമായാ കൂട്ടിായ്മകളിലൂചെടി പിണ്ം സംാരൂപിി
ച്ചാണ്് ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടിം ഉൾചെ�ചെടിയുള്ളവി ചാടിങ്ങുകളുംചെടി ബിാഹുലയനോത്താചെടി നടിത്തിയാിരുംന്നത്. 
ചെകാവിിഡ്് കാലം സൃഷ്ടംിച്ച സംാമ്പത്തിക പ്രതിസംന്ധി ചെതയ്യംം ചെകട്ടിിയാാടിിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ഇളവുകൾ 
പ്രാബിലയത്തിൽ വിന്നാലും തടിസ്സമാകുന്നു. നോകാലധാാരാി�് ഭാക്തർ നൽകുന്ന ദക്ഷിണ്, നാട്ടിിൽ 
നടിത്തുംന്ന പിിരാിവി് തുടിങ്ങിയാ വിയക്തിപിരാമായും അല്ലാാചെതയുമുള്ള സംാമ്പത്തിക സംമാഹാരാണ്ം പിരാി
മിതമായാ ആളുംകചെള മാത്രംം പിചെങ്കടു�ിച്ച് കളിയാാട്ടിങ്ങൾ നടിത്തുംനോമ്പാൾ പ്രാവിർത്തികമാവുകയാില്ലാ. 
ആചാാരാങ്ങളുംം അനുഷ്ഠിാനങ്ങളുംം യാഥാവിിധാി നിലനിൽക്കുന്ന ഇടിങ്ങളിൽ മാത്രംനോമ കുലചെത്താഴിിലും 
അതുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടി ഉപിജീീവിനവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അനിശ്ചിതമായാി മഹാാമാരാി തുടിരുംന്ന 
പിശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെതയ്യംം കുലചെത്താഴിിലാ�ിയാ സംമുദായാ�ാർ വിയതയസ്ത ചെതാഴിിൽ നോമഖലകളി
നോല�് നോപിാകാൻ നിർബിന്ധിതരാായാി.

സംവിിനോശ�മായാ കളരാികൾ ചെതയ്യംം പിഠനത്തിനില്ലാ. പിരാമ്പരാാഗംതമായാി ചെതയ്യംാട്ടി സ്ഥലത്ത് 
വിച്ച് കണ്ടും നോകട്ടും പിഠിചെച്ചടുക്കുന്നതാണ്് ചെതയ്യംം എങ്ങചെനയാാണ്് ചെകട്ടിിയാാനോടിണ്ട്ത് എന്നത്. 
അതത് ചെതയ്യംങ്ങളുംചെടി ആവിിർഭാാവിചെത്തയും ചാരാിത്രംചെത്തയും കുറിിച്ച് ‘മുമ്പ്സ്ഥാന’ത്തിൽ കാണ്ാം. 
മുമ്പ് സ്ഥാനം നോതാറ്റംപിാട്ടില്ലാ പിറിച്ചിലാണ്്. അത് ചെതയ്യം�ാരാൻ നോനരാിട്ടി് അറിിനോയാണ്ട്തും പിഠിചെച്ച
ടുനോ�ണ്ട്തുമാണ്്. ഒരും വിലിയാ സംമുദായാ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നത് അറിിവുകളുംചെടി കൂട്ടുത്ത
രാവിാദിതാത്തിലുള്ള വിിനിമയാത്തിലൂചെടിയാാണ്്. നോതാറ്റം പിാട്ടിിചെ� ഒരും ഖണ്ഡ്ം ഒരാാൾ അവിതരാി�ി
ക്കുനോമ്പാൾ ചെചാണ്ട്ചെകാട്ടുന്നതും തുടിർച്ചയുണ്ട്ാക്കുന്നതും പ്രനോതയകം പ്രനോതയകം ആളുംകളായാിരാിക്കും. 
അനുഷ്ഠിാനങ്ങൾനോപിാലും കൂട്ടുത്തരാവിാദിത്തങ്ങളുംചെടി വിിനിമയാങ്ങളാണ്്. മഹാാമാരാിചെയാ അകറ്റുന്ന
തിന് നിനോയാാഗംി�ചെ�ട്ടി നിരാവിധാി ചെതയ്യംനോ�ാലങ്ങൾ വിടിചെ� മലബിാറിിലുണ്ട്്. പുതിയാ ഭാഗംവിതി, 
കണ്ഠംാകർണ്ൻ, തൂവി�ാളി, ഗുളികൻ, മാരാിയാാട്ടിം എന്നിവി അതിൽ ചാിലതാണ്്.

പുതിയാ ഭാഗംവിതി
ശിവിഭാഗംവിാചെ� നോഹാാമകുണ്ഡ്ത്തിൽ നിന്നും ഉയാിർത്തുംവിന്ന മഹാാനോദവിിയാാണ്് പുതിയാ ഭാഗംവിതി. 
മ�ളായാ ചാീറുമ്പമാചെരാ മടിിയാിലിരുംത്തി തമ്മി�ൻ ലാളിച്ചനോ�ാൾ അവിർ ഭാഗംവിാചെ� മുഖത്തുംം 
നോമനിയാിലും കുരാിപ്പും വിസൂരാിയും വിിതച്ചു. ശിവിഭാഗംവിാൻ സംങ്കടിം തീർ�ാൻ ദണ്ഡ്ചെനയും കണ്ഠംാ
കർണ്ചെനയും വിിളിച്ചു. അവിർ�് അതിന് കഴിിയാാചെത വിന്നനോ�ാൾ മഹാാമാരാി മൂലം കഷ്ടംചെ�ടുന്ന 
പിത്തില്ലാം പിനോട്ടിരാിമാചെരാ വിിളിച്ച് നോഹാാമം നടിത്തി. നോഹാാമാഗ്നിയാിൽ നിന്നും പുതിയാ ഭാഗംവിതി ഉയാർന്നു. 
പിിതാവിായാ ശിവിഭാഗംവിാചെ� കുരാിപ്പു മാറ്റി പിനോട്ടിരാിമാർ�് അനുഗ്രഹാവും നല്കി. ചാീറുമ്പ ( കൂർമ്പ) 
മഹാാമാരാി വിിതയ്ക്കുംന്നതിചെന തടുത്ത് ഭൂമിയാിൽ വിന്ന് ജീനങ്ങൾ�് ഗുണ്ം വിരുംത്തുംവിാൻ തയ്യംാറിായാി.

കണ്ഠംാകർണ്ൻ
പിരാനോമശാരാചെ� കണ്ഠംത്തിൽ ജീനിച്ച് കർണ്ത്തിലൂചെടി പുറിത്തും വിന്ന ശക്തിയാായാ കണ്ഠംാകർണ്ൻ. 
ചാീറുമ്പ നാൽവിരാിൽ—ചാീറുമ്പ ഇളയാവിൾ, ചാീറുമ്പ മൂത്തവിൾ, ദണ്ഡ്ൻ, കണ്ഠംാകർണ്ൻ—ഉൾചെ�
ടുന്നു. ഭൂമിയാിൽ എത്തിയാ ചാീറുമ്പ മനു�യർ�് വിസൂരാിനോയാകി. പ്രതിവിിധാിയാായാി ശിവിചെ� ഉപിനോദശ
മനുസംരാിച്ച് കണ്ഠംകർണ്ൻ നോരാാഗംനാശകനായാി ഭൂമിയാിൽ എത്തി. 101 പൂത്തിരാി തീയും അരായാിചെല 
16 പിന്ത തീയും അണ്ിഞ്ഞാ കണ്ഠംാകർണ്ൻ ഭൂമിയുചെടി രാക്ഷകനാവുന്നു.
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ഗുളികൻ
കാവിിന് അകത്തായാാലും പുറിത്തായാാലും സംദാ കാല�ണ്ക്കു നോനാ�ി വിിപിത്തുംകൾ നീക്കുവിാൻ 
സം�രാിക്കുന്ന ഗുളികൻ അകാല മൃതുതടിയാാൻ ശിവിപ്രസംാദം നോനടിിയാ നോദവിനാണ്് . പുരാാണ്ത്തിചെല 
മാർ�ാനോണ്ഡ്യാ കഥയാാണ്് ഗുളിനോകാല്പത്തി�് കാരാണ്ം. മൃകണ്ഡുമുനിയും പിത്നിയും അനപിതയതാ
ദുഃ ഖമകറ്റാൻ തപിം ചെചായ്ത്തും ഉത്തമ പുത്രംനായാി അല്പായുസ്സായാ മാർ�നോണ്ഡ്യാചെന ലഭാിക്കുന്ന
തുമാണ്് ഐതിഹായം.

തൂവി�ാളി
ചെതയ്യംത്തിചെ� നോലാകത്തിൽ വിിവിിധാ ലക്ഷയ നിർവ്വഹാണ്ത്തിനായാി അവിതരാിച്ച വിയതയസ്ത വിിഭാാഗം
ങ്ങളിൽ ചെപിടുന്ന ചെതയ്യംങ്ങൾ ഉണ്ട്്. യുദ്ധിനോദവിതമാർ, കാർ�ിക നോദവിതമാർ, കനയകാനോദവിിമാർ, 
മാതൃനോദവിതമാർ , നോരാാഗംനിവിാരാണ് നോദവിതമാർ എന്നിങ്ങചെനയാാണ്ാ വിിഭാാഗംങ്ങൾ.”മഴി നോപിാചെല 
ചെപിയ്യുന്ന മഹാാമാരാികചെള ഒഴിി�ാനും , മഞ്ഞു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന മൂർദ്ധിാവിിചെന കാത്തുംരാക്ഷി�ാനും 
അവിതരാിച്ച നോദവിതമാരാിൽ പ്രധാാനചെ�ട്ടി നോദവിിയാാണ്് തൂവി�ാളി. മുതിർന്നവിർക്കും പ്രതയകിച്ച് 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ബിാധാിക്കുന്ന അ�ാംപിനി, മണ്ല് , ചെപിാടു�് തുടിങ്ങിയാ നോരാാഗംങ്ങൾ മഞ്ഞാൾക്കുറിി 
പിാറ്റി , അത് ഇളനീരാിലിട്ടി് കുടിി�ിച്ച് ബിാധായാില്ലാാതാക്കുന്ന നോദവിിയാാണ്് തൂവി�ാളി. കുഞ്ഞുങ്ങളുംചെടി 
നോദഹാത്ത് അകാരാണ്മായുണ്ട്ാകുന്ന ചെപിാടിിപ്പും ചൂവിപ്പും തൂവി�ാളി (കാളി) �് നോനർച്ച നോനർന്നാൽ 
മാറിി�ിട്ടുചെമന്നാണ്് ഗ്രാമീണ് വിിശാാസംം. മാവിില വിിഭാാഗംത്തിൽചെ�ട്ടിവിരാാണ്് തൂവി�ാളിചെയാ അവിത
രാി�ി�ാറുള്ളത്. അരാച്ചമയാമായാി പിച്ചിലച്ചാർത്താണ്് ധാരാിക്കുക. തുടിി താളത്തിൽ നൃത്തമാടുന്ന 
ചെതയ്യംം ചുനോറ്റാടു ചുറ്റിലും മഞ്ഞാൾക്കുറിി എറിിയും. നോരാാഗംാണു നാശിനിയാായാ ദിവിയ ഔ�ധാമാണ്് 
മഞ്ഞാൾ. അത് തൂവി�ാളിയുചെടി കൈകകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിിയാാൽ തീർച്ചയാായും നോരാാഗം നിവിാരാണ്ം 
ഉണ്ട്ാകുചെമന്ന വിിശാാസംത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുംചെടി പിഴി�മുണ്ട്്.

മാരാിചെത്തയ്യംങ്ങൾ
പുതിയാ കാലചെത്ത മഹാാമാരാിചെയാ അകറ്റാൻ പിരാമ്പരാാഗംത വിിശാാസം പ്രപി�ത്തിചെല നോരാാഗംനി
വിാരാണ് നോദവിതമാർ അശക്തരാാകുന്നതിചെ� നോനർസംാക്ഷയങ്ങളാണ്് ഇന്ന് കാവുകളിൽ കാണുന്ന 
പിലതരാം വിിലക്കുകൾ. പിഴിങ്കഥയാിചെല നാടുമുടിി�ാചെനത്തുംന്ന മഹാാമാരാിചെയാ പ്രതിനോരാാധാി�ാനായാി 
മാത്രംം വിന്നണ്യുന്ന മാരാിചെത്തയ്യംങ്ങൾ�് സംവിിനോശ�തകൾ ഏചെറിയുണ്ട്്. മരാം ചെകാണ്ടുണ്ട്ാ�ിയാ 
വിലിയാ മുഖംമൂടിി (മാസ്കാ് ) മാരാിക്കുളിയാനും മാമായാക്കുളിയാനുമുണ്ട്്. നോരാാഗം പ്രതിനോരാാധാമാർഗ്ഗമായാി 
ഉടിലാചെക കുരുംനോത്താലച്ചമയാമാണ്്. കൈകകളിചെല കുരുംനോത്താലച്ചാവിിടിി ചെകാണ്ട്് ഒരാാളുംചെടിയാല്ലാ , ഒരും 
നാട്ടിിചെന ബിാധാിച്ച മാരാിചെയാ (നോരാാഗംാണു�ൾ) ആട്ടിിയാാട്ടിി അകറ്റി കടിലിൽ ഒഴു�ിവിിടുന്ന കാഴ്ചയാാ
ണ്ിതിൽ.ഉത്തരാ നോകരാളത്തിചെല മാരാിയാാട്ടിം കർ�ടികമാസംം 16ാം തീയാതി ചെകട്ടിിയാാടുന്നു. മാരാിചെത്ത
യ്യംങ്ങൾ ഒരും നോദശത്തിചെ� മുഴുവിൻ മഹാാമാരാികളുംം അകറ്റുന്ന അനുഷ്ഠിാന നോദവിതയാാണ്്. മാരാി�ാട്ടും 
ഇനോതാചെടിാ�ം നടിത്തിവിരുംന്നു. മാരാി�ലുവിൻ, മാരാി�ലിച്ചി, മാമായാ�ലുവിൻ, മാമായാ�ലിച്ചി, 
മാരാിക്കുളിയാൻ, മാമായാക്കുളിയാൻ എന്നിങ്ങചെന ആറി് ചെതയ്യംനോ�ാലങ്ങളാണ്് മാരാിചെത്തയ്യംങ്ങൾ. 
പുലയാരാാണ്് ചെകട്ടിിയാാടുന്നത്. കുരുംനോത്താല ചെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും മഹാാമാരാിചെയാ അകറ്റാൻ നോവി�മായാി 
സംാീകരാിക്കുന്നു. മാരാിയാാട്ടിവും മാരാി�ാട്ടും കണ്ണൂർ ജീില്ലായാിചെല പില ഭാാഗംങ്ങളിലും കാണ്ാൻ കഴിിയുന്നു
ചെണ്ട്ങ്കിലും മാടിായാി തിരുംവിർ�ാട്ടി് കാവിിൽ ഇന്നും മാരാിയാകറ്റി വിിശാാസംനോത്താചെടി നിലനിൽക്കുന്നു.

പ്രസംാദവും പ്രതിനോരാാധാവും
കാവുകളിലും ആചാാരാങ്ങളിലും മഞ്ഞാൾ പ്രാധാാനയമർഹാിക്കുന്നു. പ്രതിനോരാാധാം തീർക്കുന്നു. 
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മഞ്ഞാപ്രസംാദം ചെകാടുക്കുന്ന നോകാമരാം സംാന്തം ശരാീരാത്തിൽ മഞ്ഞാക്കുറിി അണ്ിയുന്നനോതാചെടിാ�ം 
ആയുധാം ചെകാണ്ട്് തലയാിൽ ചെവിട്ടിി മുറിിനോവിറ്റാൽ ആ മുറിിവിിൽ മഞ്ഞാക്കുറിി ഇടുന്നു. ഗുരുംസംിയാിലും 
പ്രാധാാനയം മഞ്ഞാളിനാണ്്. വിസൂരാിനോരാാഗംത്തിനുള്ള ഔ�ധാമാണ്് മഞ്ഞാൾ. ചാീർമ്മി വിിത്തുംവിിതയ്ക്കുംന്ന
നോതാചെടിാ�ം ചെകായ്യുകയും ചെചായ്യും. വിിതച്ച് വിിത്ത് താ�ാൻ കൈകയാിൽ ചൂരാനോ�ാലും മടിിയാിൽ ‘ചാിറ്റു
റു�’ എന്ന ചെചാറിിയാ സം�ിയും ആയാിട്ടിാണ്് (മഞ്ഞാക്കുറിി സം�ി) നോരാാഗംിയുചെടി വിീട്ടിിൽ എത്തുംന്നത്. 
കാവുകളിചെല നോകാമരാങ്ങൾ മഞ്ഞാക്കുറിിയാാണ്് നല്കുക. കണ്ണൂർ മാവിില�ാവി് അടിിയുത്സവിനോത്താ
ടിനുബിന്ധിച്ച് കൈദവിത്താർ മുടിിയാഴിിച്ചതിനു നോശ�ം ദിക് നോദാ�ം തീർ�ാനായാി മഞ്ഞാക്കുറിിനോയാറി് 
നടിത്തുംന്ന ചാടിങ്ങുണ്ട്്. മാനസംിക നോരാാഗംനോമാ, ബിാധാനോയാാ, വിയാറുനോവിദനനോയാാ, വിി�ബിാധാനോയാറ്റനോതാ 
ആയാ നോരാാഗംിചെയാ ചെതയ്യംത്തിചെ� മുന്നിൽ എത്തിച്ച് ഇളനീർ മൂടു ചെചാത്തി മഞ്ഞാക്കുറിിയാിട്ടി് നല്കും. 
നോരാാഗംി ആ ചെവിള്ളം കുടിിച്ച് ചെതാണ്ട്് തലയ്ക്കും മീചെത ഉയാർത്തി പിിനോന്നാട്ടി് ഇടുനോമ്പാൾ കൈദവിചാികിത്സ 
ഫ്ലം കാണുന്നു. ചെചാറുവിത്തൂരാിചെല ചാീനോമനി മുണ്ട്യ സ്ഥാനത്ത് മഞ്ഞാനോതപ്പും ധാാരായും നോചാർത്ത് വിി�
ചാികിത്സ നടിത്തിയാിരുംന്നു. ‘കനകചെ�ാടിി’ എന്ന് വിിനോശ�ി�ി�ചെ�ട്ടി മഞ്ഞാൾക്കുറിി നോരാാഗംശാന്തി 
നല്കുന്നു എന്ന് വിിശാാസംം.

ചെതയ്യംനോ�ാലധാാരാി ഒരും വിി�യാിയാാണ്്. മഹാാമാരാി ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള പ്രതിസംന്ധികളിൽ നിന്ന് 
സംമൂഹാചെത്ത രാക്ഷിചെച്ചടു�ാൻ നിനോയാാഗംി�ചെ�ട്ടി കർത്തൃതാം. മാരാിചെയാ തടു�ാനുള്ള നോകാലമ
ണ്ിയുന്നതിന് നോവിണ്ട്ിയുള്ള ഒരും നിർമ്മിിതസംാഹാചാരായമാണ്് ഓനോരാാ നോദശചെത്തയും ഉത്സവിങ്ങൾ. 
നോകാവിിഡ്് 19 മഹാാമാരാി സൃഷ്ടംിച്ച പിാൻഡ്മിക് അന്തരാീക്ഷം ഇവി�് തടിസ്സമാവുന്നു. പുതിയാകാല 
പികർച്ചവിയാധാി ഈ ചെതയ്യംങ്ങളുംചെടി വിരുംതിയാിൽ അല്ലാാതാകുന്നു. ശാസ്ത്രനോലാകം കചെണ്ട്ത്തിയാ പുതിയാ 
കൈവിറിസുകൾ അനുഷ്ഠിാനപിരാമായാി ഇതുവിചെരാ തീർത്തും ചെകാണ്ട്ിരുംന്ന പ്രതിനോരാാധാവുമായാി ഇടിയുന്നു. 
അങ്ങചെന രൂപിചെ�ടുന്ന സംംഘർ�മാണ്് നോകാലധാാരാി എന്ന വിി�യാിയും മഹാാമാരാി വിി�യാമാകുന്ന 
ചെതയ്യംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം തമ്മിിൽ നടിക്കുന്നത്. ഇത് നോകവിലം വിർത്തമാന പിരാിസംരാത്തിൽ മാത്രംം 
സംംഭാവിിക്കുന്നതല്ലാ. ഭൂതകാല പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഇടിർച്ചയും അതിചെന സംമകാലികമായാി പിരാിഷ്കരാിച്ച് 
തുടിർച്ച കചെണ്ട്ത്തുംകയും ചെചാനോയ്യംണ്ടുന്ന ചാരാിത്രംപിരാവും അനുഷ്ഠിാനപിരാവുമായാ പ്രശ്നമായാി പിാൻഡ്മിക് 
കാലചെത്ത ചെതയ്യംചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ചാിന്തകളുംം നോബിാധായങ്ങളുംം മാനോറിണ്ട്തുണ്ട്്.
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6. 6. ശ്രീീധാരാൻ എ. കുട്ടിമത്ത്, ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടിം, പുസ്തക ഭാവിൻ, 2015.

നോഡ്ാ. പ്രജീിത പിി.
അന്നൂർ സംാനോദശി. പിയ്യംന്നൂർ നോകാനോളജീ്, ഗംവിണ്ചെമ�് ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീ്, ധാർമ്മിടിം, ഗംവിണ്ചെമ�് ബ്രിണ്ണൻ 
നോകാനോളജീ് ഓഫ്് ടിീച്ചർ എഡ്ുനോ��ൻ, തലനോശ്ശിരാി എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദയാഭായാസംം. ‘പിാർശാവിൽകൃത 
സംമൂഹാങ്ങളുംം നോകരാള നനോവിാത്ഥാനവും –സംാാമി ആനന്ദതീർത്ഥചെന അടിിസ്ഥാനമാ�ി ഒരും പിഠനം’ എന്ന 
വിി�യാത്തിൽ കണ്ണൂർ യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് പിി.എച്ച്.ഡ്ി. ബിിരുംദം നോനടിി. പുസ്തകം: സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 

വിർത്തമാനം, നോദശം, വിാചെമാഴിി, വിരാചെമാഴിി.



പിഴിചെ�ാല്ലാിചെല സ്ത്രീ
രാമയ പിി. ഒ.

ഗംനോവി�ക, സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാ�ൻ നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോ�ാടി്.

ഭാാ� പുരും�ാധാിപിതയ സംമൂഹാത്തിചെ� സൃഷ്ടംിയാാണ്്. സ്ത്രീകചെള കൂടിി ഉൾചെ�ാള്ളുന്ന ഒരും സംാമൂ
ഹാികാവിസ്ഥ ഉണ്ട്ാ�ാൻ ഭാാ��് കഴിിയുന്നില്ലാ എന്നത് സംതയമാണ്്. ചെപിാതു ഇടിങ്ങളിലും ഭാാ� 
സ്ത്രീചെയാ അനയവിതക്രാിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. പുരും�ാധാിപിതയ അധാികാരാചെത്ത സ്ഥാപിിചെച്ചടു�ാനും 
നിലനിർത്താനും അതിചെ� രാീതിശാസ്ത്രചെത്ത വിിനിമയാം ചെചായ്യംാനും ഭാാ�ചെയാനോ�ാചെല സംഹാായാി
ക്കുന്ന മചെറ്റാന്നില്ലാ. ഭാാ� അത് പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്ന സംമൂഹാത്തിചെല അധാികാരാവിയവിസ്ഥകചെള 
സൂക്ഷ്മമായാി ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. “ഭാാ� സംമൂഹാനിർമിതിയാാണ്്. സംമൂഹാത്തിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന 
അധാികാരാഘടിന�നുസംരാിച്ചാണ്് ഭാാ� രൂപിചെ�ടുന്നത്. പുരും�ാധാിപിതയപിരാമായാ സംമൂഹാത്തിചെല 
ഭാാ�യും പുരും�ാധാിപിതയപിരാമായാിരാിക്കും. സംമൂഹാത്തിലുള്ളതാണ്് ഭാാ�യാിൽ പ്രതിഫ്ലിക്കുക. 
സംമൂഹാത്തിലില്ലാാത്തത് ഭാാ�യാിലും ഉണ്ട്ാകില്ലാ. ഇങ്ങചെന വിരുംനോമ്പാൾ സ്ത്രീ എത്രംനോത്താളം പിാർശാ
വിത്കരാി�ചെ�ട്ടു എന്നറിിയാാൻ നമ്മുചെടി ഭാാ� പിഠിച്ചാൽ മതി.” (സംാറിാ നോജീാസംഫ്്, 2013:8) എന്ന 
നിരാീക്ഷണ്ം ഇനോതാചെടിാ�ം നോചാർത്തും വിായാി�ാവുന്നതാണ്്. പുരും�ാധാിപിതയം ഇന്നചെത്ത സംമൂഹാ
ത്തിൽ ആഴിത്തിൽ നോവിനോരാാടുന്നതിന് ഭാാ�യുചെടി പിിൻബിലമുണ്ട്്, ഇനോത ഭാാ�യാിലൂചെടി തചെന്നയാാണ്് 
പുതിയാ സംാാതന്ത്രയം നോതടിിയാിറിങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ അള�ചെ�ടുന്നതും അധാിനോക്ഷപിി�ചെ�ടുന്നതും.

സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യും ഭാാ�യുചെടിയും ഒരും പ്രധാാന ഘടികമാണ്് പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ. നമ്മുചെടി 
പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിമായാ പ്രനോയാാഗംങ്ങളാൽ സംമ്പന്നമാണ്്. വിാചെമാഴിിയാായാി സുദീർഘ
മായാ സംാമൂഹാികനോബിാധാത്തിലൂചെടിയും ജീീവിിതനിരാീക്ഷണ്ങ്ങളിലൂചെടിയുമാണ്് പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ 
രൂപിംചെകാള്ളുന്നത്. പിാരാമ്പരായമായാി പ്രനോയാാഗംി�ചെ�ടുന്നതും ഉപിനോദശസംാഭാാവിമുള്ളവിയുമാണ്് 
പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ. ഗംൌരാവിമുള്ള ജീീവിിതാവിസ്ഥകചെളയാാണ്് പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ പിറിഞ്ഞുചെവിക്കു
ന്നത്. ഓനോരാാ കാലഘട്ടിങ്ങളിചെലയും ജീീവിിതസംാഹാചാരായങ്ങളുംം സംാമൂഹാിക നിലപിാടുകളുംം നോപിറുന്ന 
പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ�് ഒരാാളുംചെടി ചാിന്തചെയായും പ്രവിർത്തിചെയായും നിയാന്ത്രി�ാനുള്ള കഴിിവുണ്ട്്. “പുരും
�നോകന്ദ്രീതമായാ സംാമൂഹാികാവിസ്ഥയുചെടി പിരാിനോച്ഛിദം പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ സൂക്ഷ്മനോനത്രംങ്ങൾ�് 
കാണ്ാനാവും. കലഹാനോഹാതുവും നാശകാരാിണ്ിയുമായാിട്ടിാണ്് സ്ത്രീകചെള കണ്�ാ�ിയാിരുംന്നത്. 
ശൂനയയും ഒന്നിനും ചെകാള്ളാത്തവിളുംമായാി പൂർവികാലം അവിചെള അടിിച്ചിരുംത്തി. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന 
എല്ലാാ തരാത്തിലും തലത്തിലും അരാികുവിത്കരാി�ചെ�ട്ടിവിളുംം അധാഃകൃതയുമായാിട്ടിാണ്് സംമൂഹാം 
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സ്ത്രീകചെള വിിലയാിരുംത്തിയാത്. പിഴിചെ�ാല്ലുകളുംം മചെറ്റാരും വിിധാത്തിലല്ലാ അവിചെള അടിയാാളചെ�ടുത്തി
യാചെതന്ന് കാണ്ാൻ പ്രയാാസംമില്ലാ”. (ഉണ്ണി ആമ�ാറി�ൽ, 2020:70) തലമുറികളുംചെടി കൂട്ടിായ്മകളിലൂചെടി 
നോനടിിചെയാടുത്ത ചാില നോബിാധായങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്കാരാമായാി ഇവി മാറുന്നു. സ്ത്രീകചെളക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശി�
ചെ�ടുന്നതും പ്രചാരാി�ി�ചെ�ടുന്നതുമായാ ഒട്ടുമി� എല്ലാാ പിഴിചെ�ാല്ലുകളുംം സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിതയാിലാണ്് 
ഊന്നുന്നത്. പില കാലങ്ങളിലായാി രൂപിംചെകാണ്ട് പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ കാലാനുസൃതമായാ കൂട്ടിിനോച്ച
ർ�ലുകൾനോ�ാ തിരുംത്തലുകൾനോ�ാ വിിനോധായാമായാിട്ടുണ്ട്ാകണ്ം. കുടുംബിം, ആചാാരാം, സ്ത്രീയുചെടി 
സംാാഭാാവിരൂപിീകരാണ്ം തുടിങ്ങിയാ മണ്ഡ്ലങ്ങളിചെല ലിംഗംാധാികാരാചെത്ത സംാധൂകരാിക്കുന്ന മട്ടിിലാണ്് 
നാം ഭാാ�ചെയാ പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ വിിനയസംിച്ചിരാിക്കുന്നത്. മലയാാളത്തിചെല പിഴിചെ�ാൽ വിയവിഹാാരാ
ങ്ങളിൽ കാണുന്ന പുരും�ാധാിപിതയ പ്രവിണ്തകചെളയും സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിതചെയായും അപിനിർമ്മിിക്കുകയും 
കചെണ്ട്ത്തുംകയുമാണ്് ഇവിിചെടി ചെചായ്യുന്നത്.

കുടുംബിഘടിന�കചെത്ത സ്ത്രീ
സ്ത്രീയുചെടി ഇടിം കുടുംബിമാണ്്. ചെപിാതുവിിടിം പുരും�നും കുടുംബിം സ്ത്രീക്കുമായാാണ്് ആണ്ധാികാരാവിയ
വിസ്ഥ കല്പിച്ചു നോപിാന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീചെയാ ഉത്തമ കുടുംബിിനിയാാ�ാൻ പിഴിചെ�ാല്ലാിചെന മാധായമമാ�ി 
ആണ്ധാികാരാ വിയവിസ്ഥ കിണ്ഞ്ഞു പിരാിശ്രീമിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. ‘ആണ്ിരാിക്കും കുടുംബിത്തിൽ 
ചെപിണ്ണ് കാരായം നോനാ�ിയാാൽ ചെപിരായാിരാിക്കും തൂണ്് താചെഴി’. ആണുങ്ങൾ വിീട്ടിിലുള്ളനോ�ാൾ സ്ത്രീകൾ 
കുടുംബി ഭാരാണ്ം ഏചെറ്റടുത്താൽ വിീടി് താറുമാറിാകും എന്ന് അർത്ഥം. അധാികാരാം എന്നും പുരും�ൻ 
കയ്യംാചെളണ്ട്താചെണ്ന്നും സ്ത്രീ അതിന് അശക്തയാാചെണ്ന്നും പിറിയുന്നു. ‘നാരാി ഭാരാിച്ചിടിം നാരാകം 
നട്ടിിടിം കുവിളം ചെകട്ടിടിം നായാ് ചെപിറ്റിടിം’. ഇവിിടിങ്ങളിചെലല്ലാാം നാശമാണ്് സംംഭാവിിക്കുന്നത്. പുരും�ചെന 
ഭാരാിക്കുന്ന സ്ത്രീയുള്ള വിീടി് നശിക്കുചെമന്ന പുരും�നോകന്ദ്രിത നിലപിാടി് ഇവിിചെടി കാണ്ാം. ‘പുത്തൻചെപിണ്ണ് 
പുരാപ്പുറിം തൂക്കും, പിിചെന്ന ചെപിണ്ണ് ഉണ്ട്ിടിം മാടുകയാില്ലാ’. ആരാംഭാശൂരാതാചെത്ത കാണ്ിക്കുന്നതാചെണ്ന്ന് 
ചെപിചെട്ടിന്ന് നോതാന്നുചെമങ്കിലും, ഇതിചെല സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിത നിനോ�ധാി�ാനാവിില്ലാ.

അമിതമായാ വിിനയാം സ്ത്രീയുചെടി ദൌർബിലയമായാി കണ്ട്് പുരും�ൻ സ്ത്രീയുചെടി സംംരാക്ഷണ് ചുമതല 
ഏചെറ്റടുക്കുന്നു. പിതിചെയാ അവിചെള സുരാക്ഷിതയാാ�ാചെനന്ന വിയാനോജീന കുടുംബിത്തിൽ ഒതുക്കുന്നു. 
‘അമ്മിചെയാ തച്ചാൽ അച്ഛിൻ നോചാാദി�ണ്ം ചെപിങ്ങചെള തച്ചാൽ അളിയാൻ നോചാാദി�ണ്ം’. വിീടി് എന്ന 
സ്ഥാപിനത്തിനുള്ളിചെല പുരും�നാണ്് സ്ത്രീയുചെടി അധാികാരാിചെയാന്ന് സ്ഥാപിിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്് 
ഇവിിചെടി. പുരും�നാൽ സംംരാക്ഷി�ചെ�നോടിണ്ട്വിളാണ്് സ്ത്രീ എന്ന ധാാരാണ്യാാണ്് ഇത്തരാം പിഴിചെ�ാ
ല്ലുകൾ പിങ്കുചെവിക്കുനന്നത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന കുടുംബിത്തിനു പുറിത്ത് ഒരും ചെപിാതുവിിടിം അവിൾ�് 
നിനോ�ധാി�ചെ�ടുന്നു. ഗംർഭാകാലവും പ്രസംവിവും ദീർഘകാല പ്രയാത്നങ്ങളാണ്്. ‘തുള്ളിച്ചിചെ�ണ്ണിന് 
ഒരുംകുട്ടിി’ സ്ത്രീ�് ഒരും കുട്ടിിയുണ്ട്ായാാൽ ചുമതലാനോബിാധാം താനോന ഉണ്ട്ാകും. കുട്ടിി സ്ത്രീയുചെടി മാത്രംം 
ഉത്തരാവിാദിത്തമായാാണ്് സംമൂഹാം കാണുന്നത്. കുട്ടിിചെയാ പിരാിചാരാി�ാൻ തുടിങ്ങുന്നനോതാചെടി സ്ത്രീ�് 
അടി�വും ഒതു�വും വിന്നുനോചാരുംചെമന്നും സംമൂഹാം കരുംതുന്നു. പിാചാകവും കുട്ടിികളുംചെടി പിരാിപിാലന
വുമായാി സ്ത്രീകൾ വിീട്ടിിനകത്തളത്തിൽ തചെന്ന കഴിിയാണ്ചെമന്ന ആശയാമാണ്് ഈ വിാചെമാഴിിവിഴി
�ങ്ങളിലൂചെടി പിങ്കുചെവി�ചെ�ടുന്നത്.

സ്ത്രീകളുംചെടി ശരാീരാം പിവിിത്രംമാചെണ്ന്നും, അത് തചെ� ഭാർത്താവിിനു മാത്രംം അവികാശചെ�ട്ടി
താചെണ്ന്നും ഉള്ള ധാാരാണ്കളുംചെടി കൈകമാറ്റം പിഴിചെ�ാല്ലുകളിലൂചെടി നടിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘അനയനോ�ഹാം 
മലചെവിള്ളം ഭാർതൃനോ�ഹാം നിലചെവിള്ളം’. അനയചെ� നോ�ഹാം മലചെവിള്ളം നോപിാചെലയാാണ്് ചെപിചെട്ടിന്ന് 
വിന്ന് ചെപിചെട്ടിന്ന് നോപിാകും. ഭാർത്താവിിചെ� നോ�ഹാമാണ്്’ എന്നും നിലനില്ക്കുന്നത്. അനയപുരും�ന്മാാരാിൽ 
ആകൃഷ്ടംരാാകരുംത് എന്നും ഈ പിഴിചെമാഴിി വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നു. ‘ചാാരാിത്രംയശുദ്ധിി നാരാിക്കു ഭൂ�ണ്ം’. 
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സ്ത്രീ അവിളുംചെടി പ്രണ്യാവും കൈലംഗംികതയും ഒരാാളിൽ മാത്രംം ഒതു�ി നിർത്തണ്ം. പുരും�ന്മാാർ�് 
ഇത്തരാം നിയാന്ത്രണ്ങ്ങളുംചെടി ആവിശയം ഉള്ളതായാി എവിിചെടിയും കാണുന്നിചെല്ലാന്നുള്ളതാണ്് ഇതിൽ 
ഏറ്റവും വിലിയാ ഫ്ലിതം. അനയപുരും�ന്മാാരാാലുള്ള സംമ്പർ�ം നോമാശചെ�ട്ടികാരായമാചെണ്ന്നും, മറ്റു 
ബിന്ധങ്ങളിൽ വിീഴിാതിരാി�ാൻ താൻ സൂക്ഷി�ണ്ചെമന്നുള്ള ധാാരാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇനോതതുടിർന്ന് 
ബിലചെ�ട്ടു വിരുംന്നു. ‘കുടുംബിം’ എന്നും ‘ചെപിാതുവിിടിം’ എന്നും സംമൂഹാചെത്ത രാണ്ട്ായാി തിരാിക്കുകയും. 
അതിൽ ചെപിാതുവിിടിം പുരും�നായും കുടുംബിം സ്ത്രീ�ായും മാറ്റിചെവിക്കുന്നു. അതിന് ഭാാ�ചെയായും 
പിാരാമ്പരായമായാി കൈകമാറിിവിരുംന്ന വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങചെളയും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം.

സ്ത്രീ സംാഭാാവിരൂപിീകരാണ്ത്തിൽ പിഴിചെ�ാല്ലാിചെ� പിങ്ക്
സ്ത്രീയാായാി ജീനിക്കുകയാല്ലാ ആയാി തീരുംകയാാചെണ്ന്ന സംിനോമാങ് ദി ബുവ്വറുചെടി നിരാീക്ഷണ്ം ശ്രീനോദ്ധിയാ
മാണ്്. ഒരും സ്ത്രീയാായാി ജീനിച്ചു എന്നത് ഒരും വിയക്തിചെയാ പില രാീതിയാിലും നോവിട്ടിയാാടുന്നു. അവിളുംചെടി 
ജീനനം, ചുറ്റുപിാടുകൾ, നിറിം, അവിളുംചെടി തീരുംമാനങ്ങളിൽ വിചെരാ സംമൂഹാം ഇടിചെപിടുന്നു. സ്ത്രീയുചെടി 
സംാഭാാവിവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടിാണ്് കൂടുതൽ ചെചാാല്ലുകൾ ഉണ്ട്ായാിരാിക്കുന്നത്. സ്ത്രീചെയാ പുരും�നനു
ഗുണ്മായാി സംൽസംാഭാാവിിയാാ�ാൻ കിണ്ഞ്ഞുപിരാിശ്രീമിക്കുന്നത് ഇവിയാിൽ കാണ്ാം. അവിൾ 
ഇങ്ങചെന ചെചായ്യംണ്ം, അങ്ങചെന ചെചായ്യംരുംത് തുടിങ്ങി സ്ത്രീകളുംചെടി നോനചെരാ തിരാിച്ചു�ിടിിക്കുന്ന കണ്ണാ
ടിിയാായാി ഇത്തരാം പിഴിചെമാഴിികൾ മാറുന്നു. പുരും�ചെന സംംബിന്ധിച്ച് സ്ത്രീസംാാതന്ത്രയം എന്നത് 
അടിികിനോട്ടിണ്ട് ഒരും അവിസ്ഥയാാണ്്. ഉദാഹാരാണ്ത്തിന്, ‘അടി�മില്ലാാചെ�ണ്ട്ി�് ആയാിരാംനോകാൽ 
തിരാിയാണ്ം’. അടി�മില്ലാാത്ത സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വിളചെരാ അകന്നു നിൽ�ണ്ം.അത്തരാ�ാനോരാാടി
ടുക്കുന്നത് ആപിത്താചെണ്ന്നും പിറിയുന്നു. ആണ്നോകായ്മ സംമൂഹാം സ്ത്രീയാിചെലയും പുരും�നിചെലയും 
സംാാഭാാവിികതചെയാ മറിച്ച് രാണ്ടു വിയതയസ്ത ധ്രുവിങ്ങളിലാ�ി മാറ്റി. വിിരുംദ്ധിവിർഗ്ഗ�ാരാായാ സ്ത്രീ-പുരും�
ന്മാാരുംചെടി സംാഭാാവിവും വിയതയസ്തമായാി. ഇതിൽ ബുദ്ധിി പുരും�നും സംൌന്ദരായം സ്ത്രീക്കുമായാി ചാാർത്ത
ചെ�ട്ടു. ഇത്തരാത്തിലുള്ള ഒരും ഡ്സംനോനാളം പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ മലയാാളത്തിൽ കചെണ്ട്ത്താനാകും. 
‘ആണ്ായാാൽ കണ്�ിലാവിണ്ം ചെപിണ്ണായാാൽ പിാട്ടിിലാകണ്ം’. പുരും�ൻ ബുദ്ധിി�നുസംരാിച്ച് 
പ്രവിർത്തി�ണ്ം. സ്ത്രീ അവിചെ� പിാട്ടിിൽ ഒതുങ്ങി ജീീവിി�ണ്ം. ‘ചെപിണ്ചെചാാല്ലാ് നോകൾക്കുന്നവിന് 
ചെപിരുംവിഴിി ’ ‘ചെപിണ്ബുദ്ധിി പിിൻബുദ്ധിി’, സ്ത്രീയുചെടി വിാ�് വിിശാസംിച്ചു പ്രവിർത്തിക്കുന്നവിൻ നശി
ച്ചുനോപിാകുചെമന്നും, ആവിശയം കഴിിഞ്ഞാാണ്് സ്ത്രീയുചെടി ബുദ്ധിിയുണ്രുംന്നചെതന്നുമുള്ള സ്ത്രീവിിരുംദ്ധി നില
പിാടുകളാണ്് ഇവി പിങ്കുചെവിക്കുന്നത്. ‘മുലയുള്ള ചെപിണ്ണിന് തലയാില്ലാ തലയുള്ള ചെപിണ്ണിന് മുലയാില്ലാ’. 
സ്ത്രീ�് സംൌന്ദരായവും ബുദ്ധിിയും ഒരാിമിച്ചുണ്ട്ാകിചെല്ലാന്ന് പിറിഞ്ഞുചെവിക്കുന്നു.

സ്ത്രീയാാചെണ്ന്നതിചെ� മാനദണ്ഡ്ം സംൌന്ദരായമാചെണ്ന്നും, പുരും�നാവിണ്ചെമങ്കിൽ ബുദ്ധിി
നോവിണ്ചെമന്നുമുള്ള ഒരും ചെതറ്റായാ സംനോന്ദശമാണ്് ഇത്തരാം പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിന് 
പിറിഞ്ഞുചെകാടുക്കുന്നത്.

സ്ത്രീ ശരാീരാചെത്ത ഒരും ഉപിനോഭാാഗം വിസ്തുവിായാി കാണുകയും, അത് വിില ചെകാടുത്തും വിാങ്ങി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നവിൻ സുരാക്ഷിതനായാിരാിക്കുകയും. സ്ത്രീ നോമാശചെ�ട്ടിവിളാകുകയും 
ചെചായ്യുന്നു. ‘കൂത്തിച്ചി വിാഴുന്നിടിം കുളംനോതാണ്ടും’. വിയഭാിചാാരാിണ്ികൾ വിസംിക്കുന്നിടിം നശിച്ചുനോപിാകു
ചെമന്നർത്ഥം. വിയഭാിചാാരാിണ്ി എന്ന വിാ�ിന് പുല്ലാിംഗംം ഭാാ�യാിൽ ഇല്ലാ. സ്ത്രീ വിയഭാിചാരാിക്കുന്നതിൽ 
തുലയപിങ്ക് പുരും�നും ഉചെണ്ട്ന്ന സംതയം ഇവിിചെടി മറി�ചെപി�ടുന്നു. ‘ആണു മദിച്ചാൽ ആകാശത്ത് 
ചെപിണ്ണും മദിച്ചാൽ പുരാചെ�ാറിത്ത്’. ആണുങ്ങൾ എന്തുചെചായ്ത്ാലും അതിചെന നോപ്രാത്സാഹാി�ിക്കുകയും 
സ്ത്രീയാാണ്് അത് ചെചായ്യുന്നചെതങ്കിൽ അപിഹാസംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന സംമൂഹാത്തിചെ� ഇരാട്ടിത്താ
�് നയാം ഇവിിചെടി വിയക്തമാണ്്. ഒരും സംമൂഹാജീീവിിയാാണ്് സ്ത്രീചെയാന്ന നിലയാിലുള്ള കർതൃതാനോമാ 
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വിയക്തിതാനോമാ സ്ത്രീ�് ചെപിാതുസംമൂഹാം നല്കുന്നില്ലാ. പുരും�ൻ ആജ്ഞാം�് എതിരാായാി പ്രർത്തിക്കു
ന്നവിർ തനോ�ടിിയും തന്നിഷ്ടം�ാരാിയുമാകുന്നു. ‘ചെകാള്ളാത്ത ചെപിണ്ണിന് ചെകാട്ടും ചെതാഴിിയും ചെകാള്ളുന്ന 
ചെപിണ്ണിന് പിട്ടും വിളയും’. പുരും�ാധാിപിതയ സംമൂഹാം നിർമ്മിിച്ചുചെവിച്ച കൃത്രംിമസംാതാം പിിന്തുടിരുംന്നവിർ 
അംഗംീകരാി�ചെ�ടുകയും അല്ലാാത്തവിർ നിരാാകരാി�ചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്നു.

സ്ത്രീ പ്രതിനിധാാനം പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ
പുരും�ാധാിപിതയം നിർവ്വചാിക്കുന്ന ഭാാ�യാിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ആദയം വിിടുതൽ നോനനോടിണ്ട്തുണ്ട്്. ഭാാ� 
പുരും�ാധാിപിതയത്തിചെ� സൃഷ്ടംിയാാണ്്, അതിചെ� സ്ത്രീവിാദവിീക്ഷണ്ത്തിലുള്ള പുനർവിായാനകൾ 
എല്ലാാം ലിംഗംസംമതാവിാദത്തിനോലക്കുള്ള ഈടുചെവിപ്പുകളാണ്്. സംംസ്കാാരാങ്ങളുംചെടിയും ഭാാ�യുചെടിയും 
ഒരും പ്രധാാന ഭാാഗംമാണ്് പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ. തലമുറികളിലൂചെടി കൈകമാറിിവിരുംന്ന അവി നമ്മുചെടി സംംസ്കാാ
രാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി തീർന്നിർന്നിരാിക്കുന്നു. ചെപിാതു സംമൂഹാത്തിനോലക്കുള്ള സ്ത്രീയുചെടി കാൽചെവിപ്പുകചെള 
നിശബ്ദരാാക്കുവിാൻ പിഴിചെ�ാല്ലുകൾക്കു കഴിിയുന്നു. ‘ചെപിണ്ബുദ്ധിി പിിൻബുദ്ധിി’ തുടിങ്ങിയാവിയാിൽ 
ഇത്തരാം ആശയാങ്ങൾ കാണ്ാം. ഓനോരാാ പ്രനോദശത്തിചെ�യും കാലത്തിചെ�യും പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ 
അതതുകാലചെത്ത ജീനകൂട്ടിത്തിചെ� സംാതാചെത്ത പ്രതിനിധാീകരാിക്കുന്നു. ഒരും കൂട്ടിായ്മയുചെടി തനതു
സംാാഭാാവിചെത്ത പ്രതിഫ്ലി�ിക്കുന്ന ഇത്തരാം പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ അവിിചെടി സ്ത്രീക്കുള്ള സ്ഥാനവും 
സ്ത്രീനോയാാടുള്ള സംമീപിനത്തിചെ� സംാഭാാവിം കൂടിി കാണ്ിക്കുന്നു. നമ്മുചെടി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ 
പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ ആഴിത്തിൽ നോവിനോരാാടിിയാിരാിക്കുന്ന സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിത കാണ്ാനാകും. സ്ത്രീകൾ ജീനിക്കു
ന്നതു തചെന്ന സംാമ്പത്തിക നഷ്ടംമാചെണ്ന്നും, അവിർ�് കാരായങ്ങൾ ഏചെറ്റടുത്തും വിിജീയാി�ി�ാനുള്ള 
കഴിിവിിചെല്ലാന്നും, സ്ത്രീകൾ�് ഭാരാണ്പിാടിവിമിചെല്ലാന്നും, രാണ്ടു സ്ത്രീകൾ തമ്മിിൽ നോയാാജീി�ിചെല്ലാന്നും മറ്റുമു
ള്ള കാഴ്ച�ാടുകൾ ഊട്ടിിയുറി�ിക്കുന്നതിൽ പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ മുഖയ പിങ്കുവിഹാിക്കുന്നുണ്ട്്.

ഒരും പ്രനോതയക കാലഘട്ടിത്തിൽ നിർമ്മിി�ചെ�ട്ടി പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ കാലം മാറിിയാിട്ടും, പിഴിമയുചെടി 
പ്രതീകം എന്ന നിലയാിൽ സംമൂഹാമനസ്സിനോല�് ആണ്ട്ിറിങ്ങുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്. സ്ത്രീചെയാ ഒരും 
സംാതന്ത്രജീീവിിയാായാി കാണ്ാൻ സംമൂഹാത്തിന് ഇനിയും കഴിിഞ്ഞാിട്ടിില്ലാ. പുരും�ാധാിപിതയത്തിചെ� 
ചെപിാതുനോബിാധാമാണ്് പിഴിചെ�ാല്ലാിൽ കാണ്ാൻ കഴിിയുന്നത്. ചെപിണ്ണിചെന ഒന്നിനും ചെകാള്ളാത്തവിളുംം 
മന്ദബുദ്ധിിയുമായാി ചാിത്രംീകരാിക്കുനോമ്പാൾ, എതിർഭാാഗംത്തും നിൽക്കുന്ന പുരും�ൻ സംർവ്വഗുണ്സംമ്പ
ന്നനാകുന്നു. ‘അന്ന് പിിറിന്ന് അന്ന് ചാത്താലും ആണ്ായാി പിിറി�ണ്ം’. ആണ്ായാി ജീനിക്കുന്നത് 
തചെന്ന നോശ്രീഷ്ഠിതയാായാി കാണുന്നു. പുരും�നോകന്ദ്രിത സംമൂഹാത്തിചെ� നിർമ്മിിതികളായാ ഇത്തരാം 
പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ പുരും�ചെന നോകന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുംകയും സ്ത്രീചെയാ അരാികുവിത്കരാിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്നു. നമ്മുചെടി സംാമൂഹാിക സംാംസ്കാാരാിക ഇടിങ്ങചെള പ്രതിഫ്ലി�ിക്കുകയും പ്രതിനിധാീകരാി
ക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ. ചാരാിത്രംത്തിചെ� തുടിർച്ചയാാണ്് വിർത്തമാനം. ചാരാിത്രംത്തിചെ� 
നോകാട്ടിങ്ങൾ തിരാിച്ചറിിയുകയും, അതിചെന പ്രശ്നവിൽ�രാിക്കുകയും, അത് സ്ത്രീസംൌഹൃദപിരാമായാി 
തിരുംത്തുംകയും ചെചാനോയ്യംണ്ട്ത് കാലത്തിചെ� ആവിശയമാണ്്.

നിഗംമനങ്ങൾ
ആശയാവിിനിമയാത്തിനായും, സംാമൂഹാികപിാഠങ്ങളുംചെടി അവിനോലാകനത്തിനായും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന
വിയാാണ്് പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ എന്നിരാിചെ� ‘പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ പിതിരാില്ലാ’ എന്ന് പിറിഞ്ഞാ് അവിചെയാ 
നിഷ്കളങ്കമായാി സംമീപിി�രുംത്. ഈ ആശയാത്തിചെ� ചെവിളിച്ചത്തിൽ നോലഖനത്തിൽ നിചെന്നത്തി
നോചാർന്ന നിഗംമനങ്ങൾ താചെഴി നോക്രാഡ്ീകരാിക്കുന്നു.
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• ഒരും പുരും�നിയാന്ത്രിത സംമൂഹാചെത്ത ചെകട്ടിി�ടു�ാൻ പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ സംഹാായാിക്കുന്നു.

• സ്ത്രീകചെളക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശി�ചെ�ടുന്നതും പ്രചാരാി�ി�ചെ�ടുന്നതുമായാ ഒട്ടുമി� എല്ലാാ 
പിഴിചെ�ാല്ലുകളുംം സ്ത്രീവിിരുംദ്ധിതയാിലാണ്് ഊന്നുന്നത്.

• സ്ത്രീചെയാ ഉത്തമകുടുംബിിനിയാാ�ാൻ ഭാാ�ചെയായും പിാരാമ്പരായമായാി കൈകമാറിിവിരുംന്ന വിാചെമാഴിി 
വിഴി�ങ്ങചെളയും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം.

• ബുദ്ധിി പുരും�നും സംൌന്ദരായം സ്ത്രീക്കുമാണ്് നോയാാജീിക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിിക്കുന്ന ധാാരാാളം 
പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ മലയാാളത്തിൽ പ്രചാാരാത്തിൽ ഉണ്ട്്.

• പുരും� നോകന്ദ്രിത സംമൂഹാത്തിചെ� നിർമ്മിിതികളായാ പിഴിചെ�ാല്ലുകൾ പുരും�ചെന നോകന്ദ്രസ്ഥാ
നത്ത് നിർത്തുംകയും സ്ത്രീചെയാ അരാികുവിത്കരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു.

• പിഴിചെ�ാല്ലുകളിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീവിിരുംദ്ധി പ്രനോയാാഗംങ്ങചെള കചെണ്ട്ത്തുംകയും, അവിയാിചെല 
ഭാാ�ചെയാ അപിനിർമ്മിിക്കുകയും ചെചാനോയ്യംണ്ട്ത് കാലത്തിചെ� ആവിശയമാണ്്.

ആധാാരാഗ്രന്ഥസൂചാി
1. കർത്താ പിി.സംി., പിഴിചെ�ാൽ പ്രപി�ം, ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 1966-ജീനുവിരാി.

2. രാാഘവിൻ പിയ്യംനാടി്, നോഫ്ാക് നോലാർ, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റാിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്തപുരാം, 1986-ജൂണ്.

3. വിസംന്തകുമാരാി പിി., നോഫ്ാക് നോലാർ സ്ത്രീസംാതാനിർമ്മിിതി, എഫ്്. എഫ്്. എം. പിബ്ലിിനോ��ൻ,നോകാഴിിനോ�ാടി്, 2000-

ഏപ്രിൽ.

4. സംിനോമാണ് ദി ബുവ്വ, ചെസം�ൻഡ്് ചെസംക്സി്, ഡ്ി.സംി.ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2017-ഡ്ിസംംബിർ.

ആനുകാലികം
50. ഉണ്ണി ആമ�ാറി�ൽ, പിഴിചെ�ാല്ലുകളിചെല കതിരുംം പിതിരുംം, വിിജ്ഞാംാനകൈകരാളി, ജൂകൈല-ആഗംസ്റ്റാ്-2020, വിാലയം-

52, ല�ം-8.

51. സംാറിാനോജീാസംഫ്്, ഭാാ�യാിലും ലിംഗംനീതി സംാധായമാണ്്, ജീനപിഥം, 2013-നവിംബിർ.

രാമയ പിി. ഓ.,
ഗംനോവി�ക,

മലയാാള വിിഭാാഗംം,

സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാ�ൻ നോകാനോളജീ്,

നോകാഴിിനോ�ാടി്.



കടിൽ: പ്രതിനോരാാധാവും രാാഷ്ട്രീീയാവും 
രാാജീാ�ന്മാാരുംചെടി പുസ്തകത്തിചെല തീരാനോദശവും ഭാാ�യും

ടിിനോനാ നോതാമസം് 
ഗംനോവി�കൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായസംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല

ആമുഖം
വിിശാലമായാ കടിൽത്തീരാങ്ങൾചെകാണ്ടും അവിചെയാ പിിൻപിറ്റുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിഴി�മുള്ള സംംസ്കാാ
രാംചെകാണ്ടും സംമ്പന്നമാണ്് നോകരാളം. സംംഘകാലചെത്ത തിണ്സംങ്കല്പമനുസംരാിച്ച് കൈനതൽ 
തിണ്ചെകാണ്ട്് അടിയാാളചെ�ട്ടിിരുംന്ന അതിചെ� സംംസ്കാാരാവും ചാരാിത്രംവും ആഴിനോമറിിയാതാണ്്. നോലാക
ത്താകമാനം കടിൽ ജീീവിിതചെത്തയും അതിചെ� സംംഘർ�ങ്ങചെളയും അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്ന സംാഹാി
തയസൃഷ്ടംികൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. എന്നാൽ അതിസംമ്പന്നമായാ മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ തീരാനോദശചെത്ത
യും തീരാനോദശസംംസ്കാാരാകൈവിവിിധായങ്ങചെളയും ആവിിഷ്കരാിക്കുന്ന സൃഷ്ടംികൾ വിളചെരാ പിരാിമിതമാണ്്.

നോകരാളീയാജീീവിിതത്തിചെ� ഒഴിിച്ചുകൂടിാനാവിാത്ത വിയവിഹാാരാമണ്ഡ്ലമായാിരുംന്നിട്ടും 
ഭാാ�-ജീീവിിത-സംംസ്കാാരാങ്ങളുംചെടി ബിഹുവിിധാമായാ കൂടിിനോച്ചരാലുകൾചെകാണ്ട്് നിറിഞ്ഞാ തീരാനോദശകൈവി
വിിധായങ്ങൾ�് വിായാന�ാരുംചെടിയും എഴുത്തുംകാരുംചെടിയും ചെപിാതുമണ്ഡ്ലത്തിനോല�് കടിന്നുവിരുംവിാൻ 
സംാധാിച്ചിട്ടിില്ലാ. മാറിിവിന്ന സംാഹാിതയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രംം പിരാിനോശാധാിച്ചാൽ ഈ അപൂർണ്ണത 
പ്രകടിമാണ്്. മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ കവിിതയാിലും ചെചാറുകഥയാിലും സംംജീാതമായാ ഈ വിിടിവി് 
നോനാവിൽസംാഹാിതയത്തിലും മാറ്റമില്ലാാചെത നിലചെകാണ്ടു. നോപിാഞ്ഞാി�രാ റിാഫ്ിയും ടിാറ്റാപുരാം 
സുകുമാരാനും നോജീാസംഫ്്  കൈവിറ്റിലയും തീരാജീീവിിതചെത്തയും ലത്തീൻ വിിശാാസംങ്ങചെളയും സൂക്ഷ്മാർ
ത്ഥത്തിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ ശ്രീമിച്ചനോ�ാഴും അവിചെയാ ഉപിരാിപ്ലവിമായാിമാത്രംം ആവിിഷ്കരാിച്ച 
ലെചമ്മീൻ, മയ്യഴിിപ്പുഴിയുംലെെ തിീരങ്ങളിൽ തുടിങ്ങിയാ രാചാനകചെളയാാണ്് വിായാനാസംമൂഹാം ചെകാണ്ട്ാടിിയാത്. 
പ്രാനോദശികത എന്നത് ഒരും കഥയുചെടി പിശ്ചാത്തലനിർമ്മിിതി എന്നതിലുപിരാി സംാംസ്കാാരാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ 
അധാികാരാങ്ങനോളാടുള്ള കലഹാംകൂടിിയാായാി വിിലയാിരുംത്തചെ�ടുന്ന ഉത്തരാാധുനികഘട്ടിത്തിൽ ഈ 
തിരാിച്ചറിിവി് പ്രസംക്തമാണ്്.

ചെക.എ. ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകം എന്ന നോനാവിലിൽ കടിൽത്തീരാത്തിചെ� 
അതികൈവികാരാികതകചെളയും കുടിി�കചെയായും അതീവി സംങ്കീർണ്ണമായാ ജീീവിിതമുഹൂർത്തങ്ങചെളയും 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുംന്നു. എന്തിചെനയും സംാീകരാിക്കുന്ന കടിലിചെ� കൈജീവിചാരാിത്രംമാണ്് ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� 
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ലക്ഷയം. കടിൽ നോകന്ദ്രബിിന്ദുവിാകുന്ന തീരാനോദശവും തീരാനോദശഭാാ�യും രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകത്തിൽ 
എപ്രകാരാം പ്രതിനോരാാധാത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം സൃഷ്ടംിക്കുന്നുചെവിന്ന് വിിശദമാ�ിചെ�ാണ്ട്് അതിചെ� 
മാനവിികവും സംാമൂഹായവുമായാ പ്രസംക്തി വിയക്തമാക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബിന്ധം.

ചെക.എ. ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� കടിനോലാരാജീീവിിതാഖയാനങ്ങൾ
ഉത്തരാാധുനികതയാിൽ സംാധായമായാ പ്രാനോദശിക ആവിിഷ്കരാണ്ചെത്ത ചെസംബിാസ്റ്റായൻ ശക്തമായാി 
ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തി. കടിലും കടിൽജീീവിികളുംം കടിനോലാരാ ജീീവിിതങ്ങളുംം അനോേഹാത്തിചെ� കഥകളിൽ 
ശക്തമായാി നിലചെകാണ്ടു. പത്തുകനയകമാർ, കാണിാതികേപായി വ്യസ്തുക്കൾ കണ്ടുക്കിട്ടുംന്നതിിനുള്ള ജപം, 
കേലീാകം, ശ്വരീരം, പിശ്വാച്, രാത്രംികളുംലെെ രാത്രംി, സ്മാാർത്തവ്യിചാരം, വ്യയിലീറ്റീ് നിറമുള്ള പകൽ, നാല്പതിാം 
നമ്പർ മഴി തുടിങ്ങിയാ രാചാനകൾ ഉദാഹാരാണ്ങ്ങളാണ്്. ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിൽനിന്നും നിരാന്തരാം അവിഗം
ണ്നകൾ നോനരാിടുന്ന ഒരും നൂനപിക്ഷസംമൂഹാം അത്രംനോമൽ സുരാക്ഷിതമല്ലാാത്ത പിരാിസംരാങ്ങളിൽനിന്നു
ചെകാണ്ട്് അവിരുംചെടി സംംഘർ�ങ്ങളുംം വിിശാാസംങ്ങളുംം ഉപിജീീവിനമാർഗ്ഗങ്ങളുംം ആവിിഷ്കരാിക്കുവിാനും 
സംാംസ്കാാരാികചെപിാതുമണ്ഡ്ലത്തിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യംചെ�ടുവിാനും നടിത്തുംന്ന ശ്രീമങ്ങൾ നിലനിൽ�ി
ചെ� ഭാാഗംം മാത്രംമല്ലാ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിഴി�മുള്ള അനോനകായാിരാം മനു�യരുംചെടി വിിസ്മൃതചാരാിത്രംചെത്ത 
കചെണ്ട്ത്തുംക കൂടിിയാാണ്്. സംാംസ്കാാരാികവും രാാഷ്ട്രീീയാവുമായാ ഇത്തരാചെമാരും പ്രവിർത്തനമാണ്് 
ചെസംബിാസ്റ്റായൻ നിർവിഹാിക്കുന്നത്.

ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� ആഖയാനഭാാ�യാിൽ തീരാനോദശജീീവിിതവുമായും കടിലുമായും ബിന്ധചെ�ട്ടി 
പ്രാനോദശികപിദങ്ങളുംം ബിിംബികല്പനകളുംം മിത്തുംകളുംം ധാാരാാളമുണ്ട്്. നാഗംരാികമായാ കൃത്രംിമതാങ്ങ
ളിൽചെ�ട്ടി് പ്രകൃതിയാിൽനിന്നും അകന്നുനോപിാകുന്ന മനു�യചെ� വിിഭ്രാമകമായാ അന്തഃസംംഘർ�വും 
കനോത്താലി�ാ പിാരാമ്പരായ വിിശാാസംത്തിൽ അടിിഞ്ഞുകൂടിിയാ അന്ധതയും ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� കഥാ
നോലാകചെത്ത പ്രധാാന ആവിിഷ്കരാണ്ങ്ങളാണ്്.

രീാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിപ്രൊലി കടിക്കോലിാരിജ്ീവാിതാങ്ങൾ
രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകത്തിൽ കടിൽ ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാപ്രതിനോരാാധാം തീർക്കുകയാാണ്്. ഭാാ�യുചെടി 
കരുംത്തിലൂചെടി ഐതിഹായകഥകളുംം ചെകട്ടുകഥകളുംം പ്രകൃതിയും ഇഴുകിനോച്ചരുംന്ന സംാംസ്കാാരാികമണ്ഡ്
ലചെത്ത ആവിിഷ്കരാിക്കുവിാനാണ്് ചെസംബിാസ്റ്റായൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണിനുമുന്നിൽ സംാമാനയമനു�യന് 
കൌതുകത്തിചെ�യും ഭായാത്തിചെ�യും കാഴ്ചകചെള സൃഷ്ടംിച്ച കടിൽ, ഓനോരാാ കടിനോലാരാവിാസംിയുചെടിയും 
അതിസംങ്കീർണ്ണതകളുംചെടി പ്രതീകങ്ങളായാി നോനാവിലിൽ മാറുന്നു. സംമൂഹാത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 
ഭായാാനകവും പ്രാകൃതവുമായാ അവിസ്ഥകചെള കടിലിചെനയും കടിൽജീീവിികചെളയും ഉപിമിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ്് 
അനോേഹാം വിിവിരാിക്കുന്നത്.

ചുളിവുകളുംം തിരാിവുകളുംം വിീണ് മാടിാനോകാടിിയാായാ ശവി�ച്ചനോപിാചെല കടിൽ മലച്ചുകിടിന്നു. 
ഭായാാനകം എന്ന രാസംചെത്ത കരാിങ്കല്ലാിൽ ചെകാത്തിചെയാടുത്തനോപിാലചെത്ത മുഖമുള്ള കടിലാനകചെളയും 
പിടിക്കുതിരാകചെള മലർത്തിയാടിി�ാൻനോപിാന്ന കൈവിദുതി ഒറ്റ നിമി�ംചെകാണ്ട്് പ്രസംവിിക്കുന്ന ചാ�ൻ 
തിരാണ്ട്ികചെളയും ഒറ്റാലിൽ ഒളി�ിച്ചുചെകാണ്ട്് കടിൽ ശാന്തസുന്ദരാമായാി കിടിന്നു. ഗംണ്പിതി�്  ചെവിച്ച
തുനോപിാചെല ചാതി ഇവിിചെടി തുടിങ്ങുന്നു.

ചെപിാതുസംമൂഹാം നിഷ്കരുംണ്ം മാറ്റിനിർത്തുംന്ന ഒരും ജീനസംമൂഹാത്തിന് ബിാഹായവും ആന്തരാി
കവുമായാ ആത്മസംംഘർ�ങ്ങളിലൂചെടി രൂപിീകരാി�ചെ�ടുന്ന സംവിിനോശ�വിയക്തിതാചെത്തയാാണ്് 
ചെസംബിാസ്റ്റായനും ചെനാനോറിാണ്യും പിി. എഫ്്. മാതൂസും നോജീാസംഫ്് മരാിയാനുചെമല്ലാാം ആവിിഷ്കരാിക്കുവിാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നത്.
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മുകളിചെലത്തിയാ നിലാവി് വിാവിയുചെടി നിഴിലിചെന കടിലിചെ� ഓടിിച്ചുകുത്തുംവിചെരാ വിലിച്ചുനീട്ടിി. 
വിിജീനമായാ കടിൽ�രായാിലൂചെടി വിടിനോ�ാട്ടി്  നടിന്നുനീങ്ങിയാ വിാവിയുചെടി തല ഉരുംണ്ടുകൂടുവിാൻ 
തുടിങ്ങിയാ തിരാമാലകളിൽചെ�ട്ടി് പിതിനായാിരാം ക�ണ്ങ്ങളായാി ചെപിാട്ടിിച്ചിതറിി.

തീരാനോദശജീനതയുചെടി വിിശാാസംങ്ങചെളയും നിഷ്കളങ്കതചെയായും അതികൈവികാരാികതചെയായും 
അധാികാരാം എപ്രകാരാം മുതചെലടുക്കുന്നുചെവിന്ന് ചെസംബിാസ്റ്റായൻ വിയക്തമാക്കുന്നുണ്ട്്. നോനാവിലിചെല 
പ്രധാാനകഥാപിാത്രംമായാ അയ്യം�ന�ാ�ചെനക്കുറിിച്ച് വിിവിരാിക്കുന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്---സാവന്തമായിി 
സാമുദ്രമുലെള്ളാരാൾ. തീരാനോദശജീനത ഉള്ളിൽ കടിലുമായാി നടിക്കുന്നു.

കടിൽ ജീലത്തിചെ� സംവിിനോശ�മായാ നനവിിൽ ജീീവിിക്കുനോമ്പാഴും ആന്തരാികമായാ വിരാൾച്ചചെയാ 
വിയാഖയാനിക്കുന്നത ്‘കച്ചാൻ കാറ്റി’നോനാടിാണ്.് വിടിക്കുനിന്ന ്പിടിിഞ്ഞാാനോറിാട്ടി ്വിീശുന്ന വിരാണ്ട് കാറ്റാണ്് 
കച്ചാൻ കാറ്റ്. മീൻ ലെചതിമ്പലുകൾ നിറ� കാറ്റീ് വ്യീശ്വി എന്ന് ഒരും ഭാാഗംത്ത് കച്ചാൻ കാറ്റിചെനയും 
ജീീവിിതാവിസ്ഥകനോളയും വിർണ്ണിച്ചുചെകാണ്ട്് ചെസംബിാസ്റ്റായൻ എഴുതുന്നു.കൌമാരാത്തിലൂചെടി സം�രാിക്കു
ന്ന വിാവിയുചെടി ജീീവിിതം സംാന്തം പിിതാവിിചെന നോതടിിയുള്ളതാണ്്. ഉത്തരാങ്ങചെളാചെ� അടുത്തുംള്ളനോ�ാ
ഴും അത് കചെണ്ട്ത്തുംവിാൻ തീവ്രമായാ സംംഘർ�ങ്ങളിനോല�് അയാാൾ യാാത്രംചെചായ്യുന്നു. വിാവിയുചെടി 
ജീീവിിതത്തിചെ� മുതിർന്ന ഘട്ടിമായാി ഗംണ്ി�ാൻ സംാധാിക്കുന്ന അയ്യം�ന�ാ�ചെ� ജീീവിിതവും 
ഇത്തരാം സംംഘർ�ങ്ങൾ നിറിഞ്ഞാതാണ്് . അയാാൾ കമ്മിൂണ്ിസ്റ്റാാകുന്നത് ഉറ്റ സുഹൃത്ത് മണ്ിക
ണ്ഠംൻ സംഖാവിായാതിനാലാണ്്. അയ്യം�ന�ാ�ൻ കൈദവിനിനോ�ധാിയാാകുന്നത് മണ്ികണ്ഠംനോനാടുള്ള 
നോ�ഹാം നിമിത്തമാണ്്.

മൂന്നാം നമ്പ്ര് �ാ�ിൽനിന്ന് ഇറിങ്ങുനോമ്പാൾ രാണ്ട്് നിലാവുകൾ ചെതളിഞ്ഞു. ഒന്ന് അമ്പലപ്പു
ഴിയുചെടി മുകളിലും മചെറ്റാന്ന്, അയാാളുംചെടി ശിരാസ്സിലും. ഇടിവിഴിിയാിലൂചെടി, ചെചാാരാിമണ്ലിലൂചെടി അയാാൾ 
അലഞ്ഞു. കറുത്തവിാവിിചെ� രാാത്രംിയാിചെല കടിൽനോപിാചെല അരാചെ�ട്ടി് മദിച്ചു. തകർന്ന നിലാവുള്ള 
പൂവിരാശിചെ� താചെഴി വിള്ളത്തിൽ വിീണ് ചെവിള്ളംനോപിാചെല ഇത്തിരാി ഇരുംട്ടി് നങ്കൂരാമിട്ടുകിടിന്നു.

അയ്യം�ന�ാ�ചെ� ലഹാരാിനിറിഞ്ഞാ ജീീവിിതസം�ാരാം അല്പം ഇരുംട്ടിിചെ� നങ്കൂരാചെ�ടിലിൽനി
ന്നും ശരാീരാകാമനകളിനോല�് മാറുനോമ്പാൾ പ്രകൃതി പിിചെന്നയും വിനയമാകുന്നു. കടിനോലാരാജീനതയുചെടി 
സംാമാനയജീീവിിതത്തിലും വിിനോശ� വിയക്തിതാങ്ങളിലും കടിലും പ്രകൃതിയും അതിചെ� വിനയമായാ 
ഭാാ�യാിൽ കടിന്നുവിരാികയാാണ്്. നോബിാധാപൂർവ്വമായാ ഇത്തരാം വിയാഖയാനങ്ങൾ ചെചാത്തിയുചെടി 
സംാംസ്കാാരാിക ഭൂമികയാിലും സ്ഥലകാലനോബിാധാത്തിലും നിരാന്തരാം ഇടിചെപിട്ടുചെകാണ്ടുതചെന്നയുണ്ട്ാ
യാിട്ടുള്ളതാണ്്.

ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� രാചാനകളിൽ ചെചാത്തി, അർത്തുംങ്കൽ, ചെചാല്ലാാനം, ചെകാച്ചി, ഉദയാംനോപിരൂർ, 
മുനമ്പം, പുതുകൈവി�ിൻ തുടിങ്ങിയാ ഇടിങ്ങചെളല്ലാാം ആവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെചാത്തിചെയാ മുൻനിർ
ത്തിയാാണ്് രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകം കടിന്നുനോപിാകുന്നത്. ചെചാത്തിയുചെടി വിീരാതാം, അസംഹാിഷ്ണുത, 
വിിനോധായാതാം എന്നിവിചെയാ ചെസംബിാസ്റ്റായൻ പിലയാിടിത്തായാി വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്.

സംന്ധിസംംഭാാ�ണ്ംനോപിാചെല ചെചാത്തീ�ാരുംചെടി പൂർവ്വപിിതാ�ന്മാാർ എഴുതിയുണ്ട്ാ�ിയാ നോവിട്ടി�ാട്ടി് 
പിാടിി

പിത്തുംതണ്ടും
പിനന്തണ്ടും
ആചെക മു�-
ത്താറുതണ്ടും
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ആർനോ�ാ, ഹുരാ്നോരാാ!
പിചെണ്ട്ാരും പിന്നി
പിാണ്ട്ൻ പിന്നി
ചെചാനോന്നലി�ാരുംചെടി
വില കടിിനോച്ച!
ആർനോ�ാ, ഹുരാ്നോരാാ!

പിണ്ട്് ചെചാത്തിയുചെടിയും നോചാന്നനോവിലിയുചെടിയും കടിലിൽ ഒരും പിാണ്ട്ൻ പിന്നി മദിച്ചുനോപിാന്നു. വില 
കടിിച്ചും വിള്ളം മറിിച്ചും ചാില്ലാറി ഉപിദ്രവിങ്ങചെളാന്നുമല്ലാ പിാണ്ട്ൻ ഉണ്ട്ാ�ിയാത്. അങ്ങചെനയാാണ്് 
പിാണ്ട്ചെന നോവിട്ടിയാാടുവിാൻ ചെചാത്തീ�ാരുംം നോചാന്നനോവിലി�ാരുംം ഉറിച്ചത്. നോചാന്നനോവിലി�ാരാായാിരുംന്നു 
ആദയം നോവിട്ടി�് പുറിചെ�ട്ടിത് . കുന്തവും ചെകാടിചാക്രവും വിാളുംം പിരാിചായുമായാി അവിർ കടിൽ കല�ി 
വിലവിീശി. കൌശല�ാരാനായാ പിാണ്ട്ൻ വില ചെപിാളിച്ച് അസ്തമയാത്തിചെ� കടിലിൽ മുങ്ങാംകുഴിിയാിട്ടു. 
അടുത്ത ഊഴിം ചെചാത്തീ�രുംനോടിതായാിരുംന്നു. കിഴി�് ചെവിള്ളകീറുന്നതിനും കുരാിശുമണ്ി മുഴിങ്ങുന്നതി
നും മുൻനോപി നോവിട്ടി�ാർ പുറിചെ�ട്ടു. അസ്തമയാത്തിനുചെതാട്ടുമുൻപി് കടിലിൽ നോവിട്ടി�ാട്ടി് നോകട്ടു.

ചെചാത്തിനിവിാസംികളുംചെടി കടിൽജീീവിിതചെത്തയും നോപിാരാാട്ടി വിീരായചെത്തയും ഉപികഥയാിലൂചെടി 
ചെസംബിാസ്റ്റായൻ ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നു. കാട്ടിിലുള്ള നോവിട്ടിനോയാ�ാൾ ശക്തമായാിമാറുന്ന ജീലനോവിട്ടിചെയാ ഈ 
സ്ഥലകാലചാരാിത്രംനിർമ്മിിതിയുചെടി ഭാാഗംമാക്കുകയാാണ്് കഥാകൃത്ത് .

ശാസ്ത്രം പുതിയാ ഉറിവുകൾ നോതടിി കൈജീവികൈവിവിിധായത്തിചെ� ജീനിതക അടിരുംകളിനോലയ്ക്കുംം നാട്ടി
റിിവുകളുംചെടി തനിമയാിനോലയ്ക്കുംം തിരാിയുന്ന കാലമാണ്ിത്. ‘ആധുനിക മനു�യൻ’ എന്ന സംംജ്ഞാംതചെന്ന 
പ്രശ്നവിൽ�രാി�ചെ�ടുന്ന ഈ കാലത്ത് “നാചെമാരാി�ലും ആധുനികരാായാിരുംന്നില്ലാ” എന്ന ��് 
ദാർശനികൻ, ബ്രൂനോണ്ാ ലത്തൂറുചെടി പിരാാമർശം ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്. ഇത് ആധുനികതചെയാ തള്ളി�
റിയുകയാല്ലാ; മറിിച്ച് സുസ്ഥിരാമായാി പുനർനിർവിചാിക്കുകയാാണ്്. അതുവിഴിി അതിചെ� നിതാന്തമായാ 
നിലനിൽ�ിചെ� അനന്തസംാധായതകചെള കചെണ്ട്ത്തുംകയാാണ്്. സംാമാനയനോബിാധാചെത്ത ഒരും സംാം
സ്കാാരാികവിയവിസ്ഥയാായാി നിർവിചാിച്ചുചെകാണ്ട്് ക്ലാിനോഫ്ാർഡ്് ഗംീർറ്റ്സം് എന്ന നരാവിംശ ശാസ്ത്രജ്ഞാംൻ 
ശാസ്ത്രചെത്തയും സംംസ്കാാരാചെത്തയും അറിിവിിചെനയുംകുറിിച്ച് ചാിന്തിക്കുന്നുണ്ട്്. സംരാളരാായാ, സംാധാാരാ
ണ്�ാരാായാ, പ്രാകൃതരാായാ മനു�യർ�് അറിിവി് നോതടിലിനും അതിചെ� രൂപിവിത്കരാണ്ത്തിനും 
സംൌന്ദരായവിിശകലനത്തിനും സംാംസ്കാാരാികസംന്നിനോവിശത്തിനുമുള്ള താത്പിരായനോമാ കഴിിനോവിാ ഇചെല്ലാ
ന്നുള്ള മിഥയചെയാ ക്ലാിനോഫ്ാർഡ്് ഗംീർറ്റ്സം് ചെപിാളിചെച്ചഴുതുന്നു. ഭാൌതികനിലനിൽ�്  ഉറിപ്പുവിരുംത്തുംവിാൻ 
അന്ധവിിശാാസംങ്ങളുംചെടി പുകമറിയാിലൂചെടി അവിർ പിടുത്തുംയാർത്തിയാ കൈകക്കുറ്റ�ാടുകളല്ലാ നാട്ടിറിിവു
കളുംം പിണ്ിയാറിിവുകളുംം പിാട്ടുകളുംം. പിരാീക്ഷണ്ശാലകളിൽ ഉരുംത്തിരാിയുന്ന സംിദ്ധിാന്തങ്ങളുംചെടി 
ചെവിളിച്ചത്തിൽ ചെമനചെഞ്ഞാടുത്ത ശാസ്ത്രീയാമായാ അറിിവിിചെ� പ്രഥമദൃഷ്ടംയാ കുറ്റമറ്റചെതന്ന് നോതാന്നാവുന്ന 
മിനുസംം അവി�ിചെല്ലാങ്കിലും അവിയുചെടി പിരും�ൻ പ്രതലങ്ങളിൽ നോനരാനുഭാവിത്തിചെ� ചൂരുംം സംതയവുമു
ണ്ട്്. അതിനാൽ ‘പ്രാകൃതചെരാ’ ആഖയാനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ തനത് ഭാാ�യുചെടി പ്രനോയാാഗംം ശക്തമായാ 
പ്രതിനോരാാധാത്തിചെ� പ്രാനോദശികരാാഷ്ട്രീീയാത്തിൽ ഊന്നുന്നു.

രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകത്തിചെല ‘പിിഴികൾ’ എന്ന പിചെത്താൻപിതാം അദ്ധിയായാത്തിൽ ‘കുരും
തിക്കുടിം പുഴുങ്ങുന്ന’തിചെനക്കുറിിച്ച് പിറിയുന്നുണ്ട്്. കൂനോടിാത്രംത്തിചെല ഏറ്റവും അപികടികരാവും വിിനാശ
കരാവുമായാ പ്രനോയാാഗംമായാിട്ടിാണ്് കുരുംതിക്കുടിം പുഴുങ്ങൽ അറിിയാചെ�ടുന്നത്. നോനാവിലിൽ, പൂവിരാശ് 
പിള്ളിയാിൽ ഈ പ്രക്രിയാ നടിത്തുംന്നത് കൈദവിം കള്ള് കുടിിക്കുന്നത് തടിയാാൻനോവിണ്ട്ിയാാണ്്. കുരും
തിക്കുടിം മുനോഖന കള്ള് കട്ടിവിചെ� വിയാറി് കടിൽമാക്രിയുനോടിതുനോപിാചെല വിീർത്ത് ചെപിാട്ടിിചെത്തറിിക്കുന്നു. 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I Number 7270

ഇരുംപിത്തിമൂന്നാം അദ്ധിയായാമായാ ‘തപിസ്സി’ൽ കുർബ്ബിാന�് നോപിാകാൻ കഴിിയാാത്തതിചെ� കടിം 
ഓന്തിചെനചെ�ാന്ന് തീർ�ാം എന്ന് പിറിയുന്നു. ക്രിസ്തു നാല്പത് ദിവിസംചെത്ത ഉപിവിാസംത്തിനുനോശ�ം 
ക്ഷീണ്ിതനായാി ജീറുസംനോലമിനോല�് നോപിാകുനോമ്പാൾ ഓന്തിനോനാടും അരാണ്നോയാാടും ചെവിള്ളം നോചാാദിചെച്ച
ന്നും അരാണ് പിാലും ഓന്ത് മൂത്രംവും നൽകിചെയാന്നുമുള്ള ചെകട്ടുകഥയുചെടി ഭാാഗംമായാിട്ടിാണ്് വിിശുദ്ധി 
കുർബ്ബിാനയാിചെല അസംാന്നിധായം മറിികടി�ാൻ ഓന്തിചെനചെ�ാല്ലുക സംാധാാരാണ്യാാകുന്നത്.

അർത്തുംങ്കൽ പിള്ളിയും അവിിടുചെത്ത ചെവിളുംത്തച്ചനും ചെസംബിാസ്റ്റായചെ� രാചാനകളിൽ സംർവ്വ 
സംാധാാരാണ്മാണ്.് ചെപിരുംന്നാൾ തുടിങ്ങിയാതിചെ� പിതിചെനാന്നാം ദിവിസംമാണ് ്കടിശ്ശിി. പിതിചെനാന്നാം 
ചെപിരുംന്നാൾ വിനോരായും നോശ�ം ഏഴു ദിവിസംങ്ങളിലും കടിപ്പുറിത്തുംകൂടിി വിരാത്തരാ് നോപിാകും. ആനപ്പുറിത്ത് 
അചെമ്പഴുന്നള്ളിച്ചുചെകാണ്ട്് ചെത�ൻ കടിനോലാരാങ്ങളിൽനിന്ന് വിള്ള�ാർ നോനർച്ച ചെകാണ്ടുവിരുംം. 
ചെചാണ്ട്യും ബിാൻറും നോനർച്ചചെയാ ചെകാഴിി�ിക്കും. ചുവിന്ന കളസംമിട്ടി, ചെവിള്ള ബിനിയാനിട്ടി, പിച്ച ഉറുമാൽ 
തലയാിൽചെകട്ടിിയാ കൈകയും കലാശവും അറിിയാാവുന്ന കടിനോലാരാക്രിസ്തയാനികൾ സ്തുതിപ്പുകൾക്കും 
പിടി�ാട്ടുകൾക്കും ചുവിടുകൾചെവിച്ചുചെകാണ്ട്് പിരാിചാകളിക്കും. അശാാരൂഢനായാ ചെവിളുംത്തച്ചചെന പില 
പിഴിമ�ാരുംം കണ്ട്ിട്ടുണ്ട്്. എന്ന് നോനാവിലിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്്. ചെകട്ടുകഥകളുംം അന്ധവിിശാാസംങ്ങളുംം 
നോചാർന്നുനിൽക്കുന്ന കടിനോലാരാജീീവിിതത്തിൽ അവിചെയാ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഭാാ�യുചെടി ഉൾ�ിരാിവുകളി
ലൂചെടിയാാണ്്. വിയക്തി, സംമൂഹാം, പ്രകൃതി, മനു�യൻ, വിിചാാരാം, വിികാരാം, വിിശാാസംം, അന്ധവിിശാാസംം, 
അറിിവി്, മിത്ത് തുടിങ്ങിയാ വിിഭാജീനങ്ങചെള അപ്രസംക്തമാക്കുംവിിധാം നോനാവിലിചെല പ്രാനോദശികമായാ 
സംാംസ്കാാരാിക ആഖയാനം പിരുംവിചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നത് കാണ്ാം.

രീാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിപ്രൊലി താീരിക്കോേശിഭാഷ
മാർക്സിിസംത്തിചെ� പിാരാിസ്ഥിതികമായാ പുനർവിായാനകളുംചെടി പിരാമ്പരായാിൽചെ�ട്ടി മാർക്സ്ിസാം, 
ഇകേക്കാളജി ആൻഡ്്  ഹിൂമൻ ഹിിസ്റ്ററി എന്ന മാർട്ടിിൻ എംപ്സണ്ിചെ� ഗ്രന്ഥത്തിൽ, വിയാവിസംായാിക 
മത്സയബിന്ധനചെത്തയും പിരാമ്പരാാഗംത മത്സയബിന്ധനചെത്തയും കുറിിച്ച് പിരാിചാിതമല്ലാാത്ത ചാില വിസ്തു
തകൾ പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്നുണ്ട്് . വിൻ ക�ലുകളിൽ ആഴി�ടിലിൽനോപിായാി മത്സയബിന്ധനം നടിത്തുംന്നവി
രുംചെടി വിലയാിൽ അവിർ�ാവിശയമില്ലാാത്ത ‘അനാവിശയമത്സയ’ങ്ങളുംം (Trash Fish) ടിണ് കണ്�ിന് 
കുടുങ്ങാറുണ്ട്്. അവിചെയാ അരാച്ചുകല�ി കടിലിനോലയ്ക്കുംതചെന്ന വിലിചെച്ചറിിയുകയാാണ്് പിതിവി്. ഓനോരാാ 
വിർ�വും ഇങ്ങചെന ഇരുംപിനോത്തഴി് ദശലക്ഷം ടിണ് അനാവിശയമത്സയവിിഴു�് കടിലിനോല�് തിരാിചെച്ചറിിയാ
ചെ�ടുന്നു. മത്സയബിന്ധനചെത്തക്കുറിിച്ച ്എംപ്സണ് ഉപിസംംഹാരാിക്കുന്നത ്ഇങ്ങചെനയാാണ്:് “മുതലാളിത്ത
ത്തിനുകീഴിിൽ മത്സയബിന്ധനത്തിചെ� നോതാതും പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം ജീനുസ്സുകളുംചെടി അനയംനിൽ�ലിനും 
കടിലിചെ� പിാരാിസ്ഥിതികസംന്തുലനനഷ്ടംത്തിനും അതിലൂചെടി മത്സയവിയവിസംായാത്തിചെ� ദീർഘകാല 
നാശത്തിനും നോനരാിട്ടി് കാരാണ്മാകുന്നു”(2014). കടിലിൽനിന്നും സംമ്പത്തുംം ആഹാാരാവും നോനടിിയാ 
ചെപിാതുസംമൂഹാം കടിനോലാരാഭാാ�ചെയായും ജീനതചെയായും ഇതുനോപിാചെല ഉനോപിക്ഷിച്ചു. തനതായാ ഭാാ�യും 
സംംസ്കാാരാവുമുള്ള ഒരും ജീനസംമൂഹാം സംാംസ്കാാരാികചെപിാതുമണ്ഡ്ലത്തിൽനിന്നും തിരാസ്കൃതരാായാി. 
അവിരുംചെടി സംമരാങ്ങളുംം നോപിാരാാട്ടിങ്ങളുംം വൃത്തിയാില്ലാാത്ത ഭാാ�ചെയാന്ന ചെപിാതുനിർവിചാനംനോപിാചെല 
വിിസ്മരാി�ചെ�ട്ടു. എന്നാൽ രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകത്തിലുടിനീളം കടിനോലാരാഭാാ� ശക്തമാണ്്. 
നമു�് ചുറ്റുമുള്ള നോലാകം നഷ്ടംമാകുനോമ്പാൾ ഭാാ�യും വിാക്കുകളുംംകൂടിിയാാണ്് നഷ്ടംമാകുന്നത്. മറിിച്ച് 
പിറിഞ്ഞാാൽ, വിാക്കുകൾ നഷ്ടംമാകുനോമ്പാൾ നഷ്ടംചെ�ടുന്നത് നോലാകമാണ്്. സംാംസ്കാാരാിക കൈവിവിി
ധായത്തിചെ� കലവിറിയാായാ നമു�് നഷ്ടംമായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഭാാ�യുചെടി വിീചെണ്ട്ടുപ്പുകൾ ഈ 
കൃതിയാിലുടിനീളം കാണ്ാം.

രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകം തുടിങ്ങുന്നത് ‘വ്യാവ്യ കെലീികേലീയ്ക്ക്് കേനാക്കിയിിരിക്കുന്നു’ എന്ന 
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വിിവിരാണ്നോത്താചെടിയാാണ്്. നോകവിലം നോനാട്ടിത്തിനപ്പുറിം അതിചെ� സംാതാചെത്ത ഉൾവിഹാിക്കുകയാാണ്് 
നോനാവിൽ ചെചായ്യുന്നത്.

തിരാണ്ട്ിവിാൽ ചുഴിറ്റിചെ�ാണ്ട്് പിത്ത് ഡ്ി എചെന്നഴുതിയാ ക്ലാാസം് മുറിിയാിനോല�് അയ്യം�ന�ാ
�ൻ കയാറിിവിന്നു. നോപിടിിച്ചുനോപിായാ തുളസംി ടിീച്ചർ മൂലയാിനോല�് ഒതുങ്ങി. ടിീച്ചറിിചെ� നീല �ിനോഫ്ാണ് 
സംാരാിയാിൽ പിിടിിമുറു�ിചെ�ാണ്ട്് അയ്യം�ന�ാ�ൻ നോചാാദിച്ചു:

എടിീ ചെപിചെങ്കാനോച്ച, എന്നതാ നിചെ� പിടിി�്
ബിി.എസം്.സംി., ബിി.എഡ്്.
ഇ� എന്നതാ പിടിി�്�്ണ്ത്
തിമിംഗംലങ്ങൾ
കടിലാന. ഞാങ്ങടി പിാനോ� പിറിഞ്ഞാാ കറുമ്പച്ചൻ.

തീരാനോദശത്ത്  കടിലാന കറുമ്പച്ചനായാി മാറുന്നു. മാനു�ിക പ്രജ്ഞാംകളുംം തിരാിച്ചറിിവുകളുംമുള്ള ഒരും 
കടിൽജീീവിിയാായാി കടിനോലാരാവിാസംികൾ കടിലാനചെയാ കാണുന്നു. മനു�യർ�ിടുന്ന നോപിരാ് കടിലാ
നയ്ക്കുംം ഇടുന്നതിലൂചെടി വിിനോധായാതാത്തിചെ�യും അതിജീീവിനത്തിചെ�യും മാനു�ിക മുഖങ്ങൾ കടിൽ
ജീീവിി�് നൽകുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്.

“കറുമ്പച്ചാ, ചെതക്കുപിടിിഞ്ഞാാട്ടി്, ഇവി്ചെടി ചെനനോറി വിള്ളീം പിടിങ്ങ് മാ” അയാാൾ മൂന്ന് പ്രാവിശയം ആവിർ
ത്തിച്ചു.

ചെപിചെട്ടിന്ന് കടിലാന മുങ്ങാങ്കുഴിിയാിട്ടു. വിലിയാ കുമിളകളുംം കൂറ്റൻ തിരാകളുംം ചെപിാട്ടിിച്ചിതറിി. മഴിയും നിലച്ചു.

അയ്യംന�ാ�ചെ� ആജ്ഞാംകചെള അനുസംരാിക്കുന്ന തിമിംഗംലം നോനാവിലിചെല സംാധാാരാണ്കാ
ഴ്ചയാാണ്്. എന്നാൽ കടിൽജീീവിികനോളാടി് ചെചായ്ത് ചെതറ്റിന് പ്രായാശ്ചിത്തം ചെചായ്ത്നോശ�ം അവിയുചെടി 
പ്രതികാരാാഗ്നിയാിൽനിന്നും നോമാചാിതനാകുന്ന അയാാൾ കൈദവിം ചെപിാട്ടിനാ�ിമാറ്റിയാ കടിലാനയുചെടി 
ആക്രമണ്ത്തിൽ മരാണ്ചെ�ടുന്നു. താൻ പിടിങ്ങളിൽനിന്നും ദിശമാറ്റി രാക്ഷിച്ച കറുമ്പച്ചൻ അയാാചെള 
വിിഴുങ്ങുന്നു. സംായാം എന്തിൽനിന്ന് രാക്ഷചെ�ട്ടുനോവിാ അതിൽത്തചെന്ന അയാാൾ മൃതിയാടിയുന്നു..

ചെചാത്തി�ാർ�് സ്രാാവി് ചെചാാറികാണ്്. ചെപിാതുസംമൂഹാം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സ്രാാവിിചെന�ാൾ 
സംമുദ്രത്തിന് നോചാരുംന്നത് ചെചാാറികാണ്്. സ്രാാവി് വിലു�മനുസംരാിച്ച് ചെചാാറികും വിിരാികവുമാകുന്നു. അതീ
വിആക്രമണ്കാരാിയാായാ സ്രാാവിാണ്് വിിരാികം. വിിരാികം എന്ന് വിളചെരാനോയാചെറി വിലു�മുള്ള മത്സയങ്ങളുംചെടി 
ചെപിാതുവിായാ നാമമാണ്്. ഒരു ലെചാറക് മണിികണ്ഠലെന വ്യിലീങ്കിികേലീയ്ക്ക്് വ്യലീിച്ചുലെകാണ്ടുകേപായിി എചെന്നാരും 
പ്രനോയാാഗംം നോനാവിലിസ്റ്റാ് നടിത്തുംന്നുണ്ട്്. സ്രാാവിിചെ� പിിടിിയാിൽ അകചെ�ട്ടി മണ്ികണ്ഠംൻ മരാണ്ചെത്ത
യാാണ്്  ദർശിക്കുന്നത്. കൈകയാിൽ ചാങ്ങല വിീണ്തുനോപിാചെലയുള്ള ബിന്ധനം. വിിലങ്ക് എന്നത് 
ആഴി�ടിലിചെ� കടിനോലാരാപ്രനോയാാഗംമാണ്്. ആഴി�ടിലിൽനിന്നും വിിലങ്ങുവിീണ് നോമാചാനമില്ലാാത്ത 
സംാമാനയമനു�യചെ� ജീീവിിതസം�ാരാമാണ്് സ്രാാവി് പിിടിിച്ച മണ്ികണ്ഠംൻ. ആഴി�ടിൽ വിിലങ്ങ് 
തീർക്കുന്നതിചെന കടിനോലാരാജീനത വിിലങ്ക് എന്ന് വിിളിച്ചു.

വിലിയാ തിരാമാലകചെള ‘ചെകാമ്പൻ’ എന്നാണ്് തീരാവിാസംികൾ വിിളിക്കുന്നത്. കടിനോലാരാ
ജീനത�് ജീലമാണ്് ശക്തി. അവിർ പുലരുംന്നതുമുതൽ അസ്തമനം വിചെരാ ജീലനോത്താടി് മല്ലാിടുന്നു. 
അതിചെന ചെമരുംക്കുന്നു. അതിൽനിന്നും പിലതും കചെണ്ട്ത്തുംന്നു. ജീീവിിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ട്് ജീലം 
ചെകാമ്പനായാി മാറുന്നു. കടിലിചെല ശക്തിനോയാറിിയാ ജീീവിിയാായാ, വിിരാികചെമന്ന് വിിളിക്കുന്ന വിലുതും 
ആക്രമണ്കാരാിയുമായാ സ്രാാവിിചെനയും ചെകാമ്പൻ എന്ന് വിിളിക്കുന്നു. അതിചെന ചൂണ്ട്യാിൽ തളയ്ക്കും
ന്ന വിീരാ പുരും�നായാ അരായാചെനയും ചെകാമ്പചെനന്ന് വിിളിക്കുന്നു. ഒനോരാ പിദം ഒരും സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
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മൂന്ന് നോമഖലകളിൽ വിയതയസ്ത അർത്ഥചെത്ത സംംവിഹാിക്കുനോമ്പാഴും ആ വിാ�ിൽ അന്തർലീനമായാി 
കിടിക്കുന്ന കൈവികാരാികത പ്രധാാനചെ�ട്ടിതാണ്്. കടിലിനോനാടി് മല്ലാിടുന്ന പുരും�ചെനനോ�ാചെല നിതയജീീ
വിിതയാാഥാർഥയങ്ങനോളാടി് നിരാന്തരാം സംംവിദിക്കുന്ന തീരാപ്രനോദശചെത്ത സ്ത്രീകചെള ചെകാമ്പള് എന്നാണ്് 
വിിളിക്കുന്നത്. ചെകാമ്പള്, ചെകാമ്പചെ� സ്ത്രീലിംഗംമായാി പിരാിഗംണ്ി�ചെ�ടുന്നു. ഇങ്ങചെന വിാ�് അതി
ജീീവിനത്തിചെ� സംാമൂഹായമുദ്രയാായാി മാറുന്നു.

നോനാവിലിൽ ചൂലീരാ് എചെന്നാരും പ്രനോയാാഗംമുണ്ട്്.
“അയ്യം�ന�ാ�ാ.....!” വിശയത്തിൽ അങ്കാപ്പുംഗംാച്ചി വിിളിച്ചു.
“അങ്കാപ്പുംഗംാച്ചി!” അയാാൾ തിരാിച്ചുവിിളിച്ചു.
“എനോന്നാന്ന് ചൂലീരാ് ”
ജീന്മാത്തിചെ� അവിസംാനചെത്ത പിിടിിവിള്ളിയാിൽ അവിൾ ചെതാട്ടു.

ചൂലീരാ് എന്ന പിദത്തിന് ഗംർഭാിണ്ിയാാക്കുക എന്നാണ്ർത്ഥം. സംാന്തം ഇണ്യുചെടി ചൂരുംം സ്ത്രീ 
ഗംർഭാവിതിയാാകുന്നതിലൂചെടി സംാധായമാകുന്ന ആഗ്രഹാങ്ങളുംചെടി കൂടിിനോച്ചരാലുമാണ്് ഈ പിദത്തിൽ 
ഉൾനോച്ചർന്നിരാിക്കുന്നത്. ഒരും കാലിൽ മന്തുള്ള അങ്കാപ്പുംഗംാച്ചി ആണ്ിചെനനോ�ാചെല നടിക്കുകയും 
മൂത്രംചെമാഴിിക്കുകയും ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. അങ്കാപ്പുംഗംാച്ചിചെയാ ചെപിണ്ണാ�ിയാത് അവിചെള�ാൾ ഒരുംപിാടി് 
മുതിർന്ന അയ്യം�ന�ാ�നാണ്്. അനോേഹാത്തിലൂചെടിയാാണ്് അവിൾ ഗംർഭാം ധാരാി�ാൻ ആഗ്രഹാിക്കു
ന്നത്. ഇണ്യുചെടി ചൂരാിനോലയ്ക്കുംം ചൂടി് വിിയാർ�ിനോലയ്ക്കുംം ലയാിച്ചുനോചാർന്ന് തന്നിൽ ചൂലീരുംണ്ട്ാക്കുവിാൻ 
അവിർ ആഗ്രഹാിക്കുന്നു.

കടിലിചെന വിർണ്ണിക്കുനോമ്പാൾ ചെസംബിാസ്റ്റായൻ ‘കടിൽ കുറിി�രാചെയാടുക്കുന്നു’ചെവിന്ന് പ്രനോയാാഗംിക്കു
ന്നുണ്ട്്. തീരാവിാസംികൾ�ിടിയാിൽ പിറിയാചെ�ടുന്ന ചെചാാല്ലാാണ്് കടിൽ കുറിി�രാചെയാടുക്കുകചെയാന്നത്. 
കർ�ിടികത്തിചെല ഇരുംളുംം പുറിത്ത് വിടിക്കുപിടിിഞ്ഞാാറുനിന്നും ആഞ്ഞാടിിക്കുന്ന കച്ചാൻ കാറ്റും 
കടിലിചെ� അടിിത്തട്ടിിചെല ശക്തമായാ നീചെരാാഴുക്കും കടിലിചെനയാാചെക ഇള�ിമറിിക്കും. ഈ സംമയാം 
തീരാത്തുംനിന്ന് കടിലിചെന നോനാക്കുനോമ്പാൾ തീരാത്താഞ്ഞാടിിക്കുന്ന ഭാീമൻ തിരാമാലകൾ കൂടിാചെത 
അകചെല കടിലിചെ� മുകൾ�രാ�ിൽ അലറിിവിരുംന്ന അലകളുംം ഒ�ം കാറ്റിചെ� ഇരാമ്പലും നോചാർന്നു
സൃഷ്ടംിക്കുന്ന കലു�ിതമായാ അന്തരാീക്ഷചെത്തയാാണ്് കടിൽ കുറിി�രാചെയാടുക്കുക എന്നതുചെകാണ്ട്്  
ഉനോേശിക്കുന്നത്. കടിലിനും തീരാത്തിനും ഒനോട്ടിചെറി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്ന കാലമാണ്ിത്.

നോനാവിലിൽ പിലയാിടിത്തുംം കനോണ്ണാ�് പിാടുന്നതായാി പിറിയുന്നു. മരാണ്ത്തിനുനോശ�ം മരാി
ച്ചവിചെ� ജീീവിിതാപിദാനങ്ങൾ പിാടുന്ന പ്രവിർത്തിയാാണ്ിത്. ഒരും വിയക്തിയുചെടി വിളർച്ച സംാന്തം 
കണ്ണിനുമുന്നിലൂചെടി കണ്ട് ഒരുംകൂട്ടിം മനു�യരുംചെടി ആത്മസംമീപിനങ്ങളാണ്് കനോണ്ണാ�ിലൂചെടി പുറിത്തും
വിരുംന്നത്. മനു�യജീീവിിതത്തിൽ നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്് ഇവിിചെടി പ്രധാാനം. അതുവിചെരാ 
ജീീവിിച്ചിരുംചെന്നാരും മനു�യൻ മൃതനായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ അയാാൾ സം�രാിച്ച ചാലനമാതൃകകചെളല്ലാാം 
കനോണ്ണാക്കുകളായാി പുറിത്തുംവിരുംന്നു. കടിലും കടിനോലാരാഭാാ�യും ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാപ്രതിനോരാാധാമായാി മാറ്റി
ത്തീർക്കുവിാൻ അനോേഹാത്തിന് സംാധാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

രാാജീാ�ന്മാാരുംചെടി പുസ്തകത്തിൽ കടിലും തീരാനോദശഭാാ�യും ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രതിനോരാാധാം എന്ന 
നിലയാിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു. ചെചാത്തിയുചെടി ചാരാിത്രംവിർത്തമാനങ്ങളിലൂചെടി തീരാനോദശമനു�യചെരായും 
അവിരുംചെടി അതിസംങ്കീർണ്ണതകചെളയും ആത്മസംംഘർ�ങ്ങചെളയും നോനാവിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. 
കടിനോലാരാജീനതയുചെടി വിിശാാസംങ്ങചെളയും ചെകട്ടുകഥകചെളയും മിത്തുംകചെളയും അവിതരാി�ിക്കുന്നതി
ലൂചെടി അതിജീീവിനത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാികതലം വിയാഖയാനം ചെചായ്യംചെ�ടുന്നു. നോകരാളീയാ ചെപിാതുമണ്ഡ്ല
ത്തിൽ നിരാന്തരാം തിരാസ്കാരാി�ചെ�ടുന്ന ഒരും ജീനതയുചെടി നോബിാധാപൂർവ്വമുള്ള അടിയാാളചെ�ടുത്തലാണ്് 
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ടിിനോനാ നോതാമസം് 

ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം ഗംനോവി�കൻ. കവിി കഥാകൃത്ത്. ചാരാിത്രംം 
നോരാഖചെ�ടുത്താത്ത ചാിലത്, ആണ്നോവിലികളിൽ ആണ് ശലഭാങ്ങൾ എന്നനോപിാൽ എന്നിവി കവിിതാ സംമാ
ഹാാരാങ്ങൾ.ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥയും നോലഖനങ്ങളുംം എഴുതുന്നു.

രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകം. ഇത്തരാത്തിൽ കടിനോലാരാജീനതയുചെടി ജീീവിിതാവിസ്ഥകചെളയും സംംഘർ
�ങ്ങചെളയും കടിനോലാരാഭാാ�യാിലൂചെടി കൈവികാരാികബിദ്ധിവും സുതാരായവുമായാി അവിതരാി�ി�ാൻ 
രാജാക്കന്മാാരുലെെ പുസ്തകത്തിലൂചെടി ചെസംബിാസ്റ്റായന് സംാധാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. കൈകയ്യംടി�മുള്ള ഭാാ�യും ചാിരാപി
രാിചാിതമായാ ഇടിങ്ങളുംചെടി അടിയാാളചെ�ടുത്തലും നോനാവിലിചെ� പ്രനോതയകതയാാണ്്.
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ഒരും കാലഘട്ടിത്തിചെ� ചാരാിത്രംം  
മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാചെ� കൃതികളിലൂചെടി

ബിിജീിന എം.
അസംിസ്റ്റാ�് ചെപ്രാഫ്സംർ, സംി.എ.എസം്. നോകാനോളജീ്, മാടിായാി

അദ്ധിയാപികൻ, കാവിയനിരൂപികൻ, ഉപിനയാസംകർത്താവി്, വിാഗ്മി, സംാമൂഹായനോസംവികൻ, സംമുദായാ 
നോനതാവി്, പിത്രംപ്രവിർത്തകൻ തുടിങ്ങി വിിവിിധാ നോമഖലകളിൽ വിയാപിരാിച്ച വിയക്തിയാാണ്് മൂർനോ�ാത്ത് 
കുമാരാൻ. മലയാാള ചെചാറുകഥാ രാംഗംത്ത് ഒന്നാം തലമുറിയാിചെല പ്രമുഖസ്ഥാനമാണ്് അനോേഹാത്തിനു
ണ്ട്ായാിരുംന്നത്.

വിടിനോ� മലബിാറിിചെല പ്രസംിദ്ധിമായാ തീയ്യം കുടുംബിത്തിൽ മൂർനോ�ാത്ത് രാാമുണ്ണിയുചെടിയും 
കു�ിരുംതയുചെടിയും ഏകമകനായാിട്ടി് 1874-ലാണ്് കുമാരാൻ ജീനിക്കുന്നത്. മൂർനോ�ാത്ത് രാാമുണ്ണി 
ഒരും അബി്കാരാി ബിിസംിനസ്സുകാരാനും അതിലുപിരാി ഒരും സംാമൂഹായ പിരാിഷ്കർത്താവുമായാിരുംന്നു. മരും
മ�ത്തായാത്തിചെല വിയവിസ്ഥകൾ മൂലം ധാനികനായാ പിിതാവിിചെ� സംാത്തും�ൾ അനുഭാവിി�ാൻ 
കുമാരാന് നോയാാഗംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലാ. വിളചെരാ ചെചാറു�ത്തിൽ തചെന്ന അനോേഹാത്തിന് അച്ഛിനും അമ്മിയും 
നഷ്ടംചെ�ട്ടിതിനാൽ അമ്മിാവിൻമാരുംചെടി നിയാന്ത്രണ്ത്തിലായാിരുംന്നു വിളർന്നത്. അമ്മിയാില്ലാാത്ത 
ദുഃഖമാണ്് 16-ാം വിയാസ്സിൽ കവിിതാ രൂപിത്തിൽ സംരാസംാതി മാസംികയാിൽ കുമാരാൻ പ്രസംിദ്ധിീകരാി
ച്ചത്. അ�ാലം ചെതാട്ടുതചെന്ന സംാഹാിതയരാംഗംത്തുംം ചെപിാതുകാരായങ്ങളിലും അനോേഹാം ഏചെറി ശ്രീദ്ധിിച്ചു. 
ബ്രിണ്ണൻ നോകാനോളജീിൽ നോചാർചെന്നങ്കിലും മദിരാാശിയാിൽ നിന്നാണ്് എഫ്്.എ. പിഠനം പൂർത്തിയാാ
�ിയാത്. 1887-ൽ നോകാഴിിനോ�ാടി് ചെസം�് നോജീാസംഫ്് നോബിായാ്സം് കൈഹാസ്കൂളിൽ അധായാപികനായാി 
നിയാമനം ലഭാിച്ചു. അനോേഹാത്തിചെ� അധായാപിന രാീതിയും സംംഘാടിനമികവും മനസ്സിലാ�ിയാ 
അധാികാരാികൾ അനോേഹാചെത്ത ആ സ്കൂളിചെല പ്രധാാന അദ്ധിയാപികനായാി നിയാമിച്ചു. 1900 മുതൽ 
1902 വിചെരാ അനോേഹാം നോസംവിനമനുഷ്ഠിിച്ചു. മൂർനോ�ാത്തിചെ� കഴിിവുകൾ യൂനോറിാപിയൻ അധാികാരാികൾ 
നോപിാലും അംഗംീകരാിച്ചിരുംന്നു. ചെപിണ്കുട്ടിികളുംചെടി വിിദയാഭായാസം കാരായത്തിൽ അനോേഹാം വിളചെരായാധാികം 
ശ്രീദ്ധി ചെചാലുത്തിയാിരുംന്നു. നോകാണ്ചെവി�് സ്കൂളിൽ അദ്ധിയാപികനായാ 1902-06 കാലത്ത് ഇനോേഹാം 
ചെപിണ്കുട്ടിികളുംചെടി തുടിർ വിിദയാഭായാസംത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും നോവിണ്ട്ി വിളചെരായാധാികം പ്രവിർത്തി
ച്ചിട്ടുണ്ട്്.1 മദിരാാശി യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റി ചെമട്രിിക്കുനോല�ൻ പിാസ്സായാ ആദയചെത്ത നോകരാളീയാ വിനിത നോഗ്രസംി 
ചാന്ദ്രൻ, സംാമൂഹാിക രാംഗംത്ത് ശ്രീദ്ധി നോനടിിയാ പിി.വിി. ജീാനകിയാമ്മി, ടിി.പിി. ജീാനകിയാമ്മി എന്നിവിർ 
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കുമാരാൻമാസ്റ്റാരുംചെടി ശി�യകളായാിരുംന്നു. 1897-1930 വിചെരാ ഇനോേഹാം നിട്ടൂർ സ്കൂളിലും, ചെസം�് നോജീാസംഫ്് 
സ്കൂളിലും അധായാപികനായാി നോജീാലി ചെചായ്തു.

മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാൻ ഒനോരാ സംമയാം അധായാപികനായും, സംാമൂഹാിക പ്രവിർത്തകനായും 
സംാഹാിതയപ്രവിർത്തകനായും പിത്രംപ്രവിർത്തകനായും പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 1894-1914 വിചെരാ ഇനോേഹാം 
പിത്രംപ്രവിർത്തന രാംഗംത്തുംണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഉനോദയാഗംസ്ഥ നോമധാാവിിതാത്തിനും നോസംച്ഛി ാാധാിപിതയത്തിനും 
അഴിിമതിക്കും എതിരാായാിട്ടിാണ്് മൂർനോ�ാത്ത് നിരാന്തരാം എഴുതിയാത്. നോകരാള സം�ാരാിയുചെടിയും 
സംരാസംാതിയുചെടിയും പിത്രംാധാിപിർ എന്ന നിലയാിലും ബ്രിിട്ടിീ�് മലബിാറിിചെലയും തിരുംവിിതാംകൂറിിചെല
യും മലയാാള പിത്രംങ്ങളിചെല നോലഖകനായും അനോേഹാം നോപിചെരാടുത്തും. അതിനുപുറിനോമ ഗംജീനോകസംരാി, 
സംതയവിാദി, ചാിന്താമണ്ി, ആത്മനോപിാ�ിണ്ി വിിദയാലയാം, ധാർമ്മിം തുടിങ്ങിയാ നിരാവിധാി ആനുകാലിക 
പ്രസംിദ്ധിീകരാണ്ങ്ങളുംചെടി പിത്രംാധാിപിരാായാി മൂർനോ�ാത്ത് പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്. എറിണ്ാകുളത്തുംനിന്നും 
നോതാമസം് നോപിാൾ ‘ദീപിം’ എന്ന ഒരും സംചാിത്രം മാസംിക ആരാംഭാിച്ചനോ�ാൾ അതിചെ� പിത്രംാധാിപിരാായാി 
നിയാമിച്ചത് മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാചെനയാാണ്്. മലയാാള ഗംദയസംാഹാിതയം തനതായാ രാീതിയാിൽ രൂപിം 
ചെകാണ്ടുവിന്ന കാലത്തുംതചെന്ന ചെചാറുകഥ, ഉപിനയാസംം, നിരൂപിണ്ം, ഹാാസംയനോലഖനം, വിിവിർത്തനം 
തുടിങ്ങിയാ നോമഖലകളിൽ അനോേഹാം വിലിയാ സംംഭാാവിനകൾ നൽകി. നിരാവിധാി കവിിതകളുംം അനോേ
ഹാത്തിനോ�തായാിട്ടുണ്ട്്. മലയാാളത്തിചെല ആദയചെത്ത ചെചാറുകഥ രാചാിച്ചത് നോകസംരാി നോവിങ്ങയാിൽ 
കുഞ്ഞാിരാാമൻ നായാാനാരാാചെണ്ന്നത് ഇന്ന് ചെപിാതുചെവി അംഗംീകരാി�ചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാൽ ചെചാറു
കഥാരാാഗംചെത്ത സംജീീവി സംാന്നിധായം ചെകാണ്ട്് മലയാാളത്തിചെല ചെചാറുകഥയുചെടി ആരാംഭാം മൂർനോ�ാത്തും 
കുമാരാനിൽ കാണുന്ന ചാരാിത്രംകാരാന്മാാരുംമുണ്ട്്.2 നൂറിിൽപിരാം ചെചാറുകഥകൾ അനോേഹാം പ്രസംിദ്ധിം 
ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. ഭാാ�യാിചെല ആദയകാല നോനാവിൽ രാചായാിതാ�ളിൽ പ്രമുഖമായാ ഒരും സ്ഥാനവും 
മൂർനോ�ാത്തിനുണ്ട്്. ഗംജീനോകസംരാി, വിജ്രസൂചാി, പിതഞ്ജിലി എന്നിങ്ങചെന പില തൂലിക നാമങ്ങളിൽ 
അനോേഹാം എഴുതിയാിട്ടുണ്ട്്. ഗുരുംനോദവിചെ� ആദർശങ്ങളുംചെടി കാലിക പ്രാധാാനയവും സംാർവ്വലൌകിക
തയും ഉൾചെ�ാണ്ട് അനോേഹാം ആ ദർശനങ്ങൾ ജീനങ്ങളിചെലത്തിക്കുവിാൻ പ്രയാത്നിച്ചു.

വിസുമതി, അമ്പുംനായാർ, ചെവിള്ളികൈ�, നോലാകപിവിാദം, കനകംമൂലം എന്നിവിയാാണ്് മൂർനോ�ാ
ത്തിചെ� നോനാവിലുകൾ. ഇതിൽ വിസുമതി ഒയ്യംാരാത്തും ചാന്തുനോമനോനാചെ� ഇന്ദുനോലഖനോയാാടി് താരാതമയചെ�
ടുത്താവുന്ന രാചാനാഭാംഗംിയും ആഖയാനചാാതുരാിയുമുള്ള കൃതിയാാണ്്. കഥാനായാികയാായാ വിസുമതി, 
നായാകനായാ ദാനോമാദരാൻ നവിനോറിാജീി, നോസംട്ടു എന്നിവിചെരാാചെ� സംവിിനോശ�തയുള്ള കഥാപിാത്രംങ്ങ
ളാണ്്. പ്രണ്യാ കഥയാാചെണ്ങ്കിലും സംാമുദായാിക പിരാിനോപ്രക്ഷയത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടിതാണ്് ഇതിചെ� 
പ്രനോമയാം. ബ്രിിട്ടിീഷു ഭാരാണ്വും പിാശ്ചാതയ സംംസ്കാാരാവും വിടിനോ� മലബിാറിിചെല തീയാരുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത 
സംാാധാീനിച്ചചെതങ്ങചെനചെയാന്ന് വിയക്തമായാി പ്രതിപിാദിക്കുന്ന നോനാവിലാണ്് വിസുമതി. ഈ കൃതി 
ഒരും കാലഘട്ടിത്തിചെ� ചാരാിത്രംത്തിനോല�ാണ്് ചെവിളിച്ചം വിീശുന്നത്. പിലതരാം സംാമൂഹാിക അനാ
ചാാരാങ്ങചെള വിിമർശനവിിനോധായാമാ�ി ബിഹുഭാാരായതാം, മരുംമ�ത്തായാം തുടിങ്ങിയാവിചെയാ ഉന്മൂലനം 
ചെചായ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രം പിശ്ചാത്തലം ചെവിളിചെ�ടുത്തുംന്നുണ്ട്്. പിാശ്ചാതയ ചാിന്താരാീതികളുംചെടി സംാാധാീന
ഫ്ലമായാി നോകരാളീയാരുംചെടി ചാിന്താരാീതിയാിൽ വിന്ന മാറ്റം വിസുമതി എന്ന നോനാവിലും ഇന്ദുനോലഖയും 
താരാതമയം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ നോബിാധായമാകുന്നു. 1887-ൽ ചാന്തുനോമനോനാൻ രാചാിച്ച ഇന്ദുനോലഖയാിൽ ജീാതി 
വിലി�വും പ്രഭുതാമുള്ളവിചെരാ മാത്രംം അംഗംീകരാിക്കുന്ന കാരാണ്വിന്മാാർചെ�തിചെരാ നോപിാരാാടിി തനി�ി
ഷ്ടംചെ�ട്ടിവിനും വിിദയാസംമ്പന്നനുമായാ ഒരും ചെചാറു��ാരാചെന നായാിക സംാന്തമാക്കുന്നു. 25 വിർ�ങ്ങൾ
�് നോശ�ം 1912-ൽ വിസുമതിയാാകചെട്ടി വിിദയാസംമ്പന്നചെനയുനോപിക്ഷിച്ച് തചെ� മനസ്സിനിണ്ങ്ങുന്ന 
ചെമട്രിിക്കുനോല�ൻ വിചെരാ മാത്രംം പിഠിച്ച യുവിാവിിചെനയാാണ്് വിരാിക്കുന്നത്. വിിദയാഭായാസംത്തിലൂചെടി നോനടിിയാ 
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അഭാിപ്രായാ സംാാതന്ത്രയം, ചെപിണ്കുട്ടിികചെള ശക്തരാാക്കുന്ന ചാിത്രംം ഇരും നോനാവിലുകളിലുമുണ്ട്്.

വിടിനോ� മലബിാറിിചെല തീയ്യംരുംചെടി സംാമൂഹാിക, സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതത്തിചെ� പ്രതിഫ്ല
നമാണ്് വിസുമതി എന്ന നോനാവിൽ. തിയ്യം ജീാതിയാിചെല നോവി�സംംസ്കാാരാചെത്തക്കുറിിച്ചും പിാർസംി 
ഇടിചെപിടിലിചെ� ഫ്ലമായാി തീയ്യം സ്ത്രീകൾ സംാരാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതിചെനകുറിിച്ചും നോനാവിലിൽ 
പിരാാമർശമുണ്ട്്. യാഥാതഥ നിലപിാടുകൾ നോനാവിൽ രാചാനയാിൽ സംാീകരാിച്ച അനോേഹാം കഥയാിലും 
നോനാവിലിലും മനു�യചെ� ദുഃഖം, സംനോന്താ�ം, നോ�ഹാം എന്നിങ്ങചെനയുള്ള വിികാരാങ്ങചെള സംാാഭാാവിിക
മായാി ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നു. മർ�ടി സംനോന്ദശം, ആശാകുല, ഇലഞ്ഞാിപ്പൂമാല എന്നിവി മൂർനോ�ാത്തിചെ� 
പ്രസംിദ്ധിമായാ പിദയകൃതികളാണ്്. ‘ആശാകുല’ കീറ്റ്സംിചെ� ഇസംചെബില്ലായുചെടി സംാതന്ത്രാനുവിാദമാണ്്.

സംാമൂഹായയാാഥാർത്ഥയങ്ങചെള വിിമർശനബുദ്ധിിനോയാാചെടി കഥാവിി�യാമായാി പ്രതിപിാദിച്ച് 
സംാമൂഹാിക ജീീർണ്ണതകചെള കുറിിച്ച് ജീനങ്ങചെള നോബിാധാവിൽ�രാിക്കുവിാൻ മൂർനോ�ാത്ത് പിരാിശ്രീമിച്ചി
ട്ടുണ്ട്്. ഒരും കാലഘട്ടിത്തിചെ� ചാരാിത്രംം പിറിയുന്ന മൂർനോ�ാത്തിചെ� അതിപ്രശസ്തമായാ കവിിതയാാണ്് 
‘ഒരും തീയാ കുട്ടിിനോയാാടി് ’. ജീാതിനോമധാാവിിതാത്തിചെനതിചെരാ പിടിചെപിാരുംതാനുള്ള ആഹാാാനമാണ്് ഈ 
കവിിതയാിലുള്ളത്. മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാൻ ‘പിരാാക്രമശാലിയാായാിരുംന്ന ഒരും സംാഹാിതയകാരാൻ’ 
ആയാിരുംന്നു എന്ന് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�ിൽ പിരാാമർശി�ചെ�ട്ടിത് ഈ സംാഹാചാരായത്തിലാണ്്.3 
കണ്ട്ത്തിൽ വിർഗംീസം് മാ�ിളയാാണ്് തചെന്ന സംാഹാിതയരാംഗംത്തിനോലക്കു ചെകാണ്ടുവിന്നചെതന്ന് 
കൃതജ്ഞാംതാ നിർഭാരാമായാ ഭാാ�യാിൽ അനോേഹാം പില അവിസംരാങ്ങളിലും തുറിന്നുപിറിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്്.4

ശ്രീീനാരാായാണ് ഭാക്തനും സംമുദായാ നോ�ഹാിയും സംാമൂഹായ പിരാിഷ്കർത്താവുമായാിരുംന്നു മൂർനോ�ാ
ത്ത് കുമാരാൻ. തീയാർക്കും ഈഴിവിർക്കും നോവിണ്ട്ി പ്രയാത്നിക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം തചെന്ന തീയാചെരാ�ാൾ 
താചെഴിയുള്ളവിർക്കുനോവിണ്ട്ിയും അനോേഹാം പ്രയാത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 1930-ലാണ്് രാണ്ട്് ഭാാഗംങ്ങളിലായാി ഗുരും
നോദവിചെ� സംമഗ്രജീീവിിത ചാരാിത്രംം അനോേഹാം രാചാിച്ചത്. ഈ ജീീവിചാരാിത്രം രാചാന മൂർനോ�ാത്തിചെന 
സംംബിന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഒരും ഭാക്തചെ� ആത്മസംമർ�ണ്മായാിരുംന്നു. അനോേഹാം രാചാിച്ച ‘ഒയ്യംാരാത്തും 
ചാന്തുനോമനോനാൻ’, ‘നോവിങ്ങയാിൽ കുഞ്ഞാിരാാമൻ നായാനാർ’ എന്നീ ജീീവിചാരാിത്രംങ്ങളുംം ശ്രീദ്ധിനോനടിിയാിരുംന്നു. 
ഒരും ഉപിനയാസംകാരാ ൻ എന്ന നിലയാിലും മൂർനോ�ാത്ത് പ്രസംിദ്ധിനായാിരുംന്നു. 1907-മുതൽ തലനോശ്ശി
രാിയാിൽ നിന്നു ഒരും വിയാപിാരാിയാായാ ടിി. ശിവിശങ്കരാചെ� ഉടിമസ്ഥതയാിലും മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാചെ� 
പിത്രംാധാിപിതയത്തിലും പുറിചെ�ട്ടി ഒരും പിത്രംമാണ്് മിതവിാദി.5 കുമാരാനാശാചെ� വിീണ്പൂവി്, ‘ചാന്തുനോമ
നോനാചെ� ജീീവിചാരാിത്രംം’ എന്നിവി ആദയമായാി പ്രസംിദ്ധിചെ�ടുത്തിയാത് മിതവിാദിയാിലാണ്്.

ഇന്ദുനോലഖ എന്ന നോനാവിൽ നാടികരൂപിത്തിലാ�ിയാനോ�ാൾ സൂരാിനമ്പൂതിരാി�ാടിിചെ�യും, 
ശീനു�ട്ടിരുംചെടിയും നോവി�ം ചെകട്ടിിയാത് അനോേഹാമായാിരുംന്നു. മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാൻ നാരാായാണ്ഗുരും 
സംാാമികളുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത ആസ്പദമാ�ി വിടി�ൻപിാട്ടി് രാീതിയാിൽ എഴുതിയാ കഥാഗംാനമാണ്് 
അമ്പല�ാട്ടി്. മിതവിാദിയാിലും, സംനോഹാാദരാൻ മാസംികയാിലും ഇത് പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കുകയുണ്ട്ായാി. 
വിടിനോ� മലബിാറിിചെല ഈഴിവിരുംചെടിയും, താണ് ജീാതി�ാരുംചെടിയും നിതയജീീവിിതത്തിൽ പ്രചാാരാമു
ണ്ട്ായാിരുംന്ന നിരാവിധാി ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം, കൈശലികളുംം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്്.

മലബിാർ പ്രനോദശചെത്ത നായാർ, ഈഴിവി സംമുദായാങ്ങളിചെല നാട്ടിാചാാരാങ്ങചെള മനസ്സിലാ�ാൻ 
അമ്പല�ാട്ടി് കുചെറിചെയാാചെ� സംഹാായാിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെചാമ്പഴിന്തിചെതാട്ടി് തലനോശ്ശിരാി ജീഗംന്നാഥ നോക്ഷത്രം 
പ്രതിഷ്ഠി വിചെരായുള്ള ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരുംവിിചെ� ജീീവിിതചെത്ത കുഞ്ഞാിച്ചന്തുവും തമ്പുംരാാനുമായാിട്ടുള്ള 
സംംഭാാ�ണ്ത്തിലൂചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ് കലകചെളക്കുറിിച്ചും നാനോടിാടിി പിാരാമ്പരായങ്ങചെള
ക്കുറിിച്ചും മൂർനോ�ാത്തിനുള്ള അറിിവിിചെ� പ്രതയനോക്ഷാദാഹാരാണ്മാണ്് പൂരാ�ളിചെയാക്കുറിിച്ച് അനോേ
ഹാചെമഴുതിയാിട്ടുള്ള പ്രബിന്ധങ്ങൾ.
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സംമകാലീന സംാമൂഹാികസംംഭാവിങ്ങനോളാടി് സംഫ്ലമായാി പ്രതികരാിച്ച പുനോരാാഗംമനോനച്ഛുവിായാ 
പിത്രംാധാിപിർ എന്ന നിലയാിൽ നോകരാളസം�ാരാിയാിലൂചെടി നോപിചെരാടുത്ത അനോേഹാം പിൌരാജീീവിിതത്തിചെല 
പിരാിവിർത്തനാത്മകമായാ ഒരും മണ്ഡ്ലവുമായാി ബിന്ധചെ�ട്ടു രാംഗംപ്രനോവിശനം ചെചായ്യുന്നത് 1905-ൽ 
തലനോശ്ശിരാി ജീഗംന്നാഥനോക്ഷത്രംത്തിചെ� നിർമ്മിാണ്പ്രവിർത്തനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്്. ജീഗംന്നാഥ 
നോക്ഷത്രംത്തിൽ ഹാരാിജീനങ്ങൾ�് പ്രനോവിശനം അനുവിദി�ാത്തതിൽ അനോേഹാം എതിർ�് പ്രക
ടിി�ിച്ചു. ഇ�ാരായത്തിൽ അനോേഹാത്തിന് സംാന്തം ബിന്ധു�ളുംചെടിയും നാട്ടുകാരുംചെടിയും എതിർ�് 
നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നു. ‘പുലയാചെരാ നോക്ഷത്രംത്തിൽ കടിത്താം’ എന്ന് ശ്രീീനാരാായാണ്ഗുരും പിറിഞ്ഞാത് 
അനോേഹാചെത്ത കൈവികാരാികമായാി സംാാധാീനിക്കുകയും ദീർഘദണ്ഡ് നമസ്കാാരാം ചെചായ്യുകയും ചെചായ്തു. 
കാരാണ്ം സംാമൂഹാിക ഉന്നമനവും അധാഃകൃനോതാദ്ധിാരാണ്വും ഉള്ളിൽ നിന്നുയാർന്നുവിന്ന ആത്മാർ
ത്ഥതയാായാിരുംന്നു അനോേഹാത്തിന്. എല്ലാാ ജീാതിയാിൽ ചെപിട്ടിവിചെരായും നോക്ഷത്രം ഭാരാണ് സംമിതിയാിൽ 
ഉൾചെ�ടുത്താൻ മൂർനോ�ാത്ത് ശ്രീമിച്ചു. ഗുരുംധാർമ്മി സംമാജീം, ശ്രീീനാരാായാണ് വിളണ്ട്ിയാർ സംംഘം 
എന്നീ സംംഘടിനകൾ�് രൂപിം നല്കി, അവിയ്ക്കും കീഴിിൽ സംാധാാരാണ്�ാരാായാ ഗുരുംനോദവിഭാക്തന്മാാചെരാ 
അണ്ിനിർത്താൻ കർമ്മികുശലനായാ ഒരും സംംഘാടികചെനന്ന നിലയാിൽ മൂർനോ�ാത്തിനു കഴിിഞ്ഞു.

നോകരാളത്തിചെല അവിർണ്ണവിിഭാാഗംചെത്ത മാത്രംമല്ലാ അനയനാടുകളിചെല പിിനോന്നാ� വിർഗ്ഗ�ാചെരാ
യും നാരാായാണ്ഗുരുംവിിചെ� സംനോന്ദശങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിൽ സംംഘടിി�ിച്ചു ശക്തരാാ�ണ്ചെമന്ന 
ആശയാത്തിചെ� വിക്താവു കൂടിിയാായാിരുംന്നു അനോേഹാം. ശ്രീീനാരാായാണ്ഗുരും സംാാമികളുംചെടി ‘ഒരും ജീാതി, 
ഒരും മതം, ഒരും കൈദവിം മനു�യന് ’ എന്ന സംനോന്ദശചെത്ത മലബിാറിിൽ പ്രചാരാി�ി�ാൻ മുൻനിരായാി
ലുണ്ട്ായാിരുംന്നു മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാനാണ്്.

പിതിചെനട്ടുവിർ�നോത്താളം മുനിസംി�ൽ കൌണ്സംിലറിായാിട്ടി് പ്രവിർത്തിച്ച അനോേഹാം പിലവിിധാ 
സംാമൂഹാിക നോക്ഷമ പ്രവിർത്തനങ്ങളിലും പിങ്കാളി ആയാിട്ടുണ്ട്്. ഒമ്പതു വിർ�ം ജീില്ലാാ വിിദയാഭായാസം 
കൌണ്സംിൽ ചെമമ്പറിായാി നോകാട്ടിയാം താലൂ�ിചെ� ഉപിാദ്ധിയക്ഷനായാി അനോേഹാം പ്രവിർത്തിച്ചു. 
മദ്രാസം് യൂണ്ിനോവിഴ്ിറ്റിയുചെടി മലയാാളം പിരാിരാക്ഷകനായാിട്ടും പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ജീന്മാി കുടിിയാാൻ 
പ്രശ്നം ചാർച്ചചെചായ്യുന്നതിന് മദിരാാശി സംർ�ാർ ചുമതലചെ�ടുത്തിയാ കമ്മിിറ്റിയാിൽ കുടിിയാാൻമാരുംചെടി 
പ്രതിനിധാികളിചെലാരാാളുംമായാിരുംന്നു മൂർനോ�ാത്ത്.6

1941 ജൂണ് 26-ന് തചെ� 67-ാമചെത്ത വിയാസ്സിൽ മൂർനോ�ാത്ത് നിരായാതനായാി. അനുനോശാചാന 
നോയാാഗംത്തിൽ ഉള്ളൂർ പിറിഞ്ഞാ വിാക്കുകൾ മൂർനോ�ാത്തുംമായാി അനോേഹാത്തിന് എത്രംനോത്താളം 
ഗംാഢബിന്ധം ഉണ്ട്ായാി എന്നു വിയക്തമാക്കുന്നു. “ഹൃദയാം നോന്താവിജീാ നാതി പ്രീതിനോയാാഗംം പിരാസ്പരാം” 
എന്നു പിറിയാത്ത�വിണ്ണം ഞാങ്ങളുംചെടി കൈമത്രംി അത്രംമാത്രംം ഗംാഢവും പിരാിശുദ്ധിവുമായാിരുംന്നു.7 വിള്ള
നോത്താൾ ഉൾചെ�ചെടി സംാമൂഹാിക സംാംസ്കാാരാിക മണ്ഡ്ലത്തിചെല പ്രമുഖചെരാല്ലാാം മൂർനോ�ാത്തിചെ� 
നിരായാണ്ത്തിൽ ഹൃദയാ നോവിദനനോയാാചെടി അനുനോശാചാനം നോരാഖചെ�ടുത്തി.

മനു�യനോ�ഹാിയും പിണ്ഡ്ിതനുമായാ ഒരും വിയക്തിയുചെടി സംാഹാിതയസംാംസ്കാാരാിക രാംഗംചെത്ത 
ഇടിചെപിടിലുകൾ ഒരും കാലഘട്ടിചെത്ത നോരാഖചെ�ടുത്തിയാതിചെ� നിദർശനമാണ്് മൂർനോ�ാത്ത് 
കുമാരാചെ� ജീീവിിതവും കൃതികളുംം. അത് അർഹാിക്കുന്ന ആദരാനോവിാടുകൂടിി തിരാിച്ചറിിയാചെ�ടുകയും 
പിഠി�ചെ�ടുകയും ചെചാനോയ്യംണ്ട്ത് കാലഘട്ടിത്തിചെ� ആവിശയമാണ്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1. ഐ.ആർ. കൃഷ്ണൻ നോമത്തല, മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാൻ: ജീീവിിതം സംമരാമാ�ിയാ നോനതാവി്, നാ�ണ്ൽ ബു�് സ്റ്റാാൾ, 

2016, പുറിം 43.



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 7278

2. സംി. ആർ. നോകശവിൻ കൈവിദയർ, മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാൻ, ശ്രീീനാരാായാണ് സംാംസ്കാാരാികനോകന്ദ്രം, കുട്ടിിമാക്കുൻ സ്മരാണ്ിക, 

2015.

3. മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�്, 1941, ചെസംപി്റ്റംബിർ 7.

4. അനോത പുസ്തകം.

5. ചുമ്മിാർ ചൂണ്ട്ൽ, സുകുമാർചെപിാറ്റ�ാടി് (എഡ്ി.), മലയാാളപിത്രംചാരാിത്രംം, സംതയനാദം ശതാബ്ദി സ്മാരാക പ്രസംിദ്ധിീക

രാണ്ം, 1977, പുറിം 127-128.

6. Sree Narayana Guru Centenary Souvenir, 1954, Shivagiri.

7. മൂർനോ�ാത്ത് സ്മാരാകഗ്രന്ഥം, 1941, പുറിം 4-5.

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
52. മൂർനോ�ാത്ത് കുഞ്ഞാ�, മൂർനോ�ാത്ത് കുമാരാൻ ( ജീീവിചാരാിത്രംം ), നാ�ണ്ൽ ബുക്സി് സ്റ്റാാൾ, നോകാട്ടിയാം, 1975.

53. മൂർനോ�ാത്ത് ശ്രീീനിവിാസംൻ അച്ഛിനുനോശ�ം, വിിദയാവിിലാസംം പ്രസ്സ്, തലനോശ്ശിരാി, 1950.

ബിിജീിന എം.
കൂത്തുംപിറിമ്പ് സംാനോദശി ആണ്്, പിത്തും വിർ�മായാി മാടിായാി നോകാനോളജീിൽ ചാരാിത്രം വിിഭാാഗംം അധായാപിിക ആയാി 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. ചെകാനോളാനിയാൽ ആധുനികത മലബിാറിിചെല തിയ്യം സംമുദായാത്തിൽ ഉണ്ട്ാ�ിയാ സംാമൂഹാിക 
വിിദയാഭായാസം പുനോരാാഗംതിചെയാ കുറിിച്ച് കണ്ണൂർ സംർവികലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്ം ചെചായ്യുന്നു.
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