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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

2022 പ്രതീീക്ഷയുടെെ വർഷമാാണ്്. കോ�ോവിിഡ്് രോ�ോഗാാണു കൊ�ൊണ്ടുവന്ന
ആതുരതകൾ മറിികടന്ന്് ലോ�ോകംം പതിിയെ� സാാധാാരണ ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കു
മടങ്ങിിവരിികയാാണ്്. പുതുമ പുലർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സകല
മേ�ഖലകളുംം വീീണ്ടെ�ടുക്കാാനുള്ള പരിിശ്രമംം എഴുത്തിിന്റെ� മേേഖലയിിലുമുണ്ട്്.
ഇടർച്ചകളിില്ലാാതെ� ലക്ഷ്യയത്തിിലെ�ത്താാനുള്ള പരിിശ്രമത്തിിൽ ചെ�ങ്ങഴിിയുംം
പങ്കുചേ�രുകയാാണ്്. കല, സംംസ്കാാരംം, മാാനവിിക വിിഷയങ്ങൾ, ഭാാഷാാ
ചിിന്തകൾ, സാാങ്കേ�തിികത എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം പരിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ
പുനർനിിർവ്വചിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥയോ�ോടു ചേ�ർന്നു നിിന്നു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� കരുത്ത്് തിിരിിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയുമെെന്ന
പ്രതീീക്ഷയോ�ോടെെ ചെ�ങ്ങഴിിയുടെെ ഏഴാം�ം ലക്കംം സമർപ്പിിക്കുന്നു.
മലയാാള ഭാാഷയുടെെ ഇനിിയങ്ങോ�ോട്ടുള്ള വളർച്ച അത്് എന്തുമാാത്രംം പുതിിയ
സാാങ്കേ�തിികതയോ�ോട്് അനുയോ�ോജ്യയമാാവുന്നു എന്നതിിനെ� ആസ്പദമാാക്കിി
യാായിിരിിക്കുംം. മലയാാളംം നിിർമ്മിിത ബുദ്ധിിക്കു കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നതിിൽ
ഇന്ന്് ഏറ്റവുംം തടസ്സമാായിി നിില്ക്കുന്നത്് എണ്ണമറ്റ സമസ്ത പദങ്ങളാാണ്്.
കൈൈയെ�ഴുത്തിിലെ� പോ�ോലെ� അച്ചടിിയിിലേ�ക്കു ഭാാഷയുടെെ ആവിിഷ്കാാരത്തിി
നാായിി ശ്രമിിച്ചപ്പോ�ോഴാാണ്് ഇത്രയധിികംം സമസ്ത പദങ്ങൾ (ഈയിിടെെയാായിി
ഇംംഗ്ലീീഷ്് പദങ്ങളോ�ോടുപോ�ോലുംം സമാാസിിച്ചെ�ഴുതുന്ന ശീീലംം നമ്മളിിൽ പലരുംം
അനുവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്) അച്ചടിിയിിലേ�ക്കു വന്നത്്. ലെ�റ്റർ പ്രസ്സിിന്റെ�
കാാലത്ത്് ഇത്രയധിികംം സമസ്ത പദങ്ങളുപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നിില്ല എന്ന്് നമ്മുടെെ
ക്ലാാസ്സിിക്കുകളുടെെ പഴയ പതിിപ്പുകൾ തെ�ളിിയിിക്കുന്നു.
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ോപാാലപ്പണിിക്കരെെപ്പോ�ോലെ�യുള്ള ഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞരുടെെ
അഭിിപ്രാായത്തിിൽ സമസ്ത പദങ്ങൾ പിിരിിച്ചെ�ഴുതാംം�. ഒരൊ�ൊറ്റ നിിബന്ധന
മാാത്രംം. എല്ലാാ സമസ്ത പദങ്ങളുംം ഒരു പോ�ോലെ� വേ�ണംം. ഒന്നുകിിൽ എല്ലാം�ം
ഒറ്റയൊ�ൊറ്റയാായിി. അല്ലെ�ങ്കിിൽ എല്ലാം�ം കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്ത്്. ഇതിിൽ പുതിിയ സങ്കേ�
തിികവിിദ്യയക്കിിണങ്ങുക ആദ്യയ മാാതൃകയാായിിരിിക്കുംം എന്ന വിിശ്വാാ�സത്തിിൽ
ചെ�ങ്ങഴിി ഈ ലക്കംം മുതൽ അതിിനുള്ള പരിിശ്രമത്തിിലാാണ്്. അതിിനാാൽ
പദംം മുറിിഞ്ഞു എന്ന പരാാതിി പ്രസക്തമാാവുന്നിില്ല.
കാാലടിി	ലിിസിി മാാത്യുു
18-01-2022.			
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അധ്യാാ�പിിക, മലയാാളവിിഭാാഗംം, എൻ.എസ്്.എസ്്. കോ�ോളേ�ജ്്, ചേ�ർത്തല

‘മനസ്സ്്
കഥ പറയുന്നത്്
കേ�ട്ടിിരിിയ്ക്കെ�
എനിിക്കു
വയസ്സാായത്്
ഞാാനറിിഞ്ഞിില്ല”
എന്ന സ്വാാ�ത്മബോ�ോധത്തിിലാാണു കെ� എ ജയശീീലന്റെ� കവിിതകളുടെെ ഉണർച്ച. പ്രാായംം പുതുക്കിി
ക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്ന കവിിതകൾ. തനിിക്കൊ�ൊപ്പമുള്ളവരുടെെ ലോ�ോകങ്ങളെ�ക്കാാൾ തന്നെ�ക്കാാൾ
ഇളയവരുടെെ ലോ�ോകങ്ങളാാണു കവിിക്കിിഷ്ടംം. മനുഷ്യയനെ�ന്ന പോ�ോലെ� കവിിതയ്ക്കുംം പ്രാായംം ഒരു വിിഷ
യമാാകുന്നുണ്ടോ�ോ? അല്ലെ�ങ്കിിൽ കവിിതയെ�ഴുതുന്ന ആളുടെെ പ്രാായംം കവിിതകളിിൽ റിിഫ്ലെ�ക്ട്് ചെ�യ്യുന്നു
ണ്ടോ�ോ? ഇത്തരംം ആവലാാതിികൾ പ്രാായംം നിിരാാകരിിക്കുന്ന കവിിതകളുടെെ ഘനമാാണു സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്. 1960-കളിിൽ എഴുതിിത്തുടങ്ങുമ്പോ�ോഴുംം സമകാാലീീനരിിൽ നിിന്നുംം ഭിിന്നമാായ വിിഛേ�ദംം ഈ
കവിിതകളിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ആധുനിികനാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ�, ഉത്തരാാധുനിികവുംം ഉത്തരാാധുനിി
കാാനന്തരവുമാായ എഴുത്തു ശൈൈലിി കവിിയുടെെ പ്രാായംം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. പുതുമയുള്ള പരിികൽപനകൾ
കെ� എ ജയശീീലന്റെ� കാാവ്യയലോ�ോകത്തെ� ഏറ്റവുംം ആധുനിികമാാക്കിി എന്നു കരുതാംം�.
‘ഇന്നിി നാാളേ�റെെയതിിന്മേ�ൽ കഴിിഞ്ഞിിടാം�ം:
ഇന്നലെ�യങ്ങനെ� ചെ�യ്യുക കാാരണംം,
ഇന്നീീ നിിരത്തിിന്റെ� തിിക്കിിലുംം തള്ളിിലുംം
എന്നിിൽ നിിലാാവശേ�ഷിിച്ചിിരിിക്കുന്നു
എന്നിിൽ നിിലാാവ്് പരന്നേ�യിിരിിക്കുന്നു
ഇന്നീീ നിിരത്തിിന്റെ� ഹോ�ോണിിലുംം ബെ�ല്ലിിലുംം’
		
(ഇന്നലെ� ചന്ദ്രനുദിിക്കുന്ന നേ�രത്ത്്)
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തനിിക്കുള്ളിിൽ പതഞ്ഞു പരക്കുന്ന നിിലാാവ്് തന്നെ�ത്തന്നെ� നവീീകരിിക്കുന്നതിിനു കാാരണംം
തന്നിിലവശേ�ഷിിച്ചിിരിിക്കുന്ന നിിലാാവു തന്നെ�യാാണെ�ന്ന കണ്ടെ�ത്തലിിൽ അതിിസൂക്ഷ്മമാായ
നിിരീീക്ഷണ വൈൈഭവമുണ്ട്്. നിിലാാവിിനെ�ക്കുറിിച്ചെ�ഴുതാാവുന്ന തിികച്ചുംം അകാാൽപനിികമാായ വരിികളാാ
ണിിത്്. എഴുതേ�ണ്ട വസ്തുവിിനെ� നിിരന്തരംം ധ്യാാ�നിിച്ച്് അതിിനെ� ഏറ്റവുംം സുതാാര്യയമാാക്കുക; അതിിനോ�ോട്്
സാാത്മ്യംം� പ്രാാപിിക്കുക; ഒടുക്കംം അതു തന്നെ�യാാവുക. വളരെെ വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് ഈ കവിിതാാവതരണംം.
1962-ൽ കവിിതയെ�ഴുതാാനാാരംംഭിിച്ച മറ്റു കവിികളെ�ല്ലാം�ം കനംം തിിങ്ങുന്ന പദ-ഭാാവ-ബന്ധുര
തയിിൽ അഭിിരമിിച്ചിിരുന്നു. അപ്പോ�ോഴാാണ്് ‘എനിിക്കിിതേ� സുഖംം’ എന്ന മട്ടിിൽ കാാവ്യയവൃക്ഷത്തിിന്റെ�
താാഴത്തെ�ക്കൊ�ൊമ്പത്തെ� കാായകൾ മെെല്ലെ�പ്പറിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കാാൻ (ജിിറാാഫ്് ശ്രമമുപദേ�ശിിക്കുന്നു)
കെ� എ ജയശീീലൻ തുനിിഞ്ഞത്്. ശബ്ദാാർഥങ്ങൾ കർശനമാാക്കിിയുംം നിിയതാാർഥങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്
വ്യയതിിചലിിച്ചുംം ഉള്ള ഈ രചനാാരീീതിി കാാലാാതീീതമാാവുക തന്നെ� ചെ�യ്തു. തന്നിിലുംം തന്റെ� വിികാാര
ങ്ങളിിലുംം തന്റെ� ലോ�ോകങ്ങളിിലുംം നിിറഞ്ഞുംം ഒതുങ്ങിിയുംം നിിന്ന ആധുനിിക കവിിതാാ സമ്പ്രദാായങ്ങളെെ
പൂർണമാായുംം നിിരാാകരിിക്കുന്നവയാാണ്് ആ കവിിതകൾ. തന്റേ�തു മാാത്രമല്ല, ലോ�ോകത്തിിന്റെ�യുംം കാാല
ത്തിിന്റെ�യുംം കൂടിിയാായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ലക്ഷ്യയമിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടാാവണംം കവിിതയെ�ഴുതേ�ണ്ടത്് എന്നൊ�ൊരു
തീീരുമാാനംം കവിിക്കുള്ളതാായിിക്കാാണാംം�. അവിിടെെ ഏറ്റവുംം സങ്കുചിിതമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾക്കു പോ�ോലുംം
സ്ഥാാനമിില്ല. ഭാാഷ, തിിര്യയക്കുകൾ, അറിിവ്് എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള പലവിിധ ഉപാായങ്ങളാാൽ കവിി നടത്തു
ന്ന ഒറ്റയാാൾ പാാച്ചിിലുകൾ ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടവയാാണ്്.

ഭാാഷയിിലെ� അപൂർണത

എഴുതുന്നത്് കഥയോ�ോ കവിിതയോ�ോ മറ്റെെന്തുമോ�ോ ആകട്ടെെ, നല്ല പോ�ോലെ� ആലോ�ോചിിച്ച്് കണ്ടെ�ത്തിിയ
വാാക്കുകൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നവരാാണ്് ഒട്ടു മിിക്ക കവിികളുംം. താാനുദ്ദേേശിിക്കുന്നത്് തന്റെ� വാായനക്കാാ
രനുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളണംം എന്ന നിിർബന്ധംം അവർക്കുണ്ട്്. ഉള്ളിിലെ� ആശയങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോ�ോൾ
വാായനക്കാാരന്് അതെ�ത്രത്തോ�ോളംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാനാാവുംം എന്ന ചിിന്ത അവരെെ അലട്ടിിയിിരുന്നു.
ഈയൊ�ൊരു ചിിന്തയാാവാം�ം ‘തന്നതിില്ല പരനുള്ളു കാാട്ടുവാാനൊ�ൊന്നുമേ� നരന്നുപാായമീീശ്വവരൻ’ എന്നെ�ഴു
താാൻ കുമാാരനാാശാാനെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്. ഇത്് ആശാാന്റെ� മാാത്രമല്ല, എഴുത്ത്് സ്വവഭാാവമാാക്കിിയ ഒരു കൂട്ടംം
ആളുകളുടെെ വേ�ദനയാാണ്്. സംംവേ�ദനത്തിിന്റെ� ഘട്ടങ്ങളിിൽ, ആരുമാാരുംം അധിികംം കയറിിച്ചെ�ല്ലാാത്ത
ദുർഘടപഥങ്ങളിിലൂടെെ നടക്കാാനാായിിരുന്നു കെ�.എ. ജയശീീലൻ എന്ന കവിിക്കിിഷ്ടംം. ശബ്ദമുണ്ടാാക്കുന്ന
എന്തിിനുംം അർത്ഥമുണ്ടാാകണമെെന്ന്് ശഠിിച്ചുംം സമകാാലിികവുംം സാാർവകാാലിികവുമാായ അർഥങ്ങളിിൽ
അഭിിരമിിച്ചുംം കാാലംംതെ�റ്റിിപ്പിിറന്ന ഒരുവന്റെ� നിിർമമതയോ�ോടെെ പലതുംം അന്വേ�േഷിിക്കാാൻ തുനിിയു
കയാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹംം. സുദീീർഘമാായ വിിശദീീകരണംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന ഒരു കവിിത പോ�ോലുംം
ജയശീീലന്റെ� കവിിതകളിിൽ ഇല്ല. ആശയത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അനുഭൂതിിയുംം വാാക്കുകളിിൽ അലിിഞ്ഞു
ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു.
‘കവിിയോ�ോ യുഗചേ�തസ്സിിൻ
മാായുംം കൽപിിതകോ�ോടിികൾ
വിിഷമിിച്ചു പിിടിിക്കുമ്പോ�ോൾ
വാാക്കിിൻ മുള്ളുമെെടച്ചിിലിിൽ
വർഗത്തിിന്നാാത്മബോ�ോധാാർഥ
സർഗസാാധകനാാകയാാൽ
കവിിയ്ക്കുംം കാാവിിയാാകാാമെെന്നുള്ള തത്ത്വവത്തിിലെ�ത്തിി ഞാാൻ’
		
(കാാഷാായംം)
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‘ഋഷിിയല്ലാാത്തവൻ കവിിയല്ല’ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക്് ഏറ്റവുംം ഹിിതകരമാായ അർത്ഥമാാണിിത്്. അന്വേ�േ
ഷിിച്ചു കണ്ടെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ മാാത്രംം സംംതൃപ്തമാാകുന്ന കവിിഹൃദയംം വാാക്കിിന്റെ� മുള്ളുമെെടച്ചിിലുകളിിൽ
ചിിന്താാധീീനമാാകുന്നു.
അധിികംം പറയുന്നതിിനെ�ക്കാാൾ പറയുന്നതിിൽ മിിതത്വംം� പുലർത്തുന്ന കവിി ഭാാഷയുടെെ ആർഭാാ
ടത്തെ�യുംം വെ�റുക്കുന്നു.
‘കണ്ണാാടിിയിിൽ മുഖംം കാാണിിക്കാാത്ത പോ�ോലെ�
വളർത്തിി.
ആരോ�ോടുംം താാരതമ്യയപ്പെ�ടുത്തിിയിില്ല.
മിിടുക്കനാാണെ�ന്നോ�ോ
മിിടുക്കനല്ലെ�ന്നോ�ോ പറഞ്ഞിില്ല.
കാാണാാൻ സുന്ദരനാാണെ�ന്നോ�ോ
അല്ലെ�ന്നോ�ോ,
കറുത്തിിട്ടാാണെ�ന്ന്്
പറഞ്ഞു.
അമ്മയ്ക്ക്് കറുത്തകുട്ടിികളെെ
ഇഷ്ടമാാണെ�ന്നുംം ‘
		
(കണ്ണാാടിിയിിൽ മുഖംം കാാണിിക്കാാതെ�)
എന്നിിങ്ങനെ� അലങ്കാാരങ്ങളിില്ലാാതെ� പറഞ്ഞു പോ�ോകുന്നതിിൽ അത്ഭുതകരമാായ ഭംംഗിിയുണ്ട്്. കറുത്ത
വാാത്സല്യയത്തെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയബോ�ോധത്തോ�ോടെെ ഏറ്റെെടുക്കുന്ന അമ്മ പൊ�ൊതു ബോ�ോധത്തിിനു നേ�ർക്കുള്ള
കണ്ണാാടിിയാാണ്് . ഭാാഷയുടെെ കവിിഞ്ഞ ഉപയോ�ോഗത്തിിൽ അടിിമത്തംം കുടിിയിിരിിക്കുന്നെ�ന്ന അതിിസൂ
ക്ഷ്മമ ദർശനംം കോ�ോർപ്പറേ�റ്റ്് കൾച്ചറിിനു നേ�ർക്കുള്ള രൂക്ഷമാായ പ്രതിിഷേ�ധമാാകുന്നു. നിിറുത്താാതെ�
സംംസാാരിിച്ചുംം നിിലയിില്ലാാതെ� എഴുതിിയുംം ഹൃദയദൌ�ൌർബല്ല്യയങ്ങൾ കവർന്നെ�ടുക്കുന്ന ആധുനിിക
മാാർക്കറ്റിിങ്ങ്് തന്ത്രങ്ങൾ നിിഷ്കരുണംം ഉപേ�ക്ഷിിക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്നുംം വാാചകങ്ങളിിലൂടെെ എന്തുംം,
ആരേ�യുംം വിിലയ്ക്കു വാാങ്ങാാമെെന്ന ഉപഭോ�ോഗ സംംസ്കാാരംം അവഗണിിക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം
വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. അത്് തെ�ളിിയിിക്കാാൻ ഭാാഷയുടെെ മിിതമാായ ഉപയോ�ോഗംം അത്യാാ�വശ്യയമാാണെ�ന്ന്്
സ്വവയംം നിിഷ്കർഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ലാാളിിത്യംം� ഭാാഷയിിൽ നിിന്നേ� തുടങ്ങണമെെന്നർഥംം. ആത്മാാർ
ത്ഥതയുള്ള തുറന്നെ�ഴുത്തുകൾക്കു പകരംം കാാര്യയങ്ങൾ അവ്യയക്തമാാക്കിിയുംം സത്യയങ്ങൾ ഒളിിപ്പിിച്ചു
വച്ചുംം ഉള്ള ഒരിിനംം ബദൽ സമ്പ്രദാായങ്ങളോ�ോട്് ഭൂരിിഭാാഗംം എഴുത്തുകാാർക്കുംം താാൽപര്യയമുണ്ട്്. നമ്മെ�
അനുനിിമിിഷംം നവീീകരിിക്കാാൻ പോ�ോന്ന അസാാമാാന്യയ ശക്തിിവിിശേ�ഷംം നമ്മുടെെ ഭാാഷയ്ക്കുണ്ടാായിിരിിക്കെ�
നമ്മുടെെ പൈൈതൃക കലാാരൂപങ്ങളിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം നമ്മുടേ�തല്ലാാത്ത ഭാാഷയുടെെ അതിിപ്ര
സരത്തിിനു കാാരണംം എന്താായിിരിിക്കാംം�? സാാധാാരണവുംം പരിിചിിതവുമാായ ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങൾക്ക്്
ഊന്നൽ കൊ�ൊടുത്തുംം സംംസാാരഭാാഷയിിലെ� അംംശങ്ങളുംം സങ്കേ�തങ്ങളുംം ഇണക്കിിച്ചേ�ർത്തുംം ഒരു
പരിിധിിവരെെ ഇതൊ�ൊഴിിവാാക്കാാനാാകുമെെന്ന്് അദ്ദേേഹംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നു.
‘നുണ പറയുമ്പോ�ോൾ
അത്് നുണയാാണെ�ന്ന്്
സത്യയമാായിിരിിക്കെ�
സത്യയത്തിിൽ നിിന്ന്്
നമുക്കൊ�ൊരിിക്കലുംം

ചെങ്ങഴി chengazhi

12

Volume I Number 7

പുറത്തുകടക്കാാൻ കഴിിയിില്ല ‘
		
(പുറത്തുകടക്കാാൻ കഴിിയിില്ല)
എന്നെ�ഴുതുമ്പോ�ോൾ വാായനക്കരെെ വഴിിതെ�റ്റിിക്കുന്ന ഭ്രമിിതഭാാഷാാ പ്രകടനങ്ങൾ തീീരെെയിില്ലെ�ന്ന്്
കാാണാംം�. അത്രമേ�ൽ ധ്യാാ�നാാത്മകമാായ ചേ�തനയിിലേ� ഇത്രയുംം സർഗാാത്മകമാായ ഉൾവെ�ട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാാവൂ. ജയശീീലനെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ഭാാഷ ഒരു ഉപാാധിിയാാണ്്. കവിിതയെ�ന്ന കേ�ന്ദ്രബിിന്ദുവിിനെ�
ആധാാരമാാക്കിി ചലിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്ന കാാലദണ്ഡ്്. കെ�ട്ടുപാാടുകളുംം കേ�ടുപാാടുകളുംം ഇല്ലാാതെ�
തനിിമയാാർന്ന ഭാാഷയിിൽ എഴുതുകയെ�ന്ന നീീക്കുപോ�ോക്കിില്ലാാത്ത തീീരുമാാനംം തന്റെ� കടമയാായിി
അദ്ദേേഹംം കരുതുന്നു. അലക്ഷ്യയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഏതൊ�ൊരു വാാക്കുംം കാാവ്യാാ�ന്തരീീക്ഷത്തെ�
കലുഷമാാക്കുന്നു . അത്് വാായനക്കരെെ വിിഭ്രമിിപ്പിിക്കുകയേ� ഉള്ളൂ. അതിിനാാൽ കൃത്യയവുംം സത്യയവുമാായ
സങ്കേ�തങ്ങളിിലൂടെെ ഒരോ�ോ വാായനക്കാാരനെ�യുംം ചിിന്താാശീീലനാാക്കാാൻ പോ�ോന്ന മട്ടിിൽ എഴുതണമെെന്നു
അദ്ദേേഹംം ശഠിിക്കുന്നു. അതാാണ്് ഭാാഷയുടെെ ദൌ�ൌത്യംം� എന്നുംം കരുതുന്നു.
ആ കവിിതകളിിൽ ആവിിഷ്ടമാായിിരിിക്കുന്ന ചിില ടെെക്നിിക്കുകൾ നോ�ോക്കുക. വളരെെ സ്വാാ�ഭാാവിിക
മാായ നാാടകീീയരംംഗങ്ങൾ കാാവ്യയശരീീരത്തെ� ക്രമപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വിിവരിിച്ചു വിിവശമാാക്കുന്നതേ�ക്കാാൾ
ഊഷ്മളമാായ നാാടകീീയാംം�ശങ്ങൾ തനിിയേ� വന്നു ഭവിിക്കുംം എന്ന അഭിിപ്രാായമാാണ്് അദ്ദേേഹത്തിിനു
ള്ളത്്. കവിിതയുടെെ ഉൾക്കനംം വർദ്ധിിക്കുന്നതുംം അങ്ങനെ�യാാണല്ലോ�ോ. ‘അമ്പലക്കുളത്തിിൽ‘ എന്ന
കവിിതയിിൽ ചിില ആശയങ്ങൾ എത്രയോ�ോ തന്മയത്വവത്തോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
‘അമ്പലക്കുളത്തിിൽ
ആരോ�ോ
ഊര കഴുകിി.
കുളത്തിിൽ
ആരുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല.
അവന്്
മീീനൂട്ടിിന്റെ�
ഫലംം
സിിദ്ധിിച്ചിിരിിക്കിില്ല.
കാാരണംം
അവൻ
വിിധിിയാംം� വണ്ണംം
മനസ്സ്്
സ്വവരൂപിിച്ചിിരുന്നിില്ല.
സങ്കല്പമാാണ്്
കർമത്തിിന്റെ�
പരിിവേ�ഷംം’
			
(അമ്പലക്കുളത്തിിൽ)
വളരെെ സൂക്ഷ്മവുംം തീീക്ഷ്ണവുമാാണ്് ഈ നിിരീീക്ഷണംം. ഇവിിടെെ കാാലപരിിധിികളിില്ല. അഭിിനയ മിികവു
പുലർത്തുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങൾ, നാാടകീീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ, കഥ പറഞ്ഞു മുന്നേ�റുന്ന വ്യയക്തിിത്വവങ്ങൾ
ഇവയൊ�ൊന്നുംം ഈ കവിിതയിിലിില്ല. മനുഷ്യയ ജന്മംം സാാർത്ഥകമാാക്കുന്നത്് കർമബന്ധങ്ങളാാണെ�ന്നു
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന ചെ�റിിയ സൂചകങ്ങൾ മാാത്രംം. കവിിയുംം കവിിതയുംം പലപ്പോ�ോഴാായിി നടത്തുന്ന
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ചിില സംംഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ നാാടകീീയഘട്ടങ്ങൾ സംംജാാതമാാകുന്നു. സമ്പൂർണമാായുംം വെ�ർച്ച്വവൽ
(virtual) ആയ നാാടകീീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ. ഏകാാഗ്രമാായ ജാാഗ്രത കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേേ മനസ്സിിനെ�
സ്വവരൂപിിച്ചു നിിർത്താാനൊ�ൊക്കൂ. ചിിന്തകളെെ ദൃശ്യയവൽക്കരിിക്കുക എന്ന വിിഷമ യത്നത്തിിൽ വിിരുദ്ധോ�ോ
ക്തിികളുംം ദ്വിി�മാാനവിിചാാരങ്ങളുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. തിികച്ചുംം സൈൈദ്ധാാന്തിികമാായ ഒരു നിിലപാാടാാണിിത്്.
‘വേ�രുകളെെ ശ്രദ്ധിിക്കുക’ എന്ന കവിിത നോ�ോക്കുക.
‘നീീ നിിന്റെ� വേ�രുകളെെ ശ്രദ്ധിിക്കുക
പൂവുകളെെ ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ട
വേ�രുകൾക്കാാരോ�ോഗ്യയമുണ്ടെ�ങ്കിിൽ
പൂക്കാാതെ�ങ്ങനെ�യിിരിിക്കുംം
വേ�രുകൾ നശിിച്ചാാൽ
നീീ ഇപ്പോ�ോൾ പൂക്കുന്നെ�ങ്കിിൽക്കൂടിി
എത്ര കാാലംം പൂക്കുംം?’
ഇവിിടെെ തനിിമയുള്ള സംംഭാാഷണങ്ങളുണ്ട്്. ആര്് ആരോ�ോട്് സംംസാാരിിക്കുന്നു എന്നന്വേ�േഷിിക്കുമ്പോ�ോ
ഴാാണ്് ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� സ്വാാ�രസ്യംം� പിിടിികിിട്ടുക. വേ�രുകളുടെെ ആരോ�ോഗ്യംം� എന്ന ഭാാവനയിിൽ ദ്വിി�മാാന
തലങ്ങളുണ്ട്്. സസ്യയലോ�ോകത്തിിന്് മനുഷ്യയ ലോ�ോകത്തോ�ോട്് പറയാാനുള്ള ജൈൈവപരിിണിിതിികളത്രയുംം
അതിിലടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു. വേ�ര്് മരത്തടിിയോ�ോടുംം മൊ�ൊട്ട്് പൂവിിനോ�ോടുംം സംംസാാരിിക്കുന്ന പോ�ോലെ�, കവിി
കവിിതയോ�ോട്് സംംസാാരിിക്കുന്നു എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുമ്പോ�ോൾ ആസ്വാാ�ദനംം എളുപ്പമാാകുന്നു. ഭാാഷയുടെെ
ഇടച്ചിിലുകൾ ഭാാഷയാാൽ തന്നെ� നേ�രിിടണംം എന്ന സുശക്തമാായ നിിലപാാട്് കവിിക്കുണ്ട്്. ഉഷ്ണത്തെ�
ഉഷ്ണംം കൊ�ൊണ്ടുംം ഇഷ്ടത്തെ� ഇഷ്ടംം കൊ�ൊണ്ടുംം നേ�രിിടുന്ന പോ�ോലെ�ത്തന്നെ�യാാണത്്. അതിിനാായിി
ഭാാഷാാധർമങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പൊ�ൊതുധാാരണകൾ ഉടച്ചു കളയുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ മുറിിക്കേ�ണ്ടിിടത്തുംം
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിിരിിച്ചെ�ഴുതേ�ണ്ടിിടത്തുംം പാാരമ്പര്യയചട്ടക്കൂടുകൾ പിിന്തുടരാാൻ തയ്യാാറാാകാാതെ�, മറ്റൊ�ൊ
രുവിിധത്തിിൽ തനിിക്കു തോ�ോന്നിിയ പോ�ോലെ� കുറിിച്ചു വയ്ക്കാാൻ കവിി താാൽപര്യയപ്പെ�ടുന്നു. ‘എൻ പ്രിിയേ�
നീീ ചിിരിിക്കുന്നു’ എന്ന കവിിതയിിലെ� ചിില വരിികൾ താാഴെെക്കൊ�ൊടുക്കുന്നു.
‘കാാണ്കെ� ഞാാനാാച്ചിിരിി, കരൾ
കിിടുക്കെ�
സങ്കട ത്രാാസംം,
ഓർത്തിിടുന്നു
നിിന്റെ� നേ�ർക്കോ�ോ
എന്റെ� നേ�ർക്കോ�ോ
ഭ്രാാന്തഹാാസംം?
പ്രണയത്തിിൻ
ജീീവിിതത്തിിൻ
ക്രൂരമാം�ം ഫലിിതാാഭാാസംം
കണ്ടു കണ്ടോ�ോ
പിിളരുന്നു
മൃത്യുുവിിന്നശ്ലീീലഹാാസംം’
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അക്ഷരങ്ങൾ അകത്തിിയുംം അടുപ്പിിച്ചുംം കവിി ഉണ്ടാാക്കിിയിിരിിക്കുന്ന വാാക്് വിിസ്മയങ്ങൾ നോ�ോക്കുക.
കരൾകിിടുക്കെ�, ഫലിിതാാഭാാസംം, മൃത്യുുവിിന്നശ്ലീീലഹാാസംം എന്നീീ പദങ്ങളെെഴുതുന്നിിടത്ത്് അനുവർ
ത്തിിച്ചിിരിിക്കുന്ന രീീതിികളിിൽ കൃത്യയമാായ തീീരുമാാനങ്ങളുണ്ട്്. മിികച്ച വാായനക്കാാരൻ തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ട
ചിിഹ്നങ്ങളാാണിിവ. പിിന്തുടരേ�ണ്ട നിിയമങ്ങൾ നിിരാാകരിിച്ചുംം ഇഷ്ടമുള്ളിിടത്ത്് വാാക്കുകൾ പിിരിിച്ചുംം
ഇഷ്ടമുള്ളിിടത്ത്് അക്ഷരങ്ങളകറ്റിിയുംം ഗാാഢമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ചുംം അർത്ഥവത്താായ മൗ�നങ്ങൾ
പൂരിിപ്പിിക്കുന്നു.
പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളുടെെ വശ്യയമാായ ഒത്തിിരിിപ്പാാണ്് ജയശീീലൻ മാാഷുടെെ കവിിതകളിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു
സവിിശേ�ഷത. കണ്ണുംം മൂക്കുംം നാാക്കുംം ചെ�വിിയുംം തൊ�ൊലിിയുംം ഒന്നിിച്ചിിണങ്ങിി നിിൽക്കുന്ന പ്രത്യേ�േക
മാായൊ�ൊരനുഭവംം ഈ കവിിതകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അവിിടെെ വാാക്കിിനു മാാത്രമല്ല സ്ഥാാനംം. 1995-ൽ
എഴുതിിയ ‘കവിിതേ� നീീ’ എന്ന കവിിതയിിൽ ‘വാാക്കുകൾ വഴുക്കുന്നസാാധനങ്ങളാാണവയൊ�ൊഴിിവാാ
ക്ക’ എന്നു കാാണാംം�. ഈ പരിികല്പനയിിൽ വീീണുടയുന്ന ചിില്ലുഗ്ലാാസ്സുകളുടെെ കരച്ചിിലുണ്ട്്. തുടർന്നു
വാായിിക്കുക.
‘കൂന്നപ്പോ�ോൾ
കയ്യിിൽ വന്ന
ചരൽക്കല്ല്്
തൊ�ൊടുവാാൻ
ഉരമുണ്ട്്.
കണ്ണ്് ചിിമ്മിി
വിിരല്് പാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ
ആകൃതിിയു; ണ്ടതിിന്്
വാാക്കിില്ല,
കവിിതേ� നീീ
ഇതുപോ�ോലാാകവെ�റുംം തനിിമ,
തഥാാരൂപംം’
		
(കവിിതേ� നീീ)
കവിിത ആവേ�ണ്ടത്് കല്ലുപോ�ോലെ�യാാണ്് എന്ന ഉദ്്ബോ�ോധനംം ഒരു തിിരിിച്ചറിിവിിന്റെ� മുഴുവൻ വിിനയവുംം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു.‘കുബേ�രാാ, എൻ പരാാതിി’ എന്ന കവിിതയിിൽ കവിി എഴുതുന്നു,
‘നിിന്റെ� പുറത്തിിന്റെ�
ചെ�റിിയൊ�ൊരു ഭാാഗമുണ്ട്്
ചൊ�ൊറിിയാാൻ പറ്റാാത്തത്്അവിിടെെയാാണ്്
സരസ്വവതിി കുടിിയിിരിിക്കുന്നത്്.
മറ്റു ദൈൈവങ്ങളുംം’
		
(കുബേ�ര, എൻ പരാാതിി)
കവിിഞ്ഞ സമ്പത്തുംം ആർഭാാടവുംം അഭൗ�മ സങ്കല്പങ്ങളുംം കവിിയെ� നിിഷ്ക്രിിയനാാക്കുന്നു. ആ ധനരാാജ
ന്റെ� കാാഞ്ചന രാാജധാാനിിയ്ക്കകത്തിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം എപ്പോ�ോഴുംം കണ്ണാാടിി നോ�ോക്കുവാാൻ വിിധിിയ്ക്കപ്പെ�ട്ട
രാാജകുമാാരിിയെ�പ്പോ�ോലെ�യാാണത്രേ� കവിിയുടെെ അന്തരംംഗംം. ഇവിിടെെ കണ്ണാാടിി അനേ�കാാശയങ്ങൾ
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പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്ന ഉഗ്രൻ ബിംം�ബമാാകുന്നു. സ്വവർഗീീയ സുഖങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് സ്വവയംം തിിരസ്കൃതനാായിി
തന്നെ�ത്തന്നെ� പഠിിക്കാാനിിച്ഛിിക്കുന്ന കവിിക്കാാവശ്യംം� ഒരല്പംം ഭാാഷയാാണ്്; അല്ലാാതെ� സൗൗഭാാഗ്യയത്തിി
ന്റെ� കൂമ്പാാരത്തിിൽ മദിിച്ചു കളിിക്കുന്ന മനസ്സല്ല. വീീട്ടുമുറ്റങ്ങളിിൽ ചിിക്കിിച്ചിിക്കിി നടക്കുന്ന കോ�ോഴിിയുംം
തൂറാാനിിരുത്തിിയ കുട്ടിിയുംം പാാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിിലാാണ്് തന്റെ� കണ്ണിിനാാവശ്യയമാായ ക്രമക്കേ�ടുകൾ
കുടിിയിിരിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം അവിിടെെ വച്ച്് തന്റെ� അകക്കണ്ണുകൾ കഴുകിിത്തുറപ്പിിക്കണമെെന്നുംം കവിി
ആഗ്രഹിിക്കുന്നു.
നടക്കാാവുന്നതേ�ക്കാാൾ അധിികംം നടന്നു കൂടാാത്തവയാായതിിനാാൽ പാാതകൾ ദുർഘടങ്ങ
ളാാണ്്. “ജയശീീലന്റെ� കവിിതകൾ” എന്ന പുസ്തകത്തിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ കെ�. നാാരാായണ ചന്ദ്രൻ
എഴുതുന്നു “ഭാാഷയെ� മനപ്പൂർവംം കവിിതയാാക്കിിയുംം കവിിതയെ� മനപ്പൂർവംം വാാചാാടോ�ോപമാാക്കിിയുംം
വന്നുപോ�ോയ, കേ�ൾവിികേ�ട്ട, പ്രസ്ഥാാനങ്ങളോ�ോടുള്ള വിിയോ�ോജിിപ്പിിൽ ജയശീീലൻ ആരെെയുംം ധിിക്കരിി
ക്കുന്നിില്ല. ആധുനിികതയോ�ോ ഉത്തരാാധുനിികതയോ�ോ ഒന്നാാണെ�ന്നോ�ോ ഒന്നല്ലെ�ന്നോ�ോ ഒന്നുമല്ലെ�ന്നോ�ോ
അദ്ദേേഹംം കരുതുന്നുമിില്ല. മഹത്താായ നമ്മുടെെ ഭാാഷാാപ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ഉൾപ്പൊ�ൊഴിിവുകളുടെെ നിിദർ
ശനമാാണ്് ജയശീീലന്റെ� ഒരോ�ോ കവിിതയുംം” (കെ�.കെ�. നാാരാായണ ചന്ദ്രൻ 2008: 16)1

ജീീവലോ�ോകത്തിിന്റെ� നീീതിിശാാസ്ത്രംം
പ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ� നീീതിിശാാസ്ത്രത്തിിൽ അത്ഭുതകരമാായ വിിശ്വാാ�സമാാണ്് കെ� എ ജയശീീലനുള്ളത്്.
പുല്ല്്, പുഴു, പൂമ്പാാറ്റ, ഈച്ച, പൂച്ച, പട്ടിി, ജിിറാാഫ്്, കണ്ടാാമൃഗംം, ഞണ്ട്്, കാാക്ക, പല്ലിി, പശു, സിംം�ഹംം,
ഞാാഞ്ഞൂൾ, ചെ�മ്പോ�ോത്ത്്, പെ�രുമ്പാാമ്പ്്, അണ്ണാാൻ, ആമ, ആന, കുതിിര, കുയിിൽ, ചെ�ടിികൾ, മരങ്ങൾ,
കിിളിികൾ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ജീീവജാാലങ്ങളെെല്ലാം�ം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകൾക്ക്് വിിഷയമാാകുന്നു.
പാാർശ്വവവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട പ്രാാണിിലോ�ോകത്തെ� തന്റെ� രചനകളിിലേ�ക്ക്് ആവാാഹിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്്.
മുഖ്യയധാാരാാജീീവിിയാായ മനുഷ്യയനു സാാധ്യയമാാകാാത്ത പലതുംം എളുപ്പംം സാാധ്യയമാാക്കാാൻ പ്രാാണിിവർഗ്ഗ
ത്തിിനാാവുന്നു എന്ന ധാാരണ ആ കാാവ്യയലോ�ോകത്തെ� അഗാാധമാാക്കുന്നു. “മറ്റു ബോ�ോധങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
കടക്കുമ്പോ�ോൾ എനിിക്ക്് വളരെെ ആകർഷകമാായിി തോ�ോന്നിിയ ഒരു കാാര്യം�ം സൂക്ഷ്മ ജീീവനുകളിിൽപ്പോ�ോ
ലുംം ഞാാനെ�ന്ന ബോ�ോധമുണ്ട്്. വിികാാരങ്ങളുണ്ട്്. അതിിന്റെ� ചലനങ്ങൾക്ക്് ഉദ്ദേേശ്യയമുണ്ട്്”. (കെ�.എ.
ജയശീീലൻ 2008: 302)2 എന്ന ആത്മപ്രകാാശനത്തിിൽ ജീീവലോ�ോകത്തെ� വല്ലാാതെ� സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന കവിിഹൃദയംം കാാണാംം�.
‘എന്റെ� വക
ഒരു കാാരണവുമിില്ലാാതെ�
അതെ�ന്റെ� കാാൽ വിിരലിിൽ കടിിച്ചു.
ഞാാനുടനെ�
ഞെ�രിിച്ചുകൊ�ൊന്ന്്
പിിരിിച്ചു കളഞ്ഞു.
അതിിന്റെ� ഞെ�രിിച്ചിിലുംം
അതിിന്റെ� മരണവുംം
അല്ല
അത്്
കടിിച്ചേ�ടത്ത്്
എന്റെ� കടച്ചിിലാാണ്്
എനിിക്ക്് ദുഃഃഖംം
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എന്റെ� ദുഃഃഖംം
എന്റെ� ദുഃഃഖത്തിിൽ
ഒതുങ്ങിി നിിൽക്കുന്നു എന്നതാാണ്്
എന്റെ� ദുഃഃഖത്തിിന്റെ�
നിിദാാനംം’
		
(ഉറുമ്പ്്)
ഓർക്കാാപ്പുറത്ത്് ഉറുമ്പ്് കടിിച്ചതിിൽ പ്രകോ�ോപിിതരാായിി ഉറുമ്പിിനെ�ത്തന്നെ� ഞെ�രിിച്ചു കൊ�ൊല്ലുക
നമ്മുടെെയെ�ല്ലാംം� സ്വവഭാാവമാാണ്്. അക്ഷന്തവ്യയമാായ സ്വാാ�ർത്ഥതയാാകുന്നു അതിിനു കാാരണംം. അല്പ
മാാത്രകൾക്കുള്ളിിൽ മറന്നു പോ�ോയേ�ക്കാാവുന്ന അസ്വവസ്ഥതകൾ പോ�ോലുംം മനുഷ്യയന്് താാങ്ങാാനാാവു
ന്നിില്ല. അതിിന്റെ� ഞെ�രിിച്ചിിലുംം മരണവുംം നമ്മെ� ബാാധിിക്കുന്നുമിില്ല. എന്റെ� കടച്ചിിലാാണ്് എന്റെ�
ദുഃഃഖംം. അതാാണ്് മനുഷ്യയസഹജമാായ ഏറ്റവുംം വലിിയ പിിഴ. ‘മിിയാാ കൂപ്പ മിിയാാ കൂപ്പ മിിയാാ മാാക്സിിമാാ
കൂപ്പ’. ഈ ദുഃഃഖത്തിിന്റെ� ആഴംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നിിടത്ത്് ‘ ഉറുമ്പ്്’ എന്ന കവിിത പിിറക്കുന്നു. അമൂല്യയവുംം
സനാാതനവുമാായ ചിില തത്വവങ്ങൾ ഈ ജീീവിിയുംം നമ്മെ� പഠിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ലക്ഷ്യയത്തിിലെ�ത്താാൻ
മറുവഴിികൾ തേ�ടിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഉറുമ്പിിന്റെ� നിിശ്ചയദാാർഢ്യംം� മനുഷ്യയകുലത്തിിന്് അനുകരണീീ
യമല്ല. അലസചാാരിിയാായ മനുഷ്യയനെ� നോ�ോക്കിി സോ�ോളമൻ സംംസാാരിിക്കുന്നത്്, ‘മടിിയാാ ഉറുമ്പിിന്റെ�
അടുക്കൽ ചെ�ല്ലുക. അതിിന്റെ� വഴിികളെ� നോ�ോക്കിി ബുദ്ധിി അഭ്യയസിിക്കുക’ എന്നാാണ്്. മനുഷ്യയന്റെ�
വിികലവുംം തുച്ഛവുമാായ സ്വാാ�ർത്ഥകാാമനകളെെ അവന്റെ� സുന്ദരാാകാാരത്തിിൽ നിിന്നുംം വലിിച്ചു പുറത്തിിട്ട്്
രൂക്ഷമാായാാക്ഷേ�പിിക്കാാൻ ഉറുമ്പിിനോ�ോളംം പോ�ോന്നൊ�ൊരു പ്രതീീകമിില്ല.
ഇവിിടെെ ചേ�ർത്തു വാായിിക്കേ�ണ്ട മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയാാണ്് ‘മനസ്സിിലാാകുന്നിില്ല’. പകുതിിയരഞ്ഞ
ഒരു ജീീവിിയുടെെ പീീഡ നോ�ോക്കിിയിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� വേ�ദന തന്നിിലേ�ക്ക്് പടർന്നു കയറുന്നത്്
കവിിയുടെെ ഹതചേ�തന തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. തിിര്യയഗ്ഗതമാായ സങ്കടത്തിിന്റെ� പാാരമ്യയത്തിിൽ ആ വിിഷാാദംം
പുഴുവിിന്റെ� ചതഞ്ഞ ശരീീരത്തിിൽ നിിന്നുംം അടർന്നു മാാറിി കാാലാാനുഭവമാായിി പരിിണമിിക്കുകയാാണ്്.
‘അതിിപ്പോ�ോൾ
അതിിന്റെ� വംംശമല്ല
വ്യയക്തിിയല്ല
വേ�ദന മാാത്രമാാണ്്’
		
(മനസ്സിിലാാകുന്നിില്ല)
‘വേ�ദന’ എന്ന വിികാാരംം പുഴുവിിന്റേ�തോ�ോ കവിിയുടേേതോ�ോ അല്ല. അത്് പ്രപഞ്ചാാധിിഷ്ഠിിതമാാകുന്നു.
‘ഞാാൻ’ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിിന്റെ� പരിിധിികളുംം പരിിമിിതിികളുംം തകർത്തു കളയുന്നതിിന്റെ�
പുതിിയൊ�ൊരു തന്ത്രമാാണിിത്്.
ആത്മസംംശോ�ോധനത്തിിന്റെ� കുഴഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിിലാാണ്് തിിര്യയക്കുകൾ ഇമേേജുകളാാവുന്നത്്.
സൂക്ഷ്മമാായ ജീീവനുകളിിലുള്ള ഈ ബോ�ോധവുംം വിികാാരവുംം ഉദ്ദേേശ്യയവുംം ഞാാനെ�ന്ന ഭാാവവുംം തന്നെ�
വളരെെയേ�റെെ ആകർഷിിക്കുന്നതാായിി കവിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്് .
‘ജിിറാാഫ്് ശ്രമമുപദേ�ശിിക്കുന്നു’ എന്ന കവിിതയിിൽ ജീീവശാാസ്ത്രത്തോ�ോടുള്ള കമ്പംം കുറച്ചു കൂടുത
ലാായിിക്കാാണാംം�. ‘പഠിിച്ച ശീീലങ്ങൾ പൈൈതൃകമാായിി മാാറാം�ം’ (Learnt traits can be inherited)
എന്ന ലാാമാാർക്കിിന്റെ� (Jean Baptiste Lamark1744-1829) സിിദ്ധാാന്തത്തിിൽ ആകൃഷ്ടനാായ കവിി
അത്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുള്ള ഒരു മീീഡിിയംം ആയിി കവിിതയെ� കാാണുന്നു.
‘കാാവ്യയവൃക്ഷത്തിിന്റെ� താാഴത്തെ�ക്കൊ�ൊമ്പത്തെ�
കാായകൾ മെെല്ലെ�പ്പറിിക്കുന്ന നേ�രത്ത്്
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നീീൾക്കഴുത്താായ ജിിറാാഫുപദേ�ശിിച്ചു;
“നാാൾക്കുനാാൾ നിിന്റെ� കൈൈ
നീീളംം കുറഞ്ഞു പോം�ം�
നീീട്ടുക, നീീട്ടുക,യെ�ത്താാത്ത പൊ�ൊക്കത്തിിൽ
നീീട്ടുക നിിൻ കൈൈക്കു നീീളമുണ്ടാാകുവാാൻ“
ചൊ�ൊന്നൂ ചിിരിിച്ചു ഞാാൻ;
“ആഹഹ!യെ�ന്നുടെെ
പൊ�ൊന്നു ജിിറാാഫേ�, നീീ ചൊ�ൊന്നതബദ്ധമാം�ം
നിിൻ കണ്ഠംം നീീണ്ടൂ തലമുറയാായ്്പ്പലരാാസമാാറ്റത്താാൽ—പ്രയാാസത്തിിനാാലല്ല.
വ്യോ�ോ�മതലത്തിിൽ തലയുയർത്തുംം ഭവാാൻ
‘ലാാമാാർക്കിിസ’ത്തിിൽ ഇന്നുംം കഴിികയോ�ോ?”
		
(ജിിറാാഫ്് ശ്രമമുപദേ�ശിിക്കുന്നു)
‘ജീീവൻ’ എന്ന പ്രതിിഭാാസത്തെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ തനിിക്കാാവുമെെന്ന ആത്മവിിശ്വാാ�സമാാണ്് കവിിതാാ
രചനയ്ക്കടിിസ്ഥാാനംം. ജിിറാാഫിിലെ� മെെറ്റാാഫിിസിിക്കൽ രചനാാസമ്പ്രദാായംം മറ്റൊ�ൊരാാകർഷണമാാകുന്നു.
പ്രാാണിിലോ�ോകത്തോ�ോടുള്ള കരളലിിയിിക്കുന്ന സ്നേ�ഹംം, കരുതൽ എന്നിിവ ജയശീീലന്റെ� കവിിതകളെെ
ഇതര കാാവ്യയലോ�ോകങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അകറ്റിി മാാറ്റുന്നു. പാാരസ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഏകമുഹൂർത്തങ്ങളിിൽ
തന്നിിൽ നിിന്നുംം വേ�ർതിിരിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവാാത്ത സല്ലയനംം ‘തോ�ോട്ടത്തിിൽ ആടുകൾ’ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്.
‘ഞാാൻ നോ�ോക്കിി നിിൽക്കവേ�, ഞാാൻ നോ�ോക്കിി നിിൽക്കവേ�
ഞാാൻ നിിന്റെ� പേ�രേ� മറന്നു.
അത്ഭുത രാാജ്യയത്തിിൽ നീീയുമിിവനുമേ�
തമ്മിിൽ കുശലംം പറഞ്ഞു’
		
(തോ�ോട്ടത്തിിൽ ആടുകൾ)
അതിിശയകരമാായ പരകാായപ്രവേ�ശമാാണിിത്്. വാായുംം കണ്ണുംം ചിിറിിയുംം തന്നെ�പ്പോ�ോലെ�, താാൻ തന്നെ�,
എന്ന ഭാാവനയിിൽ തന്നിിൽ വിിലയിിതമാായ ജീീവലോ�ോകമൊ�ൊന്നാാകെ� കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നു. അടിിസ്ഥാാന
ചോ�ോദനകൾ കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ മനുഷ്യയകുലത്തിിന്റെ� ‘ഞാാൻ‘ ഭാാവംം തകർന്നു പോ�ോകുന്നതാായിി
കവിി സങ്കല്പിിക്കുന്നു. വിിശപ്പുംം കാാമവുംം രതിിയുംം വിിരതിിയുംം സ്നേ�ഹവുംം ദ്വേ�േഷവുമെെല്ലാംം� ജൈൈവിികാാവ
ശ്യയങ്ങളാാണ്്. മനുഷ്യയനിിലുംം മൃഗത്തിിലുംം ഒന്നാായ വിികാാരങ്ങൾ.
‘വരാാൻ പോ�ോകുന്ന കുതിിരയേ�യുംം കാാത്തിിരുന്ന്്
ഞാാൻ വളർന്നു.
കുതിിരയെ�പ്പറ്റിി എപ്പോ�ോഴാാണ്് മറന്നതെ�ന്ന്്
എനിിക്കോ�ോർമ്മയിില്ല.
എന്റെ� കുതിിര ചിിറകു വിിരിിച്ച്് ആകാാശത്തേ�ക്ക്്
പറന്നു പോ�ോയപ്പോ�ോൾ
എന്റെ� ശൈൈശവവുംം അതിിന്റെ� പുറത്തുണ്ടാായിിരുന്നു.’
					
(കുതിിര)
‘കുതിിര’ എന്ന കവിിതയിിൽ കുതിിരയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പറന്നു പോ�ോയ ശൈൈശവകാാലമാാണ്് പ്രമേ�യംം. പ്രാായ
ത്തിിന്റെ� ആഗ്രഹങ്ങളുംം അഭിിനിിവേ�ശങ്ങളുംം അതതു കാാലത്തിിന്റേ�തു മാാത്രമാാണെ�ന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം�
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‘കുതിിര’യിിലൂടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. സത്യയങ്ങൾ പറയാാൻ ജീീവാാവിിഷ്ട പ്രതീീകങ്ങൾ തേ�ടുന്ന
പതിിവു ശൈൈലിി തന്നെ�യാാണ്് ഇവിിടെെയുമുള്ളത്്. ലോ�ോകാാനുഭവങ്ങളിിലെ� അതിിസൂക്ഷ്മ വൈൈരുദ്ധ്യയ
ങ്ങളാാകുന്നു തിിക്തതകളുംം സ്വാാ�ർഥതകളുംം. അത്് കൃത്യയമാായറിിയാാൻ പ്രാാണിിലോ�ോകത്തിിന്റെ� വൈൈവ
ശ്യയങ്ങളിിലേ�യ്ക്കുള്ള കൂടുമാാറ്റംം അനിിവാാര്യയമാാണെ�ന്ന്് എ കെ� ജയശീീലൻ കരുതുന്നു. നാം�ം നമ്മുടെെ
ഹൃദയത്തിിൽ ഒളിിച്ചിിരിിക്കുന്നിിടത്തോ�ോളംം കാാലംം അന്ധകാാരങ്ങൾ ആവരണങ്ങളാാകുകയേ� ഉള്ളൂ.
അഴിിച്ചു മാാറ്റേേണ്ടത്് ആവരണങ്ങളാാണ്്. ഭാാഷയുടെെ അന്തരാാളങ്ങൾ ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടു നേ�ർപ്പിിക്കുന്ന
പോ�ോലെ�, മനുഷ്യാാ�ധിിഷ്ടിിത വൈൈകല്യയങ്ങൾ മനുഷ്യയനാാൽ തന്നെ� തുടച്ചു മാാറ്റപ്പെ�ടണംം. എന്നുംം മറ്റു
മുള്ള സുനിിർമലങ്ങളാായ നിിർബന്ധങ്ങൾ പ്രാാന്തവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ജീീവലോ�ോകത്തേ�യ്ക്കു തുറക്കുന്ന
വാാതാായനങ്ങളാാകുന്നു. ഇത്തരംം ചിില സന്ദിിഗ്ദ്ധഘട്ടങ്ങളിിൽ ആനയുംം മീീനുംം ഞാാഞ്ഞൂളുംം പാാമ്പുംം
അണ്ണാാനുംം പല്ലിിയുംം ഞണ്ടുംം സിംം�ഹവുംം കണ്ടാാമൃഗവുമൊ�ൊക്കെ� ബിംം�ബപ്രതിിബിംം�ബങ്ങളാാവുന്നു.
ഭൂവിിതാാനത്തിിന്റെ� ഗതിിവിിഗതിികളെെ നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന ജീീവന്റെ� പൊ�ൊരുളന്വേ�േഷിിക്കുന്ന കവിിക്ക്്
ഇതൊ�ൊന്നുമിില്ലാാത്തൊ�ൊരു കാാവ്യയലോ�ോകമിില്ല. സകല ജീീവജാാലങ്ങൾക്കുംം ആവാാസസ്ഥാാനമാായ
ഭൂമിിയെ�യുംം അതിിലെ� വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെെയുംം അതിിസൂക്ഷ്മമാായ അന്തരിിന്ദ്രിിയങ്ങളിിലൂടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കു
കയാാണദ്ദേേഹംം. അതിിനുവേ�ണ്ടിി ഒരു പ്രതിിആവാാസവ്യയവസ്ഥ (Counter Habitat) തന്നെ� സൃഷ്്ട്ടിി
ക്കുന്നു. പ്രകൃതിിയിിലെ� ഒരോ�ോ സൂക്ഷ്മജീീവിിയിിലുംം താാനുണ്ട്് എന്ന ബോ�ോധമാാണ്് അവയിിലൂടെെ ലോ�ോകംം
കാാണാാൻ കവിിയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്. നാായുടെെ കുടലിിലിിരിിക്കുന്ന വിിരയ്ക്കുംം നാായയ്ക്കുംം ഞാാനെ�ന്ന
ബോ�ോധമിിരിിക്കെ� അവ രണ്ടിിന്റെ�യുംം ഗതിി വിിപരീീതവുമാായിിരിിക്കുന്നു. രണ്ടിിന്റെ�യുംം ഉദ്ദേ�ശ്യയങ്ങളുംം
വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. എന്നാാൽ ഒന്ന്് മറ്റൊ�ൊന്നിിൽ ശാാരീീരിികമാായിി അടങ്ങിിയിിട്ടുമുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിിലുള്ള
വിിരുദ്ധനിിലകൾ (Paradoxical Situations) തന്നെ� വല്ലാാതെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നതാായുംം അദ്ദേ�ഹംം
തുറന്നു സമ്മതിിയ്ക്കുന്നു .
ആദ്യയകാാല കവിിതകളിിൽ ഇല്ലാാത്തതുംം പിിൽക്കാാലകവിിതകളിിൽ ധാാരാാളമാായിി കാാണുന്നതു
മാായ അതിിഭൗ�തിിക വീീക്ഷണങ്ങൾ കവിിയുടെെ പരിിണാാമഘട്ടങ്ങൾ സൂചിിപ്പിിയ്ക്കുന്നു. തിിര്യയക്കുകളെെ
വർണ്യയവിിഷയമാാക്കുന്നിിടത്താാണ്് ഇത്തരംം ചിില മാാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാാകുന്നത്്. ഉദാാഹരണങൾ
നോ�ോക്കുക:‘അല്ലെ�ങ്കിിൽ എന്തൊ�ൊക്കെ�യുണ്ട്് നമുക്കിില്ലാാത്തിിന്ദ്രിിയ ബോ�ോധങ്ങൾ ജ്ഞാാനചക്ഷുസ്സുകൾ,
ഇന്നതോ�ോർത്തുണ്ടോ�ോ കരയുന്നു വല്ലോ�ോരുംം ‘
		
(മീീനാായ്് ജനിിച്ചു)
‘വരുന്നൊ�ൊരേേതോ�ോ ജന്മത്തിിൽ
ബ്രാാഹ്മണനാായ്്
ജനിിക്കുമ്പോ�ോൾ
നിിന്റെ�യീീ ജന്മത്തിിലുള്ളോ�ോരെെച്ചിിലിില്ലാായ്മയെ�,യീീച്ചേ�
മറക്കല്ലേ�! ‘
		
(ഈച്ച)
‘കണ്ടാാമൃഗത്തിിനെ�ക്കണ്ടവരൊ�ൊക്കെ�യുംം
കണ്ടിില്ലയെ�ന്ന്് നടിിച്ചു.
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ഉണ്ടാായിിരുന്ന മൃഗങ്ങളക്കൂട്ടത്തിിൽ
കണ്ടാാമൃഗത്തെ� മറച്ചു.
പണ്ടേ� പതിിവുള്ള പോ�ോലെ�യാാ ജന്തുവെ�
ച്ചെ�ണ്ട കൊ�ൊട്ടിിയ്ക്കുവാാൻ ശ്രമിിച്ചു.
കണ്ടാാമൃഗത്തിിനെ�ക്കാാണാാമൃഗമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടവർ എത്ര വലച്ചു’
		
(കണ്ടാാമൃഗംം)
സ്ഥൂലത്തിിൽ നിിന്ന്് സൂക്ഷ്മത്തിിലേ�ക്കുംം സൂക്ഷ്മത്തിിൽ നിിന്ന്് അതിിസൂക്ഷ്മത്തിിലേ�ക്കുംം സഞ്ചരിിച്ച്്,
ദൃഷ്ടിിയുടെെ സമഗ്രതയിിലെ�ത്തിിച്ചേ�രുന്ന അവബോ�ോധംം മീീനിിലൂടെെ, ഈച്ചയിിലൂടെെ, കണ്ടാാമൃഗത്തിിലൂ
ന്നുന്നു. അല്പമാാത്രകൾ കൊ�ൊണ്ട്് ഒപ്പിിയെ�ടുക്കാാവുന്നതല്ല നിിസ്വാാ�ർഥാാധിിഷ്ടിിതമാായ പരിികല്പനകൾ.
ചിിട്ടയാായ ആത്മനിിയന്ത്രണത്തിിലൂടെെ മാാത്രമേ� അതു സാാധ്യയമാാവൂ. വിിരുദ്ധഭാാവനകളുംം കടുത്ത
മൌ�ൌനവുംം കലുഷമാായ ബോ�ോധനേ�രങ്ങളിിലെ� അലോ�ോസരങ്ങളാാണ്്. ചൂണ്ടയിിൽ തുടിിക്കുന്ന ഇരയുടെെ
വേ�ദനയിിൽ തന്റെ� സ്വാാ�ർഥത പതിിവിിലധിികംം ജ്വവലിിക്കുന്നതാായിി തിിരിിച്ചറിിയുമ്പോ�ോൾ, മരിിക്കാാനുംം
മരിിപ്പിിക്കാാനുംം പഠിിക്കേ�ണ്ട മനുഷ്യയചോ�ോദനയാാണ്് കവിിയെ� വിിഷമിിപ്പിിക്കുന്നത്്. സത്യംം� പറയാാൻ
ഒന്നോ�ോ രണ്ടോ�ോ വാാക്കുകൾ മതിി എന്ന തോ�ോന്നലുള്ളതു കൊ�ൊണ്ട്്, വാാചാാലതയേ�ക്കാാൾ പ്രിിയംം
ഘനാാഭമാായ മൗ�നങ്ങളോ�ോടാാണ്്. ചൂണ്ടയിിൽ തുടിിക്കുന്ന ഇരയെ�ക്കുറിിച്ച്് അത്രയധിികംം പറയാാമാാ
യിിരുന്നിിട്ടുംം അതിിനൊ�ൊന്നുംം മിിനക്കെ�ടാാതെ� ഹൃദയത്തിിലെ� വേ�ദനയിിൽ മുങ്ങിിത്താാഴുകയാാണ്് കവിി.
ചിിന്താാസംംഘർഷങ്ങൾ കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നത്് അവിിടെെയാാണ്്. വാായനക്കാാരനുംം ഇതു തന്നെ� അനുഭവിി
ക്കുന്നു. ഇരയുടെെ വേ�ദന അയാാളെ�യുംം മൗ�നിിയാാക്കുന്നു. ഇരു ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിിൽ നടക്കുന്ന അതിി
മനോ�ോഹരമാായ ഇഴുകിിച്ചേ�രലാാണിിത്്. നദിി സാാഗരത്തിിൽ ചേ�രുന്ന പോ�ോലെ�. തടസ്സങ്ങളിില്ലാാത്ത
ഒഴുക്കാാകുന്നു ഇവിിടത്തെ� അനുയോ�ോജ്യയ ചാാലകംം.
ആകാാശചാാരിികളാായ പക്ഷിികളെെ കവിിയ്ക്കേ�റെെ ഇഷ്ടമാാണ്്. കുയിിലുകൾ, പക്ഷിിയാാൻ,
പക്ഷിിയുടെെ നിിഴൽ, സ്വവപ്നദശ, ആരോ�ോഹണംം, ചെ�മ്പോ�ോത്തിിനോ�ോട്്, ചെ�മ്പോ�ോത്തിിന്റെ� പറത്തംം
എന്നീീ കവിിതകളെെല്ലാംം� ആ ഇഷ്ടത്തിിന്റെ� മുതൽക്കൂട്ടുകളാാകുന്നു. വൃക്ഷത്തെ� ശരീീരമാായുംം പക്ഷിികളെെ
ജീീവാാത്മാാപരമാാത്മാാക്കളാായുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരു ദർശനംം മുണ്ഡകോ�ോപനിിഷത്തിിലുണ്ട്്.
‘ദ്വാ�ാ സുപർണാാ സയുജാാ സഖയാാ
സമാാനംം വൃക്ഷംം പരിിഷസ്വവജാാതേ�
തയോ�ോരന്യഃഃ� പിിപ്പലംം സ്വാാ�ദ്വിി�ത്ത്യ�ന്്ശ്നന്നന്യോ�ോ� അഭിിചാാകശീീതിി’
ഒരേ� വൃക്ഷത്തിിൽ ഭംംഗിിയുള്ള ചിിറകുകളുമാായിി രണ്ട്് പക്ഷിികളിിരിിക്കുന്നു. ഒന്ന്് മരത്തിിന്റെ� തുഞ്ചത്തുംം
മറ്റേ�ത്് താാഴത്തെ� കൊ�ൊമ്പിിലുംം. താാഴത്തെ� കൊ�ൊമ്പിിലെ� പക്ഷിി മധുരവുംം കയ്്പ്പുംം പുളിിയുമുള്ള
കാായ്കനിികൾ ഇടവിിട്ടു തിിന്ന്് ഇടയ്ക്കു സുഖിിയാായുംം ഇടയ്ക്ക്് ദുഃഃഖിിയാായുംം കാാണപ്പെ�ടുന്നു. മറ്റേ� പക്ഷിി
യാാതൊ�ൊന്നുംം ഭക്ഷിിക്കാാതെ� സംംതൃപ്തിിയോ�ോടെെ നോ�ോക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. ഒരേ� വൃക്ഷത്തിിലിിരിിക്കുന്ന
അവയിിലൊ�ൊന്ന്് അജ്ഞാാനത്തിിൽ മഗ്നനാായിി മോ�ോഹത്തിിന്് വശപ്പെ�ട്ട്് തന്റെ� അസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�
ക്കുറിിച്ചോ�ോർത്ത്് ദുഃഃഖിിക്കുമ്പോ�ോൾ മറ്റേേ പക്ഷിി സുഖദുഃഃഖങ്ങളെെ കൂട്ടാാക്കുന്നേ�യിില്ല. ശാാന്തഗംംഭീീരമാായ
ഈ ആശയംം എഴുത്തച്ഛൻ രാാമാായണത്തിിലെ� കിിഷ്കിിന്ധാാകാാണ്ഡത്തിിൽ താാരോ�ോപദേേശ രൂപേ�ണ
അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
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‘ധന്യേ�േ രഹസ്യയമാായുള്ളത്് കേ�ൾക്ക നീീ
യാാതൊ�ൊരളവു ദേേഹേ�ന്ദ്രിിയാാഹങ്കാാരഭേ�ദഭാാവേ�ന സംംബന്ധമുണ്ടാായ്് വരുംം
അത്ര നാാളേ�ക്കുമാാത്മാാവിിനു സംംസാാരമെെത്തുമവിിവേ�ക കാാരണാാൽ നിിർണയംം.
ഓർക്കിിൽ മിിഥ്യാാ�വഭൂതമാായ സംംസാാരവുംം
പാാർക്ക താാനേ� വിിനിിവർത്തിിക്കയിില്ലെ�ടോ�ോ!’
		
(അധ്യാാ�ത്മരാാമാായണംം-കിിഷ്കിിന്ധാാ കാാണ്ഡംം)
എഴുത്തച്ഛന്് ശാാരിികപ്പൈൈതലിിനോ�ോടുള്ള സ്നേ�ഹവാാത്സല്യയങ്ങൾ രാാമാായണമഹാാഭാാരതാാദിി ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിിൽ പല ദിിക്കിിലുംം കാാണാംം�. ഇങ്ങനെ� അദ്വൈൈ�തവീീക്ഷണത്തിിന്റെ� അമലാാഭമാായ സ്ഥാാനംം
കിിളിികളലങ്കരിിക്കാാൻ തുടങ്ങിിയിിട്ട്് കാാലമേ�റെെയാായിി. കവിിതാാരാാമത്തിിലെ� പിിന്മുറക്കാാരെെല്ലാം�ം
കിിളിികളുടെെ ജീീവനെ� ലളിിതമാായുംം ഗഹനമാായുംം ആവിിഷ്കരിിച്ചിിട്ടുള്ളതിിന്് അവരവരുടെെ കവിിതകൾ
സാാക്ഷ്യംം� (വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി, പിി പിി രാാമചന്ദ്രൻ, കെ�. ജെ� ബേ�ബിി).
വിിവിിധ ജീീവസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള തുലനാാവസ്ഥ നിിലനിിറുത്തുന്നതിിൽ പക്ഷിികൾ പ്രധാാന
പങ്ക്് വഹിിക്കുന്നു. ഉപയോ�ോഗവാാദത്തിിൽ (Utilitarian Philosophy) ആകൃഷ്ടരാായവരുടെെ ഇഷ്ടവിി
ഷയമാാണ്് പ്രകൃതിി. മൃഗങ്ങളുംം പക്ഷിികളുംം ചെ�റുപ്രാാണിികളുംം നിിറഞ്ഞ ഭൂവിിതാാനങ്ങൾ നിിസ്സീീമമാായ
ആനന്ദംം നൽകുന്നു. എങ്ങുമെെങ്ങുംം പാാറിിപ്പറന്നു നടക്കുന്നതിിനാാൽ മറ്റേ�തു ജീീവിിയെ�പ്പഠിിക്കുന്നതിിനെ�
ക്കാാളുംം സൗൗകര്യയവുംം ആഹ്ലാാദവുംം പക്ഷിികളെെ നിിരീീക്ഷിിക്കുമ്പോ�ോൾ കിിട്ടുംം. അസാാധ്യയവ്യയക്തിിത്വവമുള്ളവ
രാായ പക്ഷിികൾ സന്ദർഭാാനുസാാരിികളാായിി പെ�രുമാാറുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇവ നൽകുന്ന ജീീവപാാഠങ്ങ
ളിിൽ ജയശീീലന്് ഏറെെ താാൽപര്യയമുള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം അവയുടെെ ചിില ചേ�ഷ്ടകൾ ഒന്നിിലധിികംം
കവിിതകളിിൽ ആവർത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ‘ചെ�മ്പോ�ോത്ത്്’ രണ്ടു കവിിതകളുടെെ പ്രമേ�യമാാകുന്നു. ചെ�മ്പു
നിിറമുള്ള ചിിറകുകളുംം ചോ�ോര പോ�ോലെ� ചുവന്ന കണ്ണുകളുമുള്ള ചെ�മ്പോ�ോത്ത്് പരുക്കൻ സ്വവഭാാവിിയുംം
മന്ദചാാരിിയുമാാണ്്. ആകൃതിി, സ്വവഭാാവംം, ശബ്ദംം, ജീീവിിതരീീതിി എന്നിിവയിിലെ�ല്ലാംം� മറ്റു പക്ഷിികളിിൽ
നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തത പുലർത്തുന്ന ഇതിിന്് താാരതമ്യേ�േന പ്രസരിിപ്പുംം കുറവാാണ്്. ‘ചെ�മ്പോ�ോത്തിിന്റെ�
പറത്തംം’, ചെ�മ്പോ�ോത്തിിനോ�ോട്്’ എന്നീീ കവിിതകളിിലൂടെെ ഇതിിന്റെ� പ്രകൃതംം മുഴുവൻ മനസ്സിിലാാവുംം.
‘നിന്റെ ശബ്ദിക്കലാൽ
ആകട്ടെെ
എന്നുംം
എന്റെ�
ദിിവസത്തിിൻ
കോ�ോമയുംം
കുത്തുംം.’
		
(ചെ�മ്പോ�ോത്തിിനോ�ോട്്)
എന്ന അപഗ്രഥനത്തിിൽ അതിിന്റെ� ശബ്ദത്തിിലെ� സവിിശേ�ഷതകളത്രയുംം അടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു.
നിിരന്തരംം പലവിിധ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിിയാാണിിത്്. ഇരതേ�ടുമ്പോ�ോഴുംം കൂട്ടുകൂടുമ്പോ�ോഴുംം
ഇണയെ� ക്ഷണിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം തുടരെെത്തുടരെെ മൂളിിയുംം ചീീറ്റിിയുംം മനോ�ോവിിചാാരങ്ങൾ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു.
കിിളിിയുടെെ കൂവലിിൽ കവിിയുടെെ ഭാാവനകൂടിി കലരുമ്പോ�ോൾ സുഖദമാായൊ�ൊരു ജീീവിിതദർശനംം ഉരുവംം
കൊ�ൊള്ളുകയാായിി. ഒരു ദിിവസംം മുഴുവൻ നീീണ്ടുനിിൽക്കുന്ന കുത്തുംം കോ�ോമയുമിിട്ട്് ജീീവാാത്മാാവിിനെ�
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വിിറളിി പിിടിിപ്പിിക്കാാൻ അതിിനാാവുന്നു. ‘അറ്റുപോ�ോയ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഭാാരംം താാങ്ങുന്ന പക്ഷിിച്ചിിറകുകൾ
ഭൗ�മാാകർഷണത്തെ� ചെ�രിിച്ചു കിിടത്തിിയ പോ�ോലെ�യാാണ്്’ എന്നു പറയുന്നതിിൽ കവിിഹൃദയത്തിിന്റെ�
തുഷ്ടിിയാാണുള്ളത്്.
“ഞാാൻ പ്രേ�മത്തിിലാായിിരുന്നു. വളരെെ ആനന്ദഭരിിതനാായിിരുന്നു. ആ ആനന്ദഭരിിതമാായ
ദിിവസങ്ങളിിലാാണ്് ‘ആരോ�ോഹണംം’ ഞാാൻ എഴുതുന്നത്്.” (കെ�.എ. ജയശീീലൻ 2008: 295)3. പ്രേ�മംം
നിിറഞ്ഞ ഹൃദയമാാണ്് ‘ആരോ�ോഹണ’ത്തിിന്റെ� കവിിതാാ ഭൂമിികയെ�ന്ന്് കവിി തന്നെ� പറയുന്നു.
അല്പംം വൈൈയക്തിികവുംം പക്ഷിി നിിരീീക്ഷണത്തിിലെ� ഔത്സുക്യയവുംം ആണ്് കവിിതയുടെെ കേ�ന്ദ്രബിി
ന്ദു. പ്രണയാാനന്ദത്തിിന്റെ� സൂചിികകകളാായിി ‘നല്ല വെ�യിിലുംം നല്ല കാാറ്റുംം’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം വർത്തിി
ക്കുന്നു. ‘പാാട്ടിിന്റെ� നൂൽക്കോ�ോണിി’ പുതിിയൊ�ൊരു പ്രേ�മബിംം�ബമാാണ്് . അനുരാാഗ മാാസ്മരിികതയിിൽ
നിിലവിിട്ടു പൊ�ൊങ്ങുന്ന ചിിത്തംം ഒരു നൂൽക്കോ�ോണിിയിിലേ�റിിയിിട്ടെെന്ന പോ�ോലെ� വൃക്ഷത്തലപ്പിിലേ�ക്ക്്
പതുക്കെ� ചലിിക്കുന്നു. കാാമുകഹൃദയത്തിിന്റെ� സ്പന്ദനങ്ങൾ ആകുലതകളിില്ലാാത്തതുംം അനാാമയവു
മാായിിരിിക്കുംം. ഇത്രയുംം ലളിിതമാായിി എന്നാാൽ അത്രയുംം യഥാാതഥമാായിി പ്രണയമെെഴുതാാൻ മറ്റാാർ
ക്കാാനുമാാവുമോ�ോ? സംംശയമാാണ്്. 1974-ൽ എഴുതിിയ ഈ കവിിതയിിൽ ആലോ�ോചിിക്കുംംതോ�ോറുംം
വിികസിിക്കുന്ന പ്രാാണലോ�ോകങ്ങളുണ്ട്്. അരാാഷ്ട്രീീയവുംം അതിിഭൗ�തിികവുമാായ ആ ലോ�ോകത്തിിന്റെ�
കട്ടിിത്തോ�ോടുകൾ ഉടച്ചു കളയുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒന്നിിക്കാാൻ തുടിിക്കുന്ന ഇരു ജീീവിിതങ്ങളിിൽ ഒന്ന്്
മറ്റൊ�ൊന്നിിൽ നിിന്ന്് അകന്നു നിിൽക്കുമ്പോ�ോൾ പ്രണയപരിിനിിഷ്ടമാായ അങ്കലാാപ്പുകളോ�ോടെെ മാാത്രമേ�
അവയ്ക്കു പരസ്പരമോ�ോർക്കാാനാാവൂ. എകരമുള്ള വൃക്ഷത്തിിന്റെ� ഉയർന്ന ശിിഖരത്തിിൽ നല്ല വെ�യിിലുംം
കാാറ്റുമുള്ള നേ�രത്ത്് ഒരു പക്ഷിി പാാടിിയ പാാട്ടിിന്റെ� നൂൽക്കോ�ോണിിയുംം പിിടിിച്ച്് കേ�റിിക്കേ�റിി എങ്ങാാ
ണ്ടൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ എത്തിിച്ചേ�ർന്ന കാാമുകൻ താാഴെെ ദൂരെെ തന്റെ� കാാമിിനിിയെ� കാാണുന്നു. (കവിിതയിിൽ
കാാമിിനീീ-കാാമുക പാാരസ്പര്യം�ം ഭാാര്യാ�ാ-ഭർത്തൃ സംംബുദ്ധിികളാായാാണ്് അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് ). ആശാാ
വിിമൂകനാായ കാാമുകന്റെ� വിിളിികളൊ�ൊന്നുംം അവൾ കേ�ൾക്കുന്നേ�യിില്ല. അല്ലെ�ങ്കിിൽ ആ വിിളിികളോ�ോളംം
എത്തിിച്ചേ�രാാൻ അവൾക്കാാവുന്നിില്ല. അവൾ കേ�ൾക്കുന്നത്് മീീൻ കാാരന്റെ� വിിളിിയുംം കാാണുന്നത്്
ഇരമ്പിിപ്പാായുന്ന ബസ്സുംം മാാത്രംം. ഉയരമുള്ള വൃക്ഷവുംം ഉയരംം കൂടിിയ ശിിഖരവുംം പ്രണയത്തിിലുലയു
ന്ന കാാമുകഹൃദയത്തിിന്റെ� പ്രതിിരൂപങ്ങളാാണ്്; കെ�ട്ടുപൊ�ൊട്ടിിയ പട്ടംം പോ�ോലുള്ള പ്രതിിബിംം�ബങ്ങൾ.
‘പാാട്ടിിന്റെ� നൂൽക്കോ�ോണിി’യെ�ന്ന അതിിസുന്ദര ഭാാവനയിിൽ ഒരു പ്രണയിിയുടെെ ചലിിതവ്യാാ�പാാരങ്ങൾ
മുഴുവനുംം കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നു. എന്നാാൽ പ്രണയംം കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രംം മുറിിവേ�ൽക്കുന്ന സിിരാാപടലങ്ങളല്ല
‘ആരോ�ോഹണ’ത്തിിനുള്ളത്്. കാാമുകനാായ കവിിയുടെെ മനോ�ോവിിചാാരങ്ങളുടെെ പരിിസരങ്ങളിിലേ�യ്ക്കു
പോ�ോലുംം പറന്നെ�ത്താാനാാകാാതെ�, യാാഥാാർഥ്യയ ലോ�ോകങ്ങളിിൽ ചിിറകടിിച്ചു നിിൽക്കാാൻ മാാത്രമേേ ആ
പ്രണയിിനിിക്കാാവുന്നുള്ളൂ. അനുരാാഗംം കവിിയെ� ലോ�ോകമുക്തനാാക്കുന്നു. പ്രണയാാവിിഷ്ടചേ�തനയാാൽ
ഘനംം കുറഞ്ഞുംം കിിളിിപ്പാാട്ടിിന്റെ� മുഗ്ദ്ധതയിിൽ സ്വവയംം മറന്നുംം ഐഹിികതയിിൽ നിിന്നുംം ചലിിച്ചു
മുന്നേ�റാാൻ അയാാൾക്കാാവുന്നു. സ്വവയംം നിിർമിിച്ച സാാങ്കല്പിിക ആവാാസവ്യയവസ്ഥയുടെെ വനഭംംഗിി
യിിൽ വിിശ്രമിിക്കുന്ന അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് പ്രിിയനാായിികയെ� ആ ഒരു തലത്തിിലേ�ക്ക്് ഉയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു
വരാാൻ ആവുന്നുമിില്ല. മുറത്തിിൽ ഉണക്കാാനിിട്ട കപ്പമുളകുകൾ കാാക്ക കൊ�ൊത്താാതെ� കാാത്തുവയ്ക്കാാനുംം
മീീൻകാാരൻ സഞ്ചരിിക്കുന്ന വഴിിയിിടങ്ങളിിൽ തത്തിി നിിൽക്കാാനുംം മാാത്രമേ� അവൾക്കാാവുന്നുള്ളൂ.
‘ഇദേേ നോ�ോക്ക്്! ഇദേേ നോ�ോക്ക്്!’ എന്ന്് എത്രയോ�ോ ആവൃത്തിി വിിളിിച്ചിിട്ടുംം ആ വിിളിികളിിൽ ഒന്നുപോ�ോലുംം
അവൾ കേ�ൾക്കുന്നിില്ല. ഉയരത്തിിലിിരുന്നു വിിളിിക്കുന്ന ആളെ�യൊ�ൊട്ടു കാാണുന്നുമിില്ല. എങ്ങനെ�യൊ�ൊ
ക്കെ� ആയാാസപ്പെ�ട്ടിിട്ടുംം ഒരിിക്കലുംം രഞ്ജിിക്കാാത്ത സങ്കല്പ യാാഥാാർഥ്യയങ്ങൾ കവിികൾക്കെ�ന്നുംം ഒരു
സമസ്യയയാാണ്്. ‘എങ്ങനെ� രഞ്ജിിക്കാാനാാണെ�ന്നുടെെ സങ്കല്പവുംം നിിന്നുടെെ യാാഥാാർഥ്യയവുംം’ എന്ന്്
‘കണ്ണീീർപ്പാാട’ത്തിിൽ വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി എഴുതിിയത്് ഓർത്തുപോ�ോകുന്നു.
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ജീീവലോ�ോകംം വിിശാാലംം; കാാവ്യയലോ�ോകവുംം. മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതംം മാാത്രമാായ പ്രപഞ്ച സങ്കല്പങ്ങൾ
സങ്കുചിിതവുംം ഉടച്ചു വാാർക്കേ�ണ്ടതുമാാണെ�ന്ന അടിിയുറച്ച വിിശ്വാാ�സമാാണ്് പ്രാാന്തവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട
പ്രാാണിിവർഗത്തെ� ജയശീീലന്റെ� കവിിതകളിിലെ� നിിത്യയസാാന്നിിധ്യയമാാക്കുന്നത്്. തിിര്യയക്കുകളുടെെ സമ്പർ
ക്കത്തിിലൂടെെയോ�ോ സഹാായത്തിിലൂടെെയോ�ോ അല്ലാാതെ� ഒരു മാാനവസംംസ്കാാരവുംം പൂർണമാാകുന്നിില്ല.
ഈയൊ�ൊരു തിിരിിച്ചറിിവിിൽ കെ� എ ജയശീീലന്റെ� കാാവ്യയദർശനംം നിിഹിിതമാായിിരിിക്കുന്നു.

അറിിവ്്
ഈ കവിിതകളിിലെ� പ്രധാാന ധാാരയാാണ്് ‘അറിിവ്്’. ഭാാവനകളിിലെ� തടശ്ശിിലകൾ. മനുഷ്യയൻ എന്ന
സങ്കുചിിത വൃത്തമല്ല അറിിവിിന്റെ� പരിിധിി. അവന്റെ� ബോ�ോധാാബോ�ോധതലങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാാകുന്ന
അനക്കങ്ങളുംം ആവൃത്തിികളുംം അറിിവിിന്റെ� ചുറ്റളവുകൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നുമിില്ല. പ്രപഞ്ചമാാകുന്ന ജൈൈവിിക
ഭൂപടത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം അപ്രധാാനമാായ പ്രാാണകണമാാണ്് മനുഷ്യയൻ. അനേ�ക ജീീവകണങ്ങളിിൽ
ഒന്നു മാാത്രമാായത്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാായ ജ്ഞാാനസഞ്ജയങ്ങളെെല്ലാംം� പൊ�ൊളിിച്ചു മാാറ്റ
പ്പെ�ടേേണ്ടതാാണെ�ന്ന്് ജയശീീലൻ തീീരുമാാനിിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� എല്ലാാ ജീീവജാാലങ്ങൾക്കുംം
ബാാധകമാായ അടിിസ്ഥാാന ചോ�ോദനകളുടെെ സംംവേ�ദനവുംം വിിനിിമയവുമാാണ്് ഈ കവിിതകളിിലെ�
‘അറിിവ്് ’. ഏറ്റവുംം വിിശാാലവുംം മഹത്തരവുമാായ അറിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് നാാരാായണഗുരു എഴുതിിയ
‘അറിിവ്്’ എന്ന കവിിത ഓർക്കുക. ഗീീതിി വൃത്തത്തിിൽ പതിിനഞ്ചു പദ്യയങ്ങളടങ്ങുന്ന ഈ കവിിത
1887-നുംം 1897-നുംം ഇടയിിൽ ആണ്് എഴുതിിയിിട്ടുള്ളത്്. സകല ചരാാചരങ്ങളാാലുംം പ്രപഞ്ചംം നമ്മെ�
പഠിിപ്പിിക്കുന്ന പാാഠങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തേ�ക്കാാൾ വിിലപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്ന്് ഗുരു ഉത്്ബോ�ോധിിപ്പിിക്കുന്നു.
ഈയൊ�ൊരറിിവിിന്റെ� തുടർച്ചയാാണ്് എ കെ� ജയശീീലന്റെ� ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ. ഒളിിഞ്ഞുംം തെ�ളിിഞ്ഞുമുള്ള
പ്രാാപഞ്ചിികാാന്വേ�േഷണംം കവിിതയുടെെ കൈൈത്താാങ്ങാാവുകയാാൽ പ്രകൃതിിപാാഠത്തിിന്റെ� അനുസ്യൂൂതിി
യാാണ്് ‘അറിിവ്്’ എന്ന കാാഴ്ചപ്പാാട്്.
‘പാാവംം പൂവുകളാാൽ‘ എന്ന കവിിതയിിൽ, അറിിവിിന്റെ� ഏറ്റവുംം നിിശ്ശബ്ദമാായ വിിനിിമയത്തെ�
ക്കുറിിച്ച്് എഴുതിിയിിരിിക്കുന്നു.
‘വെ�ട്ടിിയെ�ടുത്തു ഞാാൻ
ഇലയൊ�ൊക്കെ�യടർത്തീീട്ട്്
സ്ഥാാപിിക്കെ� എന്റെ� മേ�ശമേ�ൽ,
മുറിിവിിൻ കാാര്യയമെെത്തീീട്ടിി ല്ലെ�ങ്ങുംം-ഈ ജീീവ മാാതൃക യ്ക്കകമേ� സഞ്ചരിിക്കുന്നിി തറിിവെ�ത്ര പതുക്കനെ�!’
		
(പാാവംം പൂവുകളാാൽ)
പൂവുംം പുഴുവുംം പുൽച്ചാാടിിയുംം മറ്റുംം താാന്താാങ്ങളുടെെ ജീീവശ്വാാ�സങ്ങളിിൽപ്പോ�ോലുംം അത്രയുംം സൂക്ഷ്മമാായ
ജ്ഞാാനകല്പനകൾ നിിറച്ചു വച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈയൊ�ൊരു വിിജ്ഞാാനശാാസ്ത്രംം (Epistemology) തിിരിിച്ചറിി
യാാൻ മനുഷ്യയനാാവുന്നിില്ല. അനുഭവവുംം അപഗ്രഥനവുംം ആണ്് അറിിവിിന്റെ� വഴിികളെ� ബലവത്താാക്കു
ന്നത്്. ഏറ്റവുംം ഉദാാത്തമാായ ഈ വഴിികളിിലൂടെെയുള്ള നിിത്യയ സഞ്ചാാരംം എളുപ്പമല്ല. തെ�ന്നിിമാാറിിയുംം
ഒഴിിഞ്ഞു നിിന്നുംം കാാലോ�ോചിിതമാായ പരിിഷ്കാാരങ്ങൾ സ്വവഭാാവത്തിിൽ വരുത്താാൻ മനുഷ്യയൻ പഠിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ആകിിലുംം ഹൃദയധാാരകളുടെെ സൂക്ഷിിപ്പുകാാരനെ�ന്നു വരുത്തിിത്തീീർക്കാാനുംം അഭ്യുുന്നതിികൾ തന്നിിൽ
മാാത്രംം നിിക്ഷിിപ്തമാാക്കാാനുംം അവൻ നടത്തുന്ന ഉദ്യയമങ്ങൾ ചെ�റുതല്ല. അവയെ�ല്ലാം�ം ദയനീീയവുംം പരിി
ഹാാസ്യയവുമാാണ്് താാനുംം. അവിിരാാമമാായ പ്രാാണിിലോ�ോകംം തന്നെ�യാാണ്് ജയശീീലന്റെ� കവിിതകളിിലെ�
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അറിിവ്്. പ്രകൃതിിയിിലെ� എല്ലാാത്തിിനുംം ബാാധകമാായ അടിിസ്ഥാാന ബോ�ോധങ്ങളുടെെ വിിനിിമയംം.
തീീർത്തുംം സാാധാാരണമാായ സ്ഥലകാാലങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അസാാധാാരണലോ�ോകങ്ങളെെ ഇഴ പിിരിിച്ചെ�
ടുക്കുമ്പോ�ോൾ പുതിിയ ഭാാഷയുംം കാാഴ്ചയുംം ഉണ്ടാാകുന്നു.
‘അറിിവിിനെ� തടുക്കുന്നത്്
ലോ�ോകമാാണ്്.
പ്രപഞ്ചംം പഴുതിില്ലാാത്ത
തോ�ോന്നിിച്ചയാാണ്്.
ഒരു കണ്ണാാടിി പോ�ോലെ� അത്്
നമ്മുടെെ കാാഴ്ചയെ�
നമ്മളിിലേ�ക്കു തന്നെ� പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്തുന്നു’
		
(കണ്ണ്് കണ്ണിിനെ�)
എന്നിിങ്ങനെ� പ്രപഞ്ചത്തിിൽ നിിന്നുംം കൊ�ൊത്തിിയെ�ടുക്കുന്ന കൽപനകൾ അറിിഞ്ഞാാസ്വവദിിക്കാാൻ
ജാാഗരൂകമാായ ജ്ഞാാനേ�ന്ദ്രിിയങ്ങൾ കൂടിിയേ� തീീരൂ. ഭൂതഭാാവിികൾക്കിിടയിിൽ വർത്തമാാനത്തിിന്റെ�
നേ�ർത്തകാാലങ്ങളിിലാാണ്് വാാഴ്വിിന്റെ� ആധാാരമെെന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുമ്പോ�ോൾ, വിിരിിഞ്ഞ ചിിറകുകൾക്കുംം
പുഴുവിിന്റെ� നടത്തയ്ക്കുംം പ്രാാധാാന്യയമുണ്ടാാകുന്നു. അത്തരംം ബോ�ോധ്യയങ്ങൾ മഹത്് വചനങ്ങളേ�ക്കാാൾ
മിികച്ചതാാണ്്.
വനത്തോ�ോളംം വിികസിിക്കാാൻ വീീട്ടുമുറ്റത്തെ� പൂന്തോ�ോട്ടത്തിിനാാവിില്ല. മഹാാവൃക്ഷത്തോ�ോളംം
വലുതാാവാാൻ തീീരെെച്ചെ�റിിയ സസ്യയങ്ങൾക്കുംം പറ്റിില്ല. വന്യയതയുടെെ ശബളിിമയാാകാാൻ ചെ�റുപ്രാാ
ണിിയുടെെ ഉടൽത്തരിിപ്പിിനു കഴിിയിില്ല. എന്നാാൽ ഈ ചെ�റുതുകളുടെെയത്രയുംം സമീീപസ്ഥതയുൾ
ക്കൊ�ൊള്ളാാൻ ജയശീീലൻ മാാഷുടെെ കവിിതകൾക്കാാവുംം. അവിിടെെ തഴച്ചു വളരുന്ന ചെ�ടിിക്കൂട്ടങ്ങളുംം
വേ�രുപൊ�ൊട്ടിിത്തിിളയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തയ്യുകളുംം പുഴുക്കളിിഴയുന്ന മണ്ണുമുണ്ട്്. കാാറ്റുംം വെ�യിിലുമുണ്ട്്. ഇരുളുംം
വെ�ളിിച്ചവുമുണ്ട്്. ഋതുഭേ�ദങ്ങളുംം സ്ഥലകാാലങ്ങളുംം കവിിതകളുടെെ കനിിവാായുണ്ട്്. പച്ചിിലകളുടെെയുംം
ഉണക്കിിലകളുടെെയുംം മണംം നിിറഞ്ഞ കാാറ്റുംം മേ�ഘംം ചീീറ്റുന്ന മഴയുംം ആകാാശങ്ങളെ� ഭൂമിിയിിൽ
എത്തിിക്കുന്നു. തിികച്ചുംം വിിഭിിന്നമാായൊ�ൊരു കാാവ്യയലോ�ോകംം. പുറത്തേ�ക്കു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോഴൊ�ൊക്കെ� ‘അകംം’
കാാട്ടിിത്തരുന്ന കവിിതകൾ.
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1.
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ജയശീീലൻ കെ� എ , 2015, ആമയുംം കാാലവുംം,ഒന്നാംം�പതിിപ്പ്്, ഡിി സിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
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ജയശീീലൻ കെ� എ , 2008 , ജയശീീലന്റെ� കവിിതകൾ , ഒന്നാംം� പതിിപ്പ്്, കറൻറ്് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ.

ഗ്രന്ഥസൂചിി

ഡോ�ോ. അഥീീന എംം എൻ.
ചേ�ർത്തല എൻ.എസ്്.എസ്്. കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�പിികയാാണ്്. കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ
സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് എംം.എ., എംം.ഫിിൽ. ബിിരുദങ്ങളുംം ‘വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ആഖ്യാാ�ന
കവിിതകൾ’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം പിിഎച്ച്്.ഡിി.യുംം നേ�ടിി.

‘മനുഷ്യസന്നിധിയിൽ’ ഒരു മനുഷ്യർ
ഹരികുമാർ എസ്.

സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, ക�ോട്ടയം

മാാനവജീീവിിതചരിിത്രത്തിിൽ ഏറ്റവുംം വിിപ്ലവാാത്മക കാാലമാായിിരുന്നു ഇരുപതാംം�നൂറ്റാാണ്ട്്. പ്രതീീ
ക്ഷകൾക്കുംം പ്രത്യാാ�ശകൾക്കുംം എന്നപോ�ോലെ� നിിരാാശതകൾക്കുംം ആശങ്കകൾക്കുംം ഈ കാാലംം
വഴിിമരുന്നിിട്ടു. വ്യയവസാായംം, വാാണിിജ്യംം�, സാാമ്പത്തിികംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം മുതലാായവ പ്രത്യാാ�ശ നല്കിി
യപ്പോ�ോൾ മനുഷ്യയർ തമ്മിിൽ വച്ചു പുലർത്തുന്ന വിിഭാാഗീീയതകളുംം യുദ്ധങ്ങളുംം രോ�ോഗവുംം പട്ടിിണിിയുംം
മറ്റുംം നൈൈരാാശ്യയത്തെ� പ്രദാാനംം ചെ�യ്തു. കാാലംം പോ�ോകപ്പോ�ോകെ� പ്രത്യാാ�ശ നല്കിിയിിരുന്ന ഘടക
ങ്ങൾ പോ�ോലുംം മനുഷ്യയകുലത്തെ� നൈൈരാാശ്യയത്തിിലേ�ക്ക്് തള്ളിിവിിട്ടുകളഞ്ഞു. ആധുനിികതാാവാാദംം
അഭിിമുഖീീകരിിക്കേ�ണ്ടിി വന്ന ആശയഭൂമിികയാായിിരുന്നു ഇത്്. നേ�ടുന്നതൊ�ൊന്നുംം നേ�ട്ടങ്ങളല്ല എന്ന
തോ�ോന്നൽ ശക്തമാായിി. അസ്ഥിിവാാരവുംം എടുപ്പുകളുംം തകർന്ന്് ഇടിിഞ്ഞു പൊ�ൊളിിഞ്ഞ മൂല്യയങ്ങളുടെെ
നരകദർശനത്തെ� കാാലംം അവിിടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചു.
കാാലത്തെ� ചരിിത്രപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ബാാദ്ധ്യയതയാാണ്് കവിികൾ അബോ�ോധമാായിി ഏറ്റെെടുക്കു
ന്നത്്. കാാലംം എന്നത്് നിിശ്ചലമാായ ഒന്നല്ല. അത്് മുന്നോ�ോട്ടുംം പിിന്നോ�ോട്ടുംം ചലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു;
അതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കവിിയുംം. ഭൂതാാനുഭൂതിികളിിലേ�ക്കുംം ഭാാവിിപ്രതീീക്ഷകളിിലേ�ക്കുമുള്ള ഈ സഞ്ചല
നമാാണ്് വർത്തമാാനസത്തയെ� സാാദ്ധ്യയമാാക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കവിിയുടെെ വ്യയവഹാാരമണ്ഡലത്തെ�
പ്രകാാശമാാനമാാക്കുന്നതുംം. ഭാാഷയിിലൂടെെയാാണ്് കവിിയുടെെ ഈ സഞ്ചാാരംം. ഇതേ� കാാവ്യയഭാാഷ അനു
വാാചകനെ� പ്രചോ�ോദിിപ്പിിക്കുകയുംം കവിിയുടെെ വഴിിയിിലോ�ോ അല്ലാാതെ�യോ�ോ കാാലങ്ങളോ�ോട്് ഐക്യയപ്പെ�
ടുത്തുകയുംം അങ്ങനെ� കവിിത കാാലത്തിിന്റെ� കണ്ണാാടിിയാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
കാാലംം മനുഷ്യയകുലത്തിിന്റെ� മുന്നിിൽ കത്തിിച്ചുവെ�ച്ച ഏറ്റവുംം വലിിയ അഗ്നിികുണ്ഡമാാണ്്
മതംം. അതിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ ആകർഷിിക്കപ്പെ�ട്ട്് വീീണ്് തുലഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന ഈയാാമ്പാാറ്റക
ളാായിി മനുഷ്യയർ മാാറിിപ്പോ�ോകുന്നത്് സ്വാാ�ഭാാവിികംം മാാത്രംം. വെ�ളിിച്ചംം ദു:ഖമാായിി മാാറുന്ന ചരിിത്രത്തിിലെ�
ഇരുണ്ട ഏടാാണിിത്്. മനുഷ്യയന്റെ� ആശകളോ�ോടുംം ആശങ്കകളോ�ോടുംം പ്രതിികരിിക്കേ�ണ്ട സാാമൂഹിിക
സത്തയാായ മതംം അവരുടെെ പ്രതീീക്ഷകളുംം അഭിിലാാഷങ്ങളുംം ആകുലതകളുംം അറിിഞ്ഞിില്ലെ�ന്ന്്
നടിിക്കുകയുംം അവരെെ മെെരുക്കിി നിിർത്തുന്നതിിനുള്ള ഉപകരണമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
മനുഷ്യയവിിമോ�ോചനത്തിിനുള്ള ശക്തിിയാാകാാത്തിിടത്തോ�ോളംം അത്് കറുപ്പോ�ോ മയക്കുമരുന്നോ�ോ ഒക്കെ�
ആയിി വിിഷംം വമിിക്കുകതന്നെ� ചെ�യ്യുംം. അതിിന്റെ� മയക്കുശക്തിി പരലോ�ോകത്തിിലെ� സന്തോ�ോഷംം
വാാഗ്ദാാനംം ചെ�യ്ത്് ഭൂമിിയിിലെ� അസന്തുഷ്ടിിയെ� പൂർണ്ണമനസോ�ോടെെ അംംഗീീകരിിക്കാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുകയുംം
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അതിിനുവേ�ണ്ടിി മരിിക്കാാനുംം അന്യയനെ� വകവരുത്താാനുംം മാാനസിികമാായിി സജ്ജമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം.
‘ഹാാ ചേ�ർന്നുനിിൽപ്പോ�ോൻ മലകാാണുകിില്ല’ എന്ന്് പറഞ്ഞപോ�ോലെ� മതത്തിിന്റെ� ഉള്ളിിൽ നിിൽക്കു
മ്പോ�ോൾ അതിിനെ� പൂർണ്ണമാായിി മനസ്സിിലാാവുകയിില്ല. മതചരിിത്രത്തിിലെ� ഇരുണ്ട ഇന്നലെ�കൾ
ചരിിത്രത്തിിന്് വെ�ളിിയിിലാാണ്്. അപ്പോ�ോൾ മനുഷ്യയകുലംം ഇന്നോ�ോളംം ഊറ്റിിക്കൂട്ടിിവെ�ച്ച സാാഹോ�ോദര്യയ
ത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികനേ�ട്ടങ്ങളുംം പരസ്പരശത്രുതയുടെെ അധിികാാരക്കൊ�ൊലവെ�റിികളുംം തെ�ളിിഞ്ഞ്്
കാാണണമെെന്നുണ്ടെ�ങ്കിിൽ അതിിന്റെ� ഉള്ളിിൽ നിിന്നുംം സ്വവമേ�ധയാാ പുറത്തിിറങ്ങിി മറ്റൊ�ൊരു മനസ്സോ�ോടെെ
തിിരിിഞ്ഞുനോ�ോക്കിിയേ� പറ്റൂ. അത്തരത്തിിൽ പുറത്തിിറങ്ങിി മറ്റൊ�ൊരു മനസ്സോ�ോടെെ താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന
മനുഷ്യയപ്രകൃതിിയെ� നിിർമ്മമത്വവത്തോ�ോടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നവയാാണ്് അക്കിിത്തത്തിിന്റെ� കവിിതകൾ
ഏറെെയുംം. ‘കണ്ണീീരിിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടിിയ വെ�ണ്ണക്കല്ല്്’ എന്ന ശീീർഷകത്തിിൽ അക്കിിത്തംം കവിിതകളുടെെ
ആമുഖമാായിി ഡോ�ോ: എംം ലീീലാാവതിി പറയുന്നത്് ശ്രദ്ധിിക്കുക. ‘’കണ്ണീീരുംം ചിിരിിയുംം രണ്ടുതരമുണ്ട്്.
തനിിക്കാായിി മാാത്രമുള്ളവ, അന്യയർക്കാായിി അന്യയരെെ ചൊ�ൊല്ലിിയുള്ളവ. ആദ്യയത്തെ� കൂട്ടരുടെെ സ്വാാ�
ത്മപരത പരിിധിി കടന്നാാൽ വിിഷാാദരോ�ോഗമാാവുംം. രണ്ടാാമത്തേ�തിിന്് അതിിരിില്ല. സഹാാനുഭൂതിിയുംം
കാാരുണ്യയവുംം എത്ര വളർന്നാാലുംം പ്രപഞ്ചംം പോ�ോലെ�യാാണ്്. അതിിരിില്ലാാതെ� വളരുന്നു. എത്ര വളർന്നാാ
ലുംം രോ�ോഗാാവസ്ഥയാാവിില്ല. ഈ തത്വംം� മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് അരിിസ്റ്റോ�ോട്ടിിലിിന്റെ� കഥാാർസിിസ്് സിിദ്ധാാ
ന്തത്തിിൽ പ്രയുക്തമാായ രൂപകംം വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിലെ� വിിരേ�ചനത്തെ� ആസ്പദമാാക്കിിയുള്ളതല്ല
മതാാനുഷ്ഠാാനത്തിിലെ� വിിമലീീകരണത്തെ� (Religious Cathersis) ആസ്പദമാാക്കിിയുള്ളതാാണെ�ന്ന്്
ചിിലർ വാാദിിക്കുന്നത്്» (അക്കിിത്തംം കവിിതകൾ: 2010: XXI: മാാതൃഭൂമിി) മതാാനുഷ്ഠാാനത്തിിലെ� വിിമ
ലീീകരണംം എന്നത്് എല്ലാാ മതങ്ങളുടേ�യുംം അടിിസ്ഥാാന പ്രമാാണങ്ങളിിലുള്ളതുതന്നെ�, സംംശയമിില്ല.
മനുഷ്യയന്റെ� വ്യയക്തിിത്വവത്തിിനുംം കൂട്ടാായ ജീീവിിതത്തിിനുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായ പ്രതീീക്ഷകളുടെെ നിിർ
വ്വഹണത്തിിനുംം വ്യയക്തമാായ കരുതലുകളുള്ള അവ വിിമലീീകരണക്ഷമമാാണെ�ന്നുള്ള കാാര്യയത്തിിലുംം
തർക്കമിില്ല. എന്നാാൽ പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ വന്നു ഭവിിച്ചത്് അവയുടെെ സ്ഥാാപനപരവുംം ഘടനാാപരവുംം
ആശയപരവുമാായ തലങ്ങളിിൽ മനുഷ്യയനെ� മെെരുക്കിിയെ�ടുക്കുന്നതിിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാായിി മാാറിി
എന്നുള്ളതാാണ്്, ഇവിിടെെയാാണ്് അക്കിിത്തത്തിിലെ� കവിിചേ�തന «മനുഷ്യയസന്നിിധിിയിിൽ” അവനമ്ര
ശീീർഷനാായിി മിിഴിിനീീരൊ�ൊഴുക്കിി കെ�ഞ്ചുന്നത്്.
‘മതമേ�തെ�ങ്കിിലുമാാകട്ടെെ
മനുജാാത്മാാവേ� കരഞ്ഞിിരിിക്കുന്നേ�ൻ
നിിരുപാാധിികമാം�ം സ്നേ�ഹംം
നിിന്നിിൽ പ്പൊ�ൊട്ടിിക്കിിളിിർന്ന്് പൊ�ൊന്തട്ടെെ’
എന്ന്് മതംം മനുഷ്യയ കുലത്തിിനേ�ൽപ്പിിച്ച നഷ്ടലാാഭങ്ങളുടെെ ഇരുവശങ്ങളേ�യുംം ഒരുപോ�ോലെ� ചേ�ർത്തു
നിിർത്തിി കൊ�ൊണ്ടാാണ്് അദ്ദേേഹംം ഇത്് പറയുന്നത്്. ‘പല പുരുഷാാന്തരമൂട്ടിിയ തീീരാാപക തൻ കൊ�ൊലച്ച
തിിക്കൂർപ്പുംം, പല പുരുഷാാന്തരമരുളിിയ കാാരുണ്യയ ജ്ഞാാന ദിിവ്യയ ഗർഭവുംം’ ആണ്് ആ രണ്ടു വശങ്ങൾ.
ഒന്നാാമത്തേ�ത്് സ്മൃതിിയുടെെ അഗ്നിിപർവ്വതംം പൊ�ൊട്ടിി തലച്ചോ�ോർ ലാാവയാായിി ഉരുകിിയൊ�ൊഴുകുമ്പോ�ോൾ
മറുവശത്ത്് ആനന്ദത്തിിന്റെ� ബിിന്ദു അനവരതമാായിി വിികസിിക്കുകയാാണ്്. അതെ�ന്തുതന്നെ�യാായാാ
ലുംം, ഉണ്ടാാകേ�ണ്ടത്് ഒന്നേ�യുള്ളൂ, നിിരുപാാധിികമാായ സ്നേ�ഹംം. അക്കിിത്തത്തിിന്റെ� കവിിതയിിൽ
ആവർത്തിിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാാണ്് കൃതജ്ഞത ഇച്ഛിിക്കാാത്ത സ്നേ�ഹംം. ‘ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
ഇതിിഹാാസംം’ മുതൽ അക്കിിത്തംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഉൾക്കാാഴ്ചയിിലേ�ക്കുള്ള താാക്കോ�ോൽ വാാക്യയമാാണ്്
ഇത്്. അതിിനൊ�ൊരു ഫലശ്രുതിിയുമുണ്ട്്. അത്് പരലോ�ോക സൗൗഖ്യയമല്ല. മരണാാന്തരംം ലഭിിക്കുന്ന സ്വവർഗ്ഗ
ജീീവിിതമോ�ോ വൈൈകുണ്ഡ ദർശനമോ�ോ അല്ല. പിിന്നെ�യോ�ോ, ‘സ്നേ�ഹത്തിിന്് വരമ്പിിൽ തന്നെ� ലഭിിക്കുന്നു
നിിദ്ര നിിർബാാധംം’ എന്നതത്രേ� ആ ഫലശ്രുതിി. ജീീവിിതത്തിിൽ മനസ്സമാാധാാനവുംം സന്തോ�ോഷവുംം
ലഭിിക്കാാതെ� ഉറക്കംംകെ�ട്ട്് ഉലാാത്തേ�ണ്ടിി വരുന്നതാാണ്് മനുഷ്യയനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഏറ്റവുംം

26

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

വലിിയ നരകയാാതന. സ്നേ�ഹമുള്ളേ�ടത്ത്് മനസ്സമാാധാാനവുംം സന്തോ�ോഷവുംം തനിിയേ� ലഭിിക്കുന്നു.
‘സ്നേ�ഹമാാണഖിിലസാാരമൂഴിിയിിൽ’ എന്ന്് കുമാാരനാാശാാനുംം ‘സ്നേ�ഹത്തിിൽ നിിന്നിില്ലല്ലോ�ോ മറ്റൊ�ൊന്നുംം
ലഭിിക്കുവാാൻ’ എന്ന്് ജിി.യുംം ‘കവിികൾക്ക്് ഒന്നേ�യുള്ളൂ മതംം അത്് സ്നേ�ഹമാാണ്്’ എന്ന്് മഹാാകവിി
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുംം പറഞ്ഞത്് ഈ അവസരത്തിിൽ ഓർമ്മിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. അക്കിിത്തത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം സ്നേ�ഹംം എന്നത്് മതമല്ല അതിിനേ�ക്കാാളുപരിി യോ�ോഗദർശനമാാണ്്.
അദ്ദേേഹംം പറയുന്നു.
സ്നേ�ഹമുറന്നേ�ടത്തെ�
ദ്വേ�േഷത്തീീകെ�ട്ട കാാഴ്ച ഞാാൻ കണ്ടൂ
അവിിടെെപ്പൂത്തു പെ�ട്ടെെന്നാായിിരമിിതളുള്ള കേ�വാാലനന്ദംം
യോ�ോഗശക്തിികൊ�ൊണ്ട്് കുണ്ഡലിിനീീശക്തിി ഉണർത്തിി, താാനുംം പരനുംം പരംംപൊ�ൊരുളുംം ഒന്നാായിി
മാാറുന്ന അദ്വൈൈ�തസാാക്ഷാാൽക്കാാരമാാണ്് ഇത്്. വാാസ്തവത്തിിൽ ആദിിമഹസ്സിിനെ� ആരാാഞ്ഞുള്ള
പരമസത്താാപ്രവണമാായ ഈ ചിിന്ത അവ്യാാ�ഖ്യേ�േയവുംം അനിിർവചനീീയവുംം അനുഭൂതിിപ്രധാാന
വുമാാണ്്. നിിദ്രാാണമാായിി കിിടക്കുന്ന ശക്തിി (കുണ്ഡലിിനിി) ഉണർന്നാാടിിക്കയറിിയാാണ്് ഈ വിിധംം
കേ�വലാാനന്ദത്തിിൽ എത്തുന്നത്്. അവിിടെെ തന്റെ� ആഹാാര വിിഹാാ രനിിദ്രാാ മൈൈഥുനാാദിി ചതുഷ്ടയംം
പോ�ോലുംം അതിിനുള്ള ആരാാധനയാായിി മാാറുന്നു. അതിിലൂടെെ ഉണ്ടാാകുന്ന അനുഭൂതിി, തിിളങ്ങുന്ന ഒരു
തുള്ളിി മിിഴിിനീീരാാണ്്. അത്് സ്വാാ�ർത്ഥ ഭരിിതമല്ല. മറ്റുള്ളവർക്കാായിി പൊ�ൊഴിിയുന്നതാാണ്്. ആ പരമാാനന്ദ
ത്തെ� ആർക്കുംം മൂക്കുമുട്ടെെ നുകരാാൻ കഴിിയുന്നതുമാാണ്് എന്ന്് കവിി പലപ്പോ�ോഴുംം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്്.
പക്ഷേ�, സാാധിിക്കുന്നുണ്ടോ�ോ? അതിിന്് ഓരോ�ോരുത്തരുംം ശ്രമിിക്കുക തന്നെ� വേ�ണംം. അദ്ദേ�ഹത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം, ഇതൊ�ൊക്കെ�,
പറയാാമെെന്നല്ലാാതെ�
പരനാാലെ�ന്തുള്ളു ശക്യയമിിപ്പാാരിിൽ?
ചെ�ത്തിിക്കോ�ോരണമല്ലോ�ോ
ജന്തു തനിിക്കുള്ള രഥ്യയ കയ്യാാൽ
എന്നാാൽ അങ്ങനെ� ‘ഒരു വഴിി വെ�ട്ടിിപൂർത്തീീകരിിച്ചാാലോ�ോ’ തീീർച്ചയാായുംം കാാണപ്പെ�ട്ടൊ�ൊരു
ദൈൈവതമാായിി നീീയന്നുതൊ�ൊട്ടു സർവ്വർക്കുംം എന്ന കാാര്യയത്തിിൽ സംംശയിിക്കേ�ണ്ടതിില്ല. മനുഷ്യയകുലംം
അവിിടെെ എത്തിിച്ചേ�രണംം എന്നതാാണ്് അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� ആത്യയന്തിികലക്ഷ്യംം�.
പക്ഷേ�, ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ കവിി ഉൾപ്പെ�ടുന്ന നമ്മുടെെ സമൂഹംം ഇന്ന്് വലിിയ വെ�ല്ലുവിിളിി നേ�രിി
ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്. വൈൈവിിധ്യയമാാർന്ന സംംസ്കാാര ആചാാര ചിിന്താാധരണിികൾ തുടർന്ന്്
പോ�ോരുന്നതു കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� നമ്മുടെെ ഭരണ ഘടന അവ ഓരോ�ോന്നിിനുംം പ്രത്യേ�േകംം പ്രത്യേ�േകംം
പരിിരക്ഷാാ മാാർഗ്ഗനിിർദ്ദേേശ തത്വവങ്ങൾ അംംഗീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാലുംം ചിിലപ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം ചിിലയിി
ടങ്ങളിിലെ�ങ്കിിലുംം ഏകാാധിിപത്യയ ഭരണക്രമംം പോ�ോലെ� നിിർബന്ധിിതമാായ ചിില ക്രമപ്പെ�ടുത്തലുകൾ
കാാണാംം�. ഏത്് ഭക്ഷണംം കഴിിക്കണംം, ഏത്് വസ്ത്രംം ധരിിക്കണംം എന്നെ�ല്ലാാമുള്ളത്് വ്യയക്തിിസ്വാാ�ത
ന്ത്രവുംം ഭരണഘടന നല്കുന്ന അധിികാാരവുമാാണ്്. അതിിൽ മറ്റുചിിലർ കൈൈകടത്തുകയുംം അത്്
കലാാപവുംം കൊ�ൊലപാാതകവുംം വരെെ എത്തിിച്ചേ�രുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിക്കുംം എന്നപോ�ോലെ�
വ്യയക്തിിക്കൂട്ടാായ്മയാായ ഓരോ�ോ ചെ�റു മത സമൂഹത്തിിനുംം അതിിന്റേ�താായ സ്വവത്വവമുണ്ട്്. അത്് പ്രകടിി
പ്പിിക്കുന്നത്് പല രീീതിിയിിലുമാാണ്്. വേ�ഷംം ധരിിക്കുന്നതിിൽ, മുടിിയുംം താാടിിയുംം പ്രത്യേ�േക രീീതിിയിിൽ
ക്രമപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ (വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീറിിന്റെ� ‘രോ�ോമ മതങ്ങൾ’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം നമ്മുടെെ
സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തിിൽ സജീീവമാാണല്ലോ�ോ) ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിൽ, ഭക്ഷണത്തിിൽ ഒക്കെ�
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അതുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ഓരോ�ോ മനുഷ്യയനുംം സമൂഹത്തോ�ോടുംം വിിശിിഷ്യയ ചരിിത്രത്തോ�ോടുംം ചിില
ഉത്തരവാാദിിത്വവങ്ങളുണ്ട്്. അത്് നിിറവേ�റ്റപ്പെ�ടണമെെങ്കിിൽ അഭിിപ്രാായസ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം മതസ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം
ആവിിഷ്കാാരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം പൂർണ്ണമാായുംം അനുഭവിിക്കാാനാാകണംം. മതസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� എന്നത്് ഏത്്
മതത്തിിനുംം എന്തുംം ചെ�യ്യാാനുള്ള കർമ്മസ്വാാ�തന്ത്ര്യയമല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങളെെ നിിഹനിിക്കാാ
നുളള സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുമല്ല. സത്യയത്തെ� അന്വേ�േഷിിച്ച്് കണ്ടെ�ത്തുവാാനുള്ള ആത്മപരിിശോ�ോധനക്കുള്ള
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമാാണ്്. തങ്ങളുടെെ സത്യയത്തെ� സ്വീീ�കരിിക്കുവാാനുംം അല്ലാാത്തവയെ� നിിരാാകരിിക്കാാനുമുള്ള
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമുണ്ട്്. അത്് അധിികാാരത്തെ�യുംം ഭരണകൂടത്തെ�യുംം വിിമർശിിക്കുവാാനുമുള്ള ജനാാധിിപത്യയ
പരമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമാാണ്്.
തലമുടിി, യിിഷ്ടംംപോ�ോലെ�കെ�ട്ടിിച്ചാായ്്ച്ചുംം ചരിിച്ചുമിിട്ടോ�ോളൂ;
അഥവാാ, വെ�ട്ടിിയൊ�ൊതുക്കിി
പരിിമള തൈൈലംം പുരട്ടിിവെ�ച്ചോ�ോളൂ
അങ്ങനെ�യൊ�ൊന്നുംം ചെ�യ്യാാനല്ലാാ താാങ്കൾക്ക്് മോ�ോഹമെെന്നാാകിിൽ
മോ�ോഹംം പോ�ോലെ� തലമുടിി
മുച്ചൂടാായിിച്ചിിരച്ചുവിിട്ടോ�ോളൂ
തലയിിൽക്കെ�ട്ടുംം കൊ�ൊള്ളാംം�
തലയിിൽക്കെ�ട്ടിിനുവാാഞ്ഛയുണ്ടെ�ങ്കിിൽ
തൊ�ൊപ്പിി ധരിിക്കണമെെങ്കിിൽ
തൊ�ൊപ്പിി ധരിിച്ചാാലുമിിഷ്ടവർണ്ണത്തിിൽ
അതുപോ�ോലെ� ഭസ്മക്കുറിി, ചന്ദനക്കുറിി, പൂണൂല്്, കൊ�ൊന്ത തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിക്കുംം
അവരവരുടെെ വിിശ്വാാ�സത്തിിനൊ�ൊത്തവണ്ണംം ധരിിക്കുവാാൻ അവകാാശമുള്ളതാാണ്്. കാാതുകുത്ത്്,
മേ�ല്ക്കാാതുകുത്ത്്, തലയിിൽ തട്ടമിിടൽ, വിിശറിിവെ�ച്ച്് മുണ്ടുടുക്കൽ, താാലിികെ�ട്ടൽ തുടങ്ങിിയവയുംം
മത സ്വാാ�തന്ത്യംം� എന്നപോ�ോലെ� വ്യയക്തിി സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� കൂടിിയാാണ്്. അതുപോ�ോലെ� തന്നെ�യാാണ്്
കൊ�ൊടിിപിിടിിക്കാാനുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായിി സംംഘടിിക്കാാനുംം പ്രതിിഷേ�ധിിക്കാാനുംം ഒക്കെ�യുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം
അധിികാാരവുംം.
ഈ ബോ�ോധ്യംം� ലോ�ോകജനതയെ� ഇന്ന്് പുതിിയൊ�ൊരു ജാാഗ്രതയിിലേ�ക്ക്് ഉണർത്തിി വിിടുന്നുണ്ട്്.
അടിിസ്ഥാാന വിിഭാാഗങ്ങളിിൽ തന്നെ� പുതിിയ ഉണർവ്വ്് പ്രകടമാാണ്്. ലോ�ോക മനുഷ്യയന്റെ� പ്രതീീക്ഷ
യുടെെ വിിചാാരമാാണിിത്്. മനുഷ്യയൻ അവരുടെെ സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മാാനവിികതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം പുതിിയ
അവബോ�ോധംം ആർജ്ജിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. അവർ രാാഷ്ട്രീീയ കൗൗശലത്തിിന്റെ� കരുക്കളാായോ�ോ സമ്പദ്്
യന്ത്രത്തിിന്റെ� പല്ലാായോ�ോ തുടരാാൻ വിിസമ്മതിിക്കുകയുംം തങ്ങൾ വസ്തുക്കളല്ല വ്യയക്തിികളാാണ്് എന്ന്്
നിിഷ്കർഷിിക്കുകയുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ� വിിധാാതാാക്കളാാണെ�ന്ന ബോ�ോധ്യയത്തോ�ോടെെ പെ�രുമാാറുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. എന്നിിരുന്നാാലുംം, അപ്പോ�ോഴുംം അവർ മതത്തിിന്റെ� ഉള്ളിിൽ നിിൽക്കുകയുംം അതിിന്റെ� മയക്കു
ശക്തിിയിിൽ അവരറിിയാാതെ�തന്നെ� അമങ്ങിിപ്പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു എന്നതാാണ്് യാാഥാാർത്ഥ്യംം�
അത്് തന്നെ�യാാണ്് ഈ ചിിന്തയുടെെ സങ്കീീർണ്ണതയുംം വൈൈരുധ്യയവുംം.
നാം�ം ആയിിരിിക്കുന്ന പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അപരനെ� മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാനുംം തീീവ്രമാായ ശ്രമംം നടത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഈ പരസ്പരാാഭിിമുഖ്യയമേ� മതബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം
മത സഹവർത്തിിത്വവത്തിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ പുതിിയ മാാനവ സമൂഹംം മെെനഞ്ഞെ�ടുക്കാാൻ
സഹാായകമാാകൂ. ബുദ്ധനുംം നബിിയുംം ക്രിിസ്തുവുംം ശങ്കരനുംം നാാരാായണ ഗുരുവുമൊ�ൊക്കെ� തങ്ങളുടെെ
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കാാലത്തെ� സമ്പന്നമാാക്കിിയത്് ഈ പരസ്പരാാഭിിമുഖ്യയത്തിിന്് പ്രേ�രണ നല്കിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
എന്നാാൽ, അവരെെ പറ്റിിയുളള ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം കെ�ട്ടുകഥകളുംം നാം�ം ഗൗൗരവമാായിിട്ടെെടുത്ത്് അവരെെ
ചരിിത്രവഴിികളിിൽ മഹത്വവവൽക്കരിിക്കുകയുംം അവയ്ക്ക്് പിിന്നിിലുള്ള യഥാാർത്ഥ മനുഷ്യയനെ� വിിസ്മരിിക്കു
കയുംം ചെ�യ്യുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്്. മനുഷ്യയന്റെ� ബോ�ോധത്തിിൽ മതംം നടത്തുന്ന മയക്കു പ്രകടനമാാണ്്
ഇത്തരംം മഹത്വവവൽക്കരണങ്ങൾ. മതത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ മനുഷ്യയർ അസഹിിഷ്ണുക്കളാാകുന്നതിിന്റെ�
കാാരണങ്ങളിിൽ വളരെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒന്നാാണിിത്്. ഇവിിടെെയാാണ്്, അക്കിിത്തത്തിിന്റെ�,
മതമേ�തെ�ങ്കിിലുമാാകട്ടെെ
മനുജാാത്മാാവേ� കരഞ്ഞിിരിിക്കുന്നേ�ൻ
നിിരുപാാധിികമാം�ം സ്നേ�ഹംം
നിിന്നിിൽ പൊ�ൊട്ടിിക്കിിളിിർന്ന്് പൊ�ൊന്തട്ടെെ
എന്ന ആഹ്വാാ�നംം.
‘പൊ�ൊട്ടിിക്കിിളിിർന്ന്് പൊ�ൊന്തട്ടെെ’ എന്ന തിികഞ്ഞ പ്രത്യാാ�ശാാപരമാായ ഒരു ബിംം�ബത്തിിലൂടെെ ‘നിിരു
പാാധിികമാായ സ്നേ�ഹംം’ എല്ലാാവരിിലുംം പുനർജനിിക്കുംം എന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുമ്പോ�ോൾ പുതുലോ�ോകത്തെ�
കുറിിച്ച്് അക്കിിത്തത്തിിനുള്ള ഉറച്ച പ്രത്യാാ�ശ തന്നെ�യാാണ്് പ്രകടമാാകുന്നത്്. പുതുക്കൽ—പുനർജനിി
ബിംം�ബങ്ങൾ (Renewal and Rebirth Images) ശുഭാാപ്തിി വിിശ്വാാ�സത്തെ� ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുവാാനാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു എന്ന്് ‘ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിത—ശിില്പവിിചാാരംം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ ഡോ�ോ: കെ�.പിി.
മോ�ോഹനൻ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്് (2006: 187: പ്രൊ�ൊ. പിി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാാ�ർ ഫൗൗണ്ടേ�ഷൻ, തൃശൂർ)
അതാായത്് കവിിതകളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ഇത്തരംം പുതുമുളകളുംം, ശിിശുരൂപങ്ങളുംം മറ്റുംം പുനർജന്മ
വാാഞ്ഛയുടെെ പ്രതീീകങ്ങൾ എന്നപോ�ോലെ� വിിഘടിിച്ച്് നിിൽക്കുന്ന ഭൂതവർത്തമാാനങ്ങളെെ സമന്വവയിി
പ്പിിച്ച്് പ്രത്യാാ�ശാാപൂർവ്വംം ഭാാവിിയെ� ഉറ്റുനോ�ോക്കാാനുള്ള കവിികളുടെെ തന്ത്രംം കൂടിിയാാണ്് എന്ന്് ചുരുക്കംം.
ഈ ഒരർത്ഥത്തിിൽ വിിരുദ്ധങ്ങളെെ (വിിഘടിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന ഭൂത-ഭവത്്കാാലങ്ങൾ, രതിി-വിിരതിികൾ
എന്നിിവയെ�) ഉദ്്ഗ്രഥിിക്കുന്ന പ്രതീീകങ്ങളാാണ്് ശിിശു ബിംം�ബങ്ങൾ എന്ന്് ഡോ�ോ: ലീീലാാവതിിയുംം വ്യയക്ത
മാാക്കുന്നുണ്ട്് (1993: 154-55: ആദിിപ്രരൂപങ്ങൾ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ—ഒരു പഠനംം: കേ�രളഭാാഷ ഇൻസ്റ്റിി
റ്റ്യൂൂട്ട്്) ഇത്തരംം ബിംം�ബങ്ങൾ പ്രഭാാതംം, പുതുമുളകൾ എന്നിിങ്ങനെ� പല രീീതിിയിിലുംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടാം�ം.
അക്കിിത്തത്തിിന്റെ� ഏതു കവിിതയുംം ഈ രീീതിിയിിൽ എപ്പോ�ോഴുംം പ്രസാാദാാത്മക വീീക്ഷണംം
പുലർത്തുന്നു എന്ന്് പറയാംം�. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� “മനുഷ്യയസന്നിിധിിയിിൽ” എന്ന കവിിതയിിൽ
മനുഷ്യയകുലത്തിിന്് സംംഭവിിച്ച ധർമ്മച്യുുതിിയോ�ോടുള്ള വിിക്ഷുബ്ധശബ്ദംം ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ആത്യയന്തിികമാായിി
പ്രത്യാാ�ശാാഭരിിതമാാണ്് അതിിന്റെ� ആന്തരിികഘടന എന്ന്് കാാണാംം�. അതുതന്നെ�യാാണ്് അക്കിിത്ത
ത്തിിന്റെ� കാാവ്യയദർശനവുംം ജീീവിിതവീീക്ഷണവുംം എന്നുംം പറയാാവുന്നതാാണ്്.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
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മോ�ോഹനൻ കെ�.പിി., 2006.,ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിത—ശിില്പവിിചാാരംം, പ്രൊ�ൊഫ. പിി ശങ്കരൻ നമ്പ്യാാ�ർ ഫൗൗണ്ടേ�ഷൻ, തൃശ്ശൂർ.
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3.

അക്കിിത്തംം, 2010, അക്കിിത്തംം കവിിതകൾ, മാാതൃഭൂമിി.

ഡോ�ോ. ഹരിികുമാാർ എസ്്.
മഹാാത്മാാ ഗാാന്ധിി സർവകലാാശാാല സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സിിൽ അധ്യാാ�പകൻ. ഗവണ്മെ�ന്റ്് കോ�ോളേ�ജ്്, മൂന്നാാർ,
ഗവണ്മെ�ന്റ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കട്ടപ്പന, സംംസ്കൃത സർകലാാശാാലയുടെെ പയ്യന്നൂർ പ്രാാദേേശിിക കേ�ന്ദ്രംം, കാാലടിി മുഖ്യയ
കേ�ന്ദ്രംം എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ അധ്യാാ�പകനാായിി പ്രവർത്തിിച്ചു.

കവിിതയുടെെ ജൈൈവലോ�ോകംം : ഭാാവന,ദർശനംം,ആഖ്യാാ�നംം
ബിിന്ദു ടിി.വിി.

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ാഫസർ, ഗവൺമെെന്റ്് ആർട്്സ്് ആന്റ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

സ്ത്രീീവാാദവുംം പരിിസ്ഥിിതിിവാാദവുംം കൈൈകോ�ോർക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയസാാമൂഹ്യയമുന്നേ�റ്റങ്ങളാാണ്് പുതിിയ
കാാലത്തിിന്റെ� ആഗോ�ോളസവിിശേ�ഷതകളിിൽ ഒന്ന്്. കാാലങ്ങളാായിി ബഹുവിിധകോ�ോയ്മകൾക്കടിിപ്പെ�ട്ട്്
സ്വവത്വവവുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീചേ�തന ഭൂമിിയുടെെ ദൈൈന്യയതയുമാായിി താാദാാത്മ്യംം� പ്രാാപിിക്കുന്ന
സന്ദർഭമാാണിിത്്. മർദ്ദിിതാാവസ്ഥകളുടെെ സമാാനതയിിൽ മാാത്രമാായിിരുന്നിില്ല ഈ ഐക്യയപ്പെ�ടൽ.
ഉർവ്വരതാാവീീക്ഷണങ്ങളുംം സഹവർത്തിിത്വവസംംസ്്കാാരവുംം സ്ത്രീീയെ�യുംം പ്രകൃതിിയെ�യുംം ചേ�ർത്തുവയ്ക്കു
ന്നവതന്നെ�. പാാരിിസ്ഥിിതിികസ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ� ജീീവരേ�ഖതന്നെ� എല്ലാാത്തരംം അധിികാാരസ്ഥാാപനങ്ങ
ളെ�യുംം നിിരാാകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സഹവർത്തിിത്വവത്തിിന്റെ� പാാത സ്ഥാാപിിക്കലാാണല്ലോ�ോ. പുരുഷനുംം സ്ത്രീീയുംം
തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ� മാാത്രമല്ല മനുഷ്യയനുംം പ്രകൃതിിയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ�യുംം പുനർവിിചാാരണ
ചെ�യ്യുന്നതിിലൂടെെ അരിികുവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന എല്ലാാ വിിഭാാഗങ്ങളെെയുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാനാാവുംംവിിധംം
വിിശാാലമാായ തലത്തിിലേ�ക്കാായിിരുന്നു പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ� പ്രയാാണവുംം. പരിിസ്ഥിിതിി
വാാദങ്ങൾക്കുംം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുംം സ്ത്രീീ, പ്രകൃതിി, വർണ്ണ, വർഗ്ഗ ഘടകങ്ങളോ�ോടുള്ള ബന്ധത്തെ�
തള്ളിിക്കളയാാനാാവിില്ല എന്ന കാാറൻ ജെ�. വാാറന്റെ� സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തൽ ഇത്് തെ�ളിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്.1
പരിിസ്ഥിിതിിനിിരീീക്ഷണങ്ങളെെ സാാമൂഹ്യയപ്രശ്നങ്ങളുടെെ ഭൂമിികയിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കുന്ന
വിിമർശനാാത്മകപ്രവർത്തനത്തിിലൂടെെ പാാരിിസ്ഥിിതിികസ്ത്രീീവാാദചിിന്തയ്ക്ക്് പുതിിയൊ�ൊരു സ്ത്രീീവാാദപ്ര
വർത്തനശൈൈലിിതന്നെ� രൂപപ്പെ�ടുത്താാൻ കഴിിയുംം. കേ�രളീീയാാന്തരീീക്ഷവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി
പാാരിിസ്ഥിിതിികസ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ� വിിപുലാാന്തരീീക്ഷത്തെ� ജെ�.ദേ�വിിക വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. കേ�ര
ളത്തിിലെ� സ്ത്രീീവാാദത്തിിനുംം പുരോ�ോഗമനവാാദത്തിിനുംം പരിിസ്ഥിിതിിസംംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുംം
മേ�ൽ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിി അവയെ� നന്നാായിി പരിിവർത്തിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാനുള്ള ശേ�ഷിി ഇക്കൊ�ൊഫെ�
മിിനിിസത്തിിനുള്ളതാായിി അവർ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.2 പരിിസ്ഥിിതിി സംംരക്ഷണത്തിിനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള
സമരങ്ങളുടെെ ധാാർമ്മിികവുംം താാത്വിി�കവുമാായ വശങ്ങൾ ഉയർത്തിിക്കാാട്ടിിയുംം പരിിചരണത്തിിന്റെ�യുംം
ശുശ്രൂഷയുടെെയുംം മൂല്യയങ്ങളെെ ആധാാരമാാക്കിിയുംം പരിിസ്ഥിിതിി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്് ശക്തിിപകരാാൻ
മാാത്രമല്ല ആധുനിികവത്്കരണത്തിിന്റെ� കുത്തൊ�ൊഴുക്കിിൽ അടിിച്ചൊ�ൊതുക്കപ്പെ�ട്ട ബദൽമൂല്യയവ്യയവ
സ്ഥിിതിിക്കു സാാധുതപകരാാനുംം ഇക്കൊ�ൊഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് നിിലപാാടുകൾക്ക്് കഴിിയുകതന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
സ്്ത്രൈൈണമൂല്യയങ്ങളെെയുംം അവയുടെെ സാാമൂഹ്യയപ്രസക്തിിയെ�യുംം പൊ�ൊതുചർച്ചയുടെെ മുന്നിിലേ�ക്ക്്
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കൊ�ൊണ്ടുവരിികയുംം വിിവേ�ചനരഹിിതവുംം സ്വവച്ഛന്ദവുമാായ ജീീവിിതപരിിസ്ഥിിതിിക്കുവേ�ണ്ടിി വാാദിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന ഇത്തരമൊ�ൊരു ദർശനത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകളെെ വിിലയിി
രുത്താാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.

കാാല്പനിികതയുടെെ സ്ത്രൈൈണശക്തിി
കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� അസാാമാാന്യയമാായ ഇടപെ�ടലിിലൂടെെ വ്യയത്യയസ്തമാായൊ�ൊരു വഴിി സാാധ്യയമാാണെ�ന്ന്്
തെ�ളിിയിിച്ച കവയിിത്രിിയാാണ്് സുഗതകുമാാരിി. രചനയുടെെ ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽതന്നെ� ഈ വ്യയതിിരിി
ക്തത, അതുവരെെ അനുഭവവേ�ദ്യയമല്ലാാതിിരുന്ന ഒരു സ്്ത്രൈൈണാാനുഭൂതിി അവരുടെെ കവിിതകൾ
പ്രദാാനംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. കരുണയുടെെ കടലാാഴങ്ങൾ ആദ്യയകവിിതാാസമാാഹാാരത്തിിലെ� ആദ്യയകവിിത
മുത്തുച്ചിിപ്പിിയിിലുണ്ട്്,
“അരിികിിൽ ചോ�ോരഞരമ്പുകൾ പിിണയുംം
വിിളറിി മിിനുത്തൊ�ൊരു തോ�ോടുംം മഞ്ഞിിൻ
നിിറവുംം കരളിിൽ ചെ�റിിയൊ�ൊരു മാം�ംസത്തരിിയുംം മാാത്രമതാാണെ�ൻ രൂപംം’’
പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� കോ�ോടാാനുകോ�ോടിി ജീീവജാാലങ്ങൾക്കിിടയിിലെ� ഒരു നിിസ്സാാരജീീവിി. തോ�ോടുംം അതിിനക
ത്ത്് മാം�ംസത്തരിിയുംം. ഇതുപോ�ോലുള്ള ഒരു ജീീവിിയാാണല്ലോ�ോ മനുഷ്യയനുംം. മനുഷ്യയൻ നിിർമിിച്ച വ്യയവസ്ഥ
കളെെയുംം വ്യയവഹാാരങ്ങളെെയുംം കുറിിച്ച്് ആലോ�ോചിിക്കുമ്പോ�ോൾത്തന്നെ� മനുഷ്യയന്റെ� നിിസ്സാാരതയെ�യുംം
കുറിിച്ച്് ആലോ�ോചിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ‘നീീരിിന്നൊ�ൊളിിവിിൽ, ജീീവശതങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പമുള്ള’ യാാത്രയിിൽ
ചുറ്റുപാാടുമുള്ള എല്ലാാ ജീീവിികളോ�ോടുംം പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അതിിജീീവിിക്കാാനാായിിരുന്നു മുത്തു
ച്ചിിപ്പിിയുടെെ ശ്രമംം. ഒന്നിിനെ�യുംം ആക്രമിിക്കാാതെ�യുള്ള ശ്രദ്ധയുടെെ, കരുണയുടെെ ഈ പാാഠമാാണ്്
മനുഷ്യയനുംം വേ�ണ്ടത്്. കനിിവുംം കണ്ണീീരുംം കരുതിിവെ�പ്പുമെെല്ലാം�ം നിിറഞ്ഞ അനുതാാപമാാർന്ന ഈ
ഇടങ്ങളെെയാാണ്് സുഗതകുമാാരിി ഇഷ്ടപ്പെ�ടുന്നതുംം.
“അതിിനാായെ�ന്നോ�ോ ഞാാനിിക്കടലിിതിിലലവതു? നോ�ോവു പൊ�ൊറുക്കുവത്്”
എന്നാാണ്് മുത്തുച്ചിിപ്പിിയുടെെ ആത്മഗതംം. തന്നിിലെ� പെ�ണ്മയുടെെ നിിഹിിതോ�ോർജ്ജത്തെ� കാാടുമാായുംം
കടലുമാായുംം പൂവുമാായുംം മഴയുമാായുംം കിിളിിയുമാായുമെെല്ലാം�ം സമന്വവയിിപ്പിിച്ച്് അവർ കാാവ്യോ�ാ�ർജമാാക്കിി.
പെ�ണ്ണുംം മണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം കാാല്പനിികതയുടെെ മൂശയിിൽവെ�ച്ച്് ഉരുകിിത്തിിളച്ചൊ�ൊന്നാാവുന്ന അപൂർവ്വ
ലോ�ോഹവിിദ്യയയുടെെ ശിില്പങ്ങൾ എന്നാാണ്് സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകളെെ സജയ്് കെ�.വിി. വിിലയിിരുത്തു
ന്നത്്.3 കാാല്പനിികതയുടെെ സ്ത്രൈൈണസ്വവരംം എന്ന സാാധ്യയതയുടെെ പരമാാവധിി വിിനിിയോ�ോഗമാായിിരുന്നു
സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകൾ.
സന്ധ്യയയുടെെ നനുത്ത സ്പർശത്തിിലുംം നിിലാാവിിന്റെ� മാായിികതയിിലുംം രാാത്രിിയുടെെ നിിഗൂഢതയിിലുംം
മഴയുടെെ കുളിിരിിലുംം കടലിിന്റെ� അപാാരതയിിലുംം നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ച ചൈൈതന്യയത്തോ�ോട്്
താാദാാത്മ്യംം� പ്രാാപിിക്കാാനാായിിരുന്നു കവയിിത്രിിക്ക്് ഏറെെ ഇഷ്ടംം. സന്ധ്യയ, വെ�ളുത്ത പൂവുകൾ,
അത്രമേ�ൽ സ്്നേ�ഹിിക്കയാാൽ, നിിലാാവ്്, നീീയാാകുംം നിിലാാവിിനെ�, നിിലാാവിിനു മണമുണ്ട്്, നിിലാാവിിന്റെ�
ലഹരിി, രാാത്രിി, രാാത്രിിമഴ, കടലിിനോ�ോട്് തുടങ്ങിി എത്രയെ�ത്ര കവിിതകൾ. ഋതുവിിലാാസങ്ങളിിൽ
വച്ച്് അവർക്ക്് ഏറ്റവുംം ഇഷ്ടംം മഴയാായിിരിിക്കണംം. മഴയുടെെ സമൃദ്ധകാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ഓർമകൾ
വരുംംകാാലങ്ങളിിൽ തനിിക്ക്് തുണയാാകുമെെന്ന വിിശ്വാാ�സമാാണ്് ‘മഴ’യെ�ങ്കിിൽ മഴയുടെെ പെ�ൺമുഖ
മാാണ്് ‘രാാത്രിിമഴ’. സുഗതകുമാാരിിയുടെെ രാാത്രിിമഴയാാവാംം� ഒരുപക്ഷെ� മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ�
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പെ�ൺമഴ.4 പെ�ണ്ണിിന്റെ� നിിരാാലംംബമാായ ജീീവിിതവുംം ദുഃഃഖവുംം അഭിിലാാഷവുംംപോ�ോലെ� സ്ത്രീീദുഃഃഖത്തിിന്റെ�
പരമമാായ അവസ്ഥയാാണ്് ഈ കവിിത. ഏതോ�ോ നിിഗൂഢരഹസ്യംം� പെ�ണ്ണിിനുംം പ്രകൃതിിക്കുംം ഇടയിി
ലുള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിക്ക്് രാാത്രിിമഴയുടെെ രോ�ോദനംം തിിരിിച്ചറിിയാാവുന്നത്്. ‘ഞാാനുമിിതുപോ�ോലെ�
രാാത്രിിമഴപോ�ോലെ�’ എന്നു കവിി പറയുന്നുമുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നുംം പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്നുമുള്ള
അന്യയവത്്കരണത്തിിനെ�തിിരെെ ചിിന്തിിക്കാാനുംം പോ�ോരാാടാാനുംം സ്ത്രീീക്ക്് കൂട്ട്് പ്രകൃതിിതന്നെ�.

സ്ത്രീീയുംം ഭൂമിിയുംം
പ്രകൃതിിചേ�തനയിിൽനിിന്ന്് വേ�റിിട്ട ഒരസ്തിിത്വംം� മനുഷ്യയന്് സാാധ്യയമല്ലെ�ന്ന നിിരീീക്ഷണംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കു
ന്ന സുഗതകുമാാരിിക്ക്് പ്രപഞ്ചത്തിിൽ നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന മാാതൃചൈൈതന്യയത്തിിൽ സുരക്ഷിിതത്വംം�
നേ�ടാാനാാണ്് ആഗ്രഹംം. പ്രകൃതിിയോ�ോടുള്ള ആത്മബന്ധംം കവിിയുടെെ ഇഷ്ടാാനിിഷ്ടങ്ങളിിലുംം സുഖദുഃഃഖ
ങ്ങളിിലുംം പങ്കുകൊ�ൊള്ളുന്ന മാാതാാവാായിി ഭൂമിിയെ� മാാറ്റുന്നു.
“എന്റെ� ഭൂമിിയെ�,യീീ ദുഃഃഖമയിിയാാമെെന്റെ�യമ്മയെ�
എന്റെ�യാാഹ്ലാാദമേ�ളത്തിിൽ
പുഞ്ചിിരിിക്കൊ�ൊള്ളുമമ്മയെ�”
ഒരു ‘നിിലാാവിിന്റെ� ലഹരിിയിിൽ’ കാാണാംം�. ലോ�ോകകേ�ന്ദ്രിിതമാായ പുരുഷഭാാവന പ്രകൃതിിയെ�
കാാമിിനിിയുംം ലൈംം�ഗിികചിിഹ്നവുമാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ സ്ത്രീീക്ക്് പ്രകൃതിി മാാതാാവുംം സുഹൃത്തുംം
സഹകാാരിിയുമാായിി മാാറുന്നു. താാനുംം തന്റെ� ശരീീരവുംം സ്വവപ്്ന
 വുംം ഭൂമിിയുടേേതാാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്ന
സ്ത്രീീസ്വവരംം ‘ഒരു കൈൈനിിറയെ� വെ�ളിിച്ച’ത്തിിലുമുണ്ട്്.
“പിിന്നെ�യുംം പിിന്നെ�യുംം മിിന്നിി
വിിടരുമ്പോ�ോൾ തുളുമ്പിിടുംം
കണ്ണീീരിിൻ നിിറവാാർന്നെ�ന്റെ�
ഭൂമിിയെ�പ്പുണരുന്നു ഞാാൻ”
എന്നെ�ഴുതിിയ, ഭൂമിിയുമാായിി ഗാാഢപാാരസ്പര്യം�ം പുലർത്തുന്ന കവിിക്ക്് സ്വവന്തംം ജീീവിിതസൗൗഭാാഗ്യയത്തിിൽ
മാാത്രംം മുഴുകിി കാാലംം കഴിിക്കാാനോ�ോ ഭൂമിിക്കേ�ൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ കണ്ടിില്ലെ�ന്നു നടിിക്കാാനോ�ോ ആവിില്ല.

മരക്കവിി അമരകവിിയാാവുമ്പോ�ോൾ
അനുകമ്പയാാണ്് സുഗതകുമാാരിിയെ� കേ�രളത്തിിലെ� പരിിസ്ഥിിതിിസംംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിിലെ�
ത്തിിച്ചതെ�ന്ന്് എംം.കെ�. പ്രസാാദ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ� പാാരിിസ്ഥിിതിിക നവോ�ോത്ഥാാ
നത്തിിന്റെ� പ്രഭവസ്ഥാാനമാായിി കണക്കാാക്കാാവുന്ന സൈൈലന്റ്്വാാലിി പ്രക്ഷോ�ോഭത്തിിന്റെ� തുടക്കംം
മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പിിൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച എംം.കെ�. പ്രസാാദിിന്റെ� ലേ�ഖനമാായിിരുന്നു. 1979 ജൂണിിൽ
പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച സൈൈലന്റ്്വാാലിിയെ� സംംരക്ഷിിക്കുക എന്ന ലേ�ഖനമാാണ്് സുഗതകുമാാരിിയെ� സൈൈല
ന്റ്്വാാലിി സംംരക്ഷണപ്രക്ഷോ�ോഭത്തിിൽ എത്തിിച്ചത്്. കാാട്് നഷ്ടമാായാാൽ, മരങ്ങൾ മുറിിച്ചുമാാറ്റിിയാാൽ,
കുന്നുകൾ ഇടിിച്ചുനിിരത്തിിയാാൽ ഭൂമിിക്ക്് എന്തു സംംഭവിിക്കുമെെന്ന കാാര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അവബോ�ോ
ധമുണ്ടാാക്കാാനാായിി കേ�രളത്തിിലുടനീീളംം അവർ ഓടിിനടന്നു. കാാടിിനെ�ക്കുറിിച്ച്്, മലകളെെക്കുറിിച്ച്്,
മരങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് കാാവ്യാാ�ത്മകവുംം ഹൃദയസ്പർശിിയുമാായ ഭാാഷയിിൽ വൈൈകാാരിികമാായിി നിിരന്തരംം
പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. നമ്മുടെെ പാാരിിസ്ഥിിതിികമുന്നേ�റ്റങ്ങളെെയുംം പരിിസ്ഥിിതിി സംംബന്ധിിച്ച സംംവാാ
ദങ്ങളെെയുംം കുറെെക്കൂടിി ആർദ്രവുംം മനുഷ്യയപ്പറ്റുമുള്ളതാാക്കിി എന്നതാാണ്് കേ�രളത്തിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിി
തിികാാവബോ�ോധചരിിത്രത്തിിൽ സുഗതകുമാാരിിക്കുള്ള പ്രാാധാാന്യംം�.5 കവിിതയുംം ജീീവിിതവുംംകൊ�ൊണ്ട്്
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പ്രകൃതിിക്കുംം മനുഷ്യയർക്കുംം വേ�ണ്ടിി പോ�ോരാാടുന്നതിിന്റെ� തുടക്കമാായിിരുന്നു അത്്.
ഒരു വനത്തെ� സംംരക്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നാാശത്തിിൽ നിിന്നു ജീീവനിിലേ�ക്ക്് എന്ന സന്ദേ�ശംം
പകരാാൻ സൈൈലന്റ്്വാാലിി സംംരക്ഷണപ്രക്ഷോ�ോഭത്തിിന്റെ� വിിജയത്തിിനു കഴിിഞ്ഞു. കവിിതയുംം
ആക്ടിിവിിസവുംം ഉൾച്ചേ�ർന്ന നവമാാതൃകയുടെെ വിിജയംം. ആ നിിത്യയഹരിിതവനത്തെ� സംംരക്ഷിിക്കാാ
നാായതിിന്റെ� ചാാരിിതാാർത്ഥ്യയത്താാലാാണ്് കവിി ആ ഹരിിതസാാമ്രാാജ്യയത്തിിനു മുന്നിിൽ കൈൈകൂപ്പിി അമ്മേ�
എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്് .
“ഓരോ�ോ മരവുമിിലയുംം മുഴുവനക്കാാടുംം കനിിഞ്ഞു വിിളിികേ�ൾപ്പൂ- പൈൈതലേ�”
ഇതൊ�ൊരു സഹജഭാാവമാാണ്്. താാൻ ഈ കാാടിിന്റെ� മകളാാണെ�ന്നുംം തനിിക്കു പിിന്നാാലെ� വരുന്ന
അനേ�കതലമുറകൾക്ക്് അമ്മയാായവളെെയാാണ്് തങ്ങൾ ഒരുമിിച്ചു വീീണ്ടെ�ടുത്തതെ�ന്നുമുള്ള ഓർമ്മ
നൽകുന്ന അഭിിമാാനഭാാവംം.6
സൈൈലന്റ്്വാാലിിപ്രക്ഷോ�ോഭത്തോ�ോടെെ പൊ�ൊതുപരിിസരങ്ങളിിലേ�ക്കു യാാത്രചെ�യ്യുകയാായിിരുന്നു
സുഗതകുമാാരിി. അട്ടപ്പാാടിി, പൂയംംകുട്ടിി, ജീീരകപ്പാാറ അച്ചൻകോ�ോവിിൽ, ആറന്മുള എന്നിിങ്ങനെ� സമര
ങ്ങൾ അനവധിി. പരിിസ്ഥിിതിിസംംരക്ഷസമിിതിി രൂപവത്്കരിിച്ച്് തുടങ്ങിിയ യത്്നംം മരണംം വരെെയുംം
അവർക്ക്് തുടരേ�ണ്ടിിവന്നു. വനങ്ങളുടെെയുംം പർവ്വതങ്ങളുടെെയുംം നാാശംം മനുഷ്യയന്റെ� സർവ്വനാാശമാാ
ണെ�ന്ന്് വിിളിിച്ചുപറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കേ�ണ്ടിിവന്നു.
“അറിിയുവിിൻ, മുറിിവേ�റ്റ ശൈൈലങ്ങൾ നമ്മൾക്കു
വറുതിിയുംം മൃതിിയുംം വിിധിിക്കുമല്ലോ�ോ
ചൂടുപോ�ോരാാഞ്ഞു പൊ�ൊരിിയുമല്ലോ�ോ, യിിറ്റു
ദാാഹജലത്തിിനാായ്് കേ�ഴുമല്ലോ�ോ
അല്ലാായ്കിിൽ ഭാാവംം പകർന്നീീ ഗിിരിിനിിര
കല്ലുംം മരവുംം പ്രളയവുമാായ്്
അന്ത്യയപ്രഹരമാായാാർത്തിിറങ്ങീീടവേ�
നൊ�ൊന്തുപാായുന്നതെ�ങ്ങോ�ോട്ടു നമ്മൾ”
‘പശ്ചിിമഘട്ട’ത്തിിലെ� ഈ വരിികളുടെെ അന്വവർത്ഥാാവസ്ഥ അനുഭവംംകൊ�ൊണ്ട്് ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ട്ടവരാാണ്്
കേ�രളീീയർ. പരിിസ്ഥിിതിിസംംരക്ഷണംം ജനമനസ്സുകളിിൽ ഒരു സംംവാാദവിിഷയമാാക്കാാൻ സുഗതകു
മാാരിിയുടെെ കൃതിികൾ വഹിിച്ച പങ്ക്് വളരെെ വലുതാാണ്്.

പാാരിിസ്ഥിിതിിക ജാാഗ്രത
പ്രകൃതിിയോ�ോട്് അധിിനിിവേ�ശമല്ല ആഭിിമുഖ്യയമാാണ്് മനുഷ്യയനു വേ�ണ്ടത്്. ഭക്ഷണംം, പാാർപ്പിിടംം എന്നിി
ങ്ങനെ� ജീീവിിതത്തിിലെ� അത്യാാ�വശ്യയങ്ങൾക്കാായിി പ്രകൃതിിയെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മനുഷ്യയന്് പുനഃഃസൃ
ഷ്ടിിക്കാാനുതകുന്നവയെ� മാാത്രമേ� നശിിപ്പിിക്കാാൻ അവകാാശമുള്ളൂ. ഇല്ലെ�ങ്കിിൽ സർവ്വനാാശമാായിിരിിക്കുംം
ഫലംം
‘ഇവനിിച്ചെ�യ്്വതിിൻ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നേ�ൻ
ഇവന്റെ� സന്തതിിപരമ്പരക്കാായിി’
എന്ന ദയാാരഹിിതമാായ വിിധിിയാായിിരിിക്കുംം മനുഷ്യയവംംശത്തെ� കാാത്തിിരിിക്കുക. ജീീവന്റെ� വല നെ�യ്തത്്
മനുഷ്യയനല്ല, അവനതിിൽ ഒരു ഇഴ മാാത്രമാാണ്്. ആ വലയോ�ോടു ചെ�യ്തതെ�ല്ലാം�ം അവൻ തന്നോ�ോടുതന്നെ�
യാാണ്് ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്ന സിിയാാറ്റിിൽ മൂപ്പന്റെ� വാാക്കുകളുടെെ7 പ്രവചനപരത സുഗതകുമാാരിിയിിലുമുണ്ട്്.
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മണ്ണിിനെ�, വെ�ള്ളത്തെ�, ഭൂമിിയെ� രക്ഷിിക്കുന്നതിിലൂടെെയേ� നമ്മുടെെ സംംസ്്കാാരത്തെ� രക്ഷിിക്കാാനാാവൂ
എന്നവർ പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ഇവ മലിിനീീകരിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ ലോ�ോലഭാാവങ്ങൾ മാാറ്റിിവച്ച്്
ശക്തമാായ വാാക്കുകളുമാായിി രംംഗത്തുവന്നു. വിിധിിദിിനംം അടുത്തെ�ത്തിിയെ�ന്ന്് ആകുലപ്പെ�ട്ടു.
“പുകയുന്നു വാാനവുംം മന്നുംം പ്രചണ്ഡാാഗ്നിി
യെ�രിിയുന്നു ചക്രവാാളത്തിിലെ�ങ്ങുംം
അല്പാാല്പമാായിിട്ടിിടിിഞ്ഞു വീീണിിടുന്നിി
താാകാാശമാാകുംം കറുത്ത കൂര
ആരോ�ോ കരിിന്തിിരിിയൂതവേ� ഞെ�ട്ടിിയാാ
സൂരനുംം ചന്ദ്രനുംം കെ�ട്ടിിടുന്നു.”
വാായുമലിിനീീകരണത്തിിനുംം ആസിിഡ്്മ ഴകൾക്കുംം ആണവവിികിിരണങ്ങൾക്കുംം രാാഷ്ട്രാാതിിർത്തിികൾ
ബാാധകമല്ല എന്നു തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് സ്വവന്തംം നിിലനിില്പിിന്റെ� വേ�രുകളെെങ്കിിലുംം സംംരക്ഷിിക്കാാൻ
ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു. വിിഷച്ചൂടിിനെ� ശുദ്ധീീകരിിക്കാാൻ കാാട്ടുമരങ്ങളുംം ചെ�ടിികളുംം പുൽനാാമ്പുംം ജലസംം
സ്്കാാരവുംം തിിരിികെ�കൊ�ൊണ്ടുവരണമെെന്ന പ്രവർത്തനപദ്ധതിിയുംം മുന്നോ�ോട്ടുവച്ചു. മണ്ണിിൽനിിന്നുംം
മനസ്സിിൽനിിന്നുംം മാാഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന ജീീവന്റെ� ഉറവകളെെ തിിരിിച്ചുപിിടിിക്കാാനുള്ള ജാാഗ്രതയാാണ്്
‘കാാവുതീീണ്ടല്ലേ�’ എന്ന ലേ�ഖനസമാാഹാാരംം. നിിറഞ്ഞൊ�ൊഴുകുന്ന യമുനയിിൽനിിന്ന്് മൊ�ൊന്തകൊ�ൊണ്ട്്
വെ�ള്ളംം അളന്നെ�ടുത്ത ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ കരുതലിിന്റെ� പാാഠമാായിിരുന്നു സുഗതകുമാാരിിക്ക്് എന്നുംം
മാാതൃക. തിിളച്ച വെ�യിിലത്തുള്ള നടത്തമാായിി ജീീവിിതത്തെ� മാാറ്റിിയ ഗുരുക്കന്മാാരെെ ‘എനിിക്കു രണ്ടാാളേ�
ഗുരുക്കന്മാാരിിൽ’ സുഗതകുമാാരിി സ്മരിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. ഒളിിപ്പോ�ോരെെന്തെ�ന്നു പഠിിപ്പിിക്കാാത്ത അവരുടെെ
ജീീവിിതപ്പാാത നൽകുന്ന കരുത്താാണ്് വഴിിപിിഴയ്ക്കാാതെ�, മനംംമടുക്കാാതെ� കനൽവിിരിിപ്പിിലൂടെെയുള്ള
നടത്തത്തിിന്് കവിിയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്. ആ നടത്തത്തിിൽ പ്രകൃതിിയെ� മാാത്രമല്ല സർവ്വജീീവജാാല
ങ്ങളെെയുംം ചേ�ർത്തുപിിടിിക്കാാൻ സുഗതകുമാാരിി ശ്രമിിച്ചിിരുന്നു.

പരിിസ്ഥിിതിിയുടെെ ബഹുസ്വവരത
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുഇടങ്ങളിിൽനിിന്ന്് പ്രാാന്തവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നവരോ�ോടുള്ള സുഗതകുമാാരിിയുടെെ
ആഭിിമുഖ്യംം� അട്ടപ്പാാടിിവനവൽക്കരണവുംം അതു മുൻനിിർത്തിി എഴുതിിയ രചനകളുംം സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടു
ത്തുന്നു. പ്രകൃതിിയെ�യുംം സ്ത്രീീയെ�യുംംപോ�ോലെ� സമൂഹത്തിിൽ അധിിനിിവേ�ശങ്ങളാാൽ പ്രാാന്തവത്്ക
രിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ജനതയാാണ്് ആദിിവാാസിികളുംം. ജീീവിിച്ചുപോ�ോന്ന ആവാാസവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് അന്യയമാായ
വിികസനപദ്ധതിികൾ അവരുടെെ ജീീവനുംം ജീീവിിതവുമാാണ്് ഇല്ലാാതാാക്കിിയത്്. സ്വവന്തംം ഇടത്തിിൽനിി
ന്ന്് അന്യയവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ആദിിവാാസിിയുടെെ ഉള്ളുരുക്കമാാണ്് ‘ആദിിവാാസിിസാാക്ഷരത’ എന്ന
കവിിത. ‘നാാട്ടുരാാശാാക്കളേ� ആതിിവാാസിിക്ക്് പയിിക്കുന്നു’ എന്ന ലേ�ഖനമാാവട്ടെെ അന്നുംം ഇന്നുംം ഏറെെ
പ്രസക്തംം. വിിശക്കുന്ന ആദിിവാാസിിയെ� തല്ലിിക്കൊ�ൊല്ലുന്ന ക്രൂരത മധുവിിന്റെ� മരണത്തെ� മുൻനിിർത്തിി
എഴുതിിയ ലേ�ഖനങ്ങൾ എടുത്തുകാാട്ടുന്നു. പ്രകൃതിിയുടെെ ഉർവരതയിിൽ നിിന്നുംം തനതിിടങ്ങളിിൽ നിിന്നു
മുള്ള അന്യയവത്്ക്കരണംം ആദിിവാാസിിജീീവിിതത്തെ� പൊ�ൊതുവെ� ബാാധിിക്കുന്നതാാണെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്റെ�
ദുരിിതംം കൂടുതൽ ഏറ്റുവാാങ്ങേ�ണ്ടിിവന്നത്് സ്ത്രീീകളാാണ്്. ഇല്ലാാതാാകുന്ന കാാടുകൾ വിിറകിിനുംം ഭക്ഷണ
ത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിിയുള്ള സ്ത്രീീയുടെെ അധ്വാാ�നഭാാരംം കൂട്ടുന്നു. പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിന്റെ� പീീഡനത്തോ�ോടുംം ആഭ്യയ
ന്തരപുരുഷസമൂഹത്തിിന്റെ� അന്യയതയോ�ോടുംം ഒരേ�സമയംം അവർക്ക്് സംംഘർഷപ്പെ�ടേേണ്ടിിവരുന്നു.
“എരിിയുംം വയറ്റിിനു പിിള്ളയേ�കിി
ഇരുളിിൽ പെ�ഴപ്പിിച്ചെ�റിിഞ്ഞ കയ്യ്്”
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞാാലുംം ഇല്ലെ�ങ്കിിലുംം പ്രതിികരിിക്കാാൻ അവർക്കാാവുന്നിില്ല. ചൂഷണവിിധേ�യയാായ സ്ത്രീീക്ക്്
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കിിട്ടേേണ്ട അടിിസ്ഥാാനനീീതിിപോ�ോലുംം ആദിിവാാസിിക്ക്് ലഭിിക്കുന്നുമിില്ല. ഉടലിിന്റെ� പരമാാധിികാാരത്തെ�
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞുള്ള പ്രതിികരണത്തിിനു സ്ത്രീീതന്നെ� മുന്നോ�ോട്ടിിറങ്ങണമെെന്ന പരിിഹാാരമാാണ്് സുഗത
കുമാാരിി നിിർദ്ദേേശിിക്കുന്നത്്. അധിിനിിവേ�ശംം വേ�രുകൾ നഷ്ടപ്പെ�ടുത്തുന്ന ആദിിവാാസിിക്ക്് വേ�ണ്ടിി
വാാദിിക്കുമ്പോ�ോൾ അവരുടെെ സ്വവത്വവസംംരക്ഷണംം വളരെെ പ്രധാാനമാായിി സുഗതകുമാാരിി കരുതുന്നു.
സ്വവന്തംം സംംസ്്കാാരവുംം ജീീവിിതവുംം ആഗോ�ോളസമൂഹത്തിിനുമുന്നിിൽ ഉയർത്തിിപ്പിിടിിക്കാാനാാവശ്യയമാായ
ആത്മാാഭിിമാാനവുംം അതിിനുള്ള പരിിസരവുംം ആദിിവാാസിിക്ക്് ആവശ്യയമാാണ്്. മനുഷ്യയ-മനുഷ്യേ�േതര
ജീീവജാാലങ്ങൾക്ക്് ഒരുപോ�ോലെ� അവകാാശപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ഭൂമിി എന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് സാാധ്യയമാാകുന്ന
വിിധത്തിിൽ മനുഷ്യയന്റെ� സാംം�സ്്കാാരിികബോ�ോധത്തെ� മാാറ്റേ�ണ്ടത്് അത്യാാ�വശ്യയമാാണെ�ന്ന്് സുഗത
കുമാാരിിയുടെെ കവിിതകൾ ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ജീീവിികളെ� അവയുടെെ നൈൈസർഗ്ഗിികവളർച്ചയ്ക്ക്് തടസ്സംം
സൃഷ്ടിിച്ച്് മനുഷ്യോ�ാ�പയോ�ോഗത്തിിനാായിി പരുവപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് പ്രകൃതിിചൂഷണത്തിിന്റെ� പാാരമ്യയതയാായിി
ആ കവിിതകൾ എടുത്തുകാാട്ടുന്നു. കവിിഹൃദയമോ�ോ നീീ വിിഹഗമോ�ോ, ഏറേ�റ്റ നാായ, മുറിിവേ�റ്റ സിംം�ഹംം,
ആന എന്നീീ കവിിതകൾ പക്ഷിിമൃഗാാദിികളെെ കൊ�ൊല്ലാാക്കൊ�ൊല ചെ�യ്യുന്ന മനുഷ്യയവിിനോ�ോദത്തോ�ോടുള്ള
എതിിർപ്പാാണ്് പ്രകടമാാക്കുന്നത്്.
“കുഞ്ഞേ� നീീയുംം ചത്തിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ
കാാണാാൻ വയ്യ നിിൻ മഹാാദുഃഃഖംം”
എന്ന്് ചത്ത മരംംപോ�ോലുംം പറയുന്നത്ര ദയനീീയമാാണ്് സ്ഥിിതിി. ഈ ജീീവിികൾക്കെ�ല്ലാം�ം മനുഷ്യയ
നോ�ോട്് ചോ�ോദിിക്കാാനുണ്ടാാവുക ഒരേ�യൊ�ൊരു ചോ�ോദ്യയമാായിിരിിക്കുംം: നിിങ്ങളെെൻ ലോ�ോകത്തെ�യെ�ന്തു
ചെ�യ്തു? കവിിതയിിൽ തള്ളക്കിിളിിയുടെെ ചോ�ോദ്യയമാായിിട്ടാാണ്് ഇതു കടന്നുവരുന്നതെ�ങ്കിിലുംം സുഗതകു
മാാരിിക്കവിിതയുടെെ ആശയധാാര തന്നെ�യാായിി ഈ ചോ�ോദ്യം�ം മാാറുന്നു. ഇതുതന്നെ�യാാവുംം സ്ത്രീീക്കുംം
ചോ�ോദിിക്കാാനുണ്ടാാവുക.
സ്ത്രീീയുടെെ പ്രശ്നലോ�ോകത്തെ� നിിലനിിൽക്കുന്ന വ്യയവസ്ഥയിിൽനിിന്നുതന്നെ� ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യു
കയാായിിരുന്നു സുഗതകുമാാരിി. വ്യയത്യയസ്തമേ�ഖലകളിിൽ സ്ത്രീീകൾ അനുഭവിിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളുടെെ
നേ�ർക്കാാഴ്ചകളാായിിരുന്നു ആ കവിിതകൾ. മകളെെ കൊ�ൊല്ലേ�ണ്ടതെ�ങ്ങനെ� എന്ന പെ�റ്റമ്മയുടെെ
ഹൃദയഭേേദകമാായ ചോ�ോദ്യം�ം കടന്നുവന്ന കവിിതയാാണ്്. ‘കൊ�ൊല്ലേ�ണ്ടതെ�ങ്ങനെ�’ നൊ�ൊന്തുപ്രസവിി
ച്ച കുഞ്ഞിിനെ� ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഓടിിപ്പോ�ോകേ�ണ്ടിിവന്ന അമ്മയുടെെ ഗതിികേ�ടാാണ്് ‘പെ�ൺകുഞ്ഞ്് 90’.
ഓരോ�ോ സ്ത്രീീജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം ദുരന്തകഥ പറഞ്ഞ്് പുരുഷാാധിിപത്യയലോ�ോകത്തിിന്റെ� അനീീതിി നിിറഞ്ഞ
ഘടനയെ� കവിി തുറന്നുകാാട്ടുന്നു. കൊ�ൊച്ചുകുട്ടിിയെ�പോ�ോലുംം ഉടലാായിിക്കാാണുന്ന ഈ സാാമൂഹ്യയവ്യയ
വസ്ഥയെ�യാാണ്് ‘എന്തുപറ്റിി നമുക്ക്് ’, ‘സാാരെെ ജഹാംം�സെ� അച്ഛാാ’ എന്നീീ കവിിതകളുംം ചോ�ോദ്യം�ം
ചെ�യ്യുന്നത്്. സ്ത്രീീയെ�, അവരുടെെ സമസ്തദാാരുണതകളെെ ഇത്ര തീീവ്രമാായിി അവതരിിപ്പിിച്ച കവിികൾ
നമുക്കധിികമിില്ല. പെ�ണ്ണിിന്റെ� കണ്ണീീരിിൽ മുക്കിി എഴുതിിയ കവിിതകൾ എന്നാാണ്് പ്രഭാാവർമ്മ ഇവയെ�
വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്.8 വീീട്ടകങ്ങളുടെെ, സാാമൂഹ്യയയിിടങ്ങളുടെെ നിിലവിിളിികളിിലേ�ക്കുംം അടക്കിിപ്പിിടിിച്ച
വ്യയസനലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്കുമാാണ്് സുഗതകുമാാരിി കവിിതയുമാായിിറങ്ങിിയത്്. സമൂഹത്തിിന്റെ� ക്രൂരതയുംം
ആർത്തിിയുംം അഴിിമതിിയുംം പീീഡനവുമൊ�ൊക്കെ� കാാണുമ്പോ�ോൾ പ്രതിിഷേ�ധിിക്കാാനുള്ള രക്ഷാാമാാർഗ
മാായിി അവർ കവിിതയെ� കണ്ടു. മണ്ണിിന്റെ�യുംം പെ�ണ്ണിിന്റെ�യുംം കണ്ണീീരുവീീണ ഉള്ളുമാായിി അവയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി
കവിിതയെ�ഴുതിി.

സ്ത്രീീ പ്രകൃതിി സമീീകരണംം
മലിിനീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം ചൂഷണത്തിിന്റെ�യുംം സമാാനാാനുഭവങ്ങൾ നേ�രിിടുന്ന സ്ത്രീീയുടെെയുംം പ്രകൃ
തിിയുടെെയുംം മോ�ോചനത്തിിലൂടെെ മാാത്രമേ� ജൈൈവവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം സാാമൂഹിികപരിിസരങ്ങളുടെെയുംം
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സന്തുലിിതാാവസ്ഥ നിിലനിിർത്താാൻ കഴിിയൂ എന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദചിിന്തകൾ സുഗതകുമാാ
രിിയുടെെ പല കവിിതകളിിലുംം പ്രകടമാാണ്്. പ്രകൃതിി, സ്ത്രീീ ഘടകങ്ങൾ നേ�രിിടുന്ന അടിിച്ചമർത്തലുകൾ
പൂർണ്ണമാായിി തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവുക അവ തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിിലൂടെെയാാണ്്. പെ�ണ്മയുടെെ ഉള്ളിിള
ക്കങ്ങൾ, നോ�ോവുകൾ എന്നിിവ പ്രകൃതിിയിിൽ ദർശിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്് ‘ഇവൾക്കു മാാത്രമാായ്്’,
‘സ്ത്രീീപർവ്വംം’, ‘വിിധിി’, ‘അമാാവാാസിി’, ‘ബാാധയൊ�ൊഴിിക്കൽ’ എന്നിിവ. കടലോ�ോളംം കണ്ണീീർ കുടിിച്ചിിട്ടുംം
ചിിങ്ങവെ�യിിലൊ�ൊളിിപോ�ോലെ� ചിിരിിക്കാാൻ വിിധിിക്കപ്പെ�ട്ടവൾ, ഉള്ളിിൽ കൊ�ൊടുംംതീീയാാളിിടുമ്പോ�ോഴുംം
ധരിിത്രിിയെ�പ്പോ�ോലെ� തണുത്തിിരുണ്ടവൾ, ചവിിട്ടാാനുംം പൂജിിക്കാാനുംം പരക്കെ�പുച്ഛിിക്കാാനുംം പരിിത്യയജിി
ക്കാാനുമൊ�ൊക്കെ� നിിന്നുകൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നവൾ - ഇവളെെപ്പറ്റിിയാാണ്് സുഗതകുമാാരിിക്ക്് പാാടാാനു
ള്ളത്്. ലൈം�ംഗിികാാസക്തിിക്കുംം ആനന്ദത്തിിനുംം മാാത്രമുള്ള ഉപകരണമാായിി പെ�ണ്ണിിനെ�ക്കാാണുന്ന
രീീതിിയാാണ്് ആണിിനെ� വേ�ട്ടക്കാാരനുംം പെ�ണ്ണിിനെ� ഇരയുമാായിിക്കാാണാാൻ സമൂഹത്തെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്. പരാാതിിയുമാായെ�ത്തിിയ ഭൂമിിക്ക്് ബലാാത്സംംഗംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട പെ�ൺമുഖംം ‘വിിധിി’യിിലുംം
“അംംബ നിിന്റെ� മുലപ്പാാല
ല്ലിിവരൂറ്റുന്നു നിിത്യയവുംം
നിിന്റെ� രക്തംം നിിന്റെ� മാാസംം
നീീ ഞങ്ങൾക്കൊ�ൊരു പെ�ണ്ണിിര”
എന്ന്് ‘ചൂടിിലുംം’ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന കവിി ‘പ്രതിിയൊ�ൊരാാൾ മാാത്രംം/അവനെ�ൻ പൊ�ൊന്മകൻ’ എന്ന
തീീർപ്പുംം കല്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പ്രകൃതിിക്കേ�ൽക്കുന്ന ആഘാാതങ്ങൾ സ്ത്രീീശരീീരത്തിിൽ ഏൽക്കുന്ന ആഘാാതങ്ങൾ തന്നെ�
യെ�ന്ന്് എൻഡോ�ോസൾഫാാൻ പ്രശ്നംം പ്രമേ�യമാാക്കിി എഴുതിിയ കവിിതയുംം തെ�ളിിയിിക്കുന്നു. മുലപ്പാാ
ലിിൽപോ�ോലുംം വിിഷംം കലർത്താാൻ മടിിയിില്ലാാത്ത ആഗോ�ോളകുത്തകകളോ�ോടുള്ള വിിയോ�ോജിിപ്പാാണീീ
കവിിത. മാാധുര്യയത്തിിനു പകരംം വിിഷാംം�ശത്തിിന്റെ� ചൂടാാണെ�ങ്കിിലുംം കരയുന്ന കുഞ്ഞിിന്് മുലപ്പാാൽ
നൽകാാതിിരിിക്കാാൻ അമ്മയ്ക്കാാവിില്ല.
“കരയാാൻ വയ്യാാത്ത മിിഴിിഞ്ഞ കണ്ണുള്ളോ�ോരരുമപ്പൈൈതലേ� നുണച്ചുറങ്ങുക”
എന്നേ� അമ്മയ്ക്ക്് പറയാാനാാവൂ. ഇവിിടെെ അനക്കാാനാാവാാത്ത തലയുമാായിി നിിലവിിളിിക്കുന്ന കുഞ്ഞു
സൈൈനബയുടെെ ദുഃഃഖംം വിിഷംംതീീണ്ടിി വേ�ദനിിക്കുന്ന ഭൂമിിയുടെെ നിിലവിിളിി തന്നെ�യാായിി മാാറുന്നു.
ഇതുപോ�ോലെ� പരിിസ്ഥിിതിിനിിരീീക്ഷണങ്ങളെെ സാാമൂഹ്യയപ്രശ്നങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്്
‘നിിർഭയ’യുംം. മലയിിടിിച്ചുവരുന്ന യന്ത്രത്തിിന്റെ� വഴിിയിിൽ നിിൽക്കുന്ന കൊ�ൊച്ചുതുമ്പച്ചെ�ടിിയെ�
നിിർഭയ എന്നാാണ്് കവിി വിിളിിക്കുന്നത്്. കീീഴടക്കപ്പെ�ടലിിന്റെ� പ്രതീീകമാായല്ല പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�
ശക്തിിസൂചകമാായാാണ്് ഇവിിടെെ തുമ്പച്ചെ�ടിി കടന്നുവരുന്നത്്.
പെ�ണ്ണിിന്റെ� സഹനാാനുഭവങ്ങളെെയുംം പ്രതിിരോ�ോധത്തെ�യുംം മാാത്രമല്ല തന്റെ� രചനാാവഴിികളെെ
യുംം പ്രകൃതിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് സുഗതകുമാാരിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. കാാട്ടുപാാറകൾക്കിിട
യിിലൂടെെ കാാതങ്ങളോ�ോളംം കുതിിച്ചൊ�ൊഴുകിി, പിിന്നീീട്് ഒഴുക്കുകുറഞ്ഞ നദിിയുടെെ അവസ്ഥയ്ക്ക്് സമാാനമാാണ്്
തന്റെ� സർഗകർമ്മമെെന്നാാണ്് സുഗതകുമാാരിിയുടെെ വിിലയിിരുത്തൽ.9 ജീീവിിതമെെന്ന ദുഃഃഖക്കടൽ
കടക്കുന്നതിിനുള്ള പ്രേ�രണയുംം പച്ചനൽകിിയ പിിൻബലമാാണെ�ന്ന്് ‘ഏതു പൂവിിൻ മണമാാണിിതിി’ൽ
സുഗതകുമാാരിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. അവസാാനശ്വാാ�സംംവരെെ മാാത്രമല്ല അതിിനുശേ�ഷവുംം ഭൂമിിയിിൽ തുടര
ണമെെന്ന ആഗ്രഹവുംം സുഗതകുമാാരിിക്കുണ്ടാായിിരുന്നു. തന്റെ� മണ്ണിിട്ടുമൂടിിയ ശരീീരത്തിിന്മേ�ൽ
“കല്ലൊ�ൊന്നുപോ�ോലുമടയാാളമാായ്് വേ�ണ്ട

ചെങ്ങഴി chengazhi
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പുല്ലുംംപടലവുംം വളർന്നുകൊ�ൊള്ളുംം
പുല്ലുകൾ പൂക്കുംം വെ�ളുത്ത മുത്തെ�ന്നപോ�ോൽ
തെ�ല്ലുചുവന്ന നീീൾത്തൂവൽപോ�ോലെ�
മങ്ങിിയ ചാാരച്ചിിറകു വിിറപ്പിിച്ചു
കുഞ്ഞുശലഭങ്ങൾ വന്നുകൊ�ൊള്ളുംം”
എന്ന്് ‘ഇന്നു മരണദിിനത്തിിൽ‘ അവർ എഴുതിിയിിരുന്നു. പുല്ലാായ്്, പുതുപൂക്കളാായ്് ഭൂമിിയോ�ോടൊ�ൊട്ടിി
നിിൽക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന കവയിിത്രിി ജീീവിിതത്തിിലുംം എഴുത്തിിലുംം ജൈൈവിികതയുടെെ പാാഠങ്ങളാാണ്്
ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്തത്്. മനുഷ്യയരുൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ജൈൈവലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഭാാവിി ഭൂമിിയുടെെ നിിലനിില്പുമാായിി
എത്രമാാത്രംം ഗാാഢമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്ന ദർശനംം ആ കവിിതകൾ ആവിിഷ്്കരിിക്കുന്നു.
ഭൗ�മരാാഷ്ട്രീീയമാായിി ഇവിിടെെ കവിിത പരിിണമിിക്കുന്നു. ഭൂമിിക്കുംം അതിിലെ� സർവ്വചരാാചരങ്ങൾക്കുംം
വേ�ണ്ടിിയുള്ള ജാാഗ്രതയുടെെ ഈ രാാഷ്ട്രീീയമാാണ്് സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകളെെ ഭാാവിിയുടെെ ശബ്ദമാാക്കു
ന്നതുംം.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

Karen J. warren, ‘Taking Empirical Data seriously: An Ecofeminist Philosophical perspetctive’,
Ecofeminism : Woman, culure, Nature, Edi Karen J. Warren, Bloomington, Indicana University
press, 1997. P. No: 3-20

2.

കെ�. ദേേവിിക, നിിരന്തര പ്രതിിപക്ഷംം, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2021, പുറങ്ങൾ 123-129.

3.

സജയ്് കെ�.വിി, മലയാാളകവിിതയിിലെ� യൂറിിഡിിസിി, തണൽ ഓർമ്മപുസ്തകംം, ആർ.വിി.എംം. ദിിവാാകരൻ (എഡിി.),
തലശ്ശേ�രിി: ജിിവിി. ബുക്്സ്്, 2021, പുറംം 107.

4.

സജയ്് കെ�.വിി.അടക്കവുംം അനക്കവുംം, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2018, പുറംം. 130

5.

എംം.കെ�. പ്രസാാദ്്, ആർദ്രംം അഗാാധംം ആ സമരസാാന്നിിധ്യംം�, മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്് പുസ്തകംം 98, ലക്കംം 42, 2021
ജനുവരിി 3-9, പുറങ്ങൾ 22-25.

6.

മിിനിി പ്രസാാദ്്, സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയിിലെ� വനപർവ്വംം, പ്രേ�മമുരളിികയിിലെ� പാാടിിത്തീീരാാത്ത ഗാാനംംപോ�ോലെ�, കെ�.
രമേേശൻ (എഡിി.), തൃശൂർ : ക്രിിയാാറ്റിിഫ്് പബ്ലിിഷേ�ഴ്്സ്്, 2020, പുറംം: 29.

7.

സിിയാാറ്റിിൽ മൂപ്പൻ, ഞങ്ങൾ നിിങ്ങൾക്ക്് ഭൂമിി വിിറ്റാാൽ, സക്കറിിയ (വിിവ.) കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2010, പുറംം 29.

8.

പ്രഭാാവർമ്മ, കണ്ണീീരുപോ�ോലെ�യുംം തീീക്കനൽപോ�ോലെ�യുംം, തണൽ ഓർമ്മപുസ്തകംം പുറംം 22.

9.

സുഗതകുമാാരിി / ഭരതന്നൂർ ഷമീീർ, ആത്മവിിചാാരങ്ങൾ വിിചാാരണകൾ (അഭിിമുഖംം), കാാട്ടുകിിളിിയുടെെ പാാട്ട്്, ടോ�ോണിി
മാാത്യുു (എഡിി.), തിിരുവനന്തപുരംം: കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, 2011, പുറങ്ങൾ 538-539.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

ടോ�ോണിി മാാത്യുു (എഡിി.), കാാട്ടുകളിിയുടെെ പാാട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം: കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, 2011

2.

ദിിവാാകരൻ ആർ.വിി. എംം. (എഡിി.), തണൽ ഓർമ്മപുസ്തകംം, തലശ്ശേ�രിി: ജിി.വിി. ബുക്്സ്്, 2021

3.

ദേ�വിിക ജെ�. നിിരന്തര പ്രതിിപക്ഷംം, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2021

4.

രമേേശൻ കെ� (എഡിി), പ്രേ�മമുരളിികയിിലെ� പാാടിിത്തീീരാാത്ത ഗാാനംംപോ�ോലെ�, തൃശ്ശൂർ : ക്രിിയാാറ്റിിഫ്് പബ്ലിിഷേ�ഴ്്സ്്, 2020.

5.

സജയ്് കെ�വിി, അടക്കവുംം അനക്കവുംം, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2018

6.

സിിയാാറ്റിിൽ മൂപ്പൻ, ഞങ്ങൾ നിിങ്ങൾക്ക്് ഭൂമിി വിിറ്റാാൽ, സക്കറിിയ (വിിവ.), കോ�ോട്ടയംം : ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2010.

7.

സുഗതകുമാാരിി, പൂവഴിി മരുവഴിി, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2016

2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം
8.

സുഗതകുമാാരിി, മരമാാമരംം, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2021

9.

സുഗതകുമാാരിി, സുഗതകുമാാരിിയുടെെ കവിിതകൾ സമ്പൂർണ്ണംം, കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്്സ്്, 2007

37

10. Karen Jwarren (Edi), Ecofeminism : Women, Culture, Nature, Bloomington: Indicana University
Press, 1977

ആനുകാാലിികംം
1.

മാാതൃഭൂമിി, സുഗതകുമാാരിിപ്പതിിപ്പ്്, പുസ്തകംം 98, ലക്കംം 42, 2021 ജനുവരിി 3-9

ഡോ�ോ. ബിിന്ദു ടിി.വിി.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാല മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽനിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദവുംം പിിഎച്ച്്.ഡിി.യുംം
നേ�ടിി. ഇപ്പോ�ോൾ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവൺമെെന്റ്് ആർട്്സ്് ആന്റ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്്
പ്രൊ�ാഫസർ.

		

പ്രാാചീീനഇന്ത്യയയിിലെ� ഭക്ഷണസമ്പ്രദാായങ്ങൾ
എൻ. രജനിി

ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ കിിഴക്കേ� വളപ്പിിൽ

		അസോ�ോ. പ്രൊ�ാഫസർ,ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്,

അസിി. പ്രൊ�ാഫസർ,ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
ഭക്ഷണംം ഒരു സാംം�സ്്കാാരിികസൂചകമാാണ്്. വ്യയക്തിികളുടെെ അഭിിരുചിികളുംം ജൈൈവിികാാവശ്യയങ്ങളുംം
നിിറവേ�റ്റുക എന്നതിിനപ്പുറംം ചരിിത്രവുംം ഭരണകൂടവുംം ഭൂപ്രകൃതിിയുംം മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം നിിരന്തരംം
ഇടപെ�ട്ടു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു മേ�ഖലയാാണ്് ഭക്ഷണത്തിിന്റേ�ത്്.ഇന്ത്യയൻ ഭക്ഷണത്തിിന്റെ� വിികാാസ
ചരിിത്രംം ഇന്ത്യയൻസംംസ്്കാാരപരിിണാാമത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മചരിിത്രംം കൂടിിയാാണ്്.പ്രാാചീീന ഇന്ത്യയയിിലെ�
ഭക്ഷണസംംസ്്കാാരത്തിിന്റെ� വിികാാസ പരിിണാാമങ്ങൾ ജൈൈനബുദ്ധമതങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
വിിലയിിരുത്തുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.കാാർഷിികസംംസ്്കാാരങ്ങളുംം മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം വ്യയക്തിികളുടെെ
യുംം കൂട്ടങ്ങളുടെെയുംം ഭക്ഷണശീീലങ്ങൾ നിിർണയിിക്കുന്നതിിൽ പങ്കുവഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് എന്നത്് ഈ പ്രബന്ധംം
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
താാക്കോ�ോൽവാാക്കുകൾ: ഭക്ഷണംം,ജൈൈനമതംം,ബുദ്ധമതംം,സസ്യയഭക്ഷണംം,സല്ലേ�ഖനംം

ആമുഖംം
ജീീവജാാലങ്ങളുടെെ നിിലനിിൽപിിന്് അത്യയന്താാപേ�ക്ഷിിതമാാണ്് ഭക്ഷണംം.ജീീവിികളുടെെ ജീീവശാാസ്ത്രപ
രമാായ വളർച്ചയുംം നിിലനിിൽപുംം ആഹാാരാാശ്രയിിയാാണ്് എന്നർത്ഥംം.മനുഷ്യയരെെ സംംബന്ധിിച്ചിിട
ത്തോ�ോളംം ഈ ജീീവശാാസ്ത്രപ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ലാാവണ്യാാ�നുഭൂതിിയുടെെയുംം ചിില വിിശ്വാാ�സസംം
ഹിിതകളുടെെയുംം അനുഭവംം കൂടിിയാായിി ഭക്ഷണംം മാാറുന്നു.വിിശപ്പകറ്റുക എന്ന കേ�വലധർമ്മവുംം
പോ�ോഷകങ്ങൾ ലഭിിക്കുക എന്ന ജൈൈവധർമ്മവുംം പോ�ോലെ� രുചിിക്കുക എന്ന ഇന്ദ്രിിയധർമ്മവുംം
ആനന്ദമരുളുക എന്ന സൗൗന്ദര്യയധർമ്മവുംം ഭക്ഷണംം നിിർവ്വഹിിക്കുന്നു.മനുഷ്യയസംംസ്്കാാരത്തിിന്റെ�
പ്രധാാനമുദ്രയാായിി ഭക്ഷണംം മാാറുന്നതിിൽ രുചിിയുടെെ ചരിിത്രവുംം പരിിണാാമങ്ങളുംം ഉണ്ട്്.ഇന്ത്യയൻ
സംംസ്്കാാരചരിിത്രവുമാായിി ഇന്ത്യയൻ ഭക്ഷണംം എങ്ങനെ� സമരസപ്പെ�ട്ടു എന്ന അന്വേ�േഷണംം പ്രാാ
ധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നതാാണ്്.സിിന്ധുനദീീതടസംംസ്്കാാരനാാഗരിികതയിിൽ തുടങ്ങിി ആധുനിിക കാാലംം
വരെെ വ്യയത്യയസ്തവുംം വൈൈവിിധ്യയപൂർണവുമാായ നിിരവധിി ഇടപെ�ടലുകളിിലൂടെെയാാണ്് ഇന്ത്യയൻ ഭക്ഷണംം
രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്നത്്.
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സസ്യയഭക്ഷണത്തിിന്റെ� പിിറവിി
ക്രിിസ്തുവിിനു പിിമ്പുള്ള ഒരു സഹസ്രാാബ്ദകാാലംം കൊ�ൊണ്ട്് വേ�ദകാാല ഇന്ത്യയൻ സമൂഹംം ഗംംഗയ്ക്കുംം
യമുനക്കുംം ഇടയിിലുള്ള പ്രദേേശത്തെ� തങ്ങളുടെെ ആവാാസഭൂമിിയാാക്കിിത്തീീർത്തു. ഇന്നത്തെ� ഡൽഹിി
യാായിിരുന്നു അവരുടെെ പ്രമുഖ കേ�ന്ദ്രംം. കിിഴക്ക്് ബീീഹാാറിിനുംം വടക്ക്് അഫ്്ഗാാനിിസ്ഥാാനിിസ്ഥാാനുംം
തെ�ക്ക്് വിിന്ധ്യാാ�പർവതത്തിിനുംം ഇടയിിൽ ശക്തമാായിി നിിലനിിന്നിിരുന്ന പതിിനാാറ്് മഹാാജനപദ
ങ്ങളാായിിരുന്നു അന്നത്തെ� ഭരണസിിരാാകേ�ന്ദ്രങ്ങൾ. ചൈൈനയിിൽ ഉടലെ�ടുത്ത നെ�ൽകൃഷിി ബിി.സിി.
300-ഓടെെ ഈ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ വ്യാാ�പകമാായിി. നെ�ല്ലിിനെ� കൂടാാതെ� ചോ�ോളംം, തിിന, ചാാമ എന്നിിവയുംം
കൃഷിിചെ�യ്യാാൻ ആരംംഭിിച്ചു. കടുക്്, എള്ള്്, ചണ എന്നിിവയുടെെ കൃഷിിയുംം വ്യാാ�പകമാായല്ലെ�ങ്കിിലുംം
ആരംംഭിിച്ചു. കാാളയെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ആട്ടുന്ന ചക്കുകളിിൽ നിിന്ന്് എണ്ണ ഉത്്പാാദിിപ്പിിക്കാാനുംം ആരംംഭിിച്ചു.
കൃഷിി വ്യാാ�പകമാായതോ�ോടുകൂടിി നദീീതീീരങ്ങളിിൽ ചെ�റുനഗരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാാൻ തുടങ്ങിി.
ചമ്പ, മഗധ, കാാശിി, മഥുര, കൗൗശംംബിി, പാാടലീീപുത്രംം, തക്ഷശിില എന്നീീ നഗരങ്ങളുടെെ ഉദയംം ഇക്കാാ
ലത്തുണ്ടാായതാാണ്്. ഈ നഗരങ്ങളോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് കളിിമൺപാാത്രനിിർമാാണംം, ഗ്ലാാസ്് നിിർമാാണംം,
ലോ�ോഹ പാാത്ര നിിർമാാണംം എന്നിിവയുടെെയൊ�ൊക്കെ� കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു.നഗരരൂപീീകരണംം
കാാർഷിികസമ്പ്രദാായങ്ങൾ,ചെ�റുകിിടവ്യയവസാായപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� ജനപദ
ങ്ങളുടെെ ദൈൈനംംദിിനജീീവിിതത്തെ� വ്യയവസ്ഥപ്പെ�ടുത്തിി.അവരുടെെ ചിിന്താാജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആരംംഭംം
കൂടിിയാായിിരുന്നു അത്്.ഇന്ത്യയയിിൽ പണ്ഡിിതരുടെെയുംം തത്വവചിിന്തകരുടെെയുംം ആശയ പദ്ധതിികൾ
ഉയർന്നു വന്നത്് ഈ കാാലയളവിിലാായിിരുന്നു.
ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടതെ�ന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഉപനിിഷത്തുകളിിൽ ആത്മംം,
ബ്രഹ്മംം എന്നീീ ആശയങ്ങൾ വിിവരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ആത്മത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പരമാാവധിി അറിിവു നേ�ടിി ബ്രഹ്മ
സാാക്ഷാാത്്കാാരംം നേ�ടുക എന്നതാായിിരുന്നു അന്നത്തെ� ചിിന്താാപദ്ധതിികളുടെെ ആകെ�ത്തുക. ആത്മ
ത്തിിന്് നിിരവധിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. അതിിലൊ�ൊന്നാാണ്് ഭക്ഷണംം. ഒന്ന്് ഭക്ഷിിക്കുന്നവൻ
മറ്റൊ�ൊന്നിിന്റെ� ഭക്ഷണമാായിിത്തീീരുന്നു. ഒരു വലിിയ ഭക്ഷ്യയശൃംംഖലയിിലെ� കണ്ണിികളാാണ്് സമസ്ത
ജീീവജാാലങ്ങളുംം. അഹിംം�സ എന്ന ആശയവുംം സസ്യയഭക്ഷണ പദ്ധതിിയുംം (Vegetarianism) ഈ
കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനഫലമാായിി രൂപപ്പെ�ട്ടു. അഹിംം�സയുംം സസ്യയഭക്ഷണ പദ്ധതിിയുംം തമ്മിി
ലുള്ള ബന്ധംം വളരെെ സങ്കീീർണമാാണ്്. “യഥാാർഥ അഹിംം�സാാവാാദിി വീീണുകിിടക്കുന്ന ചെ�ടിികളുടെെ
വിിത്തുകളോ�ോ ഫലങ്ങളോ�ോ മറ്റ്് ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷണത്തിിനാായിി കൊ�ൊന്ന മൃഗങ്ങളുടെെ അവശിിഷ്ടങ്ങളോ�ോ
അല്ലാാതെ� മറ്റൊ�ൊന്നുംം ഒരിിക്കലുംം ആഹാാരത്തിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കരുത്് ”. (Hanns-Peter Schmidt,
2010 : 109) എന്ന വാാദത്തോ�ോളംം സങ്കുചിിതമാായിി മാാറുന്നതാായിി നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അഹിംം�
സയിിൽഉറച്ച ഈ ഭക്ഷണസമ്പ്രദാായത്തെ� അന്നത്തെ� സാാമൂഹ്യയ സാാഹചര്യയങ്ങ ളുടെെ സമ്മർദംം
കൊ�ൊണ്ട്് അക്കാാലത്തെ� സമൂഹംം ആവേ�ശത്തോ�ോടെെ സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ടാാവാാമെെന്ന്് റോ�ോമിിലാാ ഥാാപ്പർ
(1978: 56- 93) അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു. ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ ഉയർന്നുവന്ന രണ്ട്് പ്രബലമതങ്ങളാാണ്്
ബുദ്ധമതവുംം ജൈൈനമതവുംം.

ജൈൈനമതംം
വേ�ദങ്ങളുടെെ പ്രാാമാാണ്യയത്തിിലോ�ോ ബ്രാാഹ്മണരുടെെ പൗൗരോ�ോഹിിത്യയപരമാായ പ്രാാമുഖ്യയത്തിിലോ�ോ ജാാതിി
വ്യയവസ്ഥയിിലോ�ോ ജൈൈനമതംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നിില്ല. പ്രകൃതിിയിിലെ� എല്ലാാറ്റിിലുംം ജീീവൻ കുടിികൊ�ൊള്ളുന്ന
താായിി ജൈൈനമതംം കരുതുന്നു. മണ്ണിിനടിിയിിലെ� സൂക്ഷ്മജീീവിികളെെ നശിിപ്പിിക്കുമെെന്നതിിനാാൽ ഇവർ
നിിലമുഴുതുമറിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുള്ള കൃഷിിയെ� പ്രോ�ാത്സാാഹിിപ്പിിക്കുന്നിില്ല.
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മറ്റെെല്ലാാ മതവിിഭാാഗങ്ങളെെയുംംഅപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഏറെെ സങ്കീീർണമാാണ്് ജൈൈനമത വിിശ്വാാ�സിിക
ളുടെെ ഭക്ഷണപരമാായ നിിയമങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം. കർശനമാായ സസ്യയഭുക്കുകളാാണ്് ഇവർ. ലോ�ോക
ത്തിിലെ�തന്നെ� ഏറ്റവുംം ധാാർമിികമാായ ഭക്ഷണ ശീീലങ്ങളുള്ളവരാാണ്് ജൈൈനർ എന്ന്് ജെ�യിംം�സ്്
ലെ�യിിഡ്്ലോ�ോ ( 2003 : 153) അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. ജൈൈനർക്ക്് ഭക്ഷണത്തിിൽ അഞ്ച്് കാാര്യയങ്ങൾ
തീീർത്തുംം വർജ്യയമാാണ്്. മാം�ംസംം,മാം�ംസംം കൊ�ൊണ്ടുള്ള വിിഭവങ്ങൾ, മത്സ്യംം�, മുട്ട, മദ്യം�ം, തേ�ൻ എന്നിിവ
യാാണ്് അവ. ഇവയ്ക്കു പുറമെെ പഴങ്ങൾ, ഒന്നിിലേ�റെെ വിിത്തുകളുള്ള പച്ചക്കറിികൾ, ഭൂമിിക്കടിിയിിൽ
വിിളയുന്ന പച്ചക്കറിികൾ ( ഇവ ഭൂമിിക്കടിിയിിൽ നിിന്നുംം പറിിച്ചെ�ടുക്കുമ്പോ�ോൾ ഭൂമിിക്കടിിയിിലെ� ധാാരാാളംം
ജീീവൻ നഷ്ടമാാകുന്നതിിനാാലാാണിിത്് ), ഉള്ളിി, വെ�ളുത്തുള്ളിി, പുളിിപ്പിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാാർ
ഥങ്ങൾ, കോ�ോളിിഫ്ലവർ, കാാബേ�ജ്് എന്നിിവയുംം ജൈൈനർ സാാധാാരണയാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നിില്ല.
പച്ചക്കറിികളുംം പഴങ്ങളുംം സമൃദ്ധമാായിി വളരുന്ന പ്രദേേശങ്ങളിിൽ മാാത്രമേ� ജൈൈനമതംം
പോ�ോലെ�യുള്ള ഒരു മതത്തിിന്് തഴച്ചു വളരാാൻ സാാധിിക്കുമാായിിരുന്നുള്ളൂ. പാാലിിനുംം പാാലുത്്പന്നങ്ങൾ
ക്കുംം ക്ഷാാമമിില്ലാാത്ത ഗുജറാാത്ത്്, മഹാാരാാഷ്ട്ര പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ മാാത്രംം ജൈൈനമതത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യയവുംം
പ്രചാാരവുംം ലഭിിച്ചത്് ഇക്കാാരണംം കൊ�ൊണ്ടാായിി രിിക്കാംം�.
ഭക്ഷണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അത്് കഴിിക്കേ�ണ്ടരീീതിി, സമയംം എന്നിിവയെ�ക്കുറിിച്ചുമൊ�ൊക്കെ�
ജൈൈനരുടെെ കുറിിപ്പുകൾ ലഭ്യയമാാണ്്. (Colleen Taylor Sen - 2007 : 230 – 243) അസ്തമയത്തിിനു
ശേ�ഷംം ജൈൈനർ ഭക്ഷണംം കഴിിക്കിില്ല. ഓരോ�ോ ആറുമണിിക്കൂറിിലുംം വെ�ള്ളംം തിിളപ്പിിച്ച്് ഉപയോ�ോഗിി
ക്കുന്നു. പാാൽ കറന്നെ�ടുത്തിിട്ട്് 48 മിിനുട്ടിിനുള്ളിിൽ തിിളപ്പിിച്ചുപയോ�ോഗിിക്കണംം. ഒരു ദിിവസത്തിിൽ
കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള തൈൈര്് ഉപയോ�ോഗിിക്കരുത്്. ധാാന്യയപ്പൊ�ൊടിികൾ വർഷകാാലത്ത്് മൂന്നു ദിിവസവുംം
മഞ്ഞുകാാലത്ത്് ഏഴു ദിിവസവുംം മാാത്രമേ� സൂക്ഷിിക്കാാവൂ. ഒരു ദിിവസത്തിിലധിികംം പഴക്കമുള്ള മധുര
പലഹാാരങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു കൂടാാ.
ഭക്ഷണംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള നിിരാാഹാാരവ്രതങ്ങൾ ജൈൈനമതത്തിിലെ� വളരെെ പ്രാാധാാ
ന്യയമർഹിിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിിയാാണ്്. ജീീവിിതത്തിിൽ താാൻ ചെ�യ്തു തീീർക്കാാനുള്ളതൊ�ൊക്കെ� പൂർ
ത്തീീകരിിച്ചു എന്നു തോ�ോന്നുന്ന ജൈൈനൻ ഭക്ഷണവുംം വെ�ള്ളവുംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് സല്ലേ�ഖനംം1 എന്ന
കർമത്തിിലൂടെെ ജീീവൻ വെ�ടിിയാാറുണ്ട്്

ബുദ്ധമതംം
ജൈൈനമതത്തെ�പ്പോ�ോലെ�തന്നെ� അഹിംം�സ എന്ന ആശയംം സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അതിിന്റെ� പരിിധിി
ബുദ്ധമതത്തിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. അസംംയമനത്തിിന്റെ�യുംം പൂർണമാായ ഇന്ദ്രിിയ നിിഗ്രഹത്തിിന്റെ�യുംം
മധ്യേ�േയുള്ള മാാർഗമാാണ്് ബുദ്ധമതംം അനുശാാസിിക്കുന്നത്്. കർമത്തിിൽ വിിശ്വവസിിക്കുന്ന നിിർവാാണ
ത്തിിലൂടെെ ജനനമരണങ്ങളുടെെ ചങ്ങലക്കെ�ട്ടിിൽനിിന്ന്് മോ�ോചിിതരാാകാാമെെന്ന്് ബുദ്ധമതംം വിിശ്വവസിി
ക്കുന്നു. ജൈൈനമതത്തിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി ബുദ്ധമതംം സ്ത്രീീകൾക്കുംം പുരുഷന്മാാർക്കുംം സന്യാാ�സ
സഭകൾ രൂപീീകരിിച്ച്് പ്രവർത്തിിച്ചു.
ഭക്ഷണത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിലുംം ബുദ്ധമതംം മധ്യയമമാാർഗ്ഗംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു. മൃഗബലിിയിിൽ
ബുദ്ധമതംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നിില്ല. മദ്യയപാാനത്തെ� തീീർത്തുംം നിിരുത്സാാഹപ്പെ�ടുത്തുന്നു. പൂർണ്ണമാായുംം
സസ്യാാ�ഹാാരമാാണ്് ബുദ്ധവിിഹാാരങ്ങളിിൽ തയ്യാാറാാക്കിിയിിരുന്നത്് . വിിഹാാരങ്ങളിിൽ ധാാന്യംം�
പൊ�ൊടിിക്കാാനുംം കരിിമ്പിിൽ നിിന്ന്് നീീരെെടുക്കാാനുമുള്ള സംംവിിധാാനങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ജീീവൻ നിില
നിിർത്താാനാാവശ്യയമാായ വസ്തുക്കളാാണ്് ബുദ്ധമത വിിശ്വാാ�സിിക്ക്് ആഹാാരംം. ദിിവസേ�ന ഉച്ചയ്ക്ക്് മുമ്പാായിി
മാാത്രംം ഖരാാഹാാരങ്ങൾ—ചോ�ോറുംം പച്ചക്കറിികളുമാായിിരുന്നു അവ. നെ�യ്യ്് തേ�ൻ പഞ്ചസാാര എന്നിിവ

2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം

41

അപൂർവ്വമാായെ�ങ്കിിലുംം കഴിിച്ചിിരുന്നു. അവ ഉച്ചയ്ക്കു ശേ�ഷംം മാാത്രമേ� ഉപയോ�ോഗിിക്കൂ.
ബുദ്ധവിിഹാാരങ്ങൾക്ക്് പുറത്താായിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഭിിക്ഷാാടനത്തിിലൂടെെയാാണ്് ബുദ്ധ സന്യാാ�സിി
മാാർ ഭക്ഷണംം ശേ�ഖരിിച്ചിിരുന്നത്്. ലഭിിക്കുന്നതെ�ന്തുംം - മാം�ംസമാായാാൽ പോ�ോലുംം സന്യാാ�സിിമാാർ സ്വീീ�ക
രിിച്ചിിരുന്നു. “ദരിിദ്രനാായിിരിിക്കാാമെെന്നതാാണ്് ഭിിക്ഷുവിിന്റെ� പ്രതിിജ്ഞ. ഭക്ഷണംം യാാചിിക്കണംം; ഭിിക്ഷ
കൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിക്കണംം; ദിിവസംം ഒരു നേ�രംം മാാത്രംം ഭക്ഷണംം കഴിിക്കണംം.’’ (കെ� രാാജഗോ�ോപാാലൻ,
2014 : 101). മൃഗങ്ങളെ� കൊ�ൊല്ലുന്ന പാാപംം ദാാനംം നൽകുന്നവർക്കാാണ്് എന്നാാണ്് ബുദ്ധമത വിിശ്വാാ�സംം.
മദ്യം�ം പോ�ോലെ� തന്നെ� ആന, കുതിിര, നാായ പാാമ്പ്്, സിംം�ഹംം, കടുവ എന്നിിവയുടെെ മാം�ംസവുംം ബുദ്ധ
സന്യാാ�സിിമാാർക്ക്് നിിഷിിദ്ധമാായിിരുന്നു.
ചാാണക്യയന്റെ� അർത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം ബുദ്ധ-ജൈൈന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഗ്രീീക്ക്്
സഞ്ചാാരിികളുടെെ കുറിിപ്പുകളിിൽ നിിന്നുംം ബുദ്ധ-ജൈൈന മതങ്ങളുടെെ പ്രഭാാവകാാലത്ത്് സാാധാാരണക്കാാ
രുടെെ ഭക്ഷണശീീലങ്ങളെ�പ്പറ്റിി മനസിിലാാക്കാാവുന്നതാാണ്്. അരിിയുംം ഗോ�ോതമ്പുമാായിിരുന്നു പ്രധാാനമാാ
യുംം കൃഷിി ചെ�യ്തിിരുന്നത്്. പഴങ്ങളുംം പച്ചക്കറിികളുംം ധാാരാാളമാായിി വിിളഞ്ഞിിരുന്നു. ഇന്ത്യയയിിലെ� ഗ്രീീക്ക്്
സ്ഥാാനപതിിയാായിിരുന്ന മെെഗസ്തനീീസിിന്റെ� വിിവരണപ്രകാാരംം മതപരമാായ ചടങ്ങുകളിിലല്ലാാതെ�
മദ്യം�ം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നിില്ല. അതേ�സമയംം ബ്രാാഹ്മണർപോ�ോലുംം മാം�ംസംം ഭക്ഷിിച്ചിിരുന്നു എന്നുംം
അദ്ദേേഹംം വിിവരിിക്കുന്നു.
ഓംം പ്രകാാശ്് സംംഗ്രഹിിച്ച്് പ്രസിിദ്ധപ്പെ�ടുത്തിിയ ബുദ്ധ-ജൈൈനമത കുറിിപ്പുകളാായ Economy
and food in Ancient India പ്രകാാരംം വടക്കു കിിഴക്കൻ, മധ്യയ ഇന്ത്യയയിിൽ പ്രധാാന കൃഷിി
നെ�ല്ലാായിിരുന്നു. സാാലിി എന്നുംം വൃഹിി എന്നുംം പേ�രാായ രണ്ടിിനംം നെ�ല്ല്് കൃഷിി ചെ�യ്തിിരുന്നു. ആധുനിി
കകാാലത്തെ� ബസ്മതിിയോ�ോട്് സാാദൃശ്യയമുള്ളതാായിിരുന്നു സാാലിി. അരിി തിിളപ്പിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഓദന
(ഓദനംം) ആയിിരുന്നു അക്കാാലത്തെ� സാാധാാരണക്കാാരുടെെ മുഖ്യയഭക്ഷണംം. അരിി തൈൈരിിന്റെ�യോ�ോ
തേ�നിിന്റെ�യോ�ോ നെ�യ്യിിന്റെ�യോ�ോ കൂടെെ വേ�വിിച്ചാാൽ പയോ�ോദനമാാകുന്നു. അരിി വേ�വിിച്ച്് പാാലുംം പഞ്ചസാാ
രയുംം ചേ�ർക്കുമ്പോ�ോൾ ക്ഷീീരോ�ോദന (ഇന്നത്തെ� പാായസംം)വുംം വേ�വിിക്കുമ്പോ�ോൾ മാം�ംസംം ചേ�ർത്താാൽ
മാം�ംസോ�ോദനവുംം (ബിിരിിയാാണിി ) ആകുന്നു. അരിി വറുത്തു കഴിിക്കുന്നതുംം സാാധാാരണമാായിിരുന്നു. അരിി
പുഴുങ്ങിിയതിിൽ തേ�നുംം പഞ്ചസാാരയുംം ചേ�ർത്ത്് ദൈൈവങ്ങൾക്ക്് നിിവേ�ദിിക്കുമാായിിരുന്നു. ഇന്നത്തെ�
പൂരിിക്ക്് സമാാനമാായ പലഹാാരവുംം അരിിയിിൽ നിിന്ന്് നിിർമിിച്ചിിരുന്നു. ബാാർലിി പാാലിിൽ വേ�വിിച്ച്്
കുടിിക്കാാറുണ്ടാായിിരുന്നു. ബാാർലിിയിിൽ നിിന്ന്് റൊ�ൊട്ടിി ഉണ്ടാാക്കാാനുംം അന്ന്് അറിിയാാമാായിിരുന്നു.
ദഹനസംംബന്ധമാായ അസുഖങ്ങൾക്ക്് മരുന്നാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ ബാാർലിി, കുരുമുളക്്, നെ�യ്യ്്
എന്നിിവയിിൽ വേ�വിിച്ച്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന രീീതിി ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ആധുനിിക കാാലത്തെ� കൊ�ൊഴുക്കട്ട
ക്ക്് സമാാനമാായ കുൽമാാഷയാായിിരുന്നു സാാധാാരണക്കാാരുടെെയുംം കൃഷിിക്കാാരുടെെയുംം നിിത്യാാ�ഹാാരംം.
മുതിിര ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പയറുവർഗങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച കറിികൾ ചോ�ോറിിന്റെ� കൂടെെ കഴിിച്ചിിരുന്നതാായിി
കാാണാംം� (Om Prakash, 1987: 103)
പശുക്കളെെ നിിത്യേ�േന രണ്ടുവട്ടംം കറന്നിിരുന്നു. അരിി പാാലിിൽ തിിളപ്പിിച്ച്് വേ�വിിച്ച്് പഞ്ചസാാരയുംം
സുഗന്ധവ്യയഞ്ജനങ്ങളുംം ചേ�ർത്ത്് പാായസംം തയ്യാാറാാക്കാാൻ അന്നത്തെ� ആളുകൾക്ക്് അറിിയാാമാായിി
രുന്നു. തൈൈരിിന്റെ� കൂടെെ കുരുമുളകുംം പഞ്ചസാാരയുംം സുഗന്ധവ്യയഞ്ജനങ്ങളുംം ചേ�ർത്ത്് തയ്യാാറാാക്കു
ന്ന ശിിഖരിിണിി, ധാാന്യയപ്പൊ�ൊടിിയിിലോ�ോ അരിിപ്പൊ�ൊടിിയിിലോ�ോ പഞ്ചസാാര ചേ�ർത്ത്് ഉരുട്ടിിയെ�ടുക്കുന്ന
മോ�ോദകംം എന്നിിവയ്്ക്കൊ�ൊക്കെ� ആധുനിിക കാാലത്തുംം പിിൻഗാാമിികളുണ്ട്്. ഭക്ഷണംം തയ്യാാറാാക്കാാൻ
എണ്ണയ്ക്കാായിി അധിികംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നത്് എള്ള്് ആയിിരുന്നു.
അതിിഥിികൾക്കോ�ോ ദേ�വതാാപ്രീീതിിക്കാായുള്ള യാാഗങ്ങൾക്കോ�ോ പൂർവിികർക്കാായുള്ള അർച്ചന
കൾക്കോ�ോ മാാത്രമാായാാണ്് മൃഗങ്ങളെ� കൊ�ൊന്നിിരുന്നത്്. മറ്റ്് അവസരങ്ങളിിൽ മൃഗഹത്യയ നിിഷിിദ്ധമാാ
യിിരുന്നു. (Om Prakash,1987:104) എങ്കിിലുംം മാം�ംസാാഹരത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള നിിരവധിി സൂചനകൾ
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ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ കാാണാംം�. ബിി.സിി. ആദ്യയസഹസ്രാാബ്ദത്തിിന്റെ� പകുതിിയാായപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം
തന്നെ� നല്ല മാം�ംസംം ചീീത്തമാം�ംസംം എന്ന തരംം തിിരിിവ്് ആരംംഭിിച്ചിിരുന്നതാായിി കാാണാംം�. നാായ,
വീീട്ടിിൽ വളർത്തുന്ന കോ�ോഴിി, മാം�ംസഭുക്കുകളാായ മൃഗങ്ങൾ, നാാടൻപന്നിി, പശു എന്നിിവയുടെെ മാം�ംസംം
ജീീവൻ നിിലനിിർത്തുക എന്ന അത്യാാ�വശ്യയഘട്ടത്തിിലല്ലാാതെ� ഭക്ഷിിക്കുന്നത്് നിിരോ�ോധിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു.
പഴകിിയ ഭക്ഷണവുംം പുളിിപ്പിിച്ച ഭക്ഷണവുംം വർജ്യയമാായിി കരുതിിയിിരുന്നു. പശു, പട്ടിി എന്നിിവ തൊ�ൊട്ട
ഭക്ഷണംം കഴുകിി മാാത്രംം ഉപയോ�ോഗിിക്കണമാായിിരുന്നു
ബുദ്ധമതംം വിിവിിധ രാാജ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പ്രചരിിച്ചതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അതിിന്റെ� ആശയങ്ങളിിലുംം ഭക്ഷ
ണശീീലങ്ങളിിലുംം മാാറ്റംം വന്നു തുടങ്ങിിയിിരുന്നു. തെ�ക്കു-കിിഴക്കൻ ഏഷ്യയയിിലെ�യുംം ശ്രീീലങ്കയിിലെ�യുംം
ബുദ്ധസന്യാാ�സിിമാാർ മാം�ംസംം കഴിിക്കുന്നവരാാണ്്. എന്നാാൽ ചൈൈന, കൊ�ൊറിിയ, വിിയറ്റ്്നാംം� എന്നീീ
രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� ബുദ്ധസന്യാാ�സിിമാാർ പൂർണമാായുംം സസ്യാാ�ഹാാരിികളാായിിരുന്നു. മൗ�ര്യയ രാാജഭരണ
ത്തിിന്റെ� അവസാാനകാാലത്ത്് രാാജകീീയ ഭക്ഷണത്തിിൽ സസ്യാാ�ഹാാരത്തിിന്് പ്രാാമുഖ്യംം� ലഭിിച്ചിിരുന്നു.
ആയിിരക്കണക്കിിന്് മൃഗങ്ങളെെ ബലിികഴിിച്ചിിരുന്ന യാാഗങ്ങൾ ഇല്ലാാതാായതുപോ�ോലെ� രാാജകീീയ അടു
ക്കളകളിിലുംം മൃഗങ്ങളെ� കൊ�ൊല്ലുന്നത്് താാരതമ്യേ�േന കുറഞ്ഞതാായിി ആ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� കുറിിപ്പുക
ളിിൽ നിിന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. “നമ്മുടെെ ചക്രവർത്തിി വളരെെ കുറച്ച്് മൃഗങ്ങളെെ മാാത്രമേ� കൊ�ൊല്ലുന്നുള്ളൂ.
ഇത്് കണ്ടിിട്ട്് മറ്റ്് ജനങ്ങളുംം മൃഗഹത്യയ ഒഴിിവാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. മത്സ്യയങ്ങളെെ പിിടിിക്കുന്നതുപോ�ോലുംം
നിിരോ�ോധിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു” (Wendy Doniger, 2009: 256).

അർത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിലെ� ഭക്ഷണപരാാമർശങ്ങൾ
പാാചകംം, ഭക്ഷണവിിഭവങ്ങൾ, ഭക്ഷണശീീലങ്ങൾ എന്നിിവയെ�പ്പറ്റിിയൊ�ൊക്കെ� അർത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിൽ
വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അർത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിലെ� സൂചനകൾ പ്രകാാരംം കൃഷിി, മദ്യം�ം, അറവുശാാലകൾ എന്നിി
വയ്ക്കൊ�ൊക്കെ� ചുമതലയുള്ള രാാജകീീയോ�ോദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥരുണ്ടാായിിരുന്നു. (കെ�.വിി.എംം,കൗൗടിില്യയന്റെ� അർത്ഥ
ശാാസ്ത്രംം, 1961) ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിിൽ വിിൽപനയ്ക്കുവച്ചിിരുന്ന ഭക്ഷണസാാധനങ്ങൾ പാാചകംം ചെ�യ്യു
ന്നത്് പരിിശോ�ോധിിക്കാാൻ പ്രത്യേ�േകംം ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥനുണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന്് കൗൗടിില്യയൻ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
കുരുമുളക്്, ഇഞ്ചിി, ജീീരകംം, കടുക്്, മല്ലിി എന്നിിവയെ�പ്പറ്റിി അർത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിൽ പരാാമർശങ്ങളുണ്ട്്.
മദ്യയത്തിിന്റെ� ഉത്്പാാദനവുംം വിിൽപനയുംം ഭരണകൂടത്തിിന്റെ� നിിയന്ത്രണത്തിിലാായിിരുന്നു.2
ഗവണ്മെ�ന്റുടമസ്ഥതയിിലുള്ള മദ്യയശാാലകളെെപ്പറ്റിി അർത്ഥശാാസ്ത്രംം വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. സാാധാാര
ണയാായിി മദ്യം�ം അവിിടെെവച്ചുതന്നെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കണമെെന്ന്് നിിർബന്ധമുണ്ടാായിിരുന്നു. പ്രത്യേ�േക
ആഘോ�ോഷാാവസരങ്ങളിിൽ ജനങ്ങൾക്ക്് അവരുടെെ വീീടുകളിിൽ മദ്യം�ം നിിർമിിക്കാാൻ അനുവാാദംം ലഭിി
ച്ചിിരുന്നു. അരിി, ബാാർലിി, മുന്തിിരിി, പന, മാാങ്ങ, കരിിമ്പ്്, മഹുവാാവൃക്ഷത്തിിന്റെ� തൊ�ൊലിി എന്നിിവയിിൽ
നിിന്നൊ�ൊക്കെ� മദ്യം�ം ഉത്്പാാദിിപ്പിിച്ചിിരുന്നു. ശർക്കരപ്പാാവുംം തേ�നുംം അരിിയുംം ചേ�ർത്ത്് നിിർമിിച്ചിിരുന്ന
സൂക്ത എന്ന മദ്യയത്തെ� കുറിിച്ച്് കൗൗടിില്യയൻ പരാാമർശിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. (Pankaj Goyal, Traditional
fermentation Techonology, www.Indian science.org) മേ�ദക, പ്രസന്ന, ആസവ, അരിിഷ്ട,
മൈൈരേ�യ എന്നിിങ്ങനെ� അഞ്ചുതരംം മദ്യയങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് കൗൗടിില്യയൻ വിിവരിിക്കുന്നതിിൽ മൈൈരേ�യ
എന്ന മദ്യം�ം ഏറ്റവുമധിികംം പ്രചാാരത്തിിലിിരുന്ന ഒന്നാാണെ�ന്നു കരുതുന്നു. ഈ മദ്യം�ം ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്നതിിൽ നിിന്ന്് ബുദ്ധൻ ശിിഷ്യയന്മാാരെെ വിിലക്കിിയിിരുന്നു.

ഉപസംംഹാാരംം
ബുദ്ധ-ജൈൈനമതങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ഇന്ത്യയൻസമൂഹത്തിിലെ� മറ്റെെല്ലാാ മേ�ഖലകളിിലുമെെന്ന
പോ�ോലെ� ഭക്ഷണത്തിിലുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. വ്യയക്തിികളുടെെ ആവശ്യയങ്ങളുംം ശീീലങ്ങളുംം
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എന്നതിിനപ്പുറംം ഭക്ഷണംം ഒരു വ്യയവസ്ഥയുടെെ ഭാാഗമാാണ്് എന്നാാണ്് പ്രാാചീീനചരിിത്രംം മുതൽ മനസ്സിി
ലാാക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നത്്. മതങ്ങൾ നിിയതമാായ അധിികാാര ഘടകങ്ങളാായിി പ്രവർത്തിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്്
ജനങ്ങളുടെെ ഭക്ഷണ ശീീലങ്ങളെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിരുന്നു എന്നത്് ബുദ്ധ-ജൈൈന മതങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം
മുൻനിിർത്തിി പറയാാനാാകുംം. കാാർഷിിക സംംസ്കാാരവുംം പ്രകൃതിി വിിഭവങ്ങളുംം ഭക്ഷണ ചരിിത്രംം രൂപപ്പെ�
ടുത്തുന്നതിിൽ പങ്കു വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ജൈൈവിിക ആവശ്യംം� എന്നതിിനപ്പുറംം മതപരവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുംം
ചരിിത്രപരവുമാായ മുദ്രകളാായിി പ്രാാചീീന ഭക്ഷണംം മാാറുന്നതിിന്റെ� ചിിത്രംം ഇന്ത്യയയിിലെ� ആദ്യയകാാല
ഭക്ഷണ പരാാമർശങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ലഭിിക്കുന്നുണ്ട്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

സല്ലേ�ഖനംം—ജൈൈനമതവിിശ്വാാ�സമനുസരിിച്ച്് ജൈൈനസന്യാാ�സിിമാാർ അനുഷ്ഠിിച്ചിിരുന്ന സമാാധിിമരണംം.ആഹാാരവുംം
ജലവുംം പ്രാാണവാായുവുംം യഥാാക്രമംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് മരണത്തെ� സ്വവയംം വരിിക്കുന്ന ഒരു തരംം ആത്മഹത്യയ.പിിൽക്കാാല
ത്ത്് ഇതിിന്റെ� നൈൈതിികതയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യലുകൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.മലയാാളത്തിിൽ ഈ വിിഷയത്തെ�
അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി രചിിച്ച ഒരു നോ�ോവലാാണ്് പിി.സുരേ�ന്ദ്രന്റെ� ശൂന്യയമനുഷ്യയർ.

2.

കൗൗടിില്യയന്റെ� അർത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിൽ അധ്യയക്ഷപ്രചാാരംം എന്ന രണ്ടാംം� അധിികരണത്തിിൽ സുരാാധ്യയക്ഷൻ എന്ന ഇരു
പത്തഞ്ചാംം� അധ്യാാ�യത്തിിലാാണ്് മദ്യയനിിർമ്മാാണവുംം വിിവിിധതരംം മദ്യയങ്ങളുംം സുരപാാനരീീതിിയുംം പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നത്്.
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ഡ�ോ.എൻ. രജനി
2019-ൽ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഉറൂബിിന്റെ� നോ�ോവലുകളെെ മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പഠനത്തിിന്്
ഡോ�ോക്ടറേ�റ്റ്് ലഭിിച്ചു. ഇപ്പോ�ോൾ ഗവ: ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�പിിക. സാാഹിിത്യയവുംം സാംം�
സ്കാാരിികഭൂമിി ശാാസ്ത്രവുംം, ദൃശ്യയകലാാ സാാഹിിത്യംം� എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തു.

ഡോ�ോ. ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ കിിഴക്കേ�വളപ്പിിൽ
ഗവ: ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�പകനാാണ്്. കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് Ph.D.
നേ�ടിി. ‘രുചിിയുടെെ നാാനാാർത്ഥങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകംം എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തു.

സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്ചരിിതംം:
പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ പുനര്വാായന
എംം.ഐ. പുന്നൂസ്്

പ്രൊ�ൊഫസര്, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യു.സിി.കോ�ോളജ്്, ആലുവ

സെ�ന്റ്് തോ�ോമസിിന്റെ� കേ�രളസന്ദര്ശനദൗ�ത്യംം� ചരിിത്രത്തിിൽ ഇന്നുംം തീീര്പ്പാാകാാത്ത വിിവാാദാാസ്പദ
ചരിിത്രവിിഷയമാാണ്് . ഐതിിഹ്യയപാാഠങ്ങളിിലെ� ചരിിത്രപരാാമര്ശങ്ങളെെ ഒന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
സാാമൂഹിികചരിിത്രവുമാായിി ചേ�ര്ത്തുവാായിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നടന്നിിട്ടുള്ള അനുകൂലവുംം പ്രതിികൂലവുമാായ
ചരിിത്രനിിലപാാടുകളെെ പുനര്വാായനയ്ക്ക്് വിിധേ�യപ്പെ�ടുത്തുന്ന പുരാാവൃത്തവിിശകലനപഠനമാാണിിത്്.
മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ പാാരമ്പര്യയനസ്രാാണിി സമൂഹംം നേ�രിിട്ടിിരിിക്കാാനിിടയുള്ള അസ്തിിത്വവവ്യയഥകളെ�യുംം
ആത്മസംംഘര്ഷങ്ങളെ�യുംം മറിികടക്കുന്നതിിന്് ക്രൈൈസ്തവ സമഷ്ട്യയബോ�ോധംം സൃഷ്ടിിച്ചവയാാണ്് ഇന്ന്്
പ്രചാാരത്തിിലുള്ള സെ�ന്റ്് തോ�ോമസ്് പുരാാവൃത്തങ്ങളെെന്ന നിിഗമനമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം മുന്നോ�ോട്ടു
വെ�യ്ക്കുന്നത്്. പൂര്വ്വചരിിത്രസ്മരണകളിിലെ� സെ�ന്റ്് തോ�ോമസെ�ന്ന ഗണനാായകനെ� രക്ഷകനാായ ഒരു
പിിതൃപ്രരൂപമെെന്ന നിിലയിിൽ ഈ വാാങ്്മയാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ പുരാാവൃത്തവത്്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നതിിന്റെ� സാാഹ
ചര്യയങ്ങളുംം സാംം�ഗത്യയവുംം ചര്ച്ച ചെ�യ്യുന്നു.
താാക്കോ�ോല് വാാക്കുകൾ: ആത്മീീയസ്വവത്വംം� (Religious Identity), ആദിിപ്രരൂപംം (Archetype),
ഈഗോ�ോപ്രതിിരോ�ോധംം (Ego Defense), ഘടനാാപഗ്രഥനംം (Structural Stൗdy), ദിിവ്യൈൈ�തിിഹ്യയ
ങ്ങള് (Sacred Myths), പുരാാവൃത്തപഠനംം (Mythical Study), സമഷ്ട്യയബോ�ോധംം (Collective
unconscious )

കേ�രളചരിിത്രത്തിില് പെ�രുമാാള്ക്കഥപോ�ോലെ� പുരാാവൃത്ത പരിിവേ�ഷമുള്ള മറ്റൊ�ൊരാാഖ്യാാ�നമാാണ്്
സെ�ന്റ്് തോ�ോമസ്് ഇതിിഹാാസംം. ചരിിത്രസാാധ്യയതകളുടെെ ബലിിഷ്ഠമാായ അടിിത്തറമേ�ൽ ഭാാവനയുംം
വിിശ്വാാ�സവുംം കൊ�ൊണ്ട്്പടുത്തുയര്ത്തിിയ കമനീീയ വാാങ്്മയ ശിില്പങ്ങളാാണവ. വസ്തുനിിഷ്ഠമാായ ചരിി
ത്രോ�ോപാാദാാനങ്ങളുടെെ അഭാാവമാാണ്് ഈ ഇതിിഹാാസത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപരത കൂടുതൽ സങ്കീീര്ണ്ണ
മാാക്കുന്നത്്. എ.ഡിി. ആദ്യയനൂറ്റാാണ്ടിിലെ� സെ�ന്റ്്തോ�ോമസിിന്റെ� ഭാാരതപ്രവേ�ശനത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച
പുരാാവൃത്തസാാക്ഷ്യയങ്ങളെെ ചരിിത്രമാായുംം ഭാാവനാാസൃഷ്ടിിയാായുംം സമര്ത്ഥിിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രബല
ചിിന്താാപക്ഷങ്ങൾ നിിലവിിലുണ്ട്്. സെ�ന്റ്്തോ�ോമസിിന്റെ� പ്രേ�ഷിിതദൗ�ത്യംം� ഒരു ഭാാവനാാസൃഷ്ടിി മാാത്ര
മാാണെ�ന്ന ചരിിത്രനിിലപാാടുകൾ വളരെെ പ്രബലമാാണ്്. മിില്നിി റേ�, പീീറ്റേ�ഴ്്സ്,് ഡാാല്മൻ, ലാാറ്റുറെെറ്റ്്,
ഫാാ.ജെ�യിംം�സ്് ഹൗൗ, ടിി.കെ�.ജോ�ോസഫ്്, എംം.ജിി.എസ്്. നാാരാായണൻ, കെ�.ശിിവശങ്കരന് നാായർ,
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ജോ�ോൺ അറയ്ക്കൽ, എംം.വിി. സിിറിിയക്ക്്, അബ്രഹാംം� കൂത്തോ�ോട്ടിില്, റോ�ോയിി മാാവേ�ലിിക്കര തുടങ്ങിിയ
വരൊ�ൊക്കെ� മാാര്ത്തോ�ോമ്മാായുടെെ കേ�രളസന്ദര്ശനചരിിത്രംം ഒരു കെ�ട്ടുകഥ മാാത്രമാാണെ�ന്ന പക്ഷത്തു
നിിലയുറപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള ചരിിത്രകാാരന്മാാരാാണ്്. പിില്ക്കാാലത്ത്്മതപ്രചരണങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായെ�ത്തിിയ മിിഷ
നറിിമാാരാാണ്്ഇവിിടെെ ക്രിിസ്തുമതംം പ്രചരിിപ്പിിച്ചതെ�ന്നാാണ്്ഇവർ കരുതുന്നത്്. ആദ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിിലെ�
ബ്രാാഹ്്മണ സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഐതിിഹ്യയങ്ങൾ ചരിിത്രപരമാായിി സാാധുതയുള്ളതല്ലെ�
ന്നാാണ്്ഇവരുടെെ പൊ�ൊതുമതംം. ഇവരുടെെ പ്രധാാനചരിിത്ര നിിലപാാടുകൾ ഇങ്ങനെ� സംംഗ്രഹിിക്കാംം�:
പ്രാാചീീന ചരിിത്രരേ�ഖകളിില് പരാാമര്ശിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഇന്ഡ്യയ, ഇന്ന്്ഭൂമിിശാാസ്ത്രപ്രകാാരംം അടയാാ
ളപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഇന്ഡ്യയയല്ല. എത്യോ�ോ�പ്യയൻ, അറേ�ബ്യയൻ പ്രദേ�ശങ്ങൾ ഉള്പ്പെ�ടുന്ന വിിശാാലമാായ ഒരു
സ്ഥലരാാശിിയെ�യാാണ്്പ്രാാചീീനകാാലത്ത്്ഇന്ഡ്യയയെ�ന്ന്്വ്യയവഹരിിച്ചിിരുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്്സെ�ന്റ്്
തോ�ോമസിിന്റെ� ഇന്ത്യാാ�സന്ദര്ശനംം നടന്നിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിൽ തന്നെ� അത്്ഇന്നത്തെ� ഇന്ഡ്യയയിിലേ�ക്കാാ
ണെ�ന്ന്്തെ�ളിിയുന്നിില്ല.
ചിില വാാമൊ�ൊഴിി വിിശ്വാാ�സപാാരമ്പര്യയങ്ങള്ക്കപ്പുറംം തോ�ോമാായുടെെ സന്ദര്ശനചരിിത്രംം അടയാാളപ്പെ�ടു
ത്തുന്ന കൃത്യയതയുള്ള ചരിിത്രലക്ഷ്യയങ്ങളിില്ല.
•

തോ�ോമാാശ്ലീീഹാാ കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിി ബ്രാാഹ്മണരെെ മതംംമാാറ്റിിയെ�ന്നത്് ചരിിത്രവസ്തുതക
ള്ക്ക്്നിിരക്കുന്നതല്ല. A.D. ആദ്യയനൂറ്റാാണ്ടിില് ബ്രാാഹ്മണമതംം കേ�രളത്തിിൽ ശക്തിിപ്പെ�
ട്ടിിരുന്നിില്ല.

•

കടുത്ത ദ്രവ്യാാ�സക്തിി കൊ�ൊണ്ട്് നിിരവധിി ക്ലേ�ശങ്ങൾ നേ�രിിട്ട്് സാാഹസിികരാായിി വന്ന
വ്യാാ�പാാരിികളുടെെ ദുര്ഗമ വാാണിിജ്യയപാാതകളിിലൂടെെ സെ�ന്റ്് തോ�ോമസിിന്് വരാാൻ കഴിിയു
മാായിിരുന്നിില്ല.

•

A.D. നാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനുശേ�ഷംം മാാത്രമാാണ്് കുരിിശ്് ഒരു അംംഗീീകൃത മതചിിഹ്നമാായിി
മാാറുന്നത്്.

യുക്തിി ഭദ്രമെെന്നു തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്ന ഇത്തരംം ചരിിത്രനിിഗമനങ്ങളെെ ഇവിിടെെ നിിലനിില്ക്കുന്ന പാാരമ്പ
ര്യയത്തെ�ളിിവുകളുടെെയുംം സാാഹചര്യയസാാധ്യയതകളുടെെയുംം ചരിിത്രയുക്തിികൾ കൊ�ൊണ്ടാാണ്് മറുപക്ഷംം
നേ�രിിടുന്നത്്. ആദിിമനൂറ്റാാണ്ടുകളുടെെ ഒരു ചരിിത്രത്തിിനുംം ആധിികാാരിികമാായ പ്രഭവരേ�ഖകളിില്ലെ�ന്നുംം
മൂന്നോ�ോ നാാലോ�ോ നൂറ്റാാണ്ടുകള്ക്കപ്പുറത്തെ� ഏതു ചരിിത്രവുംം അനുമാാനങ്ങളുടെെയുംം നിിഗമനങ്ങളുടെെയുംം
പിിൻബലത്തിിലാാണ്്നിിലനിില്ക്കുന്നതെ�ന്നുമുള്ള നിിരീീക്ഷണമാാണ്്സെ�ന്റ്്തോ�ോമസിിന്റെ� കേ�രള
സന്ദര്ശനംം ഒരു ചരിിത്ര യാാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാണെ�ന്ന്്സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിന്് ഇവർ കാാരണമാാക്കുന്നത്്.
ഫാാ. ബര്ണാാദ്്, പിി.ജെ�. തോ�ോമസ്്, ഫാാ.മത്തിിയാാസ്് മുണ്ടാാടൻ, കെ�.ജെ�.ജോ�ോണ്, ജെ�.സിി.
പഞ്ഞിിക്കാാരൻ തുടങ്ങിിയ നിിരവധിി ചരിിത്രകാാരന്മാാർ സെ�ന്റ്്തോ�ോമസിിന്റെ� കേ�രളത്തിിലെ� പ്രേ�ഷിി
തദൗ�ത്യംം� ഒരു ചരിിത്രയാാഥാാര്ത്ഥ്യംം� തന്നെ�യാാണെ�ന്ന്്സമര്ത്ഥിിക്കുന്നവരാാണ്്. സ്വവസമുദാായത്തിി
ന്റെ� ചരിിത്രപാാരമ്പര്യയങ്ങളോ�ോടുള്ള ആധമര്ണ്ണ്യയവുംം സ്വാാ�ഭിിമാാനചിിന്തകളുംം ഇവരിിൽ പലരുടെെയുംം
ചരിിത്രനിിലപാാടുകളെെ സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്നത്്വ്യയക്തമാാണ്്.
എന്നാാൽ മാാര്ത്തോ�ോമ്മാാ വിിഷയത്തിിൽ പ്രത്യേ�േകിിച്ചൊ�ൊരു ആത്മബന്ധമോ�ോ പക്ഷതാാല്പ
ര്യയമോ�ോ ഇല്ലാാത്ത പ്രാാമാാണിികരാായ പല ചരിിത്രകാാരന്മാാരുംം തോ�ോമാാചരിിതംം കേ�വലമൊ�ൊരു കെ�ട്ടു
കഥയല്ലെ�ന്ന നിിഗമനത്തിിലെ�ത്തിിയിിട്ടുണ്ടെ�ന്നതുംം ഇവിിടെെ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. സെ�ന്റ്് തോ�ോമസിിന്റെ�
കേ�രള സന്ദര്ശനംം ചരിിത്ര യാാഥാാര്ത്ഥ്യയമെെന്ന്് ആധിികാാരിികമാായിി സമര്ത്ഥിിക്കുന്നിില്ലെ�ങ്കിി
ലുംം തോ�ോമാായെ�പ്പോ�ോലൊ�ൊരു വിിദേേശിിക്ക്് ഒന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ കേ�രളത്തിിൽ വന്നു പോ�ോകാാനുള്ള

46

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

സാാഹചര്യയങ്ങളുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധ്യയമാാണിിവരുടെെ നിിലപാാടുകള്ക്ക്് ആധാാരമാായിി
നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എല്.കെ�. അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യര്, കെ�.പിി. പത്മനാാഭമേ�നോ�ോന്, ടിി.കെ�. വേ�ലുപ്പിി
ള്ള, എ. ശ്രീീധരമേേനോ�ോന്, തുടങ്ങിിയവരൊ�ൊക്കെ� സെ�ന്റ്്തോ�ോമസിിന്റെ� ദൗ�ത്യംം� അവിിശ്വവസനീീയമാായ
ഒരു ചരിിത്രവിിഷയമാാണെ�ന്നു പറയാാനാാവിില്ലെ�ന്ന നിിലപാാടുള്ളവരാാണ്്.
സെ�ന്റ്് തോ�ോമസിിന്റെ� കേ�രള സന്ദര്ശനംം ചരിിത്രമെെന്ന നിിലയിിൽ അംംഗീീകരിിക്കാാനോ�ോ
തിിരസ്ക്കരിിക്കാാനോ�ോ ഉദ്ദേ�ശിിച്ച്് നടന്നിിട്ടുള്ള ഇത്തരംം നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ പോ�ോലുംം സവിിശേ�ഷമാായ
അര്ത്ഥത്തിിൽ പുരാാവൃത്ത പഠനങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായിി മാാറുന്നുവെ�ന്നുള്ളതാാണ്്ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാായ
വിിഷയംം. സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്ഇതിിഹാാസംം ലിിഖിിതാാസ്്പദമാായ ചരിിത്രോ�ോപാാദാാനങ്ങളുടെെ സഹാായംം
കൂടാാതെ� കേ�രള ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം ഹൃദയത്തിിലേ�റ്റുവാാങ്ങിി തലമുറകളിിലൂടെെ പകര്ന്നുവരുന്ന
വാാമൊ�ൊഴിിപുരാാവൃത്തമാാണ്്. ശിിലാാലിിഖിിതങ്ങളിില്ലാാതെ� തന്നെ� ശിിലപോ�ോലെ� ദൃഢതരമാായിി കേ�രള
ക്രൈൈസ്തവ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന ചരിിത്രസ്മരണകളാാണ്്സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്പുരാാവൃത്ത
ങ്ങളെെന്ന കാാര്യയത്തിിൽ തര്ക്കമിില്ല. കണിിശതയാാര്ന്ന യുക്തിിബോ�ോധത്തിിന്റെ� നിിര്ദ്ധാാരണങ്ങള്ക്കു
വഴങ്ങുന്നതല്ല ഇത്തരംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ അസ്തിിത്വംം�.

സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്ഐതിിഹ്യയങ്ങളിിലെ� അത്ഭുതകഥാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ
വിിശ്വാാ�സ പുരാാവൃത്തപാാഠങ്ങളെെ നിിരാാസ്പദങ്ങളെെന്ന്്പാാടേേ നിിരാാകരിിക്കാാൻ ചരിിത്രത്തിിനു കഴിിയിില്ല.
“മിിത്തുംം സമൂഹവുംം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിില് പുരാാവൃത്തങ്ങളെ�പ്പറ്റിി പരാാമര്ശിിക്കുമ്പോ�ോൾ എംം.ആര്.
രാാഘവവാാര്യയരുംം രാാജന് ഗുരുക്കളുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു നിിലപാാടിിന്റെ� ആധിികാാരിികത വ്യയക്തമാാക്കുന്നു
ണ്ട്്. (എംം.ആര്. രാാഘവവാാര്യയര്, രാാജന് ഗുരുക്കള്: 1994: 136)
സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്ഐതിിഹ്യയങ്ങളിിൽ നല്ലൊ�ൊരുപങ്കുംം പ്രേ�ഷിിതദൗ�ത്യയത്തിിനിിടയിിൽ മാാര്ത്തോ�ോ
മ്മാാ നടത്തിിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിികളെെ സംംബന്ധിിച്ചുള്ളവയാാണ്്. വീീരാാരാാധ്യയപുരുഷനുംം വിിശുദ്ധ
നുമെെന്ന നിിലയിിൽ സെ�ന്റ്് തോ�ോമസിിനെ� ഇതിിഹാാസവത്്കരിിക്കുന്നതിിൽ ഈ അമാാനുഷിിക
കഥാാപാാത്രങ്ങൾ വലിിയൊ�ൊരു പങ്ക്് വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ദിിവ്യയതയുള്ള വ്യയക്തിികളെെയുംം അര്ദ്ധദൈൈവിികത
യുള്ള വീീരന്മാാരെെയുംം കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പാാഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്്മിിത്തുകളാായിി പരിിണമിിക്കുന്നതെ�ന്ന്്ഡോ�ോ.
എംം.വിി.വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്(എംം.വിി.വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി; 1989:150). പുണ്യയപുരുഷന്മാാരെെ
ന്നു പ്രകീീര്ത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്നവരെെക്കുറിിച്ചെ�ല്ലാം�ം നിിരവധിി ദിിവ്യൈൈ�തിിഹ്യയങ്ങൾ സമൂഹത്തിിലുണ്ടാാകുംം.
ചരിിത്രയാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തെ�ക്കാാൾ അലൗൗകിികാംം�ശങ്ങളുടെെ അത്ഭുതഛാായകൾ ദര്ശിിക്കാാനുള്ള
സമൂഹമനസ്സിിന്റെ� വാാസനകളാാണ്്ഇത്തരംം ഐതിിഹ്യയങ്ങളെെ സ്ഥിിരപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
സെ�ന്റ്്തോ�ോമസുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്്പ്രചാാരത്തിിലുള്ള ഐതിിഹ്യയപാാഠങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം അദ്ദേേഹംം
നടത്തിിയ മാാന്ത്രിികപ്രയോ�ോഗങ്ങളുടെെ വര്ണ്ണനകളുണ്ട്്.ജലംം അന്തരീീക്ഷത്തിില് നിിര്ത്തിി അന്തണരെെ
അത്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോഴുംം ജലംം കൈൈക്കുമ്പിിളിിലെ�ടുത്തപ്പോ�ോൾ ജലോ�ോപരിിതലത്തിിൽ അത്രയുംം
ഭാാഗംം കുഴിിവാായിി കാാണപ്പെ�ട്ടുവെ�ന്ന്് പറയുമ്പോ�ോഴുമൊ�ൊക്കെ� അത്ഭുതപാാഠങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്ക്കരണംം
കാാണാംം�. തോ�ോമാായുടെെ നടപടിികൾ (Acts of Thomas) എന്ന പ്രാാചീീന സിിറിിയൻ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ
മാാര്ത്തോ�ോമ്മാാ നടത്തിിയതാായിി പറയുന്ന അത്ഭുതവൃത്തിികളുടെെ നീീണ്ടപട്ടിികയുണ്ട്്. അതിിനോ�ോടൊ�ൊ
പ്പംം കേ�രളീീയനാാട്ടു പരിിസരങ്ങളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം പ്രചാാരത്തിിലുണ്ട്്.

അത്ഭുതപാാഠങ്ങളുടെെ സാാമൂഹിിക മനഃഃശാാസ്ത്രംം
സമഷ്ട്യയബോ�ോധതലങ്ങളിില് നിിര്ലീീനമാായിിരിിക്കുന്ന സാാവേ�ജറിി ചിിന്തകളുടെെ ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്്പുരാാ
വൃത്തങ്ങളിിലെ� അമാാനുഷിിക കഥാംം�ശങ്ങളെെ ആൻഡ്രൂലാാങ്് വിിലയിിരുത്തുന്നത്്. (ആന്ഡ്രൂലാാങ്്:
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1993:85) പത്തു തലയുള്ള രാാവണനെ�യുംം നൂറ്്ആനകളുടെെ കരുത്തുള്ള ഭീീമനെ�യുംം ആയിിരംം നാാവുള്ള
അനന്തനെ�യുംം ഒരു മല തന്നെ� കൈൈത്തലത്തിിലെ�ടുത്തു പറക്കാാന് കഴിിവുള്ള ഹനുമാാനെ�യുമൊ�ൊ
ക്കെ� സമഷ്ട്യയബോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രകൃതിി വാാസനകളാാണ്്സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്. കടലിിനെ�യുംം കാാറ്റിിനെ�യുംം
ആകാാശവെ�ളിിച്ചങ്ങളെെയുമൊ�ൊക്കെ� അത്ഭുതശക്തിിവിിശേ�ഷമുള്ള ചൈൈതന്യയരൂപങ്ങളാായാാണ്്
സാാവേ�ജ്് മനസ്സ്് ഉള്ക്കൊ�ൊണ്ടിിട്ടുള്ളത്്. പ്രാാകൃത മനസ്സിിന്റെ� തൃഷ്ണകള് ഇണതേ�ടലുംം ഇരതേ�ടലുംം
കൊ�ൊണ്ട്് അവസാാനിിച്ചിിരുന്നിില്ല. മനുഷ്യാാ�തീീത ശക്തിിവിിശേ�ഷങ്ങളുടെെ വിിസ്മയനീീയതയെ�പ്പറ്റിി
നിിരന്തരമാായ ജ്ഞാാനാാന്വേ�േഷണ കൗൗതുകംം അതെ�പ്പോ�ോഴുംം നിിലനിിര്ത്തിിപ്പോ�ോന്നിിരുന്നു. അത്തരംം
ജ്ഞാാന തൃഷ്ണകളുടെെ അറിിവടയാാളങ്ങളെെന്ന നിിലയിിലാാണ്്പുരാാവൃത്തങ്ങളെെയുംം അതിിലെ� അത്ഭുത
കഥാം�ംശങ്ങളെ�യുംം സാാമൂഹിിക ശാാസ്ത്രംം വിിലയിിരുത്തുന്നത്്.
മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളിിലെ�യുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളിിലെ�യുംം അത്ഭുതകഥാം�ംശംം സമഷ്ട്യയബോ�ോധത്തിി
ന്റെ� മാാന്ത്രിിക സ്വവഭാാവത്തെ� (magical nature) പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നതാായിി മനസ്സിിലാാക്കാംം�.
പ്രാാചീീന സമൂഹങ്ങളിില് അത്ഭുത പുരാാവൃത്തപാാഠങ്ങള്ക്ക്്പ്രത്യേ�േക പ്രസക്തിിയുണ്ടാായിിരുന്നതാായിി
ഫ്രേ�സർ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. മാായാാപ്രയോ�ോഗവൈൈഭവമുള്ളവര്ക്ക്് ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� ആദരവുംം
വിിശ്വാാ�സവുംം പിിടിിച്ചുപറ്റാാൻ കഴിിഞ്ഞിിരുന്നുവെ�ന്നുംം അത്തരമൊ�ൊരു പ്രാാമാാണിികത കൈൈവന്നവർ
തന്റെ� സമൂഹത്തെ� വിിപുലവുംം സ്വവതന്ത്രവുമാായ പുതിിയ ലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്ക്് നയിിച്ചിിരുന്നതാായുംം
ഫ്രേ�സർ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. (ജെ�.ജിി.ഫ്രേ�സർ: 1963:55)
നിിലനിില്പിിനുംം വളര്ച്ചയ്ക്കുംം ലോ�ോകമതങ്ങളെെല്ലാം�ം അത്ഭുത പുരാാവൃത്തപാാഠങ്ങളെെ പ്രയോ�ോജന
പ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്പുരാാവൃത്തങ്ങളിിലെ� അത്ഭുതകഥാം�ംശങ്ങളുംം പ്രാാചീീന ക്രൈൈസ്ത
വസമൂഹത്തിിൽ ഇത്തരമൊ�ൊരു ധര്മ്മമാാണ്് അനുഷ്ഠിിച്ചിിരുന്നതെ�ന്ന നിിഗമനത്തിിലാാണ്് എത്താാ
നാാവുന്നത്്. (സെ�ന്റ്് തോ�ോമസിിന്റെ� അത്ഭുത വിിദ്യാ�ാപ്രയോ�ോഗങ്ങളുടെെ പ്രസരണത്തിിൽ ക്രൈൈസ്തവ
സഭ ഇന്ന്്അതിിരറ്റ ഊന്നൽ നല്കുന്നിില്ലെ�ന്നത്്സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയങ്ങളിിലുംം സ്വവഭാാവത്തിിലുംം
സംംഭവിിച്ചിിട്ടുള്ള മാാറ്റത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫലനമാായിി വിിലയിിരുത്താംം�). മിിത്തുകള് കേ�വലംം സംംവേ�ദന
ക്ഷമങ്ങളാായ ഭാാവനാാവ്യാാ�പാാരങ്ങൾ മാാത്രമല്ലെ�ന്നുംം സാാമൂഹിികബന്ധങ്ങളുടെെയുംം സാംം�സ്കാാരിിക
സംംഘര്ഷങ്ങളുടെെയുംം ചരിിത്രസൂചനകളെെ അത്്പ്രതീീകാാത്മകമാായിി പുനരുല്പാാദിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്
ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്നുംം ഡോ�ോ. കെ�. എന്. ഗണേ�ഷ്്നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. (കെ�.എന്.ഗണേ�ഷ്്: 2007:496)
സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥകളിിലെ� സംംഘാാര്ഷാാത്മക സാാഹചര്യയങ്ങൾ പുരാാവൃത്തങ്ങളിിൽ പ്രതീീ
കാാത്മകമാായിി പ്രതിിഫലിിക്കാാറുണ്ടെ�ന്നാാണ്് ഈ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. മാാര്ത്തോ�ോ
മ്മാായുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ക്രൈൈസ്തവ പുരാാവൃത്തങ്ങളിിലെ� സംംഘര്ഷാാത്മക സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയ
ങ്ങളുടെെ വിിശകലനംം ഇവിിടെെ വളരെെ പ്രസക്തമാാണ്്. സെ�ന്റ്്തോ�ോമസുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സിിറിിയൻ,
മൈൈലാാപ്പൂർ പാാരമ്പര്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നു ഭിിന്നമാായിി കേ�രളീീയ പരിിസരങ്ങളിിൽ പ്രചാാരത്തിിലുള്ള
മാാര്ത്തോ�ോമ്മാാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ താാരതമ്യയവിിശകലനംം ഈ മിിത്തുകളുടെെ ഉത്ഭവവുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ട്ട സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്്സുപ്രധാാനമാായ ചിില ഉള്ക്കാാഴ്ചകൾ നല്കുന്നുണ്ട്്. നാായ
കപക്ഷത്ത്്മാാര്ത്തോ�ോമ്മാായേ�യുംം പ്രതിിയോ�ോഗിിപക്ഷത്ത്്സവര്ണ്ണ സമൂഹത്തെ�യുംം പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്ന
നിിലയിിലാാണ്്ഈ പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ ആന്തരസ്വവഭാാവമെെന്നത്് ഈ പാാഠങ്ങളുടെെ ഘടനാാപഗ്രഥനംം
തെ�ളിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്. സവര്ണ്ണാാധിിപത്യയസമൂഹക്രമത്തോ�ോടുള്ള കലഹവുംം പ്രതിിഷേ�ധവുമാാണ്്മിിക്ക
പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെയുംം ഉള്ളടക്കമെെന്നുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക വിിശകലനത്തിില് നിിന്നുംം
മനസ്സിിലാാക്കാാന് കഴിിയുംം.
കുലശേ�ഖര ഭരണപ്രതാാപങ്ങൾ അസ്തമിിച്ചതിിനെ�ത്തുടര്ന്നുണ്ടാായ രാാഷ്ട്രീീയ അരാാജകാാവസ്ഥ

48

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

സമ്പന്നമാായ മതസമന്വവയത്തിിന്റെ� ഗതകാാലപാാരമ്പര്യയങ്ങളെെ തകര്ത്തതിിന്റെ� നിിരവധിി ചരിിത്രല
ക്ഷ്യയങ്ങളുണ്ട്്. ശൈൈവ-വൈൈഷ്ണവ ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം ബ്രാാഹ്മണ മുന്നേ�റ്റവുംം ഇതര മതചിിന്തകളെെ
ശാാരീീരിികമാായുംം ബൗൗദ്ധിികമാായുംം നേ�രിിട്ടു കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തിിയതിിന്റെ� ചരിിത്രസൂചനകളുമുണ്ട്്. ചാാതു
ര്വര്ണ്ണ്യയ പ്രതാാപകാാലത്ത്് നടന്നിിട്ടുള്ള മതപീീഡനങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് ചരിിത്രകാാരനാായ ഇളംംകുളംം
കുഞ്ഞൻ പിിള്ള പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നുണ്ട്്. (ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞന് പിിള്ള: 1961:215). ക്രിിസ്തുമതത്തിിലുംം
ബുദ്ധമതത്തിിലുംം പെ�ട്ട ധാാരാാളംം യോ�ോഗീീശ്വവരന്മാാരിിവിിടെെ ജീീവിിച്ചിിരുന്നിിരിിക്കാാമെെന്നുംം അവരുടെെ
യൊ�ൊന്നുംം പേ�രുപോ�ോലുംം ചരിിത്രത്തിിലിില്ലാാതാാക്കുംം വിിധംം ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യംം� അവയൊ�ൊക്കെ� തമസ്കരിി
ച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്നുമാാണ്്ഇളംംകുളംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്്. എ.ഡിി. മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകൾ വരെെ അനുക്രമമാായ
ചരിിത്രവിികാാസമാാര്ജ്ജിിക്കുന്ന കേ�രള ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ നേ�രിിട്ടിിരിിക്കാാനിി
ടയുള്ള സ്വവത്വവപ്രതിിസന്ധിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് ചിില നിിഗമനങ്ങളിിൽ എത്താാൻ ഈ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ
സഹാായിിക്കുന്നുണ്ട്്. വിിദേ�ശസമ്പര്ക്കങ്ങൾ വഴിിയുംം ചെ�പ്പേ�ടുകൾ അടക്കമുള്ള ചരിിത്രത്തെ�ളിിവുകൾ
അനുസരിിച്ചുംം തരീീസ്സാാപ്പള്ളിി ശാാസനംം വരെെയുള്ള കാാലത്ത്്സജീീവമാായ ചരിിത്ര വിികാാസമാാര്ജ്ജിി
ക്കുന്ന ക്രൈൈസ്തവമതചരിിത്രംം മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ നിിശ്ശബ്ദമാായിിരിിക്കുന്നതിിന്റെ� ചരിിത്രംം ഈ നൂറ്റാാ
ണ്ടുകളുടെെ സാാമൂഹിിക, രാാഷ്ട്രീീയ സ്ഥിിതിിഗതിികളുമാായിി ചേ�ര്ത്ത്്മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
AD 10 മുതൽ 15 വരെെയുള്ള നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ കേ�രള ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം നേ�രിിട്ടിിരിിക്കാാനിിടയു
ള്ള അസ്തിിത്വവപരമാായ പ്രതിിസന്ധിികളുടെെ തെ�ളിിവാായിി ഈഘട്ടത്തിിലെ� ചരിിത്രശൂന്യയതകളെെ വിില
യിിരുത്താാനാാവുംം. ഈ കാാലയളവിിൽ ക്രൈൈസ്തവചരിിത്രത്തിിൽ കാാര്യയമാാത്രപ്രസക്തമാായ സംംഭവ
ങ്ങളോ�ോ വിിദേേശ സമ്പര്ക്കങ്ങളോ�ോ നടന്നുകാാണുന്നിില്ല. 9-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടു കഴിിഞ്ഞാാൽ 13-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
അന്ത്യയപാാദത്തിിൽ മാാര്ക്കോ�ോപ്പോ�ോളോ�ോ എഴുതിിയ സഞ്ചാാരക്കുറിിപ്പുകളിിലാാണ്്പ്രാാമാാണിികമാായ ഒരു
ക്രൈൈസ്തവ ചരിിത്രസൂചന നമുക്ക്്ലഭിിക്കുന്നത്്. സഭാാചരിിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊ�ൊക്കെ� ഈ കാാലഘട്ടത്തിില്
ഒരു ചരിിത്രശുന്യയത കാാണുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് പറഞ്ഞുപോ�ോകുക മാാത്രമാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ‘കേ�രളത്തിിലെ�
ക്രിിസ്തുമതംം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ കെ�.ഇ.ജോ�ോബ്്ഇങ്ങനെ� എഴുതുന്നു: “കേ�രള സഭയുടെെ ചരിിത്രത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം മദ്ധ്യയ ശതകങ്ങളെെ കേ�വലംം അന്ധകാാര പരിിപൂര്ണ്ണമാായ ഒരുയുഗമെെന്നു
ഗണിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. ഇരുട്ടു നിിറഞ്ഞ ഒരു രാാത്രിിയിില് അങ്ങുമിിങ്ങുംം മിിന്നാാമിിനുങ്ങുകൾ ഇടവിിട്ട്്
പ്രകാാശിിച്ചാാലെ�ന്നതുപോ�ോലെ� ഈ മദ്ധ്യയകാാല ചരിിത്രത്തെ�പ്പറ്റിി നമുക്ക്് അപൂര്ണ്ണങ്ങളാായ ചിില
അറിിവുകൾ മാാത്രമാാണുള്ളത്്.” (കെ�.ഇ. ജോ�ോബ്്, 1927: 25)
പ്രാാമാാണിികരാായ സഭാാചരിിത്രകാാരന്മാാരൊ�ൊന്നുംം മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിിലെ� ചരിിത്രശൂന്യയതയെ�
ഗൗൗരവമാായ പഠനങ്ങള്ക്കു വിിധേ�യമാാക്കിിക്കാാണുന്നിില്ല. ഈ നൂറ്റാാണ്ടുകളിില് ഭാാരതംം സന്ദര്ശിിച്ച
ചിില മിിഷനറിിമാാർ നടത്തിിയ പരാാമര്ശങ്ങൾ ഉദ്ധരിിക്കുകയാാണ്് ഭാാരതസഭാാചരിിത്രകാാരനാായ
ഫാാ.ഡോ�ോ.സേ�വ്യയര് കൂടപ്പുഴ ചെ�യ്തിിട്ടുള്ളത്്. ഈ കാാലഘട്ടത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്വേ�ണ്ടത്ര ചരിിത്ര രേ�ഖകളിില്ലെ�
ന്ന്്പ്രസ്താാവിിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാാരൻ പക്ഷേ� അതിിന്റെ� ചരിിത്രപരമാായ കാാരണങ്ങൾ വിിശദമാാക്കാാൻ
മിിനക്കെ�ടുന്നിില്ല. (സേ�വ്യയർ കൂടപ്പുഴ: 1980: 126) ഈ നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട സവർണാാധിിപത്യയ
സാാമൂഹിിക അധിികാാര വ്യയവസ്ഥ ക്രിിസ്തുമതമുന്നേ�റ്റത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുകയോ�ോ നിിശ്ശബ്ദമാാക്കുകയോ�ോ
ചെ�യ്തിിരിിക്കാാമെെന്ന അനുമാാനംം പ്രബലമാാണ്്.
13-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ഇന്ത്യയ സന്ദർശിിക്കുകയുംം ഒരു വർഷത്തോ�ോളംം ഇവിിടെെ ചെ�ലവഴിിക്കുക
യുംം ചെ�യ്ത ജോ�ോൺ മോ�ോന്റിി കോ�ോർവിിനോ�ോ (John Monte Corvino) എന്ന മിിഷനറിി ചൈൈനയിിൽ
നിിന്ന്് എഴുതിിയ രണ്ടു ലേ�ഖനങ്ങളിിൽ കേ�രള ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം ഈ നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ നേ�രിിട്ട
പ്രതിിസന്ധിികളെ� കുറിിച്ച്് വ്യയക്തമാായിി പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നുണ്ട്്. കെ�.ഇ. ജോ�ോബ്് അത്് ഇപ്രകാാരംം
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ഉദ്ധരിിക്കുന്നു: “തോ�ോമാാശ്ലീീഹയുടെെ പള്ളിി സ്ഥിിതിി ചെ�യ്യുന്നതാായ ഇന്ത്യാാ� രാാജ്യയത്തിിൽ ഞാാൻ
പതിിമൂന്നു മാാസക്കാാലംം താാമസിിക്കുകയുംം ആ ഭാാഗങ്ങളിിൽ പലയിിടത്താായിി ഒരു നൂറു ആളുകളെെ
മനസ്സു തിിരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്... കേ�രളത്തിിൽ അപൂർവ്വംം ചിില ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളുംം യൂദന്മാാരുമുണ്ട്്.
അവർക്ക്് വലിിയ ശക്തിിയൊ�ൊന്നുമിില്ല. അവിിടുത്തെ� ജനങ്ങൾ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെെയുംം ക്രിിസ്തീീയ നാാമംം
ധരിിക്കുന്നവരെെയുംം ധാാരാാളംം ഉപദ്രവിിക്കുന്നു” (കെ�.ഇ. ജോ�ോബ്്: 1927: 31).
1502-ൽ സർവ സന്നാാഹങ്ങളോ�ോടെെയുംം കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�ത്തിിയ ഗാാമയെ�യുംം കൂട്ടരെെയുംം കേ�രള
ക്രൈൈസ്തവ പ്രതിിനിിധിികൾ സന്ദർശിിച്ച്് മുപ്പതിിനാായിിരത്തോ�ോളംം വരുന്ന ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം
ഇവിിടുത്തെ� സവർണ്ണ, മുസ്ലിംം� ഭരണാാധിികാാരിികളിിൽ നിിന്നു നേ�രിിടുന്ന ബഹുവിിധ പീീഡനങ്ങൾ
വിിവരിിക്കുകയുംം തങ്ങളെെ രക്ഷിിക്കണമെെന്ന്് പോ�ോർട്ടുഗീീസുകാാരോ�ോട്് ദയനീീയമാായിി അപേ�ക്ഷിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. പൈൈതൃകമാായിി കരുതിി വന്ന പൗൗരസ്ത്യയ സിിറിിയൻ ആത്മീീയബന്ധംം
നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പോ�ോർട്ടുഗീീസ്് രാാജാാവിിനോ�ോട്് രാാഷ്ട്രീീയ വിിധേ�യത്വംം� പ്രകടിിപ്പിിക്കാാനിിട
യാായ സാാഹചര്യം�ം ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ വളരെെ വ്യയക്തമാാകുന്നുണ്ട്്. അനുകൂല സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ
സ്വവഭാാവവുംം രാാഷ്ട്രീീയ-സാാമ്പത്തിിക സാാധ്യയതകളുംം മനസ്സിിലാാക്കിിയ ഗാാമ വളരെെ സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ
കപ്പലിിലെ� കൊ�ൊടിികളുയർത്തിിയുംം പീീരങ്കിിവെ�ടിികളുതിിർത്തുംം അവർക്ക്് തങ്ങൾ അഭയംം നൽകുമെെ
ന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുകയാാണ്്. ഗാാമയുംം നസ്രാാണിി പ്രതിിനിിധിികളുമാായുണ്ടാായ ഈ സമാാഗമത്തെ�ക്കു
റിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്ന മാാനുവൽ ഫറിിയാാ സൂസ്സാാ, ഈ നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ കേ�രള ക്രൈൈസ്തവസമൂഹംം
‘കാാവ്യയ’രെെന്നു വിിശേ�ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സവർണ്ണ സമുദാായത്തിിൽ നിിന്ന്് നേ�രിിട്ട പീീഡാാനുഭവങ്ങളെെ പറ്റിി
പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാവ്യയർ തങ്ങളെെ ശല്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുവെ�ന്നുംം സഹാായിിക്കണമെെന്നുമപേ�ക്ഷിിച്ച്്
തങ്ങളുടെെ രാാജപ്രതാാപ ചിിഹ്നങ്ങളാായ ചെ�ങ്കോ�ോലുംം മറ്റ്് സ്ഥാാനചിിഹ്നങ്ങളുംം ഗാാമയെ� ഏൽപ്പിിച്ചുവെ�
ന്നാാണ്് ഇതിിലുള്ള പരാാമർശംം. ഇതിിൽ നിിന്നുംം മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ ക്രൈൈസ്തവസമൂഹംം നേ�രിിട്ടിിട്ടുള്ള
അരക്ഷിിതാാവസ്ഥ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. (മാാനുവൽ ഫറിിയ സൂസ്സാാ: 1966: 178)
മാാർഗ്ഗംംകളിിപ്പാാട്ടുംം റമ്പാാൻ പാാട്ടുമാാണ്് സെ�ൻറ്് തോ�ോമസ്് ഐതിിഹ്യയങ്ങളെെ ജനകീീയമാാ
ക്കിിയ കാാവ്യാാ�വിിഷ്കാാരങ്ങൾ. ഈ കാാവ്യയങ്ങളുടെെ ഭാാഷയുംം ആന്തര സ്വവഭാാവവുംം മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളുടെെ
സ്ഥിിതിിഗതിികൾ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നവയാാണ്്. മാാർഗ്ഗംംകളിിപ്പാാട്ടിിലെ� വന്ദന ശ്ലോ�ോകത്തിിൽ
തന്നെ� ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം നേ�രിിട്ട ദുരിിതാാനുഭവങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള സൂചനകൾ കാാണാംം�. മാാറിിവന്ന
ജനാായത്ത സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിൽ പ്രാാചീീന മത വിിദ്വേ�േഷങ്ങളുടെെ ചരിിത്രവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം ചർച്ചയ്ക്കെ�ടു
ക്കുന്നതിിൽ അനൗൗചിിത്യയങ്ങളുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മതവിിദ്വേ�േഷങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട പുരാാവൃ
ത്തങ്ങളുടെെ പഠനത്തിിൽ ഇത്് പ്രസക്തമാാകുന്നുണ്ട്്. ഭിിന്നമത സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന
അമർഷങ്ങളുംം അസ്വവസ്ഥതകളുംം പ്രാാദേേശിിക ജന ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിരുന്നുവെ�ന്നതിിൽ
സംംശയമിില്ല. സവർണ്ണാാധിിപത്യയ സാാമൂഹിിക ക്രമങ്ങളോ�ോടുംം അതേ�ല്പിിച്ച ക്രൂരമാായ വിിവേ�ചനങ്ങളോ�ോ
ടുമുള്ള അമർഷവുംം പ്രതിിഷേ�ധവുമാാണ്് മാാർത്തോ�ോമ്മാാപുരാാവൃത്തങ്ങളിിൽ നിിഴലിിക്കുന്നതെ�ന്നാാണ്്
സൂക്ഷ്മ വിിശകലനത്തിിൽ നിിന്ന്് വ്യയക്തമാാകുന്നത്്.
എന്നാാൽ ഇത്തരംം സാാമുദാായിിക അസ്വവസ്ഥതകൾ ഇരു സമൂഹങ്ങൾക്കുമിിടയിിൽ പ്രത്യയ
ക്ഷ വർഗ്ഗ സംംഘർഷങ്ങളുടെെ തലത്തിിലേ�ക്ക്് വളർന്നിിരുന്നിില്ല. പ്രബലമാായ സവർണ്ണാാധിികാാര
ശക്തിിയുടെെ ആക്രമണംം ചെ�റുക്കുന്നതിിന്് ദുർബലരാായ പ്രാാദേേശിിക ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹത്തിിന്്
കഴിിയുമാായിിരുന്നിില്ല. പ്രത്യാാ�ക്രമണങ്ങൾക്കു പകരംം അവരുടെെ ചെ�റുത്തു നിിൽപ്പ്് പ്രതിിരോ�ോധങ്ങളിി
ലേ�ക്ക്് പിിൻവലിിയുകയുംം നിിശ്ശബ്ദമാായ തമസ്കരണങ്ങൾക്ക്് ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം നിിർബന്ധിിതരാായിി
തീീരുകയുമാാണുണ്ടാായത്്. ക്രൂരമാായ നിിന്ദകളുടെെയുംം തിിരസ്കാാരങ്ങളുടെെയുംം ഈ മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളെെ
മുറിിച്ചു കടക്കുന്നതിിന്് ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം കണ്ടെ�ത്തിിയ ഫലപ്രദമാായ ചാാലകങ്ങളാായിി സെ�ന്റ്്
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തോ�ോമസ്്ഐതിിഹ്യയങ്ങളെെ കണക്കാാക്കാാൻ കഴിിയുംം.

മാാര്ത്തോ�ോമ്മാാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ ചരിിത്രകാാലംം
സെ�ന്റ്്തോ�ോമസ്്ഐതിിഹ്യയങ്ങളിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക സംംഘര്ഷങ്ങളുടെെ ചരിിത്ര സൂചനകൾ വെ�ച്ചു
പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ പുരാാവൃത്തങ്ങളധിികവുംം എ.ഡിി. 8-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനു ശേ�ഷമുള്ള ബ്രാാഹ്മണാാധിി
പത്യയ കാാലങ്ങളിില് രൂപപ്പെ�ട്ടവയാാണെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാാനാാവുംം. മധ്യയകാാല സാാമൂഹിിക സാാഹ
ചര്യയങ്ങളുടെെ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്കനുസൃതമാായിി പൂര്വ്വ വിിശ്വാാ�സ ബോ�ോധ്യയങ്ങളെെ പുനര്നിിര്മ്മിിക്കുകയുംം
പുരാാവൃത്തവത്്കരിിക്കുകയുമാാണുണ്ടാായിിട്ടുള്ളതെ�ന്ന്് ഈ പഠനംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. തരീീസ്സാാപ്പള്ളിി
ശാാസനത്തിിനുശേ�ഷംം പോ�ോര്ട്ടുഗീീസാാഗമനംം വരെെയുള്ള നൂറ്റാാണ്ടുകളെ�യാാണ്് മധ്യയ ശതകങ്ങളെെ
ന്ന്് ഇവിിടെെ വിിവക്ഷിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. പുരാാവൃത്ത സൂചനകളുടെെയുംം സാാമൂഹിിക ചരിിത്ര നിിരീീക്ഷണങ്ങ
ളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഇത്തരമൊ�ൊരു നിിരീീക്ഷണത്തിിലെ�ത്താാനാാണ്് കഴിിയുന്നത്്. സെ�ന്റ്്
തോ�ോമസെ�ന്ന ആര്ക്കിിടൈൈപ്പൽ ഇതിിഹാാസ പാാത്ര നിിര്മ്മിിതിിയിിൽ സിിറിിയൻ, തമിിഴ്്, കേ�രള
പുരാാവൃത്ത പാാരമ്പര്യയങ്ങളിിൽ സംംഭവിിച്ചു കാാണുന്ന വ്യയതിിയാാനങ്ങളുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു നിിഗമനത്തിി
ലേ�ക്കു തന്നെ�യാാണ്്നയിിക്കുന്നത്്. ഒരേേ ഇതിിഹാാസത്തിിന്്ഭിിന്ന ദേ�ശ-കാാല സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ
സമ്മര്ദ്ദഫലമാായുണ്ടാാകുന്ന രൂപമാാറ്റങ്ങളുടെെയുംം സങ്കലനത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവഭാാവംംകൂടിി ഇത്്വ്യയക്ത
മാാക്കുന്നുണ്ട്്.
അധീീശ ശക്തിികൾ നടത്തുന്ന ശാാരീീരിികാാക്രമണത്തെ�ക്കാാൾ കടുത്ത ആഘാാതശേ�ഷിി അത്്
വിിധേ�യസമൂഹങ്ങളിിൽ അവശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്ന മാാനസിികാാഘാാതങ്ങൾക്കുണ്ടാാകുംം. പ്രബലരാായ
വര്ഗ്ഗാാധിിപത്യയ സമൂഹങ്ങളോ�ോട്് പതിിതപക്ഷംം നടത്തുന്ന ചെ�റുത്തുനിില്പുകൾ അവരുടെെ വാാങ്്മ
യാാവിിഷ്കാാരങ്ങളിിലാാണ്്കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമാായിി പ്രതിിഫലിിച്ചുകാാണുന്നത്്. ശക്തനാായ പ്രതിിയോ�ോഗിിയെ�
നേ�രിിട്ടെെതിിര്ക്കാാൻ കഴിിയാാതെ� വരുമ്പോ�ോഴാാണ്്വീീരനാായകപാാട്ടുകളുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ട്്
വിിധേ�യ സമൂഹങ്ങൾ സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിരോ�ോധംം തീീര്ക്കുന്നത്്. നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലെ�
വാാമൊ�ൊഴിിച്ചിിന്തുകളുംം ആദ്യയകാാലദളിിതസാാഹിിത്യയവുമൊ�ൊക്കെ� ഈ നിിഗമനത്തെ� സാാധൂകരിിക്കുന്ന
ചരിിത്രലക്ഷ്യയങ്ങളാാണ്്. ഇതിിഹാാസ വീീരനാായക കഥാാപാാത്രങ്ങൾ ചരിിത്രംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നിില്ലെ�ന്നുംം
ചരിിത്രംം വീീരനാായക കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണെ�ന്നുമുള്ള പുരാാവൃത്തയാാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാണ്്
ഇതു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
സെ�ന്റ്് തോ�ോമസ്് ഐതിിഹ്യയങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക വിിശകലനംം വ്യയക്തമാാക്കുന്ന നിിഗമനംം
ഇവ മധ്യയനൂറ്റാാണ്ടുകളിില് ക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം നേ�രിിട്ടിിട്ടുള്ള സ്വവത്വവപ്രതിിസന്ധിിയുടെെ സാാമൂഹിിക
സാാഹചര്യയങ്ങളിില് രൂപപ്പെ�ട്ടവയാാണെ�ന്നാാണ്്. ഈ നൂറ്റാാണ്ടുകളിില് നാാട്ടുക്രൈൈസ്തവ സമൂഹംം
നേ�രിിട്ടിിട്ടുള്ള സാാമൂഹിിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങളെെ പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുന്ന വാാങ്്മയാാവിിഷ്കാാരങ്ങളാാണ്് സെ�ന്റ്്
തോ�ോമസുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഇവിിടെെ പ്രചാാരത്തിിലുള്ള ഐതിിഹ്യയങ്ങളെ�ന്നാാണ്്ഈ പഠനംം വ്യയക്തമാാ
ക്കുന്നത്്. ഈഗോ�ോ പ്രതിിരോ�ോധ തന്ത്രത്തിിന്റെ� (mechanisms of ego defense) ഭാാഗമാാണ്്വംംശീീയ
പുരാാവൃത്തങ്ങളെെന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ സിിദ്ധാാന്തത്തെ�യാാണ്് ഈ നിിഗമനംം സാാധൂകരിിക്കുന്നത്്.
മാാര്ത്തോ�ോമ്മാായുടെെ പ്രേ�ഷിിതദൗ�ത്യയവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രാാചീീന നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന
വിിശ്വാാ�സബോ�ോധ്യയങ്ങളെെ, മധ്യയകാാല നൂറ്റാാണ്ടുകളുടെെ സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയങ്ങള്ക്കനുസൃതമാായിി
ക്രൈൈസ്തവ സമഷ്ട്യയബോ�ോധംം പുരാാവൃത്തവത്്കരിിക്കുകയാായിിരുന്നെ�ന്ന്് കൂടുതൽ കൃത്യയതയാാർന്ന
നിിഗമനങ്ങളിിലെ�ത്താാൻ കഴിിയുംം. മാാര്ത്തോ�ോമ്മാാ പുരാാവൃത്തങ്ങളിിൽ പ്രകടമാാകുന്ന ബ്രാാഹ്മണ
സാാന്നിിദ്ധ്യംം� ആദ്യയനൂറ്റാാണ്ടിിലേ�താാണെ�ന്ന നിിഗമനത്തിിൽ ഈ ഐതിിഹ്യയങ്ങളുടെെ ചരിിത്രപരമാായ
ആധിികാാരിികതയെ� അനുകൂലിിച്ചുംം പ്രതിികൂലിിച്ചുംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ള പ്രാാമാാണിിക ചരിിത്ര പക്ഷങ്ങളുടെെ
അര്ത്ഥശുന്യയതകളാാണ്്ഇതിിലൂടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്.
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ഡോ�ോ.എംം.ഐ. പുന്നൂസ്്
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ മീീനടംം സ്വവദേ�ശിി. ആലുവ യു. സിി. കോ�ോളേ�ജ്് ബർസാാറുംം മലയാാളംം പ്രൊ�ൊഫസറുമാാണ്്.
മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണ മാാർഗദർശിിയുംം യു.ജിി. ബോ�ോർഡ്് ഓഫ്് സ്റ്റഡീീസ്്
അംംഗവുമാാണ്്. ക്രിിസ്തീീയ വാാമൊ�ൊഴിി ഗാാനങ്ങൾ, താായ്്വാാൻ ഓർമ്മക്കുറിിപ്പുകൾ എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര
സിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. വംംശീീയത : വിിചാാരവുംം വീീക്ഷണവുംം, ദൃശ്യയഹർഷംം, ഹരിിത ജീീവിിതംം, സംംസ്കാാരപഠനംം:
സിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ോഗവുംം എന്നീീ കൃതിികൾ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്.

‘എന്റെ� കഥ’–പെ�ണ് പിിഴകളുടെെ അരനൂറ്റാാണ്ട്്
വിി. ലിിസിി മാാത്യുു

പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�ന്നു കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോൾ ശരാാശരിി മലയാാളിി മനസ്സിിൽ ആദ്യയമെെത്തുക എഴുതപ്പെ�ട്ട
കാാലത്തുംം പിിന്നീീടുംം കേ�രളസമൂഹത്തിിൽ ഏറെെ ഒച്ചപ്പാാടുകൾ സൃഷ്ടിിച്ച ‘എന്റെ� കഥ’യാാണ്്. 1973-ൽ
തന്റെ� മുപ്പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� വയസ്സിിൽ അവർ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ഈ കൃതിി മലയാാളിികളെെ സംംബ
ന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം അന്ന്് സദാാചാാര സങ്കല്പങ്ങളെെ വെ�ല്ലുവിിളിിക്കുന്ന രചനയാായിിരുന്നു. അൻപതു
വർഷംം മുൻപ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി എന്ന എഴുത്തുകാാരിിയെ� മലയാാള സാാഹിിത്യയ സാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്ത്്
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയ ഈ കൃതിിയെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാനുള്ള കരുത്ത്് അന്ന്് സമൂഹമനസ്സിിനുണ്ടാായിി
രുന്നിില്ല. കാാലംം കടന്നു പോ�ോയപ്പോ�ോൾ ഇത്തരംം കഥകളെ� സാാമ്പ്രദാായിിക വഴിികളിിൽ നിിന്നു മാാറിി
വിിലയിിരുത്താാനുംം അതേ�ക്കുറിിച്ച്് സംംവദിിക്കാാനുംം തക്കതാായ പക്വവമാായ അന്തരീീക്ഷംം ഉണ്ടാായെ�ന്ന്്
ഉറപ്പിിക്കാംം�. കാാരണംം സമാാനമാായ പെ�ണ്രചനകൾ ഇന്ന്് പൊ�ൊതു സാാന്മാാർഗ്ഗിിക ബോ�ോധങ്ങളിിൽ
കുരുങ്ങിി തകർന്നുപോ�ോകുന്നിില്ല. ക്ഷോ�ോഭകരമാായ ചിില പരാാമർശങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് ഇത്് ആത്മകഥ
തന്നെ�യാാണോ�ോ എന്നൊ�ൊരു സംംശയംം ഉണ്ടാാവുകയുംം, എന്റെ� കഥ ആത്മകഥയല്ലെ�ന്ന്് എഴുത്തുകാാ
രിിക്ക്് പിിന്നീീട്് വ്യയക്തമാാക്കേ�ണ്ടിി വരിികയുംം ചെ�യ്തു. ഇതിിന്റ ആമുഖത്തിിൽ നാാല്പതു വയസ്സിിനു മുമ്പുള
ളവർക്കുംം അവരുടെെ അനുഭവങ്ങളെ� ആധാാരമാാക്കിി പക്വവമാായ കഥയെ�ഴുതാംം� എന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിി
സമർത്ഥിിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘എന്റെ� കഥ’യെ� തുടർന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് നേ�രിിടേ�ണ്ടിിവന്ന ശകാാരങ്ങൾക്ക്്
കണക്കിില്ല. 50 വർഷംം തിികയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ ‘എന്റെ� കഥ’ കേ�രളത്തിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക
രംംഗത്തുണ്ടാാക്കിിയ പ്രശ്നങ്ങളെെ വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാനുളള ശ്രമമാാണ്് ഈ പുനർവാായനയിിലുളളത്്.

നിിങ്ങളുടെെയുംം കഥ
‘എന്റെ� കഥ’യ്ക്കു ശേ�ഷംം സമൂഹഘടനയിിലുംം സ്ത്രീീയുടെെ കർത്തൃത്വവപദവിിയിിലുംം വന്ന വിികാാസപരിിണാാ
മങ്ങളെെ അപഗ്രഥിിക്കാാനുള്ള ബാാധ്യയത കൂടിി ഇന്ന്് കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിനുണ്ട്്. ‘എന്റെ� കഥ’യെ�ന്ന
ശീീർഷകംം ശ്രദ്ധിിക്കുക. സ്ത്രീീക്കാായിി മാാത്രംം ഒരു കഥയിില്ലാാതിിരുന്ന കാാലത്ത്് എനിിക്കൊ�ൊരു കഥയു
ണ്ടെ�ന്നുംം അത്് എന്റെ� കഥയാാണെ�ന്നുംം സ്വവത്വവബോ�ോധത്തോ�ോടെെ തിിരിിച്ചറിിയുവാാനുംം ഉറക്കെ� വിിളിിച്ചു
പറയുവാാനുംം മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് കഴിിഞ്ഞു എന്നിിടത്താാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� ‘എന്റെ�’ എന്ന കർതൃ
ത്വവപദവിിയെ� പുനപ്പരിിശോ�ോധിിക്കേ�ണ്ടത്്. ഈ കർതൃത്വംം� വ്യയക്തിിപരമോ�ോ ഏകപക്ഷീീയമോ�ോ അല്ല
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എന്നുള്ളതാാണ്് ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യംം. ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� ‘എന്റെ�’ എന്നത്് ഓരോ�ോ സ്ത്രീീമനഃഃസാാക്ഷിിയു
ടെെയുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയപ്രഖ്യാാ�പനമാായിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നിിടത്താാണ്് ‘എന്റെ�’ എന്ന കർതൃത്വംം� സാാമൂഹിികവുംം
ബഹുസ്വവരവുമാായ പദവിി കൈൈവരിിക്കുന്നത്്. തന്റേ�താായിി മാാത്രംം സ്ത്രീീക്ക്് ഒന്നുംം അവകാാശപ്പെ�ടാാനിി
ല്ലാാതിിരുന്ന ഒരു കാാലത്ത്്, തനിിക്കുള്ളതെ�ല്ലാം�ം പുരുഷത്വവത്തിിന്് അനുഭവിിക്കാാനുള്ളതാാണെ�ന്നുംം
അവർ കല്പിിച്ചു തരുന്ന ഇടങ്ങൾ മാാത്രമേ� സ്വവന്തമാായിി വെ�യ്ക്കാാൻ അവകാാശമുള്ളു എന്നുംം പുരുഷ
സമൂഹംം ദൃഢമാായിി വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാാടിിലാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി ‘എന്റെ� കഥ’ എഴുതുന്നത്്.
അതിിലൂടെെ എന്റെ� കഥ നിിങ്ങളുടെെ കഥ കൂടിിയാാണെ�ന്ന്് കേ�രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീ സമൂഹത്തോ�ോട്് അവർ
വിിളിിച്ചു പറഞ്ഞു. അത്തരമൊ�ൊരു സാാഹചര്യയത്തിിൽ, തനിിക്ക്് സ്വവന്തമാായ അനുഭവങ്ങളുംം ചിിന്തകളുംം
അതിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരങ്ങളുംം ഉണ്ടെ�ന്ന്് പച്ചയാായിി തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി
പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തിിന്റെ� പക്ഷത്തിിലേ�ക്ക്് ‘എന്റെ� കഥ’യെ� സധൈൈര്യം�ം വിിളിിച്ചിിറക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്.
ഞങ്ങളുടെെ കഥയോ�ോടുംം ചരിിത്രത്തോ�ോടുംം കൂടിി മാാത്രമേ� നിിന്റെ� കഥയുംം ചരിിത്രവുംം കൂട്ടിി വാായിിക്കപ്പെ�
ടുകയുള്ളുവെ�ന്ന, പെ�ണ്ണിിനെ�തിിരേ�യുള്ള പുരുഷാാധിിപത്യയ നിിലപാാടിിനെ� പ്രതിിരോ�ോധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
‘എന്റെ�’ എന്ന പദംം മലയാാളത്തിിലെ� പെ�ണ്പദവിിയിിലേ�ക്ക്് ആദ്യയമാായിി കടന്നു വന്നത്്.
ഇന്നുളളതു പോ�ോലെ� സ്ത്രീീക്കുവേ�ണ്ടിി വാാദിിക്കാാനുള്ള പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം സ്ത്രീീപക്ഷചിിന്തകളുംം സജീീ
വമല്ലാാതിിരുന്നപ്പോ�ോൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ‘എന്റെ� കഥ’ സ്ത്രീീയുടെെ ആവിിഷ്കാാര സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം
ആവിിഷ്കരണ രീീതിിയുടെെയുംം മേ�ഖലയിിൽ ദൂരവ്യാാ�പകമാായ കോ�ോളിിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു. സാാധാാരണ
ആത്മകഥയിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാായിി ഭാാവനയെ�യുംം ഭ്രമാാത്മകതയെ�യുംം ഇടകലർത്തിിയ ആഖ്യാാ�
നരീീതിിയാാണിിതിിൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുളളത്്. മലയാാളത്തിിലെ� ആത്മകഥകളിിലെ�ല്ലാം�ം ജീീവിിതത്തിിൽ
സംംഭവിിച്ച കാാര്യയങ്ങൾ പറയുന്നതിിനാാൽ അവ കുറെെയൊ�ൊക്കെ� വസ്തുനിിഷ്ഠവുംം ഏറെെ ആത്മനിിഷ്ഠവു
മാാകുന്നത്് സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. വസ്തുനിിഷ്ഠമാായ ജീീവിിതാാഖ്യാാ�നമാാണോ�ോ, ആത്മകഥകളിിൽ പ്രത്യയക്ഷ
പ്പെ�ടാാറുള്ള ആത്മനിിഷ്ഠതയാാണോ�ോ ‘എന്റെ� കഥ’യിിൽ പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ നിിൽക്കുന്നതെ�ന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയുക എളുപ്പമല്ല. ഒരു നോ�ോവലിിലോ�ോ കഥയിിലോ�ോ ഉണ്ടാാകുന്നതു പോ�ോലെ�യുളള സൗൗഹൃ
ദാാഖ്യാാ�ന സമ്പ്രദാായവുംം ഭാാവനയുടെെ സ്വവതന്ത്രമാായ യാാത്രകളുംം ഭ്രമാാത്മകമാായ ചിിന്തകളുമെെല്ലാംം�
കൂടിിക്കുഴഞ്ഞ്് ഈ രചന കേ�വലംം സാാമ്പ്രദാായിികമാായ ആത്മകഥാാരൂപത്തെ� അപനിിർമ്മിിക്കുകയുംം
അതിിജീീവിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഭാാവനയുംം യാാഥാാർത്ഥ്യയവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം എത്രത്തോ�ോളമാാകാാമെെന്ന കാാര്യയത്തിിൽ ആത്മ
കഥയ്ക്ക്് പ്രത്യേ�േക മാാനദണ്ഡങ്ങളിില്ല. ആ സാാഹിിത്യയരൂപംം സ്വവന്തംം പേ�രിിനെ� ന്യാാ�യീീകരിിക്കണമെെ
ങ്കിിൽ അനുഭവാാവിിഷ്കാാരത്തെ� ദൂരെെ മാാറ്റിി നിിർത്താാനാാവിില്ല. ആത്മകഥ എന്നാാൽ അനുഭവകഥ
എന്നർത്ഥംം. ആട്ടോ�ോബയോ�ോഗ്രഫിി എന്ന വാാക്ക്് മലയാാളത്തിിലേ�ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ
എന്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആത്മചരിിതമെെന്നോ�ോ ആത്മവിിവരണമെെന്നോ�ോ പറയാാതെ� ആത്മകഥയെ�ന്നെ�
ഴുതിിച്ചേ�ർത്തത്്? ഏതു യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ�യുംം ഭാാവന കൊ�ൊണ്ടു പൊ�ൊലിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുക എന്ന അബോ�ോ
ധപരമാായ ഒരു ഇച്ഛ മലയാാളിിയുടെെ പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിൽ കുടുങ്ങിിക്കിിടപ്പുണ്ട്്. എന്റെ� ജീീവിിതത്തിിൽ
ഇത്രയുമേ� സംംഭവിിച്ചിിട്ടുള്ളു എന്നല്ല, മറിിച്ച്് ഇത്രയുമധിികംം സംംഭവിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്ന്് മറ്റുള്ളവരെെ
അറിിയിിക്കാാനുള്ള അഹംംബോ�ോധമാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്നത്്. ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുടെെയുംം ജീീവിിത
ത്തിിൽ ഉണ്ടാായ സംംഭവഗതിികളുടെെ യഥാാതഥ വിിവരണമാാണ്് ആട്ടോ�ോബയോ�ോഗ്രഫിി കൊ�ൊണ്ടുദ്ദേേശിി
ച്ചതെ�ങ്കിിൽ അതിിന്് ഏറ്റവുംം ഉചിിതമാായ മലയാാളപദംം ആത്മചരിിതംം എന്നുതന്നെ�യാായിിരുന്നിില്ലേ�?
ആത്മകഥയെ�ന്നു മൊ�ൊഴിിമാാറ്റംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ അതിിലെ� അനുഭവത്തിിന്റെ� യഥാാതഥ തലത്തിിനുമപ്പുറംം
ഭാാവനയുടെെ മറ്റൊ�ൊരു രസതലംം കൂടിി പരഭാാഗ ശോ�ോഭ പോ�ോലെ� ഉയർന്നു നിിൽക്കുന്നു. അതാായത്്
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ഒരാാത്മകഥയുംം പൂർണ്ണമാായുംം സത്യയസന്ധമോ�ോ യഥാാതഥ വിിവരണമോ�ോ അടങ്ങിിയ സ്ഥിിതിിവിിവര
ക്കണക്കുകളല്ല എന്നു സാാരംം. ഏറ്റവുംം വലിിയ നുണയാാണ്് ആത്മകഥയെ�ന്ന മൊ�ൊഴിി പ്രചാാരത്തിി
ലുമുണ്ടല്ലോ�ോ.

ഉടൽ വാായനകൾ
ആത്മകഥയെ�ന്നാാൽ എന്റെ� ‘കഥ’യെ�ന്നാാണ്് വാാച്യാാ�ർത്ഥംം. എന്റെ� കഥയെ�ന്നു പറയുന്നിിടത്തെ�
കഥയെ�ന്ന വാാക്ക്് ജീീവിിതത്തിിൽ യഥാാതഥമാായിി സംംഭവിിക്കുന്ന ഒന്നിിനെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നത
ല്ല. കഥ ജീീവിിതസംംഭവങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം കല്പിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന സാാഹിിത്യയരൂപമാാണ്്. ആത്മകഥയിിലെ�
കഥയെ�ന്നു പറയുന്നത്് കാാല്പനിികതയുടെെയുംം റിിയലിിസത്തിിന്റെ�യുംം കൃത്യയമാായ അളവിില്ലാാത്ത ഒരു
ചേ�രുവയാാണ്്. ഇവിിടെെയാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെെയുംം ഭാാവ
നകളെെയുംം വിിവേ�കശാാലിിയാായ ഒരു വാായനക്കാാരൻ തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടത്്. ‘സ്ഥലത്തെ� പ്രധാാന്യയ
ദിിവ്യയൻ‘, ‘പാാത്തുമ്മാായുടെെ ആട്്,’ ‘മാാന്ത്രിികപ്പൂച്ച’ എന്നീീ രചനകളിിലൂടെെ തന്റെ� കൃതിിയുടെെ ജനുസ്സ്്
ആത്മകഥയോ�ോ, നോ�ോവലോ�ോ, ഓർമ്മക്കുറിിപ്പോ�ോ എന്ന്് വാായനക്കാാർക്ക്് വേ�ർതിിരിിച്ചറിിയാാനാാവാാത്ത
വിിധംം വ്യയത്യയസ്തത പുലർത്തിിയ എഴുത്തുകാാരനാായ ഒരു ബഷീീർ നമുക്കു മുന്നിിലുണ്ട്്. ആത്മകഥയുംം
നോ�ോവലുംം തമ്മിിലുള്ള അകലത്തെ� പലപ്പോ�ോഴുംം അവഗണിിക്കുന്ന രചനയാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’.
അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്് പഴിിചാാരലുകൾ അസഹ്യയമാായപ്പോ�ോൾ ഇത്് ആത്മകഥയല്ല എന്ന്്
ഉറപ്പിിച്ചു പറയാാൻ മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് കഴിിഞ്ഞത്്. എന്നാാൽ ഇത്് എന്റെ� കഥയല്ല എന്നു പറയത്തക്ക
വിിധത്തിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ� വീീണ്ടുവിിചാാരത്തിിന്് പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സമൂഹത്തിിന്് അസഹ്യയത
സൃഷ്ടിിച്ച എന്ത്് കോ�ോളിിളക്കങ്ങളാാണ്് ആ കൃതിിയിിൽ ഒളിിപ്പിിച്ചിിട്ടുളളത്് എന്നത്് ഗൗൗരവമാായ മറ്റൊ�ൊരു
സാംം�സ്കാാരിിക പ്രശ്നമാാണ്്. ഇവിിടെെയാാണ്് മലയാാളത്തിിലെ� മറ്റ്് ആത്മകഥകളിിൽ നിിന്നുംം ‘എന്റെ�
കഥ’ വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കുന്നത്്.
മാാധവിിക്കുട്ടിി എന്ന എഴുത്തുകാാരിി ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ വിിമർശിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് ‘എന്റെ� കഥ’
നിിമിിത്തമാാണ്്. മുൻവിിധിിയോ�ോടു കൂടിിയതുംം പുരുഷ കേ�ന്ദ്രിിതവുമാായ ഉടൽ വാായനകളുടെെ പരിിണ
തഫലമാാണിിത്്. കേ�വലംം ശരീീരനിിഷ്ഠമാായ വാായനകളിിൽ കണ്ണുകളുടക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഒരു സ്ത്രീീയെ�,
അവളുടെെ ചിിന്താാമണ്ഡലത്തെ�, അവളുടെെ വിികാാരവിിചാാരങ്ങളെെ പുരുഷന്റെ� കർതൃസ്ഥാാനത്തു നിിന്നു
നോ�ോക്കിിക്കാാണുകയുംം അതിിലൂടെെ ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� ഭ്രമാാത്മകചിിന്തകളെെ ശരീീരാാധിിഷ്ഠിിതമാായിി
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുകയുമാാണ്് ഇതുവരെെ ചെ�യ്തു പോ�ോന്നത്്. അതിിന്റെ� ഫലമാായിി ഈ കൃതിിയിിൽ അവതരിി
പ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�; യാാതൊ�ൊരു കൂസലുമിില്ലാാതെ� പരപുരുഷ ബന്ധത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടുകയുംം
മടിിയിില്ലാാതെ� അതു വിിളിിച്ചു പറയുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഭർതൃമതിിയാായ ഒരു സ്ത്രീീ എന്ന നിിലയിിലാാണ്്
പലരുംം വീീക്ഷിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
പമ്മൻ എഴുതിിയ ‘ഭ്രാാന്ത്്’ എന്ന നോ�ോവലിിലെ� പ്രമേ�യംം മാാധവിിക്കുട്ടിിയോ�ോടുള്ള യാാഥാാസ്ഥിി
തിിക കാാഴ്ചപ്പാാടിിന്റെ� ജീീർണ്ണിിച്ച വിിവരണമാാണ്്. ഒരു മഹാാനാായ എഴുത്തുകാാരന്റെ� മരുമകളുംം
പ്രസിിദ്ധ കവയിിത്രിിയുടെെ മകളുമാായ ഞരമ്പുരോ�ോഗംം ബാാധിിച്ച നാായിിക, വീീട്ടിിൽ വരുന്ന മീീൻകാാ
രനടക്കമുള്ള പുരുഷന്മാാരുമാായിി ലൈംം�ഗിിക ബന്ധത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� വർണ്ണനകൾ കുത്തിി
നിിറച്ച നോ�ോവലാാണ്് ‘ഭ്രാാന്ത്്’. സ്ത്രീീയെ� കാാമദാാഹത്തിിനുംം ലൈംം�ഗിികതയ്ക്കുംം വേ�ണ്ടിി മാാത്രമുള്ള ഒരു
മാം�ംസപിിണ്ഡമാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കുകയുംം അതിിലൂടെെ അവളുടെെ സ്വവത്വവസവിിശേ�ഷതകളെെ ബോ�ോധ
പൂർവ്വംം തമസ്കരിിച്ച്് ആത്മസംംതൃപ്തിി കൈൈവരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത നോ�ോവലിിസ്റ്റാാണ്് പമ്മൻ. പദ്യയ
സാാഹിിത്യയത്തിിൽ പടുശൃംംഗാാരമെെഴുതിിയ മണിിപ്രവാാള കവിികൾക്കുള്ള മേ�ൽവിിലാാസംം പോ�ോലുംം
ഗദ്യയസാാഹിിത്യയത്തിിൽ, എഴുത്തിിലൂടെെ ഭോ�ോഗാാനന്ദംം ആവിിഷ്ക്കരിിച്ച പമ്മന്് ഇല്ലാായിിരുന്നു.
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നിിരൂപകനാായ കെ�. അശോ�ോകൻ ‘മാാധവിിക്കുട്ടിി: ഉച്ഛൃംംഖലത ജീീർണ്ണത’ എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ
അമേ�രിിക്കയിിലെ� ടൈംം� മാാസിികയിിൽ മുഖചിിത്രമാായിി വന്ന മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ നിിശാാവസ്ത്രംം ധരിിച്ച
ഫോ�ോട്ടോ�ോ, കേ�രളീീയ വനിിതകളുടെെ സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം സൽപ്പേ�രിിനെ�യുംം എങ്ങനെ� മലിിനമാാക്കു
ന്നു എന്നു ചർച്ച ചെ�യ്യാാനാാണ്് വെ�മ്പൽ കൊ�ൊണ്ടത്്. ‘നിിശാാവസ്ത്രംം എന്റെ� ഭയംം’എന്ന പേ�രിിൽ
മാാധവിിക്കുട്ടിി ഒരു കവിിത തന്നെ� എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. നിിശാാവസ്ത്രംം സ്ത്രീീയുംം പുരുഷനുംം ഒരുപോ�ോലെ�
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതാാണെ�ങ്കിിലുംം അതിിനെ� സ്ത്രീീയുടെെ ഉടലിിനോ�ോട്് മാാത്രംം കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്തു വാായിിക്കുന്ന
രതിി വൈൈകൃതംം നമ്മുടെെ വാായനകളിിലുണ്ട്്. ‘നിിശാാ സുന്ദരിി’ എന്ന പദംം രതിി സന്നദ്ധയാായിി നിിൽക്കു
ന്ന ഒരു സ്ത്രീീയുടെെ ചിിത്രംം ഓർമ്മിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ഭാാഷാാ പദ സമ്പത്തിിലേ�ക്ക്് കയറിിപ്പറ്റിിയപ്പോ�ോഴുംം
അവളെെ തേ�ടിിയെ�ത്തുന്ന ‘നിിശാാസുന്ദരൻ‘ പുരുഷ നിിർമ്മിിതംം മാാത്രമാായ നമ്മുടെെ നിിഘണ്ടുക്കളിി
ലുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല.
കിിടപ്പറയിിലുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സുതാാര്യയമാായ നിിശാാവസ്ത്രംം തിികച്ചുംം വൈൈദേ�ശിികമാായ ഒരു
സങ്കല്പമാാണ്്. പകൽ സമയംം ഇറുകിിയതുംം സൗൗകര്യയപ്രദവുമാായ വസ്ത്രംം ധരിിക്കുന്ന വിിദേേശ
വനിിത ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്് ശരീീരത്തിിന്് അയവു നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിിക്കുന്നു. ആ വസ്ത്രംം
കിിടപ്പുമുറിിയിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി മാാത്രമുള്ളതാാണ്്. ഈ സങ്കല്പത്തെ� ‘നൈൈറ്റിി’ എന്ന
പേ�രിിൽ വീീട്ടിിൽ ധരിിക്കാാനുള്ള വസ്ത്രമാായിി മലയാാളിി വനിിതകൾ തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തു. റേ�ഷൻകടയിി
ലുംം പണിിസ്ഥലത്തുംം ചന്തയിിലുമെെല്ലാം�ം സാാധാാരണക്കാാരാായ സ്ത്രീീകൾ ഈ വസ്ത്രംം ധരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു
നടന്നു. നാാട്ടിിൻപുറങ്ങളിിലെ� ബസുകളിിൽ നൈൈറ്റിി ധരിിച്ച്് ഷാാളോ�ോ തോ�ോർത്തോ�ോ തോ�ോളത്തിിട്ട്് യാാത്ര
ചെ�യ്യുന്ന ധാാരാാളംം സ്ത്രീീകൾ ഒരുകാാലത്തെ� പതിിവു കാാഴ്ചയാായിിരുന്നു. സാാരിിയുംം അതിിന്റെ� അനുബന്ധ
വസ്ത്രങ്ങളുംം നൽകുന്ന ശ്വാാ�സംം മുട്ടിിക്കുന്ന അവസ്ഥയിിൽ നിിന്നുള്ള മോ�ോചനമാായിിരുന്നു ചുരിിദാാറിിനു
മുമ്പേ� ജനപ്രിിയമാായ ഈ വസ്ത്രംം. ശരീീരംം പരമാാവധിി മറയുന്ന വിിധത്തിിൽ കട്ടിിയുള്ള തുണിികൊ�ൊണ്ട്്
തയ്്ച്ചെ�ടുത്ത നൈൈറ്റിി സ്ത്രീീകൾക്ക്് ആത്മവിിശ്വാാ�സംം നൽകിിയിിട്ടേ�യുള്ളു. ‘എന്റെ� കഥ’ എഴുതിിയ
കാാലത്ത്് ജാാതിി-മതഭേ�ദമിില്ലാാതെ�യുംം പ്രാായ-ദേ�ശ വ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ�യുംം സാാമൂഹിിക-സാാമ്പത്തിിക
പരിിഗണനയിില്ലാാതെ�യുംം കേ�രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീകൾ തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത ‘ദേ�ശീീയ വസ്ത്ര’മാായിിരുന്നു
നൈൈറ്റിി. വസ്ത്ര ധാാരണത്തിിലെ� അടിിസ്ഥാാന സങ്കൽപ്പങ്ങളെെയുംം സൗൗകര്യയങ്ങളെെയുംം മാാനിിക്കാാതെ�
നിിശാാവസ്ത്രത്തിിന്റെ� കിിടപ്പറ വ്യയക്തിിത്വവത്തെ� മാാത്രംം മുറുക്കിിപ്പിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നൈൈറ്റിിയെ�ന്ന വസ്ത്രംം
ധരിിച്ച്് പൊ�ൊതുവഴിിയിിൽ നിിൽക്കുന്ന മലയാാളിി വനിിതയെ� ശകാാരിിക്കാാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു
സാംം�സ്കാാരിിക നിിരൂപകനുംം അക്കാാലത്ത്് പാാഴാാക്കിിയിില്ല. ഇതിിൽ ഒന്നാംം� സ്ഥാാനത്തു നിിൽക്കുന്ന
വ്യയക്തിിയാാണ്്, നിിശാാവസ്ത്രംം ധരിിച്ച മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ� ആക്ഷേ�പിിക്കുന്ന കെ�. അശോ�ോകൻ. ഇങ്ങനെ�
ഉടൽവാായനകളിിലൂടെെ മാാത്രംം പുരുഷസമൂഹംം ഉടച്ചുവാാർത്ത ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ
വിികല വ്യയക്തിിത്വവമാാണ്് കേ�രളത്തിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക ലോ�ോകത്ത്് മുദ്രിിതമാായത്്. മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ
സാാമൂഹിിക രംംഗത്തെ� ഇടപെ�ടലുകളുംം അവരുടെെ മറ്റു കൃതിികളുംം ‘എന്റെ� കഥ’ രൂപീീകരിിച്ചടുത്ത
ആസ്വാാ�ദന മണ്ഡലത്തിിൽ വച്ചാാണ്് തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ട്ടത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ�
ആത്മഭാാഷണത്തിിന്റെ� യഥാാർത്ഥ വിിവക്ഷ മലയാാളിിക്ക്് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയാാതെ� പോ�ോയിി.

സ്വവത്വാാ�വിിഷ്കാാരംം സദാാചാാരദൃഷ്ടിിയിിൽ
വിിപ്ലവകാാരിിയെ�ന്നോ�ോ രക്തസാാക്ഷിിയെ�ന്നോ�ോ വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന വ്യയക്തിി പൊ�ൊതുവാായ ആവശ്യയ
ത്തിിനോ�ോ നീീതിിക്കോ�ോ വേ�ണ്ടിി ബലിിയാാടാാവുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഈ വിിധത്തിിൽ ആത്മാാവിിഷ്കാാര
ത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുംം സ്വവതന്ത്രമാായ സ്ത്രൈൈണാാവിിഷ്കാാരത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുംം ഇച്ഛാാശക്തിിയോ�ോടെെ പൊ�ൊരുതിി
ഒരർത്ഥത്തിിൽ വിിപ്ലകാാരിിയാാവുകയാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി ചെ�യ്തത്്. എഴുത്തുകാാരിിയുടെെ സ്വവന്തംം കഥ
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അവരുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സത്യയസന്ധമാായ ആവിിഷ്കാാരമെെന്ന നിിലയിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു
അവസ്ഥാാ വിിശേ�ഷമാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’യിിലൂടെെ സംംജാാതമാായത്്. ആശയപരമാായ സൗൗന്ദര്യയത്തെ�
ക്കാാൾ വസ്തുതാാപരമാായ സത്യയസന്ധതയാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം ആത്മകഥയിിൽ നിിന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കു
ന്നത്്. ഒരാാളുടെെ അനുഭവങ്ങൾ അയാാൾ തന്നെ� അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് ആത്മകഥയുണ്ടാാകു
ന്നത്്. അനുഭവിിച്ച കാാര്യയങ്ങളെെ സ്ഥല-കാാല ബോ�ോധത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു വിിതാാനത്തിിൽ അവിിടെെ
പുനരാാവിിഷ്കരിിക്കുന്നു. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിൽ എഴുത്തുകാാരനുംം വാായനക്കാാരനുംം നേ�രിിടുന്ന ഒരു
മുഖ്യയപ്രശ്നംം കൃതിിയിിലെ� അനുഭവങ്ങളുടെെ സത്യയസന്ധതയുംം ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� വസ്തുനിിഷ്ഠതയുമാാണ്്.
എന്നാാൽ സ്ത്രീീകൾ ആത്മകഥയെ�ഴുതുമ്പോ�ോൾ അവരുടെെ ജീീവിിതവീീക്ഷണംം തന്നെ� പ്രധാാ
നപ്പെ�ട്ട ഒരു പ്രശ്നമാാണ്്. പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം, സ്ത്രീീയെ�ന്ന നിിലയിിൽ അവരുടെെ സ്വവതന്ത്രമാായ സ്വവത്വാാ�
വിിഷ്കരണംം സദാാചാാര ദൃഷ്ടിിയിിൽ ഏറെെ ഉത്്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാാക്കുന്ന സാാഹചര്യയത്തിിൽ. സമൂഹംം
മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്ന സ്ത്രീീജീീവിിതത്തിിന്റെ� സദാാചാാര യുക്തിികളെെ നിിരന്തരംം വിിലയിിരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ ആത്മകഥാാകാാരിി മുന്നേ�റേ�ണ്ടത്്. അവൾക്കു വേ�ണ്ട മൂല്യയബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം
സദാാചാാര ബദ്ധമാായ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം അളവുകോ�ോലുകൾ ശരീീരനിിഷ്ഠമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകളിിൽ
കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് മുന്നിിൽനിിൽക്കുന്നു. ശരീീരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്ന ജീീവിിതദർശന
വുംം പെ�രുമാാറ്റ സംംഹിിതയുമാാണ്് കാാലങ്ങളാായിി സമൂഹംം സ്ത്രീീക്ക്് നൽകിിയിിരുന്നത്്. ഈ ധാാരണ
വെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രംം സ്ത്രീീയെ�യുംം അവളുടെെ ആത്മാാവിിഷ്കാാരത്തെ�യുംം വിിലയിിരുത്താാനുള്ള ശീീലമാാണ്്
മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ‘എന്റെ� കഥ’ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച കാാലത്തുംം മലയാാളിിയുടെെ വാായനാാ പ്രപഞ്ചത്തിി
ലുണ്ടാായിിരുന്നത്്.
ശരീീരത്തെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് തന്റെ� മേേൽ ചൊ�ൊരിിഞ്ഞ അപഖ്യാാ�തിികൾ മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ� ഒരിിക്കലുംം
കളങ്കപ്പെ�ടുത്തിിയിിരുന്നിില്ല. പക്ഷേ�, വാായനക്കാാർക്ക്് എന്നുംം അത്് വലിിയ വിിഷയമാായിിരുന്നു.
കഠിിനമാായ രോ�ോഗംം ബാാധിിച്ച്് അവശനിിലയിിൽ കിിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിിലെ� ആഖ്യാാ�നമാാണ്് ‘എന്റെ�
കഥ’യിിലുള്ളത്്. മരണംം ഏതു സമയവുംം കടന്നുവരാം�ം എന്ന തോ�ോന്നൽ പലപ്പോ�ോഴുംം ഉണ്ടാാക്കിിക്കൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് ആശുപത്രിി ജീീവിിതംം മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നത്്. അങ്ങനെ�യുള്ള അവസ്ഥയിിൽ ശരീീരത്തിിന്റെ�
തൃഷ്ണാാ പൂർണ്ണമാായ കടുംം വർണ്ണങ്ങളേ�ക്കാാൾ, സൗൗരഭ്യയമാാർന്ന ഇളങ്കാാറ്റാായിി ആത്മാാവിിനെ� സ്പർശിിക്കു
ന്ന സാാന്ത്വവനശക്തിിക്കാാണ്് കണ്മുന്നിിൽ വസന്തംം വിിടർത്താാൻ കഴിിയുന്നത്്. ഭൗ�തിികലോ�ോകത്തെ�
യാാതനകളുംം നിിരന്തരംം വേ�ട്ടയാാടുന്ന വേ�ദനകളുംം ജീീവിിതംം നൽകുന്ന ശൂന്യയതകളുംം കണ്ണുനീീരാായിി
ആശുപത്രിിക്കിിടക്കയിിൽ എഴുത്തുകാാരിിക്ക്് കൂട്ടു നിിന്നു. അതേ� സമയംം പഴങ്കഥകളുംം ബാാല്യയകാാലാാ
നുഭവങ്ങളുംം കൗൗമാാരത്തിിലെ� സ്വവപ്നസഞ്ചാാരങ്ങളുംം മറ്റുള്ളവരുടെെ സാാമീീപ്യയവുംം അവരുടെെ മനസ്സിിൽ
കുളിിർമയുടെെ നീീർച്ചാാലുകൾ ഒഴുക്കിി. ഈ കണ്ണുനീീർച്ചാാലുകൾ വഴിി തുറക്കുന്നത്് ആത്മാാവിിലേ�ക്കോ�ോ
ശരീീരത്തിിലേ�ക്കോ�ോ എന്ന്് വാായനക്കാാർക്കു ധൈൈഷണിികമാായിി തിിരിിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയാാതെ�
പോ�ോയതാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’ നേ�രിിട്ട വലിിയൊ�ൊരു ദുരന്തംം.
ജീീവിിക്കുന്നവരുടെെ മേ�ൽ ഒരു കാാലുംം മരിിച്ചവരുടെെമേ�ൽ മറ്റേ� കാാലുംം ചവിിട്ടുമ്പോ�ോൾ ഒരു
വ്യയക്തിി അയാാൾക്ക്് സ്വീീ�കരിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ഏറ്റവുംം പൂർണ്ണമാായ നിിലയിിൽ എത്തിിച്ചേ�രുന്നുവെ�ന്ന്്
മാാധവിിക്കുട്ടിി ഈ കൃതിിയിിൽ പറയുന്നു. കാാലിിനെ� മുറിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന പരുക്കൻ ജീീവിിതമാാർഗത്തിിൽ
വ്യാാ�പരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഓർമ്മകളുംം ഭാാവനയുംം അഭിിലാാഷങ്ങളുംം തന്ന ആകാാശമാാർഗത്തിിലൂടെെ സമാാ
ന്തരയാാത്ര നടത്താാനുംം മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ശ്രീീകൃഷ്ണനുംം കൂട്ടുകാാരുംം പശുക്കിിടാാങ്ങളുംം
പശുക്കളുംം നീീങ്ങുന്ന ഘോ�ോഷയാാത്ര അവർക്കിിഷ്ടപ്പെ�ട്ട സ്വവപ്നദർശനമാായിിരുന്നു. ചുവരിിൽ കൂടിി
തല വെ�ട്ടിിച്ചുംം ചിിരിിച്ചുംം കൊ�ൊണ്ട്് നീീങ്ങിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന കൂട്ടുകാാരനാായ കൃഷ്ണന്റെ� മുഖംം കമലയ്ക്ക്്
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ഏറ്റവുംം പ്രിിയപ്പെ�ട്ടതാായിിരുന്നു. കർമ്മ നിിരതനാായ കൃഷ്ണൻ കൂടെെയുള്ളവരുടെെ സന്തോ�ോഷത്തെ�യുംം
സുഖത്തെ�യുമാാണ്് എപ്പോ�ോഴുംം ആഗ്രഹിിച്ചിിരുന്നത്്. അതാായത്് കൂടെെയുള്ളവരുടെെ രക്ഷയ്ക്കുംം നന്മയ്ക്കുംം
വേ�ണ്ടിിയാാണ്് കൃഷ്ണൻ എപ്പോ�ോഴുംം കർമ്മ നിിരതനാായിിരുന്നത്്.
‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� കാാഴ്ചകളിിൽ ശരീീരംം അപ്രധാാനമാായ ഒരു വസ്തുവാാണ്്. ശാാരീീരിികമാായ
ഇടപെ�ടലുകളെെക്കാാൾ ആത്മാാവിിന്റെ� അംംഗീീകാാരത്തെ�യാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’ ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്നത്്.
അതിിനെ� ശരിി വയ്ക്കുന്ന ഒന്നാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� രാാധാാകൃഷ്ണ സങ്കല്പംം. രാാധാാമാാധവവുംം രാാസക്രീീ
ഡയുംം, ജീീവാാത്മാാവിിന്റെ�യുംം പരമാാത്മാാവിിന്റെ�യുംം ലയനത്തിിൽ വിിലോ�ോഭനീീയമാാകുന്നത്് അതിിന്റെ�
ആധ്യയത്മിിക പരിിസരത്തിിലൂടെെയാാണെ�ന്നുംം ഇവിിടെെ നാംം� തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്്.

ആത്മാാവിിന്റെ� ആധിികൾ
‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� അന്വേ�േഷണംം ശരീീരത്തിിലൂടെെ ആത്മാാവിിലേ�ക്കാായിിരുന്നു. ശരീീരമെെപ്പോ�ോഴുംം
സുഖത്തെ�ക്കാാൾ വേ�ദനയുംം സ്വാാ�സ്ഥ്യയത്തെ�ക്കാാൾ രോ�ോഗങ്ങളുംം മാാർദ്ദവത്തെ�ക്കാാൾ പാാരുഷ്യയവുംം
നൽകുന്നു. യൗൗവ്വനവുംം ആരോ�ോഗ്യയവുംം സ്ത്രീീശരീീരത്തിിനു നൽകുന്ന തുടിിപ്പുകൾ ക്ഷണിികമാാണ്്. നിിസ്സാാ
രമാായ ഇത്തരംം സാാന്നിിധ്യയങ്ങളാാണ്് സ്ത്രീീശരീീരത്തിിലേ�ക്ക്് പുരുഷനെ� ആകർഷിിക്കുന്നത്്. വസന്ത
ത്തിിൽ പാാറിിവരുകയുംം അതവസാാനിിക്കുമ്പോ�ോൾ പറന്നു പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പൂമ്പാാറ്റകളോ�ോട്്;
സ്ത്രീീ ശരീീരത്തെ� സമീീപിിക്കുന്ന പുരുഷ സാാന്നിിധ്യയത്തെ� ഉദാാഹരിിക്കാംം�. എന്നാാൽ അർധനാാരീീശ്വവര
സങ്കല്പംം പോ�ോലെ� ചിിരസ്ഥാായിിയാായ പങ്കാാളിിത്തമാാണ്് സ്ത്രീീയ്ക്കുംം പുരുഷനുംം ആവശ്യയമുള്ളത്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� അസംംതൃപ്തിിയുംം അവഗണനയുംം അവമതിിയുംം മാാറിി മാാറിി വേ�ദനിിപ്പിിക്കുന്ന
ഒരനുഭവമാായിി സ്ത്രീീയുടെെ അന്വേ�േഷണംം പലപ്പോ�ോഴുംം ഒതുങ്ങുന്നു. സംംഭോ�ോഗാാനന്തരംം ഉറങ്ങിിക്കിിടക്കു
ന്ന ഭർത്താാവിിന്റെ� കാാലടിികളെെ പ്രണമിിച്ച്് കിിടക്കേ�ണ്ടിിവരുമ്പോ�ോൾ കമലയ്ക്ക്് ബോ�ോധ്യയമാാവുന്ന ഒരു
സംംഗതിി, അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� സ്നേ�ഹംം തനിിക്ക്് ഒരിിക്കലുംം കിിട്ടിില്ല എന്നതാാണ്്. ‘എന്റെ� കഥ’ യുടെെ
രചനാാ പശ്ചാാത്തലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് കേ�ട്ടു തഴമ്പിിച്ച വിിവരണങ്ങളിിൽ ഭർത്താാവുമാായിി അവർക്കുള്ള പ്രാാ
യവ്യയത്യാാ�സവുംം മറ്റു പൊ�ൊരുത്തക്കേ�ടുകളുംം ഉണ്ടാാക്കിിയ ദാാമ്പത്യയ അസംംതൃപ്തിി നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നു.
ശാാരീീരിിക സൗൗഭാാഗ്യയങ്ങളെ�ക്കാാളുപരിി സ്ത്രീീക്ക്് വൈൈകാാരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ സാാന്ത്വവനംം കൂടിി
നൽകാാൻ കിിടപ്പറയ്ക്ക്് ബാാധ്യയതയുണ്ടെ�ന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ പല കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം ആവർത്തിിച്ചു
പറയുന്നുണ്ട്്.
തലമുറകളാായിി സഹനശീീലമുള്ള സ്ത്രീീക്ക്് ശരീീരത്തിിനേ�ൽക്കുന്ന വ്യാാ�ധിികൾ എളുപ്പംം തരണംം
ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുംം. പക്ഷേ�, ആത്മാാവിിന്റെ� ആധിികൾ അവളെ� കണ്ണുനീീരിിന്റെ� കടലിിലാാഴ്ത്തുന്നു. അംംഗീീ
കരിിക്കപ്പെ�ടാാത്ത വ്യയക്തിിത്വവവുംം തിിരിിച്ചറിിയാാതെ� പോ�ോകുന്ന സ്വവത്വവവുംം അവൾക്ക്് തീീരാാവേ�ദനയാാണു
നൽകുന്നത്്. സ്ത്രീീക്ക്് തന്റെ� പുരുഷൻ ഈശ്വവരനാാണെ�ന്നുംം അയാാളിിലുള്ള ശ്രീീകൃഷ്ണനെ�യാാണ്് അവൾ
സ്നേ�ഹിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം മാാധവിിക്കുട്ടിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. പുരുഷനിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിി കൃഷ്ണനെ� ദർശിിക്കു
മ്പോ�ോഴെെല്ലാം�ം അവർ സ്വവയംം രാാധയാായിി മാാറുന്നു. രാാധാാമാാധവ പ്രണയവുംം രാാസലീീലയുംം ശാാരീീരിിക
ബന്ധത്തിിനുമപ്പുറംം വിിശുദ്ധമാായ മാാനസിിക വേ�ഴ്ചയാാണ്്. ഇവിിടെെ രാാഗ സങ്കല്പംം മാം�ംസനിിബദ്ധമ
ല്ലെ�ന്നുംം അത്് പ്രണയാാർദ്രയാായ ഒരു കാാമുകിിയുടെെ അനുരാാഗത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാാണെ�ന്നുംം തന്റെ�
അധരമുദ്ര ചേ�ർത്തുവച്ച്് മാാധവിിക്കുട്ടിി ഉറപ്പിിക്കുന്നു.
“ശ്രീീകൃഷ്ണനോ�ോട്് ഏതൊ�ൊരു പെ�ണ്കുട്ടിിക്കുംം ഉണ്ടാാകുന്ന വിികാാരംം എന്താാണ്് ? ലോ�ോക
ത്തുള്ള എല്ലാാ സ്ത്രീീകളുടെെയുംം കാാമുകൻ ശ്രീീകൃഷ്ണനാാണോ�ോ? എല്ലാാ പുരുഷന്മാാരുടെെയുംം കാാമുകിി
രാാധയാാണോ�ോ? ഇതൊ�ൊരു കുഴപ്പംം പിിടിിച്ച ചോ�ോദ്യയമാാണ്്.ഒരു സ്ത്രീീയ്ക്ക്് സുരക്ഷിിതത്വംം� നൽകാാൻ
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മക്കൾക്കുംം ബന്ധുമിിത്രാാദിികൾക്കുംം സാാധ്യയമല്ല. സ്ത്രീീകളുടെെ ശരീീരത്തിിനു മാാത്രമല്ല സുരക്ഷിിതത്വംം�
ആവശ്യയമുള്ളത്്. ശരീീരത്തേ�ക്കാാൾ അവളുടെെ ആത്മാാവിിനാാണ്് അത്് അത്യാാ�വശ്യയമാായിിട്ടുള്ളത്്”.
രണ്ടാാമതു വിിവാാഹംം ചെ�യ്താാലുംം ഭർത്താാവിിൽ അന്തർലീീനനാായിി വസിിക്കുന്ന ഭഗവാാനെ�
മാാത്രമാാണ്് അവൾ സ്നേ�ഹിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. അവർ പറയുന്നു“ഈശ്വവരന്റെ� നാാനാാവിിധരൂപങ്ങളുംം പലവിിധ നാാമങ്ങളുംം നമ്മിിൽ അമ്പരപ്പുളവാാക്കുന്നു
വെ�ങ്കിിലുംം അതെ�ല്ലാം�ം മിിഥ്യയയാാണെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാാൻ കഴിിയുംം. പരിിപൂർണ്ണ സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�യുംം
സ്നേ�ഹത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുള്ള ബലിിയർപ്പണത്തിിന്റെ�യുംം മുന്നിിൽ ഒരിിക്കലുംം പാാതിിവ്രത്യയഭംംഗംം സംംഭവിി
ക്കുകയിില്ല”. സ്നേ�ഹംം തപസ്സാാണ്്. ഒരു സാാധകൻ ഈശ്വവര സവിിധത്തിിലെ�ത്തുന്നത്് സാാലോ�ോക്യംം�,
സാാരൂപ്യംം�, സാാമീീപ്യംം�, സാായൂജ്യംം� എന്നീീ നാാലവസ്ഥകളിിലൂടെെയാാണ്്. തപസ്സിിന്റെ� അന്ത്യയമാായ
സാായൂജ്യയവുംം സ്നേ�ഹത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്് കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഇത്തരത്തിിൽ ആധ്യാാ�ത്മിികതയിി
ലൂന്നിിയ കാാല്പനിിക രംംഗങ്ങളാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി പ്രേ�മസങ്കല്പങ്ങൾക്കു വേ�ണ്ടിി ‘എന്റെ� കഥ’യിിലൊ�ൊ
രുക്കിിയിിട്ടുള്ളത്്. വീീടുപണിിക്കു വന്ന സുന്ദരനാായ യുവാാവിിനോ�ോടുള്ള അഭിിനിിവേ�ശംം വർദ്ധിിച്ച്് ഒരു
വരാാഹനുമാായിി വേ�ലക്കാാരിിയെ� പറഞ്ഞയച്ച കമലയിിൽ ഉപഗുപ്തന്റെ� അടുത്തേ�ക്ക്് തോ�ോഴിിയെ�
പറഞ്ഞയച്ച വാാസവദത്തയുടെെ ആത്മാാവ്് കയറിിപ്പറ്റിിയിിട്ടുണ്ട്്. പക്ഷേ�, ജോ�ോലിി മതിിയാാക്കിി അയാാൾ
ഗ്രാാമത്തിിലേ�ക്കു പോ�ോയ വിിവരമാാണ്് വേ�ലക്കാാരിി തിിരിിച്ച്് വന്നറിിയിിച്ചത്്. അയാാളെെ തിിരിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടു വരണമെെന്ന്് ഇളയച്ഛനോ�ോട്് കമല ഹൃദയഭേ�ദകമാായിി വിിലപിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടഭ്യയർത്ഥിിക്കുമ്പോ�ോൾ
അദ്ദേേഹംം അത്ഭുതപ്പെ�ടുന്നിില്ല. കാാരണംം ഇളയച്ഛൻ മറ്റുള്ളവരുടെെ മനസ്സുംം വിികാാരങ്ങളുംം കണ്ടറിിഞ്ഞ
ഒരു മനുഷ്യയനാായിിരുന്നു.
‘എന്റെ� കഥ’യിിൽ പല പുരുഷന്മാാരുംം സ്ഥലകാാല ബോ�ോധത്തെ� തിിരസ്കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് കടന്നു
വരുന്നവരാാണ്്. ചിില പുരുഷൻമാാർ മതിിലുകളോ�ോ ചുവരുകളോ�ോ വാാതിിലുകളോ�ോ കണക്കാാക്കാാതെ�
മുറിിക്കുള്ളിിലേ�ക്കു കടന്നു വരുന്നവരാാണ്്. അകത്തെ� മുറിിയിിലിിരുന്ന്് ഭർത്താാവ്് ഫയൽ പരിിശോ�ോ
ധിിക്കുകയുംം മുറ്റത്ത്് കുട്ടിികൾ ഓടിിക്കളിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ കാാൽക്കൽ
ചാാരനിിറമുള്ള കണ്ണുകളുള്ള ചെ�റുപ്പക്കാാരനാായ കാാമുകൻ വന്നിിരിിക്കുന്നതുംം സാാരിിയുടെെ തുമ്പെ�ടുത്ത്്
മുഖംം മറയ്ക്കുന്നതുംം. സ്ഥലകാാല പരിിമിിതിികളെെ അതിിജീീവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കടന്നു വരുന്ന ഒട്ടേേറെെപ്പേ�രുടെെ
സാാമീീപ്യംം� മാാധവിിക്കുട്ടിി അനുഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചിിത്രകലാാ അദ്ധ്യാാ�പകനെ� സന്ധിിക്കുന്ന സന്ദർഭംം
ഏറ്റവുംം വൈൈകാാരിികവുംം കാാല്പനിികവുമാായാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. ചിിത്രകാാരന്റെ� വീീട്ടു
മുറ്റത്ത്് മുന്നറിിയിിപ്പിില്ലാാതെ� പെ�യ്ത മഴയിിൽ അധരങ്ങളിിൽ വിിഷയാാസക്തിിയുള്ള ഗന്ധർവ്വ പ്രതിിമ
യോ�ോടു നനഞ്ഞ്് ഒട്ടിിനിിന്നു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പ്രണയത്തിിന്റെ� വൈൈകാാരിിക മുഹൂർത്തത്തെ� അവൾ തിിരിി
ച്ചറിിയുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊരു സന്ദർഭത്തിിൽ തന്റെ� മുറിിയിിലേ�ക്കു കടന്നുവന്ന പത്രാാധിിപനാായ സുഹൃത്തിിന്്
ഗന്ധർവ്വപ്രതിിമയുടെെ ആകാാരസവിിശേ�ഷതകൾ ഉണ്ടെ�ന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നുണ്ട്്.
അമ്മമ്മയുടെെ മരണംം ഹൃദയത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയ ശൂന്യയത പ്രണയത്തിിലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കാാനു
ള്ള പരീീക്ഷണവുംം മാാധവിിക്കുട്ടിി നടത്തുന്നു. ടെെന്നീീസ്് പഠിിച്ചു മടങ്ങുന്ന വഴിിയിിൽ പുഞ്ചിിരിിയോ�ോടെെ
അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്ത അപരിിചിിതനാായ യുവാാവിിനോ�ോടിിടപഴകാാനുംം ഭ്രമാാത്മകമാായ ലോ�ോകത്ത്്
അയാാളുടെെ സ്നേ�ഹത്തിിലുംം സൗൗന്ദര്യയത്തിിലുംം ഇഴുകിിനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് മോ�ോക്ഷസമാാനമാായ ആനന്ദത്തിി
ലെ�ത്തിിച്ചേ�രാാനുംം അവൾക്കു കഴിിയുന്നുണ്ട്്.
“അസ്തമിിക്കാാറാായ സൂര്യയൻ അയാാളുടെെ ചാാരവർണമിിഴിികളിിൽ ചെ�റിിയ തീീനാാളങ്ങൾ വീീഴ്്
ത്തിി. അയാാളുടെെ പല്ലുകളുടെെ വെ�ണ്മയുംം അഴകുംം കവിിളുകളുടെെ തുടിിപ്പുംം എന്നെ� പെ�ട്ടെെന്നു നമ്രയുംം
നിിരഹങ്കാാരയുമാാക്കിിത്തീീർത്തു”.
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അഹങ്കാാരമിില്ലാാതാായ അവസ്ഥയിിലാാണ്് തന്നിിലേ�ക്ക്് നോ�ോക്കാാനുംം സ്വവയംം തിിരിിച്ചറിിയാാനുംം
ഒരാാൾക്ക്് പ്രാാപ്തിിയുണ്ടാാവുന്നതെ�ന്ന്് ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിി പറയുന്നു.
‘ഒരാാളുടെെ യഥാാർത്ഥലോ�ോകംം അയാാളുടെെ പുറത്തുകാാണുന്ന ലോ�ോകമല്ല.അയാാളുടെെ അകത്തു
ള്ളതുംം തിികച്ചുംം അനന്തവുമാായ ലോ�ോകമാാണത്്. അവനവനിിൽക്കൂടിി സഞ്ചരിിക്കുവാാൻ പുറപ്പെ�ട്ട
ഒരാാൾക്കേ� മനസ്സിിലാാവുകയുള്ളു, താാനെ�ടുത്ത പന്ഥാാവിിന്് അറ്റമിില്ലാായെ�ന്ന്്.”

തറവാാട്ടിിലെ� പടുമുള
ആശാാന്റെ� കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ� ഏറ്റവുംം ആകർഷിിച്ചത്് ദിിവാാകരന്റെ� മടിിയിിൽ
കിിടന്നുള്ള നളിിനിിയുടെെ മരണവുംം കാാമുകനു വേ�ണ്ടിിയുള്ള ലീീലയുടെെ ഭ്രാാന്തമാായ അലച്ചിിലുംം സമയംം
തെ�റ്റിി വന്നെ�ത്തിിയ ഉപഗുപ്തനെ� വാാസവദത്ത സ്നേ�ഹത്തോ�ോടെെ വീീക്ഷിിക്കുന്നതുംം മറ്റുമാാണ്് ’. നളിിനിിയുംം
ലീീലയുംം വാാസവദത്തയുംം യഥാാർത്ഥ തപസ്വിി�നിിമാാരാാണെ�ന്ന്് കമല തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. ഉപഗുപ്തൻ
വരാാൻ മടിിക്കുന്നത്്, ഗണിികയാായിി മാാത്രംം തന്നെ� ഗണിിക്കുന്നതു കൊ�ൊണ്ടാാവാംം� എന്നു ചിിന്തിിക്കുന്ന
വാാസവദത്തയുടെെ മാാനസിികനിില അത്യയന്തംം വിിചിിത്രമാാണ്്. ഗണിികയല്ലെ�ങ്കിിൽ പിിന്നെ�യാാരാാ
ണവൾ?. ഗണിികയ്ക്കെ�ങ്ങനെ� പ്രണയത്തിിന്റെ� മുന്നിിൽ ചാാരിിത്രവതിിയാാവാാൻ കഴിിയുന്നു? എന്നാാൽ
ഇവിിടെെ ഒരു ചോ�ോദ്യയമുയരുന്നുണ്ട്്. ഒരു ഗണിികയ്ക്ക്് പ്രണയിിക്കുവാാനവകാാശമിില്ലേ�? അഥവാാ, ഗണിിക
മാാരല്ലാാത്തവരുംം പ്രണയത്തിിന്റെ� മുമ്പിിൽ ചാാരിിത്രവതിികളാാണോ�ോ? എന്നതാാണ്് ആ ചോ�ോദ്യം�ം. തന്നെ�
ഗണിികയാായിി മാാത്രംം പരിിഗണിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഉപഗുപ്തനിിലെ� പുരുഷൻ സമീീപിിക്കുവാാൻ
മടിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് വാാസവദത്ത ചിിന്തിിച്ചാാൽ അതിിനവളെ� എങ്ങനെ� പഴിിക്കുംം? ഗണിികാാവൃത്തിിയിിലേ�
ക്ക്് സ്ത്രീീകളെെ തള്ളിി വിിടുകയുംം രഹസ്യയമാായിി അതാാവോ�ോളംം ആസ്വവദിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത പുരുഷാാധീീശത്വവ
നിിലപാാടുകൾക്കെ�തിിരേ� അത്തരത്തിിൽ ഒരു സ്ത്രീീ ചിിന്തിിച്ചാാൽ അവളെെ എങ്ങനെ� കുറ്റംം പറയാാൻ
കഴിിയുംം? വാാസവദത്തയ്ക്ക്് ഉപഗുപ്തനോ�ോടു തോ�ോന്നിിയത്് നിിഷ്കളങ്കതയാായിിരുന്നു. ശാാരീീരിികതൃഷ്ണകൾ
ക്കുപരിിയാായ ഇത്തരംം മാാനസിികാാന്വേ�േഷണമാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’യിിലുംം നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നത്്.
ഒരാാളെെ കെ�ട്ടിിപ്പിിടിിക്കാാനുംം ചുംംബിിക്കാാനുംം സ്നേ�ഹംം പ്രകടിിപ്പിിക്കാാനുംം ചെ�റുപ്പംം മുതലേ� താാൻ
ആഗ്രഹിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്ന്് കമല ചിിന്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. “എന്നെ� എന്റെ� അച്ഛനമ്മമാാർ ചുംംബിിച്ചിിട്ടിില്ല. എന്റെ�
അമ്മമ്മയുംം ഒരിിക്കലുംം ചുംംബിിച്ചിിട്ടിില്ല. ആദ്യയമാായിി എന്നെ� ചുംംബിിച്ചതു പതിിനെ�ട്ടുവയസ്സാായ ഒരു
കോ�ോളേ�ജ്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിിനിിയാായിിരുന്നു”. ഇങ്ങനെ�യുള്ള സ്നേ�ഹ പ്രകടനങ്ങളുംം ചുംംബനവുംം പ്രവർത്തിി
യിിലോ�ോ എഴുത്തിിലോ�ോ ‘എന്റെ� കഥ’യുടെെ കാാലത്ത്് മാാന്യയയാായ സ്ത്രീീക്ക്് അനുവദിിക്കപ്പെ�ട്ടതാായിിരു
ന്നിില്ല. തന്റെ� ഉള്ളിിലുള്ള വിികാാരങ്ങളോ�ോട്് പൂർണ്ണമാായുംം നീീതിി പുലർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്്
സംംസാാരിിക്കാാനാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി ആഗ്രഹിിച്ചത്്.
പ്രശസ്തരാായ അമ്മാാവനുംം അമ്മയുംം ഉന്നതമാായ തറവാാടുംം ഒരു വ്യയക്തിിക്ക്് നൽകുന്ന മേ�ൽ
വിിലാാസത്തെ� ചവിിട്ടിി മെെതിിച്ചവളാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി എന്ന്് ‘എന്റെ� കഥ’യുടെെ ആദ്യയ വാായന
തോ�ോന്നിിപ്പിിച്ചേ�ക്കാംം�. തറവാാടിിന്റെ�യുംം ബന്ധുക്കളുടെെയുംം മുഖത്തു കരിിതേ�ച്ചവളാായുംം മാാതൃത്വവത്തിിന്റെ�
മഹത്വംം� ഉണർത്തിിയ കാാവ്യയഗർഭത്തിിൽ കുരുത്ത പടുമുളയാായുംം മാാധവിിക്കുട്ടിി ആക്ഷേ�പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടു
ണ്ട്്. എന്നാാൽ ഈ കൂരമ്പുകളൊ�ൊന്നുംം ആ മനസ്സിിനെ� തെ�ല്ലുംം മുറിിവേ�ൽപ്പിിച്ചിിട്ടിില്ല. ആത്മകഥയിിലെ�
തുറന്നെ�ഴുത്ത്് ഒരുതരംം തുണിിയഴിിക്കലാാണെ�ന്ന്് ‘എന്റെ� കഥ’ യിിൽ അവർ തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്.
എന്നാാൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുംം ആഭരണങ്ങൾക്കുംം തൊ�ൊലിിക്കുംം എല്ലിിനുംം മജ്ജയ്ക്കുംം കീീഴിിൽ പ്രത്യേ�േക
ഇരിിപ്പിിടമിില്ലാാതെ� അനാാഥമാായിിരിിക്കുന്ന തന്റെ� ആത്മാാവുണ്ടെ�ന്നുംം അതിിന്റെ� കഥയാാണ്് ഈ
ആത്മകഥയെ�ന്നുംം അവർ പറയുന്നു.
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“നിിറവുംം മിിനുസവുംം കാാന്തിിയുംം ചൂടുമുള്ള ഈ പാാഴ്ത്തോ�ോടാായ ശരീീരത്തിിനെ� പ്രദർശിിപ്പിിക്കുവാാനല്ല
ഞാാനാാഗ്രിിക്കുന്നത്്. ഇതൊ�ൊരു കൂത്തുപാാവയാാണ്്. ചലനങ്ങൾക്ക്് ഒരു പാാവയുടെെ ചലനങ്ങളുടെെ
പ്രാാധാാന്യയമേ�യുള്ളു. പക്ഷേ� അദൃശ്യയമാായ എന്റെ� ആത്മാാവ്് നിിങ്ങളോ�ോട്് ചോ�ോദിിക്കുന്നു: എന്നെ� സ്നേ�
ഹിിക്കുവാാൻ നിിങ്ങൾക്ക്് സാാധ്യയമാാകുമോ�ോ, എന്നെ�ങ്കിിലുംം ശരീീരമെെന്ന വസ്ത്രമഴിിച്ച്് പൂർണ്ണനഗ്നയാായിി
നിിൽക്കുന്ന എന്നെ� സ്നേ�ഹിിക്കാാമോ�ോ. നിിങ്ങൾ തലയാാട്ടുന്നു, അത്് അസാാധ്യയമാാണ്്. അതിിന്റെ� വിില
അതിിന്റെ� വേ�ഷഭൂഷകളുടെെ വിില മാാത്രമാാണ്് “.
എഴുത്തിിൽ മാാത്രമല്ല ഉടുപ്പിിലുംം നടപ്പിിലുംം ‘പിിഴച്ച’ വഴിികളെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തവളാായിി മാാധവിി
ക്കുട്ടിി വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടു. എന്നാാൽ നിിറക്കൂട്ടിിന്റെ�യുംം യൗൗവനത്തിിന്റെ�യുംം സൗൗന്ദര്യയത്തുടിിപ്പുകൾക്കിി
ടയിിലൂടെെ സ്വവയംം തിിരിിച്ചറിിയാാനാാണ്് വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തിിൽ അവർ ആഗ്രഹിിച്ചത്്. ‘എന്റെ� കഥ’യിിൽ
മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് ആരോ�ോഗ്യയവുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം ഉണ്ടാാകാാൻ വേ�ണ്ടിി വീീട്ടുകാാർ ഉത്സാാഹിിച്ചതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്്
നിിരവധിി പരാാമർശങ്ങളുണ്ട്്.
മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ വേ�ഷപ്പകർച്ചകൾ മലയാാളിിസമൂഹത്തെ� പലപ്പോ�ോഴുംം അതിിശയിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഈ വേ�ഷപ്പകർച്ചകളെ� ബാാഹ്യയമാായുംം ആന്തരിികമാായുംം മാാധവിിക്കുട്ടിി ആഘോ�ോഷിിച്ചിിട്ടുമുണ്ട്്. നിിറപ്പ
കിിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെ�ടുകയുംം സൗൗന്ദര്യയസംംരക്ഷണത്തിിനുംം അലങ്കാാരങ്ങൾക്കുംം പ്രാാധാാന്യംം�
കൊ�ൊടുക്കുകയുംം ചെ�യ്ത മാാധവിിക്കുട്ടിി ഉടൽ മുഴുവൻ മൂടിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അവസാാനംം നിിരാാഡംംബരമാായ
പർദ്ദയിിലേ�ക്ക്് തിിരിിഞ്ഞു. വസ്ത്രധാാരണത്തിിൽ പാാതിി മറയുകയോ�ോ പാാതിി തെ�ളിിയുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്ന
ശരീീരംം സാാധാാരണയാായിി സ്ത്രീീക്ക്് ആത്മവിിശ്വാാ�സംം പകരുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിി
ആവർത്തിിച്ച്് വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. ശാാരീീരിികവൈൈകല്യയത്തെ� അതിിജീീവിിക്കുന്ന ശക്തിിയുംം ചൈൈത
ന്യയവുമാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ പല സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെയുംം കരുത്ത്്. ‘കോ�ോലാാട്് ’, ‘നെ�യ്്പ്പാായസംം’
പോ�ോലുള്ള വിിഖ്യാാ�തകഥകൾ ഇതിിനുദാാഹരിിക്കാംം�. പ്രതിിബന്ധങ്ങളെെ വകവയ്ക്കാാതെ� മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോയ
മാാധവിിക്കുട്ടിി ഒടുക്കംം പർദ്ദയിിലാാണ്് അഭയംം തേ�ടിിയത്്.
മലയാാളിിയിിൽ അവർ ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ നടുക്കംം സൃഷ്ടിിച്ചത്്, മതംം മാാറ്റത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിച്ച
മനംം മാാറ്റത്തിിലൂടെെയാാണ്്. സാാധാാരണക്കാാരിിയാായ ഏതൊ�ൊരു പെ�ണ്കുട്ടിിയെ�യുംം പോ�ോലെ� കൃഷ്ണനെ�
പല ഭാാവത്തിിൽ മനസ്സിിൽ കൊ�ൊണ്ടു നടക്കുകയുംം കൃഷ്ണാാന്വേ�േഷണത്തിിന്റെ� ആധ്യാാ�ത്മിികതലത്തെ�
ഫലവത്താായിി എഴുത്തിിലുംം കാാഴ്ചപ്പാാടിിലുംം സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് പർദയ്ക്കുള്ളിിൽ
നിിന്നുംം കൃഷ്ണഹൃദയത്തെ� പറിിച്ചെ�റിിയാാൻ കഴിിഞ്ഞിിരുന്നുവോ�ോ എന്നത്് സംംശയമാാണ്്. ഒരു അഭിിമു
ഖത്തിിൽ, “നമ്മൾ ഹിിന്ദുക്കൾക്ക്് കൃഷ്ണനെ�യുംം നാാഗപടത്താാലിിയേ�യുംം ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാൻ കഴിിയുമോ�ോ”
എന്ന്് പർദ്ദ ധരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അവർ ചോ�ോദിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അറിിയാാതെ� തന്നെ� ആത്മാാവിിൽ നിിന്ന്് ഉതിിർന്നു
വീീണ വാാക്കുകളാാകാംം� അത്്. ഇതിിലൊ�ൊരു സവർണ ഹൈൈന്ദവത കാാണേ�ണ്ടതിില്ല. കാാരണംം വർഷ
ങ്ങളാായിി താാൻ അനുശീീലിിച്ചു പോ�ോന്ന അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം വിിസ്മരിിക്കുവാാൻ അന്ത്യംം�
വരെെ നീീക്കുപോ�ോക്കിില്ലാാതെ� കാാല്പനിികത മനസ്സിിൽ കൊ�ൊണ്ടുനടന്ന മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�പ്പോ�ോലൊ�ൊരു
വ്യയക്തിിക്കു സാാധ്യയമല്ല. ഹിിന്ദുസമുദാായത്തിിലുള്ളതിിനേ�ക്കാാൾ പരിിരക്ഷയുംം സുരക്ഷിിതത്വവവുംം സ്ത്രീീ
യെ�ന്ന നിിലയിിൽ മുസ്ലിംം� സമുദാായത്തിിൽ നിിന്നു ലഭിിക്കുംം എന്ന വിിശ്വാാ�സവുംം ഉറപ്പുമാാണ്് അവരെെ
മതംം മാാറ്റത്തിിലേ�ക്ക്് ആനയിിച്ചത്്. എന്നാാൽ ആന്തരിികമാായ ഈ മനംം മാാറ്റംം ബാാഹ്യയമാായ മതംം
മാാറ്റത്തിിലൂടെെയുംം വേ�ഷഭൂഷാാദിികളിിലൂടെെയുമാാണ്് കമലാാ സുരയ്യ ആഘോ�ോഷപൂർവംം കൊ�ൊണ്ടാാടിി
യത്്. നീീർമാാതളച്ചുവട്ടിിലേ�ക്ക്് നിിന്ദയുംം നന്ദിികേ�ടുംം; കരിിയിിലകൾ ചവിിട്ടിിയുംം ശിിഖരങ്ങൾ ഒടിിച്ചുംം
കടന്നുകയറിിയപ്പോ�ോൾ ഏറെെ നാാൾ വിിശ്രാാന്തിി നൽകിിയ ആ തണലുപേ�ക്ഷിിച്ച്് അവർ ദൂരെെയുള്ള
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ചിില്ലയിിലേ�ക്ക്് ചേ�ക്കേ�റിി. പക്ഷേ�, അവിിടെെയുംം അവർക്ക്് മനഃഃശാാന്തിി ലഭിിച്ചിിരുന്നുവോ�ോ എന്നത്്
കേ�രളസമൂഹത്തിിൽ നിിരന്തരംം ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു ചോ�ോദ്യയമാായിിരുന്നു.
എന്റെ� കഥയിിൽ സ്വവന്തംം വ്യയക്തിിത്വവഘടനയെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്ന മാാധവിിക്കുട്ടിി തന്റെ� സ്വവഭാാ
വസവിിശേ�ഷതകളെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നതിിങ്ങനെ�യാാണ്്, “സ്ത്രീീത്വവത്തോ�ോടു ബന്ധമുള്ള സകല സ്വവഭാാ
വദൂഷ്യയങ്ങളുംം എനിിക്ക്് സമൃദ്ധിിയാായുണ്ട്്. സുരക്ഷിിതത്വവത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുള്ള അമിിതമാായ വെ�മ്പൽ,
മനോ�ോഹര വസ്തുക്കളോ�ോടുംം സുഗന്ധ ദ്രവ്യയങ്ങളോ�ോടുമുള്ള ഭ്രമംം, ആഘോ�ോഷിിക്കുവാാനുംം അഹങ്കരിിക്കാാ
നുമുള്ള താാല്പര്യം�ം, വീീരപുരുഷന്മാാരോ�ോടുള്ള ആരാാധനാാ മനോ�ോഭാാവംം.”
ശരീീരംം സംംരക്ഷിിക്കാാനുംം മനോ�ോഹരമാാക്കാാനുംം ആഗ്രഹിിക്കുന്ന സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തെ� ഈ പ്രസ്താാവന
യിിലൂടെെ സാാമാാന്യയവൽക്കരിിക്കുകയാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി ചെ�യ്യുന്നത്്. ഈ മനോ�ോഭാാവംം ശരീീരാാധിിഷ്ഠിിത
മാാണ്്. ശരീീരമുണ്ടെ�ങ്കിിലേ� മനസ്സുളളൂ. എന്നാാൽ ശരീീരംം കേ�വലംം ലൈംം�ഗിികതയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി മാാത്രമാാണെ�
ന്നുള്ള കാാഴ്ചപ്പാാടിിലേ�ക്ക്് തരംം താാഴുമ്പോ�ോഴാാണ്് ഉടലിിനൊ�ൊപ്പംം ഉടുതുണിിയുരിിഞ്ഞ ലൈംം�ഗിികതയെ�യുംം
ചേ�ർത്തു വാായിിക്കാാൻ മലയാാളിിക്കു സാാധിിക്കുന്നത്്. മാം�ംസനിിബദ്ധമല്ല രാാഗമെെന്ന്് കുമാാരനാാശാാൻ
പാാടിിയത്് ശുദ്ധവൈൈരാാഗ്യയത്തിിന്റെ�യുംം സന്യാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം ഹൈൈമവതഭൂവിിൽ വച്ചല്ല. മാം�ംസനിിബ
ദ്ധംം മാാത്രമല്ല രാാഗംം എന്നാാണ്് ആശാാൻ വിിവക്ഷിിച്ചത്്. രാാഗമവിിടെെ ശരീീരത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകൾകൂടിി
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. ശരീീരംം മാം�ംസനിിർമ്മിിതമാായതു കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഏക ഉപയോ�ോഗംം മാം�ംസദാാഹംം
തീീർക്കലാാണെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നതിിലാാണ്് നമ്മുടെെ വിികല ദൃഷ്ടിികൾ കൂടുതൽ വിിജയിിച്ചത്്. ശരീീര
നിിഷ്ഠമാായിിത്തന്നെ� സ്വവന്തംം സ്വവത്വവഘടനയെ� അപഗ്രഥിിക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഉടൽവീീക്ഷണത്തിിലെ�
വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളെെയുംം ന്യൂൂനതകളെെയുംം കൂടിി എന്റെ� കഥയിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിി തുറന്നു കാാട്ടുന്നുണ്ട്്.
ശരീീരത്തെ� പുറംംമോ�ോടിികളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അംംഗീീകരിിക്കുകയുംം ആസ്വവദിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിനിിടയിിൽ
അതിിന്റെ� ആന്തരിിക ചൈൈതന്യയത്തെ�യുംം കർമശേ�ഷിിയെ�യുംം കൂടിി അവരിിലെ� സ്ത്രീീവ്യയക്തിിത്വംം� എടുത്തു
യർത്തുന്നു. ശരീീരത്തിിൽ നിിന്നുംം അതിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഒളിിച്ചോ�ോടാാതെ� ഉടൽസാാധ്യയ
തകളെെ കൂടെെനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� മറുകരയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�രാാനുള്ള
സ്ത്രീീയുടെെ തീീക്ഷ്ണമാായ അഭിിലാാഷംം ‘എന്റെ� കഥ’യിിലെ� പ്രത്യയക്ഷസാാന്നിിധ്യയമാാണ്്.
ഞാാനൊ�ൊരാാണാായിിരുന്നുവെ�ങ്കിിൽ എന്റെ� മുമ്പിിലുണ്ടാാവുക ശാാദ്വവലമാായ ഭൂമിിയുടെെ വിിശാാലതയുംം
വ്യയക്തിിക്ക്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നൽകുന്ന കൂട്ടുചേ�രലുകളുമാാണെ�ന്ന്് തന്റെ� ഏകാാന്തതയിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിി
തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീയുടെെ ഏകാാന്തത അവളുടെെ ജീീവിിതത്തെ� ഏറ്റവുംം തിിക്തമാായ അനുഭവമാാക്കിി
മാാറ്റുന്നു. ഏകാാന്തതയെ� അതിിജീീവിിക്കാാനുള്ള പ്രേ�രണ, സ്ത്രീീയെ� അവളുടെെ വിിശ്വാാ�സമനുസരിിച്ച്്
ശരിിയാാണെ�ന്നു തോ�ോന്നുന്ന പല കർമ്മമേ�ഖലകളിിലുംം കൊ�ൊണ്ടു ചെ�ന്നെ�ത്തിിക്കുംം. ഒരർത്ഥത്തിിൽ
മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ആത്മാാന്വേ�േഷണവുംം ഉർവ്വരതയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി ഊഷരതയിിലൂടെെയുള്ള യാാത്രയാായിി
രുന്നു. ആ യാാത്രയ്ക്കിിടയിിൽ തന്നെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന അധിികാാര രൂപങ്ങളെെയൊ�ൊന്നുംം വക വെ�യ്ക്കാാൻ
അവർ തയ്യാാറാായിിരുന്നിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്് അവരുടെെ വിിവേ�കത്തെ� അവിിവേ�കമെെന്നുംം
ബുദ്ധിിയെ� ഭ്രാാന്ത്് എന്നുംം സൗൗമ്യാ�ാവസ്ഥയെ� രോ�ോഗാാവസ്ഥയെ�ന്നുംം പ്രണയത്തെ� കാാമവിികാാരമെെന്നുംം
വൈൈകാാരിികതയെ� ദൗ�ർബല്യയമെെന്നുംം മറ്റുള്ളവർ വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ചത്്. ആ വിിശേ�ഷണങ്ങൾ തെ�ല്ലുംം വക
വെ�യ്ക്കാാതെ� മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോയതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ‘എന്റെ� കഥ’ ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ പഴിികേ�ട്ടതുംം അരനൂറ്റാാ
ണ്ടാാകുമ്പോ�ോഴുംം ശരിിയാായ നോ�ോട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് വാായനക്കാാരുടെെ മുമ്പിിൽ മൗ�നത്തോ�ോടെെ
തലകുനിിച്ചു നിിൽക്കുന്നതുംം.
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‘എന്റെ� കഥ’യ്ക്കു ശേ�ഷംം
‘എന്റെ� കഥ’ അതുണ്ടാായ കാാലത്ത്് ഏറെെ വിിവാാദങ്ങളുണ്ടാാക്കിിയെ�ങ്കിിലുംം പതിിറ്റാാണ്ടുകൾക്കു
ശേ�ഷംം എന്തുംം തുറന്നുപറയാാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തുകാാരെെ സൃഷ്ടിിക്കാാൻ അതു വഹിിച്ച പങ്ക്്
നിിസ്സാാരമല്ല. നളിിനിി ജമീീലയുംം വിിനയയുംം ജാാനുവുംം സിിസ്റ്റർ ജസ്മിിയുംം സിിസ്റ്റർ മേേരിി ചാാണ്ടിിയുംം മറ്റുംം
തുറന്നുകാാട്ടിിയ സ്വവന്തംം ഇടങ്ങൾ മാാധവിിക്കുട്ടിി കാാട്ടിികൊ�ൊടുത്ത തന്റേ�ടത്തിിന്റെ� ശേ�ഷിിപ്പുകളാാണ്്.
പക്ഷേ�, ഉടലിിനെ�യുംം ജീീവിിത സാാഹചര്യയങ്ങളെ�യുംം വിിശദീീകരിിച്ച ഇവരിിലാാർക്കുംം ശരീീരത്തിിന്റെ�
ആത്മാാവിിലേ�ക്കുംം ആത്മാാവിിന്റെ� ശരീീരത്തിിലേ�ക്കുംം സൂക്ഷ്മാാർത്ഥത്തിിൽ ഇറങ്ങിിച്ചെ�ല്ലുവാാനോ�ോ
പുതിിയ പാാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുവാാനോ�ോ കഴിിഞ്ഞിില്ല. മലയാാളിിയുടെെ വിികൃതമാായ ഉടൽ വാായനകളെെ
ബോ�ോധപൂർവ്വംം തമസ്കരിിക്കുവാാനുംം ആത്മഭാാഷണങ്ങളിിലെ� എഴുതാാപ്പുറങ്ങൾ വരുംം തലമുറയ്ക്കു
വേ�ണ്ടിി വിിവേ�കപൂർവ്വംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുവാാനുമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാാണ്് ഈ രചനയിിലൂടെെ മാാധവിിക്കു
ട്ടിി വാായനക്കാാർക്കു നൽകിിയത്്. ‘എന്റെ� കഥ’യെ�ന്ന കൃതിിയെ� നമ്മുടെെ കഥയാാക്കിി ഒരുക്കിിയുംം
മെെരുക്കിിയുംം മാാധവിിക്കുട്ടിി ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിിയപ്പോ�ോൾ അരനൂറ്റാാണ്ടിിനു ശേ�ഷമുള്ള കേ�രളീീയ സമൂഹ
ത്തിിലെ� സാാഹിിത്യയത്തോ�ോടുള്ള തങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക സമീീപനത്തിിൽ കാാതലാായ മാാറ്റംം സംംഭവിിച്ചു
എന്നു തന്നെ�യാാണ്് ഈ കൃതിിയുടെെ പുനർവാായനകളിിലൂടെെ ചരിിത്രംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാൻ പോ�ോകുന്നത്്.
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ആമുഖംം
കാാസർകോ�ോഡ്് ജിില്ലയിിലെ� കാാഞ്ഞങ്ങാാട്് നഗരസഭയിിൽ ഒഴിിഞ്ഞവളപ്പ്് വാാർഡിിൽ വരുന്ന
തീീരദേ�ശ മേ�ഖലയാാണ്് മരക്കാാപ്പ്് . മരങ്ങൾക്ക്് കാാപ്പ്് കിിടക്കുന്നത്് എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്്
ഈ പേ�ര്് വന്നത്്. കാാപ്പ്് കിിടക്കുക എന്നാാൽ അടയിിരിിക്കുക, മരങ്ങളെെ സംംരക്ഷിിക്കുക എന്നർ
ത്ഥംം. സംംഘകാാല ഐന്തിിണകളിിൽ തീീരദേ�ശമേ�ഖല ‘നെ�യ്തൽ‘ എന്നാാണ്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
ചെ�ന്തമിിഴ്് പാാട്ടുകളിിലെ� നെ�യ്തൽ സ്വവഭാാവംം മരക്കാാപ്പ്് കടപ്പുറംം അടങ്ങുന്ന അജാാനൂർ കടപ്പുറ
മേ�ഖലയ്ക്കുംം ബാാധകമാാണ്്. അത്് തൊ�ൊഴിിലിിടവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതാാണ്്. തീീരദേേശത്തെ�
ജനങ്ങളെെ നിിയന്ത്രിിക്കുന്നത്് പ്രധാാനമാായുംം ഉപ്പുംം മത്സ്യയവുമാാണ്്. അതാായത്് ഉപ്പു കുറുക്കലുംം മത്സ്യയ
ബന്ധനവുംം. രണ്ടാാമത്് വരുന്നത്് ഇവയുടെെ വിിനിിമയത്തിിന്റെ� മേ�ഖലയാാണ്്. തീീരദേേശവാാസിികൾ
ക്ക്് ഇവ വിിപണനംം ചെ�യ്യുക കൂടിി വേ�ണംം. വ്യയത്യയസ്ത തിിണകളുമാായിി ബന്ധംം സ്ഥാാപിിക്കാാൻ ഈ
വിിപണനംം വഴിി സാാധിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെയാാണ്് പരവരുടെെയുംം കുമ്മണാാറിിന്റെ�യുംം പ്രസക്തിി. ഉപ്പുംം
മത്സ്യയവുംം മറ്റുംം തിിണകളിിലേ�ക്ക്് വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്നവരാാണിിവർ. അവിിടങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് തിിരിിച്ചു
വരുമ്പോ�ോൾ മറ്റു തിിണകളിിലെ� ഭക്ഷ്യയവിിഭവങ്ങൾ കൂടിി കൈൈകളിിലുണ്ടാാവുംം. തിിണകൾ പരസ്പരംം
ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ� തന്നെ� സമുദാായങ്ങളുംം പരസ്പരംം ചേ�ർന്നു വർത്തിിക്കുന്നു. ആദ്യയകാാല
ത്ത്് തോ�ോണിി നിിർമ്മിിക്കാാൻ മുക്കുവർക്ക്് കഴിിയുമാായിിരുന്നിില്ല. അവർക്ക്് മത്സ്യയബന്ധനംം മാാത്രമാാണ്്
തൊ�ൊഴിിൽ. മിികച്ചയിിനംം മരങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തിി തോ�ോണിിയുണ്ടാാക്കുന്നത്് ആശാാരിിമാാരാാണ്്. വലകൾ
നെ�യ്യുന്നത്് മറ്റു വിിഭാാഗക്കാാരാാണ്്. മുക്കുവർ പിിടിിക്കുന്ന മീീൻ വിിപണനംം ചെ�യ്യുന്നത്് മുകയരാാണ്്
മരക്കാാപ്പ്് കടപ്പുറവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അറിിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ.

ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായപ്രത്യേ�േകതകൾ
കേ�രളത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പരശുരാാമകഥയിിൽ പറയുന്നത്് കടൽ പിിന്മാാറിി
രൂപംംകൊ�ൊണ്ട പ്രദേേശമാാണ്് കേ�രളംം എന്നാാണ്്.കടലിിട്ട ഭൂമിിയാാണിിത്്. എന്നാാൽ ഇന്ന്് ക്രമേ�ണ
കടലെ�ടുത്തു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്. തരംംഗരൂപത്തിിലാാണ്് മരക്കാാപ്പ്് പ്രദേേശംം കാാണപ്പെ�ടുന്നത്്.
നീീലേ�ശ്വവരംം ടൗ�ണ് കഴിിഞ്ഞാാൽ പടന്നക്കാാടാാണ്്. പടന്ന എന്നാാൽ മണൽക്കാാട്് എന്നർത്ഥംം.
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മണൽത്തിിട്ടയാാണത്്. അത്് കഴിിഞ്ഞാാൽ കണിിച്ചിിറ വയൽപ്പരപ്പാാണ്്. അതിിനടുത്താാണ്് തീീർത്ഥ
ങ്കര ശുദ്ധജല തടാാകംം. സമൃദ്ധമാായിി അതിിൽ ആമ്പലുംം താാമരയുംം വളരുംം. അതുകഴിിഞ്ഞ്് തണ്ട്്
ഭാാഗംം. അതുകഴിിഞ്ഞ്് കൊ�ൊട്ടണച്ചാാൽ വയൽപ്പരപ്പ്്. അത്് കഴിിഞ്ഞ്് വീീണ്ടുംം ഉയർന്ന ഭാാഗമാായ
തണ്ടാാണ്്. ഇത്തരത്തിിൽ തരംംഗരൂപത്തിിലാാണ്് ഈ മേ�ഖലയിിലെ� ഭൂമിിയുടെെ കിിടപ്പ്്. ഇതിിന്റെ�
നിിമ്ന ഭാാഗങ്ങളിിൽ വയലുകളുംം തണ്ടുകളിിൽ വീീടുകളുംം ഉള്ള ജനവാാസ രീീതിിയാാണിിവിിടുള്ളത്്.
1930- കളിിൽ മരക്കാാപ്പ്് ഭാാഗത്തിിന്് കടിിഞ്ഞിിമൂല എന്നാാണ്് പേ�രുണ്ടാായത്്. കടിിഞ്ഞത്തൂർ
വിിഷ്ണുക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� കന്നിിമൂല ആയതു കൊ�ൊണ്ടാാവാംം� ഈ പേ�രു വന്നത്്. 1940-കളാാകുമ്പോ�ോഴാാണ്്
കടപ്പുറംം എന്ന വാാക്ക്് സ്ഥലനാാമത്തോ�ോട്് ചേ�ർക്കാാൻ തുടങ്ങിി. കൂടുതൽ ആൾത്താാമസംം വന്നതോ�ോടെെ
സ്ഥലനാാമങ്ങളുംം വർദ്ധിിച്ചു. തെ�ങ്ങിിൻ തൈൈകൾ ധാാരാാളമുള്ളതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് തൈൈക്കടപ്പുറംം എന്ന
പേ�ര്് വന്നത്്. ആ കാാലത്തുംം മരക്കാാപ്പ്് മേ�ഖലകളിിൽ ആൾത്താാമസംം നന്നേ� കുറവാായിിരുന്നു.
മരക്കാാപ്പു കഴിിഞ്ഞുള്ള വളരെെ വിിശാാലമാായ ഒഴിിഞ്ഞ സ്ഥലമാാണ്് ഒഴിിഞ്ഞവളപ്പ്്.

കാാർഷിികവൃത്തിി
കാാഞ്ഞങ്ങാാടിിലെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ വയൽപ്പരപ്പാാണ്് പയനാാടൻ ചാാൽ. അജാാനൂർ കടപ്പുറ
മേ�ഖലയിിലെ� വടക്കുഭാാഗംം മുതൽ ചിിത്താാരിിപ്പുഴയുടെെ അതിിരുവരെെ കടൽ അവശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്ന
ഭാാഗങ്ങളിിലാാണ്് ഈ വയൽപരപ്പ്് നിിൽക്കുന്നത്്. ദൈൈർഘ്യയമേേറിിയ തരംംഗരൂപത്തിിലാാണ്് കടൽ
പുറകോ�ോട്ടു മാാറിി മണൽപ്പരപ്പുകളാായിി അവശേ�ഷിിക്കുന്നത്്. ഇതിിൽ ഉയർന്ന ഭാാഗങ്ങൾ തണ്ട്് എന്ന്്
അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ഇവിിടെെയാാണ്് മനുഷ്യയർ വീീടുകളുംം മറ്റുംം കെ�ട്ടിി ജനവാാസ കേ�ന്ദ്രമാാക്കുന്നത്്. നിിമ്ന
ഭാാഗങ്ങൾ വയലാായിി മാാറുന്നു. ഇത്് ആവർത്തിിച്ചാാവർത്തിിച്ച്് വരുന്നു. കടലോ�ോട്് ചേ�ർന്ന നിിമ്നഭാാഗംം
‘തൊ�ൊട്ടിി’ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ഉപ്പുവെ�ള്ളംം കയറുന്ന ഈ സ്ഥലംം വയലാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ
സാാധിിക്കിില്ല. ഇത്തരംം ഭൂവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകൾ കുടുംംബപ്പേ�രുകൾ ഉണ്ടാാകാാൻ കാാര
ണമാായിിട്ടുണ്ട്്. ഉദാാ: തണ്ടിിന്മേ�ൽ കുമാാരൻ, തൊ�ൊട്ടിി രാാമൻ.
ഒരുകാാലത്ത്് വയൽപ്പരപ്പുകളുടെെ തണ്ടുകളിിൽ സമൃദ്ധമാായിി മുണ്ടക്കാാടുകൾ വളർന്നിിരുന്നു.
ഇവയ്ക്കിിടയിിൽ താാമസിിച്ചിിരുന്ന കുറുക്കനുംം കുറുനരിിയുംം നെ�ല്ലു തിിന്ന്് ജീീവിിച്ചിിരുന്ന ചെ�റുജീീവിികളെെ
ഇരപിിടിിച്ചിിരുന്നു. എന്നാാൽ കാാലക്രമത്തിിൽ വിികസനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ഇത്തരംം മുണ്ടപ്പൊ�ൊന്തകൾ
മുഴുവൻ മുറിിച്ചു മാാറ്റുകയുംം അവയെ� ആശ്രയിിച്ചു വന്ന ജീീവിിവർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്രത്യയക്ഷമാാകുകയുംം ചെ�യ്തു.
ഇത്് വിിളകളെെ നശിിപ്പിിക്കുന്ന കീീടങ്ങളുടെെ വംംശവർദ്ധനയ്ക്ക്് കാാരണമാായിി. അവിിടെെ സുലഭമാായിി
കണ്ടുവരുന്ന ‘പർപ്പിിൾ മൂർഹെ�ൻ‘ (നീീലക്കോ�ോഴിി) എന്ന പക്ഷിിയുംം കൃഷിി നാാശത്തിിന്് ഇടയാാക്കിി.
വിിളവളർന്നു വരുന്നതിിനനുസരിിച്ച്് അതിിന്റെ� കതിിർ പൊ�ൊട്ടിിച്ചാാണ്് അവ ഭക്ഷണമാാക്കുക. മാാത്രമല്ല
അവ കൂടൊ�ൊരുക്കുന്നത്് നെ�ൽക്കതിിരുകൾ വളച്ചൊ�ൊടിിച്ച്് ഒരു പ്രത്യേ�േക രീീതിിയിിലാാണ്്. അവയിിൽ
തന്നെ�യാാണ്് മുട്ടയിിടുകയുംം ചെ�യ്യുക. ഈ പക്ഷിിയെ� ഇരപിിടിിച്ചിിരുന്നത്് മുണ്ടപ്പൊ�ൊന്തകളിിൽ വളർ
ന്നിിരുന്ന കുറുക്കനുംം കാാട്ടുപൂച്ചയുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്്.അന ഇല്ലാാതാായതോ�ോടു കൂടിി ആഹാാരവ്യയവസ്ഥ
തകിിടംം മറിിയുകയുംം പർപ്പിിൾ മൂർഹെ�ൻ എന്ന പക്ഷിിയുടെെ എണ്ണംം ക്രമാാതീീതമാായിി വർദ്ധിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്തു. ഇത്് കൃഷിിനാാശത്തിിന്് കാാരണമാായിി.
പയനാാടൻ ചാാലിിലെ� അപൂർവ്വയിിനംം വിിത്തിിനമാാണ്് പയനാാടൻ പുഞ്ച. മറ്റെെല്ലാാ നെ�ൽച്ചെ�
ടിികളുംം രണ്ടോ�ോ മൂന്നോ�ോ മാാസംം കെ�ണ്ട്് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ പയനാാടൻ നെ�ല്ല്് അതിിന്റെ�
വളർച്ചക്കാാലംം പൂർത്തിിയാാക്കുന്നത്് പത്ത്് മാാസംം കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ചാാലിിൽ വെ�ള്ളംം കയറുന്നതിിന
നുസരിിച്ച്് പയനാാടൻ നെ�ല്ല്് വളരുന്നു. വെ�ള്ളത്തിിൽ മുങ്ങിിയാാണ്് ആ സമയങ്ങളിിൽ നെ�ല്ല്്
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കിിടക്കുക. ഈ സമയങ്ങളിിൽ പർപ്പിിൾ മൂർഹെ�ൻ പയനാാടൻ നെ�ൽക്കതിിർ കൊ�ൊത്തിിത്തിിന്നുകയുംം
നശിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ഇത്് കൃഷിി ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാൻ കാാരണമാായിി. അഞ്ചുവർഷത്തിിന്് മുമ്പ്് ആ
വിിത്തിിനംം പൂർണ്ണമാായുംം അപ്രത്യയക്ഷമാായിി. മറ്റൊ�ൊരു സവിിശേ�ഷത കൂടിി ഈ നെ�ൽവിിത്തിിനുണ്ട്്.
ഇതിിനെ� അമ്പലങ്ങളിിൽ കയറ്റുകയോ�ോ പൂജാാദിി കർമ്മങ്ങളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യിില്ല. ഒരു
സ്ത്രീീയുടെെ ഗർഭകാാല സമയമാാണ്് ഇതിിന്റെ� വളർച്ചാാ കാാലംം എന്നതാാണ്് രസകരമാായ കാാരണംം.
ആ കാാരണത്താാൽ ഇത്് പുലയുള്ള വിിത്താായിി തീീർന്നു. മുക്കുവസമുദാായത്തിിലുള്ള പലരുംം ഈ
കൃഷിി ചെ�യ്തിിരുന്നു. എന്നാാൽ ഇപ്പോ�ോൾ അവർ കൃഷിി ചെ�യ്യുന്നിില്ല.

വെ�ള്ളവയറൻ കടൽപ്പരുന്ത്്
മരക്കാാപ്പിിൽ ഉറച്ച ശബ്ദത്തോ�ോടു കൂടിി പറന്നിിറങ്ങുന്ന വലിിയ പക്ഷിിയാാണ്് വെ�ള്ളവയറൻ.
കടലിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്ന കാാവുകളിിൽ കാാലപ്പഴക്കമുള്ള വൻമരങ്ങൾ ധാാരാാളമുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിൽ
ഏറ്റവുംം വലുപ്പത്തിിൽ കൂടുകെ�ട്ടുന്ന പക്ഷിി കൂടിിയാാണിിത്്. മറ്റെെല്ലാാ പക്ഷിികളുംം മുട്ടയിിടാാൻ സമയ
മാാകുമ്പോ�ോഴാാണ്് കൂട്് കെ�ട്ടുന്നത്്. അവ മുട്ടയിിട്ട്് പക്ഷിിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കാാൻ പ്രാായമാാകുമ്പോ�ോൾ
കൂടൊ�ൊഴിിഞ്ഞു പോ�ോവുകയാാണ്് പതിിവ്്. എന്നാാൽ മുപ്പതുവർഷംം വരെെ ആയുസ്സുള്ള ഈ പക്ഷിിക്ക്്
ജീീവിിതകാാലംം മുഴുവൻ ഒരിിണ മാാത്രമാാണ്് കൂട്ടിിനുണ്ടാാവുക. ജീീവിിതാായുസ്സിിൽ പക്ഷിി ഒരു കൂട്് മാാത്രമേ�
നിിർമ്മിിക്കൂ. ഓരോ�ോ സാാഹചര്യയത്തിിലുംം അവ അതിിനെ� പുതുക്കിി പണിിതു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുംം. വലിിയ
ഉയരമുള്ള മാാവിിന്റെ�യോ�ോ പാാലയുടെെയോ�ോ മറ്റോ�ോ മരത്തിിന്റെ� ഉയർന്ന ചിില്ലയിിലാാണ്് അവ കൂട്് കെ�ട്ടുക.
പഴക്കംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ അമിിതമാായ ഭാാരംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ തകർന്നു വീീഴുമ്പോ�ോഴാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു കൂടുണ്ടാാക്കുക.
കടൽ കാാണുന്ന അകലത്തിിൽ മാാത്രമേ� ഈ പക്ഷിി കൂടുകെ�ട്ടുകയുള്ളൂ. കടലിിലാാണ്് ഇരതേ�ടൽ.
കടലിിന്റെ� ഓളപ്പരപ്പിിൽ കാാണുന്ന ഉഗ്രവിിഷമുള്ള പാാമ്പുകളാാണ്് പ്രധാാന ഇര. പാാമ്പിിനെ� കിിട്ടാാത്ത
സമയങ്ങളിിൽ കടൽപ്പരപ്പിിലുള്ള മത്സ്യയങ്ങളെെ ഭക്ഷണമാാക്കുംം.
സമീീപവാാസിികൾക്കെ�ല്ലാം�ം ദൃശ്യയമാാകുന്ന തരത്തിിലാാണ്് പക്ഷിിയുടെെ കൂട്് നിിർമ്മാാണംം. നാാട്ടു
കാാർക്ക്് ഈ പക്ഷിിയുടെെ ശബ്ദംം ഐശ്വവര്യയത്തിിന്റെ� സൂചനയാാണ്്. കാാരണംം മത്സ്യയക്കൂട്ടങ്ങളുടെെ
വരവിിനെ� കുറിിക്കാാനാായിി ഇവ പ്രത്യേ�േക തരത്തിിൽ ശബ്ദമുണ്ടാാക്കുംം. കമലപ്പരുന്ത്്, മുക്കുവന്റച്ഛൻ,
മെെയോ�ോന്റച്ഛൻ, മീീൻചാാടിി എന്നീീ പേ�രുകളിിൽ ഈ പക്ഷിി അറിിയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. സ്വവതവേ� മീീൻ
കൂട്ടങ്ങളുടെെ കൂടെെയാാണ്് കടൽപ്പാാമ്പുകൾ ഉണ്ടാാവുക. പക്ഷിി ശബ്ദമിിട്ട്് കടൽപ്പാാമ്പുകളെെത്തേ�ടിി
പോ�ോകുമ്പോ�ോൾ മീീൻകൂട്ടങ്ങൾ എവിിടെെയെ�ന്ന്് കരക്കാാർക്ക്് മനസ്സിിലാാകുംം.
ഇണയോ�ോടൊ�ൊപ്പമുള്ള പക്ഷിിയുടെെ ചേ�ഷ്ടകൾ സവിിശേ�ഷമാാണ്്. ഇണയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വളരെെ
ഉയരത്തിിൽ പറന്ന്് നിിശ്ചിിത ദൂരത്തിിൽ എത്തിിയാാൽ പക്ഷിികൾ കൈൈകൾ പരസ്പരംം കോ�ോർക്കുംം.
അവിിടെെ നിിന്ന്് താാഴേ�ക്ക്് ചക്രംം കറങ്ങുന്ന രീീതിിയിിൽ കറങ്ങിിക്കറങ്ങിി തിിരിിഞ്ഞ്് നിിലംംമുട്ടുന്നതിിന്്
തൊ�ൊട്ടുമുമ്പ്് കൈൈകൾ പരസ്പരംം വിിടുവിിച്ച്് വീീണ്ടുംം ഉയരത്തിിലേ�ക്ക്് പറന്ന്് ഇതു തന്നെ� ആവർ
ത്തിിക്കുംം. അവയുടെെ പ്രജനന സമയത്തിിനു തൊ�ൊട്ടുമുമ്പുള്ള പ്രണയ ചേ�ഷ്ടയാാണിിത്്. എന്നാാൽ
ചിില സമയങ്ങളിിൽ ഇത്തരംം ചേ�ഷ്ടകൾ അപകടമുണ്ടാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. താാഴേേക്ക്് വേ�ഗത്തിിൽ
കറങ്ങുന്നതിിനിിടയിിൽ ലക്ഷ്യംം� തെ�റ്റിി നിിലത്തേ�ക്ക്് ശക്തിിയിിൽ നെ�ഞ്ചിിടിിച്ച്് വീീഴുന്ന സംംഭവങ്ങളുംം
ഉണ്ടാാകാാറുണ്ട്്.

ചാാകര
കേ�രള തീീരങ്ങളിിൽ മാാത്രംം കാാണുന്ന പ്രതിിഭാാസമാാണ്് ചാാകര. കേ�രളത്തിിന്റെ� ഭൂമിിശാാസ്ത്രപര
മാായ സവിിശേ�ഷതയാാണ്് ഇതിിന്് കാാരണംം. 44-ൽ 41 നദിികളുംം പടിിഞ്ഞാാറ്് അറബിിക്കടലിിൽ
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ചേ�രുന്നതാാണ്്. വേ�നൽക്കാാലത്ത്് കാാടുകളിിൽ ചപ്പുചവറുകളുംം മറ്റ്് അവശിിഷ്ടങ്ങളുംം നദിിയിിലെ�
കുത്തൊ�ൊഴുക്കിിൽ പെ�ടുകയുംം കടലിിൽ അടിിഞ്ഞ്് കൂടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ക്രമേ�ണ അവശിിഷ്ടങ്ങൾ
അഴുകാാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇവയെ� കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി ഒരു ഭക്ഷ്യയ ശൃംംഖല പിിറവിിയെ�ടുക്കുന്നു. കടൽപ്പാായലു
കളുംം അവയെ� തിിന്നാാൻ ചെ�റുപുഴുക്കളുംം ഉണ്ടാാകുന്നു. അങ്ങനെ� ഈ മേ�ഖല മിികച്ച ഭക്ഷ്യയമേ�ഖലയാാ
കുന്നു. ഇതു കഴിിക്കാാൻ ഉൾക്കടലുകളിിൽ നിിന്ന്് മത്സ്യയങ്ങൾ കൂട്ടത്തോ�ോടെെ എത്തുംം. ഇതാാണ്് ചാാകര.
ഇത്് വളരെെ ചെ�റിിയ കാാലയളവിിൽ ഉണ്ടാാകുന്ന ഒന്നാാണ്്. ഇത്രയധിികംം പുഴകൾ കടലിിനോ�ോട്്
ചേ�രുന്ന വളരെെ ചെ�റിിയ പ്രദേേശംം മറ്റെെവിിടെെയുമിില്ല. കാാടുംം കടലുംം സമീീപത്താാണ്്. മാാത്രമല്ല വളഞ്ഞു
പുളഞ്ഞ ഒഴുക്കല്ല നദിികളുടേേത്്. അത്് ശക്തമാായിി കുത്തനെ�യാാണ്് ഒഴുകുന്നത്്. ഈ സ്വവഭാാവംം
കൂട്ടത്തോ�ോടെെ ജൈൈവാാവശിിഷ്ടങ്ങളെ� കടലിിലെ�ത്തിിക്കാാൻ കാാരണമാാകുന്നു. ചാാകരയുണ്ടാാകണ
മെെങ്കിിൽ ജൈൈവാാവശിിഷ്ടങ്ങൾ കടലിിലെ�ത്തണംം. എന്നാാൽ ഇന്ന്് എല്ലാാ പുഴകളിിലുംം തടയിിണ
കെ�ട്ടിിയിിരിിക്കുകയാാണ്്. അവ ഇത്തരംം ജൈൈവാാവശിിഷ്ടങ്ങളെെ തടഞ്ഞു നിിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ� ചാാകര
ഇല്ലാാതെ�യാാകുന്നു.

നെ�യ്തൽ
1990- കളിിൽ തീീരദേ�ശ മേ�ഖലകളിിൽ നടന്നിിരുന്ന മണൽ ഖനനംം ശുദ്ധജലത്തിിന്റെ� തോ�ോത്് കുറച്ച
പ്പോ�ോൾ ‘തീീരപരിിസ്ഥിിതിി സംംരക്ഷണ സമിിതിി’ എന്ന പേ�രിിൽ ഒരു സംംഘടന ഉണ്ടാായിി. മണലെ�ടുപ്പ്്
നിിർത്തലാാക്കാാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാായിി നടന്നു. 1991-ൽ ആണ്് തീീരപരിിപാാലന നിിയമംം
വരുന്നത്്. ആ നിിയമത്തിിന്റെ�യെ�ല്ലാം�ം പിിൻബലത്തോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് മണലെ�ടുപ്പ്് നിിർത്തലാാക്കിി
യത്്. അജാാനൂർ പഞ്ചാായത്ത്്, കാാഞ്ഞങ്ങാാട്്, നീീലേ�ശ്വവരംം മുനിിസിിപ്പാാലിിറ്റിി തൈൈക്കടപ്പുറംം, അഴിിമുഖംം
മുതൽ ചിിത്താാരിിപ്പുഴ വരെെയുള്ള തീീരഭാാഗത്തുള്ള മണൽ ഖനനംം പൂർണ്ണമാായിി ഒഴിിവാാക്കിി. ഈ
സംംഘടന പിിരിിച്ചു വിിടേേണ്ടതിില്ലെ�ന്ന്് തീീരുമാാനിിച്ച്് 1999-ൽ സംംഘടനയ്ക്ക്് ‘നെ�യ്തൽ’ എന്നു പേ�ര്്
നൽകിി. കടലാാമ സംംരക്ഷണംം ഏറ്റെെടുത്ത അവർ ഇരുപത്തയ്യാായിിരത്തിിലധിികംം ആമക്കുഞ്ഞു
ങ്ങളെെ കടലിിലേ�ക്കു വിിട്ടു. കടൽ പക്ഷിികളുടെെ സംംരക്ഷണത്തിിനാായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുംം ഉണ്ട്്.
ഇവിിടെെ സന്ദർശിിക്കാാൻ വരുന്നവർക്ക്് രാാവിിലെ� മുതൽ വൈൈകുന്നേ�രംം വരെെ സൗൗജന്യയ പഠന
യാാത്ര ഒരുക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. തൈൈക്കടപ്പുറംം അഴിിമുഖംം മുതൽ ചിിത്താാരിിപ്പുഴ വരെെയുള്ള ഈ യാാത്ര
ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്നത്് അപൂർവ്വമാായ സസ്യയങ്ങൾ, പക്ഷിികൾ, ശലഭങ്ങൾ എന്നിിവയെ� നിിരീീക്ഷിിക്കാാ
നുള്ള സാാഹചര്യയങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കുകയാാണ്്.
കടലാാമകൾ മുട്ടയിിട്ട്് തിിരിിച്ച്് കടലിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകുമ്പോ�ോൾ മണൽകൊ�ൊണ്ട്് താാൻ വന്ന
വഴിിയിിലെ� കാാൽപ്പാാടുകൾ മാായ്്ച്ചു കളയുംം. ‘കാാറ്റുംം ആളുംം, മഴയുംം ചതിിച്ചിില്ലെ�ങ്കിിൽ വെ�ള്ളാാരംംകു
ന്നിിൽ കാാണാംം�’ എന്നു പറഞ്ഞ്് ആമ തിിരിിച്ചു പോ�ോകുമെെന്നാാണ്് ചൊ�ൊല്ല്്.! കാാറ്റുംം മഴയുംം ഉണ്ടാായാാൽ
തീീരത്തേ�ക്ക്് ശക്തമാായിി തിിരയടിിച്ച്് മുട്ടപൊ�ൊട്ടാാനുള്ള സാാധ്യയതയുണ്ട്്. മനുഷ്യയരാാരെെങ്കിിലുംം ഈ മുട്ട
കണ്ടാാൽ അവർ അത്് എടുത്തുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുംം. ഇക്കാാരണത്താാലാാണ്് ഇത്തരമൊ�ൊരു ചൊ�ൊല്ലുതന്നെ�
ഉണ്ടാായത്്.

സസ്യയസമ്പത്ത്്
കടലിിന്റെ� കയറ്റിിറക്കങ്ങളിിൽ തിിരകൾക്ക്് കയറിിയിിറങ്ങാാനുള്ള കരയുണ്ടാായിിരുന്നു. എന്നാാൽ
ആ കരഭാാഗംം സ്വവകാാര്യയ ഭൂമിിയാാക്കിിയതോ�ോടെെയാാണ്് കടലാാക്രമണംം എന്ന വാാക്കുണ്ടാായത്്. റവന്യൂൂ
ഭൂമിിയിിലാാണ്് തിിരയടിിച്ചിിറങ്ങുന്നതെ�ങ്കിിൽ ആരുംം അതിിനെ� ശ്രദ്ധിിക്കിില്ല. കടൽ കരഭാാഗത്തേ�ക്ക്്
കയറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്് ആഗോ�ോള താാപനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് എല്ലാായിിടത്തുമുണ്ടാാകുന്ന
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പ്രതിിഭാാസമാാണ്്. കടലിിന്് കയറിിയിിറങ്ങാാനുള്ള സൗൗകര്യയമുണ്ടെ�ങ്കിിൽ കടൽ ക്ഷോ�ോഭംം ഉണ്ടാാകിില്ല.
ആഫ്രിിക്ക, ഓസ്ട്രേ�ലിിയ എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവ്വയിിനംം മരംം മരക്കാാപ്പ്് പുഞ്ചാാവിി ഭാാഗത്തുണ്ട്്. തിിരുവനന്തപുരംം, തലശ്ശേ�രിി, അജാാനൂർ എന്നിിവിിടങ്ങളിിലാായിി ഈ
വൃക്ഷംം കേ�രളത്തിിൽ നാാലെ�ണ്ണംം മാാത്രമേ�യുള്ളു. ഇവയ്ക്ക്് രണ്ടു തരംം മാാതൃകയാാണുള്ളത്്. ഒന്ന്്
പാാരലൽ ഷെ�യ്പ്്. തടിി നീീണ്ടുപോ�ോയിി അവിിടെെ നിിന്ന്് ശാാഖകൾ ഉണ്ടാാകുന്നത്്. രണ്ട്് ബോ�ോട്ടിിൽ ഷെ�യ്പ്്.
ബോ�ോട്ടിിൽ ഷെ�യ്പാാണ്് അജാാനൂരുംം പുഞ്ചാാവിിയിിലുംം ഉള്ളത്്. ആഫ്രിിക്കയിിലെ� ഗോ�ോത്രങ്ങളിിൽ ഈ
മരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മിിത്തിിൽ ‘സ്വവർഗ്ഗത്തിിൽ വെ�ച്ച്് ദേേഷ്യംം� വന്ന ദൈൈവംം ഒരു ചെ�ടിി പിിഴുതെ�ടുത്ത്്
ഭൂമിിയിിലേ�ക്ക്് എറിിഞ്ഞപ്പോ�ോൾ തലകുത്തിി വീീണ്് അതേ�പടിി വളരാാൻ തുടങ്ങിി’എന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം.
വർഷത്തിിൽ രണ്ട്് മൂന്ന്് മാാസംം മാാത്രമേ� ഇതിിന്് ഇലകൾ ഉണ്ടാാകൂ. ബാാക്കിി മാാസങ്ങളിിൽ ഇലപൊ�ൊ
ഴിിഞ്ഞ ശാാഖകൾ ആകാാശത്ത്് വേ�രുകൾ പടർന്ന രീീതിിയിിൽ ഒരു മരംം കുത്തനെ� നിിർത്തിിയത്്
പോ�ോലുള്ള രൂപമാാണ്് അതിിനുണ്ടാാവുക.
ആഫ്രിിക്കൻ ഗോ�ോത്രക്കാാരുടെെ വിിശ്വാാ�സമനുസരിിച്ച്് പൂ പറിിച്ചാാൽ സിംം�ഹംം ആക്രമിിക്കുംം;
പഴച്ചാാർ കഴിിച്ചാാൽ മുതലയുടെെ ആക്രമണത്തിിൽ നിിന്ന്് രക്ഷപ്പെ�ടുംം. കാാരണംം പൂ പറിിച്ചാാൽ
പഴമുണ്ടാാകിില്ല. പഴംം ആരെെങ്കിിലുംം കഴിിക്കാാനെ�ടുത്താാൽ മാാത്രമേ� ഇതിിന്റെ� ഉറപ്പുള്ള ഷെ�ല്ല്് പൊ�ൊട്ടിി
അടുത്തതിിനുള്ള വിിത്ത്് വിിതരണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുകയുള്ളൂ. വിിശ്വാാ�സത്തെ� പൊ�ൊതിിഞ്ഞ്് ഒരു വൃക്ഷ
ത്തിിന്റെ� സംംരക്ഷണംം ഉറപ്പിിക്കുകയാാണവർ. ഇതിിന്റെ� വലിിയ മരങ്ങളിിൽ ഏകദേ�ശംം രണ്ടാായിിരംം
ലിിറ്ററോ�ോളംം ജലംം സംംഭരിിക്കുംം. അത്യാാ�വശ്യയ സമയത്ത്് അവർ മരത്തിിന്് ദ്വാ�ാരമുണ്ടാാക്കിി വെ�ള്ളംം
കുടിിച്ച്് പിിന്നീീട്് അത്് അടച്ചു വെ�ക്കുംം. പുഞ്ചാാവിിയിിലുംം അജാാനൂരുംം ഈ മരംം എങ്ങനെ� എത്തിി
എന്നത്് ഒരു അത്ഭുതമാാണ്്. നാാട്ടുകാാരുടെെ അഭിിപ്രാായപ്രകാാരംം കടലിിലൂടെെ ഒഴുകിി വരുന്ന കൂമ്പാാ
രങ്ങൾക്കിിടയിിൽ കണ്ട ജീീവനുള്ള ഒരു സസ്യയത്തെ� അമ്പലത്തിിനു മുന്നിിൽ കുത്തിിവെ�ച്ചതാാവാം�ം.
ചിിലർ അതിിനെ� നീീർമാാതളംം എന്ന്് വിിളിിച്ചു.

കടക്കോ�ോടിി
സംംഘകാാലത്തെ� ‘മന്റ’ ത്തെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്ന വിിധംം സംംഘടിിതവുംം ശക്തവുമാായ നീീതിിന്യാാ�യ
സംംവിിധാാനമാാണ്് കടക്കോ�ോടിി. ഏത്് പ്രതിിസന്ധിി നേ�രിിട്ടാാലുംം മുക്കുവർ പുറമെെ നിിന്നുള്ള പരിിഹാാര
മാാർഗ്ഗങ്ങൾ തേ�ടാാറിില്ല. കടൽക്കോ�ോടതിി ലോ�ോപിിച്ച്് കടക്കോ�ോടിി ആയതാാവാം�ം. ഓരോ�ോ തീീരമേ�ഖലയിി
ലുംം വ്യയത്യയസ്തതരംം കടക്കോ�ോടിിയാാണ്് നിിലനിിന്നിിരുന്നത്്. ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ കാാസർഗോ�ോഡ്് മുതൽ
നീീലേ�ശ്വവരംം വരെെയുള്ള ഭാാഗങ്ങളിിലെ� കടൽസംംബന്ധിിയാായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിിഹരിിക്കുന്നതിിനുംം
രമ്യയമാായ ജീീവിിത സാാഹചര്യയങ്ങൾ നിിലനിിർത്തുന്നതിിനുമാാണ്് കടക്കോ�ോടിി ശ്രമിിച്ചത്്. കാാലക്രമേ�ണ
അതിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യംം� കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇപ്പോ�ോൾ ഈ സംംവിിധാാനംം ദുർബലമാായാാണ്് നിിലനിിൽക്കു
ന്നത്്. അതുംം കടൽ സംംബന്ധിിയാായ പ്രശ്ന പരിിഹാാരത്തിിന്് പകരംം സമുദാായ സംംബന്ധിിയാായ
ചർച്ചകൾക്കാാണ്് അവിിടെെ സ്ഥാാനംം.
മുൻകൂട്ടിി അറിിയിിച്ച പരാാതിികൾ മാാത്രമേ� സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യയകാാലത്ത്് പരാാതിി നൽകു
ന്നവർ ‘നടുപ്പണംം’ കാാണിിക്കയാായിി സമർപ്പിിക്കണംം. ഇന്ന്് ഇത്് ‘ഹർജിിപ്പണംം’ എന്നാാണ്് അറിി
യപ്പെ�ടുന്നത്്. കടക്കോ�ോടിി അനുശാാസിിക്കുന്ന ചിിട്ടകൾക്ക്് തടസ്സംം വരുത്തിിയാാൽ അതിിനെ�ല്ലാം�ം
പിിഴ ചുമത്താാറുണ്ട്്. കടക്കോ�ോടിിയിിൽ ദേേശവാാസിികൾ ഇരുന്ന്് സംംസാാരിിക്കാാൻ പാാടിില്ല. അവർ
എഴുന്നേ�റ്റ്് ബഹുമാാനത്തോ�ോടു കൂടിി മാാത്രമേ� തങ്ങളുടെെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കാാവൂ. കൈൈ ചൂണ്ടിി
സംംസാാരിിക്കുന്നതോ�ോ ഉറക്കെ� സംംസാാരിിക്കുന്നതോ�ോ പിിഴയ്ക്ക്് കാാരണമാാകാംം�. കാാരണവന്മാാരുംം
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ആയത്താാന്മാാരുംം സംംസാാരിിക്കുമ്പോ�ോൾ പൂർണ്ണമാായ നിിശബ്ദത പാാലിിച്ചിിരിിക്കണംം. കൂടാാതെ�
സഭയുടെെ അനുവാാദമിില്ലാാതെ� ആർക്കുംം സംംസാാരിിക്കുവാാനുംം പാാടിില്ല. ഏതെ�ങ്കിിലുംം തർക്കമു
ണ്ടാായാാൽ വാാദിിക്കുംം പ്രതിിക്കുംം അനുവദിിച്ച സമയത്ത്് മാാത്രമേ� അവർ സംംസാാരിിക്കാാൻ പാാടുള്ളൂ.
ഇടയിിൽ കയറിി പറയാാനോ�ോ സ്ഥാാനിികർ എടുക്കുന്ന തീീരുമാാനങ്ങളിിൽ വിിമുഖത പ്രകടിിപ്പിിക്കാാനോ�ോ
എതിിർക്കുവാാനോ�ോ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യാാനോ�ോ പാാടിില്ല.
സദാാചാാര സംംബന്ധിിയാായ വിിഷയങ്ങൾ, കുടുംംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊ�ൊഴിിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, കടലിി
ലുണ്ടാാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ, സ്വവത്ത്് തർക്കംം, അടിിപിിടിി കേ�സുകൾ, വിിവാാഹ സംംബന്ധിിയാായ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ തുടങ്ങിി എല്ലാാ പ്രശ്നങ്ങളുംം കടക്കോ�ോടിി മുമ്പാാകെ� പരിിഹരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. പ്രശ്ന പരിിഹാാരംം
മാാത്രമല്ല വിിധിി തീീർപ്പു കൽപ്പിിച്ച്് പ്രതിിയാായിി കൽപ്പിിക്കുന്നവർക്ക്് നിിയതമാായ ശിിക്ഷാാരീീതിികളുംം
നടപ്പിിലാാക്കിിയിിരുന്നു. കൂട്ട്വാാ�യിി വാാങ്ങാാതിിരിിക്കുക, ഭ്രഷ്ട്് കൽപ്പിിക്കുക, പണിിമക്കളെ� വിിലക്കുക
എന്നതാായിിരുന്നു പ്രധാാന ശിിക്ഷാാരീീതിികൾ. ഇവ കൂടാാതെ� പിിഴയൊ�ൊടുക്കുക, താാനത്ത്് എണ്ണ
കൊ�ൊടുക്കുക എന്നിിവ താാരതമ്യേ�േന ലഘുവാായ ശിിക്ഷാാരീീതിികളാാണ്്. കടക്കോ�ോടിി തീീരുമാാനിിക്കുന്ന
ദിിവസങ്ങളിിലോ�ോ യോ�ോഗംം ചേ�രുന്ന ദിിവസങ്ങളിിലോ�ോ തൊ�ൊഴിിലിിന്് പോ�ോകാാൻ പാാടിില്ല അങ്ങനെ�
പോ�ോയാാൽ വള്ളങ്ങൾക്ക്് ‘തോ�ോല്് കുത്തുന്ന’ പതിിവുണ്ടാായിിരുന്നു. അത്് ചെ�യ്താാൽ ആ വള്ളത്തിിൽ
മറ്റുള്ളവരാാരുംം പണിിക്ക്് പോ�ോകാാൻ അനുവാാദമിില്ല. സാാമുദാായിിക സുരക്ഷിിതത്വംം� കടക്കോ�ോടിി കൽപ്പിി
ക്കുന്നതിിനാാൽ ആ വ്യയവസ്ഥയെ� ചോ�ോദ്യം�ംചെ�യ്യാാനോ�ോ കൽപ്പിിക്കുന്ന തീീരുമാാനങ്ങൾ ലംംഘിിക്കാാനോ�ോ
അധിികമാാരുംം തയ്യാാറാായിിരുന്നിില്ല.
കടക്കോ�ോടിിയിിൽ സ്ഥാാനിികർക്ക്് ആചാാര സ്ഥാാനത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യയമനുസരിിച്ച്് തരംംതിി
രിിവുകൾ ഉണ്ട്്. മൂത്തഭഗവതിിയുടെെ കാാരണവർക്കാാണ്് കടക്കോ�ോടിിയിിൽ പ്രധാാന സ്ഥാാനംം. ദേ�വ
കർമ്മംം ചെ�യ്യുന്ന സ്ഥാാനിികൻ ഒരു ഭാാഗത്തുംം. അസുര കർമ്മംം ചെ�യ്യുന്നവർ മറുഭാാഗത്തുമാാണ്്
ഇരിിക്കുന്നത്്. ആദ്യയകാാലത്ത്് കടക്കോ�ോടിി അന്യയജാാതിിയിിൽപ്പെ�ട്ടവരെെയോ�ോ അന്യയമതസ്ഥരെെയോ�ോ
സ്വവസമുദാായത്തിിലുള്ളവരുമാായിി വിിവാാഹംം ചെ�യ്യാാൻ അനുവദിിച്ചിിരുന്നിില്ല. അങ്ങനെ� നടന്നെ�ങ്കിിൽ
അവരുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്ന കുടുംംബങ്ങളെ� സമുദാായത്തിിൽ നിിന്ന്് പുറത്താാക്കിിയിിരുന്നു. സമുദാായ
വുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഏത്് പ്രശ്നവുംം ആദ്യയമെെത്തുന്നത്് ക്ഷേ�ത്രഭരണ സമിിതിിയിിലാാണ്്. അവിിടെെയുംം
സാാധിിക്കാാത്ത അപൂർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾ മാാത്രമേ� പോ�ോലീീസ്് സ്റ്റേ�ഷൻ, കോ�ോടതിി പോ�ോലുള്ള സംംവിിധാാ
നത്തിിലേ�ക്ക്് പോ�ോവുകയുള്ളൂ.
സമുദാായത്തിിൽ ഇപ്പോ�ോഴുംം വിിലക്ക്് കൽപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി നിിലവിിലുണ്ട്്. ഒരു തീീരുമാാനമറിിയിിച്ച്്
അത്് നടപ്പിിൽ വരുത്തുന്നതിിൽ വീീഴ്ച വരുത്തിിയാാൽ തെ�റ്റ്് തിിരുത്തുന്നതു വരെെ അവരുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ടുന്ന ഒരു കാാര്യയത്തിിലുംം ക്ഷേ�ത്രസമിിതിിയോ�ോ സ്ഥാാനിികരോ�ോ ഇടപെ�ടിില്ല. ഉത്സവവുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ട്ട സമയങ്ങളിിൽ എന്തെ�ങ്കിിലുംം അനിിഷ്ട സംംഭവങ്ങളുണ്ടാാക്കിിയാാൽ അയാാൾ പതിിനാായിിരംം
രൂപയുംം ഒരു ക്വിി�ന്റൽ വെ�ളിിച്ചെ�ണ്ണയുംം പിിഴയാായിി അടക്കണംം. പൊ�ൊതുവാായിി ഉണ്ടാാകുന്ന അടിിപിിടിി
കേ�സുകളിിൽ തീീർപ്പു കല്പിിച്ച്് കുറ്റംം ചുമത്തപ്പെ�ടുന്ന ആളുംം പണമാായിി പിിഴയൊ�ൊടുക്കണംം.

കടലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ
കടലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ധാാരാാളംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുണ്ട്്. ‘അമ്മ’ ആയിിട്ടു തന്നെ�യാാണ്് കടലിിനെ�
കാാണുന്നത്്. കടലിിൽ പോ�ോയിി തിിരിിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത്് ചിില സമയത്ത്് കടലിിൽ കാാറ്റുംം കോ�ോളുംം
നിിറഞ്ഞ്് വള്ളംം ആടിിയുലയുംം. കരയിിൽ നിിന്ന്് അത്് കാാണുന്ന സ്ത്രീീകൾ അലമുറയിിട്ട്് കരയുംം. അത്്
കാാണുന്ന പുരുഷന്മാാർ അവരെെ വഴക്ക്് പറയുംം. കാാരണംം സ്ത്രീീ, സ്ത്രീീക്ക്് അനിിഷ്ടമാാണ്് എന്ന
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വിിശ്വാാ�സത്തിിൽ കരയിിലിിരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകളെെ കൂടുതൽ കരയിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി കടലിിലുള്ള മുക്കുവരെെ
കാാറ്റുംം കോ�ോളുംം കൊ�ൊണ്ട്് ബുദ്ധിിമുട്ടിിക്കുമെെന്ന്് അവരെെ വള്ളത്തിിൽ നിിന്ന്് മറിിച്ചിിടുമെെന്നുംം ഉള്ള ഒരു
പ്രചാാരംം നിിലവിിലുണ്ട്്. പുരുഷന്മാാരെെ കടലമ്മ സംംരക്ഷിിക്കുമെെന്നുംം സ്ത്രീീകളെെ വേ�ദനിിപ്പിിക്കാാൻ
ശ്രമിിക്കുമെെന്നുംം പറയപ്പെ�ടുന്നു. കടൽ രാാജാാവാായ തിിമിംം�ഗലത്തെ� കണ്ടാാൽ തീീർച്ചയാായുംം മീീൻ
ലഭിിക്കുമെെന്ന്് അവർ കരുതുന്നു. ‘നീീലക്കൊ�ൊടുവേ�ര്്’ ഒഴുകിി വരുന്നതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ചാാകരയുണ്ടാാ
കുന്നുംം വിിശ്വാാ�സമുണ്ട്്.
ആദ്യയകാാലത്ത്് യാാതൊ�ൊരു സൗൗകര്യയങ്ങളുംം സുരക്ഷാാ സംംവിിധാാനങ്ങളുമിില്ലാാതെ�യാാണ്് കടലിി
ലേ�ക്കുള്ള യാാത്ര. അതിിനാാൽ തന്നെ� കടലിിലേ�ക്ക്് പോ�ോവുക എന്നാാൽ മരിിക്കാാൻ പോ�ോകുക എന്ന
ഭയമാായിിരിിക്കുംം എല്ലാാവർക്കുംം. ആ ഭയത്തിിൽ നിിന്ന്് മുക്തിി നേ�ടാാനാായിിരിിക്കുംം ഇത്രയധിികംം വിിശ്വാാ�
സങ്ങളുംം പ്രാാർത്ഥനകളുംം കടലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ടാാവുക. പാാരിിസ്ഥിിതിികമാായ
നിിരവധിി വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ നിിറഞ്ഞ തിിണയാാണ്് നെ�യ്തൽ.മരക്കാാപ്പ്് പ്രദേേശത്ത്് മാാത്രംം കാാണുന്ന
പയനാാടൻ പുഞ്ചയുടെെ നാാശവുംം കടലാാമയുടെെ വരവിിന്റെ� ഗണ്യയമാായ കുറവുംം കാാലംം തെ�റ്റിിയുള്ള
വരവുംം മത്സ്യയ ലഭ്യയതയുടെെ അഭാാവവുംം പ്രകൃതിിക്ഷോ�ോഭവുംം വരാാനിിരിിക്കുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിിക അസന്തു
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ഡോ�ോ.റീീജ വിി.
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാല മലയാാള വിിഭാാഗംം അസോ�ോ.പ്രൊ�ൊഫസറുംം വകുപ്പ്് മേ�ധാാവിിയുംം. തൃക്കോ�ോട്ടൂർ താായ്്
വഴിി, അജ്ഞാാതരുടെെ ദേ�ശങ്ങൾ, വേ�നലിിൽ നനഞ്ഞ ജീീവിിതാാവിിഷ്കാാരംം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ കർത്താാവ്്.7
പുസതകങ്ങൾ എഡിിറ്റു ചെ�യ്തു.

മ്ലാാവേ�ലിിവാായനയുംം മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രകലയുംം
സജിിത ജിി

ടിി.എംം.ജെ�.എംം. ഗവണ്മെെന്റ്് കോ�ോളേ�ജ്്, മണിിമലക്കുന്ന്്

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
കേ�രളത്തിിലെ� ഏക ചുരുള്ച്ചിിത്രപ്പാാട്ടുവാായനയാായ മ്ലാാവേ�ലിി, പെ�രിിയപുരാാണ പ്രസിിദ്ധമാായ
ചിിരുത്തൊ�ൊണ്ട പുരാാവൃത്തത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷമാായ കഥാാഖ്യാാ�നമാാതൃകയാാണ്്. ചിിത്രരചന, ചിിത്ര
ത്തുണിിയുടെെ നിിര്മ്മിിതിി, അവതരണരീീതിി എന്നിിവയിിലെ�ല്ലാം�ം തനിിമ പുലര്ത്തുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാാന
കലാാരൂപംം അവതരിിപ്പിിക്കാാനറിിയുന്ന ഒരേ�യൊ�ൊരു കലാാകാാരന് മാാത്രമാാണ്് ഇന്ന്് അവശേ�ഷിിക്കു
ന്നത്്. കാാലാാനുസൃതമാായ മാാറ്റങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോയിിട്ടുള്ള മ്ലാാവേ�ലിിച്ചുരുള്ച്ചിിത്രപടനിിര്മ്മിിതിിയുംം
ചിിത്രരചനാാശൈൈലിിയുംം ചിിത്രതലക്രമീീകരണവുംം വിിവരിിക്കുകയാാണ്് പ്രബന്ധലക്ഷ്യംം�.
തുണിിയിിലോ�ോ കടലാാസിിലോ�ോ തുകലിിലോ�ോ വരച്ച്് ചുരുള്രൂപത്തിിലാാക്കിിയ ചിിത്രങ്ങളുടെെ
(Scroll Paintings) സഹാായത്തോ�ോടെെ കഥാാഖ്യാാ�നംം നടത്തുന്ന രാാജസ്ഥാാനിിലെ� ‘പാാബുജിി കാാ
പട്്’, ബാാലിിയിിലെ� ‘വയാാങ്് ബീീവര്’, ഗുജറാാത്തിിലെ� ഗരോ�ോഡകളുടേേയുംം പശ്ചിിമബംംഗാാളിിലെ� പട്വാ�ാ
കളുടേേയുംം ചിിത്രങ്ങള് തുടങ്ങിിയവ ഗവേ�ഷകശ്രദ്ധയാാകര്ഷിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാല് കേ�രളത്തിിലെ� ഏക
ചിിത്രപ്പാാട്ടുവാായനാാരീീതിിയാാണ്് എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിലെ� അനുഷ്ഠാാനകലാാരൂപങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ
മ്ലാാവേ�ലിി. ടാാവേ�ലിി, രാാവേ�ലിി, ഡാാവേ�ലിി, ബ്്ടാാവേ�ലിി, ബ്ലാാവേ�ലിി, മിിടാാവേ�ലിി തുടങ്ങിിയ പേ�രുകളിിലുംം
വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഈ കലാാരൂപത്തിിന്റെ� അവതാാരകര്, പപ്പടനിിര്മ്മാാണംം കുലത്തൊ�ൊഴിി
ലാാക്കിിയ പണ്ടാാരന്മാാര് എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന വീീരശൈൈവരാാണ്്. ‘പെ�രിിയപുരാാണ’ പ്രസിിദ്ധമാായ
ചിിരുത്തൊ�ൊണ്ടപുരാാവൃത്തമാാണ്് മ്ലാാവേ�ലിിയിിലെ� പ്രധാാന കഥാാവസ്തു. ചിിരുത്തൊ�ൊണ്ടന് തന്റെ�
ഏകപുത്രനാായ ചീീരാാളനെ� സന്ന്യാാ�സിിവേ�ഷത്തിിലെ�ത്തിിയ പരമശിിവന്് ബലിി നല്കുകയുംം പിിന്നീീട്്
ശിിവപ്രീീതിിയാാല് ‘അഞ്ചുവയസ്സിിലറുത്ത കുട്ടിി ഏഴു വയസ്സാാകെ� തോ�ോറ്റുകയുംം’ ചെ�യ്യുന്നു. ഇതിിവൃത്തംം
പുത്രബലിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്നിിരിിക്കെ� ‘കിിടാാവുബലിി’ എന്ന പദംം ലോ�ോപിിച്ചാാണ്് കലാാ
രൂപത്തിിന്് പേ�രു വന്നതെ�ന്നു കരുതാംം�. കര്ക്കിിടകമാാസത്തിിലുംം, ശിിവരാാത്രിി ദിിനത്തിിലുംം വളരെെ
പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടുകൂടിി മ്ലാാവേ�ലിിവാായന അവതരിിപ്പിിച്ചുവന്നിിരുന്നതാായിി പഴയ തലമുറയിില് പെ�ട്ടവര്
ഓര്ത്തെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്്. ലഭ്യയമാായ വിിവരങ്ങളനുസരിിച്ച്് എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിലെ� പെ�രുമ്പാാവൂരിിന
ടത്തുള്ള വെ�ങ്ങോ�ോല പീീടിികക്കുടിി നാാരാായണനാാണ്് ഇന്ന്് ഈ രംംഗത്ത്് അവശേ�ഷിിക്കുന്ന ഏക
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കലാാകാാരന്. പിിതൃപ്രീീതിിക്കുംം സന്തതീീഗുണ
ത്തിിനുമാായിി വീീടുകളിില് അനുഷ്ഠിിച്ചുവന്നിിരു
ന്ന അങ്ങേ�യറ്റംം ശിിവസ്തുതിിപരമാായ ഈ
ചിിത്രപ്പാാട്ടുവാായനാാസമ്പ്രദാായംം ചിിത്രരചന,
ചിിത്രത്തുണിിയുടെെ നിിര്മ്മിിതിി, അവതരണ
രീീതിി, വാായനാാസമ്പ്രദാായംം തുടങ്ങിിയവയിി
ലെ�ല്ലാംം� തനിിമ പുലര്ത്തുന്നു.

അവതരണരീീതിി
സവിിശേ�ഷരീീതിിയിില് തയ്യാാറാാക്കിിയ
ചിിത്രത്തുണിിച്ചുരുളുമാായിി വീീടുകളിിലെ�ത്തിി
നിിലവിിളക്ക്് കൊ�ൊളുത്തിിവച്ച്് ചിിത്രങ്ങള്
ഒരു നീീണ്ട വടിി കൊ�ൊണ്ട്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ച്്
ഏകതാാനമാായ സ്വവരത്തിില് കഥ പറയു
കയാാണ്് മ്ലാാവേ�ലിിക്കലാാകാാരന് ചെ�യ്യുക.
ചിിത്രങ്ങള് വരച്ച തുണിി ചുമരിില് തൂക്കിിയിി
ട്ട്് നിിലത്തിിരുന്ന്് വാായനയാാരംംഭിിക്കുന്നു.
ഒട്ടേ�റെെ ചിിത്രങ്ങള് ചിിതറിിക്കിിടക്കുന്ന
ചിിത്രത്തുണിിയുടെെ കീീഴിില് വലതുവശത്തു
ള്ള ചിിത്രത്തിില് തുടങ്ങിി മുകളിില് ഇടതുവശ
ത്തെ� ചിിത്രത്തിില് വാായിിച്ചവസാാനിിപ്പിിക്കു
ന്നു. ഇതിിനിിടയിില് ചിിത്ര വാായന പ്രത്യേ�േക
ക്രമംം ദീീക്ഷിിക്കാാത്തതിിനാാല് പരിിശീീലനംം
സിിദ്ധിിക്കാാത്തവര്ക്ക്് വാായനാാക്രമംം മനസ്സിി
ലാാക്കിിയെ�ടുക്കുക ശ്രമകരമാാണ്്.

ചിിത്രത്തുണിിയുടെെ നിിര്മ്മിിതിി
ഏകദേ�ശംം ഒരു മീീറ്റര് നീീളവുംം അരമീീറ്റര് വീീതിിയുമുള്ള വെ�ളുത്ത മല്മല് തുണിിയാാണ്് ചിിത്രംം
വരയ്ക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി തയ്യാാറാാക്കിി എടുക്കുന്നത്്. അരിിമാാവുംം മനയോ�ോലയുംം ചേ�ര്ത്ത്് കുറുക്കിി
പശയുണ്ടാാക്കിി എടുക്കുന്നു. ഈ പശ തുണിിയിില് ഒരേ� കനത്തിില് തേ�ച്ചുപിിടിിപ്പിിച്ച്് വെ�യിിലത്തുവച്ച്്
ഉണക്കിിയെ�ടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ� തയ്യാാറാാക്കിി എടുത്ത മഞ്ഞ നിിറമുള്ള തുണിിയിിലാാണ്് ചിിത്രങ്ങള്
വരയ്ക്കുന്നത്്. മനയോ�ോലയ്ക്കു പകരംം മഞ്ഞളുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്. ആദ്യയകാാല ചിിത്രങ്ങള് കള്ളിിക
ളിിലാാക്കിി തിിരിിച്ചിിരുന്നിില്ല. കറുപ്പുംം നീീലയുംം നിിറത്തിിലുള്ള മഷിിഗുളിികകള് ചാാലിിച്ച്്, അഗ്രംം ചതച്ച
ഈര്ക്കിിലിിയോ�ോ മയിില്പ്പീീലിിത്തണ്ടോ�ോ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ചിിത്രങ്ങള് വരയ്ക്കുന്നു. കറുത്ത രൂപരേ�ഖയ്ക്കു
ള്ളിില് ചുമപ്പുചാായംം ചേ�ര്ത്ത്് വരച്ച മ്ലാാവേ�ലിി ചിിത്രങ്ങളുംം കാാണാംം�. പണ്ട്് മ്ലാാവിിന്റെ� തോ�ോലിിലാാ
യിിരുന്നു ചിിത്രങ്ങള് വരച്ചിിരുന്നതെ�ന്നുംം അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മ്ലാാവേ�ലിി എന്ന പേ�ര്് വന്നതെ�ന്നുംം
അഭിിപ്രാായമുണ്ട്് (ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണന് കീീഴിില്ലംം 1996:7). സ്ത്രീീ, പുരുഷന്, കുട്ടിി സന്ന്യാാ�സിി, ദേേവന്മാാര് തുടങ്ങിിയ
രൂപങ്ങളെെല്ലാം�ം വേ�ര്തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവാാത്ത വിിധംം സമാാനത പുലര്ത്തുന്നവയാാണ്്. മനുഷ്യയരൂ
പങ്ങളുംം നിിലവിിളക്കുംം പലയിിടത്തുംം ആവര്ത്തിിക്കുന്നു. കൂടാാതെ�, പുലിി, വൃക്ഷംം, തോ�ോണിി, പശു,
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ആന, പാാമ്പ്്, അനന്തശാായിിയാായ വിിഷ്ണു, വാാഴയിില,
ശിിവലിംം�ഗംം തുടങ്ങിിയ ചിിത്രങ്ങളുമുണ്ട്്. ചിിത്രങ്ങള്
പൊ�ൊതുവെ� ദ്വിി�മാാന സ്വവഭാാവമുള്ളതുംം ഒഴുക്കിില്ലാാത്ത
രേ�ഖകള് കൊ�ൊണ്ടുള്ളതുമാാണ്്.
ഇപ്രകാാരംം വരച്ചു തയ്യാാറാാക്കിിയ ചിിത്രത്തുണിി
യുടെെ അഗ്രംം ഏകദേേശംം രണ്ട്് വിിരല് വീീതിിയിില്
തുന്നിിച്ചേ�ര്ത്ത്് അതിിലൂടെെ ഒരു വടിി (മരക്കമ്പ്് )
കയറ്റിി നിിര്ത്തുന്നു. തുണിിയുടെെ രണ്ടഗ്രങ്ങളുംം
ഇപ്രകാാരംം ചെ�യ്യുന്നു. പിിന്നീീട്് വടിിയോ�ോടെെ തുണിി
ചുരുട്ടിി ഈ ചുരുള്ചിിത്രവുംം, ചിിത്രങ്ങള് ചൂണ്ടിിക്കാാ
ണിിക്കാാന് മറ്റൊ�ൊരു വടിിയുമാായിിട്ടാാണ്് കലാാകാാര
ന്മാാര് വീീടുകള് കയറിിയിിറങ്ങുന്നത്്. എന്നാാല് ഇന്ന്്
കീീടങ്ങളിില് നിിന്നുംം മറ്റുംം സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനുള്ള
സൗൗകര്യയത്തിിനുംം ഏറെെക്കാാലംം ഈടുനിില്ക്കുന്ന
തിിനുംം റക്്സിിന്റെ� മറുവശത്ത്് ചിിത്രങ്ങള് വരച്ചു
കാാണാാറുണ്ട്്. മാാത്രവുമല്ല, സ്്കെ�ച്ച്് പേ�നകളുംം
വാാട്ടര്കളറുംം മറ്റുമാായിി എല്ലാാ നിിറങ്ങളുംം ഉപയോ�ോ
ഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. എങ്കിിലുംം മഞ്ഞ പശ്ചാാത്തല
ത്തിില് കറുത്ത്് ബാാഹ്യയരേ�ഖകള്ക്കുള്ളിില് വരയ്ക്കുന്ന
പഴയകാാല ചിിത്രങ്ങളുടെെ പൊ�ൊലിിമ അവയ്ക്കുണ്ടെ�ന്ന്്
പറയാാനാാവിില്ല.

മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രങ്ങളുംം രചനാാശൈൈലിിയുംം
ഏറെെക്കുറെെ അസംംസ്കൃതവുംം ലളിിതവുമാായ രേ�ഖാാ
ചിിത്രശൈൈലിിയാാണ്് മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രങ്ങളുടേേത്് .
മനുഷ്യയരൂപങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ശൈൈലീീവത്്കൃതങ്ങളാാണ്്.
സ്ത്രീീ, പുരുഷന്, കുട്ടിി, സന്ന്യാാ�സിി, വിിഷ്ണു, മറ്റു ദേേവകള്
തുടങ്ങിി മനുഷ്യയരൂപങ്ങള് വളരെെയുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
ഇവരെെത്തമ്മിില് വേ�ര്തിിരിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കാാനാായിി വലിിപ്പത്തിിലോ�ോ, രൂപത്തിിലോ�ോ, വസ്ത്രധാാ
രണത്തിിലോ�ോ ഒന്നുംം യാാതൊ�ൊരു വ്യയത്യാാ�സവുംം ചിിത്രത്തിിലിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മ്ലാാവേ�ലിിവാാ
യനക്കാാരന് ഇതിിലേ�തു രൂപത്തെ�യാാണ്് കഥാാവാായനാാസമയത്ത്് വെ�വ്വേ�റെെ വ്യയക്തിികളാായിി
കണക്കാാക്കുന്നതെ�ന്ന കാാര്യം�ം പ്രേ�ക്ഷകര്ക്ക്് അജ്ഞാാതമാായിിരിിക്കുംം. ഈ പ്രബന്ധരചനയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി
പരിിശോ�ോധിിച്ച മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രത്തുണിികളിില് ചിിലതിില് ഇത്തരംം അമ്പതോ�ോളംം മനുഷ്യയരൂപങ്ങള്
ആവര്ത്തിിക്കുന്നതാായിി കണ്ടു. ദ്രാാവിിഡ കളിിമണ് ശിില്പങ്ങളുടെെ രൂപവുമാായിി സാാദൃശ്യംം� വഹിിക്കുന്നു
ണ്ട്് ഇവ. മനുഷ്യയരൂപങ്ങളിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േകത ഇവയെ�ല്ലാം�ം ഒരു വശംം ചെ�രിിഞ്ഞ രീീതിിയിിലാാണ്്
എന്നുള്ളതാാണ്്. ഒരൊ�ൊറ്റ ചിിത്രംം പോ�ോലുംം കാാഴ്ചക്കാാരന്് അഭിിമുഖമാായിി നിില്ക്കുന്നിില്ല. കൈൈകാാലുകള്
വിിന്യയസിിച്ചിിരിിക്കുന്ന രീീതിി പോ�ോലുംം ഏകതാാനസ്വവഭാാവമുള്ളതാാണ്്. ആന, പശു, പുലിി തുടങ്ങിിയ മൃഗരൂ
പങ്ങളുംം ഇപ്രകാാരംം കാാഴ്ചക്കാാരന്് വശംം ചെ�രിിഞ്ഞ രീീതിിയിിലുള്ളതുംം ദ്രാാവിിഡ കളിിമണ് ശിില്പങ്ങളോ�ോട്്
സമാാനത പുലര്ത്തുന്നതുമാാണ്്. എന്നാാല് ഇന്ന്് ശൈൈലീീസമ്പന്നമാായ ഈ രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളുടെെ
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പ്രാാക്തനസ്വവഭാാവവുംം തനിിമയുംം നഷ്ടപ്പെ�
ടുത്തിിയ രീീതിിയിില് സര്പ്പഭൂഷണനാായ
ശിിവന്റേ�യുംം മറ്റുംം ചിിത്രങ്ങള് ചിിത്രകാാരന്മാാ
രെെക്കൊ�ൊണ്ട്് വളരെെ വിിശദാം�ംശങ്ങളോ�ോടെെ
യഥാാതഥ പ്രതീീതിി ജനിിപ്പിിക്കുംം വിിധംം വരപ്പിി
ച്ച ചിിത്രത്തുണിികളുംം കലാാകാാരന്മാാരിില് ചിിലര്
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതാായിി കണ്ടു.
മനുഷ്യയരൂപങ്ങളെ� കൂടാാതെ� തോ�ോണിി,
ശിിവലിംം�ഗംം, നിിലവിിളക്ക്്, സര്പ്പംം, വൃക്ഷംം,
വീീട്്, കിിണ്ടിി, തൂശനിില, അനന്തശാായിിയാായ
വിിഷ്ണു, കുട, കലങ്ങള് തുടങ്ങിിയ ചിിത്രങ്ങളുംം
കാാണാംം�. ഈ ചിിത്രങ്ങള് ചെ�റുതുംം ദ്വിി�മാാന
സ്വവഭാാവമുള്ളതുമാാണ്്. ഒന്നുംം തന്നെ� വിിശ
ദാം�ംശങ്ങളോ�ോടുകൂടിിയ രൂപങ്ങള് (Detailed
Structure) അല്ല. ഏറെെക്കുറെെയെ�ങ്കിിലുംം
വിിശദാം�ംശങ്ങള് ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു ചിിത്രമു
ള്ളത്് അനന്തന്റേ�താാണ്്. എന്നാാല് മ്ലാാവേ�ലിി
ക്കഥയിിലാാകട്ടെെ ഇതിിനു തീീരെെ പ്രാാധാാന്യയമിില്ല.
കഥാാവാായനയിില് ഒരിിടത്ത്് സന്ദര്ഭത്തിി
നോ�ോട്് ഒട്ടുംം യോ�ോജിിക്കാാത്തവിിധത്തിില് അതിി
തീീര്ത്ഥംം, അനന്തശയനംം എന്നീീ രണ്ടുവാാക്കു
കള് കടന്നുവരുന്നു എന്നുമാാത്രംം. പൊ�ൊതുവെ�
ശൈൈവമതാാനുയാായിികളാായ വീീരശൈൈവരുടെെ
ആദ്യയന്തംം ശിിവസ്തുതിിപരമാായ മ്ലാാവേ�ലിിവാായ
നയിില് അനന്തശയനത്തിിനുംം അതിിന്റെ�
ചിിത്രത്തിിനുംം പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവന്നതിിന്്
കാാരണംം മറ്റൊ�ൊന്നാാകാംം�. മ്ലാാവേ�ലിിക്ക്് പ്രചാാര
മുള്ള പ്രദേ�ശങ്ങളിില് തുല്യയ പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ
നിിലനിില്ക്കുന്ന പുള്ളുവന്മാാരുടെെ സര്പ്പപ്പാാട്ടിിലെ� സര്പ്പക്കളംം ഒരുപക്ഷേ� മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രകാാരന്മാാരെെ
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിരിിക്കാംം�. അതുകൊ�ൊണ്ട്് അങ്ങനെ�യൊ�ൊരു ചിിത്രംം കൂടിി തന്റെ� ചിിത്രത്തുണിിയിില് ഉള്പ്പെ�
ടുത്താാന് ചിിത്രകാാരന്് തോ�ോന്നിിയ താാല്പര്യയമാായിിരിിക്കണംം ഇതിിനുപുറകിിലുള്ളത്്. ഈ ചിിത്രംം ഉള്പ്പെ�
ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഔചിിത്യയക്കുറവ്് പരിിഹരിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിിയാാകണംം ‘അനന്തശയനംം’
എന്നൊ�ൊരു വാാക്ക്് വാായനയിിലെ�വിിടെെയോ�ോ തിിരുകിിവയ്ക്കുവാാന് ശ്രമിിച്ചതുംം.
അടുത്തതാായിി രേ�ഖകളുടെെ പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് പറയാാനുള്ളത്്. വടിിവുകുറഞ്ഞ
തുംം ഒഴുക്കിില്ലാാത്തതുമാായ രേ�ഖകളാാണ്് മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രങ്ങളുടേേത്്. രേ�ഖകള്ക്ക്് കനംം (Thickness)
കൂടുതലാാണ്്. മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രങ്ങളുടെെ ഈ അസംംസ്്കൃതശൈൈലിിക്ക്് അതിിനുപയോ�ോഗിിയ്ക്കുന്ന
തൂലിികയുടെെ പ്രത്യേ�േകതയുംം കലാാകാാരന്റെ� വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയക്കുറവുംം കാാരണമാാകാംം�. പച്ച ഈര്ക്കിിലിി
ചതച്ചുണ്ടാാക്കിിയ ബ്രഷാാണ്് ചിിത്രങ്ങള് വരയ്ക്കാാന് സാാധാാരണ ഉപയോ�ോഗിിയ്ക്കാാറുള്ളത്്. ഇതിിന്് മൃദുത്വംം�
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കുറവാായിിരിിയ്ക്കുംം. വഴക്കംം കുറഞ്ഞ ഇത്തരംം ബ്രഷ്് ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് വരയ്ക്കുമ്പോ�ോള് മന്ത്രത്തകിിടുക
ളിില് നാാരാായംംകൊ�ൊണ്ട്് വരയ്ക്കുമ്പോ�ോഴുള്ള തരത്തിില് ഒഴുക്കു കുറഞ്ഞ രേ�ഖാാസമ്പ്രദാായത്തിിലാാകുന്നു
മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രങ്ങള്. അതിിനാാലാാണ്് ഒടിിവുകളുംം മറ്റുംം ചിിത്രങ്ങളിില് കൂടുതലാായിി കാാണുന്നത്്. രേ�ഖ
കള്ക്ക്് ചടുലത കുറയുമെെങ്കിിലുംം ശക്തിി കൂടുതലാായിിരിിക്കുംം. ലളിിതവുംം അകൃത്രിിമവുമാായിിരിിക്കുംം
ഇത്തരംം രേ�ഖകള്. രേ�ഖകളുടെെ മറ്റൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േകത വര്ത്തുളാാകൃതിിയിിലുള്ളവ തീീരെെ കാാണുന്നിില്ല
എന്നതാാണ്്. ഏറെെക്കുറെെ ജ്യാാ�മിിതീീയ സ്വവഭാാവമുള്ള രേ�ഖകളാാണ്് കൂടുതലുംം. വഴക്കംം കുറഞ്ഞ തൂലിിക
ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് വരയ്ക്കുന്ന രേ�ഖകള്ക്ക്് പൊ�ൊതുവെ� വക്രത കുറവാായിിരിിക്കുംം.

ചിിത്രതലക്രമീീകരണംം (Space Arrangement)
‘ചിിത്രത്തുണിിയുടെെ നിിര്മ്മിിതിി’ എന്ന ഭാാഗത്തിില് സൂചിിപ്പിിച്ചതുപോ�ോലെ� ഏകദേേശംം ഒരു മീീറ്റര് നീീളവുംം
അരമീീറ്റര് വീീതിിയുമുള്ള പ്രത്യേ�േകംം തയ്യാാറാാക്കിിയ തുണിിയാാണ്് മ്ലാാവേ�ലിിയുടെെ ചിിത്രതലംം. ഇതിിലാാ
കമാാനംം നൂറിിലധിികംം രൂപങ്ങള് ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളിിച്ചിിരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. പ്രബന്ധരചനയ്ക്കാായിി
പരിിശോ�ോധിിച്ച മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രത്തുണിികളിില് കള്ളിികളിിലാായിി തിിരിിച്ചതുംം തിിരിിക്കാാത്തതുമാായ സമ്പ്രദാാ
യങ്ങള് കണ്ടു. ആന്ധ്രപ്രദേ�ശിിലെ� കലങ്കാാരിി ചിിത്രരചന, കല്ക്കത്തയിിലെ� കാാളിിഘട്ട്് ചിിത്രങ്ങള്,
കല്ക്കത്തയിിലെ� പട്വാ�ാകളുടെെ ചിിത്രങ്ങള്, രാാജസ്ഥാാനിിലെ� പാാര്ഹ്് ചിിത്രങ്ങള്, ബീീഹാാറിിലെ�
മധുബാാനിി ചിിത്രങ്ങള്, തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ� ക്ഷേ�ത്രഭിിത്തിികളിില് വരയ്ക്കുന്ന നാാടോ�ോടിിച്ചിിത്രങ്ങള് ഇവയിി
ലെ�ല്ലാംം� കള്ളിികള്ക്കുള്ളിിലെ� രചനാാരീീതിിയുണ്ട്്. കൂടുതല് പഴക്കംം തോ�ോന്നിിച്ച ചിിത്രത്തുണിികള്
കളങ്ങളിിലാായിി തിിരിിക്കാാത്ത രീീതിിയിിലുള്ളവയാായിിരുന്നു. ചിിത്രങ്ങള് പ്രത്യേ�േക ക്രമമിില്ലാാതെ�
ചിിതറിിക്കിിടക്കുന്ന രീീതിിയിിലുമാാണ്് കാാണപ്പെ�ട്ടത്്. പിില്ക്കാാലത്ത്് വന്ന ഫോ�ോട്ടോ�ോഗ്രാാഫിിയുടെെയുംം
സിിനിിമയുടെെയുംം മറ്റുംം സ്വാാ�ധീീനഫലമാായിിട്ടാായിിരിിക്കണംം ആധുനിിക കാാലത്തെ� മ്ലാാവേ�ലിിച്ചിിത്രങ്ങ
ള്ക്ക്് ഇന്നുകാാണുന്ന തരത്തിിലുള്ള ഫ്രെ�യിംം� സങ്കല്പംം കൈൈവന്നത്്. ഇന്നത്തെ� ചിിത്രങ്ങള് കള്ളിിക
ളിിലാാക്കിി തിിരിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കഥാാവാായനയുടെെ ക്രമത്തിിനനുസരിിച്ചല്ല അവയുടേേയുംം ക്രമീീകരണംം.
താാഴെെ വലതുവശത്തെ� ചിിത്രത്തിില് തുടക്കവുംം, മുകളിില് ഇടതുവശത്തെ� ചിിത്രത്തിില് കഥയുടെെ
ഒടുക്കവുമാാണ്്. എന്നാാല് ഇതിിനിിടയിിലുള്ള കഥാാഭാാഗങ്ങള് തുടര്ച്ചയോ�ോടെെയല്ല വരച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
തങ്ങളുടെെ പ്രേ�ക്ഷകര് വളരെെ ലളിിതമാായിി ഈ ക്രമംം മനസ്സിിലാാക്കരുതെ�ന്നുള്ള കലാാകാാരന്റെ� ഉദ്ദേ�
ശ്യയമാായിിരിിക്കണംം ചിിത്രങ്ങള് ഈ വിിധംം വിിന്യയസിിക്കപ്പെ�ടാാനുള്ള കാാരണംം. അതുപോ�ോലെ� തന്നെ�
പല കഥാാഭാാഗങ്ങളുംം ചിിത്രത്തിിലുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കാാഴ്ചക്കാാരന്് ഒറ്റച്ചിിത്രംം പോ�ോലെ� ആസ്വവദിിക്കാാനാാവുംം
വിിധത്തിിലാാണ്് ഇതിിലെ� സ്ഥലക്രമീീകരണംം (Space Arrangement). വാായനയിില് പ്രാാധാാന്യംം�
കൂടുതലുള്ള കഥാാഭാാഗങ്ങളുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം, ചിിത്രതലത്തിില് ഒന്നിിനുംം തന്നെ� വലിിപ്പംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ വിിശ
ദാം�ംശങ്ങളുള്പ്പെ�ടെെയുള്ള ചിിത്രീീകരണംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവരുത്താാനുള്ള ബോ�ോധപൂര്വ്വ
മാായ യാാതൊ�ൊരു ശ്രമവുംം കാാണുന്നിില്ല.
പഴക്കംം കുറഞ്ഞ ഒരു ചിിത്രത്തുണിിയിിലെ� സ്ഥലക്രമീീകരണംം വളരെെ ബോ�ോധപൂര്വ്വമുള്ളതുംം വ്യയ
ത്യയസ്തത പുലര്ത്തുന്നതുമാായിി കണ്ടു. ടാാവേ�ലിി വാായനക്കാാരന് ചിിത്രത്തുണിി സ്വവയംം തയ്യാാറാാക്കുന്ന
പതിിവു രീീതിിക്ക്് പകരംം ചിിത്രകാാരനെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് വരപ്പിിച്ച ഒന്നാായിിരുന്നു അത്്. ഇതിില് കളങ്ങളുംം
ചിിത്രങ്ങളുംം എണ്ണംം വളരെെ കുറവാായിിരുന്നു. വിിശദാം�ംശങ്ങളോ�ോടെെ യഥാാതഥ പ്രതീീതിി ജനിിപ്പിിക്കുംം
വിിധംം വരച്ച ഈ ചിിത്രങ്ങളാാകട്ടെെ വലിിപ്പക്കൂടുതലുള്ളവയുമാായിിരുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഒട്ടേ�റെെ
കഥാാ സന്ദര്ഭങ്ങള് ചിിത്രങ്ങളിില് നിിന്ന്് ഒഴിിവാാക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചിിത്രകാാരന്റെ� താാല്പര്യയത്തിിനനുസ
രിിച്ച്് ചിില കഥാാസന്ദര്ഭങ്ങള്ക്ക്് ചിിത്രീീകരണത്തിില് പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവരിികയുംം അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
തനതുശൈൈലിി നഷ്ടപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. പ്രാാക്തനത പുലര്ത്തുന്ന ഒരു തനതു രചനാാശൈൈലിിയെ�
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ആധുനിിക ഫ്രെ�യിംം� സങ്കല്പത്തിിനനുസരിിച്ച്് ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോഴുള്ള നഷ്ടങ്ങളാായിി ഇവയെ�
കണക്കാാക്കാംം�.

ഉപസംംഹാാരംം
മ്ലാാവേ�ലിിവാായന നിിത്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാക്കിിയിിരുന്ന കലാാകാാരന്മാാര് മുന്തലമുറയിിലുണ്ടാായിിരുന്നു. കര്ക്കിി
ടകമാാസത്തിില് അനുഷ്ഠിിക്കുന്നത്് പുണ്യയമാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുകയുംം ആലുവാാ ശിിവരാാത്രിി നാാള്
ബലിിയിിടാാനെ�ത്തുന്നവരുടെെ ആവശ്യാാ�ര്ത്ഥംം രാാത്രിി മുഴുവനുംം വാായന നടത്തുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു.
മ്ലാാവേ�ലിി വാായനയിില് പ്രശസ്തനാായിിരുന്ന അങ്കമാാലിി തുറവൂര് കുട്ടപ്പനാാശാാന് അടുത്തകാാലത്ത്്
അരങ്ങൊ�ൊഴിിഞ്ഞതോ�ോടെെ പീീടിികക്കുടിി നാാരാായണന് എന്ന ഏക കലാാകാാരനിിലേ�യ്ക്ക്് മ്ലാാവേ�ലിി
വാായന ഒതുങ്ങിിക്കഴിിഞ്ഞു. വാായന ഒരു മണിിക്കൂറോ�ോളംം നീീണ്ടുനിിന്നിിരുന്നു എന്ന പഴമക്കാാര്
പറയുമ്പോ�ോള് പത്തുമിിനിിറ്റിിലധിികംം നീീണ്ടുനിില്ക്കാാത്ത വാാങ്്മയമാാണ്് ഇപ്പോ�ോള് അവശേ�ഷിിക്കു
ന്നത്്. വീീടുകള്തോ�ോറുംം കയറിിയിിറങ്ങിിയുള്ള അവതരണംം തീീര്ത്തുംം നിിലച്ചിിരിിക്കുന്നു. ചുരുക്കംം ചിില
സെ�മിിനാാറുകളിിലുംം സാംം�സ്്കാാരിിക പരിിപാാടിികളിിലുംം പുതുതലമുറയെ� പഴമ പരിിചയപ്പെ�ടാാനെ�
ന്നവിിധംം നടത്തുന്ന ഒറ്റപ്പെ�ട്ട ഓര്മ്മപ്പെ�ടുത്തലുകളുമാായിി നാാരാായണനാാശാാന് മ്ലാാവേ�ലിി വാായന
നടത്തിിവരുന്നുണ്ട്്. എന്നിിരുന്നാാലുംം കേ�രളത്തിിലെ� ഒരേ�യൊ�ൊരു ചുരുള്ച്ചിിത്രപ്പാാട്ടുവാായനാാരീീതിിയാായ
മ്ലാാവേ�ലിിക്ക്് പിിന്തുടര്ച്ചക്കാാരിില്ലെ�ന്നത്് ഖേ�ദകരമാായ വസ്തുതയാായിി നിിലനിില്ക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥ/ലേ�ഖനസൂചിി
1.

ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണന് കീീഴിില്ലംം, നാാമാാവശേ�ഷമാാകുന്ന നാാടന് കലകള്, മീീടാാവേ�ലിി - സാാഹിിതീീ സാായകംം, മെെയ്് 1996

2.

രാാജഗോ�ോപാാലന്, സിി.ആര്, ഗോ�ോത്രകലാാവടിിവുകള്, നാാട്ടറിിവു പഠനകേ�ന്ദ്രംം, തൃശ്ശൂര്, 2001

3.

വിിജയകുമാാര് മേ�നോ�ോന്, ഇന്ത്യയയിിലെ� നാാടോ�ോടിിച്ചിിത്രകല, കേ�രളീീയതയുടെെ നാാട്ടറിിവ്്, ഓഗസ്റ്റ്് -ഒക്്ടോ�ോബര് 2000)

4.

Knecht.Peter, Asian Folklore Studies, Vol. LXI.1, Japan, Noyoga: Anthro Pological Institute,
Nanzan Univeristy, 2002

മുഖ്യയ ആവേ�ദകന്
ശ്രീീ. പീീടിികക്കുടിി നാാരാായണന്, വെ�ങ്ങോ�ോല, എറണാാകുളംം ജിില്ല.

ചിിത്രങ്ങള്
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

സജിിത ജിി.
കാാലടിി സംംസ്കൃതസർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദംം. എംം.ജിി.
യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് ബിി.എഡ്്., സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സിിൽ നിിന്ന്് എംംഫിിൽ. ഇടുക്കിി ജിില്ലയിിൽ
ഹൈൈസ്കൂൾ അധ്യാാ�പിികയിിരുന്നു. ഇപ്പോ�ോൾ മണിിമലക്കുന്ന്് ടിി.എംം.ജെ�.എംം. ഗവണ്മെ�ന്റ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ
അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ. കാാലടിി സംംസ്കൃതസർവകലാാശാാലയിിൽ ‘തമിിഴ്് ക്ലാാസ്സിിക്കൽ സാാഹിിത്യയവുംം
കേ�രളത്തിിലെ� നാാടോ�ോടിിവഴക്കങ്ങളുംം’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.

ഭിിന്നശേ�ഷിി വ്യയവഹാാരങ്ങൾ: സാാമൂഹിിക ബലതന്ത്രങ്ങളുംം
സാംം�സ്കാാരിിക പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം
സ്റ്റാാലിിൻ ദാാസ്് പടിിഞ്ഞാാറെെ പുരക്കൽ

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ഗവ. ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

രോ�ോഗംം /ആരോ�ോഗ്യംം�, ബലംം /ബലഹീീനത തുടങ്ങിിയ ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ നിിലകളെെ
വിിവിിധങ്ങളാായ ജ്ഞാാനശാാഖകൾ വ്യയത്യയസ്തമാാർഗ്ഗങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് പൊ�ൊതുവെ� സമീീപിിക്കാാറുള്ളത്്.
വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രംം, ജീീവശാാസ്ത്രംം, മന:ശാാസ്ത്രംം, സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രംം, തത്വവചിിന്ത, മതംം തുടങ്ങിിയ ജ്ഞാാ
നമേ�ഖലകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് ശരീീരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ബൗൗദ്ധിികശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള ആധുനിി
കധാാരണകൾ രൂപമെെടുക്കുന്നത്്. അതേ� സമയംം മതംം, പാാരമ്പര്യം�ം, പരമ്പരാാഗത സങ്കല്പങ്ങൾ
എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� ശരീീരത്തെ�യുംം ബുദ്ധിിയെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ളസങ്കല്പനങ്ങളെെ ആഴത്തിിൽ സ്വാാ�ധീീ
നിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതാായിി കാാണാംം�. സമൂഹത്തിിന്റെ� ദൈൈനംംദിിന വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ തൊ�ൊഴിിൽ,
വർഗ്ഗംം, വർണ്ണംം,ജാാതിി, മതംം, ലിംം�ഗപദവിി എന്നിിവയുടെെയൊ�ൊക്കെ� അടിിത്തറയിിൽ ശാാരീീരിിക
ബൗൗദ്ധിികാാവസ്ഥകളെെക്കുറിിച്ച്് വിിവിിധങ്ങളാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ രൂപപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ശാാരീീരിികവുംം ബുദ്ധിി
പരവുമാായ വെ�ല്ലുവിിളിികൾ നേ�രിിടുന്നവരെെ ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാർ (Disabled/Differently Abled)
എന്നാാണ്് പൊ�ൊതുവെ� വ്യയവഹരിിച്ചു വരാാറുള്ളത്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അനുഭവങ്ങളെെയുംം
ആവിിഷ്്കാാരങ്ങളെ�യുംം നിിർമ്മിിതിികളെ�യുംം പഠിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന വൈൈജ്ഞാാനിിക മേ�ഖലയാാണ്്
ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനംം (Disability Studies). വിിവിിധ ജ്ഞാാനശാാഖകളുമാായിിബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്ന
അന്തർവൈൈജ്ഞാാനിിക സ്വവഭാാവമുള്ളതാാണ്് ഈ പഠനമേ�ഖല. ഭിിന്നശേ�ഷിി എന്ന അനുഭവത്തെ�
കേ�ന്ദ്രബിിന്ദുവാായിി പരിിഗണിിച്ച്് ശാാരീീരിികവുംം ബുദ്ധിിപരവുമാായ വ്യയതിിരിിക്തതകളെെ സാാമൂഹിിക
നിിർമ്മിിതിിയാായുംം (Social Construct) സാംം�സ്്കാാരിികരൂപമാായുംം (Cultural Phenomenon)
തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം അതിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ വൈൈകല്യാാ�നുഭവങ്ങളെ�യുംം ആവിിഷ്്ക്കാാരങ്ങളെെയുംം
വിിശദീീകരിിക്കുകയുമാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനമേ�ഖലയിിലെ� അന്വേ�േഷണങ്ങൾ.
ശാാരീീരിികവുംം ബുദ്ധിിപരവുമാായ സവിിശേ�ഷാാവസ്ഥകളെെക്കുറിിച്ചുള്ള സാാമൂഹിികധാാര
ണകൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്് എങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്് സാാമൂഹിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ
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ആന്തരാാർത്ഥങ്ങൾ വ്യയക്തമാാകുവാാൻ സഹാായകരമാാണ്്. സാാമൂഹിികാാന്തർഗതങ്ങളെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്യുന്ന സാാമൂഹിിക പഠനശാാഖക്ക്് ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ സവിിശേ�ഷപ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിക
ളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സാാമൂഹിിക ധാാരണകളുടെെ നിിർമ്മിിതിിയുംം ഊന്നലുകളുംം ചരിിത്രപരമാായിി തിിരിിച്ചറിിയു
വാാനുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനുംം സാാമൂഹിിക ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� സങ്കല്പനങ്ങളുംം രീീതിിശാാസ്ത്രങ്ങളുംം ഭിിന്ന
ശേ�ഷിിപഠനമേ�ഖലയിിൽ ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ സവിിശേ�ഷ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്.
സാാമൂഹിിക ജീീവിിതത്തിിലെ� ദൈൈനംംദിിന വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നാാണ്്, രോ�ോഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം
ആരോ�ോഗ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള പൊ�ൊതുധാാരണകൾ, രൂപമെെടുക്കുന്നത്്. സാാമൂഹിികഘടനയുടെെ സ്വവഭാാവ
മനുസരിിച്ച്് വ്യയക്തിികളിിൽ നിിക്ഷിിപ്തമാായിിട്ടുള്ള കർത്തവ്യംം� നിിറവേ�റ്റാാനുള്ള ശേ�ഷിിയാാണ്് ആരോ�ോഗ്യംം�.
ചിിലതലങ്ങളിിലെ�ങ്കിിലുംം ആധുനിികതയുടെെ നിിർമ്മിിതിിയാായ സാാമൂഹിിക സത്തയാായാാണ്് വ്യയക്തിിയെ�
പരിിഗണിിച്ചു പോ�ോരുന്നത്്. കേ�രളംം പോ�ോലുള്ള സാാമ്പ്രദാായിിക സമൂഹത്തിിൽ ജാാതിി, മതംം, ലിംം�ഗപദവിി,
വർഗ്ഗംം തുടങ്ങിിയ തന്മകൾക്കപ്പുറത്ത്് വ്യയക്തിിസത്ത എത്രത്തോ�ോളംം അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്
എന്നത്് പരിിഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേേ വ്യയക്തിിയെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള ഭിിന്നശേ�ഷിി സങ്കല്പനത്തെ�
ചർച്ചക്കെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയൂ. സ്ത്രീീകളുംം കീീഴാാളരുംം മറ്റ്്പാാർശ്വവവല്കൃതരുംം സാാമ്പ്രദാായിിക സാാമൂഹിിക
ഘടനയിിലുംം വർത്തമാാനകാാല സാാമൂഹിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം ആധുനിിക വ്യയക്തിികളാായിി എത്ര
ത്തോ�ോളംം പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്എന്ന കാാര്യയത്തിിൽ സന്ദേ�ഹങ്ങൾ നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്്
അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സൈൈദ്ധാാന്തിിക വിിചാാരങ്ങളെെ സ്വവത്വവവിിചാാര
ങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടതിിലേ�ക്കാാണ്് വിിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്്. സമൂഹത്തേ�യുംം
സംംസ്്കാാരത്തേ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള രാാഷ്ട്രീീയപ്രയോ�ോഗങ്ങളെെ സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് സാാമൂഹിിക പഠിിതാാക്കൾ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
സ്ത്രീീകൾ, കീീഴാാളർ, ന്യൂൂനപക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ പാാർശ്വവവല്കൃതരുടെെ മേ�ലുള്ള വിിവേ�ചനങ്ങളെെ
യുംം പാാരിിസ്ഥിിതിിക പ്രശ്നങ്ങളെെയുംം സാാമൂഹിികനീീതിിയുടെെ അടിിത്തറയിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ട്് ചർച്ച
ചെ�യ്യാാനുംം പഠിിക്കാാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വ്യാാ�പകമാായിി ആരംംഭിിക്കുന്നത്് ആയിിരത്തിി തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി
അറുപതുകൾ മുതലാാണ്്.ഇതിിന്നർത്ഥംം അറുപതുകൾക്കു മുമ്പ്് സ്ത്രീീകൾ, കീീഴാാളർ, മറ്റ്് പാാർശ്വവവ
ല്കൃതർ, പരിിസ്ഥിിതിി തുടങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ചർച്ചകളോ�ോ അന്വേ�േഷണങ്ങളോ�ോ
ഉണ്ടാായിിട്ടിില്ല എന്നല്ല, അറുപതുകൾ മുതലാാണ്് പാാർശ്വവവല്കൃത വിിഭാാഗങ്ങളുടേ�യുംം പരിിസ്ഥിിതിി
മുതലാായ കാാതലാായ വിിഷയങ്ങളുടേ�യുംംമേ�ൽ സവിിശേ�ഷമാായ സൈൈദ്ധാാന്തിികാാവബോ�ോധത്തോ�ോ
ടെെയുള്ള ഇടപെ�ടലുകൾ ഉണ്ടാായിിത്തുടങ്ങിിയത്് എന്നു മാാത്രമാാണ്്.

ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനത്തിിന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിിക അടിിത്തറ മാാർക്്സിിസംം, ആധുനിിക
സ്ത്രീീവാാദംം, ഘടനാാവാാദാാനന്തര സമീീപനങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ ജ്ഞാാനമണ്ഡലങ്ങളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്നുവെ�ന്ന്് ‘ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ സിിദ്ധാാന്തവല്കരണംം’ എന്ന
പ്രബന്ധത്തിിൽ ഗാാർത്ത്് വിില്യംം�സ്് (Gareth williams) സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.1
ശാാരീീരിികവുംം ബുദ്ധിിപരവുമാായ ഭിിന്നശേ�ഷിികളെെക്കുറിിച്ചുള്ള സാംം�സ്്കാാരിിക
ആശയാാവലിികളുടെെ നിിർമ്മിിതിിയുടെെ പശ്ചാാത്തലംം പരിിഗണിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേ�
ഭിിന്നശേ�ഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഏതു പഠനത്തിിനുംം തുടക്കംം കുറിിക്കാാൻ കഴിിയൂ
എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്. സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രസിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെയുംം
സാാമൂഹിിക തത്വവശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം വ്യയത്യയസ്തതലങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാായ ആധുനിികാാ
നന്തരഗതിിഭേ�ദങ്ങൾ ഏകകേ�ന്ദ്രിിതമാായിിരുന്ന നിിർവ്വചനങ്ങളെെയുംം സാാങ്കേ�തിിക
പദാാവലിികളെ�യുംം വലിിയ തോ�ോതിിൽ മാാറ്റിിപ്പണിിഞ്ഞു.
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പുതിിയ നിിലപാാടുകൾ
ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ ആവിിഷ്്കാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം ബഹുസ്വവരതയിിലധിിഷ്ഠിി
തമാായ സമീീപനങ്ങൾ മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ക്കാാൻ സഹാായിിച്ചു. ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനമേ�ഖലയിിലെ� ഏറ്റവുംം
അടിിസ്ഥാാനപരമാായ പ്രശ്നംം ഭിിന്നശേ�ഷിി എന്ന സങ്കല്പനത്തിിന്റെ� സങ്കീീർണ്ണതയാാണ്്.2 നിിർവ്വചന
ങ്ങൾക്കുംം വിിശദീീകരണങ്ങൾക്കുംം അനാായാാസംം വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവിി
ധങ്ങളാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ. ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� കൃത്യയമാായിി നിിർവ്വചിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വൈൈദ്യയശാാസ്ത്ര
മാാതൃക (Medical Model), സാാമൂഹ്യയ മാാതൃക (Social Model) എന്നീീ നിിർവ്വചന മാാതൃകകളെ�
രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രംം ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� രോ�ോഗംംമൂലമോ�ോ ശാാരീീരിികാാവശതമൂലമോ�ോ പരിിക്കുമൂലമോ�ോ
സംംഭവിിക്കുന്ന ശരീീരാാധിിഷ്ഠിിതമാായ അവസ്ഥയാായാാണ്് കാാണുന്നത്്. ശാാരീീരിികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ
ശേ�ഷിിയുടെെ കാാര്യയത്തിിൽ വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രമാാതൃക ഊന്നൽ കൊ�ൊടുക്കുന്നു. ചിികിിത്സയുംം പരിിചരണവുംം
പുനരധിിവാാസവുംം വഴിി ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ കാാരണങ്ങളെെ കണ്ടെ�ത്തിി ചിികിിത്സാാവിിധിികളുടെെ സഹാാ
യത്തോ�ോടെെ പരിിഹരിിക്കാാനാാവുംം എന്നാാണ്് വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രമാാതൃകയുടെെ നിിലപാാട്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാർ
നേ�രിിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിിഹരിിക്കുന്നതിിനേ�ക്കാാൾ ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിനുംം ചിികിിത്സിി
ക്കുന്നതിിനുമാാണ്് വൈൈദ്യയശാാസ്ത്ര മാാതൃകയിിൽ ശ്രദ്ധിിക്കുന്നത്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ ഫലങ്ങളെെക്കാാൾ
കാാരണങ്ങളിിലാാണ്് ഈ മാാതൃക ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്്.3
സാാമൂഹ്യയ മാാതൃക (Social Model) ഭിിന്നശേ�ഷിികളെെ സാാമൂഹിികനിിർമ്മിിതിിയാായിി കാാണുകയുംം
മനുഷ്യാാ�വകാാശ പ്രശ്നമാായിി മനസ്സിിലാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഒരാാളുടെെ സാാമൂഹിികനിിലയെ� അസന്തു
ലിിതപ്പെ�ടുത്തുന്ന ശാാരീീരിിക-മാാനസിിക പ്രകടനശേ�ഷിിയുടെെ ന്യൂൂനതയെ�യാാണ്് സാാമൂഹിിക മാാതൃക
ഭിിന്നശേ�ഷിിയാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ഈ സവിിശേ�ഷ ന്യൂൂനതമൂലംം ഒരു വ്യയക്തിിക്ക്് മറ്റുള്ള
വരെെപ്പോ�ോലെ� സമൂഹത്തിിൽ ഇടപെ�ടൽ ശേ�ഷിി കൈൈവരിിക്കാാൻ സാാധ്യയമല്ലാാതാാവുകയോ�ോ പരിിമിി
തപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നു. അഥവാാ ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരുടെെ ആവശ്യയങ്ങളെ�യുംം അവകാാശങ്ങളെ�യുംം
സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിൽ സമൂഹംം പരാാജയപ്പെ�ടുന്നു. മനുഷ്യയനുംം അവന്റെ� പരിിതസ്ഥിിതിിയുംം തമ്മിിലുള്ള
ചലനാാത്മകമാായ പരസ്പര വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ� ഉല്പന്നമാായിി ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� കാാണുമ്പോ�ോൾ സമൂഹംം,
സംംസ്്കാാരംം, സമ്പത്ത്്, രാാഷ്ട്രീീയംം തുടങ്ങിിയ വിിശാാലഭൂമിികകളിിലേ�ക്ക്് ഈ പ്രശ്നപരിിസരംം മാാറുന്നു.
വ്യയക്തിിയേ�ക്കാാൾ സമൂഹത്തിിനാാണിിവിിടെെ ഊന്നൽ. ഈ വീീക്ഷണപ്രകാാരംം ഭിിന്നശേ�ഷിി അടിിസ്ഥാാ
നപരമാായിി വിികലമാായ പരിിതസ്ഥിിതിിയുടെെയുംം സാാമൂഹിിക സംംവിിധാാനത്തിിന്റെ�യുംം പരിിണിിതഫല
മാാണ്്. വിികലമാായ സാാമൂഹിിക സംംവിിധാാനത്തിിന്റെ� കാാരണങ്ങളിിൽ പ്രധാാനംം സാാമൂഹിികാാസമത്വവ
വുംം ദാാരിിദ്ര്യയവുമാാണ്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� സാാമൂഹ്യയ നിിർമ്മിിതിിയാായിി അംംഗീീകരിിക്കുന്ന നിിർവ്വചനങ്ങൾ
സമൂലമാായ സാാമൂഹ്യയ പരിിണാാമംം ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്തതാാണ്് എന്നതിിന്റെ� സൂചകങ്ങളാാണ്്.
സമൂഹങ്ങൾതോ�ോറുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരോ�ോടുള്ള സമീീപനങ്ങളിിൽ വലിിയ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾകാാ
ണാംം�. ആരോ�ോഗ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അനാാരോ�ോഗ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ശാാരീീരിികവുംം ബുദ്ധിിപരവുമാായ തുല
നാാവസ്ഥയെ�ക്കുറിിച്ചുമൊ�ൊക്കെ� വിിവിിധസമൂഹങ്ങൾ സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുന്ന ജീീവിിതാാവബോ�ോധങ്ങൾ
വ്യയത്യയസ്തമാാകയാാലാാണ്് ഇങ്ങനെ� സംംഭവിിക്കുന്നത്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് സമൂഹംം നൽകുന്ന
ഊന്നലുകൾ സാാമൂഹിിക മനോ�ോഭാാവംം എന്നിിവ സാാമൂഹിിക ശ്രേ�ണീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളു
ടേ�യുമൊ�ൊക്കെ� സ്വാാ�ധീീനത്താാൽ രൂപപ്പെ�ടുന്നതാാണ്്. ഈയർത്ഥത്തിിലാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിി സ്വവത്വവനിിർ
മ്മിിതിിയുടെെ ഉള്ളടക്കമാായിി മാാറുന്നത്്. അതാായത്് സാാമൂഹിിക മന:സ്ഥിിതിിയാാണ്് സാാരാം�ംശത്തിിൽ
ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ സവിിശേ�ഷാാവസ്ഥയെ� ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ ശ്രേ�ണിിയിിൽ സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
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പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ വ്യാാ�വസാായിിക സംംസ്കാാരവുംം വിികസന സങ്കല്പങ്ങളുംം യൂറോ�ോപ്പിിൽ
ആധുനിിക വ്യയക്തിിയെ� വിിഭാാവനംം ചെ�യ്തതിിന്റെ� ചരിിത്രപശ്ചാാത്തലംം വിിശകലനംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് മിിഷേ�ൽ ഫൂക്കോ�ോ (Michel Foucault) ആധുനിികവൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ചിികിിത്സാാ
സമ്പ്രദാായങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുമുള്ള തന്റെ� നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതമാായ
ആധുനിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രവുംം ചിികിിത്സാാ സമ്പ്രദാായങ്ങളുംം സങ്കല്പങ്ങളുംം എത്തരത്തിിലാാണ്്
ആധുനിിക യൂറോ�ോപ്യയൻ വ്യയക്തിിസത്തയെ� നിിർവ്വചിിച്ചെ�ടുത്തത്് എന്ന നിിർണ്ണാായക വിിഷയത്തിിലേ�
ക്ക്് വിിരൽ ചൂണ്ടുകയാാണ്് ഫൂക്കോ�ോ.4 പാാശ്ചാാത്യയ ശാാസ്ത്രംം ചിില തലങ്ങളിിലെ�ങ്കിിലുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�
പരാാമർശിിക്കുന്നതുംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നതുംം വ്യയക്തിിസത്തയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് എന്നതിി
നാാലാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ ആധുനിികവ്യയക്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി
ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നത്്. വ്യയക്തിിയുടെെ അപൂർണ്ണതയെ�യാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയാായിി പൊ�ൊതുവെ� പാാശ്ചാാത്യയ
വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രംം കണക്കിിലെ�ടുക്കുന്നത്്. അതിിനാാൽ വ്യയക്തിിയെ� താാത്വിി�കമാായിി നിിർവ്വചിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുംം
വിിമർശനാാത്മകമാായിി വിിശദീീകരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുംം മാാത്രമേ� ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള നിിർവ്വചനങ്ങളെെ
മനസ്സിിലാാക്കാാനാാവൂ.
സത്തയുള്ള ഒന്നാായിി (ontologically given) വ്യയക്തിിയെ� പരിിഗണിിക്കുകയെ�ന്നത്്
ആധുനിിക ചിിന്തകരുടെെ പൊ�ൊതുവാായ പ്രശ്നമാാണ്്. ആധുനിിക മുതലാാളിിത്ത ക്രമത്തിിന്റെ� പശ്ചാാ
ത്തലത്തിിൽ സ്വവകാാര്യയസ്വവത്തുടമസ്ഥതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ക്രമേേണ കരുപ്പിിടിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു
പ്രതിിഭാാസമാാണ്് വ്യയക്തിി. പൗൗരസമൂഹത്തിിൽ വ്യയക്തിികൾ വിിഭിിന്ന പൊ�ൊതുസ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ
നിിബദ്ധരാാണ്്. അത്തരംം പൊ�ൊതുസ്ഥാാപനങ്ങൾ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ഒന്നാാണ്് വ്യയക്തിി എന്ന നിില
പാാട്്,വ്യയക്തിിയുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിിക നിിർമ്മിിതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഒരു നിിരീീക്ഷണമാാണ്്.5
ഈ നിിർമ്മാാണ പ്രക്രിിയയിിലെ� ഏറ്റവുംം പ്രധാാന ശക്തിി കമ്പോ�ോളംം തന്നെ�യാാണ്്. രോ�ോഗങ്ങളെെയുംം
ഭിിന്നശേ�ഷിിയേ�യുംം നിിർവ്വചിിക്കാാനുംം നിിർണ്ണയിിക്കാാനുംം പരിിഹാാരങ്ങൾ നിിർദ്ദേേശിിക്കാാനുംം ഔഷധ
ങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കാാനുംം കമ്പോ�ോളമെെടുക്കുന്ന താാല്പര്യം�ം ലളിിതമാായിി നിിർവ്വചിിക്കാാനാാവിില്ല. സ്ഥാാപനാാ
ധുനിികത (Institutional Modernity) യുടെെ ഭാാഗമാായിി വ്യാാ�പകമാായ സാാമൂഹിിക, സാാമ്പത്തിിക,
ഭരണകൂട സംംരംംഭങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ഇക്കാാര്യം�ം പരിിശോ�ോധിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ, തൊ�ൊഴിിൽ ശാാലകൾ, കോ�ോടതിികൾ, ജയിിലുകൾ, ആശുപത്രിികൾതുടങ്ങിിയ സ്ഥാാ
പനങ്ങൾ ആധുനിികതാാ മൂല്യയങ്ങളെെ വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്റെ�ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് വ്യയക്തിിയുടെെ
ആരോ�ോഗ്യയത്തേ�യുംം രോ�ോഗങ്ങളെ�യുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിയേ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളെെ നിിർമ്മിിക്കുകയുംം
പ്രചരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്്.സ്ഥാാപനാാധുനിികതയുടെെ മൂശകളിിൽ വാാർത്തെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ട എല്ലാാ
സാാമൂഹിിക സാംം�സ്്കാാരിിക വിിചാാരങ്ങളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനധർമ്മംം വ്യയത്യയസ്തതകളെെ ഇല്ലാായ്മ
ചെ�യ്യുക എന്നതാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.
ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നതിിലുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രത്തെ� രൂപപ്പെ�
ടുത്തുന്നതിിലുമൊ�ൊക്കെ� ആധുനിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്് സവിിശേ�ഷമാായ സ്വാാ�ധീീനംം സൃഷ്ടിിക്കാാൻ
കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. അതിിനാാൽത്തന്നെ� ആധുനിികതയുടെെ സവിിശേ�ഷമാായ ഉള്ളടക്കത്തെ� സ്വാംം��ശീീക
രിിക്കുന്ന രീീതിിശാാസ്ത്രവുംം സമീീപനങ്ങളുമാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നതിിന്റെ� മാാനദണ്ഡമാായിി
വരുന്നത്്. രണ്ടാംം� ലോ�ോകമഹാായുദ്ധത്തിിനു ശേ�ഷമുള്ള സാാമൂഹിിക രാാഷ്ട്രീീയാാവസ്ഥകൾ, ലോ�ോകാാരോ�ോ
ഗ്യയസംംഘടനയുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അന്താാരാാഷ്ട്ര രോ�ോഗവർഗ്ഗീീകരണ പദ്ധതിികൾ (|nternational
classifiiation of Diseases), ആരോ�ോഗ്യയഇൻഷുറൻസ്് പദ്ധതിികൾ തുടങ്ങിിയവയൊ�ൊക്കെ�
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അതതു ചരിിത്രസന്ദർഭങ്ങളിിൽ ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ മാാനദണ്ഡങ്ങളെെ നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിനെ� കുറിിച്ച്്
‘ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനംം’ എന്ന കൃതിിയിിൽ പാാട്രിിക്് ഫൊ�ൊഗിിറോ�ോളസുംം (Patrick Fougeyrollas) ലിിൻ
ബിിയറിിഗാാർഡുംം (Line Bearegard) സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.6
ശാാസ്ത്ര സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ, അവയുടെെ മാാനദണ്ഡങ്ങൾ, വിിശകലന മാാതൃകകൾ, പരീീക്ഷണ
നിിരീീക്ഷണങ്ങളുടെെ സ്വവഭാാവംം എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� രൂപപ്പെ�ടുന്ന സാാമൂഹിികഘടനയുടെെ അധിികാാര
രൂപങ്ങളെെ പരിിഗണിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേ� ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള നവസമീീപനങ്ങളെെ വിിശദീീ
കരിിക്കാാനാാവൂ. സാാമ്പ്രദാായിിക സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യോ�ോ വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റേ�യോ�ോ മറ്റു ജ്ഞാാ
നശാാഖകളുടെെയോ�ോ അളവുകോ�ോലുകൾ കൊ�ൊണ്ട്് അളക്കാാനുംം വിിലയിിരുത്താാനുംം കഴിിയാാത്തവിിധംം
വിിപുലമാായ സവിിശേ�ഷതകൾ ഭിിന്നശേ�ഷിി പഠനങ്ങളുടെെയുംം ഭിിന്നശേ�ഷിി നിിർണ്ണയങ്ങളുടേേയുംം
രാാഷ്ട്രീീയ സ്വവഭാാവത്തെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ�ക്കുറിിച്ചു
ള്ള വിിചാാരങ്ങൾ സാാമൂഹിിക നീീതിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വ്യയവഹാാരമാാണ്്. യൂറോ�ോപ്യയൻ സമൂഹങ്ങളിിൽ
പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ കുടുംംബവ്യയവസ്ഥയിിൽ വ്യയക്തിികൾക്ക്് ലഭ്യയമാാകുന്ന സവിിശേ�ഷ പരിിഗ
ണനയുടെെ ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് വൈൈദ്യയശാാസ്ത്ര ശ്രദ്ധ സമൂഹത്തിിൽ വ്യാാ�പകമാാവുന്നത്്. വ്യയക്തിിഗത
പരിിശോ�ോധന, രോ�ോഗ നിിർണ്ണയംം, ചിികിിത്സാാ വിിധിികൾ എന്നിിവ ഒരേ� സമയംം വ്യയക്തിി കേ�ന്ദ്രിിതമാായ
മൂല്യയ വ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം ശാാസ്ത്രീീയ പദ്ധതിികളുടെെയുംം ഭാാഗമാാവുന്നതുംം ഔഷധ വിിപണിി വലിിയ
വിികാാസങ്ങൾക്കു വിിധേ�യമാാവുന്നതുംം ഈയൊ�ൊരു സന്ദർഭത്തിിലാാണെ�ന്ന്് ‘ആരോ�ോഗ്യയത്തിിന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയംം —പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിിൽ ഫൂക്കോ�ോ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്.7
പാാവപ്പെ�ട്ടവർക്കുംം രോ�ോഗിികൾക്കുംം ഭക്ഷണവുംം വസ്ത്രവുംം നൽകുന്നതുൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംംഘടനകൾ മതങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് യൂറോ�ോപ്പിിൽ പ്ര
വർത്തിിക്കുവാാനുംം നിിർദ്ധനരെെ സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി ആശുപത്രിികളുംം ശരണാാലയങ്ങളുംം
സ്ഥാാപിിക്കുവാാനുംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്് പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലാാണ്്. ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കാാര്യം�ം
ഇവിിടെെ നിിർധനതയാാണ്് ഏറ്റവുംം വലിിയ ഭിിന്നശേ�ഷിിയാായിി സമൂഹംം കണ്ടത്് എന്നതാാണ്്. പ്രാാ
യാാധിിക്യയമുള്ളവർ, ജോ�ോലിി കണ്ടെ�ത്താാനാാവാാത്തവർ, അനാാഥർ, അതിിദരിിദ്രർ തുടങ്ങിിയവരാാണ്്
ശരണാാലയപ്രവേ�ശനത്തിിന്് അർഹതയുള്ളവരാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടവരെെന്ന്് ഫൂക്കോ�ോ നിിരീീക്ഷിി
ക്കുന്നുണ്ട്്.8 ഇവിിടെെ രോ�ോഗാാതുരതയുടേേയുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെയുംം മാാനദണ്ഡംം സാാമ്പത്തിിക വ്യയവഹാാ
രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു കിിടക്കുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ട കാാര്യം�ം. നിിർധനത എന്ന സാാമൂഹിിക
ഭിിന്നശേ�ഷിിയാാണ്് ഈ സവിിശേ�ഷ സാാമൂഹിികാാവസ്ഥയിിൽ ശ്രദ്ധയോ�ോടെെ പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്.
ഈ സാാമൂഹിിക പരിിഗണന ഉല്പാാദന വ്യയവസ്ഥയുമാായുള്ള ബന്ധത്തെ�യാാണ്് അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി
പ്രതിിഫലിിപ്പിിച്ചത്്. മുഖ്യയധാാരാാസമൂഹത്തിിൽ നിിന്ന്് ബഹിിഷ്കൃതരാായവരുംം സാാമൂഹിിക സാാമ്പത്തിിക
പദവിിയിിൽ താാണവരുമാായ പാാർശ്വവവല്കൃത സമൂഹവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടസ്ഥാാപനങ്ങൾ എന്ന
നിിലയിിൽ ആശുപത്രിികൾ പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടോ�ോടെെ യൂറോ�ോപ്പിിൽ വ്യാാ�പകമാാവാാൻ തുടങ്ങിി.
അധ്വാാ�നിിക്കാാനുംം വിിഭവമാാർജ്ജിിക്കാാനുമുള്ള ശരീീരത്തിിന്റെ� ശേ�ഷിിയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി
യാാണ്് സാാമൂഹിിക പദവിിയുടെെ ലബ്ധിി നടക്കുന്നത്്. സാാമൂഹിിക സാാമ്പത്തിിക വിിഭവമാാർജ്ജിിക്കാാ
നുള്ള ശേ�ഷിിയിില്ലാാത്ത ആളുകളാാണ്് സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരാായിി ആശുപത്രിികളിിലുംം
ആതുര സ്ഥാാപനങ്ങളിിലുംം പ്രവേ�ശിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽത്തന്നെ� യുദ്ധവുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് സൈൈന്യംം�, പോ�ോലീീസ്് തുടങ്ങിിയ തൊ�ൊഴിിൽ കൂട്ടാായ്മകൾ ആരോ�ോഗ്യയത്തിിന്റെ�യുംം ഭിിന്ന
ശേ�ഷിിയുടെെയുംം മാാനദണ്ഡങ്ങളെെ സവിിശേ�ഷ ചരിിത്ര വ്യയവസ്ഥയനുസരിിച്ച്് നിിർവ്വചിിച്ചെ�ടുക്കുക
യുംം സ്ഥാാപനവൽക്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നതാായിി ഫൂക്കോ�ോ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.9 ആരോ�ോഗ്യയത്തെ�
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സാാമൂഹിികവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ സുസ്ഥിിരതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി അനാാരോ�ോഗ്യയകരമാായ
അവസ്ഥയെ� നിിർവ്വചിിക്കുവാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്് സാാമൂഹ്യയഘടനയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്്.
യൂറോ�ോപ്പിിൽ വ്യയവസാായവൽക്കരണംം സജീീവമാായതോ�ോടെെയാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിവത്്കരണ
വുംം പാാർശ്വവവത്്കരണവുംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് എന്ന്് ‘ക്ഷേ�മരാാഷ്ട്രവുംം ഭിിന്നശേ�ഷിി ജനതയുംം’
എന്ന പ്രബന്ധത്തിിൽ റോ�ോബർട്ട്് എഫ്്. ഡ്രേ�ക്ക്് (Robert F. Drake) പറയുന്നുണ്ട്്. യൂറോ�ോപ്പിിൽ
വിിപുലമാായ തോ�ോതിിലുള്ള വ്യയവസാായവത്്ക്കരണത്തിിനു മുമ്പ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയുണ്ടെ�ന്നു പറയപ്പെ�ടുന്ന
ജനങ്ങൾക്ക്് മൂല്യയവുംം ക്രിിയാാത്മകഇടവുംം സാാമൂഹിികഇടവുംം സാാമൂഹിികനീീതിിയുംം അതത്് പ്രാാദേ�ശിിക
സമൂഹങ്ങളിിൽ ലഭിിച്ചിിരുന്നു. ഉല്പാാദനംം വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി വലിിയ തോ�ോതിിൽ യന്ത്രവ
ത്്കരണംം ആരംംഭിിച്ചതോ�ോടെെ വേ�ഗത കൂടിിയ പ്രവർത്തിികൾ അനിിവാാര്യയമാാവുകയുംം വലിിയ വേ�ഗംം
കൈൈവരിിക്കാാനുതകുന്ന പുതിിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗത്തിിലെ�ത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. ശാാരീീരിിക
ശേ�ഷിിയിിൽ പിിന്നിിലുണ്ടാായിിരുന്നവരുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരുംം രോ�ോഗിികളുംം വലിിയ ശാാരീീരിികവേ�ഗമാാർ
ജ്ജിിക്കാാനാാവാാത്തതിിനാാൽ ലാാഭേേച്ഛ അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി
രൂപപ്പെ�ട്ട ഉല്പാാദനമണ്ഡലത്തിിൽ നിിന്നു പുറംംതള്ളപ്പെ�ടുകയുണ്ടാായിി. വ്യയവസാായവത്്കരണ
സംംരംംഭങ്ങൾക്ക്് വേ�ണ്ടിി നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട യന്ത്രങ്ങളുടെെയുംം ഉപകരണങ്ങളുടെെയുംം രൂപകല്പന തന്നെ�
ഇത്തരത്തിിൽ ശാാരീീരിിക സവിിശേ�ഷതകൾ ഉള്ളവരെെ ഒഴിിവാാക്കുന്ന തരത്തിിൽ ആയിിരുന്നുവെ�ന്ന്്
റോ�ോബർട്ട്് ഡ്രേ�ക്ക്് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്്.10 തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലയിിൽ / വ്യയവസാായവത്്കൃത സമൂഹഘ
ടനയിിൽ ശരീീരവുംം അധ്വാാ�നവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ നിിർവ്വചനങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുകയുംം
വ്യാാ�പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യം�ം ഇതാാണ്്. ഇത്തരത്തിിൽ ദരിിദ്രരാായവരെെ, ഭിിന്ന
ശേ�ഷിിക്കാാരെെ ശരണാാലയങ്ങളിിലേ�ക്കോ�ോ ഡോ�ോർമെെട്രിികളിിലേ�ക്കോ�ോ മാാറ്റിിപ്പാാർപ്പിിക്കുകയുണ്ടാായിി.
1780 കൾക്കുംം 1860 കൾക്കുമിിടയിിൽ ധാാരാാളംം ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരെെക്രിിമിിനലുകളാായിി മുദ്രകുത്തിി
ഓസ്്ട്രേ�ലിിയയിിലേ�ക്ക്് നാാടുകടത്തിിയതാായിി റോ�ോബർട്ട്് ഡ്രേ�ക്ക്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. ഭിിന്നശേ�ഷിി
ക്കാാരെെ ദരിിദ്രരുംം കുറ്റവാാളിികളുമാായിി മുദ്രകുത്തിി ജയിിലിിലടക്കുകയുംം ദരിിദ്ര ഭിിന്നശേ�ഷിിയാാചകരെെ
ഭ്രാാന്താാലയങ്ങളിിലടക്കുകയുംം ചെ�യ്യുകയെ�ന്ന ക്രൂരകൃത്യയങ്ങൾ അക്കാാലത്ത്് നടന്നിിരുന്നുവെ�ന്നുംം
ഡ്രേ�ക്ക്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.11 വ്യയതിിരിിക്തമാായ
ശരീീരങ്ങളോ�ോടുംം ബുദ്ധിികളോ�ോടുംം വ്യയത്യയസ്ത സാാമൂഹിിക സന്ദർഭങ്ങൾ എപ്രകാാരമാാണ്് ഇടപെ�ട്ടിി
രുന്നത്് എന്നതിിന്റെ� ദൃഷ്ടാാന്തങ്ങളാായിി ഈ അനുഭവങ്ങളെെകാാണാാവുന്നതാാണ്്. യൂറോ�ോപ്യയൻ ഭരണ
കൂടങ്ങൾ തങ്ങളുടെെ അധീീനതയിിലുള്ള ക്ഷേ�മരാാഷ്ട്രത്തിിലെ� പൗൗരന്മാാർക്കു വേ�ണ്ടിിയുള്ള വിികസന
പദ്ധതിികളിിൽ പ്രധാാനമാായിി കണ്ട ഒരു കാാര്യം�ം ഭിിന്നശേ�ഷിിയുള്ളവരെെ പൊ�ൊതുജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നു
നീീക്കംം ചെ�യ്യുക എന്നതാായിിരുന്നു. ജയിിലുകളിിലേ�ക്കോ�ോ യാാചക മന്ദിിരങ്ങളിിലേ�ക്കോ�ോ ആശുപത്രിി
കളിിലേ�ക്കോ�ോ അവരെെ നീീക്കംം ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് ഭരണകൂടംം പൗൗരന്മാാർക്ക്് ഭദ്രവുംം സുരക്ഷിിതവുമാായ
ജീീവിിതംം കൈൈവരുത്താാൻ ഉദ്യയമിിച്ചു. ഇത്തരംം ഉദ്യയമങ്ങൾക്ക്് വഴിിവെ�ച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ഭരണകൂടവുംം
അതിിന്റെ� ആധുനിികതാാ സങ്കല്പത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ വിികസന പരിിപാാടിികളുംം പൊ�ൊതുവെ� പങ്കു
വെ�ച്ചത്് ജ്ഞാാനാാധിിഷ്ഠിിത അധീീശ ബോ�ോധമാാണെ�ന്നു കാാണാംം�.
കേ�രളത്തിിലെ� ജാാതിി കേ�ന്ദ്രീീകൃത സമൂഹംം പുരുഷമേ�ൽക്കോ�ോയ്മയുടെെ കീീഴിിലുംം കോ�ോളനീീകരണ
ത്തിിനു കീീഴിിലുംം നിിലനിിന്നിിരുന്ന അധിികാാരവ്യയവസ്ഥയിിൽ മേ�ൽസൂചിിപ്പിിച്ച വിിധത്തിിലുള്ള വിികസന
പദ്ധതിികളാാണ്് തുടർന്നിിരുന്നതെ�ന്ന്് കാാണാംം�. ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയിിൽ കീീഴാാളരുംം സ്ത്രീീകളുംം തങ്ങളുടെെ
ശാാരീീരിിക തന്മയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് സാാമ്പ്രദാായിിക സമൂഹത്തിിൽ വിിഭജിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്
എന്നത്് പ്രത്യേ�േകംം ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ ശ്രേ�ണീീകരണംം ജന്മസിിദ്ധമാായ
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ജാാതിിയെ�ന്ന ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാായിിരുന്നു. ജാാതിികേ�ന്ദ്രിിതവ്യയവസ്ഥയിിൽ
കീീഴാാളരുംം പുരുഷ കേ�ന്ദ്രിിതവ്യയവസ്ഥയിിൽ സ്ത്രീീകളുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരുടേേതിിന്് സമാാനമാായ തന്മ
യാാലാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുന്നത്്.
അതാായത്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച പൊ�ൊതു വിിവക്ഷകളനുസരിിച്ച്് കീീഴാാളരുംം സ്ത്രീീകളുംം
മറ്റു പാാർശ്വവവത്്കൃതവിിഭാാഗക്കാാരുംം സവിിശേ�ഷമാായ അർത്ഥത്തിിൽ ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ തന്നെ� തന്മ
കളാായിിട്ടാാണ്് ചരിിത്ര സന്ദർഭങ്ങളിിൽ വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നർത്ഥംം. ജാാതിിവ്യയവസ്ഥ രൂപപ്പെ�
ടുത്തിിയ മേ�ൽകീീഴ്മുദ്രകൾ, അയിിത്തംം, വിിവേ�ചനങ്ങൾ എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� ജാാതിി ശരീീരത്തിിനുമേ�ൽ
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ട സങ്കീീർണ്ണനിിർമ്മിിതിിയാാണ്് ജാാതിി. ജാാതിിശരീീരങ്ങൾ വ്യയക്തിിയുടെെ ദൈൈനംംദിിന
ജീീവിിതവൃത്തിികളെ� പലതരത്തിിലുംം പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്തുന്നതാായിി കാാണാംം�. വസ്ത്രംം,വർണ്ണംം, തൊ�ൊഴിിൽ,
ഭാാഷ തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� അവന്റെ�/അവളുടെെ സവിിശേ�ഷസ്വവത്വവത്തെ� ആലേ�ഖനംം ചെ�യ്യാാ
നുള്ള സാാമൂഹിിക നിിർമ്മിിതിിയാാണ്്. പുരുഷാാധീീശത്വവത്തിിനു കീീഴിിൽ സ്ത്രീീ ശരീീരവുംം സമാാനമാായിി
ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതവൃത്തിികളെെ പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്തുന്ന രാാഷ്ട്രീീയ വ്യയവസ്ഥയുടെെ മുദ്രകൾ പേ�റുന്നതിിനെ�
ക്കുറിിച്ച്് ടിി.വിി. മധു ‘ശരീീരത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിിക ബലതന്ത്രങ്ങൾ’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിിൽ പറയുന്നത്്
ഇവിിടെെ കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കാാവുന്നതാാണ്്. ‘പല മട്ടിിൽ മുദ്രണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട തരംംതിിരിിച്ച വസ്തുവകകളാായാാണ്്
ശരീീരങ്ങൾ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഈ ശരീീരങ്ങളിിൽ പ്രകൃതിിദത്തമെെന്നോ�ോ നൈൈസർഗ്ഗിികമെെന്നോ�ോ
എണ്ണാാവുന്ന യാാതൊ�ൊന്നുംം കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നിില്ല, ശരീീരംം ഒരു സാാമൂഹിിക ഉണ്മയാാവുന്നത്് ഈ മുദ്ര
യോ�ോടെെയാാണ്്.’12
ജാാതിിശരീീരംം ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയിിലെ� മൂല്യയങ്ങളെ� ചിിഹ്നപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം സ്ത്രീീശരീീരംം പുരുഷ
കേ�ന്ദ്രിിതവ്യയവസ്ഥയുടെെ മൂല്യയങ്ങളെെ ചിിഹ്നപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം അഭാാവമാായിിട്ടാാണ്്, അതാായത്് സവർണ്ണ
ശരീീരത്തിിന്് സിിദ്ധമാായ സവിിശേ�ഷതകളുടേേയുംം മൂല്യയങ്ങളുടേ�യുംം അസാാന്നിിദ്ധ്യംം� മൂലമാാണ്് കീീഴാാള
ശരീീരംം ഭിിന്നശേ�ഷിിവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. സ്ത്രീീശരീീരംം പുരുഷശരീീരത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളുടെെ
യുംം മൂല്യയങ്ങളുടേേയുംം അഭാാവമെെന്ന നിിലയിിലുംം സവിിശേ�ഷ ചരിിത്ര സന്ദർഭത്തിിലെ� മൂല്യയവ്യയവസ്ഥ,
രാാഷ്ട്രീീയ ഘടന, ഉല്പാാദനബന്ധങ്ങൾ എന്നിിവയാാണ്് മേ�ൽ സൂചിിപ്പിിച്ച വിിധത്തിിൽ സാാമൂഹിിക-സാംം�
സ്്കാാരിിക-വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രസങ്കല്പങ്ങളുടെെ നിിർമ്മിിതിികാാധാാരമെെന്നു സാാരംം.
സാാമൂഹിികഘടനയുടെെ സവിിശേ�ഷത നിിമിിത്തംം സാാമൂഹിിക-സാാമ്പത്തിിക വിിഭവങ്ങളുംം രാാഷ്ട്രീീ
യാാധിികാാരവുമുള്ളവർ അധിികാാരത്തിിൽ നിിന്നുംം വിിഭവങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം പാാർശ്വവവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട
സമൂഹങ്ങളെെ തങ്ങൾക്ക്് വിിധേ�യരാായിി നിിർത്തിിയതിിന്റെ� ചരിിത്രമാാണ്് നമ്മുടെെത്്. സവിിശേ�ഷമാായ
ഈ സാാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാര പ്രയോ�ോഗംം കേ�രളത്തിിലോ�ോ ഇന്ത്യയയിിലെ� പൊ�ൊതു സാാഹചര്യയങ്ങ
ളിിലോ�ോ മാാത്രംം സംംഭവിിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെ�ട്ട സാാമൂഹിിക പ്രയോ�ോഗമല്ല, ആധുനിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റേ�
യുംം ജീീവശാാസ്ത്രത്തിിന്റേ�യുംം മറ്റ്് പാാശ്ചാാത്യയജ്ഞാാനശാാഖകളുടെെയുംം ജ്ഞാാനശേ�ഷിി ആഫ്രിിക്കൻ
ജനതയുടെെ മേ�ൽ വംംശീീയവുംം ലിംം�ഗപരവുംം സാംം�സ്്കാാരിികവുമാായ വിിവേ�ചനങ്ങളുംം അടിിച്ചമർ
ത്തലുംം നടത്താാനുള്ള നിിരീീക്ഷണങ്ങളാായിി പാാശ്ചാാത്യയർ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് പട്രീീസ്യയ ഹിിൽ
കോ�ോളിിൻസ്് (Patricia Hill collins) നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.13
ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരുടെെ സാാമൂഹിിക നിിർണ്ണയത്തിിൽ ശരീീരംം, ജാാതിി, മതംം, ലിംം�ഗ പദവിി, വർഗ്ഗംം,
വർണ്ണംം, ദേ�ശംം തുടങ്ങിിയ വ്യാാ�വഹാാരിിക ബലങ്ങളുടെെയെ�ല്ലാംം�സാാന്നിിദ്ധ്യയമുണ്ട്്. ശരീീരശാാസ്ത്രത്തിി
ന്റെ�യോ�ോ വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യോ�ോ രോ�ോഗ നിിദാാന നിിർണ്ണയ സമീീപനങ്ങളുടെെ യോ�ോ അളവുകോ�ോൽ
കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രംം നിിർവ്വചിിക്കാാനാാവുന്ന സാാമൂഹിിക സത്തയാായിിട്ടല്ല ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� പരിിഗണിിക്കേ�
ണ്ടത്്, ശാാരീീരിിക മൂലധനത്തിിന്റെ� (Physical Capital) അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ശ്രേ�ണീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട
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സാാമൂഹിികസ്വവത്വംം� എന്ന നിിലക്കുകൂടിി ഭിിന്നശേ�ഷിി എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തെ� പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
ശാാരീീരിിക മൂലധനംം എന്ന സങ്കല്പംം കൊ�ൊണ്ട്് വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്് ജാാതിി, മതംം ,ലിംം�ഗ പദവിി,
വർണ്ണംം, തൊ�ൊഴിിൽ, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം തുടങ്ങിിയ സാാമൂഹിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുള്ള ശരീീരത്തിിന്റെ�
ഇടപെ�ടൽ ശേ�ഷിിയെ�യാാണ്്. സാാമൂഹിിക ശാാസ്ത്രജ്ഞനാായ പിിയറിി ബോ�ോർദ്യൂൂവിിന്റെ� (Pierrie
Bourdieu) സാാമൂഹിിക മൂലധനംം, സാാമ്പത്തിിക മൂലധനംം, സാംം�സ്്കാാരിിക മൂലധനംം 14 എന്നീീ
പരിികല്പനകളുടെെ ഊന്നലുകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ശരീീര വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ സ്വവഭാാവത്തെ�
മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം വിിശദീീകരിിക്കുവാാനുംം ഉള്ള ശ്രമമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്യാാൻ ശാാരീീരിിക മൂലധനംം എന്ന സങ്കല്പത്തെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. വ്യയത്യയസ്ത സമൂഹങ്ങളിിൽ
പാാർശ്വവവല്കൃതരാായവർ പ്രധാാനമാായുംം ശാാരീീരിിക മൂലധനത്തിിന്റെ� അഭാാവത്തിിലാാണ്് അത്തര
മൊ�ൊരു അവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് എത്തപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇവിിടെെ ശാാരീീരിിക മൂലധനത്തിിന്റെ� അഭാാവമെെന്നാാൽ
സാാമൂഹിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ചിില ബൗൗദ്ധിിക ശാാരീീരിിക സവിിശേ�ഷതകൾക്ക്് മൂല്യംം� കല്പിിക്കപ്പെ�
ടാാതെ� പോ�ോവുന്നു എന്നു മാാത്രമാാണർത്ഥംം. ഇതാാകട്ടെെ ശാാരീീരിിക മൂലധനംം എന്താാണെ�ന്ന്് നിിർണ്ണ
യിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സാാമൂഹ്യയ രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ അധിികാാരഘടനയിിലേ�ക്കാാണ്് വിിരൽചൂണ്ടു
ന്നത്്. ഇരുപതാംം�നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയദശകങ്ങളിിൽപ്പോ�ോലുംം കേ�രളത്തിിലെ� കീീഴാാള സമൂഹങ്ങളുടെെ
ശരീീരംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് എത്തരത്തിിലാാണ്് എന്നുള്ളതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് സനൽമോ�ോഹന്റെ�
ഒരു പരാാമർശംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ‘കാാളയോ�ോടോ�ോ പോ�ോത്തിിനോ�ോടോ�ോ ഒപ്പംം ചേ�ർന്ന്് നുകംം വെ�ച്ചു
കെ�ട്ടിി അടിിമ ശരീീരങ്ങളെെ നിിലംം ഉഴുവാാൻ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു.ജന്മിിയുടെെ വളരെെ കർക്കശമാായ
മേ�ൽനോ�ോട്ടത്തിിൽ നേ�രംം വെ�ളുക്കുമ്പോ�ോൾ തുടങ്ങിി ഇരുട്ടുംം വരെെ യാാതൊ�ൊരു വസ്തുവുംം ധരിിക്കുവാാ
നനുവദിിക്കാാതെ� ഇലയോ�ോ മരച്ചിില്ലയോ�ോ കൊ�ൊണ്ട്് നാാണംം മറച്ച്് കഠിിനമാായ ശാാരീീരിിക ശിിക്ഷകൾ
അനുഭവിിച്ച്് യാാതൊ�ൊരുവിിധത്തിിലുംം രക്ഷപ്പെ�ടാാൻ പഴുതിില്ലാാത്ത വിിധത്തിിലാായിിരുന്നു അടിിമ
ശരീീരംം’ 15. കേ�രളീീയ കീീഴാാള ജീീവിിതങ്ങൾ അടിിമ ജീീവിിതങ്ങൾ തന്നെ�യാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ട്്
അതിിക്രൂരമാായ ശാാരീീരിിക പീീഡനങ്ങൾക്ക്് വിിധേ�യമാായതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം അടിിമ ശരീീരങ്ങൾ ചരക്കു
വല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട്് കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള വിിനിിൽ പോ�ോളിിന്റെ� പഠനങ്ങൾ ഈ
സന്ദർഭത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.16 സവർണ്ണ സാാമൂഹിികഘടനയിിൽ കീീഴാാള ജാാതിിശരീീരങ്ങൾ
മനുഷ്യയരുടെെ ശാാരീീരിികമോ�ോ മാാനസിികമോ�ോ സാംം�സ്്കാാരിികമോ�ോ ആയ സ്വവത്വവനിിർണ്ണയനങ്ങളുടെെ
മാാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിിച്ചല്ല നിിർച്ചചിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. മനുഷ്യയൻ എന്നാാൽ സവർണ്ണ പുരുഷൻ
മാാത്രമാാവുകയുംം കീീഴാാളർ മൃഗവല്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അടിിമകളാായിി മാാറ്റപ്പെ�ടുകയുംം അഭാാവങ്ങൾ
ആരോ�ോപിിക്കപ്പെ�ട്ട്് പാാർശ്വവവല്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ചരിിത്രത്തിിലെ�യുംം പരമ്പരാാഗത ജ്ഞാാനശാാഖകളിിലെ�യുംം പാാർശ്വവവത്്കൃതരുടെെ അഭാാവത്തെ�
സാാമൂഹിിക സന്ദർഭങ്ങളിിലെ� ഭിിന്നശേ�ഷിിവത്്കരണ ശ്രമങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി മനസ്സിിലാാക്കാാ
നാാവുംം.സാാമൂഹിിക ജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നുംം രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഭിിന്നശേ�ഷിി ആരോ�ോപിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നവർ ഒഴിിവാാക്കപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� യുക്തിി ശാാരീീരിിക സാാമൂഹിിക മൂലധനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
ഒരു പ്രശ്നമാാണ്്. സാാരാം�ംശത്തിിൽ ഇത്് നൈൈതിിക പ്രശ്നമാാണ്്. ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനത്തിിന്് ഇപ്പോ�ോഴുംം
വൈൈകല്യയപഠനംം (Disability Studies) എന്നുള്ള പ്രയോ�ോഗംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചു വരുന്നതു തന്നെ�
നൈൈതിികമാായിി ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ടേേണ്ടതാാണ്്. ഇത്് ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനംം എന്ന ജ്ഞാാനശാാഖയുടെെ
രീീതിിശാാസ്ത്രപരമാായ പ്രശ്നമാായിി നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. വൈൈകല്യംം�, വൈൈകല്യയ ബാാധിിതർ തുടങ്ങിിയ
പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ ഇപ്പോ�ോഴുംം നിിലനിിൽക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
ശാാരീീരിിക മൂലധനംം, സവിിശേ�ഷ ശേ�ഷിികൾ എന്നിിവയെ� മുൻനിിർത്തിി ഭിിന്നശേ�ഷിിയുള്ളവരെെന്ന്്
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വിിവക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നവരെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനുംംതിിരിിച്ചറിിയാാനുംം പര്യാ�ാപ്തമാായ മാാനദണ്ഡങ്ങളുംം
മാാനകങ്ങളുംംരൂപപ്പെ�ടേേണ്ടതുണ്ട്്. യഥാാർത്ഥത്തിിൽ ഇത്് ബഹുമുഖങ്ങളാായ സാാമ്പ്രദാായിിക ജ്ഞാാന
പദ്ധതിികളുടെെ സമീീപനങ്ങളിിലുംം രീീതിിശാാസ്ത്രങ്ങളിിലുംം തുടർന്നു പോ�ോരുന്നനൈൈതിികാാവബോ�ോധത്തിി
ന്റെ� പ്രശ്നംം കൂടിിയാാണ്്. ചരിിത്രംം, ശാാസ്ത്രംം, രാാഷ്ട്രീീയഘടന, സാാമൂഹിിക സ്ഥാാപനങ്ങൾ, സാംം�സ്കാാരിിക
വ്യയവഹാാരങ്ങൾ, വിിഭവങ്ങളുടെെ വിിതരണംം എന്നിിവയിിലൊ�ൊക്കെ� കാാലങ്ങളാായിി പിിൻതുടരുന്ന
കാാലഹരണപ്പെ�ട്ട സങ്കല്പനങ്ങളാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� സാാധൂകരിിക്കുന്ന ആശയാാവലിികളെെയുംം
പ്രയോ�ോഗങ്ങളെെയുംം സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്്.
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ഡോ�ോ. സ്റ്റാാലിിൻ ദാാസ്് പടിിഞ്ഞാാറെെ പുരക്കൽ
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കാാലിിക്കറ്റ്് സർവ്വകലാാശാാല മലയാാള വിിഭാാഗംം
എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, കേ�രള സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഡോ�ോ.ജോ�ോർജ്് ഓണക്കൂറിിൻ്്റെെ മാാർഗ്ഗ
നിിർദ്ദേ�ശത്തിിൽ ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം. സംംസ്കാാര പാാഠങ്ങൾ എന്ന ഗവേ�ഷണ പ്രബന്ധ സമാാഹാാരംം എഡിിറ്റു
ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്പോ�ോൾ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ
അധ്യാാ�പകൻ.

ചങ്ങാാത്തവുംം പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തുംം
സൈൈബർ പെ�ൺകൂട്ടങ്ങളുടെെ രചനകളിിലൂടെെ ഒരന്വേ�േഷണംം
ജിിസ ജോ�ോസ്്

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

സ്ത്രീീകൾ അജ്ഞതയുടെെ, ഏകാാന്തതയുടെെ തടവുകാാരെെന്നുംം അവർ സംംഭാാഷണത്തിിന്് അശക്തരെെ
ന്നുംം അപ്രാാപ്തരെെന്നുംം പറഞ്ഞത്് ഓസ്ട്രേ�ലിിയൻ ഫെ�മിിനിിസ്റ്റാായ ജെ�ർമ്മൻ ഗ്രീീറാാണ്്. ആൺകോ�ോ
യ്മയുടെെ അധിികാാര വ്യയവഹാാരങ്ങൾ കർശനമാായ നിിഷ്ഠകളോ�ോടെെ സ്ത്രീീയെ� പ്രത്യേ�േകമണ്ഡലങ്ങ
ളിിൽ തളച്ചിിടുകയുംം നിിശബ്ദയാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.അവൾ മിിണ്ടാാൻ ഭയപ്പെ�ട്ടു. മിിണ്ടിിയപ്പോ�ോഴാാകട്ടെെ
പലപ്പോ�ോഴുംം പരിിഹാാസ്യയയാായിി. നിിരന്തരമാായ പരുവപ്പെ�ടലുകൾക്കു വഴങ്ങിിക്കൊ�ൊടുത്തതു കൊ�ൊണ്ട്്
സംംസാാരിിക്കുമ്പോ�ോഴൊ�ൊന്നുംം അവളുടെെ ശബ്ദംം അവളുടേ�താായിിരുന്നിില്ല. പറഞ്ഞതിിന്റെ� ആശയമാാ
കട്ടെെ തിികച്ചുംം സ്ത്രീീവിിരുദ്ധമാാണെ�ന്ന്് അവൾക്ക്് ഒരിിക്കലുംം തിിരിിച്ചറിിയാാനുംം ശേ�ഷിിയിില്ലാായിിരുന്നു.
പുരുഷന്മാാർ ഉൾപ്പെ�ട്ട സംംവാാദങ്ങളിിലുംം അവൾക്ക്് മൗ�നമാായിിരുന്നു അനുയോ�ോജ്യംം�. പുരുഷന്മാാരു
ള്ള സദസ്സുകളിിൽ മൗ�നംം പാാലിിക്കണമെെന്ന്് വേ�ദപുസ്തകംം തന്നെ� അവളോ�ോട്് അനുശാാസിിച്ചു.
സ്ത്രീീകളുടെെ ഇടംം, അവൾക്ക്് ശബ്ദിിക്കാാനുള്ള അധിികാാരംം ഒക്കെ�യുംം എത്രയോ�ോ പരിിമിിതമാാണ്്.
കാാലങ്ങളാായിി തങ്ങളെെ അടിിച്ചമർത്തുന്ന ലിംം�ഗാാധീീശ പാാരമ്പര്യയത്തെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്ന വാാക്കുക
ളാാണ്് താാൻ ഏറ്റുപറയുന്നതെ�ന്ന വൈൈരുദ്ധ്യംം� തിിരിിച്ചറിിയാാതെ� പോ�ോകുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം
സ്ത്രീീ ഭാാഷണങ്ങൾ/എഴുത്തുകൾ നേ�രിിടുന്ന മറ്റൊ�ൊരു പ്രതിിസന്ധിി. ഇത്തരംം അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട
പ്രതിിബന്ധങ്ങളെെ മറിികടക്കാാൻ എല്ലാാക്കാാലത്തുംം സ്ത്രീീകൾ പലവിിധ സാാധ്യയതകളന്വേ�േഷിിക്കുന്ന
തുംം ആർജവമുള്ള എഴുത്ത്്, ഭാാഷണംം എന്നിിവയിിലൂടെെ സ്വവത്വംം� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം പക്ഷേ�
ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. അപ്രാാപ്തരാായ, ഏകാാകിിനിികളാായ സ്ത്രീീകൾ ചങ്ങാാത്തത്തിിലൂടെെ,
കൂട്ടുകൂടലുകളിിലൂടെെ കൂടുതൽ ശക്തരാാവുന്നു, തങ്ങളുടെെ പരിിമിിതിികളെെ, അവസരങ്ങളിില്ലാായ്മകളെെ
അതിിജീീവിിക്കുന്നത്് പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതയാാവുന്നു. തിിരിിച്ചുപിിടിിച്ച വാാക്കുകളിിലൂടെെ
സ്വവയംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ടതിിന്റെ� വർത്തമാാനകാാലത്തെ� പരിിശോ�ോധിിക്കുംം മുൻപ്് എങ്ങനെ�യൊ�ൊ
ക്കെ�യാാണ്് അവൾ ഓരോ�ോ കാാലത്തുംം തന്നെ�ത്തന്നെ� ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചതെ�ന്നു പരിിശോ�ോധിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
ആദ്യയകാാല കഥാാപുസ്തകങ്ങളൊ�ൊന്നിിൽ അനുസ്യൂൂതംം കഥ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീീയുണ്ട്്. ആ കഥകൾ
കൊ�ൊണ്ടവൾ നീീട്ടിിയെ�ടുത്തതുംം, തിിരിിച്ചുപിിടിിച്ചതുംം സ്വവന്തംം പ്രാാണനാാണ്്, ഒപ്പംം തന്നെ�പ്പോ�ോലെ�
അനേ�കംം സ്ത്രീീകളുടേേതുംം. അതിിജീീവനത്തിിനാായുള്ള ജീീവന്മരണ സമരമാാണ്് ചിിലപ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം
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പെ�ണ്ണിിനു കഥപറച്ചിിലെ�ന്ന്് പ്രതീീകാാത്മകമാായിി പറയുകയാായിിരുന്നു ആയിിരത്തൊ�ൊന്നു രാാവുകൾ
നീീണ്ട ആ കഥകളിിലൂടെെ ഷെ�ഹറസാാദെെന്നു വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�.
ലോ�ോകമെെങ്ങുംം മിിക്കവാാറുംം വാാമൊ�ൊഴിിക്കഥാാ പാാരമ്പര്യയങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം കഥപറച്ചിിലുകാാർ
പെ�ണ്ണുങ്ങളാാണ്്. മുത്തശ്ശിിക്കഥകൾ എന്ന പേ�രു തന്നെ� അവർക്ക്് കഥയോ�ോടുള്ള അടുപ്പംം, കഥാാ
ഖ്യാാ�നത്തിിലെ� പെ�ൺമിികവ്് എന്നിിവയെ� കൃത്യയമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ട്്. പക്ഷേ� പിിന്നീീട്്
കഥ കാാര്യയമാായപ്പോ�ോൾ, വരമൊ�ൊഴിിയിിലേ�ക്കുംം അച്ചടിിച്ച പുസ്തകങ്ങളിിലേ�ക്കുംം കഥ വളർന്നപ്പോ�ോൾ
സ്ത്രീീകൾ കഥയുടെെ ലോ�ോകത്തു നിിന്നു ബഹിിഷ്കൃതരാായിി .പക്ഷേ� കഥ പറയാാനുള്ള അദമ്യയമാായ
വാാഞ്ഛ അവളിിൽ ജന്മവാാസനയെ�ന്നോ�ോണംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു താാനുംം. വിിലക്കുകളെെ മറിികടന്ന്്
അക്ഷരംം പഠിിക്കാാനുംം വാായിിക്കാാനുമവസരംം കിിട്ടിിയ സർഗ്ഗാാത്മകതയുള്ള സ്ത്രീീകളിിൽ ചിിലരെെങ്കിിലുംം
ആൺപേ�രുകളിിൽ എഴുതാാൻ തുടങ്ങിിയത്് അങ്ങനെ�യാാവണംം. എഴുതിിയേ� തീീരൂ എന്നുറപ്പിിച്ച
ആ ന്യൂൂനപക്ഷത്തിിന്് പുരുഷനാാമംം നിിർമ്മിിച്ചു കൊ�ൊടുത്ത മറ കുറച്ചെ�ങ്കിിലുംം സുരക്ഷിിതമാായിിരുന്നു.
മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയകാാല പെ�ൺകഥകളിിലൊ�ൊന്നിിലെ� നാായിികയുംം ഇതേ�പോ�ോലെ�
ആൺപേ�രിിൽ രചനകൾ നടത്തേ�ണ്ടിി വന്നത്് കൗൗതുകകരമാാണ്്. എഴുത്തിിന്റെ� ലോ�ോകത്ത്്
പുരുഷനുംം സ്ത്രീീക്കുംം കിിട്ടുന്ന വ്യയത്യയസ്ത പരിിഗണനകളെെ കൃത്യയമാായിി വിിലയിിരുത്താാൻ എംം.സരസ്വവ
തീീബാായിി എഴുതിിയ തലച്ചോ�ോറിില്ലാാത്ത സ്ത്രീീകൾ എന്ന ആ കഥയ്ക്കു കഴിിയുകയുംം ചെ�യ്തു. എഴുത്ത്്
പുരുഷന്റെ� അവകാാശവുംം അധിികാാരമേ�ഖലയുമാാണ്്. എഴുതുന്ന പുരുഷന്് ആവശ്യയമാായ സേ�വന
ങ്ങൾ നിിർവ്വഹിിക്കാാനാാണ്് സ്ത്രീീകൾ .എഴുത്തുകാാരനാായ ഭർത്താാവിിനെ� പരിിചരിിച്ചുംം അയാാളുടെെ
സർഗ്ഗരചനയ്ക്കു വിിഘ്നമുണ്ടാാക്കുന്ന ഒന്നുംം, ഒരു കുട്ടിിക്കരച്ചിിൽ പോ�ോലുംം വീീട്ടിിലുയരാാതെ� ശ്രദ്ധിിച്ചുമാാണ്്
കഥയിിലെ� നാായിിക തന്റെ� ഭാാര്യാ�ാധർമ്മംം പൂർത്തീീകരിിക്കുന്നത്്. സർഗ്ഗരചന അത്രത്തോ�ോളംം
ഏകാാന്തതപവുംം ധ്യാാ�നവുംം മനനവുമൊ�ൊക്കെ� ആവശ്യയമുള്ള ദിിവ്യയകർമ്മമാാണ്് എഴുത്തുകാാരന്്.
ഗൃഹകൃത്യയങ്ങൾക്കുംം ഭർത്തൃപരിിചരണങ്ങൾക്കുമെെല്ലാം�ം ശേ�ഷംം അവൾ ഉറക്കമൊ�ൊഴിിച്ചിിരുന്നെ�ഴു
തിിയ,ബാാലകൃഷ്ണൻ നാായരെെന്ന ആൺ പേ�രിിൽ മത്സരത്തിിനയച്ച ഒരു നോ�ോവൽ അംംഗീീകരിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നു. ഭർത്താാവ്് തന്റെ� നിിതാാന്തശത്രുവാായിി കണ്ട ആ എഴുത്തുകാാരൻ സ്വവന്തംം ഭാാര്യയയാാണെ�ന്നു
മനസ്സിിലാാക്കുന്നതോ�ോടെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം കുപിിതനാാവുന്നു. അതിിലുപരിി അപമാാനിിതനുംം.
പുരുഷന്റെ� അധിികാാരമേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് ഒരു സ്ത്രീീ വ്യാാ�ജപേ�രിിലാാണെ�ങ്കിിലുംം കടന്നു ചെ�ല്ലുക, അവിിടെെ
സ്വേ�േച്ഛാാധിിപതിികളാായ പുരുഷന്മാാരെെക്കാാൾ വിിജയിിയാാവുക ഇതൊ�ൊക്കെ� ക്ഷമിിക്കാാനാാവാാത്ത
അപരാാധങ്ങളാാണ്്. . “തലച്ചോ�ോറിില്ലാാത്ത സ്ത്രീീകൾ “ എന്ന കഥ, എഴുതുന്ന സ്ത്രീീയുംം എഴുത്തുകാാരനാായ
പുരുഷനുംം അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്ന ഭൗ�തിിക-ബൗൗദ്ധിിക സാാഹചര്യയങ്ങളിിലെ� അന്തരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
സംംവാാദാാത്മകമാായ ഒട്ടനേ�കംം നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇന്നുംം വളരെെയൊ�ൊന്നുംം വ്യയത്യയ
സ്തമല്ലാാത്ത സാംം�സ്കാാരിികാാവസ്ഥ കൂടിിയാാണത്്. ആ നാായിികയുടെെ പിിൻഗാാമിിയാാണ്് അടുക്കളപ്പാാ
ത്രങ്ങൾക്കിിടയിിൽ മുറിിപ്പെ�ൻസിിലുംം കടലാാസുംം സൂക്ഷിിച്ച, പാാതിിരാാത്രിി തൊ�ൊട്ടിിൽക്കയറിിന്റെ� ഒരറ്റംം
കൈൈയ്യിിൽ പിിടിിച്ചു മറുകൈൈയ്യു കൊ�ൊണ്ടെ�ഴുതിിയ ലളിിതാംം�ബിിക അന്തർജ്ജനംം, ജീീവിിച്ചിിരുന്നാാൽ
എഴുതിിപ്പോ�ോവുമെെന്ന്് ഭയന്ന്് ആത്മഹത്യയ ചെ�യ്ത രാാജലക്ഷ്മിി. .. അവളെെപ്പോ�ോലുള്ളവരാാണ്് വിിഴുപ്പു
തുണിികളുംം എച്ചിിൽപ്പാാത്രങ്ങളുംം നിിറഞ്ഞ വീീട്ടിിൽ നിിന്ന്് മേ�ബിിൾ അമ്മാായിിയുടെെ വാാതിിലുകളുംം
ചുവരുകളുമിില്ലാാത്ത കടൽത്തീീര വസതിിയിിലേ�ക്ക്് ഓടിി രക്ഷപെ�ടാാൻ കൊ�ൊതിിക്കുന്നത്്. കാാരണംം
അവൾക്കെ�ഴുതണംം. അവൾക്ക്് ജീീവിിക്കണമെെങ്കിിൽ എഴുതിിയേ� മതിിയാാവൂ. എഴുത്ത്് സ്വവയംം
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുത്തലിിനെ�ക്കാാൾ, തന്നെ�ത്തന്നെ�, തന്റെ�യുള്ളിിലെ� സർഗ്ഗ ക്ഷോ�ോഭങ്ങളെെ ഒളിിപ്പിി
ക്കാാനുള്ള ഉപാാധിിയാായിി കാാണുന്ന സ്ത്രീീകൾ-പല പേ�രുകളിിൽ എല്ലാാക്കാാലങ്ങളിിലുംം അവളുണ്ട്്.
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ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്നു തനിിക്കു തന്നെ� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടാാനുംം കൂടിിയാാവണംം അവളുടെെ എഴുത്ത്്.
ലളിിതവുംം തീീർത്തുംം വൈൈയക്തിികവുമാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ പോ�ോലുംം സ്ത്രീീരചനകൾക്ക്് കൃത്യയവുംം
വ്യയക്തവുമാായൊ�ൊരു രാാഷ്ട്രീീയംം ഉണ്ടെ�ന്നു പറയാാനുള്ള കാാരണവുംം അതു തന്നെ�യാാണ്്. അത്് വ്യയവ
സ്ഥാാപിിതമാായ അധീീശത്വവഘടനകളോ�ോട്് ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊക്കെ� വിിധത്തിിൽ ഇടഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നു.
സ്വവയംംനിിർവ്വചനംം, സ്വവത്വവസ്ഥാാപനംം, കർത്തൃത്വംം�, സ്വവയാാധിികാാരംം തുടങ്ങിി വ്യയത്യയസ്ത ധർമ്മങ്ങളാാണു
സ്ത്രീീരചനകൾക്കുള്ളത്്.എഴുത്തുകാാരിിയുടേ�ത്് സ്വവന്തംം ശബ്ദത്തെ� ഞെ�രിിച്ചമർത്തുകയുംം നിിയന്ത്രിിക്കുക
യുംം ചെ�യ്യുന്ന ആധിിപത്യയ വ്യയവസ്ഥിിതിികളെെ പ്രതിിരോ�ോധിിക്കലാാണ്്., അവളുടേേത്് ഒരു തരംം ചാാരിിത്ര്യയ
ധ്വംം�സനമാാണ്് എന്ന അർത്ഥത്തിിൽ വെ�ർജിിനിിയ വൂൾഫ്് പറയുന്നതുംം ഇതു തന്നെ�യാാണ്്.മലയാാ
ളത്തിിലെ� പെ�ൺ കഥാാപാാരമ്പര്യയത്തിിലൂടെെയുള്ള ഒരു അലസയാാത്രയിിൽ പോ�ോലുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്
നമ്മുടെെ കഥാാസാാഹിിത്യയവുംം പ്രതിിരോ�ോധാാത്മകമാായിിരുന്നുവെ�ന്നു തന്നെ�യാാണ്്. ആണധിികാാര വ്യയ
വസ്ഥിിതിിയുടെെ (Patriarchy) നിിയമങ്ങളെ�യുംം ശ്രേ�ണീീബദ്ധമാായ ലിംം�ഗാാധിികാാര ബന്ധങ്ങളെെയുംം
അത്് വിിമർശന വിിധേ�യമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സ്ത്രീീയുടെെ ഇടത്തെ�യുംം സ്വവത്വവത്തെ�യുംം
പ്രതിിസന്ധിിയിിലാാക്കുന്ന, അവയെ� പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്തുന്ന എല്ലാാ വിിവേ�ചനങ്ങളെെയുംം സ്ത്രീീ രചനകൾ
വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ലിംം�ഗപദവിി (Gender) അധീീശത്വവത്തിിന്റെ�യുംം വിിധേ�യത്വവത്തിിന്റെ�യുംം
സവിിശേ�ഷ ഘടന രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം സമൂഹ ശ്രേ�ണിികളിിൽ അവയെ� വിിന്യയസിിക്കുന്നതുംം അതു
വളരെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമെെന്ന പ്രതീീതിി സൃഷ്ടിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്.ഗാാർഹിികവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ അസമ
ത്വവങ്ങളെ�യോ�ോ വിിവേ�ചനങ്ങളെെയോ�ോ വിിലക്കുകളെെപ്പോ�ോലുമോ�ോ സ്ത്രീീകൾക്ക്് തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവാാതെ�
പോ�ോവുന്നതിിനുള്ള കാാരണവുമാാണ്്. ലിംം�ഗപദവീീബദ്ധമാായ നിിയന്ത്രണങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്, അതിിന്റെ�
മെെരുക്കലുകളിിൽ നിിന്ന്് സ്വവന്തംം സർഗാാത്മകതയെ� വിിമോ�ോചിിപ്പിിക്കുകയെ�ന്നത്് അനാായാാസമല്ലെ�
ന്നു ചുരുക്കംം. പക്ഷേ� ലോ�ോകത്തെ�ങ്ങുംം എഴുത്തുകാാരിിയാായ സ്ത്രീീ അത്തരംം കുതറലുകൾ നിിരന്തരംം
നടത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു.

പെ�ണ്ണുങ്ങളുടെെ എഴുത്ത്്—വഴിികൾ, വഴിി പിിഴയ്ക്കലുകൾ
സർഗ്ഗാാത്മകരചനകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുള്ള ലിംം�ഗാാ ഭേ�ദാാധിിഷ്ഠിിതപഠനങ്ങൾക്ക്് രാാഷ്ട്രീീയപരവുംം ചരിി
ത്രപരവുമാായ പ്രസക്തിി കൂടുതലാാണ്്. ഉടലെ�ഴുത്തിിന്റെ�, ശരീീരരാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ�, ലിംം�ഗാാധിികാാരത്തിി
ന്റെ� പരസ്പര വിിരുദ്ധങ്ങളുംം പരസ്പരപൂരകങ്ങളുമാായ നിിരവധിി സങ്കീീർണ്ണധാാരകളുള്ള സമകാാല സ്ത്രീീ
രചനകളെെ ആ രീീതിിയിിലാാണ്് അപഗ്രഥനവിിധേ�യമാാക്കേ�ണ്ടത്്. കർത്തൃത്വംം�, സ്വവയംംനിിർണയനംം,
പുനർനിിർവ്വചനംം തുടങ്ങിി സ്ത്രൈൈണ സ്വവത്വവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ബഹുസ്വവരമാായ അനുഭവമേ�ഖലകളെ�
ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നുണ്ട്് സ്ത്രീീകളുടെെ എഴുത്ത്്. സർഗ്ഗരചനയുടെെ മേ�ഖലകളുംം സൂക്ഷ്മമാായ പരിിവർത്തന
ങ്ങൾക്കു വിിധേ�യമാായ കാാലഘട്ടമാാണ്് ഉത്തരാാധുനിികതയുടേ�ത്്. പെ�ണ്ണിിന്റെ� എഴുത്തിിനെ� ഏറ്റവുംം
ക്രിിയാാത്മകമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞ പരിിവർത്തനങ്ങളാായിിരുന്നു അവയിിൽ ഭൂരിിഭാാഗവുംം.
കൂടുതൽ എഴുത്തുകാാരിികളുണ്ടാാവാാൻ, എഴുത്തുകാാരിി എന്ന അംംഗീീകാാരത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയല്ലാാതെ�
തന്നെ� തുറന്നു പറച്ചിിലുകൾ നടത്തുന്ന സ്ത്രീീകളുണ്ടാാവാാൻ പ്രേ�രകമാായതുംം ഇത്തരംം മാാറ്റങ്ങളാാണ്്.
നഗരവൽക്കരണംം, ദൃശ്യയമാാധ്യയമങ്ങൾ, ആഗോ�ോള ഗ്രാാമസങ്കല്പംം എന്നിിവയ്ക്കൊ�ൊക്കെ� പെ�ൺ പറച്ചിി
ലുകളെെ, രചനകളെെ നിിർണാായകമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞു. അക്കൂട്ടത്തിിൽ സോ�ോഷ്യയൽ
മീീഡിിയയ്ക്കുള്ള പങ്ക്് അഗ്രഗണ്യയമാാണു താാനുംം. സ്മാാർട്് ഫോ�ോണിിനു മുന്നുംം പിിന്നുമെെന്ന്് കൃത്യയമാായിി
വിിഭജിിക്കാാവുന്ന രീീതിിയിിൽ മലയാാളിി സ്ത്രീീയുടെെ സർഗ്ഗാാത്മക ജീീവിിതംം രൂപാാന്തരംം പ്രാാപിിച്ചു.
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� എല്ലാാ മേ�ഖലകളെെയുംം അതു സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ടാാവാംം�. പക്ഷേ� സ്ത്രീീയെ� സംംബ
ന്ധിിച്ച്് അവളിിലെ� സർഗ്ഗശേ�ഷിിയെ� ഉണർത്താാനുംം ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്താാനുംം കഴിിഞ്ഞുവെ�ന്നതു

88

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

തന്നെ�യാാണ്് വിിവരസാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുടെെ, സോ�ോഷ്യയൽമീീഡിിയയുടെെ ഏറ്റവുംം ഗുണപരമാായ ഫലംം.
ശരീീരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്, സ്വവത്വവബോ�ോധത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്, ലിംം�ഗപദവിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് സമകാാല ലോ�ോകത്തോ�ോടു
സംംവദിിക്കാാനുള്ള ഏറ്റവുംം വിിശാാലമാായ ഒരു സ്പേ�സ്് അവൾക്കു വീീണ്ടുകിിട്ടുകയാായിിരുന്നു. മറഞ്ഞിി
രുന്നോ�ോ, തെ�ളിിഞ്ഞിിരുന്നോ�ോ, മാാറിിയിിരുന്നോ�ോ, മറ്റൊ�ൊരാാളാായിി മാാറിിയോ�ോ അവൾക്ക്് തന്നെ�ക്കുറിിച്ച്്,
ലോ�ോകത്തെ�ന്തിിനെ�യുംം കുറിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നു. എഴുതുക, സ്വവതന്ത്രമാായിി എഴുതുക,
നിിർഭയമാായിി എഴുതുക, സ്വവയംം എഡിിറ്ററുംം പബ്ലിിഷറുമാായിി മാാറുക തുടങ്ങിിയ സാാധ്യയതകൾ പെ�ണ്ണെ�
ഴുത്തിിനെ�യാാണേ�റ്റവുംം ഊർജ്ജസ്വവലമാാക്കിിയതെ�ന്ന്് എഫ്്ബിി ചുവരുകളിിലെ� സ്ത്രീീ പ്രാാതിിനിിധ്യംം�
വിിളിിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്്.
നിിർവ്വചനങ്ങൾക്കുംം ചിിന്തകൾക്കുംം അതീീതമാായ സങ്കീീർണതയെ�ന്ന ആ മുഖവുമാായിി
1984-കളിിലാാണ്് സൈൈബർ സ്പേ�സ്് (Cyberspace ) ലോ�ോകത്തിിനു പരിിചിിതമാാവുന്നത്്. നമ്മുടെെ
സംംസ്കാാരമുദ്രകളെെയൊ�ൊട്ടാാകെ� പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കാാൻ കെ�ല്പുള്ളതാായിിരുന്നു ആർട്ടിിഫിിഷ്യയൽ റിിയാാ
ലിിറ്റിിയെ�ന്നുംം പിിന്നീീട്് വെ�ർച്വവൽ റിിയാാലിിറ്റിിയെ�ന്നുംം വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട സൈൈബർ സ്പെ�യിിസ്്.
കമ്പ്യൂൂട്ടറുംം കമ്പ്യൂൂട്ടറിിനാാൽ പ്രതീീതമാാക്കപ്പെ�ട്ട അന്തരീീഷവുംം ദൃശ്യാാ�നുഭവങ്ങളുംം സ്ഥലത്തിിന്റെ�, സ്വവ
ത്വവത്തിിന്റെ� ആധിികാാരിികതയുംം അതിിരുകളുംം തകർക്കുകയാായിിരുന്നു. ഏഴു വർഷങ്ങൾക്കു ശേ�ഷംം
സൈൈബർ ഫെ�മിിനിിസമെെന്ന പദവുംം വ്യാാ�പകമാാവുന്നു. സ്ത്രീീകളുടെെ വ്യയവഹാാരമേ�ഖലകളിിൽ ഏറ്റവുംം
കാാലിികമാായ വിിവരസാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുമാായുള്ള ബന്ധത്തെ� കുറിിക്കുന്ന സൈൈബർ ഫെ�മിിനിിസംം
സൈൈബർ ഇടത്തിിലെ� സ്ത്രീീ ഇടപെ�ടലുകളെെ, കൂട്ടാായ്മകളെെ അവയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�, ദർശനത്തെ�
കൃത്യയമാായിി പിിന്തുടരുന്നു.
ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിികതയുടെെ പുരുഷ സ്വവഭാാവത്തെ�, സൈൈബർ ഇടങ്ങളിിലെ� പുരുഷാാധിിപ
ത്യയത്തിിന്റെ� ചിിഹ്നങ്ങളെ� അപനിിർമ്മിിക്കുന്നുമുണ്ട്് സൈൈബർ ഫെ�മിിനിിസംം. വിിവര സാാങ്കേ�തിിക
വിിദ്യയയുടെെ രംംഗത്തെ� പുരുഷാാനുകൂലമാായ രാാഷ്ട്രീീയ ധ്വവനിികൾ, സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയോ�ോടുള്ള സ്ത്രീീകളുടെെ
ബന്ധംം സന്ദിിഗ്ദ്ധതയുടെെതാാണ്് എന്ന ബോ�ോധംം, സ്ത്രൈൈണാാനുഗുണമെെന്നു കല്പിിക്കപ്പെ�ട്ട മൂല്യയങ്ങൾക്കിി
ണങ്ങിിയതല്ല അവയെ�ന്ന ധാാരണ ഇതിിനെ�യെ�ല്ലാം�ം തകർക്കാാൻ, സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയിിലെ� ആധിി
കാാരിികതയുംം വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയവുംം സ്ത്രീീകൾക്കുംം അനാായാാസംം വഴങ്ങുമെെന്നു സ്ഥാാപിിക്കാാൻ സൈൈബർ
ഇടത്തിിലെ� പെ�ൺഇടപെ�ടലുകൾക്കാാവുന്നു.
തുറന്നതുംം ദ്രവാാത്മകവുംം സ്വവതന്ത്രവുംം ആഗോ�ോളവിിവര സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ സങ്കീീർണ
സാാമൂഹിികതയെ� അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നതുമാായ പരിികല്പനയാാണ്് സൈൈബർ ഫെ�മിിനിിസംം. മർദ്ദിിതാാ
വസ്ഥകളുടെെ സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക പശ്ചാാത്തലങ്ങളെെ പ്രതിിനിിർമ്മിിക്കുക, തങ്ങളെെ അപരമാാ
ക്കുന്ന വ്യയവഹാാരങ്ങളെെയുംം പ്രയോ�ോഗങ്ങളെ�യുംം ചെ�റുത്തു തോ�ോല്പിിക്കുക എന്നിിങ്ങനെ� വിിപുലമാായ
ലക്ഷ്യയങ്ങളാാണതിിന്നുള്ളത്്. അതിിജീീവനത്തിിനുള്ള ശേ�ഷിി വീീണ്ടെ�ടുക്കുക, തങ്ങളെ� ശരീീരമാായിി
മുദ്രകുത്തിിയ ലോ�ോകത്തെ� തിിരിിച്ച്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള ചിിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുക, അധിികാാര
ത്തെ� വിികേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കാാനുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� സ്ഥാാപിിക്കുക തുടങ്ങിിയ ലക്ഷ്യയങ്ങളുള്ളതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
സൈൈബർ ലോ�ോകത്തിിലെ� സ്ത്രീീ ആവിിഷ്കാാരങ്ങൾക്കെ�ല്ലാം�ം ഏറിിയുംം കുറഞ്ഞുംം പ്രതിിരോ�ോധാാത്മക
സ്വവഭാാവംം ഉണ്ടാാവുന്നത്്.
സ്പെ�യിിനിിലെ� പ്രമുഖ മാാധ്യയമപഠിിതാാവാായ കാാസ്റ്റൽസ്് പുതുകാാല സമൂഹത്തെ� നെ�റ്റ്് വർക്ക്്
സൊ�ൊസൈൈറ്റിിയെ�ന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. പുതിിയ ആശയവിിനിിമയ വ്യയവസ്ഥക
ളെ�യുംം സങ്കേ�തങ്ങളെെയുംം മാാസ്് സെ�ൽഫ്് കമ്മ്യൂൂണിിക്കേ�ഷൻ എന്നാാണദ്ദേ�ഹംം വിിളിിക്കുന്നത്്.
പുതിിയകാാലത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ സാാധ്യയതകളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് മാാസ്് സെ�ൽഫ്് കമ്മ്യൂൂണിിക്കേ�ഷൻ.
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ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിക്കുംം മാാസ്് കമ്യൂൂണിിക്കേ�ഷനുള്ള സൗൗകര്യയവുംം വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയവുംം .സ്ത്രീീകളുടെെ സൈൈബർ
ഇടപെ�ടലുകൾക്ക്് കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാാ�പ്തിിയുണ്ട്്. സ്ത്രീീകർത്തൃത്വംം�/ലിംം�ഗപദവിി ഇവ ക്രമീീകരിിക്കാാ
നുള്ള ഇടമാായിി സ്ത്രീീകൾ സൈൈബർ ലോ�ോകത്തെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. പരമ്പരാാഗത മൂല്യയഘടനകളെെ
പാാടെെ നിിഷേ�ധിിക്കാാതെ� ഏറെെക്കുറെെ സ്വവതന്ത്രമാായുംം സുരക്ഷിിതമാായുംം ആത്മാാവിിഷ്കാാരംം നടത്താാൻ
സ്ത്രീീകൾക്കു കഴിിയുന്നു. ഓൺലൈൈൻ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� വിിമോ�ോചനങ്ങളിിലേ�ക്ക്്, യഥാാർത്ഥ ജീീവിിത
ത്തിിൽ ഒളിിച്ചുംം ഒച്ച താാഴ്ത്തിിയുംം മാാത്രംം പറയാാനാാവുന്നവ ഇവിിടെെ ഉറക്കെ�പ്പറയാാനാാവുന്നതിിന്റെ�
ആഹ്ലാാദങ്ങളിിലേ�ക്ക്് അവൾ ധീീരയാായിി നടന്നു കയറുന്നു. കൃത്യയമാായിി വിിഭജിിക്കപ്പെ�ട്ട ബഹുവിിധ
അദ്ധ്വാാ�നങ്ങൾ ഒരുമിിപ്പിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിനിിടയിിലെ� ഓൺലൈൈൻ ജീീവനസാാധ്യയതകൾ
അവളുടെെ ഭാാവനകൾക്കുംം കാാമനകൾക്കുംം വിിശാാലമാായ തുറസുകളാാണ്് നൽകുന്നത്്. ലിംം�ഗപദ
വിിയെ� നവീീകരിിക്കാാനുംം സാാമ്പ്രദാായിികമാായ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥകളെ� നിിരാാകരിിക്കാാനുംം അവൾക്കവിിടെെ
സാാധ്യയമാാവുന്നു. ശാാരീീരിികസ്വവത്വവത്തിിൽ നിിന്നുള്ള മോ�ോചനംം, ഒളിിച്ചിിരിിക്കാാനുംം സ്വവയംം പ്രദർശിിപ്പിിക്കാാ
നുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� ഇതെ�ല്ലാം�ം പുരുഷകേ�ന്ദ്രിിത മൂല്യയവ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ അച്ചടക്കത്തിിൽ ശ്വാാ�സംം
മുട്ടുന്ന സ്ത്രൈൈണതയുടെെ വാാഗ്ദത്ത ഭൂമിിയാായിി സൈൈബർസ്പെ�യിിസിിനെ� മാാറ്റുന്നതു സ്വാാ�ഭാാവിികംം..
നിിയതമാായ രൂപമോ�ോ നിിറമോ�ോ ഇല്ലാാതെ� വ്യയത്യയസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടുംം
സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� ബഹുലതയെ� പ്രകാാശിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുമാാണ്് സൈൈബർ ഫെ�മിിനിിസംം അതിിന്റെ� ദ്ര
വാാത്മക സ്വവഭാാവംം നിിലനിിർത്തുന്നത്്. കർക്കശമാായ നിിയമങ്ങളോ�ോ കർശനമാായ നിിഷ്ഠകളോ�ോ
അവിിടെെയിില്ല .
മലയാാളത്തിിൽ സ്ത്രീീയനുഭവങ്ങളുടെെ/സാാമൂഹ്യയ സംംഭവങ്ങളുടെെ ആഖ്യാാ�നംം, വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം, സംംവാാ
ദങ്ങൾ തുടങ്ങിി സഹജവുംം ശക്തവുമാായ സൈൈബർ സ്ത്രീീ രചനകൾ ഉണ്ടാാവുന്നുണ്ട്്. പൊ�ൊതുഇടംം,
സ്വവകാാര്യയ ഇടംം എന്ന വേ�ർതിിരിിവുകളിില്ലാാതെ� എല്ലാാത്തരംം സാാമൂഹ്യയ പ്രശ്നങ്ങളോ�ോടുമുള്ള പ്രതിിക
രണംം, സ്വവകാാര്യാ�ാനുഭവങ്ങൾ, നിിലപാാടുകൾ, വിിയോ�ോജിിപ്പുകൾ, കൂട്ടാായ്മകളുടെെ രൂപീീകരണംം എന്നിി
ങ്ങനെ� മലയാാളത്തിിലെ� സൈൈബർ സ്ത്രീീ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ സജീീവവുംം ചടുലവുമാാണ്്.

ചങ്ങാാത്ത (Friendship) വുംം വിിവര സാാങ്കേ�തിിക സമൂഹവുംം.
സ്ത്രീീകളുടെെ കൂട്ടാായ്മകൾ, അതിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാവുന്ന വിിനിിമയങ്ങൾ സൈൈബർ ലോ�ോകത്തിിന്റെ�
ഏറ്റവുംം ഗുണപരമാായ സാാധ്യയതകളിിലൊ�ൊന്നാാവുന്നു.ഒന്നിിലധിികംം വ്യയക്തിികൾക്കിിടയിിൽ രൂപപ്പെ�
ടുന്നതുംം കൃത്യയമാായ നിിർവ്വചനങ്ങൾക്കോ�ോ നിിർണയനങ്ങൾക്കോ�ോ വഴങ്ങാാത്തതുമാാണ്് ചങ്ങാാത്തംം
(Friendship) .ആർക്കിിടയിിൽ എങ്ങനെ�, എപ്പോ�ോഴൊ�ൊക്കെ� സൗൗഹൃദംം രൂപപ്പെ�ടാാമെെന്നു മുൻകൂട്ടിി
കണ്ടെ�ത്തുക എളുപ്പമല്ല. വ്യയക്തിിപരമാായ തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പാാണ്് സൗൗഹൃദമെെന്നു പറയാാമെെങ്കിിലുംം
സാാമൂഹിികമാായ ഘടകങ്ങൾക്കുംം ചങ്ങാാത്തത്തിിന്റെ� രൂപീീകരണത്തിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട പങ്കുണ്ട്്.
പലതരക്കാാരാായ ആളുകളാാണ്് ചങ്ങാാത്തത്തിിലുൾപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� അവർക്കിി
ടയിിലെ� സാാമൂഹിികവുംം സാാമ്പത്തിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ
പശ്ചാാത്തലംം പോ�ോലെ� പ്രധാാനമാാണ്് അവയെ�ല്ലാം�ം ചേ�ർന്നുണ്ടാാക്കുന്ന സമാാനതക
ളുംം വ്യയതിിയാാനങ്ങളുംം. ചങ്ങാാത്തത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവത്തെ�യുംം ഭാാവിിയെ�യുംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്
ഇത്തരംം സമാാനത അഥവാാ വ്യയതിിയാാനങ്ങളാായിിരിിക്കുംം. പരസ്പരംം ചങ്ങാാത്തത്തിിലാാവുന്ന
ആളുകളുടെെ സ്വവഭാാവംം, അവരുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം, നിിലപാാടുകൾ ഇതെ�ല്ലാം�ം ചങ്ങാാത്തത്തെ� വൈൈരുദ്ധ്യംം�
നിിറഞ്ഞതുംം സംംഘർഷഭരിിതവുമാാക്കാാനിിടയുണ്ട്്. ചങ്ങാാത്തംം പ്രമേ�യമാാവുന്ന സിിനിിമകൾ,
കഥകൾ ഇവയൊ�ൊക്കെ� ചിില പ്രത്യേ�േക പ്രാായവിിഭാാഗത്തിിലുൾപ്പെ�ട്ടവർക്കിിടയിിൽ മാാത്രംം രൂപപ്പെ�
ടുന്നതുംം ആഴത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നതുമാാണ്് സൗൗഹൃദമെെന്ന വിിശ്വാാ�സത്തെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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വർഷങ്ങൾക്കു ശേ�ഷംം മധ്യയവയസ്സിിലൊ�ൊക്കെ� പഴയ ക്ലാാസ്മേ�റ്റ്്സ്്/ചങ്ങാാതിിമാാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോ�ോഴുംം
മിിഴിിവോ�ോടെെ നിിൽക്കുന്നത്് അവരുടെെ ടീീനേ�ജുകാാലത്തെ� സൗൗഹൃദവുംം അതിിനു പശ്ചാാത്തലമാായ
സ്കൂൾ/കോ�ോളേ�ജ്് കാാമ്പസുകളുമാാണ്്. യുവാാക്കൾക്കിിടയിിൽ മാാത്രമാാണ്് യഥാാർത്ഥചങ്ങാാത്തംം
സാാധ്യയമാാവൂ എന്നുംം അതിിനു മാാത്രമേ� കാാലാാതിിവർത്തിിയാായ നിിലനിിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുംം നമ്മുടെെ
പൊ�ൊതുബോ�ോധംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. ഇത്തരംം ചങ്ങാാത്തങ്ങൾ പുരുഷന്മാാർക്കിിടയിിലാാണ്് കൂടുതലുംം
സംംഭവിിക്കുക. ഇതര ലിംം�ഗവിിഭാാഗങ്ങൾക്കിിടയിിലെ� സൗൗഹൃദംം, വിിവിിധ പ്രാായത്തിിലുള്ളവരുടെെ
കൂട്ടംം ഇതിിനൊ�ൊക്കെ� ദൃശ്യയത വളരെെ കുറവാായിിരിിക്കുംം. അംംഗീീകൃത ധാാരണകൾക്കു വെ�ളിിയിിലുള്ള
ചങ്ങാാത്ത ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നതുംം ആരോ�ോഗ്യയകരമാായിി നിില നിിൽക്കുന്നതുംം തങ്ങളുടെെ
ചങ്ങാാത്തത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങളവശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നതുംം പൊ�ൊതുസമ്മതിികളെെ നിിരാാകരിിക്കുകയോ�ോ
പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്ന രാാഷ്ട്രീീയ പ്രവർത്തനംം കൂടിിയാാവുന്നു. സ്ത്രീീകളുടെെ ചങ്ങാാത്തംം അതുംം
പ്രാായംം, ദേേശംം, തൊ�ൊഴിിൽ, അഭിിരുചിി, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം തുടങ്ങിിയവയിിലൊ�ൊന്നുംം കൃത്യയമാായ സമാാനത
എടുത്തു പറയാാനാാവാാത്ത കൂട്ടാായ്മകളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം നിിലനിിൽക്കുന്ന സാാമൂഹിിക സന്ദർഭങ്ങളെെ,
അതിിന്റെ� ആൺകോ�ോയ്മയെ� അലോ�ോസരപ്പെ�ടുത്തുക തന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
സ്വവവർഗ്ഗ സാാമൂഹ്യയപരത (Homo Sociality) സമാാന ലിംം�ഗജാാതിി സൗൗഹൃദങ്ങളെെ കൂടുതൽ
ദൃഢബദ്ധവുമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
“ഹെ�ന്റിി ലെ�ഫബ്്റെെ, മിിഷേ�ൽ ഡിി സെ�ർട്ടോ�ോ, തുടങ്ങിിയ ചിിന്തകർ അവലംംബിിച്ച ദൈൈനന്ദിിന
ജീീവിിതംം (every day Life) എന്ന സങ്കല്പനംം ചങ്ങാാത്തപഠനത്തിിൽ നിിർണാായകമാാകുന്നു. ...
കൂടുതലുംം ലൈൈബ്രറിിക്കു പുറത്തുള്ള, ഗ്രന്ഥവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടാാത്ത, സർവ്വസാാധാാരണവുംം (banal)
നിിസ്സാാരവുംം (trivial) വിിരസവുംം (boring) ആയ ദൈൈനംംദിിനാാനുഭവങ്ങളാാണ്് ചങ്ങാാത്ത പഠന
ത്തിിന്റെ� മുഖ്യയ സ്രോ�ോതസ്് എന്നു കാാണാംം�.ഫ്രണ്ട്്ഷിിപ്പിിന്റെ� സ്രോ�ോതസ്സുംം ഇടവുംം ബൃഹദ്്ഘടനകൾ
ആർജ്ജിിക്കാാത്ത ദൈൈനംംദിിനാാനുഭവങ്ങൾ ആണെ�ന്നിിരിിക്കെ� സാാമാാന്യയബോ�ോധംം (Common
Sense) ഓർമ്മ (Memory) ഗൃഹാാതുരത്വംം� (nostalgia) സംംഭാാഷണങ്ങൾ (Conversations)
വൈൈകാാരിികത (emotion) തുടങ്ങിിയ സങ്കല്പനങ്ങളെെ ആശ്രയിിക്കേ�ണ്ടതാായിി വരുന്നു” ( രതീീഷ്്
പിി.കെ�: പുറംം 113-14).
ഫേ�സ്്ബുക്ക്്, ബ്ലോ�ോഗ്്, വ്ലോ�ോഗ്് തുടങ്ങിിയ സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടു വരുന്ന സ്ത്രീീ
കൂട്ടാായ്മകൾ ചങ്ങാാത്തത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സൈൈദ്ധാാന്തിിക പഠനങ്ങൾക്ക്് മിികച്ച മാാതൃകയാാവാാറു
ണ്ട്്. അത്തരംം ചങ്ങാാത്ത കൂട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിിലെ� സർഗ്ഗാാത്മകമാായ രചനകൾ, സംംഭാാഷണങ്ങൾ,
സ്മരണകൾ തുടങ്ങിിയവ സമാാഹരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതിിനൊ�ൊരു പ്രതിിരോ�ോധസ്വവഭാാവവുംം ഉണ്ടാാവുന്നു.
അത്തരമൊ�ൊരു ഫേ�സ്് ബുക്ക്് കൂട്ടാായ്മയിിൽ നിിന്നു രൂപപ്പെ�ട്ട കൃതിിയാായ “ഞങ്ങളുടെെ അടുക്കളപ്പു
സ്തകംം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിന്് സ്ത്രീീകളുടെെ സൈൈബർകൂട്ടാായ്മയിിൽ നിിന്നു പിിറന്ന ആദ്യയ പുസ്തകമെെന്ന
ചരിിത്രപരമാായ പ്രാാധാാന്യംം� കൂടിിയുണ്ട്്. ലിംം�ഗപദവിിയെ�യുംം അതിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ സാംം�സ്കാാരിിക
വ്യയവഹാാരങ്ങളെെയുംം തിിരുത്തിിയെ�ഴുതാാനുള്ള ഉദ്യയമമാായിിട്ട്് ഈ പുസ്തകത്തിിലെ� കുറിിപ്പുകളെെ വാായിി
ച്ചെ�ടുക്കാംം�. 2016 മാാർച്ച്് 8-ന്് വനിിതാാ ദിിനത്തിിൽ അടിിമുടിി സ്ത്രീീവിിരുദ്ധമാായ സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
സുനിിത ദേേവദാാസ്് എന്ന മാാധ്യയമ പ്രവർത്തക ഇട്ട ഫേ�സ്് ബുക്ക്് പോ�ോസ്റ്റിിൽ നിിന്ന്് രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന
ഫ്രംം ദ ഗ്രാാനൈൈറ്റ്് ടോ�ോപ്പ്് എന്ന സൈൈബർ കൂട്ടാായ്മയാാണ്് 2017-ലെ� വനിിതാാ ദിിനത്തിിൽ പ്രകാാശനംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട ഞങ്ങളുടെെ അടുക്കളപ്പുസ്തകത്തിിനു പിിന്നിിലുള്ളത്്. ഇതിിലുള്ള അൻപതു കുറിിപ്പുകൾ
വ്യയത്യയസ്തമാായ അനുഭവങ്ങളുടെെ, ജീീവിിതങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്കാാരമാാണ്്. ഒരു അച്ചടിിപ്പുസ്തകത്തിിന്റെ�
പരിിമിിതിികൾക്കുള്ളിിലൊ�ൊതുങ്ങുംം വിിധംം നൂറുകണക്കിിനെ�ഴുത്തുകളിിൽ നിിന്ന്് അൻപതു കുറിിപ്പുകൾ
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തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുകയെ�ന്നത്് അനാായാാസമല്ല. പല കാാരണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് ഇതിിൽ ഇടംം കിിട്ടാാതെ�
പോ�ോയ, പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ടാാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെെ കൂടിി ഉറക്കെ�യുള്ള പ്രഖ്യാാ�പനമാാണ്് ഇതിിലുള്ള
ഓരോ�ോ കുറിിപ്പുംം.കൃത്യയമാായ ദർശനംം, സ്വവതന്ത്രമാായ നിിലപാാടുകൾ, ആൺ പെ�ൺ ബന്ധത്തിിന്റെ�
പല തലങ്ങൾ, തീീവ്രമാായ അനുഭവചിിത്രങ്ങൾ, നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ, കഥകൾ, കവിിതകൾ എന്നിിവ
കൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാനുള്ള ബൗൗദ്ധിികോ�ോപകരണംം കൂടിിയാായിി
അവ പരിിണമിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ലോ�ോകത്തിിന്റെ� പല ഭാാഗങ്ങളിിലാായിി ജീീവിിക്കുന്ന പലതരക്കാാരാായ, പല പ്രാായക്കാാരാായ
സ്ത്രീീകൾ. അവരിിൽ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളുംം വീീട്ടമ്മമാാരുംം ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥകളുമുണ്ട്്. സൈൈബർ സ്പെ�യിിസ്്
തുറന്നു തന്ന വിിശാാലമാായ സാാധ്യയതകളെെ പരമാാവധിി ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ഈ സ്ത്രീീ
കളാാരുംം പരമ്പരാാഗത മട്ടിിലുള്ള എഴുത്തുകാാരിികളല്ല. പലരുടെെയുംം ആദ്യയത്തെ� രചനാാ സംംരംംഭംം.
അനേ�കത, അടക്കമിില്ലാാത്ത ഒഴുക്കുകൾ, ഒന്നിിൽ നിിന്നു പലതിിലേ�ക്കുംം പല പലതിിലേ�ക്കുമുള്ള
തുടർച്ച എന്നിിങ്ങനെ� സ്ത്രൈൈണ ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ച്് ല്യൂൂസ്് ഇറിിഗറെെ പറയുന്നത്് ഈ എഴുത്തുകളോ�ോടു
ചേ�ർത്തുവെ�യ്ക്കാംം�. ബഹുലത, വൈൈകാാരിികതയെ� രാാഷ്ട്രീീയവൽക്കരിിക്കൽ, വ്യയക്തിിപരമാായതിിനെ�യെ�
ല്ലാം�ം പൊ�ൊതുവാാക്കൽ തുടങ്ങിി കൃത്യയമാായ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിലൂന്നിിയതാാണ്് ഈ പുസ്തകത്തിിന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയംം. അതാാവട്ടെെ നൈൈസർഗ്ഗിികമാായിി സംംഭവിിച്ചു പോ�ോകുന്നതുമാാണ്്. ഇതിിലെ� എഴുത്തുകൾ
ക്കോ�ോ, എഴുത്തുകാാരിി, കൾക്കോ�ോ മുൻമാാതൃകകളിില്ല. സൈൈബർ സ്പെ�യിിസിിനെ� ആത്മാാവിിഷ്കാാരത്തിിനുംം
ആത്മരതിിക്കുമുള്ള സുരക്ഷിിതമാായ ഇടമാായിി ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്ന സാാമ്പ്രദാായിിക എഴുത്തുകളിിൽ
നിിന്ന്് അടുക്കളപ്പുസ്തകത്തിിലെ� എഴുത്തുകൾ വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കുന്നത്് അവയുടെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായ
ലാാളിിത്യംം� കൊ�ൊണ്ടുംം സത്യയസന്ധത കൊ�ൊണ്ടുമാാണ്്.
സ്ത്രീീകളുടെെ സൈൈബർ ഇടപെ�ടലുകളുടെെ സമാാഹാാരമാായ അടുക്കളപ്പുസ്തകംം സ്ത്രൈൈണ
മാായ മൂല്യയഘടനകൾക്കുള്ളിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� സ്വവപ്നങ്ങളുടെെ, കാാമനകളുടെെ സമാാന്തര
ലോ�ോകത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണ്്. സ്വവന്തമാായ മുറിി/സ്വവന്തംം സമയംം തുടങ്ങിിയ അപര്യാ�ാപ്തതകളെ�
അതിിജീീവിിക്കാാനുള്ള ഇടമാാണവൾ സ്വവയംം കണ്ടെ�ത്തിിയത്്. “മേ�ബിിൾ അമ്മാായിിയുടെെ വീീടു”പോ�ോലെ�
സ്വവപ്നാാത്മകമാായ സദാാ തുടിിക്കുന്ന ഒരിിടംം.ആത്മവിിമർശനത്തിിന്റെ�, വാാചാാലതയുടെെ, ഗർവ്വത്തിിന്റെ�,
നിിശ്ശബ്ദതയുടെെ, പുച്ഛത്തിിന്റെ�, പരിിഹാാസത്തിിന്റെ�, നർമ്മത്തിിന്റെ�, വിിഷാാദത്തിിന്റെ� പല സ്ഥാായിിക
ളിിലൂടെെ വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായ അധിികാാരത്തോ�ോടുള്ള കലഹമാാണ്് സൈൈബർ സ്പെ�യിിസിിലെ� പെ�ൺ
രചനകൾ. സർഗ്ഗാാത്മകമാായ വൈൈവിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ട്്, ജീീവിിതത്തോ�ോടുംം ലോ�ോകത്തോ�ോടുമുള്ള തനിിമയാാർ
ന്ന സംംവേ�ദനംം കൊ�ൊണ്ട്് അവ ശ്രദ്ധേ�യമാാവുന്നു. വിിലക്കുകൾക്കുംം മെെരുക്കലുകൾക്കുംം വഴങ്ങാാത്ത
ഉന്മാാദകരമാായ സ്വവയംം പ്രകാാശനമെെന്നതുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമല്ല, സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്ര സ്ഥലിിക
ളിിലിിടമിില്ലാാതിിരുന്ന സ്ത്രീീയെ� തിിരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ കെ�ല്പുള്ള എഴുത്ത്് എന്ന നിിലയിിലുംം അവ
ശ്രദ്ധേ�യമാാകുന്നു. സ്ത്രീീ ജീീവിിത സമസ്യയകളുംം സ്വവത്വവപ്രതിിസന്ധിികളുംം ആഖ്യാാ�നത്തിിലേ�ക്കു കടന്നു
വരുന്നു.പ്രകൃതിിയെ�യുംം ജീീവിിതത്തെ�യുംം സമൂഹത്തെ�യുംം അവൾ പിിന്തുടരുന്നു .നിിലനിിൽപ്പിിന്റെ�യുംം
അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�യുംം സാാധ്യയതകളാാരാായുന്ന ജൈൈവിികമാായ ഈ രചനകൾ യാാഥാാസ്ഥിിതിിക
ആൺ കോ�ോയ്മാാ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നു കുതറിി മാാറാാനുംം സ്വവന്തംം ഇടംം സ്വവയംം സൃഷ്ടിിക്കാാനുമുള്ള
പുതിിയ കാാല സ്ത്രീീയുടെെ ഊർജവുംം ക്രിിയാാത്മകതയുംം രേേഖപ്പെ�ടുത്തുന്ന എഴുത്തുകളുടെെ സമാാഹാാര
മെെന്ന നിിലയിിൽ സാംം�സ്കാാരിിക പ്രാാധാാന്യയമുള്ളവയാാണ്്. അടുക്കളപ്പുസ്തകത്തെ�ത്തുടർന്ന്് വേ�റെെയുംം
സ്ത്രീീ ചങ്ങാാത്തക്കൂട്ടങ്ങൾ അവരുടെെ രചനകൾ സമാാഹരിിക്കുകയുംം അച്ചടിിച്ചു പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുക
യുമുണ്ടാായിി. എഴുത്തുകാാരിികളല്ലാാത്ത സ്ത്രീീകൾക്ക്് അവരുടെെ ദൈൈനംംദിിനാാനുഭവങ്ങ (every day
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Life) ളിിൽ നിിന്ന്് സർഗ്ഗാാത്മകതയുടെെ, പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�, അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� രചനകൾ സൃഷ്ടിി
ക്കാാൻ കഴിിയുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് ഇത്തരംം സമാാഹാാരങ്ങളുടെെ സവിിശേ�ഷത. ക്വീീ�ൻസ്് ലോ�ോഞ്ച്് എന്ന
ഫേ�സ്്ബുക്ക്് കൂട്ടാായ്മയുടെെ ഒരേ� നിിറത്തിിൽ മറഞ്ഞിിരുന്നവർ, കഥ പറയുംം കടലുകൾ തുടങ്ങിിയ
സമാാഹാാരങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിിലുൾപ്പെ�ടുന്നു.
പെ�ൺനിിലപാാടുകളുടെെ, പെ�ൺകാാഴ്ചകളുടെെ, പ്രതിിരോ�ോധങ്ങളുടെെ ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന
ഇതിിലെ� രചനകൾക്ക്് കർത്തൃത്വംം�, സ്വവയംംനിിർണയനംം, പുനർനിിർവ്വചനംം തുടങ്ങിി സ്ത്രൈൈണ
സ്വവത്വവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ബഹുസ്വവരമാായ അനുഭവമേ�ഖലകളെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാൻ കഴിിയുന്നു.
സ്വവന്തംം ചുവരിിൽ, സമാാനാാഭിിരുചിിയുള്ളവരുടെെ സൗൗഹൃദക്കൂട്ടാായ്മകളിിൽ സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ, ആത്മ
വിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെ നടത്തിിയ തുറന്നുപറച്ചിിലുകളാാണവയിിൽ മിിക്കതുംം. പറയാാൻ ഇടമുണ്ടാാവുന്നു,
ആ ഇടങ്ങളിിൽ സാാമ്പ്രദാായിിക പൊ�ൊതു ബോ�ോധംം സാാഹിിത്യംം� എന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ചവയ്ക്കപ്പുറംം നിിത്യയജീീ
വിിതത്തിിലെ� സാാധാാരണ സംംഭവങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം പറയാാനാാവുന്നു എന്നതാാണ്് സൈൈബർ സ്ത്രീീ ചങ്ങാാ
ത്തങ്ങളിിലെ� ഏറ്റവുംം ഗുണപരമാായ വശംം. സമൂഹത്തിിലെ�, സംംസ്കാാരത്തിിലെ� പുതുചലനങ്ങളോ�ോട്്
വൈൈകാാരിികമാായുംം വൈൈചാാരിികമാായുംം സംംവദിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകൾ അവരുടെെ കാാഴ്ചകളെെക്കുറിിച്ച്്, അനുഭ
വങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് എഴുതുന്നു. പുതിിയ ഭാാഷ, സ്ത്രൈൈണമാായ അഭിിരുചിികളിിൽ നിിന്നുംം ആവശ്യയങ്ങളിിൽ
നിിന്നുംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുത്ത പുതിിയ ആഖ്യാാ�നംം, ഭാാഷയ്ക്കുള്ളിിലെ� കൗൗശലങ്ങൾ, യാാഥാാസ്ഥിിതിിക
സ്ത്രീീ ബിംം�ബങ്ങളെെ തകർക്കൽ, രൂക്ഷമാായ സാാമൂഹിിക വിിമർശനംം തുടങ്ങിി അനേ�കംം സങ്കേ�തങ്ങ
ളിിലൂടെെ എഴുത്തുകാാരിികൾ തങ്ങളുടെെ ലോ�ോകത്തെ� മാാറ്റിിപ്പണിിയുന്നു. മിിണ്ടാാതിിരുന്ന്് ചരിിത്രത്തിിനു
വെ�ളിിയിിലാാവാാൻ അവർ തയ്യാാറല്ല, നിിരന്തരംം മിിണ്ടിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അവർ പുതിിയ ചരിിത്രംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നു.
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ഡോ�ോ. ജിിസ ജോ�ോസ്്
അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ, ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള വിിഭാാഗംം മേേധാാവിി. സ്ത്രീീവാാദ സൗൗന്ദര്യയ ശാാസ്ത്രംം
പ്രയോ�ോഗവുംം പ്രതിിനിിധാാനവുംം, സ്വവന്തംം ഇടങ്ങൾ, പുതുനോ�ോവൽ വാായനകൾ (എഡിി.) സ്ത്രീീ വാാദ സാാഹിിത്യംം�
മലയാാളത്തിിൽ എന്നീീ പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

ഇന്റര്നെ�റ്റ്്മീീമുകളുംം മലയാാളിി സമൂഹവുംം
സംംഗീീത്് മാാത്യുു

ഗവേ�ഷകന്, മലയാാള വിിഭാാഗംം ,നിിര്മല കോ�ോളേ�ജ്് മൂവാാറ്റുപുഴ

സംംഭവങ്ങള് ജനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വേ�ഗത്തിില് എത്തിിക്കുന്ന മാാധ്യയമമാായിി സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങള്
മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞു. ചര്ച്ചകളുംം സംംവാാദങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ട്് ശബ്ദമുഖരിിതമാായ മലയാാളിിയുടെെ നവമാാധ്യയ
മലോ�ോകംം പ്രതിികരണങ്ങള്ക്കുള്ള പുതിിയ രീീതിിയാായിി ട്രോ�ോളുകളെെ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാന് ആരംംഭിിച്ചു.
ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി ഏതു വിിഷയത്തെ�യുംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന മലയാാളിിയുടെെ നര്മബോ�ോധവുംം
അച്ചടിി, ദൃശ്യയമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനത്തിിലൂടെെ മലയാാളിി കൈൈവരിിച്ച ഉയര്ന്ന മാാധ്യയമ സാാക്ഷ
രതയുംം രാാഷ്ട്രീീയബോ�ോധവുംം ലോ�ോകബോ�ോധവുമെെല്ലാം�ം ട്രോ�ോളുകളിിലൂടെെയുള്ള പ്രതിികരണങ്ങളുടെെ
പ്രചാാരംം വര്ദ്ധിിപ്പിിച്ചു. ട്രോ�ോളുകളിിലൂടെെയുള്ള ആശയസംംവേ�ദനത്തിിന്് അടിിസ്ഥാാനംം മീീമുകളുടെെ
(Meme) ഉപയോ�ോഗമാാണ്്. ട്രോ�ോളുകളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനംം എന്നത്് മീീമുകളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനമാായിി
മാാറുന്നതുംം ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്. മീംം� എന്ന വാാക്കിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് തെ�റ്റിിദ്ധാാരണ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന പല
അര്ത്ഥങ്ങള് പ്രചാാരത്തിിലുണ്ട്്. ട്രോ�ോളുകള് നിിര്മിിക്കുന്നതിിന്് ആവശ്യയമാായ വാാക്കുകളോ�ോ സിിനിിമാാ
രംംഗങ്ങളോ�ോ സംംഭാാഷണങ്ങളോ�ോ ആണ്് പൊ�ൊതുവിില് മീംം� എന്നതിിലൂടെെ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊ
രര്ത്ഥത്തിില് വിിശാാലമാായ മനുഷ്യയസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഒരു ഡിി.എന്.എ (D.N.A) ആണ്് മീംം� എന്ന
യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം മീീമുകളുടെെ കൂടിി ചരിിത്രമാാണ്്.
മീീമുകളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിികാാടിിത്തറയിിലൂന്നിിയാാണ്് ട്രോ�ോളുകളിിലൂടെെ നടക്കുന്ന
ആശയസംംവേ�ദനങ്ങളെെ പഠനവിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്. ഒരു ജനതയുടെെ ജീീവിിതത്തെ�യാാകെ� സ്വാാ�ധീീ
നിിക്കുന്ന നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിിയുംം പ്രചാാരണവുംം സമൂഹത്തിിലെ� ഇടപെ�ടല് രീീതിികളുംം
നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്നതിില് മീീമുകളുടെെ പ്രാാധാാന്യംം� ചെ�റുതല്ല.

സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമവുംം നവമാാധ്യയമങ്ങളുംം
ഭൂമിിയിില് ആദ്യയമാായിി ജീീവന്റെ� കണിിക ഉണ്ടാായെ�ന്നു വിിശ്വവസിിക്കുന്ന പ്രിിമീീവൽ സൂപ്പിിൽ (Primeval
Soup or Prebiotic Soup) നിിന്നാാണ്് ജീീവിിവർഗത്തിിന്റെ� പരിിണാാമത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ
ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. പ്രിിമീീവൽ സൂപ്പിിൽ ജീീവൻ രൂപപ്പെ�ട്ടതിിന്് സഹാായകമാായിി വിിവിിധ ഘടകങ്ങള്
ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ഇതിിന്് സമാാനമാായിി കാാലാാന്തരത്തിില് മനുഷ്യയസമൂഹത്തിില് നിിരവധിി സംംസ്കാാ
രങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുകയുംം വിിവിിധ ദേേശങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വിിപുലമാായിി വ്യാാ�പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. നിിരവധിി
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സംംസ്കാാരങ്ങളുടെെ കൂടിിച്ചേ�രലുകളോ�ോടെെ ഒരു കൾച്ചറൽ സൂപ്പ്് (Soup of Human Culture) സമൂ
ഹത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടു എന്ന്് റിിച്ചാാർഡ്് ഡോ�ോക്കിിൻസ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു (2006: 249). ജീീവിികൾക്ക്്
മാാത്രമല്ല സംംസ്കാാരങ്ങൾക്കുംം പരിിണാാമംം സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്നുള്ള ധാാരണകളെെ അടിിസ്ഥാാനമാാ
ക്കിി സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമംം (Cultural evolution) എന്ന ആശയംം സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രമേ�ഖലക
ളിിൽ പുതിിയ ചർച്ചകൾക്ക്് വിിധേ�യമാാകാാൻ തുടങ്ങിി. നിിരവധിി ശാാസ്ത്രചിിന്തകർ ഈ വിിഷയത്തെ�
മുൻനിിർത്തിി പഠനങ്ങൾ ആരംംഭിിച്ചു. സോ�ോഷ്യോ�ോ�ബയോ�ോളജിിയുടെെ ആശയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്ത
മാായ നിിരീീക്ഷണങ്ങളുംം വാാദങ്ങളുംം പഠനങ്ങളിിലൂടെെ ഉയർന്നു വന്നു. ജനിിതക ഘടനയിിൽ സംംഭവിിച്ച
മാാറ്റങ്ങളിിലൂടെെ മാാത്രമല്ല, സംംസ്കാാരങ്ങളിിൽ സംംഭവിിച്ച പരിിണാാമത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണ്് മനുഷ്യയന്
ഇന്നത്തെ� നിിലയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിയതെ�ന്ന ധാാരണകൾ പ്രബലമാായിി. ജനറ്റിിക്സിിന്് (Genetics)
സമാാന്തരമാായിി മിിമറ്റിിക്സ്് (Memetics) എന്ന പുതിിയ ശാാസ്ത്രശാാഖയുംം ഇവരുടെെ ചിിന്തകളിിലൂടെെയുംം
ഇടപെ�ടലുകളിിലൂടെെയുംം പഠനങ്ങളിിലൂടെെയുംം രൂപംം കൊ�ൊണ്ടു.
റിിച്ചാാർഡ്് ഡോ�ോക്കിിൻസിിന്റെ� ‘ദിി സെ�ൽഫിിഷ്് ജീീൻ’ (The Selfish Gene) എന്ന കൃതിിയിിലൂ
ടെെയാാണ്് മീംം� എന്ന വാാക്കിിനെ� ലോ�ോകംം പരിിചയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഡാാർവിിന്റെ� പരിിണാാമസിിദ്ധാാന്തവു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് നടത്തുന്ന ചർച്ചകളെെ മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് മീീമുകൾ എന്ന ആശയംം ഡോ�ോക്കിിൻസ്്
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയന്റെ� പരിിണാാമത്തിിൽ പ്രധാാന പങ്കുവഹിിക്കുന്നത്് ജീീനുകളാാണ്്.
തലമുറകളിിൽനിിന്ന്് തലമുറകളിിലേ�ക്ക്് ഡിി.എൻ.എ വഴിി കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുന്ന ജീീനുകളുടെെ പ്ര
വർത്തനമിികവാാണ്് മനുഷ്യയന്റെ� പരിിണാാമപ്രക്രിിയയെ� നിിലനിിർത്തുന്നത്്. പരിിണാാമത്തിിന്റെ�
പരമപ്രധാാനമാായ ലക്ഷ്യംം� സ്വവന്തംം നിിലനിിൽപ്പിിനെ� മുന്നോ�ോട്ടു നയിിക്കുക എന്നതാാണ്്. ഇതര ജീീവിി
വിിഭാാഗങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് മനുഷ്യയൻ ഇന്നുംം ഭൂമിിയിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നു
എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്റെ� പ്രധാാന ഉത്തരങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് പരിിണാാമമെെന്ന പ്രക്രിിയയാാണ്്. പരിിണാാമ
ത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിിൽ ഡോ�ോക്കിിൻസ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന രണ്ട്് വാാക്കുകളാാണ്് സ്വാാ�ർത്ഥപ
രതയുംം (Selfishness), പരക്ഷേ�മകാംം�ക്ഷയുംം (Altruism). വ്യയക്തിിയുടെെയുംം സമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം
നിിലനിിൽപ്പിിനുംം അതിിജീീവനത്തിിനുംം (Survival of the fittest) പരമപ്രധാാനമാായിി കരുതുന്ന
ഈ രണ്ട്് സ്വവഭാാവരീീതിികളുംം ജൈൈവപരമാായിിത്തന്നെ� മനുഷ്യയജീീനുകളുടെെ പ്രത്യേ�േകതകളാാണ്്.
പരിിണാാമത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകളെെ മുൻനിിർത്തിി മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിൽ സംംഭവിിച്ച മാാറ്റത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
പഠിിക്കുന്നതിിനാായിി ഡോ�ോക്കിിൻസ്് വിിശദീീകരിിക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച
ചർച്ചകളിിലുംം ഈ വാാക്കുകൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്. പങ്കുവയ്ക്കലിിലൂടെെയുംം പരക്ഷേ�മകാംം�ക്ഷയിിലൂടെെ
യുംം മനുഷ്യയന് കാാലങ്ങളാായിി നേ�ടിിയെ�ടുത്ത ബൗൗദ്ധിികമാായ അറിിവിിന്റെ�യുംം ജീീവിിതവീീക്ഷണത്തിിന്റെ�
യുംം നേ�ട്ടങ്ങളുടെെ ആകെ�ത്തുകയാാണ്് സംംസ്കാാരംം. മനുഷ്യയൻ സ്വവന്തംം ചുറ്റുപാാടുകളിിൽ ജീീവിിക്കാാനുംം
സമൂഹത്തിിൽ ഇടപെ�ടാാനുംം നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്ന അറിിവുകളുടെെ കൂട്ടത്തെ�യാാണ്് സംംസ്കാാരംം പ്രതിി
നിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമത്തിിന്റെ� മിികച്ച ഉദാാഹരണമാായിി ഡോ�ോക്കിിൻസ്്
ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നത്് ഭാാഷയെ�യാാണ്്.
നവമാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെ ആശയസംംവേ�ദനംം സാാധ്യയമാാകുന്ന ഡിിജിിറ്റൽ കാാലഘട്ടത്തിിലെ�
മാാനുഷിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിില് സ്വാാ�ർത്ഥപരതയെ�യുംം പരക്ഷേ�മകാംം�ക്ഷ
യെ�യുംം സവിിശേ�ഷമാായിി ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഇന്റർനെ�റ്റ്്, മൊ�ൊബൈൈൽ ഫോ�ോൺ തുടങ്ങിിയവയാാണ്്
പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� മാാധ്യയമങ്ങൾ. ഇന്റർനെ�റ്റിിന്റെ� ആരംംഭകാാലത്ത്് ഉപഭോ�ോക്താാക്കൾ അച്ചടിി,
ടെെലിിവിിഷൻ മാാധ്യയമങ്ങളിിലെ�പ്പോ�ോലെ� വാായനക്കാാരുംം കാാഴ്ചക്കാാരുംം മാാത്രമാായിിരുന്നു. വെ�ബ്ബിിന്റെ�
ആദ്യയപതിിപ്പ്് അഥവാാ വെ�ബ്് 1.O (web 1.O) എന്നാാണീീ ഘട്ടത്തെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. വിിവരങ്ങൾ
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ശേ�ഖരിിക്കാാനുംം ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കാാനുംം അവസരമുള്ള ഒരു ഇടമാായിി ഇന്റര്നെ�റ്റ്് മാാറുന്നത്് വെ�ബ്്
2.Oയുടെെ വരവോ�ോടെെയാാണ്്. ഉപയോ�ോക്താാക്കൾക്കുകൂടിി പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്ന ജനാാധിിപത്യയമുള്ള ഒരു
പൊ�ൊതുഇടമാായിി (Public space) ഇന്റര്നെ�റ്റിിനെ� മാാറ്റുന്നത്് വെ�ബ്് 2.O യുടെെ സാാന്നിിധ്യയമാായിിരുന്നു.
ലേ�ഖനങ്ങൾക്കുംം വാാർത്തകൾക്കുംം താാഴെെ വാായനക്കാാർക്ക്് അഭിിപ്രാായംം എഴുതാാനുള്ള സൗൗകര്യം�ം
ആദ്യയമാായിി ഉണ്ടാാകുന്നതുംം ഈ കാാലത്താാണ്്. സ്വവന്തമാായിി വീീഡിിയോ�ോയുംം ചിിത്രങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീ
കരിിക്കാാനുംം ഇഷ്ടമുള്ളതെ�ന്തുംം എഴുതാാനുംം പ്രചരിിപ്പിിക്കാാനുംം ഉപയോ�ോക്താാക്കൾക്ക്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമുള്ള
വിിജ്ഞാാന വിിതരണത്തിിന്റെ� പുതിിയ ലോ�ോകംം ഇതിിലൂടെെ രൂപീീകൃതമാായിി. ഇതേ� കാാലഘട്ടത്തിിൽ
തന്നെ� ലാാപ്്ടോ�ോപ്പുകള്ക്കുംം ടാാബ്്ലെ�റ്റുകൾക്കുംം നോ�ോട്ട്്പാാഡുകൾക്കുംം ലഭിിച്ച പൊ�ൊതുജന സ്വീീ�കാാ
ര്യയതയുംം ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ലഭ്യയതയുടെെ ചിിലവുകൾ കുറഞ്ഞതുംം ഇന്റര്നെ�റ്റിിന്റെ� സ്വീീ�കാാര്യയത വർദ്ധിിപ്പിിച്ചു.
ആൻഡ്രോ�ോയിിഡ്് ഓപ്പറേ�റ്റിിങ്് സിിസ്റ്റത്തിിന്റെ� (Android operating system) വരവോ�ോടെെയാാണ്്
ലോ�ോകംം മൊ�ൊബൈൈൽ ഫോ�ോൺ വിിപ്ലവത്തിിലേ�ക്ക്് കടന്നത്്. കുറഞ്ഞ വിിലയിിൽ നൂതന സംംവിിധാാ
നങ്ങളുള്ള സ്മാാർട്ട്്ഫോ�ോണുകൾ വിിപണിിയിിൽ എത്തിിയതോ�ോടെെ ജനങ്ങൾ അതിിവേ�ഗംം ഇന്റര്നെ�റ്റ്്
സാാക്ഷരത നേ�ടിിയെ�ടുത്തു. ഈ മുന്നേ�റ്റമാാണ്് അതുവരെെ ഉണ്ടാായിിരുന്ന മറ്റെെല്ലാാ മാാധ്യയമങ്ങളെ�യുംം
പിിന്നിിലാാക്കിി ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ജനപ്രിിയമാാകാാൻ കാാരണംം. “ഇന്റര്നെ�റ്റിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിിക വിികാാസ
ത്തിിന്് സമാാന്തരമാായിി വളർന്നുവന്ന ബദൽ മാാധ്യയമമാായ” (ബിിമിിനിിത്് ബിി.എസ്്, 2014: 16) സാാമൂ
ഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ വളർച്ചയാാണ്് തുടർന്നിിങ്ങോ�ോട്ട്് ഇന്റര്നെ�റ്റിിന്റെ� സാാധ്യയതകളെ� വിിപുലമാാക്കിിയത്്.
ബ്ലോ�ോഗ്്, വിിക്കിിപീീഡിിയ, യൂട്യൂൂബ്്, ടെെക്്സ്റ്റ്്, വീീഡിിയോ�ോ ചാാറ്റ്് ആപ്പുകൾ, മൈൈസ്പേ�സ്്,
ഓർക്കുട്ട്്, ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്്, ട്വിി�റ്റർ, ഗൂഗിിൾ പ്ലസ്്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാംം�, വാാട്്സ്് ആപ്പ്്, വിി-ചാാറ്റ്്, ടെെലഗ്രാംം�,
ടിിക്്- ടോ�ോക്ക്്, ക്ലബ്് ഹൗൗസ്് തുടങ്ങിി വാാർത്തകളുംം വിിവരങ്ങളുംം കൈൈമാാറാാനുംം ആശയവിിനിിമയംം
നടത്താാനുംം സാാധ്യയമാാകുന്ന വലിിയൊ�ൊരു കൂട്ടാായ്മയാാണ്് ഇന്ന്് ഇന്റര്നെ�റ്റ്്മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നവമാാധ്യയ
മലോ�ോകംം. അറിിവിിന്റെ� പങ്കുവെ�യ്ക്കലിിലൂടെെയുംം പരക്ഷേ�മകാംം�ക്ഷയിിലൂടെെയുംം രൂപപ്പെ�ടുന്ന പുതിിയ
സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ടൈംം� മാാഗസിിൻ രേേഖപ്പെ�ടുത്തിിയത്് ഇപ്രകാാരമാാണ്്. “കുറച്ചു
പേ�രിിൽ മാാത്രംം നിിക്ഷിിപ്തമാായിിരുന്ന അറിിവ്് വിിതരണത്തിിന്റെ� അധിികാാരംം മാാറുകയുംം പ്രതിിഫലേ�ച്ഛ
കൂടാാതെ� ഒരാാൾ മറ്റൊ�ൊരാാളെെ സഹാായിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സ്ഥിിതിി സംംജാാതമാായിി. ഇത്് ലോ�ോകത്തെ�
മാാറ്റുക എന്നതിിലുപരിി ലോ�ോകംം എങ്ങനെ� മാാറുന്നു എന്നതിിനെ�തന്നെ� മാാറ്റിിമറിിക്കുന്നു” (Grossman
Lev: 2006). അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പങ്കുവെ�യ്ക്കലുകളിിലൂടെെ ഡിിജിിറ്റൽ ആശയവിിനിിമയത്തിിന്റെ� സാാധ്യയ
തകളെെ ഫലപ്രദമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ� വിിവരവിിജ്ഞാാന സമൂഹംം (Information
Society), അറിിവ്് സമൂഹംം (Knowledge Society), ശൃംംഖലാാ സമൂഹംം (Network Society)
എന്നിിങ്ങനെ�യെ�ല്ലാം�ം വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
പുതിിയകാാലത്തെ� മനുഷ്യയന്റെ� ബൗൗദ്ധീീകശേ�ഷിിയെ�, ചിിന്താാരീീതിികളെെ സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നത്്
പ്രകൃത്യാാ� നേ�ടിിയ അറിിവുകൾ മാാത്രമല്ല. സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകളെെ നിിർണ്ണ
യിിക്കുന്നതിിൽ നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെയുംം സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകളുടെെയുംം ഇടപെ�ടലുകൾ സവിിശേ�ഷമാായ
സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുന്നുണ്ട്്. പൊ�ൊതുഇടങ്ങളാായിി നവമാാധ്യയമങ്ങൾ മാാറുന്ന സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്
പരിിണാാമത്തിിന്റെ� പുതിിയ വഴിിത്തിിരിിവുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തിിരിിച്ചറിിവുകൾ ശ്രദ്ധേ�യമാാകുന്നത്്. മീീമു
കളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിിയുംം സാാധ്യയതയുംം ഇവിിടെെയാാണ്് നിിര്ണ്ണാായകമാാകുന്നത്്.
ജീീവപരിിണാാമത്തിിൽ ജനിിതകഘടന തലമുറകളിിലേ�ക്ക്് പകർത്താാൻ സഹാായ
കമാായിി ജീീനുകൾ പ്രവർത്തിിച്ചതുപോ�ോലെ� സംംസ്കാാരത്തിിനുള്ളിിലെ� പരിിണാാമത്തിിൽ ഒരു
പുതിിയ പകർത്തുയന്ത്രംം (Replicator) രൂപപ്പെ�ട്ടുവെ�ന്ന്് ഡോ�ോക്കിിൻസ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.
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സോ�ോഷ്യോ�ോ�ബയോ�ോളജിിയിിലെ� ജീീനിിന്് സമാാനമാായിി മീം�ം എന്ന വാാക്കാാണ്് ഡോ�ോക്കിിൻസ്് ഈ പുതിിയ
പകർത്തുയന്ത്രത്തിിന്് നൽകുന്നത്്. ജനതയുടെെ ഉള്ളിിൽ ആവർത്തിിച്ച്് പ്രചരിിക്കുന്ന ആശയമോ�ോ,
അനുകരിിക്കുന്ന സ്വവഭാാവങ്ങളോ�ോ, ചിിന്തകളോ�ോ, ഒരു സംംസ്കാാരമോ�ോ, നിിർദ്ദേ�ശങ്ങളോ�ോ, അറിിവുകളോ�ോ
ആണ്് മീംം� എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. സാംം�സ്കാാരിിക ആശയങ്ങൾ ഒരു മനസ്സിിൽനിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു
മനസ്സിിലേ�ക്ക്് പകർത്താാൻ സഹാായിിക്കുന്ന അടിിസ്ഥാാന ഘടകമാാണ്് (Unit) മീംം� (2006: 249).
ഈണങ്ങൾ (Tunes), ആശയങ്ങൾ (Ideas), ആകർഷക വാാക്യയങ്ങൾ (Catch phrases), വസ്ത്രധാാ
രണരീീതിികളിിലെ� പുതുമകൾ (Clothes fashion), വാാസ്തുവിിദ്യയകൾ തുടങ്ങിി ഹാാസ്യയത്തിിനുവേ�ണ്ടിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന പ്രയോ�ോഗങ്ങൾവരെെ മീീമുകളിിൽ ഉൾകൊ�ൊള്ളുന്നു. ‘ശശിിയാാകുക’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം
ഇത്തരത്തിിൽ സൃഷ്ടിിച്ച ഒരു മീീമാാണ്്. സമീീപകാാലത്ത്് മീീമുകളിിലൂടെെ മലയാാള ഭാാഷയിിൽ പ്രചാാരംം
നേ�ടിിയ ‘പ്ലിംം�ഗ്്’, ‘ടോ�ോയിംം�ഗ്്’ പോ�ോലുള്ള വാാക്കുകൾ സിിനിിമകളിിലെ� പശ്ചാാത്തല സംംഗീീതത്തിിനു
പയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഈണങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനത്തിിൽ നിിന്നുംം ഉണ്ടാായതാാണ്്.
പലതരംം മീീമുകൾ മനുഷ്യയസമൂഹത്തിിൽ വ്യാാ�പിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയുംം വിിജ
യിിക്കുന്നവ മാാത്രംം നിിലനിിൽക്കുകയുംം ശേ�ഷിിക്കുന്നവ നശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സമൂഹത്തിിൽ
മീീമുകൾ പടരുന്ന രീീതിിയ്ക്ക്്, പ്രകൃതിി നിിർദ്ധാാരണ (Natural seletion)ത്തിിലൂടെെ ജീീവപരിിണാാമംം
നടക്കുന്ന പ്രക്രിിയയുമാായിി സാാമ്യയമുണ്ട്്. ജീീൻപൂളിിൽ (Gene pool) നിിന്ന്് ജീീനുകൾ ബീീജങ്ങളിിലൂടെെ
ഒരു ശരീീരത്തിിൽനിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു ശരീീരത്തിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പിിക്കുന്ന പ്രക്രിിയയ്ക്ക്് സമാാനമാാണ്് മീീമുകൾ
വ്യയക്തിികളുടെെ മസ്തിിഷ്കത്തിിൽനിിന്ന്് മസ്തിിഷ്കങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ആശയങ്ങളാായിി പ്രചരിിക്കുന്ന പ്രക്രിിയയുംം.
അനുകരണ (Imitation)ത്തിിലൂടെെയാാണ്് ഇത്് സാാധ്യയമാാകുന്നത്്.
പകർത്താാനുള്ള പ്രവർത്തിിയാായിി മീീമുകളെ� പരിിഗണിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതിിനൊ�ൊരു വാാഹകംം
അനിിവാാര്യയമാാണ്്. ഇവിിടെെയാാണ്് ഭാാഷ പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ ആംംഗ്യയഭാാഷയിിലൂ
ടെെയുംം പിിന്നീീട്് ശബ്ദങ്ങളിിലൂടെെയുംം ശേ�ഷംം എഴുത്തുംം വാായനയുമുള്ള ഭാാഷകളിിലൂടെെയുമാായിിരുന്നു
മീീമുകളുടെെ പ്രചാാരംം. ഭാാഷ എന്ന മാാധ്യയമത്തിിലൂടെെ ആശയങ്ങളെെ എളുപ്പത്തിിൽ പരസ്പരംം ബന്ധിി
പ്പിിക്കാാനുംം പ്രചരിിപ്പിിക്കാാനുംം സാാധിിച്ചു. “ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭദ്രതയോ�ോടെെ പകർത്തപ്പെ�ടാാനുംം
നിിലനിിർത്തപ്പെ�ടാാനുംം സംംഭാാഷണംം മാാത്രമുപയോ�ോഗിിച്ചാാൽ കഴിിയിില്ല. ആ നിിലയ്ക്ക്് ഭാാഷയെ� രേ�ഖ
പ്പെ�ടുത്തിിവയ്ക്കാാനാാവശ്യയമാായ ചിിത്രലിിപിികളുംം അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളുംം ഒക്കെ�യുണ്ടാാവുകയുംം കാാലക്രമേ�ണ
അവ ഓരോ�ോ സമൂഹത്തിിലുംം കൂടുതൽ മെെച്ചപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. കത്ത്്, അച്ചടിി, സ്റ്റെ�നോ�ോഗ്രാാഫിി,
ടൈൈപ്പ്് റൈൈറ്റർ, ടെെലിിഗ്രാാഫ്്, ടെെലിിഫോ�ോൺ, ഫാാക്സ്്, ടെെലിിവിിഷൻ, കമ്പ്യൂൂട്ടർ, ഡിിടിിപിി, പേ�ജർ,
മൊ�ൊബൈൈൽ ഫോ�ോൺ, ഇന്റര്നെ�റ്റ്്, ഇമെെയിിൽ, എസ്്എംംഎസ്്, ഇൻസ്റ്റന്റ്് മെെസേ�ജിിങ്്, സോ�ോഷ്യയൽ
മീീഡിിയ, ടോ�ോറന്റ്് തുടങ്ങിി കമ്മ്യുുണിിക്കേ�ഷൻ മേ�ഖലയിിൽ മനുഷ്യയൻ ഇതേ�വരെെ നടത്തിിയിിട്ടുള്ള
കണ്ടുപിിടുത്തങ്ങളെെല്ലാം�ം മീീമുകളുടെെ അതിിജീീവനത്തിിനുള്ള വാാഹനങ്ങളാായാാണ്് വർത്തിിച്ചത്് ”.
(സെ�ബിിൻ എ. ജേ�ക്കബ്്: 2015). ഇന്റര്നെ�റ്റിിന്റെ� കടന്നുവരവോ�ോടെെ അതിിവേ�ഗത്തിിൽ പ്രചരിിക്കുന്ന
ഡിിജിിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളിിലേ�ക്ക്് മീീമുകൾ പരിിവർത്തനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടു. ആശയങ്ങളോ�ോ ചിിത്രങ്ങളോ�ോ
വീീഡിിയോ�ോരംംഗങ്ങളോ�ോ ആയിിരിിക്കുംം ഇത്തരംം ഡിിജിിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാാകുക. ഹാാഷ്്
ടാാഗുകളുംം ഇതിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. കമന്റുകളിിലൂടെെ ട്രോ�ോളുകൾ ആദ്യയമാായിി ഉണ്ടാായിിരുന്ന കാാലത്ത്് അവ
ടെെക്്സ്റ്റ്് ബേ�സ്്ഡ്് മീീമുകളാായാാണ്് നിിലനിിന്നത്്. പിിന്നീീട്് വ്യയക്തിികളുടെെ മനസ്സിിൽ പതിിഞ്ഞതുംം
സമൂഹത്തിിൽ സ്വാാ�ധീീനമുള്ളതുമാായ ചിിത്രങ്ങളുംം സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളുംം ശബ്ദരേ�ഖകളുംം വീീഡിിയോ�ോ
ക്ലിിപ്പുകളുംം ട്രോ�ോളുകൾക്കാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ ആരംംഭിിച്ചു. ഇതോ�ോടുകൂടിി ശാാസ്ത്രീീയമാായ പരിിണാാമംം
ട്രോ�ോളുകൾക്ക്് സംംഭവിിച്ചു. നവമാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെ പ്രചരിിക്കുന്ന ട്രോ�ോളുകൾ മീീമുകൾക്ക്് ഏറ്റവുംം
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അനുയോ�ോജ്യയമാായ മാാധ്യയമമാായിി മാാറിി. ഇന്റര്നെ�റ്റ്് മീീമുകൾ എന്നാാണ്് ഇത്തരത്തിിൽ രൂപംംകൊ�ൊണ്ട
മീീമുകളെെ വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� മലയാാളിികളുടെെ ‘മീം�ം ഫാാക്ടറിി’കളാാണ്്
വിിവിിധ മലയാാളംം ട്രോ�ോൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ.

മീീമുകളുംം മലയാാളസിിനിിമയുംം
ഭാാഷയുടെെയുംം ദേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് ട്രോ�ോൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫെ�യ്്സ്്ബുക്കിിൽ രൂപംം
കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഓരോ�ോ പ്രദേ�ശത്തുംം നടക്കുന്ന സംംഭവങ്ങളെെ ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കു
ന്നതിിനാായിി രൂപംംകൊ�ൊണ്ട കൂട്ടാായ്മകൾ അതാാതിിടങ്ങളിിലെ� ഭാാഷയെ�യാാണ്് വിിനിിമയത്തിിനുംം
ജനസ്വീീ�കാാര്യയതയ്ക്കുമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഉചിിതമാായ മീീമുകൾ തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കലാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു
പ്രധാാന ഘടകംം. മീീമുകളെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്ന പ്രക്രിിയയ്ക്ക്് പ്രകൃതിി നിിർദ്ധാാരണവുമാായിി സാാമ്യയമു
ണ്ട്്. പകർത്താാനുള്ള ആശയമാായിി മീീമുകൾ മാാറുമ്പോ�ോൾ സൂക്ഷ്മത (Fidelity), ഫലോ�ോല്പാാദകത്വംം�
(Fecundity), ദീീർഘാായുസ്സ്് (Longevity) എന്നീീ മൂന്ന്് കാാര്യയങ്ങൾ അടിിസ്ഥാാനമാായിി ഉണ്ടാായിിരിി
ക്കണംം. അതാായത്് ഒരു മീം�ം ഒരേ�സമയംം സ്വവയംം പകർത്തുകയുംം സൂക്ഷ്മതയോ�ോടെെ അനുകരണംം
നടത്തുകയുംം നിിരവധിി പകർപ്പുകളാായിി വ്യാാ�പിിക്കുകയുംം അത്് ദീീർഘനാാളത്തേ�ക്ക്് നിിലനിിൽക്കു
ന്നത്് ആയിിരിിക്കുകയുംം വേ�ണംം. എങ്കിിൽ മാാത്രമേ� അത്് വിിജയിിക്കുന്ന മീീമാായിി മാാറുകയുള്ളു. എവിിടെെ
നിിന്നാാണ്് പുതിിയ മീീമുകൾ ഉണ്ടാാകുന്നതെ�ന്ന ചോ�ോദ്യം�ം പ്രസക്തമാാണ്്. സൂസൻ ബ്ലാാക്ക്്മോ�ോർ
പറയുന്നത്് “അത്് പഴയ ആശയങ്ങളുടെെ വ്യയത്യയസ്ത രൂപങ്ങളിിൽനിിന്നുംം അവയുടെെ സമ്മിിശ്രണ
മാായ കൂടിിച്ചേ�രലുകളിിൽ നിിന്നുമാാണ്് കടന്നു വരുന്നത്്. അതൊ�ൊരു വ്യയക്തിിയുടെെ മനസ്സിിലാാകാംം�
അല്ലെ�ങ്കിിൽ ചിിലപ്പോ�ോൾ ഒരു വ്യയക്തിിയിിൽനിിന്ന്് മീീമുകൾ മറ്റുള്ളവരിിലേ�ക്ക്് കൈൈമാാറുന്നതു വഴിിയോ�ോ
ആയിിരിിക്കാംം�” (1999: 15) എന്നാാണ്്.
ആവര്ത്തിിച്ച്് പ്രചരിിക്കുന്ന ഒരു കാാര്യയത്തിിന്് മാാത്രമേ� ജനങ്ങളെെ എളുപ്പത്തിില് ആകര്ഷിി
ക്കാാന് കഴിിയുകയുള്ളൂ. ചിിരപരിിചിിതങ്ങളാായ സംംഭാാഷണശകലങ്ങളോ�ോ ചിിത്രങ്ങളോ�ോ മീീമുകളാായിി
തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കാാന് ട്രോ�ോളുകള്ക്ക്് പ്രേ�രണയാാകുന്നതുംം ഈ കാാര്യയങ്ങളാാലാാണ്്. ഇവിിടെെയാാണ്്
സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളുടെെ പ്രാാധാാന്യംം�. ആശയവിിനിിമയത്തിിനുംം സാാമൂഹിിക വിിമര്ശനത്തിിനുള്ള ഉപാാധിി
യെ�ന്ന നിിലയിിലുംം കേ�രളത്തിില് ട്രോ�ോളുകള് പരിിണമിിച്ചത്് മലയാാള സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളെെ മീീമുകളാായിി
സ്വീീ�കരിിച്ചതിിനുശേ�ഷമാായിിരുന്നു. സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളിിലേ�ക്ക്് സമകാാലസംംഭവങ്ങളെെ ഹാാസ്യയവുമാായിി
കോ�ോര്ത്തിിണക്കിി സര്ഗാാത്മകമാായിി സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുക എന്നതാാണ്് ട്രോ�ോളുകളുടെെ നിിര്മ്മാാ
ണതന്ത്രംം. “ആരുംം കരുതിിയിിരിിക്കാാത്ത മട്ടിില് ചിിന്തയെ�യുംം പ്രതിിപാാദനത്തെ�യുംം സരസമാായിി
സംംയോ�ോജിിപ്പിിച്ച്് ശ്രോ�ോതാാക്കളെെ- അനുവാാചകരെെ- ആശ്ചര്യാ�ാനന്ദങ്ങള്ക്കു വിിധേ�യരാാക്കുന്ന
പ്രതിിപാാദനരീീതിിയിില്” ചിിരിിപ്പിിക്കാാന് കഴിിയുന്ന ഹാാസ്യയമാാണ്് ഉക്തിിഹാാസ്യംം� എന്ന മേ�ക്കൊ�ൊല്ല
പരമേ�ശ്വവരന്പിിള്ളയുടെെ (1982: 18) അഭിിപ്രാായംം സിിനിിമാാ രംംഗങ്ങളെെ മീീമുകളാായിി ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളിിച്ചുള്ള
ട്രോ�ോളുകളുടെെ നിിര്മ്മാാണതന്ത്രത്തോ�ോട്്ചേ�ര്ന്ന്് നിില്ക്കുന്നതാാണ്്.
ആരംംഭത്തിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ട്രോ�ോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിിലെ� ആശയങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിച്ചാാണ്് മലയാാളംം ട്രോ�ോളുകൾ
നിിർമ്മിിച്ചിിരുന്നത്്. എന്നാാൽ അവയ്ക്ക്് വേ�ണ്ടത്ര സ്വീീ�കാാര്യയത ലഭിിച്ചിിരുന്നിില്ല. മീീമുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ധാാരണയിില്ലാായ്മയുംം ഇതിിന്് കാാരണമാായിിരുന്നു. ഇത്തരമൊ�ൊരു സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് മലയാാളസിി
നിിമയിിലെ� നടീീനടന്മാാർ അഭിിനയിിച്ച്് ഫലിിപ്പിിച്ച കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മീീമുകൾ സൃഷ്ടിിച്ച്്
ട്രോ�ോളുകൾ നിിർമ്മിിക്കാാനാാരംംഭിിച്ചത്്. സമൂഹത്തിിലെ� വലിിയൊ�ൊരു വിിഭാാഗംം ജനങ്ങളെ� എളുപ്പത്തിിൽ
സ്വാാ�ധീീനിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ജനപ്രിിയ മാാധ്യയമമാായിി സിിനിിമ മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു. സിിനിിമകളിിലെ� കഥാാ
പാാത്രങ്ങൾ, ഭാാഷാാശൈൈലിികൾ, ആശയപ്രകാാശനരീീതിികൾ തുടങ്ങിിയവ ജനങ്ങളുടെെ മനസ്സിിൽ
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വേ�ഗത്തിിൽ പതിിയുന്നതുംം മറക്കാാതെ� നിിലനിിൽക്കുന്നതുമാാണ്്. സൗൗഹൃദകൂട്ടാായ്മകളിിലുംം പൊ�ൊതുഇട
ങ്ങളിിലുംം സിിനിിമകളിിലെ� സംംഭാാഷണങ്ങൾ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി ആളുകളുടെെ ആശയവിിനിിമയങ്ങളിിൽ
സന്ദർഭോ�ോചിിതമാായിി കടന്നു വരുന്നത്് പതിിവാാണ്്. ടെെലിിവിിഷൻ ചാാനലുകളിിലെ� സിിനിിമകളുടെെ
പുനഃഃസംംപ്രേ�ഷണങ്ങളുംം ജിിയോ�ോ സിിമ്മിിന്റെ�യുംം 4G-യുടെെയുംം സ്വാാ�ധീീനംം ഇന്റര്നെ�റ്റ്്സേ�വനങ്ങളിിൽ
വരുത്തിിയ മുന്നേ�റ്റങ്ങളുംം ഇത്് യൂട്യൂൂബ്് അടക്കമുള്ള നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ ഉപയോ�ോഗത്തിിൽ സൃഷ്ടിിച്ച
വർദ്ധനവുംം സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളെെ ആവർത്തിിച്ച്് ജനങ്ങൾക്കിിടയിിൽ പ്രചരിിപ്പിിക്കാാൻ സഹാായിിച്ചിി
ട്ടുണ്ട്്. ചാാനലുകളിിലെ� പരിിപാാടിികളിിൽ അനുകരണകലയ്ക്കുംം ആക്ഷേ�പഹാാസ്യയഅവതരണങ്ങളിിൽ
സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളെെ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളിിച്ച്് നർമ്മംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന രീീതിിയ്ക്കുംം സമീീപകാാലത്ത്് ലഭിിച്ച സ്വീീ�കാാ
ര്യയതയുംം പ്രധാാനമാാണ്്. ട്രോ�ോളുകളിിലൂടെെ ജനങ്ങളുമാായിി ഇടപഴകാാൻ ഏറ്റവുംം അനുയോ�ോജ്യയമാായ
മീീമുകൾ സിിനിിമാാരംംഗങ്ങളാായിിരിിക്കുംം എന്ന ആശയംം ഇതിിലൂടെെ പ്രാാവർത്തിികമാായിി. ലോ�ോകത്തെ�
ല്ലാായിിടത്തുംം ഇതേ� രീീതിിയാാണിിന്ന്് പിിന്തുടരുന്നത്്.
നെ�റ്റ്്ഫ്ലിിക്സുംം ആമസോ�ോൺ പ്രൈൈമുമടക്കമുള്ള ഒ.ടിി.ടിി പ്ലാാറ്റ്്ഫോ�ോമുകൾ ഒരേ�സമയംം ആഗോ�ോള
സിിനിിമകളെെയുംം വെ�ബ്് സീീരീീസുകളെെയുംം പ്രാാദേേശിികവുംം പ്രാാദേേശിിക സിിനിിമകളെെ ആഗോ�ോളവു
മാാക്കിി. കാാഴ്ചയുടെെ നവഭാാവുകത്വംം� ആസ്വാാ�ദനത്തിിലുംം നിിലപാാടുകളിിലുംം വരുത്തിിയ മാാറ്റങ്ങൾ
മീീമുകളുടെെ വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെെയുംം പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിച്ചു. സിിനിിമകളിിലെ� സന്ദർഭങ്ങളുംം അഭിിനേ�താാ
ക്കളുടെെ മുഖഭാാവങ്ങളുംം ശരീീരഭാാഷയുംം ആശയത്തെ� വേ�ഗത്തിിൽ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ആളുകളെെ
സഹാായിിച്ചു. അനാായാാസമാായിി വിിവിിധ വിിഷയങ്ങളെെ ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കാാനുള്ള
സ്ഥിിതിി ഇതോ�ോടെെ സംംജാാതമാായിി. ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ�യുംം ആശയവിിനിിമയത്തിിന്റെ�യുംം നവീീനമാായ
ഒരു തലംം ഇതിിലൂടെെ രൂപംം കൊ�ൊണ്ടു. എന്നാാൽ ഈ പരിിണാാമങ്ങൾ ബോ�ോധപൂർവംം സമൂഹത്തിിൽ
നടക്കുന്ന പ്രക്രിിയയാാണെ�ന്ന്് മീീമുകളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. മധ്യയവർഗ മലയാാളിി
യുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാടുകളെെ സ്വാാ�ധീീനിിക്കാാൻ സിിനിിമയ്ക്കുള്ള ശേ�ഷിി മറ്റൊ�ൊരു തരത്തിിൽ നവമാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം
പ്രകടമാാണ്്. മധ്യയവർഗത്തിിലേ�ക്ക്് അടുക്കുകയുംം മധ്യയവർഗമാായിി നിിലനിിൽക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
ഭൂരിിപക്ഷംം മലയാാളിികളുടെെയുംം ചിിന്തകളാാണ്് ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി മീീമുകളിിലൂടെെ ട്രോ�ോളുകളിിൽ
നിിറയുന്നത്്. മീീമുകളിിലൂടെെയുള്ള ആശയവിിനിിമയങ്ങൾ മലയാാളിികൾക്കിിടയിിൽ പൊ�ൊതുബോ�ോധംം
സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിൽ ചെ�ലുത്തുന്ന പങ്ക്് നിിർണ്ണാായകമാാണ്്.

മീീമുകളുംം മലയാാളഭാാഷയുംം
വിിജയിിക്കുന്ന ഒരു പകർത്തുയന്ത്രത്തിിന്് ഉണ്ടാായിിരിിക്കേ�ണ്ട സൂക്ഷ്മത, ഫലോ�ോല്പാാദകത്വംം�, ദീീർ
ഘാായുസ്സ്് എന്നീീ ഗുണങ്ങൾ ഒരു മീീമിിന്റെ� പ്രചാാരത്തിിൽ പ്രകടമാായിി വരുന്നത്് ഭാാഷയിിലാാണ്്.
സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമത്തിിന്റെ� മിികച്ച ഉദാാഹരണമാായിി സൂസൻ ബ്ലാാക്ക്്മോ�ോർ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്ന
തുംം ഭാാഷയെ�യാാണ്് (1999: 24). ആശയങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോ�ോടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാനുംം അവതരിിപ്പിിക്കാാ
നുംം സംംഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ നിിരവധിി ആളുകളിിലേ�ക്ക്് ഒരേ� സമയംം എത്തിിക്കാാനുംം ദീീർഘനാാളത്തേ�
ക്ക്് നിിലനിിർത്താാനുംം ഭാാഷയ്ക്ക്് കഴിിയുന്നു. വ്യാാ�കരണ അടിിത്തറയിിലൂന്നിിയ കെ�ട്ടുറപ്പുള്ള ഭാാഷയുടെെ
നിിലനിിൽപ്പ്് അനേ�കകാാലംം നീീണ്ടു നിിൽക്കുന്നതാാണ്്. പുതിിയ വാാക്കുകളുടെെയുംം പ്രയോ�ോഗങ്ങളു
ടെെയുംം ശൈൈലിികളുടെെയുംം കടന്നുവരവ്് ഭാാഷയുടെെ അതിിജീീവനത്തെ� പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്
ചെ�യ്യുന്നത്്. ഒരു ഭാാഷ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന ജനസമൂഹത്തിിന്റെ� ജീീവിിതരീീതിികളിിലുംം അറിിവിിന്റെ�
സ്വാംം��ശീീകരണത്തിിലുംം വിിജ്ഞാാനവിിതരണത്തിിലുംം സംംഭവിിക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങൾ ഭാാഷയെ�യുംം സ്വാാ�
ധീീനിിക്കുന്നു. സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെയുംം നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെയുംം ഉപയോ�ോഗശീീലത്തിിലൂടെെ സമൂഹ
ത്തിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പിിച്ച സൈൈബർ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനമാാണ്് ഇന്നത്തെ� യുവതലമുറയുടെെ
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ഭാാഷയെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നത്്. സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം ട്രോ�ോളുകളിിലുംം ആശയവിിനിിമയത്തിിനാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഭാാഷയ്ക്ക്് ചിില സവിിശേ�ഷതകളുണ്ട്്. “വരമൊ�ൊഴിിയുടെെ ഔപചാാരിിക നിിയമങ്ങളെെ
പലപ്പോ�ോഴുംം വെ�ല്ലുവിിളിിച്ചുംം ഒപ്പംം വാാമൊ�ൊഴിിക്കാാലത്തെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നിിലനിിർത്തിിയുംം ഉള്ള ഒരുതരംം
‘എഴുത്തുഭാാഷണംം’ എന്നോ�ോ ‘അനൗൗപചാാരിിക എഴുത്തുഭാാഷ’ എന്നോ�ോ ഒക്കെ� ഇതിിനെ� വിിളിിക്കാംം�.
ചിിഹ്നനംം, അക്ഷരശുദ്ധിി, അകലമിിടൽ, സന്ധിി തുടങ്ങിിയ നിിയമങ്ങളെെ ഇത്് പലപ്പോ�ോഴുംം മറിിക
ടക്കുന്നു. ശൈൈലീീപരമാായ വ്യയതിിയാാനങ്ങളുംം ചുരുക്കെ�ഴുത്തുംം ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ഭാാഷ (Net Slang)യുംം
ഒക്കെ�ച്ചേ�ർന്ന്് ഇത്് പലപ്പോ�ോഴുംം ഒരു അതിിഭാാഷ (Meta Language) ആയിി മാാറുന്നു” (സുനീീത
ടിി.വിി, 2014: 232). ഭാാഷയുടെെ ഈ അപനിിർമ്മാാണ വിിപ്ലവംം നടത്തുന്നത്് ഭാാഷയെ� ശാാസ്ത്രീീയമാായിി
പഠിിച്ചിിട്ടിില്ലാാത്ത ട്രോ�ോളന്മാാരിിലൂടെെയാാണ്്. ഇവരാാകട്ടെെ ഭൂരിിപക്ഷവുംം യുവജനങ്ങളുംം. യുവതലമുറ
മീീമുകളിിലൂടെെ ഭാാഷയെ� തങ്ങള്ക്കാാവശ്യയമാായ തരത്തിിലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുന്നു.
പ്ലിംം�ഗ്്, ടോ�ോയിംം�ഗ്് തുടങ്ങിിയ പുതിിയ വാാക്കുകൾ ഭാാഷയ്ക്ക്് സംംഭാാവന ചെ�യ്യുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
നിിരവധിി പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം മീീമുകളിിലൂടെെ രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നു. ‘കുമ്മനടിി’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം ഉദാാഹരണ
മാായെ�ടുക്കാംം�. ഇത്് സൈൈബറിിടത്തിിൽ രൂപംം കൊ�ൊള്ളുകയുംം വേ�ഗത്തിിൽ പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിലേ�ക്ക്്
വ്യാാ�പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ക്ഷണിിക്കാാതെ� ചെ�ല്ലുന്ന അതിിഥിി എന്ന അര്ത്ഥത്തിിലാാണ്് ഇന്നീീ വാാക്ക്്
മലയാാളിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. കുമ്മനടിിയ്ക്ക്് സമാാനമാായിി നിിരവധിി പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാായെ�ങ്കിിലുംം
അവയ്ക്കൊ�ൊന്നുംം നിിലനിിൽക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞിില്ല. മറ്റൊ�ൊന്ന്് വാാക്കുകൾക്കുംം പേ�രുകൾക്കുംം സംംഭവിിച്ച
അർത്ഥ വ്യയത്യാാ�സങ്ങളാാണ്്. ‘മലർ’ എന്ന പേ�രിിന്് ലഭിിച്ച പുതിിയ അർത്ഥമാാനവുംം പ്രധാാനമാാണ്്.
തലമുടിി എന്നർത്ഥംം വരുന്ന ഒരു തമിിഴ്് വാാക്കിിനോ�ോടുള്ള സാാമ്യയമാാണ്് തെ�റിി എന്ന നിിലയിിലേ�
ക്ക്് മലർ എന്ന പേ�രിിനെ� മാാറ്റിിയത്്. ‘ഓട്് മലരേ� കണ്ടംം വഴിി’ (omkv) എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ�
പ്രചാാരത്തിിലൂടെെ സഭ്യയമാായിി വിിളിിക്കാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ചുരുക്കംം ചിില തെ�റിികളിിലൊ�ൊന്നാായിി
മലർ എന്ന വാാക്കിിന്റെ� അർത്ഥപരിിണാാമംം നവമാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം സമൂഹത്തിിലുംം സംംഭവിിച്ചു. മഴയ്ക്ക്്
പകരംം ‘ക്ലാാര’ എന്ന പേ�ര്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്് മറ്റൊ�ൊരു ഉദാാഹരണംം. ‘ശശിിയാാകുക’ എന്നൊ�ൊരു
പ്രയോ�ോഗംം തന്നെ� ഇന്നു ഭാാഷയിിലുണ്ട്്. ഇതുംം മീീമുകളാായിി സമൂഹത്തിിൽ വ്യാാ�പിിച്ചതാാണ്്. തന്ത്രപര
മാായുംം വൈൈകാാരിികമാായുംം അപമാാനമേ�ൽക്കുക (Strategically and sentimentally insulted
-S.A.S.I) എന്നതിിന്റെ� ചുരുക്കെ�ഴുത്ത്് രൂപമാാണ്് ശശിി എന്ന്് ട്രോ�ോളന്മാാർ ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി
പുതിിയ പ്രയോ�ോഗത്തെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു. സോ�ോമൻ, രതീീഷ്്, സുമേ�ഷ്്, സതീീഷ്്, സജിി, ഷിിബു
തുടങ്ങിിയ പേ�രുകൾക്ക്് കല്പിിക്കുന്ന പുതിിയ അർത്ഥതലങ്ങളുംം ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
ഏതെ�ങ്കിിലുംം കാാര്യയങ്ങളെെ സംംബന്ധിിച്ച്് വ്യയക്തമാായിി അറിിവുണ്ടാായിിട്ടുംം അതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
വിിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിിൽനിിന്ന്് മറച്ചുവെ�ക്കാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ‘പ്രമുഖംം’ എന്ന വാാക്കിിന്് സംംഭവിിച്ച
അർത്ഥപരിിണാാമമാാണ്് മറ്റൊ�ൊന്ന്്. ‘പൊ�ൊങ്കാാല’ എന്ന പദംം അതിിന്റെ� സാാധാാരണ അർത്ഥത്തിിൽ
നിിന്നുംം അകന്ന്് ട്രോ�ോളുകളിിലൂടെെ നവമാാധ്യയമങ്ങളിിൽ അതിിലേ�റെെ സ്വീീ�കാാര്യയതയുള്ള മറ്റൊ�ൊരർത്ഥംം
സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. പൊ�ൊങ്കാാല വിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെയുംം ഭക്തിിയുടെെയുംം ആചാാരങ്ങളുടെെയുംം സ്ത്രീീക
ളുടെെ കൂട്ടാായ്മയുടെെയുംം ഉത്സവാാഘോ�ോഷങ്ങളാായിിട്ടാാണ്് മലയാാളിി കണ്ടുശീീലിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. എന്നാാൽ
സൈൈബറിിടത്തിിൽ പൊ�ൊങ്കാാല എന്ന വാാക്ക്് കമന്റുബോ�ോക്സുകളിിലെ� ആണത്തത്തിിന്റെ� പൂരപറമ്പുക
ളെ�യാാണ്് പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. തെ�റിിവിിളിികൾ, അശ്ലീീല പദപ്രയോ�ോഗങ്ങൾ, സ്ത്രീീവിിരുദ്ധത
എന്നിിവകൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണ്് സൈൈബർ പൊ�ൊങ്കാാലകൾ. പുതിിയ പദപ്രയോ�ോഗങ്ങൾ പൊ�ൊങ്കാാ
ലകളിിലൂടെെയാാണ്് ജനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്തുന്നത്്. ‘ഫെ�മിിനിിച്ചിി’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം ഇത്തരത്തിിൽ
പ്രചാാരംം നേ�ടിിയ ഒരു വാാക്കാാണ്്. ചരിിത്രപരമാായ സ്ത്രീീവാാദ മുന്നേ�റ്റത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�യുംം
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നിിലപാാടുകളെെയുംം അധിിക്ഷേ�പിിക്കുന്ന സൈൈബർ ആണത്തത്തിിന്റെ� പരിിഹാാസ വിിശേ�ഷണമെെന്ന
നിിലയിിലാാണ്് ഈ വാാക്ക്് വൈൈറലാായത്്. സ്ത്രീീകൾ സ്വവതന്ത്രമാായിി അഭിിപ്രാായംം പറയുന്നിിടത്തെ�ല്ലാംം�
വ്യയക്തിിഹത്യയയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി സ്ത്രീീവിിരുദ്ധത നിിറഞ്ഞ ഈ പ്രയോ�ോഗംം മലയാാളിികൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ
ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്. പുരുഷാാധിിപത്യയ അധിികാാരവ്യയവസ്ഥയിിൽ കേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായ ഒരു സമൂഹത്തിിലേ�ക്ക്്
സൈൈബറിിടത്തിിൽനിിന്ന്് ഇത്തരംം പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ വേ�ഗത്തിിൽ സംംക്രമിിക്കുന്നത്് നിിർണ്ണാായകമാാണ്്.
അനുരാാഗ്് ഗോ�ോപിിനാാഥിിന്റെ� ‘ദിി ഗെ�യിംം� ഓവർ’ എന്ന നോ�ോവലിിൽ ആക്റ്റിിവിിസ്റ്റാായ ഒരു സ്ത്രീീ കഥാാ
പാാത്രത്തെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാൻ ഇതേ� പ്രയോ�ോഗംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്് (2021: 50). നവമാാധ്യയമങ്ങ
ളിിൽ സ്ത്രീീകൾ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വിിഷയങ്ങൾക്ക്് പിിന്തുണ നൽകുന്ന പുരുഷന്മാാരെെ ‘പാാവാാട’ എന്ന്്
വിിളിിച്ചാാണ്് സൈൈബര് ആണത്തംം അധിിക്ഷേ�പിിക്കുന്നത്്.
‘കുലസ്ത്രീീ’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിന്് വന്ന അർത്ഥവ്യയതിിയാാനമാാണ്് മറ്റൊ�ൊന്ന്്. സിിനിിമാാ താാരങ്ങ
ളുടെെ ആരാാധകരെെ ട്രോ�ോളാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ‘പ്രചണ്ഡകൾ’, ‘യവനാാണ്ടിി’ തുടങ്ങിിയ പ്രയോ�ോഗ
ങ്ങൾ, ‘കോ�ോളനിി വാാണംം’, ‘പട്ടിിഷോ�ോ’ തുടങ്ങിിയ പുതിിയ അധിിക്ഷേ�പ വാാക്കുകൾ, രാാഷ്ട്രീീയ സംംഘടന
കളുടെെ അണിികളെെയുംം അനുഭാാവിികളെെയുംം ട്രോ�ോളാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ‘കമ്മിി’, ‘കൊ�ൊങ്ങിി’, ‘സംംഘിി’,
‘സംംഘിിണിി’, ‘സുടാാപ്പിി’, ‘സഖാാപ്പിി’ മുതലാായ വിിശേ�ഷണങ്ങൾ, നേ�താാക്കൾക്കുംം സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കുംം
നൽകുന്ന ഇരട്ടപ്പേ�രുകൾ, പട്ടിി സെ�ർ, പൂച്ച സെ�ർ എന്നിിങ്ങനെ� മൃഗങ്ങളുടെെ പേ�രിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ചേ�ർക്കുന്ന വിിശേ�ഷണമാായ ‘സെ�ർ’ പ്രയോ�ോഗംം, വ്യയക്തിികളെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുമുൻപ്് എഴുതുന്ന
‘ലെ�’ എന്ന വാാക്ക്്, പ്രവർത്തിികൾക്കുംം സന്ദർഭങ്ങൾക്കുംം അനുസരിിച്ച്് വ്യയക്തിികൾക്ക്് നൽകുന്ന
‘ഷ്്’ ചേ�ർത്തുള്ള പേ�രുകൾ (വെ�ട്ടേേഷ്്, വാാറ്റേ�ഷ്്, ഗുണ്ടേ�ഷ്്, അൽപേ�ഷ്് തുടങ്ങിിയവ), പുതിിയ കാാര്യയ
ങ്ങളെെ സംംശയത്തോ�ോടെെ വീീക്ഷിിക്കുകയുംം വ്യാാ�ജപ്രചരണങ്ങളിിൽ വിിശ്വവസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവരെെ
വിിളിിക്കുന്ന ‘കേ�ശവൻ മാാമൻ’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം, മധ്യയവയസ്കരാായ പൂവാാലന്മാാരെെ കളിിയാാക്കാാൻ
പേ�രിിനൊ�ൊപ്പംം ചേ�ർക്കുന്ന ‘60-70 കളുടെെ വസന്തംം’ എന്നുള്ള വിിശേ�ഷണംം, സർക്കാാസംം പോ�ോസ്റ്റ്്
സീീരിിയസ്സാായിി കണ്ട്് കമന്റുന്നവരെെ വിിളിിക്കുന്ന ‘നിിഷ്ക്കു’ എന്ന പേ�ര്് തുടങ്ങിി കേ�രളത്തിിലെ� ചാായ
ക്കടകളിിലെ� പലഹാാരങ്ങളുടെെ പേ�രുകൾ പോ�ോലുംം ഇന്ന്് നിിശ്ചയിിക്കുന്നത്് ട്രോ�ോളുകളിിലൂടെെയാാണ്്.
ഇന്റര്നെ�റ്റ്് മീീമുകളിിലൂടെെ മലയാാളിികൾ നടത്തുന്ന ആശയവിിനിിമയത്തിിന്റെ� നവീീന മാാതൃകകൾ
പുതിിയൊ�ൊരു ഭാാഷണ സംംസ്കാാരത്തെ� നിിർമ്മിിക്കുന്നു. അത്് അക്ഷരങ്ങളുംം അക്കങ്ങളുംം ചിിഹ്നങ്ങളുംം
ഇമോ�ോജിികളുംം തുടങ്ങിി ആശയവിിനിിമയത്തിിന്് സാാധ്യയമാായതെ�ന്തുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ഒരു
തലമുറയുടെെ ഭാാഷയിിലുള്ള പരീീക്ഷണങ്ങളാാണ്്. പുതുതലമുറ തങ്ങൾക്കനുസൃതമാായ രീീതിിയിിൽ
ഭാാഷയെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്്. ഭാാഷയുടെെ പരിിണാാമംം പുതിിയൊ�ൊരു വ്യാാ�കരണപഠനത്തിിന്റെ�
പ്രസക്തിി വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നു.
ഇംംഗ്ലീീഷ്് വാാക്കുകളെെ ലിിപ്യയന്തരണത്തിിലൂടെെ മലയാാളംം വാാക്കുകളാായിി എഴുതുന്ന രീീതിിയുംം
സൈൈബറിിടത്തിിലുണ്ട്്. വൈൈറൽ, ട്രോ�ോൾ, മീംം� തുടങ്ങിിയ വാാക്കുകളെെല്ലാംം� ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്.
Mean while നെ� ‘മീീനവിിയൽ’ എന്നുംം Psychological move ‘സൈൈക്കളോ�ോടിിക്കൽ മൂവ്് ’
ആക്കിിയുംം Ban ‘ബൺ’ ആക്കിിയുംം എഴുതുന്ന രീീതിിയ്ക്ക്് ട്രോ�ോളുകളിിൽ സ്വീീ�കാാര്യയതയുണ്ട്്. ട്രോ�ോളന്മാാ
രിിതിിനെ� ‘ട്രോ�ോളീീകരണംം’ എന്നാാണ്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ലിിപ്യയന്തരണത്തിിനു പകരംം ട്രോ�ോളീീക
രണംം നടത്തിി ഭാാഷയുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� ആഘോ�ോഷിിക്കുകയാാണ്് യുവതലമുറ. മീീമുകളിിലൂടെെ പുതിിയ
വാാക്കുകൾ ആവർത്തിിച്ച്് പ്രചരിിക്കുന്നത്് അനുകരണത്തിിനുള്ള സാാധ്യയത വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നു.
സൈൈബറിിടത്തിിൽനിിന്ന്് പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിലേ�ക്ക്് പുതിിയ വാാക്കുകൾ വേ�ഗത്തിിൽ പ്രചരിിക്കു
ന്നു. വ്യയക്തിികൾ തമ്മിിലുള്ള ആശയവിിനിിമയങ്ങളിിൽ ഇത്തരംം പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നത്്
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സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. ജനങ്ങൾ സംംഭാാഷണങ്ങളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ ശീീലിിക്കുന്ന ‘അടിിപൊ�ൊളിി’,
‘കുരുപൊ�ൊട്ടൽ’, ‘പൊ�ൊളിിസാാനംം’ (സാാധനംം), ‘തട്ടുപൊ�ൊളിിപ്പൻ’, ‘ചങ്ക്്ബ്രോ�ോ’ പോ�ോലുള്ള പുതിിയ പ്രയോ�ോ
ഗങ്ങളെെല്ലാം�ം ഓരോ�ോ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഭാാഷയുടെെ പരിിണാാമത്തെ�യാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
സാാഹിിത്യയഭാാഷയിില് വിിരളമാാണെ�ങ്കിിലുംം സാാധാാരണ ജനങ്ങളുടെെ സംംസാാരഭാാഷയിിൽ പതിിവാായിി
ഇത്തരംം പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്. സ്കൂളുകള്, കലാാലയങ്ങൾ, കളിിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിിവിി
ടങ്ങളിിലെ�ല്ലാംം� പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകളോ�ോടുംം നാാടൻ പ്രയോ�ോഗങ്ങളോ�ോടുമൊ�ൊപ്പംം പുതിിയ വാാക്കുകളുംം
കൂടിിച്ചേ�ർന്ന്് വേ�ഗത്തിിൽ പ്രചാാരംം നേ�ടുന്നു. ഓരോ�ോ ദിിവസവുംം നിിരവധിി മീീമുകൾ ഭാാഷയിിലൂടെെ രൂപംം
കൊ�ൊള്ളുകയുംം അതിിൽ ചിിലതു മാാത്രംം വിിജയിിക്കുകയുംം നിിലനിിൽക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഭാാഷയുടെെ
വൈൈവിിധ്യയവൽക്കരണമാാണ്് ഇന്ന്് മീീമുകളിിലൂടെെ സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളിിൽ നടക്കുന്നത്്. രസിികത്ത
ങ്ങളെെ ആഘോ�ോഷമാാക്കിി മാാറ്റുന്ന യുവതലമുറ ഹാാസ്യാാ�ത്മകതയുംം നിിരീീക്ഷണപാാടവംം കൊ�ൊണ്ടുംം
സാാമൂഹ്യയവിിമർശനംം സാാധ്യയമാാക്കുന്നതിിനുള്ള സാാങ്കേ�തിിക കലയാായിി ട്രോ�ോളുകളെെ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു.
സവിിശേ�ഷമാായ ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിലെ� മീീമുകളിിലൂടെെയുള്ള ആശയസംംവേ�ദനത്തിിന്റെ� ചുവരെെഴു
ത്തുകളുംം ചിിത്രങ്ങളുംം നിിറയുന്ന ഇടമാായിി നവമാാധ്യയമങ്ങൾ മാാറുന്നു.
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സംംഗീീത്് മാാത്യുു
തൊ�ൊടുപുഴ സ്വവദേേശിി. പാാലാാ സെ�ൻ്്റ്്. തോ�ോമസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദവുംം പത്തനംംതിിട്ട കാാതോ�ോലിിക്കേ�റ്റ്്
കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാല സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേേഴ്സിിൽ
നിിന്ന്് എംം.ഫിിൽ. ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. ഇപ്പോ�ോൾ മൂവാാറ്റുപുഴ നിിർമല കോ�ോളേ�ജിിൽ യു.ജിി.സിി. ഫെ�ലോ�ോഷിിപ്പോ�ോ
ടുകൂടിി മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ ഡോ�ോ. ഷാാജു വർഗ്ഗീീസിിന്റെ� മാാർഗനിിർദ്ദേേശത്തിിൽ ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു.

മലയാാളിിയുടെെ സംംസ്കാാരശീീലത്തിിലെ� ആൺനോ�ോട്ടംം
നമ്പൂതിിരിിയുടെെ രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളെെ ആസ്പദമാാക്കിി ഒരു പഠനംം
അനു ജെ�യിംം�സ്്

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

കാാഴ്ചയിിൽനിിന്നുംം തിികച്ചുംം ഭിിന്നമാാണ്് നോ�ോട്ടംം. കണ്ണിിന്റെ� അനുഭവമെെന്ന നിിലയ്ക്ക്് കാാഴ്ച ഒരു ഇന്ദ്രിിയ
പ്രവർത്തനംം മാാത്രമാാവുന്നു. നോ�ോട്ടമാാകട്ടെെ ശാാരീീരിികപ്രവർത്തനംം എന്ന അടിിസ്ഥാാനതലത്തെ�
ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് മാാനസിികപ്രവർത്തനംം എന്ന നിില കൈൈവരിിക്കുന്നു. സാാമൂഹീീകരണപ്രക്രിിയയിിൽ
നോ�ോട്ടംം നിിർണാായകമാായ പങ്കു വഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്വേ�േച്ഛാാപൂർവ്വമല്ലാാത്ത കാാഴ്ചയിിൽനിിന്നു ഭിിന്നമാായിി
നോ�ോട്ടത്തിിൽ ഒരു വസ്തുകേ�ന്ദ്രീീകരണമുണ്ട്്.
ചലച്ചിിത്രവിിമർശനരംംഗത്ത്് ‘വിിഷ്വവൽ പ്ലെ�ഷർ ആന്റ്് നറേ�റ്റീീവ്് സിിനിിമ’ (1975) എന്ന
പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ ലോ�ോറാാ മുൾവേ� ആൺനോ�ോട്ടംം എന്ന സങ്കല്പനംം അവതരിിപ്പിിച്ചു. സിിനിിമ പ്രദാാനംം
ചെ�യ്യുന്ന ആനന്ദങ്ങളിിൽ ഒന്നാായിി ‘സ്കോ�ോപ്പോ�ോഫീീലിിയ’ എന്ന കാാഴ്ചരതിിയെ� അവർ എടുത്തുകാാട്ടുന്നു.
പുരുഷനെ� സജീീവമാായ കർതൃസ്ഥാാനത്ത്് ഉറപ്പിിക്കുന്ന പുരുഷാാധിിപത്യയസംംസ്കാാരത്തിിലെ�
കലാാവ്യയവഹാാരങ്ങൾ സ്ത്രീീയെ� അവന്റെ� ഇച്ഛയ്ക്ക്് പാാത്രമാായ നിിഷ്ക്രിിയവസ്തുവാായിിട്ടാാണ്്
ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. വ്യയക്തിിയിിൽനിിന്നുംം വസ്തുവിിലേ�ക്കുള്ള ഈ വിിലയിിടിിവ്് സ്ത്രീീകളുടെെ ജീീവിിതത്തെ�
പ്രതിികൂലമാായിി ബാാധിിക്കുന്നു. അധിികാാരസ്ഥാാപനങ്ങളുടെെ അതിിരുകടന്ന നിിയന്ത്രണംം മുതൽ
ലൈം�ംഗിികാാതിിക്രമങ്ങൾ വരെെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്ക്് ഈ വസ്തുവത്്കരണംം കാാരണമാാകുന്നുണ്ട്്.

മലയാാളിിയുടെെ സംംസ്കാാരശീീലങ്ങളിിലെ� ആൺനോ�ോട്ടംം
സ്ത്രീീവാാദിികൾ ആൺനോ�ോട്ടത്തെ� പ്രശ്നവത്്കരിിക്കുന്നതുവരെെ കേ�രളീീയസമൂഹത്തിിൽ അതൊ�ൊരു
സ്വാാ�ഭാാവിിക പ്രവർത്തിിയുംം സാാമൂഹിിക കർത്തവ്യയവുമാായിിരുന്നു. സ്ത്രീീയുടെെ എല്ലാാ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം
പുരുഷൻ അഭിിലഷിിക്കുന്ന സ്ത്രൈൈണതാാഗുണങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയാായിിരുന്നു ഇതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
തത്്ഫലമാായിി സ്ത്രീീജീീവിിതംം ഒരു നിിരീീക്ഷണപരമ്പരയാായിിത്തീീർന്നു. സ്ത്രീീ എന്നാാൽ പുരുഷന്് നിിരീീക്ഷിി
ക്കാാനുംം നിിയന്ത്രിിക്കാാനുംം ഉള്ളതാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം തലമുറകളിിലൂടെെ കൈൈമാാറപ്പെ�ടുന്നു. എപ്പോ�ോഴുംം
ചുറ്റുംം നിില്ക്കുന്ന നോ�ോട്ടങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവ്് ശരീീരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സദാാ ബോ�ോധവതിികളാാകാാൻ
സ്ത്രീീകളെെ നിിർബന്ധിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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സ്ത്രീീയെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നതുംം സംംരക്ഷിിക്കുന്നതുംം തന്റെ� കർത്തവ്യയമാായിി കരുതുന്ന
പുരുഷനെ�പ്പോ�ോലെ� തങ്ങൾ സദാാ നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്ന ബോ�ോധംം സ്ത്രീീകളിിലുംം
പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. ഈ തിിരിിച്ചറിിവ്് പ്രദർശനപരതയുടെെയോ�ോ അപകർഷതയുടെെയോ�ോ
പ്രതിികരണങ്ങൾ സ്ത്രീീകളിിൽ ഉളവാാക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ഉത്തമവനിിതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
പുരുഷകല്പിിത പ്രമാാണങ്ങളിിൽനിിന്ന്് വ്യയതിിചലിിക്കാാതിിരിിക്കുകയുംം അതേ�സമയംം,
പുരുഷനോ�ോട്ടങ്ങളെെ തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുവാാൻ ശരീീരസൗൗന്ദര്യയത്തിിൽ അവർ അമിിതശ്രദ്ധ
വെ�യ്ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പ്രദർശനവസ്തു എന്ന സ്ഥാാനംം ബോ�ോധപൂർവ്വമാായല്ലാാതെ�തന്നെ�
അംംഗീീകരിിക്കുകയാാണവർ.
നിിത്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ പല ആചാാരങ്ങളിിലുംം സ്ത്രീീയെ� കാാഴ്ചവസ്തുവാായിി
ചുരുക്കുന്നത്് കാാണാംം�. “കാാണലിിൽ സ്ത്രീീ വെ�റുംം വസ്തു മാാത്രമാാണെ�ന്നത്് പെ�ണ്ണുകാാണലെ�ന്ന
ചടങ്ങ്് കൃത്യയമാായിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. ആണുകാാണലെ�ന്നൊ�ൊരു ചടങ്ങിില്ലാാത്തത്് പുരുഷൻ
കാാഴ്ചവസ്തുവല്ലെ�ന്നുള്ള പ്രഖ്യാാ�പനംം മാാത്രമല്ല, മറിിച്ച്് സ്ത്രീീക്ക്് കാാണാാൻ അധിികാാരമിില്ലെ�ന്നുള്ള
വസ്തുത എടുത്തുപറയുകയാാണ്്” (2016: 17) എന്ന്് യാാക്കോ�ോബ്് തോ�ോമസ്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു.
ജാാഥകളിിൽ ബാാനറുമാായിി സ്ത്രീീകളെെ മുന്നിിൽ നടത്തുന്നതുംം സമ്മേ�ളനങ്ങളിിൽ അതിിഥിികളെ�
സ്വീീ�കരിിക്കാാൻ സ്ത്രീീകൾ താാലപ്പൊ�ൊലിിയേ�ന്തിി നിില്ക്കുന്നതുംം ഇത്തരത്തിിൽ കാാഴ്ചശീീലത്താാൽ
പ്രശ്നമൊ�ൊന്നുംം തോ�ോന്നാാത്തവിിധംം സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ ദൃശ്യയങ്ങളാാണ്്. കാാഴ്ച അഥവാാ
നോ�ോട്ടംം പുരുഷന്റേ�തു മാാത്രമാാവുന്ന സംംസ്കാാരശീീലത്തിിലേ�ക്കാാണ്് ഇതെ�ല്ലാം�ം വിിരൽ
ചൂണ്ടുന്നത്്.

ജനപ്രിിയമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� ആൺനോ�ോട്ടംം
ശരീീരത്തെ� 'മെെരുക്കിി' 'ഒതുക്കിി' നിിർത്തുന്നതിിലൂടെെയാാണ്് സ്ത്രീീകൾക്ക്് സമൂഹത്തിിൽ മാാന്യയമാായ
വ്യയക്തിിത്വംം� നേ�ടാാനാാകുന്നത്് എന്ന അർത്ഥംം പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്ന പുരുഷാാധിിപത്യയസമൂഹംം തന്നെ�
കലാാസൃഷ്ടിികളിിൽ സ്ത്രീീശരീീരത്തെ� ലൈംം�ഗിികമാായ പ്രദർശനപരതയിിലൂന്നിി ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. സ്ത്രീീ
ശരീീരംം കാാമോ�ോദ്ദീീപകമാായ വസ്തുവാാണ്് എന്നൊ�ൊരു അർത്ഥത്തെ� ആൺകോ�ോയ്മ ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കുകയുംം
ജനപ്രിിയ മാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീശരീീരപ്രകടനങ്ങളിിലൂടെെ അതിിനെ� സാാധൂകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഈ
പ്രതിിനിിധാാനങ്ങളിിൽ അസ്വവസ്ഥയാാകുന്ന പെ�ൺകാാണിി സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തെ� അപചയപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ന്ന്്
മോ�ോഡലിിനെ�യാാണ്് വിിമർശിിക്കുന്നത്്. അർത്ഥനിിർമ്മാാതാാവാായ പുരുഷൻ പലപ്പോ�ോഴുംം കുറ്റമേ�ൽ
ക്കാാതെ� രക്ഷപെ�ടുന്നു.
സ്ത്രീീയെ� വിികാാരപരിിസരങ്ങളിിൽ മാാത്രംം സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുന്ന രീീതിി പല
ജനപ്രിിയകലാാമാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം കാാണാംം�. ചലച്ചിിത്രവുംം പരസ്യയവുംം ചിിത്രകലയുമെെല്ലാം�ം
ഇതിിലുൾപ്പെ�ടുന്നു. ആണധിികാാരത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുവാാനുള്ള സാംം�സ്കാാരിിക ഉപകരണങ്ങളാായിി
അവ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. പുരുഷന്റെ� സാാമൂഹിികവുംം ലിംം�ഗപരവുമാായ മേ�ൽക്കോ�ോയ്മയെ�
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് അവ ചെ�യ്യുന്നത്്. സ്ത്രീീശരീീരത്തെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്് പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്ന
ഇവയിിലെ� ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ പുല്ലിംം�ഗത്തിിന്റെ� മാാത്രംം ആഹ്ലാാദമാായിി മാാറുന്നു. ബാാഹ്യയമാായ
ശരീീരംം സംംവഹിിക്കുന്ന സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തെ� അവർ പരിിഗണിിക്കുന്നതേ�യിില്ല. “സ്ത്രീീസൗൗന്ദര്യയത്താാൽ
ആകർഷിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ആസ്വാാ�ദകനാായ പുരുഷനെ� കാാഴ്ചക്കാാരനാായിി ഇത്തരംം വാായന തീീരുമാാനിിച്ചു
വയ്ക്കുന്നു. ആസ്വാാ�ദക അഥവാാ കാാഴ്ചക്കാാരിിയാായ പെ�ണ്ണിിനു മുമ്പിിൽ ഈ സ്ത്രീീസൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ�
അർത്ഥമെെന്താാണെ�ന്ന ചിിന്ത അവിിടെെയിില്ല” (2008: 36) എന്ന്് കവിിതാാ ബാാലകൃഷ്ണൻ വിിമർശിിക്കുന്നു.
‘കാാണിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ സ്ത്രീീക്ക്് അധിികാാരമിില്ല. സ്ത്രീീ എപ്പോ�ോഴുംം പുരുഷകാാഴ്ചയുടെെ വിിഭവംം മാാത്രമാാണ്്’
എന്ന്് ‘വേ�യ്്സ്് ഓഫ്് സീീയിിങ്ങിി’ൽ ജോ�ോൺ ബർജറുംം വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. കാാണിിയെ�ന്ന സ്വവത്വവവുംം
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അർത്ഥോ�ോല്പാാദനവുംം പുരുഷനുമാാത്രംം അവകാാശപ്പെ�ട്ടതെ�ന്ന്് ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുംംവിിധമാാണ്് ജനപ്രിിയ
മാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീചിിത്രണംം.
വ്യയക്തിികളുടെെ സവിിശേ�ഷസാാമൂഹ്യയസാാഹചര്യയങ്ങൾക്ക്് യോ�ോജിിക്കുന്ന കാാഴ്ചശീീലങ്ങളെ�
പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കാാതെ� മാാധ്യയമങ്ങൾതന്നെ� കർതൃസ്ഥാാനങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കുന്നതാായാാണ്്
കാാണുന്നത്് . പുരുഷന്റെ� ആവിിഷ്കാാരങ്ങൾ മാാത്രംം പരിിചയിിച്ച കലാാവ്യയവഹാാരങ്ങൾ
പുരുഷകാാഴ്ചയിിലെ� സ്ത്രീീകളെെയാാണ്് അവതരിിപ്പിിച്ചത്്. പുരുഷന്റെ� കാാമമോ�ോഹങ്ങളെ� ഉണർത്തുന്ന
സ്ത്രൈൈണതയെ�യാാണ്് കലാാമാാധ്യയമങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിച്ചത്് . പുരുഷാാധീീശ ലോ�ോകക്രമത്തെ�
വെ�ല്ലുവിിളിിക്കാാൻ സമർത്ഥമാായ സ്ത്രീീവ്യയക്തിിത്വവത്തെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി ഈ സ്ത്രൈൈണതാാ
സങ്കല്പങ്ങളെെ കലയിിലുംം സംംസ്കാാരത്തിിലുംം നിിശ്ചിിത വ്യയവഹാാരങ്ങളുണ്ടാാക്കിി ക്രമീീകരിിക്കുന്നതാായിി
കണ്ടെ�ത്താംം�.

നമ്പൂതിിരിിയുടെെ രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിിലെ� ആൺനോ�ോട്ടംം

മലയാാളത്തിിലെ� രേേഖാാചിിത്രചരിിത്രംം ആനുകാാലിികങ്ങളുടെെ ജനപ്രിിയതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്.
തുടർച്ചയാായ വാായനയുടെെ ആയാാസത്തെ� മറിികടക്കാാനുംം കഥാാപാാത്രങ്ങളെെയുംം
കഥാാസന്ദർഭങ്ങളെെയുംം കുറിിച്ചുള്ള വാായനക്കാാരന്റെ� ഭാാവനയെ� ഉത്തേ�ജിിപ്പിിക്കാാനുംം
ദൃശ്യയവത്്കരണത്തിിലൂടെെ ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്് പുതിിയ മാാനംം നല്കാാനുംം രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങൾക്ക്് കഴിിയുംം.
ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്് പ്രസിിദ്ധീീകരണവ്യയവസാായത്തെ� പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിക്കാാൻ രേേഖാാചിിത്രങ്ങളുടെെ വരവ്്
കാാരണമാായിി.
ലാാവണ്യയവതിികളാായ സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങളാാണ്് ആനുകാാലിികങ്ങളിിലെ� രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിിൽ
ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളത്് . ചിിത്രീീകരണത്തിിന്് അവലംംബിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയസൃഷ്ടിികളിിൽ
സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങൾ എത്രത്തോ�ോളംം സൗൗന്ദര്യയമുള്ളവരാാണ്് എന്ന്് പരിിശോ�ോധിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതാാണ്്.
ഉറൂബിിന്റെ� ശക്തയാായ കഥാാപാാത്രമാായ രാാച്ചിിയമ്മയുടെെ ചിിത്രീീകരണംം തന്നെ� കഥാാകൃത്തിിന്റെ�
വിിവരണത്തെ� തള്ളിിക്കളഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് ബാാഹ്യയസൗൗന്ദര്യയത്തിിൽ കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്നതാായിി.
സ്ത്രീീശരീീരത്തെ� കഥാാവിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ� വൈൈകാാരിികപ്രതലമാാക്കുന്നതാാണ്് രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിിൽ
കാാണാാനാാവുന്നത്്. സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തിിൽ ഏതംംശത്തിിനാാണ്് രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിിൽ പ്രാാധാാന്യംം� എന്നത്്
ആനുകാാലിികങ്ങളിിലെ� പത്രാാധിിപരുംം രേ�ഖാാചിിത്രകാാരനുംം ആസ്വാാ�ദകനുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന
പുരുഷാാഭിിരുചിിയെ� ആശ്രയിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
തൊ�ൊണ്ണൂറുകളിിൽ മാാധ്യയമലോ�ോകംം ആഘോ�ോഷമാാക്കിിയ രേ�ഖാാചിിത്രകാാരനാാണ്്
കരുവാാട്് മനയ്ക്കൽ വാാസുദേേവൻ നമ്പൂതിിരിി എന്ന ആർട്ടിിസ്റ്റ്് നമ്പൂതിിരിി. സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�
ചിിത്രഭാാഷ്യയമെെന്നതിിൽക്കവിിഞ്ഞ്് സ്വവതന്ത്രമാായ അസ്തിിത്വംം� പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചവയാാണ്് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ
രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങൾ. കഥയിിൽനിിന്ന്് അടർത്തിിമാാറ്റിിയാാലുംം ഓരോ�ോ ചിിത്രവുംം സ്വവയംംപൂർണമാാണെ�ന്ന്്
കാാണാംം�. തന്റെ� സുന്ദരിിചിിത്രങ്ങളുടെെ പ്രേ�രണയെ�ന്തെ�ന്ന്് ആത്മകഥയിിൽ അദ്ദേേഹംം
വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്് . മാാതൃഭൂമിി മാാനേ�ജിിങ്ങ്് ഡയറക്ടറാായിിരുന്ന വിി.എംം. നാായരുടെെ
ഉപേ�ദശമാായിിരുന്നു അത്്. “ഈ സാാഹിിത്യയകാാരന്മാാരെെഴുതുന്നതു മുഴുവൻ കാാര്യാ�ാക്കേ�ണ്ട. അവര്്
കഥേ�ലൊ�ൊക്കെ� വളരെെ വിിരൂപാായിിട്ടുള്ള പെ�ണ്ണുങ്ങളെെപ്പറ്റിിയൊ�ൊക്കെ� പറയുംം. വരയ്ക്കുന്നത്് നല്ല
സുന്ദരിികളെ� വേ�ണംം. അവർക്കങ്ങ്് പറഞ്ഞുപോ�ോയാാ മതിി. ഞങ്ങൾക്കിിത്് വിില്ക്കണ്ടേ�?”(2003:64).
പിിന്നെ� ഞാാൻ വരച്ചവരെെല്ലാം�ം സുന്ദരിിമാാരാായിിത്തീീർന്നു എന്നാാണ്് നമ്പൂതിിരിി പറയുക. പെ�ണ്ണിിന്റെ�
ഉടൽ കച്ചവടവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ സംംഭാാഷണംം ശരിിവയ്ക്കുന്നു.
മുഖസൗൗന്ദര്യയത്തെ�ക്കാാള് അംംഗലാാവണ്യയത്തിിലാാണ്് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങള്
ശ്രദ്ധകേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്നത്്. ദീീർഘീീകൃത രൂപങ്ങളിില് മുഖത്തിിനുള്ള വലിിപ്പക്കുറവ്് പ്രത്യേ�േക
ശ്രദ്ധ ആകർഷിിക്കുന്നു. “നമ്പൂതിിരിിയുടെെ മിികച്ച സ്ത്രീീ ചിിത്രങ്ങള് ശരീീരവടിിവുകളെെയുംം
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വളവുകളെെയുംം ചെ�റിിയ ചുളിിവുകളെെ പോ�ോലുംം മൊ�ൊത്തംം-അനാാട്ടമിിയെ�-സുവ്യയക്തതയോ�ോടെെ എടുത്തു
കാാണിിക്കുന്നവയാാണ്്”എന്ന്് എ.എസിിന്റെ� ചിിത്രങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് എഴുതുമ്പോ�ോള് എംം. ദാാമോ�ോദരൻ
നമ്പൂതിിരിിയുടെെ രേേഖകളെെ താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്് (2013:96).
പുരുഷനെ� കഥയിിലെ� ചുറ്റുപാാടുകള്ക്കനുസരിിച്ച്് സ്വാാ�ഭാാവിിക രൂപഭാാവങ്ങളോ�ോടെെ
ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന നമ്പൂതിിരിി, ഓരോ�ോ അവയവത്തിിന്റെ�യുംം സൂക്ഷ്മ ഘടനയിിലാാണ്് സ്ത്രീീയെ�
പുനഃസൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്. പുരുഷന്റെ� കാാഴ്ചയ്ക്ക്് പാാത്രീീഭവിിക്കുകയാാണ്് തങ്ങളുടെെ ജീീവിിതസാാഫല്യയമെെന്ന
ഭാാവമാാണ്് ഈ സ്ത്രീീ ചിിത്രങ്ങളിില് പ്രതിിഫലിിക്കുന്നത്്. അവളുടെെ കടാാക്ഷവുംം ചിിരിിയുംം നിില്പുമെെല്ലാം�ം
ഇത്് സാാധൂകരിിക്കുന്നു. വൈൈകാാരിികതയുംം വൈൈഷയിികതയുമാാണ്് അവയുടെെ അടിിസ്ഥാാനസ്വവഭാാവംം.
ഏതു സന്ദർഭത്തിിലുംം ഇതിിന്് മാാറ്റമിില്ല. ആൺനോ�ോട്ടത്തെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യയമാാണ്് ഈ
ചിിത്രങ്ങള്ക്കുള്ളത്് എന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്.
ശരീീരഭാാഷയിിലൂടെെ സ്വവത്വംം� സംംവേ�ദനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു എന്ന വസ്തുത പരിിഗണിിക്കുമ്പോ�ോള്,
സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വംം� ആകർഷക വസ്തുവാാകുകയാാണ്് എന്ന്് സ്ഥാാപിിക്കാാൻ ഈ രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങള്
ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്് . “സ്ത്രീീ ശരീീരത്തെ� കാാമവസ്തുവാായിി ചുരുക്കിിക്കളയുന്നതിിലൂടെെ സ്വവന്തംം
ശരീീരത്തിിലുള്ള ആനന്ദവുംം ആത്മവിിശ്വാാ�സവുംം കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള സ്ത്രീീയുടെെ അവകാാശംം
ഹനിിക്കപ്പെ�ടുന്ന”താായിി(2011:144) ആധുനിിക മലയാാളിി സ്ത്രീീകളുടെെ സ്വവത്വവരൂപീീകരണത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
സംംസാാരിിക്കുന്ന വേ�ളയിിൽ ജെ�. ദേ�വിിക ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നു.
സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വ്യാാ�പകവുംം പുരുഷസ്വീീ�കാാര്യയവുമാായ തെ�റ്റിിദ്ധാാരണകള്
ജനപ്രിിയമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീചിിത്രണങ്ങളിിൽ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നുണ്ട്്. പുരുഷനെ� ആകർഷിിക്കുക
സ്ത്രീീയുടെെ സഹജസ്വവഭാാവമാാണെ�ന്ന തരത്തിിലുള്ള ഇത്തരംം ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ സ്ത്രീീയുടെെ
കർതൃത്വവനിിർമ്മിിതിിയിിലുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുന്നു എന്നത്് ദുഃഃഖകരമാായ സത്യയമാാണ്്. പുരുഷന്റെ�
കണ്ണിിലൂടെെ സ്വവയംം വിിലയിിരുത്തുന്ന സ്ത്രീീയുംം ആണ്നോ�ോട്ടത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക രാാഷ്ട്രീീയത്തിില്
പങ്കുചേ�രുന്നു.
സ്ത്രീീയുടെെ ഭാാവവൈൈവിിധ്യയങ്ങളെെ വിിസ്മരിിച്ച്് പുരുഷൻ ഇച്ഛിിക്കുന്ന ഭാാവപ്രകടനങ്ങള് മാാത്രമാാണ്്
നമ്പൂതിിരിിയുടെെ സ്ത്രീീചിിത്രങ്ങള് ആവിിഷ്കരിിച്ചത്്. ആണ്നോ�ോട്ടത്തെ� വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കുമ്പോ�ോള്,
നോ�ോട്ടത്തിിലൂടെെയാാണ്് പുരുഷാാസക്തിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്ന വസ്തുത വിിസ്മരിിച്ചുകൂടാാ. അതിിനാാൽ
തന്നെ� പുരുഷനോ�ോട്ടത്തിിന്റെ� ആനന്ദാാനുഭൂതിിക്കാായിി സ്ത്രീീശരീീരങ്ങളെെ ആസക്തിി ജനിിപ്പിിക്കുംംവിിധംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. അന്തർജ്ജനംം മുതല് മോ�ോഡേ�ണ് ലേ�ഡിി വരെെ പല കാാലഘട്ടത്തെ�യുംം ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെെയുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകള് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ ചിിത്രങ്ങളിില് ഉണ്ട്്.
വിികാാരവതിിയുംം മോ�ോഹിിപ്പിിക്കുന്നവളുംം ആയല്ലാാതെ� നമ്പൂതിിരിിയുടെെ സ്ത്രീീചിിത്രങ്ങളെെ സങ്കല്പിിക്കുക
പ്രയാാസമാാണ്്. ലൈംം�ഗിികതയെ�യുംം നഗ്നതയെ�യുംം വരയ്ക്കാാതെ� വരച്ച്് ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്് ഒരു
ഒളിികണ്ണ്് സമ്മാാനിിക്കുന്ന വിിദ്യയ നമ്പൂതിിരിിക്ക്് വശമുണ്ട്്.
തങ്ങള് നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നവരാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം യഥാാർത്ഥ സ്ത്രീീകളെെപ്പോ�ോലെ�തന്നെ�
രേ�ഖചിിത്രങ്ങളിിലെ� സാാങ്കല്പിിക സുന്ദരിികള്ക്കുംം ഉള്ളതാായിി തോ�ോന്നിിപ്പോ�ോകുംം. ചിിത്രത്തിിനു
പുറത്തുനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� വീീക്ഷിിക്കുന്ന പുരുഷകാാണിിയെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്ന യൗൗവനയുക്തകളാായ
സുന്ദരിികള് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിിലുണ്ട്്. ശൃംംഗാാരപൂർണമാായ ഒരു നോ�ോട്ടംം ഈ സുന്ദരിികള്
പുറത്തേ�ക്കെ�റിിഞ്ഞുകൊ�ൊടുക്കുന്നു. മാാദകമാായ പുഞ്ചിിരിിയോ�ോ നിിഗൂഢമാായ മന്ദഹാാസമോ�ോ ആ
നോ�ോട്ടത്തിിന്് അകമ്പടിിയുണ്ടാാവുംം ചിിലപ്പോ�ോള്. തന്റെ� സൗൗന്ദര്യയത്തെ� ആവുന്നത്ര പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുവാാനുംം
അവർ ഉത്സാാഹിിക്കുന്നു. ചിില ചിിത്രങ്ങളിില് ആസക്തിിയോ�ോടെെ സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രത്തെ� കടാാക്ഷിിക്കുന്ന
പുരുഷനെ�യുംം കാാണാംം�. അയാാളുടെെ നോ�ോട്ടംം തന്നെ� പിിന്തുടരുന്നുണ്ടെ�ന്നുംം തന്നിിൽ തല്പരനാാണെ�ന്നുംം
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അവള് മനസ്സിിലാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്് എന്നതുംം വ്യയക്തമാാണ്്. ഇങ്ങനെ� ചിിത്രത്തിിനുള്ളിിലോ�ോ പുറത്തോ�ോ
ഉള്ള പുരുഷസാാന്നിിദ്ധ്യയത്തോ�ോട്് വിിലാാസഭാാവേ�ന പ്രതിികരിിക്കുന്ന പെ�ണ്രൂപങ്ങള് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ
ചിിത്രങ്ങളിില് കണ്ടെ�ത്താംം�.
സ്ത്രീീകള്ക്കുപോ�ോലുംം അസൂയ തോ�ോന്നത്തക്കവിിധംം സ്ത്രീീസൌ�ൌന്ദര്യം�ം വരകളിില് ആവാാഹിിച്ച
രേ�ഖാാചിിത്രകാാരനെ�ന്ന്് നമ്പൂതിിരിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയാാറുണ്ട്്. സൌ�ൌന്ദര്യം�ം ആപേ�ക്ഷിികമാാണെ�ന്നു
പറയുമ്പോ�ോഴുംം സൗൗന്ദര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് , വിിശേ�ഷിിച്ച്് സ്ത്രീീസൌ�ൌന്ദര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ഓരോ�ോ
സംംസ്കാാരത്തിിലുംം സവിിശേ�ഷസങ്കല്പങ്ങള് ഉണ്ടെ�ന്നതാാണ്് യാാഥാാർത്ഥ്യംം�. ‘ഉഡുരാാജമുഖിി മൃഗരാാജകടിി
ഗജരാാജവിിരാാജിിത മന്ദഗതിി’ എന്ന വരിികളോ�ോട്് ചേ�ർത്തുവാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്് മലയാാളിി സ്ത്രീീകളുടെെ
അംംഗപ്രത്യംം�ഗലാാവണ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുസങ്കല്പംം. നമ്പൂതിിരിിയുടെെ
സൌ�ൌന്ദര്യയബോ�ോധവുംം ഇതിില്നിിന്ന്് വ്യയതിിരിിക്തമല്ലെ�ന്ന്് കാാണാംം�.
പുരുഷകാാഴ്ചയിില് രൂപപ്പെ�ട്ട സൌ�ൌന്ദര്യയസങ്കല്പങ്ങളെെ പ്രചരിിപ്പിിക്കുവാാൻ സിിനിിമ, രേ�ഖാാചിിത്രംം
പോ�ോലുള്ള വ്യയവസാായകലകള് മുന്നിില് നിില്ക്കുന്നു. ഇവയുടെെ കൂട്ടാായ ശ്രമഫലമാായിി വെ�ളുത്ത ഉടലുംം
നീീണ്ട മുടിിയുംം നിിറഞ്ഞ മാാറിിടവുംം ഇടുങ്ങിിയ അരക്കെ�ട്ടുംം അലസഗമനവുംം എല്ലാംം� സ്ത്രീീസൌ�ൌന്ദര്യയ
ലക്ഷണങ്ങളാായിി അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടതിിന്റെ� ഉദാാഹരണമാാണ്് നമ്പൂതിിരിി ചിിത്രങ്ങളുംം.
കേ�രളീീയ സ്ത്രീീകളുടെെ വസ്ത്രധാാരണത്തിില് കാാലത്തിിനനുസരിിച്ച്് വന്നുചേ�ർന്ന മാാറ്റംം നമ്പൂതിിരിി
നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒന്നരയുംം മുണ്ടുംം മുതല് പാാവാാട ബ്ലൌ�ൌസ്്, ദാാവണിി, സാാരിി, നൈൈറ്റിി, ചുരിിദാാർ
തുടങ്ങിി ജീീൻസുംം ടോ�ോപ്പുംം വരെെ സ്ത്രീീശരീീരംം പരിിചയിിച്ച വേ�ഷങ്ങളെെല്ലാംം� തന്നെ� നമ്പൂതിിരിിയുടെെ
രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിില് കടന്നുവരുന്നു. കാാലവുംം സാംം�സ്കാാരിികാാവസ്ഥകളുംം സ്ത്രീീശരീീരത്തിില്
ചെ�ലുത്തുന്ന സ്വാാ�ധീീനത്തിിന്റെ� ദൃശ്യയസാാക്ഷ്യംം�കൂടിിയാാണ്് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ സ്ത്രീീരൂപങ്ങള്. പല
വേ�ഷങ്ങള്ക്കുള്ളിില് ആയിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ആണ്നോ�ോട്ടത്തെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ജനപ്രിിയതയുടെെ
താാല്പര്യം�ം അവ വിിസ്മരിിക്കുന്നിില്ല. പ്രദർശനപരതയ്ക്കുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് ചിിത്രത്തിിലെ� സ്ത്രീീശരീീരത്തിിന്റെ�
ആകൃതിിപ്രകൃതിികളിില് അതിിഭാാവുകത്വവസ്പർശംം നല്കിിയിിരിിക്കുന്നത്് എന്ന്് ന്യാാ�യമാായുംം
സംംശയിിക്കാംം�.
കേ�രളീീയ സംംസ്കാാരത്തിിനനുസരിിച്ച്് സ്ത്രീീയെ� ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന നമ്പൂതിിരിിയിിൽ മലയാാളിിസ്ത്രീീ
സവർണയാായ, ആഭിിജാാത്യയമുള്ള നാായർ സ്ത്രീീയാാണ്്. ക്രൈൈസ്തവസ്ത്രീീകളുംം മുസ്ലീംം�സ്ത്രീീകളുമുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മറ്റു
വിിഭാാഗങ്ങള്ക്ക്് പ്രാാതിിനിിധ്യംം� കുറവാാണ്്. അധ്വാാ�നിിക്കുന്ന സ്ത്രീീവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ജീീവിിത മുഹൂർത്തങ്ങള്
ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാൻ നമ്പൂതിിരിിക്ക്് അവസരംം ലഭിിച്ചിില്ല എന്നാാണോ�ോ ആഢ്യയത്വവത്തിിന്റെ� അല്ലെ�ങ്കിില്
പ്രലോ�ോഭനീീയതയുടെെ ഭാാവങ്ങളാാണ്് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ സ്ത്രീീചിിത്രങ്ങളിിലൂടെെ അടയാാളപ്പെ�ട്ടത്്
എന്നാാണോ�ോ ഇതിില് നിിന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്്? സ്ത്രീീകളുടെെ അനുഭവങ്ങളെ�യുംം അധ്വാാ�നത്തെ�യുംം
ചരിിത്രത്തിിനുംം സംംസ്കാാരത്തിിനുംം പുറത്തുനിിറുത്താാനുള്ള ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ശ്രമംം പുരുഷാാധിിപത്യയ
സമൂഹങ്ങളിില് ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. പുരുഷാാധിിപത്യയ അബോ�ോധംം നമ്പൂതിിരിിയുടെെ അഭിിരുചിിയെ�
നിിർണയിിക്കുന്നു എന്നു വേ�ണംം കരുതാാൻ.
ബാാലിികയുംം യുവതിിയുംം മധ്യയവയസ്കയുംം വൃദ്ധയുമൊ�ൊക്കെ�യാായുള്ള സ്ത്രീീയുടെെ പല
ജീീവിിതഘട്ടങ്ങള് ചിിത്രീീകരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ഏതേ�തു ഭാാവങ്ങള്ക്കാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� കല്പിിക്കുന്നത്്
എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. നമ്പൂതിിരിിചിിത്രങ്ങളിിൽ ശൃംംഗാാരഭാാവത്തിിനുള്ള മേേൽക്കൈൈ പ്രശംംസകരുംം
വിിമർശകരുംം ഒരുപോ�ോലെ� പരാാമർശിിക്കുന്നു. ശൃംംഗാാരംം കഴിിഞ്ഞാാല് അഹങ്കാാരംം, അസൂയ, കോ�ോപംം
തുടങ്ങിിയ ചപലവിികാാരങ്ങളാാണ്് മുഖ്യയമാായുള്ളത്്. നാാണിിച്ചുംം പ്രണയിിച്ചുംം കലഹിിച്ചുംം ജീീവിിച്ചുതീീരുന്ന
ജന്മങ്ങളാാണ്് സ്ത്രീീകളെെന്ന വ്യാാ�ജധാാരണ ഈ ചിിത്രങ്ങള് പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്നിില്ലേ�? സ്ത്രീീസഹജഭാാവങ്ങള്
ഇവയൊ�ൊക്കെ�യാാണെ�ന്ന്് സ്ഥാാപിിക്കാാനുള്ള വ്യയഗ്രത ചിിത്രങ്ങള്ക്കുള്ളതാായിി അനുഭവപ്പെ�ടുന്നു.

2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം

107

സ്ത്രീീയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള യാാഥാാസ്ഥിിതിിക മാാനദണ്ഡങ്ങളെെ ആവർത്തിിക്കുകയാാണ്് നമ്പൂതിിരിി തന്റെ�
രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിില്. പെ�ണ്രൂപങ്ങളിില് സൌ�ൌന്ദര്യയത്തിിന്് അമിിതപ്രാാധാാന്യംം� സിിദ്ധിിക്കുന്നതുംം
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�. മറ്റെെല്ലാാ ഗുണങ്ങള്ക്കുംം മേ�ലെ�യാാണ്് പെ�ണ്ണിിന്് സൌ�ൌന്ദര്യം�ം എന്ന
പാാഠംം ഈ സ്ത്രീീചിിത്രീീകരണങ്ങളിില് വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. കാാമാാതുരമാായ വിികാാരപരിിസരങ്ങളിില്
സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രത്തെ� തളച്ചിിടുന്ന ചിിത്രകാാരനെ� പല വരകളിിലുംം കണ്ടുമുട്ടാം�ം. സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ�
ശരീീരസൌ�ൌന്ദര്യം�ം കഥാാഗതിിയിില് ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിിലല്ല ചിിലപ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം
ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. കഥയിില് അപ്രധാാനമാായ സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങള്കൂടിി പുരുഷൻ ഇച്ഛിിക്കുന്ന
ഭാാവപ്രകടനങ്ങളോ�ോടെെ വരകളിില് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു.
സാാഹിിത്യയകൃതിിക്ക്് ചിിത്രപാാഠംം രചിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ആനുകാാലിികത്തിിന്റെ� കച്ചവടക്കണ്ണിില്
നിിന്ന്് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ സ്ത്രീീചിിത്രങ്ങള് വിിമുക്തമല്ല. ആണ്കോ�ോയ്മയുടെെ ആവശ്യയങ്ങളാാണ്്
ആനുകാാലിികങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീത്വവത്തെ� നിിർവചിിക്കുന്നത്് . പുരുഷന്റെ� ആഗ്രഹപൂർത്തിിക്കുള്ള
വസ്തുവാായിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പുകളിില് സ്ത്രീീ ദൃശ്യയപ്പെ�ടുന്നു. മറ്റേ�തു രേ�ഖാാചിിത്രകാാരനെ�ക്കാാളുംം പുരുഷൻ
അഭിിലഷിിക്കുന്ന സൌ�ൌന്ദര്യയഘടകങ്ങളോ�ോടെെ സ്ത്രീീശരീീരത്തെ� ചിിത്രത്താാളിില് ആഘോ�ോഷമാാക്കിിയത്്
നമ്പൂതിിരിിയാാണ്്. സ്ത്രീീസത്തയെ� ഉപഭോ�ോഗവത്്കരിിക്കുന്ന ഈ ചിിത്രങ്ങള് ഭിിന്നലിംം�ഗക്രമത്തിിന്റെ�
അധീീശവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് കീീഴ്്പ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� ദൃശ്യയസാാക്ഷ്യയങ്ങളാാണ്്. മറ്റെെല്ലാാ ഗുണങ്ങൾക്കുംം മേ�ലെ�യാാണ്്
പെ�ണ്ണിിന്് സൗൗന്ദര്യം�ം എന്ന ആൺകോ�ോയ്മ സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുത്ത പാാഠത്തെ� ഈ സ്ത്രീീചിിത്രീീകരണങ്ങളിിൽ
വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. പുരുഷാാധിിപത്യയ അബോ�ോധമാാണ്് നമ്പൂതിിരിിയുടെെ അഭിിരുചിിയെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നത്്.
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വെ�ബ്്സൈൈറ്റ്്
മാാതൃഭൂമിി.2012.17ഒക്ടോ�ോബർ2021.<https://www.google.com/amp/s/www.mathrubhumi.com/mobile/books/
interview/--1.177921>

അനു ജെ�യിംം�സ്്
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� പാാമ്പാാടിി സ്വവദേേശിിനിി. ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി അസംംപ്്ഷൻ കോ�ോളേ�ജിിൽനിിന്ന്് ബിിരുദവുംം
എംം.ജിി. യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സിിൽനിിന്നുംം ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദവുംം നേ�ടിി. ഇപ്പോ�ോൾ കുറവിില
ങ്ങാാട്് ദേേവമാാതാാ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു. ‘കക്കട്ടിിലിിന്റെ� കഥാാകാാരൻ’
എന്ന ഗ്രന്ഥംം രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

മലയാാളത്തിിലെ� കാാവ്യയഭാാഷ:
നിിയോ�ോക്ലാാസ്സിിക്് ഘട്ടംം മുതല് പുതുകവിിത വരെെ
ബിിൻസ്് എംം. മാാത്യുു

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ാഫസർ, എസ്് ബിി കോ�ാളജ്്, ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി

സംംഗ്രഹംം
മലയാാളകവിിതയുടെെ ഭാാഷയിിൽ ലീീലാാതിിലകവുംം സംംസ്കൃതവുംം എക്കാാലത്തുംം വലിിയ സ്വാാ�ധീീനംം
ചെ�ലുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ആശാാനെ�പ്പോ�ോലെ� പുരോ�ോഗമനാാശയങ്ങൾ മുമ്പോ�ോട്ടുവച്ച കവിികളിിൽപ്പോ�ോലുംം
കാാവ്യയഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പംം പുരോ�ോഗമനപരമാായിിരുന്നിില്ല. മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാ
ദകവിിതകളിിൽവരെെ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഉറച്ച ശബ്ദങ്ങൾ കേ�ൾക്കാംം�. കാാവ്യയഭാാഷയിിൽ സമഗ്രമാായ
അഴിിച്ചുപണിി സംംഭവിിക്കുന്നത്് പുതുകവിിതയുടെെ കാാലത്താാണ്്.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: കാാല്പനിിക പൂർവ്വഘട്ടംം - Pre-Romantic Period ആധുനിികതാാവാാദംം Modernism

കവിിത സവിിശേ�ഷമാായ ഭാാഷയുടെെ ക്രമീീകരണമാാണ്്. “വാാക്കുകൾ പ്രത്യേ�േകരീീതിിയിിൽ പ്രയോ�ോഗിി
ക്കുമ്പോ�ോൾ സാാധാാരണനിിലയിിൽ ആ വാാക്കുകൾക്ക്് ഉണ്ടാാകുന്നതിിൽ കൂടുതലാായ അർത്ഥത്തിിന്റെ�
ഒരുതരംം മുഴക്കംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുതന്നെ�യാാണ്് കവിിത”(ഗംംഗാാധരൻ, എംം. “കവിിയുംം ഭാാഷയുംം.”
കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� പ്രശ്നങ്ങൾ, 78). അസാാധാാരണത്വംം� നിിറഞ്ഞതാാണ്് കവിിതയിിലെ� വാാക്കുകൾ. കാാവ്യയ
ഭാാഷയിിൽ നിിർണ്ണാായമാാകുന്നത്് അർത്ഥത്തിിന്റെ� മുഴക്കമാാണ്്. സാാധാാരണ വ്യയവഹാാരഭാാഷ അർത്ഥ
ത്തെ� ഉൽപ്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നു. കേ�വലംം ആശയവിിനിിമയമാാണ്് അതിിന്റെ� ധർമ്മംം. കവിിതയിിലുംം
അർത്ഥോ�ോൽപ്പാാദനംം ആവശ്യയമാാണ്്. പക്ഷേ� വ്യയവഹാാരഭാാഷ അർത്ഥത്തെ� ഉൽപ്പാാദിിപ്പിിക്കുന്ന
ശൈൈലിിയുംം രീീതിിയുമല്ല കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� അർത്ഥോ�ോൽപ്പാാദനത്തിിന്റേ�ത്്. ശബ്ദംം, വൃത്തംം, പ്രാാസംം,
ഛന്ദസ്സ്്, അലങ്കാാരങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ പല ക്രമീീകരണങ്ങളിിലൂടെെയുംം സഞ്ചരിിച്ച്് കാാവ്യയഭാാഷ സാാധാാ
രണനിിലവിിട്ട്് ഉയരുന്നുണ്ട്്. സവിിശേ�ഷമാായ ഭാാഷാാവ്യയവഹാാരമാാണ്് കവിിതയെ�ന്നു പറയുമ്പോ�ോൾ
ആശയവിിനിിമയത്തിിനുപരിിയാായ തലങ്ങൾ കവിിതയിിലുണ്ട്് എന്നാാണ്് വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്്.
പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� കെ�ട്ടുപാാടുകൾ എല്ലാാക്കാാലത്തുംം കാാവ്യയഭാാഷയെ� നിിയന്ത്രിിച്ചിിരുന്നു. കവിിത
ഒരു സവർണ്ണവ്യയവഹാാരമെെന്ന നിിലയിിൽ ഏറെെക്കാാലംം നിിലനിിന്നിിരുന്നതിിന്റെ� കാാരണവുംം പാാരമ്പ
ര്യയത്തിിന്റെ� ഈ ബന്ധനമാാണ്്. അർത്ഥത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പമുണ്ടാായിിരുന്ന പ്രാാസംം, വൃത്തംം എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം
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ഒരുതരത്തിിൽ കവിിതയെ� വരുതിിയിിലാാക്കുവാാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാായിിരുന്നു. നിിയതമാായ നിിയമവ്യയ
വസ്ഥ എല്ലാാക്കാാലത്തുംം കാാവ്യയഭാാഷയെ� ഭരിിച്ചിിരുന്നു. ഭാാവനയുടെെ നിിരങ്കുശത്വംം�കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോലുംം
കവിികൾക്ക്് ഭാാഷയുടെെ നിിയമാാവലിികളെ� മറിികടക്കുവാാനാായിിരുന്നിില്ല.
നിിയോ�ോക്ലാാസിിസംം പുരാാണങ്ങളുടെെയുംം ഇതിിഹാാസങ്ങളുടെെയുംം പുനഃഃരാാഖ്യാാ�നങ്ങളാായിിരുന്നു.
വിികാാരങ്ങളെെ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുവാാനുതകുന്ന ഭാാഷയാായിിരുന്നിില്ല നിിയോ�ോക്ലാാസിിസത്തിിന്റേ�ത്്.
അനർഗ്ഗളമാായ വിികാാരങ്ങളുടെെ ഒഴുക്കിിന്് സരളവുംം ഗ്രാാമീീണവുമാായ ഭാാഷയാാണ്് അഭിികാാമ്യയമെെന്ന്്
കാാല്പനിികർ വിിശ്വവസിിച്ചു. വിികാാരങ്ങളല്ല, വിിചാാരങ്ങളുടെെയുംം ദാാർശനിികതയുടെെയുംം ഔന്നത്യയമാാണ്്
ആധുനിികതാാവാാദകവിിതകളിിൽ കാാണുന്നത്്. ധൈൈഷണിികതയുമാായിി ഒത്തുപോ�ോകുന്ന കാാല്പനിികേ�
തരമാായ കാാവ്യയഭാാഷ ആധുനിികതാാവാാദിികൾക്ക്് കണ്ടെ�ത്തേ�ണ്ടിിവന്നു. ഭാാഷയിിൽ പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുത്തു
നടത്തിിയ മലയാാളത്തിിലെ� പുതുകവിികൾ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� എല്ലാാ അവശിിഷ്ടങ്ങളുംം എടുത്തുമാാറ്റിി
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാക്രമംം നിിർമ്മിിക്കുകയാായിിരുന്നു.
ഭാാഷയ്ക്ക്് രണ്ടുതരംം വ്യയവഹാാരങ്ങളാാണുള്ളത്്; സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരവുംം വിിശേ�ഷവ്യയവഹാാരവുംം.
കാാവ്യയഭാാഷയെ� സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരത്തിിൽനിിന്നുംം വ്യാാ�വർത്തിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഓരോ�ോ കാാലത്തുംം
കാാവ്യയമീീമാം�ംസകർ കാാവ്യയഭാാഷയെ� നിിർവ്വചിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. “ശാാസ്ത്രകവിിതകളിിലുംം സാാമാാന്യയ-വ്യയവഹാാ
രത്തിിലുംം മറ്റുംം കാാണുന്നതിിൽനിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി ആവിിഷ്കരണത്തിിന്റെ� സ്പർശനീീയത കാാവ്യയഭാാ
ഷയിിൽ അനുപേ�ക്ഷണീീയമാാണ്്” (മുരളീീധരൻ, നെ�ല്ലിിക്കൽ, വിിശ്വവസാാഹിിത്യയ ദർശനങ്ങൾ, 356).
സ്പർശനീീയതയുടെെ ആധാാരംം ഭാാഷയുടെെ വക്രീീകരണമാാണെ�ന്ന്് കുന്തകനെ�പ്പോ�ോലുള്ള
ആചാാര്യയന്മാാർ സമർത്ഥിിക്കുന്നു. ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗത്തിിലെ� വ്യയത്യയസ്തതയാാണ്് അതിിന്് സൗൗന്ദര്യയമൂ
ല്യംം� നൽകുന്നത്്. കാാവ്യയഭാാഷ കേ�വലംം വക്രീീകരണമല്ലെ�ന്ന്് രീീതിിവാാദകർ പറയുന്നു. കാാവ്യയഭാാഷ
കേ�വലംം വാാക്കുകളുടെെ ക്രമീീകരണംംമാാത്രമല്ല. ഏതുതരംം വാാക്കുകൾ കവിിതയിിൽ പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നു
എന്നത്് ഒരുകാാലഘട്ടംംവരെെ പ്രധാാന പ്രശ്നംംതന്നെ�യാായിിരുന്നു. ദേേവഭാാഷ, മനുഷ്യയഭാാഷ, മ്ലേ�ച്ഛഭാാഷ
എന്നിിവയിിൽ ഏതാാണ്് കവിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്് എന്നതാാണ്് കവിിയുടെെ സൗൗന്ദര്യയമൂല്യയത്തെ�യുംം
കവിിതയുടെെ സ്ഥാാനത്തെ�യുംം നിിർണ്ണയിിച്ചിിരുന്നത്്. രീീതിിവാാദത്തിിന്റെ� ആന്തരിികയുക്തിി ഇതാായിി
രുന്നു. രസംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ ആനന്ദംം ജനിിപ്പിിക്കുന്ന ഭാാഷയുടെെ ക്രമീീകരണമാാണ്് കവിിതയെ�ന്ന്്
രസപക്ഷവാാദിികൾ സിിദ്ധാാന്തീീകരിിക്കുന്നു.
സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരത്തിിൽനിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി കാാവ്യയഭാാഷ സൂചക-സൂചിിത ബന്ധമല്ല.
അർത്ഥോ�ോൽപ്പാാദനംം നടന്നിില്ലെ�ങ്കിിൽപ്പോ�ോലുംം കാാവ്യാാ�സ്വാാ�ദനംം ചിിലപ്പോ�ോൾ സാാധ്യയമാാണ്്. ഛന്ദസ്സുംം
പ്രാാസവുംം വാാക്കുകളുടെെ ക്രമീീകരണവുംം കാാവ്യയഭാാഷയ്ക്ക്് സവിിശേ�ഷമാായ ആകാാരഭംംഗിി പ്രദാാനംം
ചെ�യ്യുന്നു.
അനുഭൂതിിയുടെെ നിിമിിഷത്തിിൽ വാാക്കുകളുടെെ പ്രത്യേ�േകരീീതിിയിിലുള്ള സംംയോ�ോജനത്തിിലൂടെെ
പുതിിയതോ�ോ പുതിിയതോ�ോതിിൽ തീീക്ഷ്ണതയുള്ളതോ�ോ ആയ ഭാാവാാദിികളെെ ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്ന കാാവ്യയബീീജംം
കവിിതയിിൽ അങ്കുരിിക്കുന്നു. ഇതിിനെ� കൂടുതൽ വാാക്കുകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന
താാണ്് കാാവ്യയശിില്പംം (ഗംംഗാാധരൻ, എംം. കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� പ്രശ്നങ്ങൾ, 69). ഇത്് സൃഷ്ടിിയാാണ്്, വെ�റുംം
സംംവേ�ദനമല്ല. വാാക്കുകളുടെെ എല്ലാാവിിധത്തിിലുള്ള കഴിിവുകളുംം ഇതിിനാായിി കാാവ്യയശിില്പിിക്ക്് ഉപയോ�ോ
ഗിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നു.
കാാവ്യയബീീജംം വാാക്കുകളുടെെ ചെ�റുസമൂഹമാാണ്്. ഈ ചെ�റുബീീജത്തെ� വിികസിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്
കവിിധർമ്മംം. എംം. ഗംംഗാാധരന്റെ� വീീക്ഷണത്തിിൽ, വ്യയവഹാാരഭാാഷ ആശയവിിനിിമയോ�ോപാാധിിയാാണ്്;
കാാവ്യയഭാാഷ സൃഷ്ടിിയുംം. കാാവ്യയഭാാഷ യഥാാർത്ഥത്തിിൽ കാാവ്യാാ�നുഭൂതിിയെ� വിിനിിമയംംചെ�യ്യാാനുള്ള
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ഉപാാധിിയല്ല. ഭാാഷതന്നെ� സൃഷ്ടിിയാാണ്്. താാളവുംം ഛന്ദസ്സുംം പ്രാാസവുംം ഒത്തുചേ�രുമ്പോ�ോഴാാണ്്
കാാവ്യയഭാാഷതന്നെ� സൃഷ്ടിിയാായിിമാാറുന്നത്്. സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരത്തിിൽ, വിിനിിമയോ�ോപാാധിി അഥവാാ
മാാധ്യയമമാാണ്് ഭാാഷ.
കേ�രളത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാപ്രകൃതത്തിിൽ സംംസ്കൃതംം വലിിയ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിി. ബ്രാാഹ്മണാാധിി
നിിവേ�ശംം കേ�രളഭാാഷയിിൽ സംംസ്കൃതാാധിിനിിവേ�ശമാായിി മാാറിി. കേ�രളഭാാഷയിിൽ എഴുതുന്ന കവിികളെെ
ഒരു മുഴുക്കവിിയാായിിപ്പോ�ോലുംം അംംഗീീകരിിക്കാാത്തമട്ടിിലേ�ക്ക്് സംംസ്കൃതഭാാഷ നിിർണ്ണാായകശക്തിിയാായിി.
“പ്രാാചീീനകാാലംം മുതൽ കേ�രളംം സംംസ്കൃതത്തിിന്് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാാണെ�ന്നു കേ�ൾവിിപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു.
ചേ�രനാാടിിന്റെ� കന്നിിമണ്ണ്് കവിിയുടെെ മേ�ച്ചിിൽസ്ഥലമാായതിിൽ ഒട്ടുംം അതിിശയിിക്കേ�ണ്ടതിില്ല. തെ�ന്നിി
ന്ത്യയയിിൽ ഒരിിടത്തുംം ഇതുമാാതിിരിിയൊ�ൊരു കാാലാാവസ്ഥ സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� പ്രചാാരണത്തിിനുംം വിിക
സനത്തിിനുംം അനുകൂലമാായിി ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ടാാവിില്ല”(എൻ. പിി., ഉണ്ണിി. കേ�രളസംംസ്കാാരപഠനങ്ങൾ, 65).
ബ്രാാഹ്മണമേ�ധാാവിിത്വംം� പ്രബലമാാക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സമൂഹത്തിിൽ മേ�ൽത്തട്ട്്-കീീഴ്ത്തട്ട്് ബന്ധ
ങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ബ്രാാഹ്മണാാധിികാാരത്തെ� നിിലനിിർത്തുവാാൻ ഉപയോ�ോഗിിച്ച പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര
ഉപകരണങ്ങളിിലൊ�ൊന്നുംം അധിികാാരരൂപങ്ങളിിലൊ�ൊന്നുമാായിിരുന്നു സംംസ്കൃതഭാാഷയുംം സാാഹിിത്യയവുംം.
സംംസ്കൃതഭാാഷയിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട കൃതിികൾ സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഉത്തമമാാതൃകകളാായിി അവരോ�ോ
ധിിക്കപ്പെ�ട്ടു. പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷയിിലെ�ഴുതപ്പെ�ട്ട സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം പാാട്ടുകളെെയുംം വാാമൊ�ൊഴിിസാാഹിി
ത്യയത്തെ�യുംം രണ്ടാംം�തരമാായിി പരിിഗണിിച്ചു. സമൂഹത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയതുപോ�ോലൊ�ൊരു ഗണവിിഭജനംം
ഭാാഷയിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം സംംഭവിിക്കുവാാൻ ബ്രാാഹ്മണാാധിിനിിവേ�ശംം കാാരണമാാകുന്നുണ്ട്്. കാാവ്യയ
ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ലാാവണ്യയനിിയമംം നിിർമ്മിിക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു ലീീലാാതിിലകംം പതിിനാാലാംം�
നൂറ്റാാണ്ടിിൽ നിിർവ്വഹിിച്ച ദൗ�ത്യയങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്്. ആധിിപത്യംം� നേ�ടിിയ വർഗ്ഗംം തങ്ങളുടെെ അധിികാാരംം
വിിനിിമയംംചെ�യ്യുന്നതിിന്് സംംസ്കൃതഭാാഷയെ� ഒരു ഉപകരണമാാക്കിി. ഒപ്പംം സംംസ്കൃതാാവിിഷ്ടമാായ ഒരു
ലാാവണ്യയനിിയമത്തെ� ഏറ്റവുംം ഉയർന്ന പീീഠത്തിിൽ പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു. ലീീലാാതിിലകംം മലയാാളകവിിതയെ�
എല്ലാാക്കാാലത്തുംം സ്വാാ�ധീീച്ച ഒരു സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാായിി മാാറുന്നുണ്ട്്.
മണിിപ്രവാാളത്തിിനുമാാത്രമല്ല, പിില്ക്കാാല മലയാാളകവിിതയ്ക്കാാകവെ� ഒരു കാാനോ�ോനാായിി
വർത്തിിച്ചു എന്നതാാണ്് ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപ്രസക്തിി. ‘ഭാാഷാാസംംസ്കൃത യോ�ോഗോ�ോ മണിി
പ്രവാാള’മെെന്നാാണ്് ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� പ്രശസ്തമാായ മണിിപ്രവാാളനിിർവ്വചനംം. സൂത്രത്തിിലെ� നിിർ
വ്വചനത്തെ� വൃത്തിിയിിൽ അതിിസൂക്ഷ്മമാായിി ലീീലാാതിിലകാാരൻ പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നു. ഭാാഷ എന്നാാൽ
കേ�രളഭാാഷയെ�ന്നുംം സംംസ്കൃതമെെന്നാാൽ വിിഭക്ത്യയന്തസംംസ്കൃതമാാണെ�ന്നുമാാണ്് ലീീലാാതിിലകാാരന്റെ�
വിിശദീീകരണംം. ഇതിിൽ ഭാാഷ എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്് ഏതു കേ�ര
ളഭാാഷയെ�യാാണ്്? അങ്ങനെ� ഒരു കേ�രളഭാാഷ അന്നുണ്ടാായിിരുന്നോ�ോ? ജാാതിികളുംം ഉപജാാതിികളുംം
പ്രാാദേ�ശിിക-രാാഷ്ട്രീീയസമൂഹങ്ങളുമാായിി വിിഭജിിതമാായ ഒരു കാാലത്ത്് ആരുടെെ/ഏത്് ഭാാഷയെ�യാാണ്്
കേ�രളഭാാഷ എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ആചാാര്യയൻ വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്് ? ഈ ചോ�ോദ്യയങ്ങൾക്ക്് ലീീലാാതിിലക
കാാരൻതന്നെ� ഉത്തരംം പറയുന്നുണ്ട്്. “ഭാാഷയാാകട്ടെെ പ്രയേ�ണ അപാാമരന്മാാരുടേേതാായിിരിിക്കണംം
(അപാാമരപ്രസിിദ്ധംം എന്നു മൂലംം, ഉൽകൃഷ്ടഭാാഷ എന്ന്് വിിശേ�ഷംം. അപാാമരന്മാാർ ത്രൈൈവർണ്ണിിക
രാാണ്് ). അങ്ങനെ�യാാണെ�ങ്കിിലേ� ഇവയുടെെ സംംശ്ലേ�ഷണംം നടക്കുകയുള്ളൂ”(ഗോ�ോപിിക്കുട്ടൻ, കെ�.
ലീീലാാതിിലകംം, 26).
ചുരുക്കത്തിിൽ, ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� ഒന്നാംം� ശിില്പത്തിിൽ ഒന്നാംം� സൂത്രത്തിിന്റെ� വൃത്തിിയിിൽ വിിവ
ക്ഷിിക്കുന്ന കേ�രളഭാാഷ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം ഒട്ടുംം നിിഷ്കളങ്കമല്ല. അത്് ത്രൈൈവർണ്ണിികരുടെെ ഭാാഷയാാണ്്.
ഭാാഷയേ�റിിയ മണിിപ്രവാാളത്തെ� ഉത്തമമണിിപ്രവാാളമാായിി ആചാാര്യയൻ നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം
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ഭാാഷാാബോ�ോധമാാണോ�ോ ജാാതിിബോ�ോധമാാണോ�ോ ആചാാര്യയനെ� നയിിച്ചതെ�ന്ന്് പരിിശോ�ോധിിക്കപ്പെ�ടേേ
ണ്ടതാാണ്്. സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരത്തെ�യുംം വിിശേ�ഷവ്യയവഹാാരത്തെ�യുംം കൃത്യയമാായിി വ്യാാ�വർത്തിിപ്പിി
ക്കുന്ന ആചാാര്യയൻ മണിിപ്രവാാളഭാാഷയുടെെ ആധാാരമാായിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്് ത്രൈൈവർണ്ണിികരുടെെ
സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരത്തെ�ത്തന്നെ�യാാണ്്. കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� പദങ്ങൾ സാാമാാന്യയ വ്യയവഹാാരത്തിിൽ
നിിന്നുതന്നെ�യാാണ്് സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടത്്. പക്ഷേ�, അത്് ത്രൈൈവർണ്ണിിക വ്യയവഹാാരഭാാഷയിിൽനിിന്നാാ
കണംം എന്നാാണ്് ആചാാര്യയൻ നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. മണിിപ്രവാാളത്തിിനു സമാാന്തരമാായിി വളർന്ന
പാാട്ടുപ്രസ്ഥാാനംം ക്രമേേണ മുരടിിച്ചുപോ�ോകുന്നു. രാാമചരിിതത്തിിൽനിിന്നു കണ്ണശ്ശന്മാാരിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ
ദ്രാാവിിഡാാക്ഷരങ്ങള് ആവിിഷ്ക്കാാരത്തിിനു തിികയാാതെ� വരുന്നുണ്ട്്. കൃഷ്ണഗാാഥയിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ
പാാട്ടിിന്റെ� സ്വവരൂപംംമാാത്രംം നിിലനിിർത്തിി മണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ� സംംസ്ക്കാാരംം കൃഷ്ണഗാാഥാാകാാരൻ സ്വീീ�
കരിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രമേ�യത്തിിലെ� മഹിിളാാളിിവിിഷയങ്ങൾ ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഭക്തിിയുടെെയുംം സാാധനയുടെെയുംം
പുതിിയ ആവിിഷ്ക്കാാരതന്ത്രങ്ങള് പയറ്റുമ്പോ�ോഴുംം മണിിപ്രവാാളംം ഭാാഷാാസംംസ്ക്കാാരമാായിി മലയാാളകവിിത
യ്ക്കൊ�ൊപ്പമുണ്ടാായിിരുന്നു.
കാാവ്യയഭാാഷയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ശക്തമാായ സംംവാാദങ്ങൾനടക്കുന്നത്് കേ�രളത്തിിലെ�
നവോ�ോത്ഥാാന/നവീീകരണസന്ദർഭത്തിിലാാണ്്. അച്ചടിി, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, പത്രമാാസിികകൾ എന്നിിവ
ഉയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവന്ന പൊ�ൊതുസമൂഹവുംം അതിിന്റെ� വിിനിിമയസങ്കേ�തമാായ വ്യയവഹാാരഗദ്യയവുംം സാംം�
സ്ക്കാാരിികരംംഗത്ത്് പുതിിയ ബോ�ോധോ�ോദയങ്ങൾക്ക്് പ്രേ�രണയാായിി. കാാവ്യയഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിന്റെ�
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള പുതിിയ ചർച്ചകൾക്ക്് പ്രേ�രകമാായത്് ഗദ്യയഭാാഷ-തന്നെ�യാായിിരിിക്കണംം.
കാാവ്യയഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആധുനിികമാായ ബോ�ോധ്യയങ്ങളുടെെ ഫലമാായിിരുന്നു പച്ചമലയാാ
ളകവിിത. കവിിതയിിലെ� സ്വവദേ�ശിിവത്്ക്കരണവുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരവുമാായിിരുന്നു അത്്. കാാവ്യയഭാാ
ഷയിിലെ� ഗതാാനുഗതിികത്വവത്തെ�യുംം നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി നിിലനിിന്ന ക്രമത്തെ�യുംം പച്ചമലയാാളംം
അട്ടിിമറിിക്കുന്നുണ്ട്്. ദേ�ശീീയതാാബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷാാബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ഭാാവിിക പരിിണ
തിിയാായിിരുന്നു പച്ചമലയാാളംം.
മലയാാളത്തിിലെ� കാാവ്യയഭാാഷയെ�പ്പറ്റിിയുണ്ടാായ ആധുനിിക സംംവാാദമാായിിരുന്നു പ്രാാസവാാദംം.
“പ്രാാസവാാദംം കേ�വലമൊ�ൊരു തർക്കംം മാാത്രമാായിിരുന്നിില്ല, ആധുനിികതയെ�ക്കുറിിച്ചു നടന്ന ആദ്യയത്തെ�
സാാഹിിത്യയസംംവാാദമാായിിരുന്നു” (രാാജശേ�ഖരൻ, പിി.കെ�. ഏകാാന്തനഗരങ്ങൾ, 273). വ്യയവഹാാര ഗദ്യം�ം
മുമ്പോ�ോട്ടു വച്ച സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ ബോ�ോധമാായിിരുന്നു കാാവ്യയ ഭാാഷയിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്ന ബലതന്ത്രങ്ങളെെ
ക്കുറിിച്ച്് ചിിന്തിിക്കുവാാൻ പ്രേ�രണയാായത്്. പദ്യയ സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സമഗ്രാാധിിപത്യംം� അവസാാനിിച്ചു.
അച്ചടിിയുംം വളർന്നുവന്ന വ്യയവഹാാര ഗദ്യയവുമാായിിരുന്നു കവിിതയിില് പുതിിയ പരീീക്ഷണങ്ങൾക്ക്്
പ്രേ�രണയാായത്്. സമൂഹത്തിിലുണ്ടാായ നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിനൊ�ൊപ്പംം ഭാാഷയിിലുണ്ടാായ നവോ�ോത്ഥാാന
ത്തിിന്റെ� സൂചനയാായിിരുന്നു പ്രാാസവാാദംം. പക്ഷേ� കാാവ്യയഭാാഷയ്ക്കുള്ളിിൽ സമഗ്രമാായ അഴിിച്ചുപണിി
നടത്തുവാാനുള്ള അന്തഃഃപ്രേ�രണ നൽകിി പ്രാാസവാാദംം കെ�ട്ടടങ്ങുന്നു. പ്രാാസവാാദംം മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച
കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� പരിിഷ്ക്കാാരവുംം പാാരമ്പര്യയത്തിിൽനിിന്നുള്ള മോ�ോചനവുംം അത്് അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട
കാാലത്ത്് അത്ര സുഗമമാായിിരുന്നിില്ല. പ്രാാസ ദീീക്ഷയെ� എതിിർത്ത രാാജരാാജവർമ്മപോ�ോലുംം തന്റെ�
നിിലപാാടുകളിിൽ പൂർണ്ണമാായുംം ഉറച്ചുനിിന്നിില്ല. ഡോ�ോ. എംം. ലീീലാാവതിിയുടെെ നിിരീീക്ഷണംം ശ്രദ്ധിിക്കുക:
രാാജരാാജയിിസംം അങ്ങനെ� രൂപപ്പെ�ട്ടുവെ�ങ്കിിലുംം രാാജരാാജവർമ്മ തിികഞ്ഞ ഒരു രാാജരാാജയിിസ്റ്റ്്
ആയിിരുന്നിില്ല. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� കൃതിികൾ പഴയ മൂശയുടെെ ആകൃതിിയുംം കൊ�ൊത്തുംം വെ�ട്ടുംം ചിിത്രപ്പ
ണിികളുംം മുദ്രണംം ചെ�യ്യാാതിിരുന്നിിട്ടിില്ല (7) (ലീീലാാവതിി, എംം. മലയാാള കവിിതസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം, 175).
പ്രാാസവാാദംം പിില്ക്കാാലത്തെ� നിിയമലംംഘനപ്രസ്ഥാാനങ്ങൾക്ക്് പ്രചോ�ോദനമാായിിത്തീീർന്നെ�ങ്കിിലുംം
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പ്രാാസവാാദംം മുമ്പോ�ോട്ടുവച്ച ആശയങ്ങൾക്ക്് പ്രാായോ�ോഗിികമാായ സ്വീീ�കാാര്യയത അക്കാാലത്ത്് അധിികംം
ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. അപ്രകാാരംം സംംഭവിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ കാാവ്യയഭാാഷയിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന എല്ലാാ
ബലതന്ത്രങ്ങളെ�യുംം മറിികടന്ന്് മലയാാളകവിിത ഭാാഷാാപരമാായിി ഏറെെ മുന്നേ�റിിയേ�നെ�. മലയാാള
കവിിതയിിൽ പ്രമേ�യപരമാായിി വലിിയ പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുത്തുകൾ നടന്ന കാാലത്തുംം കാാവ്യയഭാാഷയുടെെ
സ്വവരൂപത്തെ� സ്പർശിിക്കുവാാനുംം അതിിനെ� പുതിിയ രീീതിിയിിൽ ക്രമീീകരിിക്കുവാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
വലിിയ രീീതിിയിിൽ ഉണ്ടാായിില്ല.
പ്രമേേയപരമാായിി മലയാാളകവിിത പരീീക്ഷണങ്ങളെെ നേ�രിിട്ടുതുടങ്ങിിയത്് കാാല്പനിിക-പൂർവ്വഘ
ട്ടത്തിിലാാണ്്. പാാശ്ചാാത്യയകവിിതയുടെെ പ്രചോ�ോദനങ്ങളാാണ്് കവിിതയെ� പുതുക്കിിയ ഘടകങ്ങളിിൽ
പ്രധാാനമാായത്്. പ്രണയംം/മരണംം എന്നിിവ വ്യയക്തിിമനസ്സിിലുണ്ടാാക്കുന്ന അഗാാധമാായ ദുഃഃഖങ്ങളെ�
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുവാാൻ കവിിത ശക്തിിനേ�ടുന്നത്് പൂർവ്വകാാല്പനിികതയുടെെ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്്. മനുഷ്യയനുംം
അവന്റെ� വിികാാരവുംം കവിിതയുടെെ കേ�ന്ദ്രബിിന്ദുവാാകുന്നിിടത്ത്് കവിിതയുടെെ ഉള്ളിിൽ മനുഷ്യയശബ്ദംം
കേ�ട്ടുതുടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യയൻ, അവന്റെ� അവകാാശങ്ങൾ, ജനാാധിിപത്യയബോ�ോധംം, മാാനവിികത എന്നിിവ
നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രപ്രമേ�യങ്ങളാായിിരുന്നല്ലോ�ോ? പ്രണയംം എന്ന അനുഭവത്തെ� മുമ്പോ�ോ
ട്ടുവെ�യ്ക്കുന്നിിടത്ത്് മണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരത്തിിൽനിിന്നുംം കവിിത വിിച്ഛേ�ദിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
മാം�ംസനിിബദ്ധമല്ലാാത്ത അനുരാാഗങ്ങളിിലേ�യ്ക്കുള്ള വഴിിവെ�ട്ടലുകളാായിിരുന്നു മലയാാളത്തിിലെ�
വിിലാാപകാാവ്യയങ്ങൾ. പാാശ്ചാാത്യയകാാല്പനിികതയുംം ആധുനിികമാായ മനുഷ്യാാ�വബോ�ോധവുംം വിിലാാപ
കാാവ്യയങ്ങളിിൽ സംംഗമിിക്കുന്നു. സാാങ്കേ�തിികപ്രസ്ഥാാനമാായ ക്ലാാസിിസത്തിിന്റെ� പിിടിിയിിൽനിിന്നുംം
മലയാാളകവിിതയെ� മോ�ോചിിപ്പിിച്ചത്് വിി. സിി. ബാാലകൃഷ്ണപ്പണിിക്കരാായിിരുന്നു. മലയവിിലാാസത്തിിലുംം ഒരു
വിിലാാപത്തിിലുംം ആത്മനിിഷ്ഠമാായതുംം അനുഭൂതിിപ്രധാാനവുമാായ ഒരു സാാഹിിത്യംം� ഉണ്ടാായിിവരുന്നത്്
നമുക്കു കാാണാംം�. പ്രമേ�യപരമാായിി ആധുനിികീീകരണംം മുമ്പോ�ോട്ടുവച്ച മാാനവിികത കവിിതയിിലേ�യ്ക്കുംം
സംംക്രമിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ. പ്രമേ�യപരമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം ആധുനിികാാവബോ�ോധവുംം കാാവ്യയഭാാഷയെ�
പരിിഷ്ക്കരിിക്കുവാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാാകുന്നിില്ല.
ബാാലാാദിിത്യയൻ കരത്താാലരിിമയൊ�ൊടു തലോ�ോടീീടവേ� പാാടലശ്രീീലീീലാാരംംഗംം പ്രഭാാതപ്രകൃതിിയുടെെ മൃദുസ്നിിഗ്ദ്ധഗണ്ഡംം കണക്കേ�
മേ�ലാാലെ�ത്തുംം വിിപത്തിിൻ വിിപുലതയെ� വിിചാാരിിച്ചുനോ�ോക്കുന്നതിിന്നുംം
മേ�ലാാതേ�നിിന്നൊ�ൊടുക്കംം പടുചുടല പനീീർപ്പൂവു ചുംംബിിച്ചിിടുന്നു.
					
(ഒരു വിിലാാപംം, വിി.സിി. ബാാലകൃഷ്ണപ്പണിിക്കർ)
സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാപാാരമ്പര്യയമാാണ്് ഇവിിടെെ നാംം� കാാണുന്നത്്. പ്രമേ�യപരമാായ പുതിിയ പരീീക്ഷ
ണങ്ങൾക്ക്് മുതിിരുമ്പോ�ോഴുംം കാാവ്യയഭാാഷയെ� പരിിഷ്ക്കരിിക്കുവാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രീീ-റൊ�ൊമാാന്റിിക്കുകളുടെെ
ഭാാഗത്തുനിിന്നുണ്ടാാകുന്നിില്ല.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികതയുംം ഭാാരതീീയ നവോ�ോത്ഥാാനപാാരമ്പര്യയങ്ങളുമാായിിരുന്നു കുമാാ
രനാാശാാന്റെ� ഊർജ്ജസ്രോ�ോതസ്സുകൾ. നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി മലയാാളകവിിത പാാർശ്വവവത്്ക്കരിിച്ച മനു
ഷ്യയന്റെ� ശബ്ദങ്ങൾ കവിിതയിിൽ വീീണ്ടുംം തുടങ്ങിിയത്് ആശാാനിിലൂടെെയാാണ്്. ശൃംംഗാാരവുംം മരണവുംം
ഇഴപിിരിിയുന്ന ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മുഹൂർത്തങ്ങളാായിിരുന്നു ആശാാന്റെ� കവിിത. സമൂഹംം കൽപ്പിിച്ച
അതിിരുകളെെ ലംംഘിിക്കുന്ന നാായിികമാാർ, ഇന്നലത്തെ� ആചാാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച ഇരുട്ടിിനെ� തുറന്നു
കാാട്ടുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങൾ—ഇവയൊ�ൊക്കെ� സൃഷ്ടിിച്ച ആശാാന്റെ� കാാവ്യയഭാാഷ എപ്രകാാരമാായിിരുന്നു?
ദ്വിി�തീീയാാക്ഷരപ്രാാസംം ദീീക്ഷിിക്കാാതെ� ആശാാൻ എഴുതിിയ പദ്യയങ്ങൾ വിിരലിിലെ�ണ്ണാാവുന്നതുമാാത്രംം.
ആശാാന്റെ� കാാവ്യയഭാാഷയുടെെ വലിിയ പ്രത്യേ�േകതയാായിി അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്്
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അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� സംംസ്കൃതപദങ്ങളോ�ോടുള്ള പ്രതിിപത്തിി-യാാണ്്(അയ്യപ്പണിിക്കർ, അയ്യപ്പണിിക്കരുടെെ
ലേ�ഖനങ്ങൾ, 81). ശബ്ദത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച ചിിലത്് ഒഴിിവാാക്കിിയാാൽ നളിിനിി കൂടുതൽ മനോ�ോഹരമാായിി
രുന്നേ�നെ� എന്ന്് എ. ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ നളിിനിിയുടെെ അവതാാരിികയിിൽ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� ആരോ�ോഗ്യയകരമാായ പാാരമ്പര്യം�ം മലയാാളത്തിിൽ ആരംംഭിിക്കുന്നത്് ആശാാനിിലാാണെ�
ന്ന്് എൻ. എൻ. കക്കാാടുംം പറയുന്നു(കക്കാാട്്, എൻ. എൻ. കവിിതയുംം പാാരമ്പര്യയവുംം, 34). ചട്ടങ്ങൾ
മാാറ്റുവാാൻ ആഹ്വാാ�നംംചെ�യ്ത കവിി കാാവ്യയഭാാഷയിിൽ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� വഴിികളെെ പിിൻതുടർന്നു.
കാാവ്യയഭാാഷയെ� ജൈൈവഘടനയിിലേ�ക്കുംം നൈൈസർഗ്ഗിികതയിിലേ�യ്ക്കുംം കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്് കാാല്പ
നിികതയാാണ്്. സ്വവച്ഛന്ദവുംം നൈൈസർഗ്ഗിികവുമാായ ഭാാഷ ഗ്രാാമീീണരുടെെ ഭാാഷയാാണെ�ന്നാാണ്് വേ�ർ
ഡ്്സ്്വർത്തിിനെ�പ്പോ�ോലുള്ള കവിികൾ ഊന്നല്കൊ�ൊടുത്തത്്. പക്ഷേ�, മലയാാളത്തിിൽ ഗ്രാാമീീണത
ഒരു പശ്ചാാത്തലംംമാാത്രമാായിിരുന്നു. മലയാാളത്തിിലെ� കാാല്പനിികകവിിതയിിൽ ഗ്രാാമീീണരുടെെ
സംംസാാരഭാാഷ അന്വേ�േഷിിച്ചാാൽ കണ്ടുകിിട്ടാാൻ പ്രയാാസപ്പെ�ടുംം. എങ്കിിലുംം കാാവ്യയഭാാഷ കുറച്ചുകൂടിി
മാം�ംസളമാായിി. അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരാായ യുവാാക്കളുടെെ വൈൈകാാരിികഭാാഷയിിലാായിിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ
എഴുതിിയത്്. ശബ്ദത്തിിലുംം അതിിന്റെ� വിിന്യാാ�സക്രമങ്ങളിിലുംം ചങ്ങമ്പുഴ വലിിയ നിിഷ്ക്കർഷവെ�ച്ചു
പുലർത്തിി—വ്യയവഹാാരഭാാഷയിിൽനിിന്ന്് ചങ്ങമ്പുഴയുംം കാാല്പനിികതയുംം അകലംം പാാലിിച്ചു.
കാാല്പനിികഭാാഷയുടെെ ആവർത്തനംംകൊ�ൊണ്ട്് വിിരസമാായ കവിിതയെ� നവീീകരിിക്കുക-യാായിി
രുന്നു മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദകവിികളുടെെ ആദ്യയലക്ഷ്യംം�. എൻ വിി കൃഷ്ണവാാരിിയരെെ-പ്പോ�ോ
ലുള്ള കവിികൾ ചങ്ങമ്പുഴക്ക്് ബദലാായ ഭാാഷാാസംംസ്ക്കാാരംം സൃഷ്ടിിച്ചു. ഭാാഷാാപരമാായ പുതുമയ്ക്കപ്പുറംം
ആധുനിികതാാവാാദംം ചിിലപ്പോ�ോഴെെല്ലാം�ം ചങ്ങമ്പുഴയിിലേ�ക്ക്് ചാാഞ്ഞുംം ചരിിഞ്ഞുംം ഇറങ്ങിിവരുന്നുണ്ട്്.
“വിികാാരദൗ�ർബല്യയങ്ങളെെ ഒഴിിവാാക്കിിയ ആരോ�ോഗ്യയകരമാായ കാാല്പനിികതയുടെെ സംംസ്ക്കാാരംം ആധുനിി
കകവിിതയിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നു”(അപ്പൻ, കെ�. പിി. ഇന്നലകളിിലെ� അന്വേ�േഷണപരിിശോ�ോധനകൾ, 70).
ചങ്ങമ്പുഴയിിൽ കാാവ്യയഭാാഷ അനർഗളമാായ ഒരു തുടർച്ചയാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ ആധുനിികർ തുടർച്ചകളെെ
മനഃഃപൂർവ്വംം മുറിിച്ചുമാാറ്റുന്നുണ്ട്്.
ഡിി. വിിനയചന്ദ്രന്റെ� വീീട്ടിിലേ�യ്ക്കുള്ള വഴിി എന്ന കവിിത ഉദാാഹരണമാായെ�ടുക്കാംം�. “വീീട്ടിിലേ�ക്കെ�
ന്നു പോ�ോകുന്നു ചോ�ോദിിക്കുന്നു കൂട്ടുകാാർ” എന്നു തുടങ്ങിി കാാവ്യാാ�ത്മകമാായ അനർഗളതയിിലൂടെെ
കവിിത മുന്നേ�റിി ഏതാാനുംം വരിികൾ കഴിിയുമ്പോ�ോൾ കാാട്ടുവഴിികൾ കടത്തിിണ്ണകൾ, റെെയിിൽസ്റ്റേ�ഷൻ,
സത്യാാ�ഗ്രഹപന്തൽ, അനാാഥശുശ്രൂഷ.... ഇങ്ങനെ� കാാവ്യോ�ോ�ചിിതമാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടാാത്തതുംം
തുടർച്ചകളെെ വിിച്ഛേ�ദിിക്കുന്നതുമാായ കാാവ്യയഭാാഷ കവിി തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നു. കടമ്മനിിട്ടയുടെെ ശാാന്തപോ�ോ
ലുള്ള കവിിതകളിിലുംം ഇത്് ദൃശ്യയമാാണ്്. ഈ തുടർച്ചയിില്ലാായ്മ ഉയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരുന്ന സംംവാാദാാ
ത്മകതയാാണ്് കവിിതയുടെെ ജീീവൻ. കവിിത വൈൈകാാരിികമാായ സ്വവരലയമാാണെ�ന്ന ധാാരണയാാണ്്
ആധുനിികകവിികൾ തിിരുത്തിിയത്്. ലയംം ഒഴുകിിവരുന്ന വഴിികൾ അടച്ച്് വാാക്കുകളെെ അവർ വേ�ർ
തിിരിിച്ചുനിിർത്തിി. വാാക്കുകളുടെെ ഈ ബൗൗദ്ധിികതയുമാായിി സംംവദിിക്കാാൻ വാായനക്കാാരിിൽ വലിിയ
വിിഭാാഗത്തിിനു കഴിിഞ്ഞിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആധുനിികകല ജനാാഭിിരുചിിക്ക്് എതിിരാാണെ�ന്ന്്
ഒർട്ടേ�ഗാാസെ�റ്റ്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്്.
കവിിതയെ� അവതരണത്തിിന്റെ� തലത്തിിലേ�ക്കുയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് നാാടൻപാാട്ടുകളുടെെയുംം
അനുഷ്ഠാാനഗാാനങ്ങളുടെെയുംം പ്രകടന-പരതയെ� കവിിതയിിലേ�ക്ക്് ആനയിിക്കുവാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
ആധുനിിക മലയാാളകവിിതയിില് നടന്നിിട്ടുണ്ട്്. കടമ്മനിിട്ട, വിിനയചന്ദ്രൻ, അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
എന്നീീ കവിികൾ ഈ ലക്ഷ്യയത്തിിൽ ഏറെെ മുമ്പോ�ോട്ടുപോ�ോയിി. ചൊ�ൊൽക്കാാഴ്ചകൾ അവതരണകവിിത
യുടെെ പഴയകാാലങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തൽക്കൂടിിയാായിിരുന്നു. അവതരണകലകൾക്ക്്
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ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്ത ഒന്നാാണ്് ക്രിിയാംം�ശംം. ശബ്ദത്തിിന്റെ� മാാന്ത്രിികമാായ കയറ്റിിറക്കങ്ങളുംം പൂർണ്ണ,
അർദ്ധവിിരാാമങ്ങളുംം നാാടകീീയാാലാാപനവുമാായിിരുന്നു ചൊ�ൊൽക്കാാഴ്ചകളിിലെ� ക്രിിയാംം�ശത്തെ� നിിർണ്ണ
യിിച്ചത്്. വരമൊ�ൊഴിിക്കവിിതകളിിലെ� ആദ്യാ�ാക്ഷരപ്രാാസംം, ദ്വിി�തീീയാാക്ഷരപ്രാാസംം, അനുപ്രാാസംംപോ�ോ
ലുള്ള ശബ്ദാാലങ്കാാരങ്ങൾ, വാാക്കുകളുടെെയുംം വരിികളുടെെയുംം ആവർത്തനംം, വാായ്ത്താാരിി, നാാടൻതാാള
ങ്ങൾ, ഈണവിിശേ�ഷങ്ങൾ, നാാടൻപാാട്ടുകളിിൽനിിന്നുംം സ്വീീ�കരിിച്ച വൃത്തങ്ങള് - ഇവയാായിിരുന്നു
അവതരണകവിിതയുടെെ സവിിശേ�ഷതകള്.മൃത്യുുപൂജയെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രസന്നരാാജന്റെ� അഭിിപ്രാായംം
ഇങ്ങനെ�യാാണ്്: “മരണത്തെ� പൂജിിക്കുന്ന കറുത്ത ആഭിിചാാരത്തിിന്റെ� അന്തരീീക്ഷംം കവിിതയിി
ലുടനീീളമുണ്ട്്. മന്ദഗാാമിിനിി, ഹേ�മന്ദയാാമിിനിി, ഘനശ്യാാ�മരൂപിിണിി എന്നിിങ്ങനെ� മാാന്ത്രിികമാായ
റിിഥത്തിിൽ സാാവധാാനത്തിിൽ ഉയരുന്ന വാാക്കുകൾ പ്രാാകൃതമാായ ഏതോ�ോ അനുഷ്ഠാാനപ്രക്രിിയയുടെെ
അന്തരീീക്ഷംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നു (പ്രസന്നരാാജൻ,. കേ�രളകവിിതയിിലെ� കളിിയുംം ചിിരിിയുംം, 49). പദത്തുടർച്ച,
സമാാനസ്വവനങ്ങളുടെെ ആവർത്തനംം തുടങ്ങിിയവവഴിി കവിിതയുടെെ ശ്രവണസുഖംം നിിലനിിർത്തുവാാൻ
ആധുനിികർ ശ്രദ്ധിിച്ചിിരുന്നു.
ലീീനയ്ക്ക്് കൊ�ൊല്ലത്ത്്
ജോ�ോലിിയുംം വീീടുമുണ്ടവളെെ ഞാാൻ കെ�ട്ടുംം
അല്ലെ�ങ്കിിൽ രാാധിിക
ഗോ�ോപിിക ദേ�വിിക
ഫാാത്തിിമ നീീലിിമ
(പ്ലാാവുംം പോ�ോപ്ലാാറുംം, കെ�. ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള)
പാാരമ്പര്യയത്തെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്ന ഭാാഷാാശൈൈലിി ആധുനിികകവിികൾ പലപ്പോ�ോഴുംം പ്രയോ�ോഗിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. ആധുനിികരുടെെ ഊർജ്ജസ്രോ�ോതസ്സുകളിിലൊ�ൊന്ന്് പാാരമ്പര്യയമാായിിരുന്നു. കാാല്പനിികതയിിലെ�
അതിിരുകടന്ന മൗ�ലിികതയെ�യുംം വ്യയക്തിിപരതയെ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുവാാൻ ആധുനിികരുടെെ ആയു
ധമാായിിരുന്നു പാാരമ്പര്യം�ം. ബാാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിിക്കാാടിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ സച്ചിിദാാനന്ദൻ പൂർവ്വപാാര
മ്പര്യയത്തെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ട്്.
എൻമകനാാശു നടക്കുന്ന നേ�രവുംം
കന്മഷംം തീീർന്നിിരുന്നീീടുന്ന നേ�രവുംം
തൻമതിികെ�ട്ടുറങ്ങീീടുന്ന നേ�രവുംം
സമ്മോ�ോദമാാർന്നു രക്ഷിിക്കെ�ന്നു പ്രാാർത്ഥിിച്ചു
(സഹശയനംം, ബാാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിിക്കാാട്്)—എഴുത്തച്ഛന്റെ� ശൈൈലിി
ജ്വാാ�ലയാാൽ ഛാായാാശാാന്തംം മാാനസമഹാാബോ�ോധിി
ചാാരമാാകുന്നു ഘോ�ോരതക്ഷകൻ ചിിന്താാരൂപിി
ബന്ധമുക്തിിയോ�ോ പരിിത്യാാ�ഗമോ�ോ?
(ബലിി, ബാാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിിക്കാാട്്)—ജിി ശങ്കരക്കുറുപ്പിിന്റെ� ശൈൈലിി.
താായാാട്ട്് ശങ്കരൻ ആധുനിികതയുടെെ ജീീർണ്ണമുഖംം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെ കവിിതക
ളിിലെ� പൂർവ്വപാാരമ്പര്യയത്തെ� കണ്ടെ�ത്തുകയുംം അതിിനെ� രൂക്ഷമാായിി പരിിഹസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.
നാാഭിിയിിൽ നയനങ്ങളിിൽനിിന്നുംം നീീളുംം
നാാഡിികൾ തലച്ചോ�ോറിിൽ ദാാഹിിച്ചു ദഹിിക്കുന്നു
—അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
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അന്യയർത്ഥംം പ്രശസ്തങ്ങളാായവ സേ�വിിച്ചിിടുംം
നിിത്യയവുംം നിിന്ദിിതങ്ങളാായവ വർജ്ജിിച്ചിിടുംം.
ഇവ രണ്ടുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി ഒന്നാാണെ�ന്നാാണ്് താായാാട്ട്് ശങ്കരൻ വാാദിിക്കുന്നത്്. മേ�ഘരൂപൻ,
പിിതൃഗമനംം തുടങ്ങിിയ ആറ്റൂരിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ പാാരമ്പര്യയ വൃത്തങ്ങളെെ പരിിഷ്ക്കരിിച്ച്് ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. പാാരമ്പര്യയത്തെ� ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാതെ� പരിിഷ്ക്കരിിച്ച്് അതിിന്റെ� ഛാായകൾ കവിിതയിിൽ നിിലനിിർ
ത്തുകയാായിിരുന്നു ആധുനിിക കവിികൾ ചെ�യ്തത്്. കാാവ്യയഭാാഷയിിലെ� പാാരമ്പര്യയത്തെ� തകർക്കു
കയാായിിരുന്നു പുതുകവിികളുടെെ പ്രഥമദൗ�ത്യംം�. അവർ അതിിനു സ്വീീ�കരിിച്ച മാാർഗ്ഗംം കാാവ്യയഭാാഷയുംം
വ്യയവഹാാ രഭാാഷയ്ക്കുമിിടയിിൽ നിിലനിിന്ന സാാങ്കല്പിിക രേ�ഖകളെ� മാായ്ചു കളയുകയാായിിരുന്നു.
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ഡോ�ോ ബിിൻസ്് എംം. മാാത്യുു
ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എസ്്.ബിി. കോ�ോളജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ. സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സിിൽ
നിിന്ന്് മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ എംം.എ., ഭാാരതീീയവിിദ്യാ�ാ ഭവനിിൽ നിിന്ന്് ജേ�ർണലിിസത്തിിൽ ഡിിപ്ലോ�ോമ,
മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിിക കവിിതയുംം പുതുകവിിതയുംം എന്ന വിിഷയത്തിിൽ ഗവേ�ഷണ പഠനംം പൂർത്തിിയാാക്കിി.
കാാഞ്ഞിിരപ്പള്ളിി തമ്പലക്കാാട്് സ്വവദേേശിി.

സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയിിലെ� ജൈൈവവിിന്യയസനങ്ങൾ
ബ്രിിൻസിി മാാത്യുു

ദേ�വമാാതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, കുറവിിലങ്ങാാട്്

കേ�രളത്തിിന്റെ� കവിിതാാ ചരിിത്രത്തിിലുംം സാാമൂഹ്യാാ�വബോ�ോധത്തിിലുംം മാാനവിികതയുടെെയുംം പരിിസ്ഥിിതിി
സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികത ചേ�ർത്തുവച്ച കവയിിത്രിിയാാണ്് സുഗതകുമാാരിി. കാാല്പനിികതയുടെെ
ഭാാവതീീവ്രത ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോഴുംം യാാഥാാർത്ഥ്യയ ബോ�ോധംം കവിിതയിിൽ അടയാാളപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. തെ�ര
ഞ്ഞെ�ടുത്ത പ്രമേ�യങ്ങൾ കാാലാാതീീതമാായതു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ആ കവിിതകൾ നിിത്യയ നൂതനത്വംം�
പുലർത്തുന്നു. ഭാാഷയിിലോ�ോ ശൈൈലിിയിിലോ�ോ പ്രകടമാായ വ്യയതിിയാാനങ്ങൾ ഇല്ലാാതെ� ഏറെെക്കുറെെ
സമാാന ശൈൈലിിയിിലാായിിരുന്നു അവരുടെെ കവിിതാാലോ�ോകംം നിിലകൊ�ൊണ്ടത്്. “ചൈൈതന്യയവുംം സൗൗഭാാ
ഗ്യയവുമുള്ള ശൈൈലിി, ആസ്വാാ�ദ്യയമാായ ആശയ വൈൈശിിഷ്ട്യംം�, അസുലഭമാായ പ്രതിിഭാാ പരിിമളംം—ഉറക്കെ�
വാായിിക്കാാനുംം സാാവധാാനംം ചിിന്തിിക്കാാനുംം സ്മരണയിിൽ സൂക്ഷിിക്കുവാാനുംം ഏറ്റവുംം ഉതകുന്നവയാാണീീ
കവിിതകൾ’1 സുഗതകുമാാരിിയുടെെ ‘മുത്തുച്ചിിപ്പിി’. എന്ന കവിിതാാ സമാാഹാാരത്തിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ
ബാാലാാമണിിയമ്മ പ്രകടിിപ്പിിച്ച ഈ അഭിിപ്രാായംം ഇന്നുംം പ്രസക്തമാാണ്്. സുഗതകുമാാരിിക്കവിിത
കളിിലെ� ഭാാഷാാപരമാായ സവിിശേ�ഷതകളുംം ശിില്പ ഘടനയുംം ബിംം�ബ സ്വീീ�കരണവുംം പഠന വിിധേ�
യമാാക്കുകയാാണ്് ഈ ലേ�ഖനത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. പ്രമേ�യ വൈൈവിിധ്യയവുംം അതേ�സമയംം ആദർശ
സ്ഥൈ�ര്യയവുംം ആ കവിിതകൾക്ക്് തനിിമയുംം പുതുമയുംം നൽകിി. പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ത്രീീജീീവിിത
സംംഘർഷങ്ങൾ, കുട്ടിികളുടെെയുംം ആദിിവാാസിികളുടെെയുംം പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിി വൈൈവിിധ്യയമാാർന്ന
പ്രമേേയങ്ങൾ ധ്വവനിി സാാന്ദ്രമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ അവർക്ക്് കഴിിഞ്ഞു. പ്രകൃതിിയെ�യുംം ജീീവിിത
ത്തെ�യുംം ഹൃദ്യയമാായിി സമന്വവയിിപ്പിിച്ച ആ ഭാാഷ പ്രകൃതിിയുടെെ ജൈൈവിിക ഭാാഷ തന്നെ�യാായിിരുന്നു.
അലങ്കാാരങ്ങളേ�ക്കാാൾ ബിംം�ബങ്ങളുംം മിിത്തോ�ോളജിിയുംം വ്യയത്യയസ്ത ശിില്പഘടനയുംം സ്വീീ�കരിിക്കുക വഴിി
ആശയ വിിനിിമയംം സുഗമമാാക്കാാനുംം സംംവേ�ദന സാാധ്യയതകളെെ വിിപുലപ്പെ�ടുത്തുവാാനുംം കവയിിത്രിിക്ക്്
കഴിിഞ്ഞു.
ആദിിരൂപങ്ങളുടെെ പ്രയോ�ോഗംം സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയിിൽ ഭാാഷയുടെെ പുനരുജ്ജീീവനത്തിിനുംം
ആഖ്യാാ�ന വൈൈവിിധ്യയത്തിിനുംം സാാധ്യയത തുറന്നു. ആദിിരൂപങ്ങൾ (Archetypes) എന്നത്് സമൂഹാാ
ബോ�ോധമനസ്സിിന്റെ� ഉള്ളടക്കംം ആണ്്. “അനാാദിിയാായ സമഷ്ടിി ചേ�തസ്സിിൽ വർത്തിിക്കുന്ന സാാകാാരവുംം
നിിരാാകാാരവുമാായ സത്തകളെെയാാണ്് ആദിിപ്രരൂപങ്ങൾ എന്നുവിിളിിക്കുന്നത്്.”2 മാാനസിികഭാാ
വങ്ങളെെ മൂർത്തമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ പ്രപഞ്ചത്തിിൽനിിന്ന്് കണ്ടെ�ടുത്ത ആദിിരൂപങ്ങളാാണ്്
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സാാകാാരങ്ങൾ. ആദിിമാാതാാവ്്, ആദിിപിിതാാവ്്, വീീരനാായകൻ, ദിിവ്യയശിിശു എന്നിിവ സാാകാാരങ്ങ
ളാാണ്്. മാാനസിികഭാാവങ്ങൾക്ക്് അമൂർത്തവുംം അദൃശ്യയവുമാായ രൂപംം കല്പിിക്കുന്നതാാണ്് നിിരാാകാാര
ങ്ങൾ. ഭൗ�തിികാാതീീത ശക്തിി, പുനരവതാാരംം, പരിിണാാമ സങ്കല്പംം എന്നിിവ ഈ വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടു
ന്നു. സമൂഹ അബോ�ോധമനസ്സിിലെ� തൃഷ്ണകളെെ സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കുകയുംം ശുദ്ധീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
മിിത്തുകൾ പ്രതീീകങ്ങളാായുംം ബിംം�ബങ്ങളാായുംം ഭാാഷയിിൽ കടന്നുവരുന്നു. ഇന്ത്യയൻ സാാഹിിത്യയത്തിി
ലെ�വിിടെെയുംം കാാണുന്ന ആദിിബിംം�ബമാായ കൃഷ്ണൻ വ്യയത്യയസ്ത രൂപ ഭാാവങ്ങളിിൽ സുഗതകുമാാരിിക്കവിി
തയിിൽ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നു. മലയാാള കാാവ്യയലോ�ോകത്ത്് നേ�രത്തെ�തന്നെ� സ്ഥാാനംം പിിടിിച്ചിിരുന്ന
ക്രിിസ്ത്യയൻ മിിത്തോ�ോളജിിയുംം സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകൾക്ക്് ചാാരുതയുംം ഭാാവസാാന്ദ്രതയുംം നൽകുന്നുണ്ട്്.
രാാധയുടെെ കൃഷ്ണപ്രേ�മംം ആദിിപ്രതീീകാാത്മകമാായ ഭാാവ സത്തയാായിി ഭാാരതത്തിിന്റെ� സമൂഹ
ചേ�തസ്സിിൽക്കാാണാംം�. ആർഷ സംംസ്കാാരത്തിിലെ� പ്രകാാശമാാനമാായ കൃഷ്ണപ്രരൂപംം സുഗതകുമാാരിിക്ക
വിിതകളിിൽ ധാാരാാളമാായിി പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ‘കൃഷ്ണക്കവിിതകൾ’ (1996) എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലെ�
കവിിതകളിിലുംം ‘രാാധയെ�വിിടെെ’ (1995) എന്ന ദീീർഘകാാവ്യയത്തിിലുംം നാായക സ്ഥാാനത്ത്് കൃഷ്ണനുണ്ട്്.
‘കനിിഞ്ഞു പുഞ്ചിിരിി ചിിന്നിിക്കൊ�ൊണ്ടെ�ൻ
കണ്ണാാ, നർത്തനമാാടൂ നീീ’(കാാളിിയ മർദ്ദനംം)
‘കരയുന്നു ഗോ�ോകുലംം
മുഴുവനുംം; കൃഷ്ണ, നീീ
മഥുരയ്ക്കുപോ�ോകുന്നുവത്രേ�’ (കൃഷ്ണ നീീയെ�ന്നെ�യറിിയിില്ല)
‘കളിിയല്ല, കയ്യിിൽ കുഴലുമാായ്് വന്നെ�ന്റെ�
കഴിിവുകളൊ�ൊക്കെ�യുംം കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയീീ’ (യമുനാാതീീരേ�)
‘ആമയമാാറ്റുമ സൂര്യയനെ�പ്പാാവമീീ
ഭൂമിിയെ�പ്പോ�ോൽ വലംംവെ�ച്ച രാാധ’ 		
(ഒരു വൃന്ദാാവനരംംഗംം)
കാാളിിയന്റെ� ഫണങ്ങളിിൽ നടനംം ചെ�യ്യുന്ന കൃഷ്ണന്റെ� കാാളിിയ മർദ്ദനത്തെ� തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ
ഒരു കാാവ്യാാ�നുഭവമാായിി സുഗതകുമാാരിി അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. കാാളിിയ മർദ്ദനത്തിിലെ� കാാളിിയൻ
മനുഷ്യാാ�ത്മാാവിിന്റെ� വിിഷമയമാായ ‘അഹ’ത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാാണ്്. കൃഷ്ണന്റെ� കാാൽപ്പാാദങ്ങളാാൽ
ചവിിട്ടിി മെെതിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ മനുഷ്യാാ�ത്മാാവ്് കൂടുതൽ ശുദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഉദാാത്തമാായ ആത്മ
ത്യാാ�ഗത്താാൽ
‘അച്ചേ�വടിികൾ മുകർന്നു മുകർന്നെ�ൻ,
ദുഃഃഖവുമെെല്ലാം�ം മറയട്ടെെ’ 			
(കാാളിിയമർദ്ദനംം)
എന്നാാണ്് കാാളിിയന്റെ� പ്രാാർത്ഥന. സുഗതകുമാാരിിയുടെെ കൃഷ്ണസങ്കല്പംം രക്ഷക ബിംം�ബത്തിിനൊ�ൊപ്പംം
ശിിശു ബിംം�ബത്തിിലുംം അധിിഷ്ഠിിതമാാണ്്. തനിിക്ക്് പിിറക്കാാതെ�പോ�ോയ പുത്രനെ�ച്ചൊ�ൊല്ലിിയുള്ള നെ�ടു
വീീർപ്പ്് ‘ഒരു താാരാാട്ടിിന്റെ� ഓർമ്മ’യിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ശിിശു ബിംം�ബാാധിിഷ്ഠിിതമാായ കൃഷ്ണ
സങ്കല്പമാാണ്് പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്നത്്.
‘ഏദനിിൽനിിന്ന്്’ എന്ന കവിിതയിിൽ ക്രിിസ്ത്യയൻ മിിത്തോ�ോളജിിയിിലെ� ആദിിപ്രരൂപമാായ ആദവുംം
ഹവ്വയുംം പാാമ്പുംം കടന്നുവരുന്നു.
‘അറിിവിിൻ കനിി തിിന്നോ�ോനാാണിിവൻ, ദുഃഃഖസുഖങ്ങളുംം
മൃതിിയുംം ജന്മവുംം നെ�ഞ്ഞാാൽ
താാങ്ങുവാാനർഹനാായവൻ
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തല താാഴ്ത്തിിയിിഴഞ്ഞൊ�ൊപ്പമെെത്തീീടുംം കരിിനാാഗമേ�
പുറകിിൽ! ജ്ജീീവിിതംം മുന്നിിലോ�ോമനേ�, വിിണ്ണു നിിന്നിിലുംം!’			

(ഏദനിിൽനിിന്ന്്)

പാാമ്പിിന്റെ� പ്രലോ�ോഭനത്താാൽ ഏദനിിൽ നിിന്ന്് ആദത്തിിന്് പുറത്തുപോ�ോകേ�ണ്ടിി വന്നു. പറുദീീസാാനഷ്ടംം
വലിിയൊ�ൊരു പ്രശ്നമാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം ജീീവിിതത്തെ� അതിിന്റെ� മിികവോ�ോടുംം പരിിമിിതിികളോ�ോടുംം കൂടിി
ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട ആദത്തിിന്് പുതിിയൊ�ൊരു ജീീവിിതംം തിിരിിച്ചുകിിട്ടുന്നു. ക്രിിസ്ത്യയൻമിിത്തോ�ോളജിിയിിൽ പിിശാാചിി
ന്റെ�യുംം പാാപത്തിിന്റെ�യുംം അടയാാളമാായ പാാമ്പിിനെ� വ്യയത്യയസ്ത പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിി
ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയൻ മിിത്തോ�ോളജിിയിിൽ നാാഗംം കുണ്ഡലിിനിിശക്തിിയുടെെ പ്രതിിരൂപമാാണ്്. ‘ഏദനിിൽനിിന്ന്് ’
എന്ന കവിിതയിിലെ� പാാമ്പിിന്് ‘ദേേവലോ�ോകത്തുനിിന്ന്് അറിിവിിന്റെ� അഗ്നിി അപഹരിിച്ച്് മനുഷ്യയർക്ക്്
നല്കിിയ പ്രൊ�ൊമെെത്യൂൂസിിന്റെ� ഛാായയാാണ്് സുഗതകുമാാരിി നല്കിിയിിരിിക്കുന്നത്് ’3 എന്ന ഡോ�ോ. ഡിി.
ബഞ്ചമിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം ശ്രദ്ധാാർഹമാാണ്്. ‘ധർമ്മത്തിിന്റെ� നിിറംം കറുപ്പാാണ്്’, ‘കൊ�ൊളോ�ോസസ്്’,
‘മരിിച്ചവർ നിിരന്നിിരിിക്കുന്നു’, ‘വിിശ്വവവേ�ദിിയിിൽ’ തുടങ്ങിിയ കവിിതകളിിലുംം ക്രിിസ്ത്യയൻ മിിത്തുകളിിൽ
നിിന്ന്് രൂപപ്പെ�ട്ട ബിംം�ബങ്ങൾ കാാണാംം�.
മനുഷ്യയൻ നേ�ടാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന ശാാശ്വവതാാവസ്ഥയെ� ലക്ഷ്യംം�വയ്ക്കുന്ന പുനർജ്ജന്മസങ്ക
ല്പംം ആദിിപ്രരൂപ സ്വവഭാാവമുള്ള ഒരു ആശയമാാണ്്. പുനർജ്ജന്മസങ്കല്പംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന
ഒരുപിിടിി കവിിതകളുണ്ട്്. ‘വർഷമയൂരംം’, ‘മുത്തുച്ചിിപ്പിി’, ‘കുരുക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ’, ‘പ്രവാാഹ ബിിന്ദു’, ‘മാാതൃ
ദർശനംം’, ‘യമുനാാതീീരേ�’, ‘പ്രേ�മംം’, ‘വിിശ്വവവേ�ദിിയിിൽ’, ‘കൊ�ൊളോ�ോസസ്്’, ‘പാാവംം മാാനവഹൃദയംം’, ‘ഒരു
നിിലാാവിിന്റെ� ലഹരിി’, ‘ഒരു കൈൈ നിിറയെ� വെ�ളിിച്ചംം’, ‘ഒരു നിിമിിഷംം’, ‘ഒരു പുലരിികൂടിി’ തുടങ്ങിിയ
കവിിതകൾ ഉദാാഹരണംം.
മാാതൃബിംം�ബത്തിിന്റെ� വിിവിിധ രൂപഭാാവങ്ങൾ നിിറഞ്ഞ ധാാരാാളംം കവിിതകൾ സുഗതകുമാാരിിയു
ടേ�താായുണ്ട്്. ‘കണ്ണന്റെ� അമ്മ’, ‘അമ്മയ്ക്കെ�ന്തൊ�ൊരു ഭംംഗിി’, ‘അമ്മ’ തുടങ്ങിിയ കവിിതകൾ മാാതൃബിംം�
ബത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷ പ്രയോ�ോഗത്താാൽ ആകർഷകമാാണ്്. സസ്യയലതാാദിികൾ നിിറഞ്ഞഭൂമിിയുംം
ആദിിവാാസിികളുംം വന്യയജീീവിികളുംം നിിറഞ്ഞ കാാടുംം മാാതൃബിംം�ബങ്ങൾ തന്നെ�.
‘പാാദപ്രതിിഷ്ഠ’ എന്ന കവിിതയിിൽ സീീതയുടെെ പാാദബിംം�ബങ്ങളെെ സ്ത്രീീജന്മത്തിിന്റെ� വിിമോ�ോ
ചനപ്രതീീകമാായിിട്ടാാണ്് കവയിിത്രിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ‘കൃഷ്ണ നീീയെ�ന്നെ� അറിിയിില്ല’ എന്ന
കവിിതയിിലെ� ഗോ�ോപിികയുംം ‘കാാടാാണ്്’ എന്ന കവിിതയിിലെ� രാാധിികയുംം നിിഷ്കാാമപ്രേ�മത്തിിന്റെ� തടവ
റയിിൽ ഞെ�രുങ്ങിി നീീറുന്ന ഭാാരതസ്ത്രീീ ചേ�തസ്സിിന്റെ� ആദിിപ്രരൂപങ്ങളാാണ്് ’.4 എന്ന്് ഡോ�ോ.ലീീലാാ
വതിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു. ‘സ്ത്രീീപർവ്വംം’ എന്ന കാാവ്യാാ�ത്മകനാാടകത്തിിലെ�, കർത്തവ്യയബോ�ോധത്താാൽ
സ്വവയംം ബലിിയർപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീ ഒരു ബലിിരൂപമാായിി മാാറുന്നു. ശിിശുബിംം�ബങ്ങളുംം പ്രാാപഞ്ചിിക
ബിംം�ബങ്ങളുംം സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയിിൽ സന്ദർഭാാനുസരണംം പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ‘പെ�ണ്കുഞ്ഞ്്
90’, ‘കൊ�ൊല്ലേ�ണ്ടതെ�ങ്ങനെ�?’, ‘ഉണ്ണിി പിിറന്നു’ എന്നീീ കവിിതകളിിൽ ശിിശുബിംം�ബങ്ങൾ കാാണാംം�.
‘ഗജേ�ന്ദ്രമോ�ോക്ഷ’ത്തിിൽ മാാതൃരൂപംം പൂണ്ട ‘മുതല’യെ�യാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മൃത്യുുബിംം�ബങ്ങളുംം
കവിിതകളിിൽ കാാണാംം�.
‘കണ്ണനെ� വിിളിിക്കുന്ന പോ�ോലെ�
ഞാാൻ വിിളിിക്കുന്നേ�ൻ
നിിന്നെ�, വേ�ഗമെെൻ മുന്നിിലെ�ഴുന്നള്ളുക മൃത്യോ�ോ�’ 			
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സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയുടെെ അടിിസ്ഥാാന നിിറമെെന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്ന കറുപ്പ്് രതിി-മൃതിി ബന്ധമാായിി
ചിിലപ്പോ�ോൾ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. ‘നിിശാാഗന്ധിി’, ‘ഇരുൾച്ചിിറകുകൾ’ ‘ധർമ്മത്തിിന്റെ� നിിറംം കറുപ്പാാണ്്’,
‘രാാജലക്ഷ്മിിയോ�ോട്്’, ‘അഭിിസാാരിിക’, ‘അമൃതംംഗമയ’ എന്നീീ കവിിതകളിിലെ�ല്ലാംം� കറുപ്പ്് ബിംം�ബമാായിി
കടന്നുവരുന്നു. ദിില്ലിി, ഇരുൾച്ചിിറകുകൾ തുടങ്ങിിയ കവിിതകൾ ഇത്തരത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
മൃത്യുുദുഃഃഖംം, വിിശപ്പ്്, നിിഷ്ഫലത, ഭഗ്നപ്രണയംം ഇവയെ�ല്ലാംം� ജീീവിിതത്തിിൽ നിിരാാശ അഥവാാ ഇരുട്ട്്
പടർത്തുന്നവയാാണ്്.
സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയിിൽ ഏറ്റവുംം അധിികംം പ്രയോ�ോഗിിച്ചുകാാണുന്ന ബിംം�ബംം പൂക്കളാാണ്്.
‘വാാടാാമലർ’, ‘വെ�ളുത്തപൂക്കൾ’ ‘പാാതിിരാാപ്പൂക്കൾ’ ‘നിിശാാഗന്ധിി’, ‘കുറിിഞ്ഞിിപ്പൂക്കൾ’ ‘പവിിഴമല്ലിി’,
‘കാാക്കപ്പൂവ്് ’, ‘പാാലപൂത്തിിതുപാാഴാായ്് ’, ‘ലിില്ലിിക്ക്് ഒരു കത്തിിനുപകരംം’ എന്നീീ കവിിതകളുടെെ
തലക്കെ�ട്ടുകൾ തന്നെ� പൂക്കളുടെെ പേ�രിിലാാണ്്. കരൾപ്പൂവ്്, കാായാാമ്പൂ, നീീലപ്പൂവ്്, കദളിിപ്പൂവ്്,
താാമരമലർ, പാാരിിജാാതംം തുടങ്ങിിയവയുംം സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകളിിൽ കാാണുന്ന പുഷ്പബിംം�ബങ്ങ
ളാാണ്്. പൂവിിതൾ പോ�ോലെ� പ്രകൃതിിബിംം�ബങ്ങളെെ ചേ�തോ�ോഹരമാായിി കോ�ോർത്തുവയ്ക്കാാനുള്ള ഇത്തരംം
ശ്രമങ്ങൾ പരിിസ്ഥിിതിി കവിിയെ�ന്ന വിിശേ�ഷണത്തെ� ഏറെെ പ്രസക്തമാാക്കുന്നു. പക്ഷിി, മേ�ഘംം,
പാാലപ്പൂമണംം, രാാത്രിി, ഉഷസ്സ്്, പ്രകാാശംം ഇവയോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ട്ട ബിംം�ബങ്ങൾ സുഗതകുമാാരിിക്കവിി
തയിിൽ ആവർത്തിിച്ചുവരുന്നു.
പ്രമേേയവൈൈവിിധ്യയത്തിിനിിണങ്ങുന്ന രീീതിിയിിലുള്ള രൂപഘടന സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതയുടെെ പ്ര
ത്യേ�േകതയാാണ്്. ഭാാവഗീീതരൂപത്തിിലാാണ്് അവരുടെെ ഒട്ടുമിിക്ക രചനയുംം. എങ്കിിലുംം വാാച്യയഭംംഗിിയിിൽ
രചിിക്കപ്പെ�ട്ട ‘പെ�ണ്കുഞ്ഞ്് 90’, ‘വനിിതാാകമ്മീീഷൻ’ തുടങ്ങിിയവ പ്രതിിബദ്ധരചനകൾ ശ്രദ്ധേ�യ
ങ്ങളാാണ്്. പ്രണയകവിിതകളാാകട്ടെെ കൂടുതൽ ധ്വവന്യാാ�ത്മകമാാണ്്. പഴമയെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്ന
വസന്തതിിലകംം വൃത്തത്തിിലാാണ്് കൊ�ൊല്ലേ�ണ്ടതെ�ങ്ങനെ�? എന്ന കവിിത. കിിളിിപ്പാാട്ട്് കവിിതാാശൈൈ
ലിിയുംം രചനാാതന്ത്രങ്ങളുംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്ന പ്രത്യാാ�ഖ്യാാ�നകവിിതയാാണ്് ‘ഒരു രാാമാായണരംംഗംം’.
‘സ്ത്രീീപർവ്വംം’ എന്ന കവിിത നാാടകരീീതിിയാാണ്് അവലംംബിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ‘ജെ�സ്സിി’ കഥാാകവിിതയുടെെ
രൂപത്തിിലാാണെ�ങ്കിിൽ, ‘ഗജേ�ന്ദ്രമോ�ോക്ഷ’ത്തിിൽ നാാടകീീയആവിിഷ്കാാരമാാണുള്ളത്്. കൃഷ്ണൻ മധുര
യ്ക്കുപോ�ോയശേ�ഷംം രാാധയ്ക്ക്് എന്തുസംംഭവിിച്ചു എന്ന്് അന്വേ�േഷിിക്കുന്ന ‘രാാധയെ�വിിടെെ’ ഒരു ദീീർഘകാാ
വ്യയമാാണ്്. ഭാാവവ്യയഞ്ജകത്വംം�, പദസംംവിിധാാനകുശലത, താാളലയംം, ശബ്ദാാർത്ഥഭാാവസംംയോ�ോഗംം
എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം സുഗതകുമാാരിിക്കവിിതകളെെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാാക്കുന്നു.
വാാക്യയഘടനയിിലുംം പദസംംവിിധാാനത്തിിലുംം പരീീക്ഷണങ്ങൾക്ക്് തയ്യാാറാായ സുഗതകുമാാരിി
സംംഭാാഷണഭാാഷയുംം ചോ�ോദ്യോ�ോ�ത്തരരീീതിിയുംം ഒക്കെ� പ്രയോ�ോഗിിച്ച്് വിിജയിിപ്പിിച്ച കവിിതകളുണ്ട്്.
‘പരാാതിിക്കാാരുണ്ടോ�ോ?
ഘനഗംംഭീീരമാം�ം
തിിരുമൊ�ൊഴിിയൊ�ൊന്നു വിിളിിച്ചു ചോ�ോദിിപ്പൂ
പരാാതിിക്കാാരുണ്ട്്!’			
(വിിധിി)
ഭ്രാാന്താാശുപത്രിിയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട ‘അമ്മയുണ്ട്് ’ എന്ന കവിിതയിിലുംം ചോ�ോദ്യോ�ോ�ത്ത
രരീീതിികാാണാംം�. ‘ഊരിിലാാരുണ്ടിിന്നു നിിന്നെ�ത്തുണയ്ക്കുവാാൻ?’ എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ‘പെ�റ്റമ്മയുണ്ടങ്കെ�’
എന്ന മറുപടിി ഉണ്ടാാവുന്നു. ‘കണ്ടോ�ോ കണ്ണനെ� നിിങ്ങളാാരാാർ?’ എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്റെ� മറുപടിിയാായിി
‘കണ്ടിില്ല ഞാാൻ’ എന്ന രീീതിിയിിൽ സംംഭാാഷണരീീതിിയിിലാാണ്് ‘കണ്ണന്റെ� അമ്മ’ എന്ന കവിിതയുംം.
ചോ�ോദ്യയങ്ങളിിലൂടെെ തന്റെ� അന്വേ�േഷണങ്ങളുംം ആകുലതകളുംം സന്ദിിഗ്്ധാാവസ്ഥയുംം അനുവാാ
ചകരിിലെ�ത്തിിക്കാാൻ കവയിിത്രിിക്ക്് കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. മനോ�ോഹരമാായ കാാവ്യയവർണനകൾ കൊ�ൊണ്ട്്
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അലംംകൃതമാാണ്് ‘രാാധയെ�വിിടെെ’ എന്ന ദീീർഘകാാവ്യംം�. കവിിതയെ� കൂടുതൽ ചലനാാത്മകമാാക്കാാൻ
ക്രിിയാാപദങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുക, പദങ്ങൾ ആവർത്തിിക്കുക തുടങ്ങിിയ രചനാാതന്ത്രങ്ങ
ളുംം അവർ പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ‘പിിശാാചവീീഥിി’, ‘കടലുകാാണാാൻ’ ‘പോ�ോയവർ’, ‘ഇതുമഹാാഭാാരതംം’
തുടങ്ങിിയ കവിിതകളിിൽ ആവർത്തനപദങ്ങൾ കാാണാംം�.
‘വീീട്്, താാരാാട്ടുംം മുലപ്പാാലുമുള്ളത്്
വീീട്്, വാാത്സല്യംം� വിിളക്കുംം തെ�ളിിവത്്
വീീട്്, ഉറങ്ങാാതെ� ഉൽക്കണ്ഠയിിരിിപ്പത്്
വീീട്്, മണവുംം പ്രണയവുമുള്ളത്്......’ 			
(പിിശാാചവീീഥിി)
‘ആദിിവാാസിി സാാക്ഷരത’ എന്ന കവിിതയിിൽ മാാനക ഭാാഷേ�തര പദങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
പൊ�ൊസ്തകംം, രാാശാാക്കളേ�, ആതിിവാാസിി, തന്ത തുടങ്ങിിയ പദങ്ങൾ ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്.
ഉചിിതമാായ പദവിിന്യാാ�സക്രമവുംം ആകർഷകമാായ കാാവ്യയബിംം�ബങ്ങളുംം പ്രമേ�യത്തെ� യുക്തിി
ഭദ്രമാായിി സംംയോ�ോജിിപ്പിിക്കുന്നതുംം സമകാാലജീീവിിതത്തോ�ോട്് ചേ�ർത്തുവെ�ക്കുന്നതുമെെല്ലാം�ം സുഗതകു
മാാരിിക്കവിിതയുടെെ സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ജീീവിിതംംകൊ�ൊണ്ടുംം കവിിതകൊ�ൊണ്ടുംം മനുഷ്യയർക്കുംം സഹജീീ
വിികൾക്കുംം പരിിസ്ഥിിതിിക്കുംം വേ�ണ്ടിി നിിലകൊ�ൊണ്ട സുഗതകുമാാരിി മലയാാളിിയുടെെ ധാാർമ്മിികസ്വവരംം
ആയിിരുന്നു. സമകാാലിിക സാാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയ-സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ
തന്റെ� കാാഴ്ചവട്ടത്തിിൽ അവർ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഭാാവതീീവ്രതയാാർന്ന ആ
കവിിതകൾ ജനപ്രിിയതയുംം കലാാമേ�ന്മയുംം ആശയസമ്പുഷ്ടിിയുംം ഒത്തുചേ�ർന്ന മിികവാായിി ആസ്വാാ�
ദകർക്ക്് അനുഭവപ്പെ�ടുന്നു.
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ഡോ�ോ. ബ്രിിൻസിി മാാത്യുു
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� പുലിിയന്നൂർ സ്വവദേ�ശിി. ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എസ്്.ബിി. കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളസാാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം. എംം.ജിി യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് M.Ed., Ph.D., കുറവിിലങ്ങാാട്് ദേേവമാാതാാ
കോ�ോളേ�ജിിൽ അസ്സിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, എംം.ജിി. യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ റിിസർച്ച്് ഗൈൈഡ്്.

ഉടൽവിിനിിമയവുംം പ്രണയനിിലകളുംം
—മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കവിിതകളുടെെ വാായന
ഷീീബാാദിിവാാകരൻ

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

സ്വവന്തംം പരിിമിിതിികളെെ
മറന്നൊ�ൊഴുകുന്ന നദിിയാാണ്് ഞാാൻ
—മാാധവിിക്കുട്ടിി
‘കഴിിഞ്ഞ കുറച്ചുമാാസങ്ങളിിൽ ഞാാൻ കവിിതകൾ എഴുതിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അവ അത്ര നന്നാായിി
തോ�ോന്നിിയിിട്ടിില്ല. അവ അത്രതന്നെ� നൈൈസർഗിികമോ�ോ സ്വാാ�ഭാാവിികമോ�ോ അല്ല. ഒരുപക്ഷേ� തിിരുവനന്ത
പുരത്ത്് ജീീവിിക്കുന്നതാാകാംം� കാാരണംം. ഇവിിടെെ സമൂഹത്തിിൽ പല വിിലക്കുകളുമുണ്ട്്. മൃദുവസ്ത്രത്തിിൽ
പൊ�ൊതിിഞ്ഞ ഒരു ഈജിിപ്്ഷ്യയൻ മമ്മിിയാാണ്് ഞാാനെ�ന്നെ�നിിക്കുതോ�ോന്നുംം. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമനുഭവിിക്കുക
ഇവിിടെെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇവിിടെെവച്ച്് ഞാാനെ�ഴുതിിയ കവിിതകൾ എനിിക്കുതന്നെ� ആസ്വവദിിക്കാാ
നാാവാാത്തവിിധംം ഭാാവബദ്ധതകളുംം വിിലക്കുകളുംം നിിറഞ്ഞതാാണ്്.’- മാാധവിിക്കുട്ടിി (1994:145)
ഭാാഷയുടെെ ഊർജസ്രോ�ോതസ്സുകൾ നേ�ടുന്നതിിൽനിിന്നുംം സമൂഹംം സ്ത്രീീയെ� വിിലക്കിിയിിരിിക്കു
ന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സ്ത്രീീകൾ ഇന്നനുഭവിിക്കുന്ന ഭാാഷാാപ്രശ്നംം അഭിിമുഖീീകരിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നതെ�ന്ന
വെ�ർജീീനിിയാാ വൂൾഫിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംംതന്നെ�യാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുംം പങ്കുവെ�ക്കുന്നത്്. അനുഭവപരമാായ മൗ�ലിികത എന്ന നിിലയിിൽത്തന്നെ� സ്ത്രീീ അവളെെ എഴുതുന്ന പ്രക്രിിയ, പുരുഷൻ അവളെെ
എഴുതുന്ന പ്രക്രിിയയിിൽനിിന്ന്് ഭിിന്നമാാകുന്നുണ്ട്്. വിിഭിിന്ന സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ പിിറക്കുന്ന സ്ത്രീീരചനകൾ
താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ടേേണ്ടത്് സ്ത്രീീരചനകളുമാായിിത്തന്നെ�യാായിിരിിക്കണംം. സ്ത്രീീയുംം പുരുഷനുംം ജനിിച്ച്്
മണിിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിിൽത്തന്നെ� വ്യയത്യയസ്തസാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ വളരാാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുട്ടിികളുടെെ
കളിികളിിൽപ്പോ�ോലുംം ആണ്കുട്ടിിക്ക്് രക്ഷകന്റെ� റോ�ോളാാണ്്. ആണ്കുട്ടിി അനുഭവിിക്കുന്ന ഒരുപാാടു
സൗൗകര്യയങ്ങൾ പെ�ണ്ണാായിിപ്പിിറന്നു എന്ന കാാരണത്താാൽ പെ�ണ്ണിിന്് നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
ജനനംം മുതൽതന്നെ� അരുതുകളിിലൂടെെയാാണ്് അവളുടെെ സഞ്ചാാരംം. നിിരന്തരമാായ വിിലക്കുകളുംം
അവഗണനകളുംം തന്നിിലേ�ക്കുതന്നെ� നോ�ോക്കാാൻ സ്ത്രീീയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചു.
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സ്ത്രീീക്ക്് വീീടിിന്റെ� ബഹളത്തിിൽനിിന്നൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്് ഒരു സ്വവകാാര്യയതയിില്ല. ഋഷിിയെ�പ്പോ�ോലെ�
ധ്യാാ�നിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരു സ്ത്രീീയുംം ഒന്നുമെെഴുതിിയിിട്ടുണ്ടാാകിില്ല. ഒറ്റനോ�ോട്ടത്തിിൽ നിിസ്സാാരമെെന്നു
തോ�ോന്നുമെെങ്കിിലുംം സ്ത്രീീയുടെെ ചുമതലകൾ തന്നെ�യാാണ്് അവളുടെെ മനസ്സിിനെ� എന്നുംം
ഭരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. എഴുത്തിിലേ�ക്കു പൂർണമാായിി ശ്രദ്ധിിക്കാാനോ�ോ പാാതിി പുറത്തുവന്ന കവിിതയ്ക്ക്്
പൂർണകാായമേേകാാനോ�ോ സർഗസമ്പന്നരാായ പല സ്ത്രീീകൾക്കുംം കഴിിയാാത്തത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
എല്ലാാ എഴുത്തുകാാരിികളുടെെയുംം എഴുത്തുകളുംം ഒരളവുവരെെ അവരുടെെ എഴുത്തിിനെ�ത്തന്നെ�യാാണ്്
പ്രശ്നവത്്കരിിക്കുന്നത്്. മാാധവിിക്കുട്ടിി തന്റെ� എഴുത്തുപ്രക്രിിയയെ�ക്കുറിിച്ച്് എഴുതുന്നതിിങ്ങനെ�യാാണ്്:
ഈ വീീടുംം
അതിിലെ� ബഹളവുംം
എന്റെ� കവിിതയുടെെ ഉടുപ്പാാണ്്ഇരുമ്പുകവചംം.
എന്റെ� ചുമതലകൾ
അതിിന്റെ� കാാലിിൽക്കെ�ട്ടിിയ
ഇരുമ്പുചങ്ങലകളുംം.
അതിിന്റെ� തേ�ങ്ങൽ
ഞാാൻ രാാത്രിിയുടെെ
അവസാാനയാാമത്തിിൽ
കേ�ൾക്കുന്നു.
അതിിന്റെ� ദീീർഘനിിശ്വാാ�സംം
എന്റെ� കൈൈകാാലുകളെെ
തളർത്തുന്നു.
അതിിന്റെ� ചരമക്കുറിിപ്പ്്
എന്റെ� മനസ്സിിൽ തെ�ളിിയുന്നു
—കവിിത
പിിറക്കാാതെ�പോ�ോകുന്ന ഓരോ�ോ കവിിതയുംം ഓരോ�ോ മരണദുഃഃഖംം തന്നെ�യാാണ്് കവിിയ്ക്കേ�കുന്നത്്.
സർഗധനരാായ സ്ത്രീീകളെെല്ലാം�ം ഒരുപാാട്് മരണദുഃഃഖങ്ങൾ സഹിിച്ചവരാാണ്്.
‘പുരുഷൻ വിിമാാനംം പറപ്പിിച്ചാാൽ ഞാാനുംം പറപ്പിിക്കുംം. പുരുഷൻ മലകയറിിയാാൽ ഞാാനുംം
കയറുംം. അവൻ മദ്യയപിിച്ചാാൽ ഞാാനുംം മദ്യയപിിക്കുംം. വ്യയഭിിചാാരമെെങ്കിിൽ അതുംം ആവാം�ം എന്നമട്ടിിലുള്ള
അനുകരണമല്ല, സ്ത്രീീസ്വാാ�തന്ത്ര്യയ’മെെന്ന്് ലളിിതാംം�ബിിക അന്തർജനത്തെ�പ്പോ�ോലെ� മാാധവിിക്കുട്ടിിയുംം
കരുതിി. അത്യയന്തബാാഹ്യയമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസങ്കല്പങ്ങളല്ല, അവരുടേ�ത്്. മനസ്സിിന്റെ� സന്തോ�ോഷ
ത്തിിനുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുമാായിിരുന്നു, അവിിടെെ പരിിഗണന. പുരുഷനെ�തിിരേ� തിിരിിഞ്ഞ്് വേ�റിിട്ട
വഴിിയേ� പോ�ോകുമ്പോ�ോളല്ല, സ്ത്രീീ-പുരുഷ സമ്മേ�ളനത്തിിലാാണ്് അവർ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം
കാാണുന്നത്്. ‘പാാശ്ചാാത്യയർ കാാണുന്നപോ�ോലെ�യല്ല, വനിിതാാവിിമോ�ോചനത്തെ� ഞാാൻ കാാണുന്നത്്.
പാാശ്ചാാത്യയ ഫെ�മിിനിിസത്തിിലുള്ളത്് പുരുഷവിിരോ�ോധമാാണ്്. ഭർത്താാവിിനെ�യുംം ആണ്മക്കളെെയുംം
സ്നേ�ഹിിക്കുന്ന എനിിക്ക്് പുരുഷനെ� വെ�റുക്കാാൻ സാാദ്ധ്യയമല്ല. പുരുഷന്റെ� സാാമീീപ്യയത്തിിൽനിിന്ന്് ഞാാൻ
വളരെെ സന്തോ�ോഷംം അനുഭവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്' എന്ന്് അവർ തുറന്നുപറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. (രവീീന്ദ്രൻ പിി പിി 1994:162)
പരസ്പരവിിശ്വാാ�സത്തിിലുംം സ്നേ�ഹത്തിിലുമൂന്നിിയ പുതിിയൊ�ൊരു സ്ത്രീീവാാദസങ്കല്പംം അവതരിിപ്പിിച്ചു,
മാാധവിിക്കുട്ടിി. ഈ സങ്കല്പത്തിിന്റെ� സാാക്ഷാാത്്കാാരത്തിിനാായിി കൊ�ൊതിിക്കുന്നവരാാണ്് അവരുടെെ
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സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങളെെല്ലാം�ം. മനസ്സിിനിിണങ്ങിിയ സ്ത്രീീ-പുരുഷൻമാാരുടെെ ഐക്യയപ്പെ�ടലേ�കുന്ന
ആധ്യാാ�ത്മിികനിിർവൃതിി പങ്കുവെ�ക്കുന്നു എന്നതാാണ്്, മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ രചനകളുടെെ പ്രധാാന
ആസ്വാാ�ദ്യയത.
മനസ്സിിനിിണങ്ങിിയ സ്ത്രീീ-പുരുഷന്മാാരുടെെ ചേ�ർച്ച എന്ന ആശയത്തിിന്് വ്യയവസ്ഥിിതിി അനുകൂല
മാാവുന്നിില്ല എന്നത്് മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് ഒരു പ്രശ്നംം തന്നെ�യാാണ്്. വീീടിിന്റെ� വലിിപ്പവുംം ധനസ്ഥിിതിിയുംം
നോ�ോക്കിി വിിവാാഹിിതരാാകുന്ന യുവാാക്കളുടെെ പ്രണയരഹിിത സമ്മേ�ളനങ്ങൾ എഴുത്തുകാാരിിയെ�
അസ്വവസ്ഥയാാക്കുന്നു.
എന്റെ� ഭർത്താാവുപറഞ്ഞു,
ഒരു ബിിയർ കുടിിക്കണമെെന്ന്്.
ഞാാൻ വിിചാാരിിക്കുന്നു, എന്തൊ�ൊരുഷ്ണംം.
ഇന്ന്് ഏറെെ ഉഷ്ണംം.
അപ്പോ�ോൾ ഞാാൻ നിിനച്ചു
നഗരത്തിിലേ�ക്ക്് അതിിവേ�ഗംം കാാറോ�ോടിിച്ച്്
എന്റെ� സുഹൃത്തിിനരിികെ�
ഒരു മണിിക്കൂർ കിിടക്കണംം.
അല്പംം വിിശ്രാാന്തിി
എനിിക്കു വളരെെ ആവശ്യയമാായിിരുന്നു.
—കാാഡൽറോ�ോഡിിലെ� ചന്ദനത്തിിരിികൾ
വസൂരിിക്കലനിിറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യയന്റെ�കൂടെെ അവൾ
അകത്തേ�ക്കു നീീങ്ങിി. പിിന്നെ�, പിിന്നെ�
സ്നേ�ഹംം അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു വാാക്കു
മാാത്രമാായിി മാാറിിയപ്പോ�ോൾ, അവൾ
രാാവിിലെ� വരാാന്തയുടെെ തിിണ്ടിിൽ ചാാരിി
ഒരു പറവയെ�പ്പോ�ോലെ� ചഞ്ചലയാായിി, മുഖംംവെ�ട്ടിിച്ച്്,
പുറത്തേ�ക്കുനോ�ോക്കിിനിിന്നു.
—വളകൾ
സുന്ദരിികളെ� അയാാൾക്കിിനിി കാാണാാൻവയ്യ
പക്ഷേ� അകത്തോ�ോട്ടുവലിിഞ്ഞ ആ കണ്ണുകൾ
അവനവന്റെ� ഹൃദയത്തിിൽ പ്രവേ�ശിിക്കുന്നു
അവൾ ഇരിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരുന്ന സിംം�ഹാാസനത്തിിൽ
മറ്റൊ�ൊരുത്തിിയെ� തെ�ല്ലൊ�ൊരദ്്ഭുതത്തോ�ോടെെ
താാമസിിയാാതെ� അയാാൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു......
—മധുവിിധുവിിനുശേ�ഷംം
ഞാാൻ സ്നേ�ഹത്തെ�പ്പറ്റിി ചോ�ോദിിച്ചപ്പോ�ോൾ
അയാാൾ
ഒരു പതിിനാാറു വയസ്സാായ പെ�ണ്കിിടാാവിിനെ�
കിിടപ്പറയിിലാാക്കിി
വാാതിിലടച്ചു.
അയാാൾ

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

124

Volume I Number 7

എന്നെ� പ്രഹരിിച്ചിില്ല
എങ്കിിലുംം എന്റെ� സ്ത്രീീശരീീരംം
പ്രഹരമേ�റ്റപോ�ോലെ� തളർന്നു.
—ഒരു മുഖവുര
മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം പ്രണയശാാലിികളുടെെ ഒന്നിിക്കലിിനേ� പ്രസക്തിി
യുള്ളു. നിിത്യയജീീവിിതത്തിിലെ� വിിപരീീത സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ പ്രാാവർത്തിികമാാവാാത്ത ഇക്കാാര്യം�ം
കഥാാപാാത്രങ്ങളിിലൂടെെ പ്രാാവർത്തിികമാാക്കിിക്കാാണിിക്കുന്നു, എഴുത്തുകാാരിി. മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ
കഥാാപാാത്രങ്ങൾ സ്നേ�ഹമുള്ളിിടത്ത്് സ്വാാ�സ്ഥ്യംം� കണ്ടെ�ത്തുന്നു. സ്നേ�ഹദാാഹിികളാായ അവർ
സ്നേ�ഹംംതേ�ടിി പുറംംലോ�ോകങ്ങളിിലലയുന്നു. ഈ മാാനസിികോ�ോല്ലാാസമാാണ്് അവർക്ക്് ഊർജമേേകുന്നത്്.
നിിത്യയജീീവിിതത്തിിൽ പ്രണയംം അപമാാനകരമാായ എന്തോ�ോ ഒന്നാാണ്്, ഇന്നുംം. മോ�ോഹഭംംഗത്താാൽ
വീീർപ്പുമുട്ടുന്ന, വിിഷാാദരോ�ോഗിികളാായിിമാാറുന്ന യുവാാക്കൾ നമുക്കുചുറ്റുമുണ്ട്്. മറ്റുളളവർക്കുവേ�ണ്ടിി ജീീവിിതംം
ജീീവിിച്ചുതീീർക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പുറമേ� മാാന്യയന്മാാരുംം അകമേ� അസംംതൃപ്തരുമാാണ്്. മൂടിിവച്ച വിികാാരങ്ങളുടെെ
മർദ്ദത്താാൽ ഒരു പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിക്കു കാാതോ�ോർക്കുന്ന ഉടലകമാാണ്് അവരുടേ�ത്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
പ്രതിിഫലനമാായ കവിിതയിിലൂടെെ ഈ സത്യംം� മാാധവിിക്കുട്ടിി കാാണിിച്ചുതരുന്നു. യഥാാർഥ
സ്നേ�ഹാാസ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ� സുഖംംപകരുന്ന ഈ കവിിതകൾ ഇങ്ങനെ� കൃത്രിിമജീീവിിതംം നയിിക്കുന്ന
എല്ലാാവർക്കുംം സന്തോ�ോഷമേ�കുന്നുണ്ട്്. മാം�ംസനിിബദ്ധമല്ലാാത്ത രാാഗമോ�ോ രാാഗനിിബദ്ധമല്ലാാത്ത
മാം�ംസമോ�ോ അല്ല, മാാധവിിക്കുട്ടിിക്ക്് പ്രണയംം. രണ്ടിിനെ�യുംം മുറിിച്ചുപരിിഗണിിക്കുന്ന വ്യയവസ്ഥയോ�ോടാാണ്്
അവർ കലഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നത്്. അവ രേ�ഖീീയമോ�ോ ലംംബാാത്മകമോ�ോ ആയിിരുന്നുമിില്ല.
സുദീീർഘമാായ കാാത്തിിരിിപ്പുംം
സമസ്തസന്ദേ�ഹങ്ങളുംം
യുക്തിിവിിചാാരങ്ങളുംം
അവരുടെെ ബന്ധത്തെ� എത്രയുംം പവിിത്രമാാക്കിി,
അതിിനാാൽ അവന്റെ� ആദ്യയത്തെ�
ആലിംം�ഗനത്തിിൽ
അവൾ പെ�ണ്കുട്ടിിയുംം കരയുന്ന കന്യയകയുമാായിിത്തീീർന്നു.
എന്നിിലെ� എല്ലാം�ം ഉരുകുന്നു,
കാാതലിിലെ� കാാഠിിന്യംം�പോ�ോലുംം.
അല്ലയോ�ോ കൃഷ്ണാാ,
ഞാാനുരുകുന്നു, ഉരുകുന്നു, ഉരുകുന്നു;
ഒന്നുംം അവശേ�ഷിിക്കുന്നിില്ല, എന്നിിൽ,
നീീയൊ�ൊഴിിച്ച്്...
—രാാധ
അതേ�സമയംം ആത്മീീയപ്രണയംം വ്യയക്തിിയെ� എങ്ങനെ�യാാണ്് ഷണ്ഡീീകരിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് കൃഷ്ണൻ
എന്ന കവിിതയിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
അങ്ങയുടെെ ദേേഹംം, കൃഷ്ണ,
എന്റെ� തടവറയാാകുന്നു
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അതിിനപ്പുറംം കാാണുവാാനെ�നിിക്കാാവുന്നിില്ല.
അങ്ങയുടെെ കറുപ്പ്്
എന്നെ� അന്ധയാാക്കുന്നു
അങ്ങയുടെെ സ്നേ�ഹമയമാായമൊ�ൊഴിികൾ
പ്രബുദ്ധലോ�ോകത്തിിന്റെ�
പ്രചണ്ഡാാരവത്തെ�
അകറ്റിിനിിർത്തുന്നു.
—കൃഷ്ണൻ
പ്രണയംം തടവറയാായിി മാാറുന്നു. പ്രണയിിനിി അന്ധയുംം ബധിിരയുമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്്,
‘തടവുകാാരൻ
ജയിിലിിലെ� ഭൂമിിശാാസ്ത്രംം പഠിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ�
ഞാാൻ നിിന്റെ� ശരീീരത്തിിലെ�
ചമയങ്ങൾനോ�ോക്കിി പഠിിക്കുന്നു.
എന്നെ�ങ്കിിലുംം എനിിക്ക്്
ഈ കെ�ണിിയിിൽനിിന്നുംം രക്ഷപ്പെ�ടണംം..
എന്ന്് അവരെെഴുതുന്നത്്.
ആത്മസമർപ്പണത്തിിന്് അടിിമജീീവിിതംം എന്നർഥമുണ്ടെ�ന്ന്് പ്രേ�മംം എന്ന കവിിതയിിൽ കവിി
പറയുന്നുണ്ട്്.
നിിന്നെ�ക്കണ്ടെ�ത്തുംംമുമ്പു ഞാാൻ കവിിതയെ�ഴുതിിയിിരുന്നു, ചിിത്രംംവരച്ചിിരുന്നു
സുഹൃത്തുക്കളുമൊ�ൊത്തു നടക്കാാനിിറങ്ങിിയിിരുന്നു.
ഇപ്പോ�ോൾ നിിന്നെ� ഞാാൻ പ്രേ�മിിക്കാാൻ തുടങ്ങിിയിിരിിക്കെ�,
എന്റെ� ജീീവിിതംം
നിിന്നിിൽ ചുരുണ്ടുറങ്ങുന്ന ഒരു വൃദ്ധനാായയെ�പ്പോ�ോലെ�,
സ്വാാ�സ്ഥ്യംം� കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
—പ്രേ�മംം
നാായയെ�പ്പോ�ോലെ� ചുരുണ്ടുറങ്ങുന്ന പ്രണയംം സ്വവസ്ഥമാാണ്്; പക്ഷേ�, സർഗാാത്മകത നഷ്ടമാായതാാണ്്.
ആത്മീീയവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട, ആത്മസമർപ്പണസ്വവഭാാവമുള്ള പ്രണയംം ഷണ്ഡജീീവിിതങ്ങളെെയുംം
തടവുജീീവിിതങ്ങളെെയുമാാണ്് നിിർമിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കവിിത പറയുന്നുണ്ട്് .
ശരീീരമാാത്രപ്രണയത്തിിന്റെ� മഹത്വവവത്്കരണമല്ല, മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കവിിത. ആത്മീീയപ്രണയംം
അത്രമേ�ൽ കെ�ട്ടതാായതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മലിിനശരീീരത്തെ� പുണരാാൻ അവർ ഒരുമ്പെ�ടുന്നത്്.
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ഞാാൻ മരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
എന്റെ� മാം�ംസവുംം അസ്ഥിികളുംം
ദൂരെെയെ�റിിഞ്ഞുകളയരുത്്.
അവ കൂനകൂട്ടിിവെ�ക്കുക.
അവ അവയുടെെ ഗന്ധത്താാൽ പറയട്ടെെ,
ജീീവിിതത്തിിന്് മേേന്മയുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്്.
അവസാാനംം
സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� മാാഹാാത്മ്യയമെെന്താായിിരുന്നുവെ�ന്ന്്.
—അർഥന
ആ ശരീീരഖണ്ഡങ്ങൾ ആത്മീീയാാധിികാാരവ്യയവസ്ഥയുംം പണമുതലാാളിിത്തവ്യയവസ്ഥയുംം കൊ�ൊത്തിി
നുറുക്കിി ശ്മശാാനത്തിിലേ�ക്ക്് വലിിച്ചെ�റിിഞ്ഞ വാാസവദത്തയുടെെ ശരീീരഭാാഗങ്ങളാാണ്്; ആത്മീീയപ്ര
ണയത്തെ� നിിഷേ�ധിിക്കാാൻ രേ�വാാനദിിയുടെെ ആഴങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വലിിച്ചെ�റിിഞ്ഞ ലീീലാാമദനന്മാാരുടെെ
ദേ�ഹരൂപങ്ങളാാണ്്. ആത്മീീയപ്രണയത്തിിന്റെ� നിിഷേ�ധവാാക്കാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കവിിത. ആത്മീീ
യാാനുരാാഗത്തിിനുള്ളിിലെ� ദുരന്തത്തെ�യാാണ്് ആശാാൻ പ്രമേ�യമാാക്കിിയതെ�ങ്കിിൽ ശരീീരമാാത്രപ്രണയ
ത്തിിനുള്ളിിലെ� ഗതിികേ�ടിിനെ�യാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്്. ജീീവിിതത്തെ� ശരീീരംം, ആത്മാാവ്്
എന്ന്് വെ�ട്ടിിമുറിിച്ച അധിികാാരവ്യയവസ്ഥകൾക്കെ�തിിരെെ പൂരകസ്വവഭാാവമുള്ള രണ്ടിിടങ്ങളിിൽനിിന്ന്്,
വ്യയത്യയസ്തകാാലങ്ങളിിൽനിിന്ന്് കലഹിിക്കുകയാായിിരുന്നു, അവർ.
എന്നെ�
തുണ്ടുതുണ്ടാായിി ഞാാൻ
വിിതരണംംചെ�യ്യുന്നു.
മക്കൾക്കാായിി
ഭർത്താാവിിനാായിി
മിിത്രങ്ങൾക്കാായിി
അശരണർക്കാായിി
ഒടുവിിൽ
എന്റെ� കണ്ണാാടിിയിിൽ
ഞാാൻ എന്റെ� കണ്ണുകൾമാാത്രംം
കാാണുന്നു:
കണ്ണുനീീരുംം 			

—ദാാനംം

അവഗണനകൾ പാാരമ്യയത്തിിലേ�റ്റുവാാങ്ങുമ്പൊ�ൊഴുംം താാൻ ആർക്കെ�ല്ലാം�ം അനിിവാാര്യയത ആകുന്നുവെ�ന്ന്്
സ്ത്രീീ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. തന്റെ� വിിലയേ�റിിയ സമയംം (താാൻതന്നെ�) പലർക്കാായിി വീീതിിക്കപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്ന്്
അവൾക്ക്് ബോ�ോധ്യയമാാകുന്നു.
വീീട്ടിിൽ ആകെ�ക്കൂടിിയുള്ള ഒരേ�യൊ�ൊരു സ്ത്രീീക്ക്്
അസുഖംം വന്നു
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അവൾ
ജോ�ോലിികളുടെെ തിിരക്കിിൽ
ഉന്മത്തനാായ വെ�ളിിച്ചപ്പാാടിിനെ�പ്പോ�ോലെ�
വീീടുമുഴുവൻ ഓടിിനടന്നവളാായിിരുന്നു.
അവളുടെെ ഒട്ടിിയ കവിിളുകളുംം
മെെലിിഞ്ഞ കാാലുകളുംം
നോ�ോക്കിി
മക്കൾ പറയുമാായിിരുന്നു
അമ്മേ�, അമ്മ ഒരു കോ�ോലാാടുതന്നെ�.
അവർ അവളെ� ഒരു വീീൽചെ�യറിിലിിരുത്തിി
ആശുപത്രിിയിിലേ�ക്കു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയപ്പോ�ോൾ
അടഞ്ഞുപോ�ോയ കണ്ണുകൾ തുറന്ന്്
അവൾ പറഞ്ഞു:
വിിടൂ, എന്നെ� വിിടൂ
അതാാ പരിിപ്പു കരിിഞ്ഞ മണംംവരുന്നു
—കോ�ോലാാട്്
പ്രമേേയംം കോ�ോലാാട്് എന്ന കഥയിിലേ�തുതന്നെ�. വീീട്ടിിൽ ആകെ�ക്കൂടിിയുള്ള ഒരേ�യൊ�ൊരുസ്ത്രീീ രൂപഭംംഗിി
സംംരക്ഷിിക്കാാൻ സമയമിില്ലാാത്തവളുംം തിിരക്കിിട്ട്് അങ്ങോ�ോട്ടുമിിങ്ങോ�ോട്ടുംം ഓടിിനടക്കുന്നവളുമാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� വേ�ണ്ടപ്പെ�ട്ടവരാാൽത്തന്നെ� പരിിഹാാസ്യയയുമാാകുന്നു, അവൾ. പക്ഷേ� ആ
നിിഷ്കാാമകർമമാാണ്് വീീടിിനെ� വ്യയവസ്ഥാാപിിത വീീടാായിി നിിലനിിർത്തുന്നതെ�ന്ന ബോ�ോധ്യംം� അവൾക്കുണ്ട്്.
പ്രത്യയക്ഷമാായ അവഗണനകൾക്കുനടുവിിൽപ്പോ�ോലുംം എല്ലാാവരുടെെയുംം സ്വവച്ഛതയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി
ഞാാനിിവിിടെെ ഉണ്ടാായേ�തീീരൂ എന്നാാണവൾ ചിിന്തിിക്കുന്നത്്. അലസയല്ലാാത്ത അവൾക്ക്് ജീീവിിതംം
മടുപ്പുനിിറഞ്ഞതോ�ോ മൃത്യുുചിിന്ത കലർന്നതോ�ോ അല്ല. മരിിക്കാാൻപോ�ോലുംം അവൾക്കു നേ�രമിില്ല. അത്രയ്ക്ക്്
കർത്തവ്യയബദ്ധയാാണ്്, തന്റെ� ഉണ്മ ആഘോ�ോഷിിക്കുന്നവളാാണ്്, ഇവിിടെെ സ്ത്രീീ. അവളിില്ലാാത്ത വീീട്്
നിികത്താാനാാവാാത്ത മഹാാശൂന്യയതയാാണെ�ന്ന്് അവൾക്കുനന്നാായറിിയാംം� - വിിളിിച്ചുപറയുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം.
നിിലവിിലിിരിിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാാ� കുടുംംബവ്യയവസ്ഥയിിൽ സ്ത്രീീ എങ്ങനെ�യാാണ്് മൃഗരൂപമാായിി വിിക
ലീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നാാണ്് ഈ കവിിത അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. സ്നേ�ഹമയിിയാായ ഭാാര്യയ, ഉത്ത
രവാാദിിത്തമുള്ള ഗൃഹനാായിിക, അമ്മ എന്നീീ സംംപ്രത്യയയങ്ങൾക്കുള്ളിിലിിരിിക്കുന്നത്് ഒട്ടിിയകവിിളുംം
മെെലിിഞ്ഞ കാാലുകളുമുള്ള കോ�ോലാാടിിന്റെ� ജീീവിിതംം മാാത്രമാാണെ�ന്നുംം അവളെെ രോ�ോഗാാതുരമാാക്കുന്ന
പരിിപ്പുകരിിഞ്ഞ മണത്തിിൽനിിന്ന്് വിിമോ�ോചനമിില്ലെ�ന്നുംം കവിിത പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുന്നു. ആടുജീീവിിതവുംം
രോ�ോഗവുംം അടുക്കളയുംം ആശുപത്രിിയുംം പരസ്പരംം കൂടിിക്കുഴഞ്ഞ്് ഒന്നാായിിമാാറുന്നു.
ഞാാൻ ഇഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കാാൻ
എന്നെ� അനുവദിിക്കുക.
ഞാാൻ സംംസാാരിിക്കുന്ന ഭാാഷ
എന്റേ�താാകുന്നു.
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അതിിന്റെ� വൈൈചിിത്ര്യയങ്ങൾ
അതിിന്റെ� വൈൈകല്യയങ്ങൾ
എല്ലാം�ം എന്റേ�ത്്
എന്റേ�ത്് മാാത്രംം
—ഒരു മുഖവുര
‘ഒരു സ്ത്രീീയെ�ന്നനിിലയ്ക്ക്് ഞാാനുംം എന്റെ� അനുഭവങ്ങളെെ അവയുടെെ ശരീീരപരതയോ�ോടെെ, സങ്കീീർണതയോ�ോടെെ, പൂർണതയോ�ോടെെ, സ്വവയംം നിിയന്ത്രണംംകൊ�ൊണ്ടു പരിിമിിതമാാക്കാാതെ�, പുറമേ�നിിന്നുള്ള
വേ�ർതിിരിിക്കലുകളുംം വിിലയിിരുത്തലുകളുംം അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കാാതെ� ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ പഠിിച്ചാാൽ
എന്റെ� അനുഭവങ്ങളുടെെ സാാധുതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഉത്തമബോ�ോധ്യയത്തോ�ോടെെയുംം യുക്തിിസഹമാായുംം
ശ്രദ്ധാാപൂർവമാായുംം അവതരിിപ്പിിക്കാാനെ�നിിക്കു കഴിിഞ്ഞാാൽ, ഞാാൻ ഒരു പുതിിയ ഭാാഷയിിലാായിിരിിക്കുംം
സംംസാാരിിക്കുക.' (Mary Gentile:1982). പുരുഷൻ കാാണിിച്ചുതന്ന സ്ത്രീീയെ�യല്ല, സ്ത്രീീയുടെെ ആവിിഷ്കാാര
ങ്ങളിിൽ നാം�ം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്്. പുരുഷൻ ആവിിഷ്കരിിച്ച സ്ത്രീീയുംം ആ ഭാാഷയുംം സ്ത്രീീക്ക്് അന്യയമാാണ്്. അതു
മാാത്രമല്ല, മറ്റെെന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ ആണ്് സ്ത്രീീ. എഴുത്ത്് പുരുഷന്റെ� മാാത്രംം മണ്ഡലമാായിിരുന്നതിിനാാൽ
ഈ മറ്റെെന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ എവിിടെെയുംം ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നിില്ല. പുരുഷൻ ആവിിഷ്കരിിക്കാാത്ത
സ്ത്രീീയുടെെ മറുപുറമാാവിിഷ്കരിിക്കാാൻ സ്ത്രീീക്കുമാാത്രമേ� കഴിിയു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� തനതാായ
ഒരുഭാാഷയുംം സ്ത്രീീക്കു കൂടിിയേ�കഴിിയു. സ്ത്രീീസ്വവത്വാാ�വിിഷ്കാാരംം ഒരു ദൗ�ത്യയമാായിി മാാധവിിക്കുട്ടിി സ്വവമേ�ധയാാ
ഏറ്റെെടുക്കുകയുണ്ടാായിി.
സാാരിിയുടുക്കുക, പെ�ണ്കട്ടിിയാാവുക, ഭാാര്യയയാാവുക, പാാചകക്കാാരിിയാാവുക, വേ�ലക്കാാരിിയുമാായിി
വഴക്കിിടുന്ന വീീട്ടമ്മയാാവുക, ഒരു ഗൃഹത്തിിനു യോ�ോജിിച്ച ഭൂഷണമാാവുക എന്നിിങ്ങനെ� എന്തെ�ല്ലാംം�
ആവണമെെന്നുംം മതിിലുകളിിൽ കയറിി ഇരിിക്കരുത്്, പർദ്ദകൾ നീീക്കിി വെ�ളിിയിിലേ�ക്കുനോ�ോക്കരുത്്,
പ്രണയബന്ധങ്ങളിിൽ വഞ്ചിിക്കപ്പെ�ട്ടാാലുംം അന്ധാാളിിപ്പോ�ോടെെ ഉച്ചത്തിിൽ കരയരുത്്.., എന്നിിങ്ങനെ�
എന്തെ�ല്ലാം�ം ആവരുത്് എന്നുംം അധിികാാരവ്യയവസ്ഥ പാാസ്സാാക്കിിയ അലിിഖിിതനിിയമങ്ങൾ
അനുസരിിക്കാാൻ ബാാധ്യയസ്ഥയാായിിരുന്നു, എന്നുംം സ്ത്രീീ. ആത്മബോ�ോധമുള്ള സ്ത്രീീയെ� ഇത്തരംം
വിിലക്കുകൾ അസ്വവസ്ഥയാാക്കുമെെങ്കിിലുംം പ്രതിികരിിച്ചാാലുണ്ടാാകുന്ന ഭവിിഷ്യയത്തോ�ോർത്ത്്
സഹിിക്കുകയാായിിരുന്നു, പതിിവ്്. ഇത്തരംം വിിലക്കുകളെെല്ലാം�ം മാാധവിിക്കുട്ടിി അതിിജീീവിിച്ചത്്
തന്റെ� സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങൾക്ക്് ആവോ�ോളംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമേ�കിിയാായിിരുന്നു. ശരീീരത്തിിന്റെ� തൃഷ്ണകൾ
പാാവനമാായിിക്കരുതുന്നതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അവയൊ�ൊന്നുംം മറച്ചുവെ�ക്കേ�ണ്ടതിില്ലെ�ന്ന്് അവർ
കരുതുന്നു. സ്ത്രീീശരീീരത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മാാവിിഷ്കാാരവുംം സ്ത്രീീമനസ്സിിന്റെ� സകലകാാമനകളുടെെയുംം അപഗ്രഥനവുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന വിിശാാലമണ്ഡലമാാണ്്, ഈ കാാവ്യയലോ�ോകംം.
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ഡോ�ോ. ഷീീബാാ ദിിവാാകരൻ
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആർട്്സ്് &സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ.
കാാലിിക്കറ്റ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി മുൻ സെ�നറ്റ്് അംംഗംം. മിികച്ച എൻ.എസ്്.എസ്്. പ്രോ�ോഗ്രാംം� ഓഫീീസർക്കുള്ള ദേേശീീ
യപുരസ്കാാരംം നേ�ടിി. പെ�ണ്കവിിത മലയാാളത്തിിൽ (പഠനംം), ഗീീതാാഹിിരണ്യയൻ, ഇടശ്ശേ�രിി (ജീീവചരിിത്രങ്ങൾ),
രാാവിിലെ� അടുക്കളയിിൽ (കവിിതാാസമാാഹാാരംം), പുതിിയകഥ പുതിിയ വാായന (എഡിി.), പുതുകവിിതാാവാാ
യനകൾ (എഡിി.) എന്നിിവ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ.

ചിികിിത്സയുടെെ നൈൈതിികത മലയാാളസിിനിിമയിില്
സുഷമകുമാാരിി കെ�.എസ്്.

അസ്സോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസര്, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിികോ�ോളേ�ജ്്, തിിരുവനന്തപുരംം

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
സമകാാലിിക സമൂഹത്തിില് ഏറെെ പ്രസക്തമാായൊ�ൊരു വിിഷയമാാണ്് ചിികിിത്സയുടെെ നൈൈതിികത.
സാാഹിിത്യയബന്ധിിയാായിി അധിികംം പഠനവിിധേ�യമാായിിട്ടിില്ലാാത്ത ഈ വിിഷയംം സാാധ്യയതകളുടെെ
വലിിയൊ�ൊരു ലോ�ോകംം തുറന്നുതരുന്നു. കലയുംം സാാഹിിത്യയവുംം എക്കാാലത്തുംം സാാമൂഹിിക മൂല്യയങ്ങള് നിില
നിിര്ത്തുന്നതിില് ഗണ്യയമാായ പങ്ക്് വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. 20-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� കലയാായ സിിനിിമ അറിിഞ്ഞുംം
അറിിയാാതെ�യുംം മാാനുഷിികമൂല്യയത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരോ�ോപാാധിിയാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. ചിികിിത്സയുംം ചിികിി
ത്സാാകേ�ന്ദ്രങ്ങളുംം തുടക്കംം മുതലേ� സിിനിിമയ്ക്ക്് വിിഷയമാായിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ചിികിിത്സയുടെെ നൈൈതിികത അഭ്ര
പാാളിികളിില് അധിികംം തെ�ളിിഞ്ഞുകണ്ടിിട്ടിില്ല. സമകാാലിികമാായിി പുറത്തിിറങ്ങിിയ ചിില സിിനിിമകള് ഈ
വിിഷയത്തെ� ഗൗൗരവത്തോ�ോടെെ സമീീപിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അതേ�പ്പറ്റിിയുള്ള ഒരന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
താാക്കോ�ോല്വാാക്കുകള്: ചിികിിത്സാാ നൈൈതിികത, ഹിിപ്പോ�ോക്രാാറ്റിിക്് ഓത്ത്്, ചിികിിത്സാാ നൈൈതിികത
യുടെെ നാാല്് തൂണുകള്, മലയാാളസിിനിിമയിിലെ� ചിികിിത്സാാ നൈൈതിികത.

സിിനിിമയുംം സാാമൂഹിിക പ്രതിിബദ്ധതയുംം

20-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനെ� മാാത്രമല്ല 21-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനെ�യുംം ഏറ്റവുമധിികംം സ്വാാ�ധീീനിിച്ച ദൃശ്യയകലാാരൂപംം
സിിനിിമ തന്നെ�. നവസാാങ്കേ�തിികതയുടെെ ഈ കാാലഘട്ടത്തിില് അത്് കൂടുതല് സാാധ്യയതകളുടെെ
ലോ�ോകംം തുറന്ന്് തരുന്നു. എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ദൃശ്യയകല സിിനിിമയാാകുന്നു
എന്നുള്ള ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ഒരു ഉത്തരമേ�യുള്ളൂ. അത്് ജീീവിിതത്തോ�ോട്് അത്രമാാത്രംം ചേ�ര്ന്നുനിില്ക്കുന്നു.
മനുഷ്യയന് ജീീവിിക്കുന്നതുംം പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നതുംം ചിില പ്രത്യേ�േക മൂല്യയവ്യയവസ്ഥകളുടെെ അടിിസ്ഥാാ
നത്തിിലാാണ്്. മൂല്യയച്യുുതിികളുടെെയുംം മൂല്യയനിിരാാസത്തിിന്റെ�യുംം കാാലഘട്ടങ്ങളിില് അതിിനെ� തിിരിിച്ചുപിി
ടിിക്കുക എന്ന ദൗ�ത്യംം� പലകാാലഘട്ടത്തിിലുംം കലകള് നിിര്വ്വഹിിച്ചിിരുന്നു. തുള്ളലുംം നാാടകവുംം മറ്റുംം
ഇത്് സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. എന്നാാല് ഈ ദൗ�ത്യംം� സിിനിിമ എത്രമാാത്രംം നിിര്വ്വഹിിക്കുന്നു എന്നന്വേ�േഷിി
ക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. സാാമൂഹിിക പ്രതിിബദ്ധത എന്നൊ�ൊന്ന്് ചലച്ചിിത്രത്തിിന്് സാാധ്യയമാാകുന്നുണ്ടോ�ോ എന്നത്്
വളരെെ പ്രസക്തമാായൊ�ൊരു ചോ�ോദ്യയമാാണ്്. അധീീശമാാര്ഗ്ഗത്തിിന്റെ� മൂല്യയങ്ങളുംം ജീീവിിതശൈൈലിികളുംം
പട്ടിിണിിക്കാാരുംം കീീഴാാളരുംം ഉള്പ്പെ�ടുന്ന പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിലേ�ക്ക്് അടിിച്ചേ�ല്പ്പിിക്കാാനാാണ്് സിിനിിമ
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പലപ്പോ�ോഴുംം ശ്രമിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ഇത്് സമൂഹമനസിിനെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന വിിധത്തിില് കൈൈകാാര്യം�ം
ചെ�യ്യാാന് സിിനിിമാാലോ�ോകത്തിിനാാകുന്നു. മലയാാളസിിനിിമയുംം ഇതിിനൊ�ൊരപവാാദമല്ല. പക്ഷേ�
പുതുസിിനിിമകളിില് ചിിലതെ�ങ്കിിലുംം ഈ സങ്കല്പനങ്ങളെെ പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുന്നുവെ�ന്നത്് മാാറ്റത്തിിന്റെ�
സൂചനയാാണ്്. അത്തരംം സിിനിിമകള് പ്രേ�ക്ഷകര് ഏറ്റെെടുക്കുന്നുവെ�ന്നതുംം ആശാാസ്യയകരമാായ
വസ്തുതയാാണ്്.
സമൂഹത്തിിന്റെ� ആവശ്യയങ്ങള് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്് സിിനിിമ നിിര്മ്മിിക്കുക എന്നത്് സിിനിിമാാവ്യയ
വസാായത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യയമല്ല. മനുഷ്യയന്റെ� മൃദുലവിികാാരങ്ങളെ� ചൂഷണംം ചെ�യ്ത്് സാാമ്പത്തിികലാാഭംം
കൊ�ൊയ്യുകയാാണ്് അവരുടെെ ലക്ഷ്യംം�. എന്നാാല് യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തെ� ചരിിത്രപരമാായുംം വിിമര്ശനാാ
ത്മകമാായുംം അപഗ്രഥിിച്ച്് സാാമൂഹിികമാായുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായുംം തിിരിിച്ചറിിവിിന്റെ� പാാത തുറന്നുതരുന്ന
ചിില സിിനിിമകള് ഉണ്ട്്. ഇത്് പക്ഷേ� ജീീവിിതത്തിിന്റെ� യഥാാതഥമാായ ആവിിഷ്കാാരമാാവണമെെന്നിില്ല.
കല പലപ്പോ�ോഴുംം അതിിശയോ�ോക്തിിയുടെെ പ്രകടനമാാണെ�ന്നിിരിിക്കെ� അയഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�യുംം
ഭാാവനയുടെെയുംം തലങ്ങള് അതിില് ഉള്ച്ചേ�രാം�ം. ‘തെ�ല്ലിിതിിന്സ്പര്ശമിില്ലാാതിില്ല’ എന്ന കാാഴ്ചപ്പാാട്്
അലങ്കാാരത്തിിനു മാാത്രമല്ല കലകള്ക്കുംം യോ�ോജിിക്കുന്നതാാണല്ലോ�ോ.

ചിികിിത്സാാ നൈൈതിികത (Medical Ethics)

സമകാാലിിക സമൂഹത്തിില് ഏറെെ പ്രസക്തമാായ ഒരു വിിഷയാാണ്് ചിികിിത്സാാ നൈൈതിികത (Medical
Ethics). നൈൈതിികത എന്ന വാാക്കിിന്് നീീതിിയെ� സംംബന്ധിിച്ചത്്, സാാന്മാാര്ഗ്ഗിികമാായ, ആദ്ധ്യാാ�ത്മിിക
മാായ എന്നൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് അര്ത്ഥംം. ചിികിിത്സയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ചിിന്തിിക്കുമ്പോ�ോള് നീീതിിയെ�
സംംബന്ധിിച്ചത്് എന്ന അര്ത്ഥതലമാാണ്് കൂടുതല് യോ�ോജിിക്കുക. ധാാര്മ്മിികതത്വവങ്ങള്, മൂല്യയങ്ങള്
എന്നൊ�ൊക്കെ�പ്പറയാംം�. വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രമേേഖലയിില് ഈ മൂല്യയങ്ങള് അഥവാാ തത്വവങ്ങളെെ എങ്ങനെ�
നീീതിിപൂര്വ്വംം നിിര്വ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്നതാാണ്് നൈൈതിികത എന്ന വാാക്കുകൊ�ൊണ്ട്് ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്.
ചിികിിത്സയുടെെ നൈൈതിികത നാാല്് തൂണുകളിിലാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.

I സ്വവയംംഭരണംം (Autonomy)

സ്വവന്തംം ചിികിിത്സ രോ�ോഗിിതന്നെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നു എന്നതാാണ്് ഇതിിന്റെ� കാാതല്. സ്വവയംം ആരോ�ോഗ്യയ
സംംരക്ഷണ തീീരുമാാനങ്ങൾ എടുക്കാാനുള്ള രോ�ോഗിിയുടെെ അവകാാശത്തെ� ഇതു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.
രോ�ോഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അടിിസ്ഥാാന വിിവരങ്ങള് ഡോ�ോക്ടർമാാർ രോ�ോഗിികളെെ അറിിയിിക്കുകയുംം
ഉപദേേശിിക്കുകയുംം വേ�ണംം. വൈൈദ്യോ�ോ�പദേ�ശത്തിിന്് വിിരുദ്ധമാാണെ�ങ്കിിലുംം അന്തിിമ തീീരുമാാനംം എല്ലാാ
യ്പോ�ോഴുംം രോ�ോഗിിയുടേേതാായിിരിിക്കണംം. തിിരിിച്ചറിിവുള്ള, സ്വവയംംബോ�ോധമുള്ള ഒരു രോ�ോഗിിക്ക്് അയാാളുടെെ
ആഗ്രഹമനുസരിിച്ച്് ചിികിിത്സ, മരുന്നുകള്, ശസ്ത്രക്രിിയ ഇവ സ്വീീ�കരിിക്കാാനോ�ോ നിിരസിിക്കാാനോ�ോ
കഴിിയുംം. ഇമ്മാാനുവല് കാാന്റിിന്റെ� ദൃഢമാായ അനിിവാാര്യയത Categorical Imperative എന്ന
തത്വവസംംഹിിതയിില്നിിന്ന്് കടംംകൊ�ൊണ്ടതാാണിിത്്. ഇതിിന്് നാാലു തലങ്ങള് ഉണ്ട്്.
എ) ആതുരാാലയത്തേ�യുംം ഡോ�ോക്ടറേ�യുംം തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കാാനുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� രോ�ോഗിിയുടെെ
മൗ�ലിികാാവകാാശമാാണ്്.
ബിി)	രോ�ോഗസംംബന്ധമാായ സത്യംം� രോ�ോഗിിയോ�ോട്് തുറന്ന്് പറയാാന് ചിികിിത്സകന് ബാാധ്യയസ്ഥ
നാാണ്്.
സിി)	ചിികിിത്സാാസംംബന്ധിിയാായ ഏത്് കാാര്യം�ം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴുംം രോ�ോഗിിയിില്നിിന്ന്് സമ്മതപത്രംം
വാാങ്ങണംം.
ഡിി)	ചിികിിത്സാാരഹസ്യാാ�ത്മകത (confidentiality) ഡോ�ോക്ടര് രോ�ോഗിിയോ�ോടു പാാലിിക്കേ�
ണ്ട പ്രധാാന ഉടമ്പടിിയാാണ്്. രോ�ോഗിിയെ� വഞ്ചിിക്കാാനോ�ോ ചതിിക്കാാനോ�ോ പാാടിില്ല.
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II. പ്രയോ�ോജനംം (beneficence)

എല്ലാാ ആരോ�ോഗ്യയസംംരക്ഷണദാാതാാക്കളുംം അവരുടെെ രോ�ോഗിിയുടെെ ആരോ�ോഗ്യംം� മെെച്ചപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിലുംം
ഏത്് സാാഹചര്യയത്തിിലാായാാലുംം രോ�ോഗിിക്ക്് ഏറ്റവുംം നല്ലത്് മാാത്രംം ചെ�യ്യുന്നതിിലുംം ശ്രദ്ധിിക്കണംം.

III. ഒഴിിവാാക്കേ�ണ്ട വസ്തുതകള് (Non Maleficence)

ഒഴിിവാാക്കേ�ണ്ട വസ്തുതകള് എന്ന ഈ തത്വംം� ‘ഒരു ദോ�ോഷവുംം ചെ�യ്യരുത്്’ എന്നാാണ്് അര്ത്ഥമാാ
ക്കുന്നത്്. അതാായത്്, ഒരു രോ�ോഗിിക്ക്് മെെഡിിക്കൽ ഇടപെ�ടൽ വരുത്തുന്ന ദോ�ോഷംം പരമാാവധിി
കുറയ്ക്കാാൻ ശ്രമിിക്കണംം. രോ�ോഗിിയുടെെ മിികച്ച താാൽപ്പര്യയങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുകയാാണ്്
വേ�ണ്ടത്്. അത്് എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം നാം�ം ഊഹിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ� ലളിിതമാായിിരിിക്കുകയിില്ല.

IV. ന്യാാ�യംം, നീീതിി (Justice)

രോ�ോഗിികള്ക്ക്് ചിികിിത്സ നല്കുകയുംം മെെഡിിക്കല് വിിഭവങ്ങള് അനുവദിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോള്
ചിികിിത്സാാദാാതാാക്കള് കഴിിയുന്നത്ര നീീതിി പുലര്ത്താാന് ശ്രമിിക്കണമെെന്നതാാണ്് ഈ തത്വംം�.
അരിിസ്റ്റോ�ോട്ടിിലിിന്റെ� നീീതിിശാാസ്ത്രത്തിില്നിിന്നുംം കടംം കൊ�ൊണ്ടതാാണിിത്്. ‘Fairness’ എന്നൊ�ൊരു
വാാക്കാാണ്് അരിിസ്റ്റോ�ോട്ടിില് ഇതിിനുവേ�ണ്ടിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഇത്് നന്മ (virtue) യിില് അധിി
ഷ്ഠിിതമാാണ്്.
മെെഡിിക്കല് എത്തിിക്സിിന്റെ� ഈ നാാല്് തത്വവങ്ങള് ‘Hypocratic oath’ എന്ന പേ�രിില്
മെെഡിിക്കല് വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിികള് തങ്ങളുടെെ ബിിരുദച്ചടങ്ങിില് പ്രതിിജ്ഞചെ�യ്യാാറുണ്ട്്. ചിികിിത്സയുടെെ
നൈൈതിികത കാാത്തുസൂക്ഷിിക്കാാന് ഇങ്ങനെ� പ്രതിിജ്ഞാാബദ്ധരാായാാണ്് ഓരോ�ോ വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിിയുംം ചിികിി
ത്സാാരംംഗത്തേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുന്നത്്. പൗൗരാാണിിക ഭാാരതീീയ ചിികിിത്സാാപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം
പരിിശോ�ോധിിച്ചാാല് ചരകന്, ശുശ്രുതന്, ധന്വവന്തരിി തുടങ്ങിിയ ആചാാര്യയന്മാാര് പറഞ്ഞുവച്ചതുംം ഈ
നിിയമവ്യയവസ്ഥകളൊ�ൊക്കെ�ത്തന്നെ�യാാണെ�ന്ന്് കാാണാാനാാകുംം.

ചിികിിത്സയുടെെ നൈൈതിികത മലയാാളസിിനിിമയിില്

മലയാാളസിിനിിമ അധിികംം ചര്ച്ചചെ�യ്യാാത്ത ഒരു വിിഷയമാാണ്് ചിികിിത്സയുടെെ നൈൈതിികത.
അപൂര്വ്വംം സിിനിിമകള് മാാത്രമേ� ഈ വിിഷയംം പ്രമേേയമാാക്കിി പുറത്തിിറങ്ങിിയിിട്ടുള്ളൂ. (Wit, The
doctor, something the lord made, awakening തുടങ്ങിിയ പ്രഖ്യാാ�ത ഇംംഗ്ലീീഷ്് സിിനിിമകള്
ഈ വിിഷയംം സമര്ത്ഥമാായിി കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തവയാാണ്് ). എന്നാാല് ചിികിിത്സയുംം അതുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട മറ്റ്് വിിഷയങ്ങളുംം മലയാാളസിിനിിമയ്ക്ക്് ധാാരാാളംം വിിഷയമാായിിട്ടുണ്ട്് താാനുംം. ഡോ�ോക്ടര്,
ഹോ�ോസ്പിിറ്റല്, മെെഡിിക്കല് വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിികള്, ആ പശ്ചാാത്തലത്തിിലുള്ള പ്രണയംം, കുടുംംബജീീവിിതംം
ഇവ പ്രമേേയമാായിി വരുന്ന സിിനിിമകള്ക്ക്് മലയാാളത്തിില് ലോ�ോഭമൊ�ൊന്നുമിില്ല. ഇവയിില് മിിക്കവയുംം
മനോ�ോരോ�ോഗാാശുപത്രിിയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിലുള്ളതാാണ്്. ഇവ പക്ഷേ� വിിലകുറഞ്ഞ തമാാശകളാാലുംം
നിിലവാാരത്തകര്ച്ചയാാലുംം യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിില്നിിന്നുംം ബഹുദൂരംം ഭിിന്നിിച്ചുനിില്ക്കുന്നു. രോ�ോഗിിയെ�യുംം
രോ�ോഗത്തേ�യുംം പറ്റിി പ്രേ�ക്ഷകരിില് തെ�റ്റിിദ്ധാാരണ ജനിിപ്പിിക്കാാനേ� ഇത്തരംം സിിനിിമകള് ഉതകൂ.
‘അശ്വവമേ�ധംം’ പോ�ോലെ�യുള്ള ആദ്യയകാാല സിിനിിമകള് ഈ പ്രമേ�യംം വിിദഗ്ദ്ധമാായിി കൈൈകാാര്യം�ം
ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ‘താാളവട്ടംം’, ‘ഉള്ളടക്കംം’, ‘ഏഴാം�ംനിിലയിിലെ� തീീവണ്ടിി’ തുടങ്ങിിയവ മനോ�ോരോ�ോഗപശ്ചാാ
ത്തലത്തിിലുള്ളതാാണെ�ങ്കിിലുംം ചിികിിത്സാാനൈൈതിികതയെ�ക്കൂടിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാന് ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്.
നവസിിനിിമയുടെെ ലോ�ോകത്ത്് ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു പ്രമേ�യംംകൊ�ൊണ്ട്് ആദ്യം�ം ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് ഒരുപക്ഷേ�
2012-ല് പുറത്തിിറങ്ങിിയ ‘അയാാളുംം ഞാാനുംം തമ്മിില്‘ ആവാംം�. അപ്പോ�ോഴുംം പ്രൊ�ൊഫഷണലാായിി തെ�റ്റിി
ദ്ധരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഡോ�ോക്ടറുടെെ (പൃഥിിരാാജ്് അവതരിിപ്പിിച്ച കഥാാപാാത്രംം) വൈൈയക്തിികപ്രശ്നങ്ങള്ക്കാാണ്്
ഇതിില് പ്രാാധാാന്യംം� നല്കിിയിിട്ടുള്ളത്്. മെെഡിിക്കല് എത്തിിക്സ്് പ്രമേ�യമാായിി ഒരു ദശകത്തിിനുള്ളിില്
പുറത്തിിറങ്ങിിയ മൂന്ന്് സിിനിിമകള് ഈ വിിഷയത്തെ� കുറച്ചുകൂടിി ഗൗൗരവമാായിി സമീീപിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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‘അപ്പോ�ോത്തിിക്കിിരിി’, ‘ജോ�ോസഫ്്’, ‘വൈൈറസ്്’ എന്നിിവയാാണവ. ഇതിില് ആദ്യയ രണ്ട്് സിിനിിമകളുംം
ചിികിിത്സാാനൈൈതിികതയുടെെ വിിപരീീതവശങ്ങള് പ്രതിിഫലിിക്കുമ്പോ�ോള് ‘വൈൈറസ്് ’ അതിിന്റെ� ആരോ�ോ
ഗ്യയപരമാായ വശങ്ങളെ� മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നു.

അപ്പോ�ോത്തിിക്കിിരിി

2014-ല് പുറത്തിിറങ്ങിിയ ‘അപ്പോ�ോത്തിിക്കിിരിി’ (ഫ്രഞ്ച്് ഭാാഷ കടംംകൊ�ൊണ്ട ലാാറ്റിിന്വാാക്ക്് - ആതു
രസേ�വകന് എന്നര്ത്ഥംം) എന്ന സിിനിിമ ചിികിിത്സാാനൈൈതിികതയുടെെ പ്രാാധാാന്യംം� ദീീര്ഘവീീക്ഷ
ണത്തോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചിിരുന്നു. ‘മേ�ല്വിിലാാസംം’ പോ�ോലെ�യൊ�ൊരു സിിനിിമയുടെെ
സംംവിിധാായകനാായ ‘മാാധവരാം�ംദാാസ്് ’ ഒരിിക്കലുംം ഒരു കച്ചവടസിിനിിമയുടെെ വക്താാവല്ലെ�ന്ന്് ‘അപ്പോ�ോ
ത്തിിക്കിിരിി’യുംം അടിിവരയിിടുന്നു. പഞ്ചനക്ഷത്രഹോ�ോസ്പിിറ്റലുകളിില് നടക്കുന്ന മരുന്നു പരീീക്ഷണങ്ങ
ളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിില് നിിര്മ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട ഈ സിിനിിമ നിിസ്സഹാായരുംം അശരണരുമാായ നിിര്ദ്ധ
നരോ�ോഗിികള് ഗിിനിിപ്പന്നിികളെ�പ്പോ�ോലെ� മരണത്തിിലേ�ക്ക്് ചവിിട്ടിിത്താാഴ്ത്തപ്പെ�ടുന്നത്് വൈൈകാാരിിക
തീീവ്രതയോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. മരുന്നുപരീീക്ഷണംം, യഥാാര്ത്ഥത്തിില്, മനുഷ്യയരിില് നേ�രിിട്ട്്
പാാടിില്ല എന്നാാണ്് നിിയമമെെങ്കിിലുംം ആധുനിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്ര പരീീക്ഷണങ്ങള് പലപ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യയ
നിില്ത്തന്നെ� നേ�രിിട്ട്് നടത്തപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. പാാശ്ചാാത്യയരാാജ്യയങ്ങളിില് രോ�ോഗിികളോ�ോട്് ഇതേ�പ്പറ്റിി വിിശദീീ
കരിിക്കുകയുംം അവരുടെെ അനുവാാദംം നേ�ടിിയശേ�ഷംം മാാത്രംം പരീീക്ഷണംം നടത്തുകയുമാാണ്് പതിിവ്്.
എന്നാാല് ഇന്ത്യയന് ഹോ�ോസ്പിിറ്റല് വ്യയവസാായത്തിില് തന്ത്രപരമാായൊ�ൊരു കച്ചവടസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം
ചൂഷണത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഗമാാണിിത്്. സിിനിിമ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന മുഖ്യയകാാഴ്ചപ്പാാടുംം ഇത്് തന്നെ�യാാണ്്.
ചാാരിിറ്റിിയിിലൂടെെ ചിികിിത്സാാ വാാഗ്ദാാനംം ചെ�യ്യുകയുംം സൗൗജന്യയചിികിിത്സ എന്ന പേ�രിില് നടത്തപ്പെ�ടുന്ന
മരുന്ന്് പരീീക്ഷണംം പുറംംലോ�ോകംം അറിിയപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പാാവപ്പെ�ട്ടവന്റെ� നിിസ്സ
ഹാായതയെ� അതിിവിിദഗ്ദ്ധമാായിി ചൂഷണംം ചെ�യ്യുന്ന ഇത്തരംം ഏര്പ്പാാടുകള് വെ�റുംം കെ�ട്ടുകഥകള്
മാാത്രമല്ലാായെ�ന്നുള്ളത്് ഇന്ന്് പല അനുഭവങ്ങളുംം സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ട്്.
സുരേ�ഷ്്ഗോ�ോപിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന കേ�ന്ദ്രകഥാാപാാത്രമാായ ഡോ�ോക്ടര് മാാനുഷിികമൂല്യംം�
ഉള്ളവനുംം ചിികിിത്സാാനൈൈതിികയിില് വിിശ്വവസിിക്കുന്നവനുമാാണ്്. പക്ഷേ� ഹോ�ോസ്പിിറ്റല് മാാഫിിയയുടെെ
പിിടിിയിില് അകപ്പെ�ട്ടുപോ�ോകുന്ന അയാാള് പാാവപ്പെ�ട്ട രോ�ോഗിികളുടെെ ദുരന്തങ്ങള്ക്കു മുന്നിില് നിിസ്സ
ഹാായനാായിി പോ�ോകുന്നു. ഇതേ� ഹോ�ോസ്പിിറ്റലിില് അപകടത്തിില്പ്പെ�ട്ട്് എത്തിിച്ചേ�ര്്ന്ന്് മരുന്ന്് പരീീ
ക്ഷണത്തിിന്് വിിധേ�യനാാകേ�ണ്ടിിവരുന്നതോ�ോടെെ ഡോ�ോക്ടറുടെെ പതനംം പൂര്ണ്ണമാാവുകയാാണ്്.
അബോ�ോധാാവസ്ഥയിില് യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�യുംം അയഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകത്തിി
ലൂടെെ മാാറിിമാാറിി സഞ്ചരിിക്കുന്ന ഡോ�ോക്ടറെെത്തേ�ടിി മരുന്നുപരീീക്ഷണത്തിിന്് വിിധേ�യരാായിി മരിിച്ച,
രോ�ോഗിികള് ഒന്നിിനുപിിറകേ� ഒന്നാായിി വരുകയുംം കുറ്റബോ�ോധത്തിിന്റെ� ആഴക്കടലിിലേ�ക്ക്് അയാാളെെ
തള്ളിിയിിടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ജയസൂര്യയ അവതരിിപ്പിിച്ച കഥാാപാാത്രംം ആതുരസേ�വനരംംഗത്തെ� സ്വാാ�
ര്ത്ഥതയുടെെയുംം ലാാഭക്കൊ�ൊതിിയുടെെയുംം മാാഫിിയാാ സംംഘത്തിിന്റെ� തനിിനിിറംം വെ�ളിിച്ചത്തുകൊ�ൊണ്ടു
വരാാന് പര്യാ�ാപ്തമാാക്കുന്നവിിധംം അനുവാാചകനുമുന്നിില് നൊ�ൊമ്പരത്തോ�ോടെെ നിിറഞ്ഞ്് നിില്ക്കുന്നു.
ചിികിിത്സാാമാാഫിിയയുടെെ ഇടപെ�ടലുകളിിലൂടെെ ജീീവിിതംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട ധാാരാാളംം മനുഷ്യയരെെ സിിനിിമയിില്
നാം�ം കാാണുന്നു. മനുഷ്യയത്വംം� മരവിിച്ച്് കച്ചവടത്തിിലുംം ലാാഭത്തിിലുംം മാാത്രംം കണ്ണുവയ്ക്കുന്ന ഇവരുടെെ
ചൂണ്ടയിില് നിിന്ന്് ഡോ�ോക്ടര്ക്കുപോ�ോലുംം രക്ഷപ്പെ�ടാാനാാകുന്നിില്ല. സ്വവകാാര്യയ ആശുപത്രിികളിില് നടക്കു
ന്ന ചിികിിത്സ എന്ന ചൂഷണപരിിപാാടിിയിില് ദരിിദ്രനുംം സമ്പന്നനുംം ഒരുപോ�ോലെ� ഇരയാാക്കപ്പെ�ടുന്നു.
‘സ്റ്റെം�ം സെ�ല് കളക്ഷന്‘ എന്ന പേ�രിില് സാാമ്പത്തിികമേേന്മയുള്ളവരെെ തന്ത്രപരമാായിി കബളിിപ്പിി
ക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു ചൂഷണരീീതിിയുംം സിിനിിമയിില് കാാണുന്നുണ്ട്്.
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വാാസ്തവംം, ജലംം തുടങ്ങിിയ കാാമ്പുളള സിിനിിമകളുടെെ സംംവിിധാായകനാായ എംം.പത്മകുമാാര്
സംംവിിധാാനംം ചെ�യ്ത സിിനിിമയാാണ്് 2018-ല് പുറത്തിിറങ്ങിിയ ‘ജോ�ോസഫ്്’. ഒരു റിിട്ടയേ�ഡ്് പോ�ോലീീസ്്
ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥന്റെ� സൂക്ഷ്മബുദ്ധിി അതിിവിിദഗ്്ധമാായിി ഒരു ഹോ�ോസ്പിിറ്റലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രവര്ത്തിി
ക്കുന്ന അവയവക്കച്ചവട മാാഫിിയയെ� നിിയമത്തിിന്റെ� മുന്നിിലെ�ത്തിിക്കുന്ന കഥയാാണിിത്്. സ്വവന്തംം
ജീീവന് തന്നെ�യാാണ്് ജോ�ോജു അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ജോ�ോസഫ്് എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിന്് ഇത്് തെ�ളിി
യിിക്കാാനാായിി പകരംം കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നത്്.
മകളുടെെയുംം ഭാാര്യയയുടെെയുംം അപകടമരണംം സ്വാാ�ഭാാവിികമല്ലെ�ന്ന ജോ�ോസഫിിന്റെ� സംംശയവുംം
അതേ� തുടര്ന്ന്് അയാാള് നടത്തുന്ന അന്വേ�േഷണംം കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കുന്ന ചിില നടുക്കുന്ന യാാഥാാര്ത്ഥ്യയ
ങ്ങളുമാാണ്് സിിനിിമയുടെെ കാാതല്. അവയവക്കച്ചവട മാാഫിിയസംംഘംം പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്് ജീീവന്
രക്ഷിിക്കേ�ണ്ട ആതുരാാലയങ്ങളുടെെ മറപിിടിിച്ചാാണ്് (ബെ�ന്യാാ�മിിന്റെ� ശരീീരശാാസ്ത്രംം എന്ന നോ�ോവലുംം
സമാാനമാായ പ്രമേ�യമാാണ്് കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നത്്). മുന്കൂട്ടിി തയ്യാാറാാക്കിിയ വ്യയക്തമാായ
പ്ലാാനുകളുപയോ�ോഗിിച്ച്് തന്ത്രപരമാായിി വാാഹനാാപകടങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെ�റുപ്പക്കാാരുംം ആരോ�ോ
ഗ്യയമുള്ളവരുമാായ വ്യയക്തിികളെെ കരുതിിക്കൂട്ടിി ആക്രമിിച്ച്് (സിിനിിമയിില് ഈ സംംഭവങ്ങളൊ�ൊക്കെ� അതിി
ശയോ�ോക്തിി കലര്ത്തിി അസ്വാാ�ഭാാവിികതയോ�ോടെെയാാണ്് ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് ) മസ്തിിഷ്ക്കമരണംം
(brain death) ലേ�യ്ക്ക്് നയിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇവരെെ കച്ചവടമാാഫിിയയുടെെ നിിയന്ത്രണത്തിിലുള്ള
ഹോ�ോസ്പിിറ്റലുകളിില് പ്രവേ�ശിിപ്പിിക്കുകയുംം ബന്ധുക്കളെെ വിിദഗ്ദ്ധമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിച്ച്് അവയവദാാന
ത്തിിന്് സമ്മതിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സര്ക്കാാരിിന്റെ� മൃതസഞ്ജീീവനിി പദ്ധതിിയിില്പ്പെ�ട്ടവര്ക്കെ�ന്ന്്
തെ�റ്റിിദ്ധരിിപ്പിിച്ച്് അവയവങ്ങള് വിിദേ�ശത്തേ�ക്ക്് കടത്തിി കോ�ോടിികള് സമ്പാാദിിക്കുന്ന വലിിയൊ�ൊരു
ശൃംംഖല ഹോ�ോസ്പിിറ്റലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രവര്ത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ� മാാഫിിയയുടെെ
കൈൈകളിില്പ്പെ�ട്ട്് പൊ�ൊലിിയുന്ന നിിസ്സഹാായജീീവിിതങ്ങള് പുറംംലോ�ോകമറിിയാാതെ� എന്നെ�ന്നേ�ക്കു
മാായിി ഇരുട്ടിില് മറയുന്നു. ‘സംംഭവ്യയമാായ അസംംഭവ്യയത’ എന്ന്് പറയാാവുന്ന തരത്തിില് അതിിശയോ�ോ
ക്തിി കലര്ത്തിിയാാണ്് സിിനിിമയിില് ഇത്് ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം സാാധ്യയതയുടെെ ഒരു വശംം കൂടിി
സിിനിിമ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്.
അവയവംം മാാറ്റിിവയ്ക്കലിിനാായിി ഇന്ത്യയയിില് നടപ്പിിലാാക്കിിയ നിിയമമാാണ്് 1974-ല് നിിലവിില്
വന്ന്് ‘ട്രാാന്സ്്പ്ലാാന്റേ�ഷന് ഓഫ്് ഹ്യൂൂമന് ഓര്ഗന്സ്് ആക്ട്്’ (THOA). പിിന്നീീട്് ഈ നിിയമത്തിില്
പല ഭേേദഗതിികള് വന്നിിട്ടുണ്ട്്. ഈ നിിയമപ്രകാാരംം സ്വവമേ�ധയാാ പ്രതിിഫലേ�ച്ഛയിില്ലാാതെ�യുള്ള
അവയവദാാനംം മാാത്രമേ� നിിയമസാാധ്യയമാാകൂ. പതിിയെ� ഇവിിടെെ മരണാാനന്തര അവയവദാാനവുംം
വ്യാാ�പകമാാകാാന് തുടങ്ങിി. 2012 ആഗസ്റ്റ്് 12-ന്്കേ�രള സര്ക്കാാരിിന്റെ� സംംരംംഭമാായ ‘മൃതസഞ്ജീീവനിി’
പദ്ധതിി നിിലവിില് വന്നു. ഇതിിന്റെ� നടത്തിിപ്പിിനാായിി ‘Kerala Network of Organ Sharing
(KNOS) എന്ന ഏജന്സിി രൂപീീകൃതമാായിി. ഇതുവഴിിയാാണ്് കേ�രളത്തിില് മരണാാനന്തര അവയ
വദാാനംം നടക്കുന്നത്്. അവയവംം ലഭ്യയമാാകേ�ണ്ട രോ�ോഗിികളുടെെ മുന്ഗണനാാക്രമംം KNOS തയ്യാാറാാ
ക്കിി വെ�ബ്്സൈൈറ്റ്് നിിര്മ്മിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഒരു വ്യയക്തിിക്ക്് മസ്തിിഷ്കമരണംം സംംഭവിിച്ചാാല് ബന്ധുക്കളുടെെ
അനുമതിിയോ�ോടെെ അവയവദാാനത്തിിന്് സജ്ജീീകരണങ്ങളൊ�ൊരുക്കുന്നതുംം മുന്ഗണനാാക്രമത്തിില്
രോ�ോഗിികളെ� തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നതുംം KNOS അധിികൃതരാാണ്്. ഇത്തരത്തിില് വളരെെ കാാര്യയക്ഷമമാായിി
പ്രവര്ത്തിിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിിയിില് സംംഭവിിച്ചേ�ക്കാാവുന്ന സാാധ്യയതകളുംം പാാളിിച്ചകളുമാാണ്് സിിനിിമ
ശ്രദ്ധയിില്പ്പെ�ടുത്താാന് ശ്രമിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയന്റെ� അവയവങ്ങള് ലക്ഷങ്ങള് വിിലമതിിക്കുന്ന
വിില്പനച്ചരക്കാാക്കുന്ന സമകാാലിികഘട്ടത്തിില് ഇത്തരംം സാാധ്യയതകള് തള്ളിിക്കളയാാവുന്നതല്ല.
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വൈൈറസ്്

മെെഡിിക്കല് എത്തിിക്സിിന്റെ� ആരോ�ോഗ്യയപരമാായ വശങ്ങള് ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന സിിനിിമയാാണ്് വൈൈറസ്്.
‘22 ഫീീമെെയിില് കോ�ോട്ടയംം’, ‘മാായാാനദിി’ തുടങ്ങിിയ സിിനിിമകളുടെെ സംംവിിധാായകനാായ ആഷിിക്്
അബു 2019-ല് സംംവിിധാാനംം ചെ�യ്ത സിിനിിമയാാണിിത്്. 2018 മെെയിില് കേ�രളത്തിില് കോ�ോഴിിക്കോ�ോടിിനെ�
യുംം മറ്റുംം ഭീീതിിയിിലാാഴ്ത്തിിയ ‘നിിപ’ വൈൈറസിിന്റെ� ആക്രമണ പശ്ചാാത്തലത്തിില് ചിിത്രീീകരിിച്ചിിട്ടുള്ള ഈ
സിിനിിമ തിികച്ചുംം യാാഥാാര്്ത്ഥ്യയബോ�ോധത്തോ�ോടെെ ചിിത്രീീകരിിക്കാാന് സംംവിിധാായകന്് കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.
പകര്ച്ചവ്യാാ�ധിിയുടെെ ഭീീകരാാന്തരീീക്ഷംം പൂര്ണ്ണമാായുംം ചിിത്രീീകരിിക്കാാനാായിില്ലെ�ങ്കിിലുംം പ്രേ�ക്ഷകനെ�
ആ അനുഭവങ്ങളുടെെ സവിിശേ�ഷ സാാഹചര്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കാാന് സംംവിിധാായകന് ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
പ്രണയംം, സഹജീീവിിസ്നേ�ഹംം, അര്പ്പണബോ�ോധംം, നന്മ, കരുണ തുടങ്ങിി മാാനുഷിികതയുടെെ
നല്ല വശങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം, സ്വാാ�ര്ത്ഥത, വെ�റുപ്പ്്, ഭയംം തുടങ്ങിിയ ചീീത്ത വശങ്ങളുംം ഒരുപോ�ോലെ�
സിിനിിമ ചര്ച്ചചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. കൂട്ടാായ്മയുടെെയുംം അര്പ്പണബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം ഫലമാായിി ഒരു മഹാാ
വ്യാാ�ധിിയെ�ത്തന്നെ� നാാട്ടിില്നിിന്നുംം തുരത്തിിയോ�ോടിിക്കാാന് കഴിിഞ്ഞത്് ചെ�റിിയൊ�ൊരു സംംഭവമല്ലെ�ന്ന്്
സിിനിിമ സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഭരണകൂട ഭീീകരതയുടെെ ഭയപ്പെ�ടുത്തുന്ന മുഖങ്ങളാാണ്് സിിനിിമകളിില്
നാം�ം അധിികവുംം കണ്ടിിട്ടുള്ളതെ�ങ്കിില് അതിില്നിിന്നുംം ഭിിന്നമാായ സംംരക്ഷണത്തിിന്റെ�യുംം പ്രത്യാാ�ശയു
ടെെയുംം ആത്മധൈൈര്യയത്തിിന്റെ�യുംം കവചവുമാായിി ജനങ്ങള്ക്കുവേ�ണ്ടിി പതറാാതെ� ഉറച്ച ചുവടോ�ോടെെ
നിില്ക്കുന്ന ഭരണകൂട കൂട്ടാായ്മയെ� യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിില് സംംഭവിിച്ചതുപോ�ോലെ� സിിനിിമയിിലുംം നാംം�
കാാണുന്നു. ഒരു നാാടിിന്റെ� ആരോ�ോഗ്യയസംംരക്ഷണത്തിിന്് ഒരു ചിികിിത്സാാകേ�ന്ദ്രവുംം അവിിടുത്തെ�
ആരോ�ോഗ്യയപ്രവര്ത്തകരുംം ദൈൈനംംദിിനംം നേ�രിിടുന്ന വെ�ല്ലുവിിളിികളുംം പ്രതിിസന്ധിികളുംം കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്
മെെഡിിക്കല് കോ�ോളേ�ജിിന്റെ� ഒരു ദിിനംം ചിിത്രീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സിിനിിമയിില് ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
നമ്മുടെെ ആരോ�ോഗ്യയരംംഗംം കടന്നുപോ�ോകുന്ന സംംഘര്ഷങ്ങളുംം സങ്കീീര്ണ്ണതകളുംം പൊ�ൊതുജനങ്ങളെ�
ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്താാന് ഇത്് സഹാായിിക്കുന്നു.
വൈൈറസിിനെ�തിിരെെ പൊ�ൊരുതാാന് സര്ക്കാാരിിന്റെ� ഉന്നതതലത്തിിലുള്ളവര് (മന്ത്രിിയടക്കംം)
മുതല് ഏറ്റവുംം താാഴെെത്തട്ടിിലുള്ളവര് വരെെ നടത്തുന്ന പ്രയത്നങ്ങളുംം അവരുടെെ കൂട്ടാായ്മയുംം യഥാാത
ഥമാായിി ചിിത്രീീകരിിച്ച്് പ്രേ�ക്ഷകനിില് പോ�ോസിിറ്റീീവ്് എനര്ജിി പകരാാന് സംംവിിധാായകന്് കഴിിയുന്നു.
കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നതിിലുംം വസ്ത്രാാലങ്കാാര പശ്ചാാത്തല സൃഷ്ടിിയിിലുംം സ്വാാ�ഭാാവിികത
നിിലനിിര്ത്തുകയുംം അതിിഭാാവുകത്വംം� ഒഴിിവാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. പ്രണയത്തിിന്റെ� ചിില ആസ്വാാ�ദക
തലങ്ങള് കണ്ടെ�ത്താാന് കഴിിയുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മരണപ്പെ�ട്ടുപോ�ോയ നഴ്സിിന്റെ� (ലിിനിി) ജീീവിിതപശ്ചാാ
ത്തലത്തിില് വളരെെ വൈൈകാാരിികമാായിി പറയുവാാന് കഴിിയുമാായിിരുന്ന ഒരു കഥയെ� ചിികിിത്സാാ
നൈൈതിികതയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിില് ഒതുക്കത്തോ�ോടെെ പറയാാനുംം സംംവിിധാായകന് ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
കമ്മ്യൂൂണിിറ്റിി മെെഡിിസിിന് വിിഭാാഗത്തിിലെ� ഡോ�ോക്ടറുടെെ (പാാര്വ്വതിി അവതരിിപ്പിിച്ച കഥാാപാാത്രംം)
അര്പ്പണബോ�ോധംം, അന്വേ�േഷണത്വവര തുടങ്ങിിയവ കഥയ്ക്ക്് നല്കുന്ന പ്രസാാദാാത്മകതയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
വൈൈറസിിന്റെ� ബയോ�ോളജിിക്കല് വെ�പ്പണ് സാാധ്യയതകള്, ആംംബുലന്സിിലൂടെെ നടത്തപ്പെ�ടുന്ന കള്ള
ക്കടത്തുകള് തുടങ്ങിിയ ചിില യാാഥാാര്ത്ഥ്യയങ്ങളുംം സിിനിിമ ചര്ച്ചചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. മലയാാളിിയാായ ഒരു
നഴ്സിിന്് കിിട്ടിിയ (മരണത്തിിലൂടെെയാായാാലുംം) അംംഗീീകാാരംം, കേ�രളത്തിില് വൈൈറോ�ോളജിി ഇന്സ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
സ്ഥാാപിിക്കാാന് ഇടയാാക്കിിയ സാാഹചര്യം�ം തുടങ്ങിിയവയുംം സിിനിിമ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ചിില യാാഥാാ
ര്ത്ഥ്യയങ്ങളാാണ്്.

ചിികിിത്സാാനൈൈതിികത എന്ന സങ്കല്പംം

ചിികിിത്സാാനൈൈതിികതയുടെെ നാാല്് തൂണുകള്് യഥാാര്ത്ഥത്തിില് ഒരു സങ്കല്പനംം മാാത്രമാാണ്് എന്നുംം
അത്് നടപ്പിിലാാക്കാാന് ബന്ധപ്പെ�ട്ടവര് യാാതൊ�ൊരു താാല്പര്യയവുംം കാാണിിക്കാാറിില്ല എന്നുംം ഉള്ളത്്
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പരസ്യയമാായ രഹസ്യയമാാണ്്. സ്വവയംം രോ�ോഗത്തെ� മനസിിലാാക്കാാനുംം ചിികിിത്സയുടെെ സങ്കീീര്ണ്ണതകള്
തിിരിിച്ചറിിയാാനുംം തങ്ങളുടെെ താാല്പര്യയത്തിിനനുസരിിച്ച്് ചിികിിത്സ മുന്നോ�ോട്ടുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകാാനുംം ഓരോ�ോ
രോ�ോഗിിയ്ക്കുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമുണ്ടെ�ന്നിിരിിക്കെ� അത്് എത്രമാാത്രംം ആധുനിിക ചിികിിത്സാാലയങ്ങള്, പ്രത്യേ�േ
കിിച്ച്് സ്വവകാാര്യയമേ�ഖലയിിലുള്ളവ, സാാധ്യയമാാക്കുന്നു എന്ന ചോ�ോദ്യം�ം വളരെെ പ്രസക്തമാാണ്്. രോ�ോഗിിയ്ക്ക്്
ആവശ്യയമുള്ളത്് മാാത്രംം ചെ�യ്യുക, ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് മാാത്രംം നീീതിിയുക്തംം ചെ�യ്യുക തുടങ്ങിിയവ ഇന്ന്്
സ്വവകാാര്യയമേേഖലകളിിലെ� ചിികിിത്സാാലയങ്ങളിില് സങ്കല്പിിക്കാാന് മാാത്രംം കഴിിയുന്ന ഒരു യാാഥാാര്ത്ഥ്യയ
മാായിിത്തീീര്ന്നിിരിിക്കുകയാാണ്്. കൊ�ൊള്ളലാാഭത്തിിനുംം സാാമ്പത്തിികനേ�ട്ടത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി രോ�ോഗിികളെെ
യെ�ത്തുന്നവരെെ പരമാാവധിി ചൂഷണംം ചെ�യ്യുന്ന മാാഫിിയ സംംഘങ്ങളാായിി ഇന്ന്് ആതുരാാലയങ്ങള്
മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.
മരുന്നുപരീീക്ഷണവുംം അവയവക്കച്ചവടവുംം സിിനിിമയ്ക്ക്് മാാത്രംം ഉപയുക്തമാാകുന്ന കെ�ട്ടുകഥക
ളാായിിരുന്ന കാാലംംകഴിിഞ്ഞുപോ�ോയെ�ന്നുംം ഇവയൊ�ൊക്കെ� സംംഭവിിക്കാാന് സാാധ്യയമാായ ലോ�ോകത്താാണ്്
നാം�ം ജീീവിിക്കുന്നതെ�ന്നുമുള്ള യാാഥാാര്ത്ഥ്യംം� പങ്കുവയ്ക്കാാന് ‘അപ്പോ�ോത്തിിക്കിിരിി’, ‘ജോ�ോസഫ്്’ എന്നീീ
സിിനിിമകള്ക്കാാകുന്നു. വൈൈകാാരിികതയുടെെയുംം അതിിഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ�യുംം തലങ്ങള് ജീീവിിതത്തിില്
നിിന്നുംം കലയിിലേ�ക്കുള്ള ചുവടുമാാറ്റത്തിില് സാാധാാരണ സംംഭവിിക്കുന്നതാാണെ�ങ്കിിലുംം അതിിനുള്ളിിലെ�
യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� അടിിയൊ�ൊഴുക്കുകള് വിിസ്മരിിക്കാാന് കഴിിയിില്ല. അവയവദാാനവുംം അവയവക്ക
ച്ചവടവുമാായിിയൊ�ൊക്കെ� ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് വരുന്ന ചിില സത്യയങ്ങളുംം വാാര്ത്തകളുംം ഇത്് ശരിിവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്്.
അതെ�ന്താായാാലുംം ആവശ്യയമിില്ലാാത്ത ടെെസ്റ്റുകളുടെെയുംം ചിികിിത്സകളുടെെയുംം പേ�രിില് ജീീവന് രക്ഷ
യ്ക്കാായിി ഓടിിയെ�ത്തുന്ന സാാധാാരണക്കാാര് ഉള്പ്പെ�ടെെയുള്ളവരെെ അതിിവിിദഗ്ദ്ധമാായിി ചൂഷണംം ചെ�യ്ത്്
പണംം തട്ടുന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോ�ോസ്പിിറ്റലുകള് ചിികിിത്സാാനൈൈതിികത എന്ന വാാക്കിിനെ� എന്നേ�
ഉപേ�ക്ഷിിച്ചത്് പരമമാായ യാാഥാാര്ത്ഥ്യംം� തന്നെ�യാാണ്്.
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നാാഴിിക വിിനാാഴിികസൂചിികളാാല് പിിതൃഘടിികാാരത്തിിന്റെ� സ്പന്ദനത്തെ�യാാണ്് മലയാാളകഥാാസാാഹിി
ത്യംം� ഇക്കാാലമത്രയുംം അളന്നുതീീര്ക്കാാന് ശ്രമിിച്ചത്്. അച്ഛനുംം മകനുംം തമ്മിിലുള്ള ഇഴയടുപ്പങ്ങളുംം
ഇടര്ച്ചകളുംം കഥയുടെെ പ്രമേ�യപ്പോ�ോള് അമ്മയുംം മകളുംം പെ�ങ്ങളുംം കാാമുകിിയുംം ഭാാര്യയയുംം വേ�ശ്യയയുംം
ഒക്കെ�യാായിി പെ�ണ്ണ്് അവന്റെ� ലോ�ോകത്തെ� നിിറംംപിിടിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. പുരുഷനു പ്രണയിിക്കാാനുംം
മക്കളെെ പ്രസവിിക്കാാനുംം അധിികാാരചൂതാാട്ടങ്ങളിില് പണയമാാവാാനുംം ചരിിത്രംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച കരുക്ക
ളാായിിരുന്നു സ്ത്രീീകള്. മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കുശേ�ഷമാാണ്് ‘അവളുടെെ സ്വവന്തമാായ’ ഒരു ലോ�ോകംം ഉണ്ടെ�ന്ന
തിിരിിച്ചറിിവുതന്നെ� മലയാാളിിക്കുണ്ടാായത്്. അഥവാാ ആണ്കാാഴ്ചകളിില്നിിന്നു വേ�റിിട്ട പെ�ണ്ണിിന്റെ�
സ്വവത്വംം� മലയാാളകഥയിില് അടയാാളപ്പെ�ട്ടത്് ഈ കാാലത്തിിനുശേ�ഷമാാണ്്. അപ്പോ�ോഴുംം പെ�ണ്ണെ�ഴുത്ത്്
എന്ന മുദ്രകുത്തിി അരിികുകളിിലേ�ക്ക്് ഒതുക്കാാനാായിിരുന്നു മുഖ്യയധാാരാാസാാഹിിത്യംം� ശ്രമിിച്ചത്്.
നരകവാാതിിലുകള് തനിിക്കാായിി കൊ�ൊട്ടിിയടയ്ക്കാാന്, അധിികാാരത്തിിന്റെ� സുവര്ണ്ണ സിംം�ഹാാസ
നത്തിില് അഭിിഷേ�കംം ചെ�യ്യിിക്കാാന്, മകനുവേ�ണ്ടിി മനംംനൊ�ൊന്ത പിിതൃപാാരമ്പര്യയമാാണ്് ഭൂരിിപക്ഷംം
രചനയ്ക്കുംം പിിന്നിിലുള്ള സര്ഗ്ഗശക്തിി എന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം ആ മകനെ� പ്രസവിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്ന
ചരിിത്രദൗ�ത്യയമാാണ്് എന്നുംം സ്ത്രീീയ്ക്ക്് വിിധിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
“എന്മകനാാശു നടക്കുന്ന നേ�രവുംം
കല്മഷംം തീീര്ന്നിിരുന്നീീടുന്ന നേ�രവുംം
തന്മതിികെ�ട്ടുറങ്ങീീടുന്ന നേ�രവുംം
സമ്മോ�ോദമാാര്ന്നു രക്ഷിിച്ചീീടുവിിന് നിിങ്ങള്”
			
(അദ്ധ്യാാ�ത്മരാാമാായണംം അയോ�ോദ്ധ്യാാ�കാാണ്ഡംം, പുറംം 55)
എന്ന പ്രാാര്ത്ഥനയാാണ്് മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം അമ്മ. ഒടുവിില് കുരിിശിില് പിിടയുന്ന മകനെ� നെ�ഞ്ചോ�ോടു
ചേ�ര്ക്കുന്ന സഹനവുംം സ്നേ�ഹവുമാായിി സ്ത്രീീ ഉദാാത്തവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അതിിനപ്പുറംം ഗര്ഭപാാത്ര
ത്തിിന്റെ� സ്വവകാാര്യയതയിില് തന്റെ� സന്തോ�ോഷത്തിിന്റെ� ഒരു കൊ�ൊച്ചു പെ�ണ്പൊ�ൊടിിപ്പിിനെ� സ്വവപ്നംം
കാാണാാന് പോ�ോലുമുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പിിതൃസമൂഹംം അവള്ക്ക്് അനുവദിിച്ചിില്ല. ‘പെ�ണ്ണ്് പൂക്കുന്ന നാാട്്’
സ്വവപ്നംം കാാണാാന് എത്ര സാാറാാ ജോ�ോസഫുകള് ഉണ്ട്് എന്നത്് ഇന്നുംം കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിലെ�
ഒരു ചോ�ോദ്യയചിിഹ്നമാാണ്്. പെ�ണ്ണിിനെ� പെ�റുന്ന കൊ�ൊടിിച്ചിിയേ�യുംം ഊഷരമാായ ഗര്ഭപാാത്രത്തേ�യുംം
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ഒരുപോ�ോലെ� ശാാപവുംം അശുദ്ധിിയുംം അപശകുനവുമാായിി കരുതുന്നവര് സ്ത്രീീകളുടെെ ഇടയിില്പ്പോ�ോലുമു
ണ്ട്് എന്നതാാണ്് യാാഥാാര്ത്ഥ്യംം�. ‘വേ�ണ്ടാാങ്കടിി’കളാായിി ജനിിക്കുന്ന ഈ പെ�ണ്ജാാതിിയിില് നിിന്നാാണ്്
സര്വ്വചരാാചരങ്ങളുംം പിിറക്കുന്നത്് എന്ന്് ഇടശ്ശേ�രിി നമ്മെ� ഓര്മ്മിിപ്പിിച്ചിിട്ട്് കാാലമേേറെെയാായിി.
‘ആടിിനെ�യിിടയനെ�, യരചനെ� നീീ
പെ�ണ്ണാാടേേ, പെ�റ്റൂ പലപേ�രെെ’
(ബിംം�ബിിസാാരന്റെ� ഇടയന്, പുറംം 549)
എന്നിിട്ടുംം അവസാാനമിില്ലാാത്ത അപമാാനവുംം വേ�ദനയുമാാണ്് മാാതൃത്വംം� എന്ന്് അദ്ദേേഹംം തിിരിിച്ചറിിയു
ന്നു. പക്ഷേ�, ഈ തിിരിിച്ചറിിവ്് മലയാാളിിയുടെെ ബോ�ോധമണ്ഡലത്തിില് ഉണ്മയാായിി ചേ�ര്ത്തുവെ�യ്ക്കാാന്
ആ മഹാാകവിിയുടെെ വാാക്കുകള്ക്കുംം കഴിിഞ്ഞിില്ല. തുടര്ന്നുവന്ന മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം സ്ത്രീീ
രണ്ടാംം�തരക്കാാരിി തന്നെ�യാായാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. എന്നാാല് എഴുത്തുകാാര് സ്വവയമറിി
യാാതെ� കുറിിക്കുന്ന വാാക്കുകളിില് സ്ത്രീീസത്തയുടെെ നിിശ്ശബ്ദതേ�ങ്ങലുകള് കരുത്താാര്ജ്ജിിക്കുന്നതുംം
സമൂഹവളര്ച്ചയ്ക്ക്് ഊര്ജ്ജംംപകരുന്നതുംം അപൂര്വ്വമാായിിട്ടാാണെ�ങ്കിിലുംം സംംഭവിിക്കാാറുണ്ട്് എന്നത്്
ആവിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ� ദൈൈവാാനുഭവമാായിി നമുക്കു വാായിിക്കാംം�.
പിിതാാപുത്രബന്ധത്തിിന്റെ� ശക്തമാായ ആവിിഷ്കാാരമാായിി മലയാാളിി ഇന്നുംം ആഘോ�ോഷിി
ക്കുന്ന കഥയാാണ്് ഒ.വിി.വിിജയന്റെ� ‘കടല്ത്തീീരത്ത്് ’. ഈ കഥയിിലെ� വെ�ള്ളാായിിയപ്പന് എന്ന
പിിതൃബിംം�ബംം പുത്രദുഃഃഖത്താാല് മരണവാാതിിലിില് തളര്ന്നുവീീഴുന്ന ദശരഥന്റെ� ആര്ക്കിിടൈൈപ്പല്
പുനര്ജ്ജന്മമാാണെ�ന്നു കാാണാംം�. ആയിിരത്തിിത്തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിിയെ�ണ്പതുകള് മുതല് മലയാാ
ളചെ�റുകഥയിിലെ� സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� ദൗ�ര്ബല്യയവുംം പിിതൃത്വവത്തിിന്റെ� ദൈൈന്യയവുംം പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�
തീീരാാദുഃഃഖവുംം പേ�റിി ജനഹൃദയങ്ങളിില് വളര്ന്ന കഥാാപാാത്രമാാണ്് വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്. എഴുപതു
കളിിലെ� വിിപ്ലവയുവത്വവത്തിിന്് തന്റെ� വഴിിച്ചോ�ോറുകൊ�ൊണ്ടു ബലിിച്ചോ�ോറുരുട്ടിിയ ആ വൃദ്ധകൈൈകള്
അസ്തിിത്വവത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിികവുംം ആത്മീീയവുമാായ രാാഷ്ട്രീീയ- അരാാഷ്ട്രീീയ ചിിന്തകള്ക്കു കരുത്തുപകരു
കയുംം ഏറെെ ചര്ച്ചകള്ക്കു വഴിിതുറക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. എന്നാാല് ഈ കഥയുടെെ പാാരാായണത്തിില്
വിിട്ടുപോ�ോയ ഒരു നിിശ്ശബ്ദ സാാന്നിിധ്യയമുണ്ട്്. വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്റെ� കൈൈയിിലെ� പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറ്് കണ്ണീീരിില്
വേ�വിിച്ച്് ദുഃഃഖത്തിില് പൊ�ൊതിിഞ്ഞു കെ�ട്ടിിയ കോ�ോടച്ചിി. കുരിിശിില് നിിന്നിിറക്കിി മകനെ� നെ�ഞ്ചിിലേ�ല്ക്കുന്ന
ഉറഞ്ഞുപോ�ോയ കണ്ണീീരാാണ്് ഓരോ�ോ വിിപ്ലവകാാരിിയുടെെയുംം അമ്മ.
സമൂഹത്തിിന്റെ� ശുദ്ധീീകരണത്തിിനുംം പാാപപരിിഹാാരത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി സ്വവന്തംം രക്തത്തിിന്റെ�
തുടിിപ്പിിനെ� വിിട്ടുകൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന, കരുത്തിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യയമാാണ്് ചരിിത്രത്തിിലെ�വിിടെെയുംം
അമ്മ. പൊ�ൊടിിയരിിയാാല് ചോ�ോറുവെ�ച്ച്് ചൂടു പാാകമാാക്കിി പല കറിികളൊ�ൊരുക്കിി മകനെ� കാാത്തിി
രിിക്കുന്ന ആഢ്യയയാായ അമ്മ കരുതലിിന്റെ� ശക്തിിയാായിി, ദേേവീീചൈൈതന്യയമാായിി മലയാാളകവിിത
യിില് നിിറഞ്ഞാാടിിയപ്പോ�ോഴുംം പരലോ�ോകയാാത്രയിില് മകനു പാാഥേ�യമാാകുന്ന കണ്ണീീരുപ്പു നിിറഞ്ഞ
പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറിിന്റെ� പിിന്നിിലെ� മൗ�നത്തിിന്റെ� തേ�ങ്ങല് മലയാാളിി കേ�ട്ടിില്ല. യാാത്രയ്ക്കിിടയിില് കഴിിയ്ക്കാാന്
വെ�ള്ളാായിിയപ്പനു കൊ�ൊടുത്ത ആ പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറിിന്റെ� കഞ്ഞിിനനവ്് കഥയിില് പലതവണ നമ്മെ�
സ്പര്ശിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം നമ്മുടെെ കാാപട്യയത്തിിന്റെ� കണ്ണുകള് കോ�ോടച്ചിിയുടെെ ദുഃഃഖംം കണ്ടതാായിി നടിി
ച്ചിില്ല എന്നു പറയുന്നതാാവുംം ശരിി.
കണ്ണൂരിിലെ� ജയിിലിിലേ�യ്ക്കു മകനെ� അവസാാനമാായിി ഒന്നു കാാണാാന്, മകന്റെ� തൂക്കിിലേ�റ്റപ്പെ�ട്ട
ശരീീരമേേറ്റുവാാങ്ങാാന് വെ�ള്ളാായിിയപ്പന് പുറപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് തുവര്ത്തിില്കെ�ട്ടിിയ പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറിിന്റെ�
കഞ്ഞിിനനവ്് കൈൈയിില് തട്ടിി. അയാാള് ഓര്ത്തു. തന്റെ� കോ�ോടച്ചിി ഈ ചോ�ോറുപൊ�ൊതിി കെ�ട്ടുമ്പോ�ോള്
അതിിലേ�യ്ക്ക്് ഒരുപാാടു കണ്ണുനീീര് വീീഴ്ത്തിിയിിരിിക്കണംം. കണ്ണുനീീരിിന്റെ� ഓതംം തോ�ോര്ത്തിിന്റെ� കെ�ട്ടിിലൂടെെ
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പിിടിിയ്ക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം (പുറംം. 8) കണ്ണൂരിിലേ�ക്കുള്ള യാാത്രയിില് മകനെ� അവസാാനമാായിി കാാണാാന്
ആ അമ്മയിില്ല. പണമുണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിില് അയല്വീീട്ടിിലെ� അമ്മിിണിിയേ�ടത്തിിയുംം മുത്തുവണ്ണനുംം
നാാകേ�ലച്ചനുംം കോ�ോമ്പിിപ്പൂശാാരിിയുംം പിിന്നെ� പാാഴുതറയിിലുള്ളവരത്രയുംം കണ്ണൂരിിലേ�ക്കു പോ�ോകുമാാ
യിിരുന്നു. (പുറംം 7) എന്ന്് വിിജയന് എഴുതുന്നു അപ്പോ�ോഴുംം കോ�ോടച്ചിി കണ്ണൂര്ക്കിില്ല. ഒഴിിവാാക്കലിിന്റെ�
പുരുഷവാാക്കുകളിില് അമ്മ കണ്ണുനീീരിില് മുങ്ങിി അകത്തളത്തിിലെ� ഇരുട്ടിിലേ�യ്ക്ക്് ഒതുക്കപ്പെ�ടുന്നു.
പാാഴുതറയ്ക്ക്് വേ�ണ്ടിിയാാണോ�ോ കണ്ടുണ്ണിി കൊ�ൊലപാാതകിിയാായത്്? അറിിയിില്ല. കഥയിില് ഉത്തരമിില്ല.
പക്ഷേ�, പാാഴുതറക്കാാര്ക്ക്് ഏറെെ പ്രിിയപ്പെ�ട്ടവനാായിിരുന്നു കണ്ടുണ്ണിി എന്നു ഊഹിിക്കാംം�. കണ്ടു
ണ്ണിിയുടെെ ജയിില്വാാസത്തിില് അമ്മ കോ�ോടച്ചിിയുടെെ ദുഃഃഖംം ആരുംം പരിിഗണിിക്കുന്നിില്ല എന്നതാാണ്്
വ്യയക്തമാാവുന്ന സത്യംം�. മുത്തിിനു ജന്മംം നല്കിിയാാല് ചിിപ്പിി തിിരസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുപോ�ോലെ�യാാണ്്
ഇവിിടെെ കോ�ോടച്ചിിയെ� എല്ലാാവരുംം വിിസ്മരിിക്കുന്നത്്.
വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്റെ� ഓര്മ്മകളിില് എപ്പോ�ോഴുംം പിിതൃപരമ്പര മാാത്രമേ�യുള്ളൂ. പുഴ മുറിിച്ചു
കടക്കുമ്പോ�ോള് അപ്പന്റെ� ശവത്തെ� കുളിിപ്പിിച്ചതുംം മകനെ� അവന്റെ� കുട്ടിിക്കാാലത്ത്് കുളത്തിില് കുളിി
പ്പിിച്ചതുംം ഓര്ത്ത്് അയാാള് തേ�ങ്ങിി. സൂര്യയന് അസ്തമാാനത്തിിലേ�ക്കു ചാാഞ്ഞിിറങ്ങിിയപ്പോ�ോള് മകനുംം
അപ്പനുംം വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്റെ� ഓര്മ്മകളിിലേ�ക്കു നിിറഞ്ഞുവന്നു. പൊ�ൊതുവേ� പിിതൃപരമ്പരയുടെെ
കഥാാകാാരനാാണ്് ഒ.വിി. വിിജയന്. ആ കഥാാലോ�ോകത്തെ� പിിതൃഘടിികാാരത്തിിന്റെ� നിിഴല്ദൂരങ്ങള്
കൊ�ൊണ്ടളക്കാാന് ഡോ�ോ. പിി.കെ�. രാാജശേ�ഖരന് ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്. പിിതൃപരമ്പരയുടെെ ഒടുങ്ങാാത്ത
കണ്ണിികളെെ തലമുറകളാായിി ചേ�ര്ത്തുവെ�യ്ക്കുമ്പോ�ോള് അമ്മയുടെെ കണ്ണുനീീര് വീീണ്് വിിജയന്റെ� കഥാാ
പാാത്രങ്ങളുടെെ ഉള്ളിിലെ�വിിടെെയോ�ോ ഒരു വിിള്ളല് സംംഭവിിച്ചിിരുന്നു എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ‘മധുരംം
ഗാായതിി’യിിലെ� യന്ത്രത്തിിനുംം ‘ഖസാാക്കിിന്റെ� ഇതിിഹാാസ’ലെ� രവിിക്കുംം എന്നല്ല എല്ലാാ പുരുഷാാ
ഹന്തകളെ�യുംം നിിര്വീീര്യയമാാക്കുന്ന അമ്മയുടെെ ഒരു തുള്ളിി കണ്ണീീര് വീീടാാക്കടംംപോ�ോലെ� വിിജയന്റെ�
കഥാാലോ�ോകത്തെ� സമ്പന്നമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ആസക്തിിയുടെെ പ്രതീീകമാായിി ചെ�റിിയമ്മയുംം അമ്മയുംം
കാാമുകിിയുംം ഭാാര്യയയുംം എല്ലാംം� വിിജയന്റെ� കഥാാപ്രപഞ്ചത്തിിലെ� അശുദ്ധിിയുടെെ തീീണ്ടാാക്കാാഴ്ചകളാായിി
നിിറയുമ്പോ�ോഴുംം ചരിിത്രംം എടുത്തു സൂക്ഷിിച്ച എഴുത്തുകാാരന്റെ� നന്മയാാണ്് കോ�ോടച്ചിി. വെ�ള്ളാായിിയപ്പ
ന്റെ� കഥ പറയാാനാാണ്് വിിജയന് ശ്രമിിച്ചത്്. ഒരുപക്ഷേ� ഈച്ചരവാാര്യയരുടെെ ദുഃഃഖജീീവിിതത്തോ�ോടു
ചേ�ര്ത്തുവച്ചാായിിരിിക്കുംം മലയാാളിി വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്റെ� തേ�ങ്ങലിിനെ� ഏറ്റുവാാങ്ങിിയത്്. അടിിയന്തിിരാാ
വസ്ഥയുടെെ കരാാളഹസ്തങ്ങള് ഉരുട്ടിിക്കൊ�ൊന്ന രാാജന്റെ� അമ്മ ഭ്രാാന്തിിന്റെ� നൂല്പ്പാാലത്തിിലൂടെെ പിില്ക്കാാ
ലജീീവിിതംം തള്ളിിനീീക്കിിയത്് കേ�രളീീയസമൂഹത്തെ� എത്രമേ�ല് ബാാധിിച്ചു എന്നത്് ആലോ�ോചിിക്കേ�ണ്ട
ഒരു വിിഷയമാാണ്്. മകനുവേ�ണ്ടിി ഭക്ഷണംം എടുത്തുവെ�ച്ച്് കാാത്തിിരിിക്കുന്ന ആ അമ്മയുടെെ വേ�ദന
ഒരുപക്ഷേ�, മലയാാളകഥയിില് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്് കോ�ോടച്ചിി തുവര്ത്തിില് പൊ�ൊതിിഞ്ഞു
കെ�ട്ടിിയ ആ പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറിിന്റെ� നനവിിലൂടെെയാാണെ�ന്നു കാാണാംം�.
ഭൗ�തിികതയുടെെ തടവറയിില് വിിപ്ലവവീീര്യം�ം തുണ്ടുകയറിില് തൂങ്ങിിയാാടുമ്പോ�ോള് മുലപ്പാാലിിന്റെ�
ഉപ്പുംം കണ്ണുനീീരിിന്റെ� നനവുംം അതിിഭൗ�തിികതലത്തിിലേ�ക്കുള്ള മകന്റെ� യാാത്രയിില് അമ്മ നോ�ോമ്പു
നോ�ോറ്റ്് കരുതിി വെ�ച്ചിിരുന്നു. ഭൗ�തിികതയ്ക്കു ബലിിച്ചോ�ോറിിടാാനുംം ആത്മീീയയാാത്രയിില് പേ�റ്റിിച്ചിിയാാവാാ
നുംം വെ�ള്ളാായിിയപ്പന് ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം തടവറയുടെെ ഗര്ഭഗൃഹത്തിില്വെ�ച്ചു ഭൗ�തിികതയുടെെ
നിിസ്സാാരതകള് തിിരിിച്ചറിിയുന്ന മനുഷ്യയനു ശരീീരത്തിിന്റെ� തടവറ ഭേ�ദിിച്ചുയരുമ്പോ�ോള് കരുത്തിിന്റെ�
ബലിിച്ചോ�ോറുരുട്ടുന്നത്് അമ്മയുടെെ നിിശ്ശബ്ദസാാന്നിിധ്യയമാാണെ�ന്നു കാാണാംം�.
ആ പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറു കെ�ട്ടിിയിിരിിക്കുന്ന ഈരെെഴത്തോ�ോര്ത്താാവട്ടെെ മകന്റെ� ജീീവിിതത്തിിന്്
ഊടുംം പാാവുംം നെ�യ്ത അമ്മയുടെെ കരങ്ങളാാണ്് എന്നു വിിജയന് എഴുതുന്നു. ആ ഈരെെഴത്തോ�ോര്ത്ത്്
അമ്മയുടെെ പ്രതീീകമാായിി മാാറുന്നു എന്നിിടത്താാണ്് വിിജയന്റെ� വാാക്കുകളുടെെ കരുത്ത്്. അതുപോ�ോലെ�
കഞ്ഞിിവെ�ള്ളത്തിിന്റെ� നനവുള്ള ചോ�ോറുരുളയുംം അമ്മയെ� പ്രതീീകവത്്ക്കരിിക്കുന്നു. “അന്നാാല്
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സര്വ്വഭൂതാാനിി..” എന്ന ഉപനിിഷദ്്സൂക്തംം ജീീവിിതപാാഠമാായിി ഉള്ച്ചേ�ര്ത്ത ഭാാരതീീയര്ക്ക്് അമ്മ
കേ�വലംം മഹത്വവവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ആദര്ശമല്ല. മറിിച്ച്്, നിിശ്ശബ്ദമാാക്കപ്പെ�ട്ട കര്മ്മചൈൈതന്യയത്തിിന്റെ�
വിിശുദ്ധിിയാാണ്് എന്ന്് ഒ.വിി.വിിജയന് ഈ കഥയിിലൂടെെ ഓര്മ്മിിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ കര്മ്മചൈൈതന്യയമാാണ്്
ദുഃഃഖമാായുംം വിിശ്വാാ�സമാായുംം വിിപ്ലവമാായുംം സമൂഹത്തെ� മുന്നോ�ോട്ടു നയിിച്ചത്്.
“അപ്പാാ എന്നെ� തൂക്കിിക്കൊ�ൊല്ലാാന് സമ്മതിിക്കരുതേ�” (പുറംം 13) എന്ന മകന്റെ� തേ�ങ്ങലിിനു
മറുപടിി പറയാാനോ�ോ അവന്റെ� ജഡംം ഏറ്റുവാാങ്ങിി സംംസ്കരിിക്കാാനോ�ോ നിിര്ധനനാായ വെ�ള്ളാായിിയപ്പനു
കഴിിയുന്നിില്ല. കോ�ോടച്ചിി പൊ�ൊതിിഞ്ഞുകൊ�ൊടുത്ത ആ പാാഥേ�യംം തുവര്ത്തിിനകത്തു കെ�ട്ടഴിിക്കാാതെ�
കിിടന്നു പുളിിച്ചു. ആ പുളിിച്ച കഞ്ഞിിവെ�ള്ളംംചേ�ര്ന്ന അന്നംം കാാലങ്ങള്ക്കുമുമ്പ്് കുരിിശിില് കിിടന്ന
ദാാഹിിച്ച ഒരു മകന്റെ� ചുണ്ടിിലേ�യ്ക്കടുപ്പിിച്ച പുളിിപ്പിിച്ച കാാടിിയുടെെ ഓര്മ്മയുണര്ത്തുന്നു. അമ്മമാാരുടെെ
കണ്ണീീരിില് കുതിിര്ന്ന, വേ�ദനയിില് പുളിിച്ച അന്നംം മക്കള്ക്ക്് മരണാാനന്തരയാാത്രയ്ക്ക്് പാാഥേ�യമാായിി
ത്തീീരുന്നു. വെ�ള്ളാായിിയപ്പനുംം മകനുവേ�ണ്ടിി കരുതിിവെ�യ്ക്കാാന് മറ്റൊ�ൊന്നുമിില്ല. അവന്റെ� അമ്മയുടെെ
കണ്ണുനീീരിില് കുതിിര്ന്ന ആ പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറ്് ബലിിച്ചോ�ോറാായിി കടല്ത്തീീരത്ത്് ചിിതറുമ്പോ�ോള് പ്രപഞ്ച
ത്തിിന്റെ� സംംഹാാരാാത്മകതയോ�ോടു മല്ലിിടാാന് പുരുഷാാഹന്തകള്ക്കു കഴിിയിില്ലയെ�ന്നുംം ഭൗ�തിികാാന്ധ
കാാരത്തിില് നിിന്നുംം മാാനവരാാശിിയെ� ബലിിച്ചോ�ോറുരുട്ടിി സ്നേ�ഹത്തിില് പുലര്ത്താാന് അമ്മമാാരുടെെ
കണ്ണീീരുപ്പിിനു മാാത്രമേ� കഴിിയൂ എന്നുംം ആ വലിിയ കഥാാകാാരന് കുറിിച്ചുവെ�യ്ക്കുകയാായിിരുന്നു.
പരുഷമാായ പുരുഷഭാാഷയെ� സ്ത്രൈൈണതയുടെെ ആത്മീീയസാാന്നിിധ്യംം�കൊ�ൊണ്ട്് മഴക്കുളിിര്മ്മ
യുടെെ വെ�ളുത്ത വിിശുദ്ധിിയിിലേ�യ്ക്കു നയിിച്ച ഈ എഴുത്തുകാാരന്റെ� അഹന്താാന്ധതകളിിലെ�വിിടെെയോ�ോ
ഒരു തുള്ളിി കണ്ണീീരുപ്പ്് ഒടുങ്ങാാത്ത ദാാഹമാായിി അലിിഞ്ഞുചേ�ര്ന്നിിരുന്നു. ഭൗ�തിികക്കോ�ോടതിികളുടെെ
ഇരുണ്ട മരണഗന്ധങ്ങളെെ വിിട്ട്് കടലുപ്പിിന്റെ� അനന്തതയിിലേ�ക്കു പാാഥേ�യമെെടുത്തിിറങ്ങുന്ന ഓരോ�ോ
മനുഷ്യയനുംം കണ്ണീീരുപ്പിിന്റെ� നനവാാര്ന്ന ചോ�ോറ്റുരുളയാായിി അമ്മയുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� കരുത്തുപകരു
മെെന്ന്് കോ�ോടച്ചിിയിിലൂടെെ പറയാാതെ� പറഞ്ഞു പോ�ോകാാന് വിിജയനു കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. കോ�ോടച്ചിി എന്ന
കഥാാപാാത്രത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരുപിിടിി വാാക്കുകളിിലൂടെെ മാാതൃത്വവത്തിിനു നേ�രെെയുള്ള കാാലാാകാാ
ലമാായിി തുടരുന്ന അവഗണനയെ� ശ്രദ്ധേ�യമാായ രീീതിിയിില് വരച്ചുകാാണിിക്കാാനുംം അമ്മമാാരുടെെ
ജീീവിിതത്തിിന്് കാാണിിക്കയര്പ്പിിക്കാാനുംം വിിജയനു കഴിിഞ്ഞു എന്നു നിിസ്സംംശയംം പറയാംം�.
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ഡോ�ോ. ജിിഷ എലിിസബേ�ത്ത്്വർഗീീസ്്
കേ�രളസർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദംം. മധുര കാാമരാാജ്് സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ
നിിന്നുംം എംം. ഫിിൽ., കോ�ോട്ടയംം മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു പിിഎച്ച്്. ഡിി. ബിിരുദംം,
തൃശൂർ വിിമല കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം മേേധാാവിിയാായിി പത്തു വർഷത്തെ� സേ�വനത്തിിനു ശേ�ഷമാാണ്്
സെ�ന്റ്് മേേരീീസ്് കോ�ോളേ�ജിിലേ�യ്ക്ക്് മാാറിിവന്നത്്. നിിഴൽവീീണ വഴിികൾ, കാാല പ്രവാാഹിികൾ എന്നീീ രണ്ടു
പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കൂടാാതെ� വിിവിിധ ലേ�ഖനങ്ങളുംം പ്രഭാാഷണങ്ങളുംം നിിർവ്വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
unesco യുടെെ സഹപീീഡിിയ അവാാർഡ്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്

പാാട്ടിിലെ� ജീീവിിതവുംം ജീീവിിതത്തിിലെ� പാാട്ടുംം
—വയനാാടൻ പുലയരുടെെ കളപ്പെ�ട്ട്്
സിിനുമോ�ോള് തോ�ോമസ്്

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കെ�.എംം.എംം. ഗവ. വനിിതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, കണ്ണൂർ

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
ഗോ�ോത്രവർഗ്ഗജനതയുടെെ ജീീവിിതത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഉപാാദാാനസാാമ
ഗ്രിികളിില് പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്് അവരുടെെ വംംശീീയസംംഗീീതംം. വംംശീീയപഠനത്തിിന്റെ� പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട
ഊന്നല് മേേഖലകളിില് (focused area) ഒന്നാാണ്് വംംശീീയസംംഗീീതംം. വരമൊ�ൊഴിിയിിലേ�ക്ക്് പകർന്നു
കിിട്ടിിയിിട്ടിില്ലാാത്ത പാാട്ടുകള് വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്നതുവഴിി വംംശീീയതനിിമ തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള എളുപ്പമാാർഗ്ഗംം
കൂടിിയാായിി അവ മാാറുന്നു. വംംശീീയ ഭാാഷയുംം സംംഗീീതവുംം കലയുംം ഗൗൗരവപൂർണ്ണമാായ വിിശകലന
ങ്ങള്ക്ക്് കൂടുതല് വിിധേ�യമാാകേ�ണ്ടതുണ്ട്്. വയനാാടൻ പുലയരുടെെ, ഇനിിയുംം സമാാഹരിിക്കുകയോ�ോ
പഠനവിിധേ�യമാാക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്തിിട്ടിില്ലാാത്ത കളപ്പെ�ട്ടുകളുടെെ വിിശകലനമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
താാക്കോ�ോല് വാാക്കുകള്: വംംശീീയ ഗാാനംം, വംംശീീയ ഭാാഷ, കളപ്പെ�ട്ട്്, വയനാാടൻ പുലയർ

ആമുഖംം
വയനാാടൻ പുലയ1രുടെെ ഇടയിില് ഏറ്റവുംം പ്രചാാരത്തിിലുള്ള പാാട്ടു സമ്പ്രദാായമാാണ്് കളപ്പെ�ട്ട്്.2
ഓരോ�ോ കുലത്തിിനുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ പാാട്ടുകളുണ്ട്്. ഓരോ�ോ പാാട്ടിിലുംം കുലത്തിിന്റെ� ഉത്ഭവ പരിിണാാമങ്ങ
ളെ�യുംം ആ കുലത്തിില്പ്പെ�ട്ട സമുദാായ നേ�താാക്കളെെയുമെെല്ലാം�ം വാാഴ്ത്തിിപാാടുക പതിിവാാണ്്. വയനാാടൻ
പുലയസമുദാായത്തിില് ജനിിച്ച ഏതൊ�ൊരു വ്യയക്തിിക്കുംം കുലമുണ്ട്്. മാാതൃദാായക്രമംം പാാലിിക്കുന്നതുകൊ�ൊ
ണ്ടു തന്നെ� അമ്മയുടെെ കുലമാാണ്് മക്കളുടെെയുംം കുലംം. ഓരോ�ോ വയനാാടൻ പുലയനുംം സ്വവന്തമാായിി
ഒരു കളപ്പെ�ട്ടുംം ഉണ്ടാാകുംം. വിിവാാഹത്തിിനു മുമ്പു തന്നെ� വയനാാടൻ പുലയ പെ�ണ്കുട്ടിികളുടെെ
കളപ്പെ�ട്ട്് ചാായ്ക്കല്3 നടത്തുക നിിർബന്ധമാാണ്്. ഇതിില് നിിന്നുതന്നെ� കളപ്പെ�ട്ടിിന്് ഈ ഗോ�ോത്രജനത
നല്കുന്ന പ്രാാധാാന്യംം� മനസ്സിിലാാക്കാംം�.
കളപ്പെ�ട്ട്് എല്ലാാ സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം പാാടാാമെെങ്കിിലുംം സമുദാായ നേ�താാക്കന്മാാർ പാാടാാനുള്ള
അനുവാാദംം ഏല്പിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കണംം. മെെരുത്തനുള്ളപ്പോ�ോള് അദ്ദേേഹമാാണിിത്് നിിർവ്വഹിിക്കേ�ണ്ടത്്.
‘ചെ�റുപാാട്ട്്, ചെ�റുമന്ത്രംം ഏല്പിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കിിന്റേ�ൻ’ എന്നാാണിിതറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. “ച്്റുപാാട്ട്് ച്്റുമന്ത്രംം/
നൂറ്റിിനാാപ്പത്് കളരിിക്ക്്/ കെ�ട്ടിിപാാടണ മെെരുത്തംം നാാന്്/നാാട്ടിിലെ� പത്തെ�ണ്ണത്തിിന്്/ലേ�പ്പിിച്ചു
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ക്ടക്കിിന്റേ�ൻ നാാട്് പ്്ലത്തിിക്കോ�ോ”. (“ചെ�റുപാാട്ട്് ചെ�റുമന്ത്രംം/നൂറ്റിിനാാല്പത്് കളരിിക്ക്്/കെ�ട്ടിിപാാടുന്ന
മെെരുത്തൻ ഞാാൻ നാാട്ടിിലെ� പത്തെ�ണ്ണത്തിിന്്/ഏല്പിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്നു. നാാട്് പുലർത്തിിക്കോ�ോ”) എന്നുംം
പറഞ്ഞ്് തലയിില് കൈൈവെ�ച്ച്് അനുഗ്രഹിിക്കുന്നതോ�ോടു കൂടിി കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടാാനുള്ള അനുവാാദംം
കൈൈവരുന്നു. മെെരുത്തന്റെ� അസാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിില് സമുദാായ നേ�താാക്കന്മാാരാായ4 നാാടംം, കുടിിയംം,
ചെ�മ്മക്കാാറംം തുടങ്ങിിയവർക്കാാർക്ക്് വേ�ണമെെങ്കിിലുംം അനുവാാദംം നല്കാാവുന്നതാാണ്്.
പലതരത്തിിലുള്ള കളപ്പെ�ട്ടുകള് വയനാാടൻ പുലയരുടെെ ഇടയിില് പ്രചാാരത്തിിലുണ്ട്്. ഈ
വ്യയത്യയസ്ത കളപ്പെ�ട്ടുകളെെ പ്രധാാനമാായുംം രണ്ട്് വിിഭാാഗത്തിിലുള്പ്പെ�ടുത്താംം�. ആദ്യയത്തെ� വിിഭാാഗംം
നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ടാാണ്്.5 രണ്ടാാമത്തേ�ത്് കളപ്പെ�ട്ട്് എന്ന്് തന്നെ� അറിിയപ്പെ�ടുന്ന പാാട്ടുമാാണ്്. കളപ്പെ�ട്ട്്
എന്ന പേ�രിില് തന്നെ� അറിിയപ്പെ�ടുന്ന പാാട്ടിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകത വയനാാടൻ പുലയരുടെെ കുലപ്പാാട്ടുകളാാ
ണത്് എന്നതു തന്നെ�. ഈ കളപ്പെ�ട്ടിില് സാാധാാരണ കളപ്പെ�ട്ട്് (വ്യയക്തിികളുടെെ പാാട്ടുകള്), ച്യാാ�ർച്ച
കളപ്പെ�ട്ട്്, അമ്മ്യാാ�ള് കളപ്പെ�ട്ട്് മുതലാായവ ഉള്പ്പെ�ടുന്നു.

വയനാാടൻ പുലയന്റെ� കളപ്പെ�ട്ട്്
കളപ്പെ�ട്ട്് എന്ന പേ�രിില് തന്നെ� അറിിയപ്പെ�ടുന്ന പാാട്ടാാണ്് വയനാാടൻ പുലയ സമുദാായത്തിിലെ�
ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിക്കുംം സ്വവന്തമാായുള്ള കുലപ്പാാട്ട്്. ഓരോ�ോരുത്തരുടെെയുംം പാാട്ടുകള് വ്യയത്യയസ്തമാായാാണ്്
കെ�ട്ടുന്നത്്. ജനനംം, മാാതാാപിിതാാക്കളുടെെ കുലംം, തുടങ്ങിിയവയുംം കുലത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതയുമെെല്ലാം�ം
ചേ�ർന്ന്് ഒരാാളുടെെ പാാട്ടിില് നിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരാാളുടേ�തിിനെ� വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വയനാാടൻ പുലയസ
മുദാായത്തിിലെ� എല്ലാാവർക്കുംം തങ്ങളുടെെ പാാട്ടുകള് ഹൃദിിസ്ഥമാാണ്് എന്ന സവിിശേ�ഷതയുമുണ്ട്്.

അവതരണംം
വയനാാടൻ പുലയരുടെെ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് സമുദാായാംം�ഗങ്ങള് ഒത്തുകൂടുന്ന
അവസരങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടുന്ന പതിിവുണ്ട്്. സാാമുദാായിികാാചാാരങ്ങളാായ നൂലുകെ�ട്ട്്, കാാതു
കുത്തുകല്യാാ�ണംം, തിിരണ്ടുകല്യാാ�ണംം, കല്യാാ�ണംം, മരണാാനന്തരചടങ്ങുകള്, അനുഷ്ഠാാനങ്ങളാായ
തിിറകള്, യാാറൊ�ൊറ തുടങ്ങിിയവയോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടാാറുണ്ട്്. യാാറൊ�ൊറയ്ക്ക്് സ്ത്രീീകളുടെെ
കളപ്പെ�ട്ടുകള് മാാത്രമേ� പാാടാാറുള്ളൂ. വിിവാാഹത്തിിന്് വധൂവരന്മാാരുടെെ കളപ്പെ�ട്ടുകള് പാാടുകയുംം അവ
കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുകയുംം പതിിവുണ്ട്്.സാാധാാരണ വയനാാടൻ പുലയന്റെ� കളപ്പെ�ട്ട്് ചെ�റുതാായിിരിിക്കുംം.
സമുദാായ നേ�താാക്കന്മാാരാായ മെെരുത്തൻ, മുന്റാാളന്മാാർ തുടങ്ങിിയവരുടെെ പാാട്ടുകള് സന്ദർഭത്തിി
നനുസൃതമാായിി പാാടിിക്കൂട്ടുന്ന പതിിവുമുണ്ട്്. കളപ്പെ�ട്ടിിന്റെ� മാാതൃകയാായിി മെെരുത്തന്റെ� കളപ്പെ�ട്ട്്
അനുബന്ധമാായിി ചേ�ർത്തിിരിിക്കുന്നു.
നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ടിിന്റെ� ആരംംഭവുമാായിി സാാമ്യം�ം പുലർത്തുന്ന തുടക്കമാാണ്് ഈ കളപ്പെ�ട്ടിിലുംം
ഉള്ളത്്. എല്ലാാ ജന്മത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം രാാവിിലെ� എന്ന സൂചനയാാണ്് എല്ലാാ പാാട്ടുകളിിലുംം കാാണുന്നത്്.
വാാഴത്തടയിിലാാണ്് തന്നെ� പ്രസവിിച്ചതെ�ന്ന പരാാമർശംം ഈ പാാട്ടിിലുംം കാാണാംം�. കൂടാാതെ� ഈ
പാാട്ടിിലാാകട്ടെെ
‘നാംം� പ്്റന്ന്് നാംം� പ്്റന്ന പ്രാാവിി പോ�ോലെ�.....’
എന്നതിിലെ� പ്രാാവിി (പിിറവിി എന്ന പദത്തോ�ോട്് ചേ�ർച്ചയുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം) പ്രഭാാതസൂചനയാാണ്്. ഒരു
പക്ഷേ� ജനിിച്ച സമയംം എന്നതിിനേ�ക്കാാള് ഓരോ�ോ ജന്മവുംം ഒരു പുതിിയ ഉദയംം എന്ന നിിലയിിലാാകാംം�
രാാവിിലെ� എന്നതിിനെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന പ്രാാവിിലെ� എന്ന പ്രയോ�ോഗംം എല്ലാാ പാാട്ടുകളിിലുംം ആവർ
ത്തിിക്കാാനുള്ള കാാരണംം. വയനാാടൻ പുലയ ഭാാഷയിില് നാംം� എന്ന പദംം സാാധാാരണഗതിി
യിില് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറിില്ല. എങ്കിിലുംം മെെരുത്തന്റെ� പാാട്ടിിലാാകട്ടെെ നാംം� പ്്റന്ന എന്ന പ്രയോ�ോഗംം
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ആവർത്തിിച്ച്് വരുന്നുണ്ട്്. ബഹുമാാനാാർത്ഥത്തിില് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഈ സർവ്വനാാമംം സ്ഥാാനത്തിി
ന്റെ� സവിിശേ�ഷത കൊ�ൊണ്ട്് കടന്നുവരുന്നതാാകാംം�. അമ്മയുടെെ മക്കളിില് തന്റെ� സ്ഥാാനത്തെ�ക്കുറിി
ച്ചുംം തന്റെ� സഹോ�ോദരങ്ങളുടെെ മൂപ്പു താാഴ്ചയെ�ക്കുറിിച്ചുംം പാാട്ടിില് ചേ�ർത്തിിട്ടുമുണ്ട്്.
‘ഒരമ്മക്ക്് ലിിയ ഇരുവര്് മൂവടല്ലള്്
അണ്ട ച്യാാ�ച്ചിിക്ക്് ളാാത്് പോ�ോലെ�
ചെ�റുമ്മംം കുട്ടിിക്കുംം ചിില്ല്് ച്യാാ�ച്ചിിക്കുംം മൂത്തപോ�ോലെ�’
എന്ന വരിികളിിലെ� ളാാത്് എന്നത്് ഇളയതിിനെ�യുംം, മൂത്ത എന്നത്് മൂത്തതിിനെ�യുംം ആണ്് സൂചിിപ്പിി
ക്കുന്നത്്. അണ്ട - എന്റെ�, ച്യാാ�ച്ചിിക്ക്് - ചേ�ച്ചിിക്ക്്, ചെ�റുമ്മംം - ചെ�റിിയ, ചിില്ല്് ച്യാാ�ച്ചിിക്കുംം - അതിിന്റെ�
ചേ�ച്ചിിക്കുംം എന്നിിങ്ങനെ� അർത്ഥംം കണക്കിിലെ�ടുത്താാല് അണ്ട (എന്റെ�) ച്യാാ�ച്ചിിക്ക്് (മെെരുത്തന്റെ�
ചേ�ച്ചിിക്ക്്) ളാാത്് പോ�ോലെ� (ഇളയത്് പോ�ോലെ�) ചെ�റുമ്മംം കുട്ടിിക്കുംം (ചെ�റിിയ കുട്ടിിക്കുംം) ചിില്ല്് ച്യാാ�ച്ചിിക്കുംം
(അതിിന്റെ� ചേ�ച്ചിിക്കുംം) മൂത്തപോ�ോലെ� (മൂത്തത്് പോ�ോലെ�) എന്നർത്ഥംം കിിട്ടുംം. അതാായത്് മെെരുത്തന്്
മൂത്തസഹോ�ോദരിിയുംം താാഴെെ ഒരു അനുജത്തിിയുംം ഒരു അനുജനുംം ഉണ്ടെ�ന്ന സൂചന ഈ പാാട്ടിില്
നിിന്നുംം ലഭ്യയമാാണ്്. അതുപോ�ോലെ� മെെരുത്തന്റെ�ജന്മത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുമ്പോ�ോള് കുലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
വ്യയക്തമാായിി സൂചിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
................അണ്ടജംം
കോ�ോലത്ത്് കോ�ോടിിയേ�രിി കുന്റത്ത്്മ്മുണ്ട്് ചിിത്തുലേ�ട്ട്്
ചെ�മ്മംം .....
(അണ്ടജംം - എന്റെ� അച്ഛൻ, ചെ�മ്മംം - ജന്മംം, കോ�ോടിിയേ�രിി - കൊ�ൊടിിയെ�രിിടത്ത്് (ഒരുകുലംം),
കുന്റെ�ത്ത്്മ്മുണ്ട്് - കുന്റെ�ത്തടുത്ത്് (ഒരുകുലംം)
ഈ വരിികളിില് നിിന്ന്് മെെരുത്തന്റെ� പിിതാാവ്് കോ�ോടിിയേ�രിിടത്ത്് കുലത്തിിലുംം മെെരുത്തൻ കുന്റെ�ത്ത
ടുത്ത്് കുലത്തിില് ചിിത്തുലേ�ട്ട്് എന്നിിടത്തുമാാണ്് ജനിിച്ചതെ�ന്നുംം തിിരിിച്ചറിിയാംം�.
പതിിനെ�ട്ട്് കുലത്തിിലുംം മഹിിമ (ക്യാാ�ളിി) യുള്ള കുലമാാണെ�ന്ന പരാാമർശവുംം തന്റെ� മഹിിമയുള്ള
അമ്മാാവനെ�ക്കുറിിച്ചുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. അമ്മാാവന്റെ� മഹിിമ അദ്ദേ�ഹംം മെെരുത്തനാാണ്് എന്നതുതന്നെ�.
അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� മരണത്തോ�ോടെെയാാണ്് ഇദ്ദേേഹംം മെെരുത്തനാായിിത്തീീരുന്നത്്. മഹിിമയുള്ള ഈ
അമ്മാാവന്റെ� മരുമ്മള്് (മരുമക്കള്്) പാാലര്് കാാലാംം� (പാാലര്് എന്നത്് പാാരമ്പര്യയത്തിിനു വിിധേ�യപ്പെ�
ട്ടിിരിിക്കുന്നതാാണ്്) എന്ന സൂചനയുംം നല്കുന്നു. പിിന്നീീട്് മെെരുത്തനാായിിത്തീീർന്ന ഇദ്ദേേഹത്തിിന്റെ�
ക്യാാ�ളിി (മഹിിമ) പാാടിികൂട്ടാാനുംം ചെ�മ്മക്കാാർക്ക്് (ഈ കുലത്തിിലെ� ചെ�മ്മക്കാാരന്്) അനുവാാദമുണ്ട്്.
ഗോ�ോത്രത്തിിലെ� ഉന്നതൻമാാരാായ മെെരുത്തൻ നടപ്പൻ, കുടിിയൻ, നാാടൻ തുടങ്ങിിയവരെെക്കു
റിിച്ച്് പാാടുമ്പോ�ോള് നാാമ്പോ�ോരിിമ ഏറോ�ോറ എന്ന്് പാാടിിസ്തുതിിക്കാാറുണ്ട്്. താാൻ പോ�ോരിിമ ഏറിിയവർ
എന്നതിിന്റെ� തത്ഭവരൂപംം തന്നെ�യാാണ്് നാാമ്പോ�ോരിിമ ഏറോ�ോറ എന്നത്്. സ്വവന്തംം നിിലകൊ�ൊണ്ട്്
പ്രസിിദ്ധിിയാാർജ്ജിിച്ചവരുംം ബഹുമാാന്യയരുമാാണ്്, ഓരോ�ോ കുലത്തിിലെ�യുംം മുന്റാാളന്മാാരുംം മെെരുത്തനുംം
എന്ന കാാര്യം�ം സമുദാായംം മുഴുവനുംം ഇന്നുംം അംംഗീീകരിിച്ചു പോ�ോരുന്നു.

ഉപസംംഹാാരംം
ഇന്നുംം വയനാാടൻ പുലയരുടെെ ജീീവിിതത്തിില് സവിിശേ�ഷസ്ഥാാനംം നല്കിി നടത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന
ഒന്നാാണ്് കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടല്. കല്യാാ�ണംം, പെ�രക്കൂടല് തുടങ്ങിിയ ചടങ്ങുകള്ക്കുംം തുലാാപ്പത്ത്്, യാാറൊ�ൊറ
തുടങ്ങിിയ അനുഷ്ഠാാന കർമ്മങ്ങള്ക്കുംം ഒരുപോ�ോലെ� കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടല് ഇന്നുംം നിിർബന്ധമാാണ്്.
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തുലാാപ്പത്തിില് മാാത്രംം നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ടിിനാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം�. എന്നാാല് യാാറൊ�ൊറയ്ക്ക്് സ്ത്രീീകളുടെെ കളപ്പെ�ട്ട്്
മാാത്രമേ� പാാടാാറുള്ളൂ. മെെരുത്തന്റെ�യുംം “മുന്റാാളന്മാാരുടെെയുംം ഭാാര്യയമാാരുടെെ കളപ്പെ�ട്ടുകളാാണ്് സ്ഥാാന
മനുസരിിച്ച്് അവിിടെെ പാാടുന്നത്്. എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം ഭക്ഷണത്തിിനുശേ�ഷമാാണ്് സാാധാാരണയാായിി
കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടല് നടത്തിിവരുന്നത്്. കുലത്തിിന്റെ� കാാരണവന്മാാരെെയുംം ഉത്ഭവത്തെ�യുംം ഐശ്വവ
ര്യയത്തെ�യുംം വാാഴ്ത്തിിപ്പാാടുന്ന ഈ പാാട്ടുകള് ഇന്നുംം ഈ ഗോ�ോത്ര ജനതയ്ക്ക്് ഏറെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതു
തന്നെ�യാാണ്്. കളപ്പെ�ട്ടു പാാടുമ്പോ�ോള് തുടിികൊ�ൊട്ടലുംം നിിർബന്ധമാാണ്്.

കുറിിപ്പുകള്
1.

വയനാാടൻ പുലയർ : വയനാാട്് ജിില്ലയിിലെ� പടിിഞ്ഞാാറത്തറ, പൊ�ൊഴുതന, വെ�ള്ളമുണ്ട, എടവക, കോ�ോട്ടത്തറ
എന്നീീ അഞ്ചു പഞ്ചാായത്തുകളിിലുംം കല്പറ്റ നഗരസഭയിിലെ� ചിില പ്രദേ�ശങ്ങളിിലുംം അധിിവസിിക്കുന്ന ഗിിരിിവർഗ്ഗ
ജനത (സിിനുമോ�ോള് തോ�ോമസ്് :2010)

2.

കളപ്പെ�ട്ട്്: കളിിപ്പെ�ട്ട്്, കള്പ്പെ�ട്ട്് എന്നീീ പേ�രുകളിിലുംം ഇതറിിയപ്പെ�ടുന്നു. പ്രാാചീീനകാാലംം മുതല് തന്നെ� കളപ്പെ�ട്ട്്
പാാടുന്ന രീീതിി വയനാാടൻ പുലയർക്കിിടയിില് പ്രചാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നതാായിി പഴയ തലമുറയിില്പ്പെ�ട്ടവർ അവകാാ
ശപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. കളപ്പെ�ട്ട്് എന്നാാല് കളംംപാാട്ടാാണ്്. കളംം എന്നത്് കുലത്തെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. കളരിി എന്ന
പദംം കൊ�ൊണ്ടുംം കുലത്തെ� ഇവർ സൂചിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്. കളപ്പെ�ട്ട്് എന്ന പേ�രിില് ഈ ഗോ�ോത്രക്കാാർക്കിിടയിില് പ്രചാാര
ത്തിിലിിരിിക്കുന്നത്് ഇവരുടെെ കുലപ്പാാട്ടു തന്നെ�യാാണ്്. (സിിനുമോ�ോള് തോ�ോമസ്് : 2013)

3.

കളപ്പെ�ട്ട്് ചാായ്ക്കല്: വിിവാാഹത്തിിനു മുമ്പു തന്നെ� തന്റെ� കളപ്പെ�ട്ട്് സമുദാായനേ�താാക്കന്മാാരുടെെയുംം കാാരണവന്മാാരുടെെയുംം
അനുമതിിയോ�ോടുകൂടിി വയനാാടൻ പുലയ പെ�ണ്കുട്ടിികള് രംംഗത്തവതരിിപ്പിിക്കുന്ന പ്രത്യേ�േകതയാാർന്ന ചടങ്ങാാണ്്
കളപ്പെ�ട്ട്് ചാായ്ക്കല്. (സിിനുമോ�ോള് തോ�ോമസ്് : 2013)

4.

സമുദാായ നേ�താാക്കന്മാാർ : ഗോ�ോത്ര ജനതയാായ വയനാാടൻ പുലയർക്ക്് വളരെെ ശക്തമാായ സമുദാായ നേ�തൃത്വവമുണ്ട്്.
ഗോ�ോത്രത്തലവൻ മെെരുത്തൻ എന്നാാണറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. മരത്തൻ, മരുത്തൻ, മൊ�ൊരത്തൻ തുടങ്ങിിയ പേ�രുകളിിലുംം
മെെരുത്തനെ� സൂചിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്. ആദ്യയകാാലത്ത്് മെെരുത്തംം എന്നാായിിരുന്നു ഗോ�ോത്രത്തലവനെ� കുറിിക്കാാൻ ഉപയോ�ോഗിി
ച്ചിിരുന്ന പദംം. മെെരുത്തനെ� കൂടാാതെ� ഓരോ�ോ കുലത്തിിനുംം “മുന്റാാളന്മാാരുണ്ട്്. ചിില സ്ഥലത്തമൂന്നുപേ�രാാണെ�ങ്കിില് മറ്റ്്
സ്ഥലങ്ങളിില് നാാലോ�ോ അഞ്ചോ�ോ “മുന്റാാളന്മാാരുണ്ടാാകുംം. നടപ്പൻ (നടപ്പംം), ചെ�മ്മക്കാാരൻ (ചെ�മ്മക്കാാറംം), കുടിിയൻ
(കുടിിയംം), നാാടൻ എന്നിിവരാാണ്് “മുന്റാാളന്മാാർ. ചിില കുലത്തിില് നടപ്പനുംം ചെ�മ്മക്കാാരനുംം കുടിിയനുംം മാാത്രമാാണ്്
“മുന്റാാളന്മാാരാായിി ഉണ്ടാാവുക. ഓരോ�ോ മുൻറാാളനുംം ഓരോ�ോ ഉത്തരവാാദിിത്തങ്ങള് ഉണ്ട്്.
എല്ലാാ കുലത്തിിലെ�യുംം നടപ്പനാായിിരിിക്കുംം ദേേവിിയുടെെ സ്ഥാാനമുള്ള വെ�ളിിച്ചപ്പാാടാായ കോ�ോമരംം. ദേേവപ്രീീതിിക്കാായിി
നടത്തുന്ന ഉറച്ചിിലുകളെെല്ലാം�ം നടപ്പനാാണ്് നടത്തേ�ണ്ടത്്. നടപ്പനെ� കോ�ോമരമാാക്കുന്നത്് ചെ�മ്മക്കാാറനാാണ്്. നടപ്പൻ
കോ�ോമരമാായിി മാാറുന്ന വേ�ദിിയിില് ചെ�മ്മക്കാാരന്റെ� സാാന്നിിദ്ധ്യംം� നിിർബന്ധമാാണ്്. കല്യാാ�ണത്തിിന്റെ�യുംം കാാതുകുത്തു
കല്യാാ�ണത്തിിന്റെ�യുംം നേ�തൃത്വംം� വഹിിക്കുന്ന മുന്റാാളനാാണ്് കുടിിയൻ. എല്ലാാ “മുന്റാാളന്മാാരുംം ഈ ചടങ്ങുകള്ക്കു വേ�ണ
മെെങ്കിിലുംം കുടിിയനാാണ്് നേ�തൃത്വംം� നല്കുന്നത്്.ഇരുപത്തിിയൊ�ൊന്നു കുലത്തിിനുംം വേ�റെെ വേ�റെെ “മുന്റാാളന്മാാരുണ്ട്്.
വിിവാാഹ നിിശ്ചയത്തിിന്് വധുവിിന്റെ� കുടിിയിിലെ�ത്തുന്ന വരന്റെ� കുലത്തിിന്റെ� മുന്റാാള(കുടിിയൻ)നാാണ്് ഗോ�ോത്രത്തലവ
നാായ മെെരുത്തന്റെ� സമ്മതത്തോ�ോടെെ പെ�ണ്ണുചോ�ോദിിക്കുന്നത്്. വരന്റെ�യുംം വധുവിിന്റെ�യുംം കുടിിയൻ എന്ന ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക
നാാമമുള്ള “മുന്റാാളന്മാാർ ചേ�ർന്നാാണ്് നിിശ്ചയംം നടത്തുന്നത്്. കുലത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിില് വരുന്ന വിിവാാഹംം, കളിിപ്പെ�ട്ട്്
ചാായ്ക്കല്, തിിരണ്ടുകല്യാാ�ണംം, കാാതുകുത്തുകല്യാാ�ണംം തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങള്ക്ക്് നേ�തൃത്വംം� കൊ�ൊടുക്കുന്നത്് “മുന്റാാളന്മാാ
രാാണ്്. (സിിനുമോ�ോള് തോ�ോമസ്് : 2010)

5. നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ട്്: ഓരോ�ോ തിിര്യയക്കിിന്റെ�യുംം ഉത്ഭവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പാാട്ടുണ്ടാാക്കിി വാാമൊ�ൊഴിിയിിലൂടെെ തലമുറകളിിലേ�ക്ക്്
കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുന്ന പതിിവുംം വയനാാടൻ പുലയർക്കുണ്ട്്. ഇത്തരംം കളപ്പെ�ട്ടാാണ്് നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ട്്. വയനാാടൻ
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പുലയസമുദാായത്തിിലെ� പുരുഷ ാർക്കു മാാത്രംം പാാടാാനുംം പഠിിക്കാാനുംം കേ�ള്ക്കാാനുംം അവകാാശമുള്ള പാാട്ടുകളാാണ്്
നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ട്്. ഈ കളപ്പെ�ട്ട്് പാാടുമ്പോ�ോള് സ്ത്രീീകളെെ പങ്കെ�ടുപ്പിിക്കാാറിില്ല എന്നത്് ഇന്നുംം പിിന്തുടർന്നു പോ�ോരുന്ന ആചാാ
രരീീതിിയാാണ്്. എല്ലാാ ജീീവജാാലങ്ങളെെയുംം കുറിിച്ച്് ഇവർ പാാട്ടു കെ�ട്ടിി ഉണ്ടാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. കോ�ോഴിികളപ്പെ�ട്ട്്, മുയല്കളപ്പെ�ട്ട്്
തുടങ്ങിിയ പേ�രുകള് ഇതിിനെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഒറ്റകളപ്പെ�ട്ട്് എന്നതുംം ഈ വിിഭാാഗത്തിില്പ്പെ�ടുന്നു. ഞണ്ടിിന്റെ�
ഉത്ഭവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ഞണ്ട്്കളപ്പെ�ട്ടുംം ഒറ്റകളപ്പെ�ട്ടിില് ഉള്പ്പെ�ടുന്നു. തുലാാപത്തിിനോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്്
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്് നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ടാാണ്്. സമുദാായത്തിിലെ� പുരുഷന്മാാർ മാാത്രംം പങ്കെ�ടുക്കുന്ന അനുഷ്ഠാാനമാാണ്് തുലാാ
പത്തിിലെ� നാായാാട്ട്്. ഇതിിന്റെ� മുന്നോ�ോടിിയാായാാണ്് നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ട്് പാാടുന്നത്്. ഒരുപക്ഷേ� നാായാാടാാൻ പോ�ോകുന്നതിിന്്
മുമ്പാായിി നാായാാടിി കിിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം അവയുടെെ ഉലുപ്പ്് (ഉല്പ്പത്തിി) സംംബന്ധിിച്ചുംം സമുദാായംംഗങ്ങള്ക്ക്്
ശരിിയാായ ധാാരണ നല്കാാനാാകുംം നാാട്ടുകളപ്പെ�ട്ട്് പാാടണമെെന്ന നിിർബന്ധമുണ്ടാായത്്. (സിിനുമോ�ോള് തോ�ോമസ്് : 2010)
കളപ്പെ�ട്ട്് മാാതൃക - മെെരുത്തന്റെ� കളപ്പെ�ട്ട്്
പകമെെ പകമമെെ വെ�ല് ജമെെ വെ�ല്ജമോ�ോ.....
ലണ്ടമേ� പേ�റ്റൂളിിയേ�....
നാം�ം പ്്റന്ന നാംം� പ്്റന്ന പ്രാാവിിലെ� പോ�ോലെ� നാാമമേ�യേ�.......
ഒരുതരംം മിില്ല ഒരുതരംം മുണ്ടോ�ോ....
പോ�ോലവേ�ല......ചേ�രിിമനാാന്് ചെ�റു മഞ്ഞളു കുട്ടിി പോ�ോലെ�....
നാാമ്പോ�ോനിിയ നാാന്് നമ്മള്് നാംം� പ്രിിന്ന നാാള്്
ഒരമ്മക്്ക്ലിിയ ഇരുവര്് മൂവടല്ലള്്
അണ്ട ചാാച്ചിിക്ക്് ളാാത്് പോ�ോലെ�
ചെ�റുമ്മംം കുട്ടിിക്കുംം ചിില്ല്് ചാാച്ചിിക്കുംം മൂത്തപോ�ോലെ�
അണ്ണലിിനാാന്് പോ�ോറുത്ത്്നെ� പോ�ോലെ� അണ്ടജംം
കോ�ോലത്ത്് കോ�ോടിിയേ�രിി കുന്റെ�ത്ത്്മ്മുണ്ട്് ചിിത്തുലേ�ട്ട്് ചെ�മ്മംം
എണ്ണിിട്ടുംം മുണ്ടംം പോ�ോനട്ട്് കുലംം ക്യാാ�ളിിളുങ്ങള്്....
നാാങ്ങക്ക്് നാാന്് മാാമ്മങ്ങളാാമ്മൊ�ൊലുണ്ട്്....
പോ�ോലുളംം നാാന്് കുണ്ടിിയാാണ്് ചെ�മ്മമുണ്ട്്...
പോ�ോല്്ള്് കണക്കണ്ടമെെരുമള്് ക്യാാ�ളിിയുള്ള മാാമണ്ട
മെെരുമ്മള്് പാാലര്്കാാലാം�ം ഏലക്ക്് പിിലാാമുണ്ട്്മോ�ോ....
തെ�ണ്ട്്മ നാാന്് കളരിികെ�ട്ടിി പോ�ോയ്ത്തു ക്യാാ�ളിിയുംം
കുറുമ്പുറംം കോ�ോട്ടള്്ണ്് പോ�ോകുമേ�
പൊ�ൊന്തിിയെ�ടുത്ത്് ല്ലതാാലിിയെ�ടുത്ത്് ക്യാാ�ളിിയുള്ള പാാലര്്...
അണ്ട പാാലണ്ടമുണ്ടണ്്ട്ടക്കണ്ട്് വീീണ നാാള്്*
(മുണ്ടട്്ക്ക്് പലണ്ടമുണ്ട്് അണ്ടമ്യാ�ാല്് വീീണ്് നാാള്്)
മുണ്ടണ്ട നാാന്്
(...ടെെക്കണ്ട്് മെെലിിയേ� ഐപൂവോ�ോ തിിരിി പൂവ്്....)
* മുണ്ടണ്ട്് ടക്കണ്ട്്, തരത്തിിന്് തരംംപോ�ോലെ� ചെ�മ്മക്കാാർക്ക്് പാാടിികൂട്ടാാനുള്ള ഭാാഗമാാണ്്. ഈ ചിിഹ്നംം ചേ�ർത്തിിട്ടുള്ള
ഭാാഗത്ത്് തരംംപോ�ോലെ� ചെ�മ്മക്കാാർക്ക്് (സ്ഥാാനിികരിില് ഒരാാള്) പാാടിികൂട്ടാാൻ അവകാാശമുണ്ട്്. മെെരുത്തന്റെ�
പാാട്ടിില് കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കാാനവകാാശംം ചെ�മ്മക്കാാരനാാണ്്.
നാാമ്പോ�ോരിിമ ഏറോ�ോറ എന്ന്് നടുപ്പൻ, മെെരുത്തൻ, കുടിിയൻ തുടങ്ങിി ഗോ�ോത്രത്തിിലെ� ഉന്നതരെെ പാാടിി സ്തുതിിക്കുംം.
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ഡോ�ോ. സിിനുമോ�ോൾ തോ�ോമസ്്
കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേ�നോ�ോൻ സ്മാാരക ഗവ. വനിിതാാ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസറുംം
വകുപ്പദ്ധ്യയക്ഷയുംം. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം പൂർത്തിിയാാക്കിി. തളിിപ്പറമ്പ്്
സ്വവദേ�ശിിനിി. 2006 മുതൽ വിിവിിധ സർക്കാാർ കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ മലയാാളംം അധ്യാാ�പിിക.

ആത്മകഥയുംം ചരിിത്രപാാഠവുംം
അജിിത ചേ�മ്പൻ

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫ., മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്, ധർമ്മടംം, തലശ്ശേ�രിി

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
സാാമ്പ്രദാായിിക ചരിിത്രരചനയെ�ക്കുറിിച്ചുണ്ടാായിിരുന്ന ധാാരണകൾ നവചരിിത്രവാാദത്തോ�ോടെെ ചോ�ോദ്യം�ം
ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. പ്രത്യേ�േക വീീക്ഷണലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ ഭൂതകാാലത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാണ്് സാാമ്പ്ര
ദാായിിക ചരിിത്രരചനാാരീീതിി. അവിിടെെ പലപ്പോ�ോഴുംം യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� ഏകമുഖവീീക്ഷണംം മാാത്രമേ�
പ്രകടമാാകുന്നുള്ളൂ അധിികാാരകേ�ന്ദ്രിിതമാായിി എഴുതപ്പെ�ടുന്ന ചരിിത്രത്തിിന്് ബദലാായിി ഉയർന്നുവരുന്ന
പ്രാാദേേശിിക ചരിിത്രാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഉപദാാനമാായാാണ്് ആത്മകഥകളെെ കണക്കാാക്കുന്നത്്.
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കപ്പെ�ടുന്നവയാാണ്് ചരിിത്രങ്ങൾ എന്ന വസ്തുതയെ� അംംഗീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഇത്തരംം ആത്മ
കഥകളുംം ഓരോ�ോരോ�ോ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ ആണെ�ന്നുകാാണാംം�. അതുതന്നെ�യാാണ്് ഓരോ�ോ ആത്മകഥ
യുംം ആര്് ? എപ്പോ�ോൾ? നൽകുന്ന വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമാാണെ�ന്നത്് അന്വേ�േഷണ വിിധേ�യമാാക്കുന്നതിിന്റെ�
പ്രസക്തിി. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയപൂർവ്വ കേ�രളത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് എഴുതപ്പെ�ട്ട ചരിിത്രയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെെയുംം അതിിലു
പരിിയാായിി സമൂഹത്തിിൽ നിിലനിിന്ന സംംഭവഗതിികളെെയുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഉത്തരമലബാാറിിലു
ണ്ടാായ ഏതാാനുംം ആത്മകഥകളെെ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയാാണിിവിിടെെ.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികത, നവോ�ോത്ഥാാനംം,ആത്മാാഖ്യാാ�നംം, ചരിിത്ര
പാാഠംം, നിിർമ്മിിതിി

ചരിിത്രംം പലകാാലഘട്ടത്തിിലുംം പലരീീതിിയിിലാാണ്് നിിർവ്വചിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. രാാജാാക്കന്മാാരുടേേയുംം രാാജ്യയ
ങ്ങളുടേ�യുംം ജയപരാാജയങ്ങളുടെെ വിിലയിിരുത്തലാായിി മാാറിിയതോ�ോടെെയാാണ്് ചരിിത്രംം എന്നത്്
രാാഷ്ട്രീീയചരിിത്രമാായിി പരിിണമിിച്ചത്്. മനുഷ്യയന്റെ� ബഹിിർമുഖമാായ വളർച്ചയുടെെ ചിിത്രമാാണ്് ചരിിത്രംം
(പ്രൊ�ൊഫ. കെ�.വിി. നാാരാായണൻ, 1999: 5). ചരിിത്രത്തിിൽ എന്തു രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുന്നു എന്നതു
പോ�ോലെ� ആര്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു എന്നതുംം ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടു. ചരിിത്രംം എന്നത്് വ്യയക്തിികേ�ന്ദ്രിിതമോ�ോ
ആശയകേ�ന്ദ്രിിതമോ�ോ ആയ നിിർമ്മിിതിിയാായിി മാാറുമ്പോ�ോൾ അതിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സത്യയ
ത്തിിന്റെ� മുഖവുംം വിിഭിിന്നങ്ങളാാകുന്നു.
ഓരോ�ോ ചരിിത്രസംംഭവവുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ മറ്റ്് പല ബാാഹ്യയതലങ്ങളുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലു
ത്തുന്നു. അതിിനാാൽ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ആധിികാാരിികത നിിർണ്ണയിിക്കേ�ണ്ടത്് ഏതുതരത്തിിലാായിിരിി
ക്കണംം എന്നത്് ചർച്ചചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന വിിഷയമാാണ്് . മൂർത്തതലത്തിിലുള്ളവയെ� മാാത്രമല്ല

148

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

കാാലഘട്ടത്തെ� പ്രതിിഫലിിക്കുന്ന എല്ലാാറ്റിിനെ�യുംം ചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിക്കാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാംം�.
വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങളിിലൂടെെയുംം പാാട്ടുകളിിലൂടെെയുംം ചൊ�ൊല്ലുകളിിലൂടെെയുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്ന കാാലഘട്ടവുംം
ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗംം തന്നെ�യാാണ്്. സമൂഹത്തിിലെ� ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്.
പൊ�ൊതുധാാരയിിൽ നിിന്ന്് അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടവർക്കുംം അവരുടേേതാായ ചരിിത്രമുണ്ട്്. അതുംംകൂടിി ഉൾപ്പെ�
ടുന്നതാാണ്് ചരിിത്രംം. ആ ഒരു സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് ആത്മകഥകൾക്കുംം, സ്മരണ കുറിിപ്പുകൾക്കുംം
ഒക്കെ� കൂടുതൽ പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവരുന്നത്്. അവയുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തപാാഠങ്ങളെെത്തന്നെ�
യാാണ്് രേേഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തോ�ോടെെ അതാായത്്
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികതയുടെെ കടന്നുവരവോ�ോടെെയാാണ്് ആത്മകഥാാശാാഖയ്ക്ക്് പ്രാാമുഖ്യംം�
ലഭിിച്ചത്്. ഇന്ന്് ആത്മകഥ വിിപുലമാായ ലോ�ോകത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയശാാഖയാാണ്്.
സ്മരണകൾ, കത്തുകൾ,പൂർണ്ണ ആത്മകഥകൾ, ഡയറിിക്കുറിിപ്പുകൾ എന്നിിങ്ങനെ� പലരീീതിിയിിൽ
മലയാാളത്തിിൽ ആത്മകഥകൾ അവതരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്് (നടുവട്ടംം ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ, 1998: 7).
ആത്മകഥയിിലെ� സംംഭവങ്ങൾ എല്ലാം�ം അനുക്രമമാായിിരിിക്കണമെെന്നിില്ല.ജീീവിിതസംംഭവങ്ങൾ
പലസന്ദർഭങ്ങളിിലാായിി ചിിത്രീീകരിിച്ചാാലുംം അതിിൽ നിിന്ന്് വ്യയക്തിിയുടെെ അനുക്രമമാായ ജീീവിിതചരിിത്രംം
കണ്ടെ�ത്താാനാാകുംം. വ്യയക്തിിയെ� ചരിിത്രവുംം ചരിിത്രത്തെ� വ്യയക്തിിയുംം സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�.
വിിഭിിന്ന ചരിിത്ര സംംഭവങ്ങൾ ഒരു വ്യയക്തിിയെ� എങ്ങനെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുകയുംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയുംം
ചെ�യ്തു എന്നുള്ള വസ്തുത ആത്മകഥയിിൽ നിിന്നുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്തെ�ടുക്കാാവുന്നതാാണ്്. ഓരോ�ോ
ആത്മകഥയുംം ഓരോ�ോ വാാമൊ�ൊഴിി പാാഠമാാണ്്. ഒരേ�കാാലത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന വ്യയത്യയസ്ത ആത്മ
കഥകളെെ വ്യയത്യയസ്ത വാാമൊ�ൊഴിി പാാഠങ്ങളാായിി കണക്കാാക്കാാവുന്നതാാണ്്. അധിികാാരകേ�ന്ദ്രിിതമാായിി
എഴുതപ്പെ�ടുന്ന ചരിിത്രത്തിിന്് ബദലാായിി ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ പ്രധാാ
നപ്പെ�ട്ട ഉപദാാനമാാണിിവ.
ഏതാാണ്ട്് സമകാാലീീനരാായിി ജീീവിിക്കുകയുംം വ്യയത്യയസ്ത രീീതിിയിിൽ സമൂഹത്തോ�ോട്് ഇടപെ�ടുകയുംം
ചെ�യ്തവരുടെെ ഏതാാനുംം ആത്മകഥകളാാണ്് ഇവിിടെെ വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ശ്രീീമതിി.
സിി.കെ� രേ�വതിിഅമ്മയുടെെ ‘സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ’, ശ്രീീ. സിി.എച്ച്് കുഞ്ഞപ്പയുടെെ ‘സ്മരണകൾ മാാത്രംം,’
ശ്രീീ. മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കരന്റെ�‘എന്റെ� ജീീവിിതകഥ’ എന്നിിവയാാണ്് പ്രത്യേ�േക പരാാമർശങ്ങൾക്കാായിി
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ആത്മാാഖ്യാാ�നവുംം ചരിിത്രവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം, നവോ�ോത്ഥാാന കാാലഘ
ട്ടത്തിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയ നിിലപാാടുകൾ, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പുരോ�ോഗതിി തുടങ്ങിിയവയൊ�ൊക്കെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്
എപ്രകാാരംം എന്നതിിലാാണ്് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്്.

ആത്മാാഖ്യാാ�നവുംം ചരിിത്രപാാഠവുംം
കഴിിഞ്ഞ കാാലത്തെ� ഓർത്തെ�ടുത്ത്് പുനരാാവിിഷ്കരിിക്കുന്ന ആത്മകഥകളിിൽ കാാലവുംം പ്രാായവുംം
ജീീവിിതഗതിിയുംം മുൻകാാലങ്ങളെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിി എന്ന്് വരാം�ം. രേ�വ
തിിഅമ്മയുടെെ സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ എന്ന ആത്മകഥ ജീീവിിതസാായാാഹ്നത്തിിലെ� പത്ത്് പന്ത്രണ്ട്്
വർഷംം കൊ�ൊണ്ട്് എഴുതിിത്തീീർത്തതാാണ്്. സാാമൂഹ്യയരംംഗത്തുംം കുടുംംബിിനിി എന്ന നിിലയിിലുംം ചാാരിി
താാർത്ഥ്യംം� അനുഭവിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയുടെെ ‘പുരാാണ എഴുത്താാ’യിിട്ടാാണ്് അവർ അതിിനെ� കാാണുന്നത്്.
പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ടുംം എന്ന പ്രതീീക്ഷയോ�ോടെെ എഴുതിിയ ഒരു ആത്മകഥയല്ല ഇത്്. അച്ചടിിച്ചു പ്ര
സിിദ്ധീീകരിിക്കുന്നതിിൽ എതിിർപ്പ്് അനുഭവപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ോൾ കൈൈയ്യെ�ഴുത്തു പ്രതിി കുറേ� കാാലത്തേ�ക്ക്്
മാാറ്റിിവെ�ച്ചു. അനുകൂല സാാഹചര്യം�ം വന്നുചേ�ർന്നപ്പോ�ോൾ ചിില പരിിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തിി പ്രസിിദ്ധീീ
കരിിക്കുകയാാണുണ്ടാായത്്. പലപ്പോ�ോഴാായിി എഴുതിി തീീർത്ത ആത്മകഥയാാണിിത്്.
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മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കരന്റെ� ആത്മകഥയുംം ഓർമ്മകളെെ ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിി പിിൽക്കാാലത്ത്് എഴുതിി
യതാാണ്്. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� ബന്ധുവുംം കോ�ോണ്ഗ്രസ്് നേ�താാവുമാായിിരുന്ന സിി.എച്ച്്. ഗോ�ോവിിന്ദൻന
മ്പ്യാാ�രുടെെ ഒരു കത്തിിൽ നിിന്നുംം ഇത്് വ്യയക്തമാാകുന്നുണ്ട്്. കഴിിഞ്ഞു പോ�ോയ സംംഭവങ്ങളുടെെ ആധിി
കാാരിികതയ്ക്കാായിി അദ്ദേ�ഹംം ഈ ബന്ധുവിിന്റെ� സഹാായംം തേ�ടിിയതാായിി കാാണുന്നു. ‘മൊ�ൊയാാരത്ത്്
ആത്മകഥ എഴുതുന്നതിിലുംം നല്ലത്് കോ�ോണ്ഗ്രസിിന്റെ� ആദ്യയകാാലചരിിത്രംം എഴുതുന്നതാായിിരിിക്കുംം’
(മൊ�ൊയാാരത്ത്് ജനാാർദ്ദനൻ (എഡിി.), 2012: 75) എന്ന്് സിി.എച്ച്് ഗോ�ോവിിന്ദൻ നമ്പ്യാാ�ർ സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നുമുണ്ട്്. ദേ�ശീീയ രാാഷ്ട്രീീയ ചരിിത്രത്തോ�ോട്് അത്രത്തോ�ോളംം ഇഴുകിിച്ചേ�ർന്ന വ്യയക്തിിത്വവമാായിിരുന്നു
മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കരന്റെ�തെ�ന്ന്് ഇതിിലൂടെെ വ്യയക്തമാാകുന്നു.
സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പയുടെെ ‘സ്മരണകൾ മാാത്രംം’ എന്ന കൃതിിയിിൽ താാൻ എഴുതുന്നത്് ചിില
സ്മരണകൾ മാാത്രമാാണെ�ന്ന്് ആമുഖമാായിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.1 ആത്മകഥയുംം ചരിിത്രവുംം തമ്മിിലുള്ള
അതിിർ വരമ്പുകൾ എന്താാണ്്? ചരിിത്രത്തിിന്റെ� സത്യാാ�ത്മകതയെ�ന്ത്്? ആത്മകഥയ്ക്ക്് ചരിിത്രപഠന
മേ�ഖലയിിലുള്ള പ്രാാമുഖ്യയമെെന്ത്്? എന്നിിങ്ങനെ� നിിരവധിി സന്ദേ�ഹങ്ങളുംം ഇതിിൽ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കു
ന്നു. ആത്മകഥയിിലെ� ചരിിത്രപരതയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ട്ട സന്ദേ�ഹവുംം എന്തിിന്് ഒരു സാാഹിി
ത്യയകൃതിിയിിൽ ചരിിത്രംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു എന്നതിിന്റെ� ഉത്തരവുംം അദ്ദേേഹംം തന്നെ� നൽകുന്നു.
കഴിിഞ്ഞകാാലത്തെ� അറിിയാാനുള്ള പുതുതലമുറയുടെെ ജിിജ്ഞാാസയെ� ശമിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ശ്രമംം.
അതാാണിിവർ ചെ�യ്യുന്നത്്. പുതുതലമുറക്ക്് തങ്ങളുടെെ അനുഭവപാാഠങ്ങൾ വരമൊ�ൊഴിിയാായിി മാാത്രമ
ല്ല വാാമൊ�ൊഴിിയാായുംം പകർന്നുകൊ�ൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ�യാാണ്് വംംശാാവലീീചരിിത്രങ്ങളുംം സാാമൂഹിികാാ
ചാാരങ്ങളുംം കൈൈമാാറിി വന്നത്്. ഇത്തരംം ഒരു സൂചന ‘സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ’യിിലുംം കാാണാാനാാകുന്നു.
ആത്മകഥാാകാാരിിയുടെെ മുത്തശ്ശിി താാല അമ്മൂമ്മ അവരുടെെ കുടുംംബത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പുതുതലമുറക്ക്്
പകർന്നുകൊ�ൊടുക്കാാനാാഗ്രഹിിക്കുന്നത്് ജീീവിിതത്തിിൽ ഉപകാാരപ്പെ�ടുംം എന്ന്് കരുതിിയാാണ്്2.
ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയദശകങ്ങളിിൽ ജീീവിിച്ച സിി. കെ�. രേ�വതിിയമ്മ എന്ന എഴുത്തു
കാാരിിയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം എഴുത്ത്് എന്നത്് ഒരു പ്രതിിസന്ധിിതന്നെ�യാായിിരുന്നു. നല്ല
സാാമ്പത്തിിക ചുറ്റുപാാടുള്ള കുടുംംബത്തിിൽ പിിറന്ന സ്ത്രീീയാായിിരുന്നു രേ�വതിിയമ്മ. വിിവാാഹിിതയുംം
അമ്മയുമാായിി കഴിിഞ്ഞുപോ�ോരുന്ന കാാലത്ത്് ഒരു കൃതിിയെ�ഴുതിിയതിിന്റെ� പേ�രിിൽ പഴിികേ�ൾക്കേ�ണ്ടിി
വന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ആത്മകഥയിിൽ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. അമ്മ ദമയന്തിിയമ്മയുംം ഈ പ്രതിിസന്ധിി
നേ�രിിട്ടിിരുന്നതാായിി വ്യയക്തമാാകുന്നുണ്ട്് 3.സ്ത്രീീകളുടെെ സമയംം മറ്റു പലകാാര്യയങ്ങളുംം അപഹരിിക്കുന്നതിി
നാാൽ സ്ത്രീീക്ക്് ഇതിിനൊ�ൊന്നുംം സമയവുമിില്ല സാാഹചര്യയവുമിില്ല എന്നത്് എക്കാാലത്തെ�യുംം
സംംഘർഷംം തന്നെ�യാാണ്്. ഭാാര്യയയുടെെ എഴുത്തിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കൊ�ൊമ്മീീസ്യാാ�ർ പൈൈതലിിന്റെ� പ്രതിി
കരണമിിങ്ങനെ�യാാണ്് “ഒരു പുസ്കമെെഴുതാാനുള്ള പ്രാാപ്തിിയൊ�ൊന്നുംം ഇവൾക്കിില്ല” (സിി.കെ�. രേ�വതിി
യമ്മ, 1977: 121) ഭാാര്യയ ‘പുസ്തകക്കാാരിി’യാാകുന്നതിിന്് സമ്മതമല്ല, പുസ്തകമെെഴുതിിയാാൽ തന്നെ� അത്്
പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കരുത്്. വേ�ണമെെങ്കിിൽ പത്ത്് വർഷംം കഴിിഞ്ഞ്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കാംം� എന്നിിങ്ങനെ�
നിിരവധിി എതിിർപ്പുകൾ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. ഇതിിൽ നിിന്നുംം ഭാാര്യയ എഴുത്തുകാാരിി ആകുന്നതിിലെ� എതിിർ
പ്പുമാാത്രമല്ല എഴുത്തുകാാരിിയെ� സമൂഹംം എങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നു എന്നതുംം വ്യയക്തമാാണ്്.
ആളുകൾക്ക്് പല കഥകളുംം പറഞ്ഞു രസിിക്കാാനുള്ള വകയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ എഴുത്ത്് എന്നതിിന്റെ�
ചിില സൂചനകൾ ഈ കൃതിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
ചരിിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ എഴുതപ്പെ�ടുന്ന വസ്തുതകൾ പലപ്പോ�ോഴുംം സാാമാാന്യയവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടാാ
റുണ്ട്് . പ്രാാദേേശിികവുംം വൈൈയക്തിികവുമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ ഇവിിടെെ തമസ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
ഇവിിടെെയാാണ്് ആത്മകഥകൾ പോ�ോലുള്ള സാാഹിിത്യയകൃതിികളുടെെ പ്രസക്തിി. ആ
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കാാലഘട്ടത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഒരു വാാമൊ�ൊഴിിപാാഠംം എന്ന നിിലയിിലുംം ആത്മകഥയെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്യാാവുന്നതാാണ്്. സമൂഹത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുനിിഗമനങ്ങൾക്ക്് വിിരുദ്ധമാായ പ്രതിികരണങ്ങൾ
ഇവയിിൽ കടന്നുവരാം�ം. ഈ വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ത്മകത പോ�ോലുംം സത്യയത്തിിന്റെ� മുഖമാാണ്്. ആത്മകഥാാ
കാാരന്റെ� വൈൈയക്തിിക താാല്പര്യയത്തിിനനുസരിിച്ച്് ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രാാമുഖ്യയങ്ങളിിൽ വ്യയത്യാാ�സമുണ്ടാാകാാമെെ
ങ്കിിലുംം ഓരോ�ോ ആത്മകഥയുംം ആ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം
സാാമ്പത്തിികവുമാായ മേ�ഖലകളിിലൂടെെ കടന്നു പോ�ോകുന്നതാായിിരിിക്കുംം. ചരിിത്രാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ
എപ്പോ�ോഴുംം ഭൂതകാാലവുംം വർത്തമാാനകാാലവുംം ഇടകലരുന്നുണ്ട്്. ഭൂതകാാല സംംഭവത്തെ� നോ�ോക്കിി
ക്കാാണുന്നത്് വർത്തമാാനകാാലത്തിിലാാണ്്. ഇത്് ആ ഭൂതകാാലത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നതിിൽ
സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുന്നുമുണ്ട്്.

സാംം�സ്കാാരിികനവോ�ോത്ഥാാനംം
ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയദശകങ്ങളിിൽ നടന്ന സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേ�യുംം
ജാാതിിക്കകത്തുള്ള ദുരാാചാാരങ്ങൾ ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ നടന്ന പരിിശ്രമങ്ങളുടേേയുംം പ്രതിിനിിധാാനങ്ങളാാണ്്
ആ കാാലത്തുള്ള ആത്മകഥകൾ. തിിരണ്ടുകുളിികല്ല്യാാ�ണംം, പുലകുളിിയടിിയന്തിിരംം, താാലിികെ�ട്ടുക
ല്ല്യാാ�ണംം തുടങ്ങിിയ ആചാാരങ്ങൾ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന കാാലത്തെ�യാാണ്് ‘സഹസ്ര
പൂർണ്ണിിമ’ രേേഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ദുരാാചാാരങ്ങൾ ഇല്ലാാതാാകുമ്പോ�ോൾ ചിില നന്മകളുംം അപ്രത്യയക്ഷമാാകു
ന്നുണ്ട്് എന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യയവുംം ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ട വസ്തുതയാാണ്് എന്ന്് രേ�വതിിയമ്മ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു4.
വരൻ വധുവിിന്റെ� കഴുത്തിിൽ താാലിികെ�ട്ടിി വിിവാാഹംം നടത്താാൻ ശ്രീീനാാരാായണഗുരു ഉപദേ�ശിിച്ചത്്
വലിിയൊ�ൊരു വാാഗ്വാാ�ദത്തിിനു വഴിി വെ�ച്ചതാായിി വിിവരിിക്കുന്നു. നവോ�ോത്ഥാാന ആശയങ്ങൾ ഒരു
സമൂഹംം സ്വീീ�കരിിച്ചത്് വിിഭിിന്നതരത്തിിലാാണ്്. സമൂഹോ�ോന്നതിിക്കാായിി കൊ�ൊണ്ടുവന്ന പുത്തൻ ആശയ
ങ്ങൾ ഒരിിക്കലുംം ഏകപക്ഷീീയമാായിി അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നിില്ല5. പെ�ണ്കുട്ടിികൾ ചെ�രിിപ്പ്് ഇടാാൻ
പാാടിില്ലെ�ന്നുംം ഭർത്തൃ ഗൃഹത്തിിലേ�ക്ക്് കാാൽനടയാായിിത്തന്നെ� യാാത്രചെ�യ്യണംം എന്നൊ�ൊക്കെ�യുള്ള
പല അലിിഖിിത നിിയമങ്ങളുംം അന്ന്് പാാലിിച്ചുപോ�ോന്നിിരുന്നു. പ്രദേേശിികമാായിി രൂപപ്പെ�ട്ട ഇത്തരംം
കീീഴ്വഴക്കങ്ങളൊ�ൊന്നുംം ചരിിത്രത്തെ� സാാമാാന്യയവൽക്കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നിില്ല. നാാമകരണ
ത്തിിൽപോ�ോലുംം സമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം ഇടപെ�ടലുകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു . ‘സഹസ്ര
പൂർണ്ണിിമ’യിിൽ ഇത്് പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്് 6. പേ�രിിലെ� പരിിഷ്കൃതാാപരിിഷ്കൃത ചിിന്തപോ�ോലെ� തന്നെ�
തറവാാട്ടു പേ�രുകൾ സ്വവന്തംം പേ�രിിനോ�ോട്് ചേ�ർത്ത്് എഴുതുന്ന സമ്പ്രദാായവുംം സാാവധാാനംം വഴിി മാാറുന്നു.
വാാച്ചാാലിി, കൊ�ൊറ്റ്യയത്ത്് തുടങ്ങിിയ തറവാാടു നാാമങ്ങളൊ�ൊക്കെ� ചുരുക്കെ�ഴുത്തുകളാായിിത്തീീരുന്നു. ‘സ്മര
ണകൾമാാത്രംം’ എന്ന കൃതിി ഇത്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. അഞ്ചോ�ോ, ആറോ�ോ വയസ്സുള്ളപ്പോ�ോൾ തലശ്ശേ�രിി
ഇംംഗ്ലീീഷ്് സ്കൂളാായ ബിി.ഇ.എംം.പിി.യിിൽ ചേ�ർന്നത്് ചന്ത്രോ�ോത്ത്് കുഞ്ഞപ്പനാായർ എന്ന പേ�രിിലാായിി
രുന്നെ�ങ്കിിലുംം പിിന്നീീട്് എപ്പോ�ോഴോ�ോ സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പനാായർ ആയിി മാാറിി. ചുരുക്കെ�ഴുത്താാക്കിിയ
പ്പോ�ോൾ വന്ന പിിശകാാണ്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം കേ�രളീീയ നവോ�ോത്ഥാാന സാാഹചര്യയമാാണ്്
ഈ സ്ഥിിതിിഗതിിയുംം സംംജാാതമാാക്കിിയത്്. മരുമക്കത്താായവ്യയവസ്ഥയുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ഈഴവരുടേേ
യുംം നാായന്മാാരുടേേയുംം സമുദാായങ്ങൾക്കിിടയിിൽ എത്രത്തോ�ോളംം പ്രബലമാായിിരുന്നു എന്ന്് ഈ
ആത്മകഥകളോ�ോരോ�ോന്നുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. എന്നാാൽ മക്കത്താായ വ്യയവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് പറിിച്ചുനട
പ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� സാാക്ഷ്യയപത്രങ്ങളുമാാണിിവ. അണുകുടുംംബത്തിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റംം ഈ ആത്മകഥ
കളിിൽ പ്രകടമാാണ്്.

രാാഷ്ട്രീീയനിിലപാാടുകൾ

2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം

151

ആത്മകഥകൾ രചയിിതാാക്കളുടെെ താാല്പര്യയങ്ങൾക്കനുസരിിച്ച്് പല മണ്ഡലങ്ങളിിൽ ഊന്നിിനിിന്നേ�
ക്കാംം�. രാാഷ്ട്രീീയ വ്യയവഹാാരങ്ങളോ�ോടുംം സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതാാവസ്ഥകളോ�ോടുംം തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലകളോ�ോ
ടുമൊ�ൊക്കെ� ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് അവയ്ക്ക്് ലഭിിക്കുന്ന ഊന്നലുകൾ വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ടാം�ം. ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരുടെെ കച്ച
വടകേ�ന്ദ്രവുംം മറ്റ്് പല വ്യയവസാായ പ്രമുഖന്മാാരുടെെയുംം പ്രവർത്തന മേ�ഖലയുമാായിിരുന്ന തലശ്ശേ�
രിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ സാാമ്പത്തിികചരിിത്രത്തിിന്റെ� ചിിത്രംം ഈ ആത്മകഥകൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
മയ്യഴിി വിിമോ�ോചന സമര ചരിിത്രംം, ഫ്രഞ്ച്് ഭരണംം തദ്ദേേശീീയർക്ക്് നൽകിിയ അവസരങ്ങൾ, അവർ
അധിികാാരംം കൈൈമാാറിിയത്് ഇങ്ങനെ� പല ചരിിത്രസംംഭവങ്ങളുംം ‘സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ’യിിൽ പരാാമർ
ശിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഫ്രഞ്ചുകാാർ മാാഹിി വിിട്ടുപോ�ോയത്് മർമ്മഭേേദകമാായ കാാഴ്ചയാായിിരുന്നു എന്ന്് ആത്മക
ഥയിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. തന്റെ� സ്വവദേ�ശത്തിിനുവേ�ണ്ടിി പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് സ്ത്രീീകൾക്കുവേ�ണ്ടിി സജീീവമാായിി
പ്രവർത്തിിക്കുകയുംം ഗാാന്ധിിജിി പണപ്പിിരിിവിിനു വന്നപ്പോ�ോൾ തന്റെ�യുംം മക്കളുടെെയുംം ആഭരണങ്ങൾ
ഊരിിക്കൊ�ൊടുക്കുകയുംം ചെ�യ്ത വ്യയക്തിി ഇങ്ങനെ� പ്രതിികരിിക്കുമ്പോ�ോൾ വൈൈരുദ്ധ്യംം� തോ�ോന്നാാവുന്ന
താാണ്്. വളരെെ സത്യയസന്ധമാായിി തന്റെ� അഭിിപ്രാായംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയാാണിിവിിടെെ. രാാജ്യയതാാത്്പ
ര്യയങ്ങൾക്ക്് അനുഗുണമാായിി മാാത്രംം പ്രതിികരിിക്കുക എന്ന നിിർബന്ധബുദ്ധിിയോ�ോടെെയല്ല തന്റെ�
ജീീവിിതകഥ രചിിക്കുന്നത്്. ഈ പ്രതിികരണവുംം ചരിിത്രസത്യയത്തിിന്റെ� പാാഠംം തന്നെ�യാാണ്്.
രേ�വതിിയമ്മയുടെെ ‘കോ�ോട്ടേേക്കാാരന്റവിിട’എന്ന ഭവനത്തിിനുംം അതിിനു ചേ�ർന്നു നിില്ക്കുന്ന ‘തിിരു
വങ്ങാാട്്’എന്ന പ്രദേേശത്തിിനുംം ആ പേ�ര്് കൈൈവന്നതിിന്റെ� പിിറകിിൽ പോ�ോലുംം രാാഷ്ട്രീീയബന്ധങ്ങളു
ണ്ട്്.കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധിിപത്യയകാാലത്ത്് കച്ചവടക്കാാർക്കുംം സമ്പന്നർക്കുംം സമൂഹത്തിിലുണ്ടാായിി
രുന്ന പദവിിയുംം വിിശ്വാാ�സ്യയതയുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു സ്ഥലനാാമചരിിത്ര കഥയ്ക്കു പിിറകിിലുണ്ട്്. സ്വവദേേശിി
കളേ�ക്കാാൾ പരദേേശിികളെ� വിിശ്വവസിിക്കുകയുംം പരിിഗണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത്് ഭാാരതംം വിിദേ�ശശക്തിിക
ളുടെെ കോ�ോളനിിയാായിി മാാറിിയ രാാഷ്ട്രീീയ ചരിിത്രവുമാായിി ഇത്തരംം കഥകളെെ ചേ�ർത്തു വെ�ക്കാാവുന്ന
താാണ്്.പല വിിഭാാഗങ്ങളിിൽപെ�ട്ട സമ്പന്നർ വന്നു പോ�ോവുകയുംം കച്ചവടംം വിിപുലപ്പെ�ടുത്തകയുംം
ചെ�യ്ത ഉത്തര മലബാാറിിൽ പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് തലശ്ശേ�രിിയിിൽ ഇത്് സവിിശേ�ഷമാായ ജീീവിിതാാവസ്ഥകൾ
ക്ക്് കാാരണമാായിിട്ടുണ്ട്്. ആധുനിികത വളരെെ പ്രബലമാായിിതന്നെ� ഇവിിടെെ പ്രചരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. പുറത്തു
പണിിക്കുപോ�ോവുകയുംം തെ�ങ്ങുകയറുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്ന ഈഴവരിിൽ ചിിലർ വലിിയ ജന്മിിമാാരാായിി.
ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നേ�ടുകയുംം, ഉന്നത ഉദ്യോ�ോ�ഗങ്ങൾ നേ�ടുകയുംം ചെ�യ്ത ഒരു വിിഭാാഗംം ഈഴവർ
ക്കിിടയിിൽതന്നെ� രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്നു. അവർ നാായർ പ്രമാാണിിമാാരെെപ്പോ�ോലെ�തന്നെ� പ്രമാാണിിത്തമുള്ള
വരാായിി. കൊ�ൊറ്റ്യയത്ത്്, ചൂര്യാ�ായിി, വാാച്ചാാലിി, മൂർക്കോ�ോത്ത്് തുടങ്ങിിയ വലിിയ തീീയ്യ തറവാാടുകളെ�യുംം
പട്ടാാള ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനാായ കുഞ്ഞപ്പ, വക്കീീലാായ കൊ�ൊറ്റ്യയത്ത്് രാാമുണ്ണിി, ഡിിസ്ട്രിിക്ട്് കലക്ടറാായ ചൂര്യാ�ായിി
കണ്ണൻ തുടങ്ങിിയ പലപ്രമുഖരെെയുംം ആത്മകഥയിിൽ പരാാമർശിിക്കുന്നു. ഈഴവരെെ സമുദ്ധരിിക്കാാൻ
ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരു പ്രവർത്തിിക്കുന്ന കാാലത്തിിനു മുമ്പുതന്നെ� ഒരു വിിഭാാഗംം ഈഴവർ കാാലത്തിി
നൊ�ൊപ്പംം നടക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചിിരുന്നു
മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കരന്റെ� ആത്മകഥയിിലുംം ആ കാാലഘട്ടങ്ങളിിൽ നാായന്മാാരുംം ഈഴവരുംം
സമൂഹത്തിിന്റെ� ഉന്നത ശ്രേ�ണിിയിിൽ വർത്തിിച്ചതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചാാത്തു
അധിികാാരിി, കുഞ്ഞിിക്കണ്ണൻ മേേനവൻ, ശങ്കരൻ മേ�നവൻ, നാാജർ അനന്തൻ നമ്പ്യാാ�ർ, വിിചാാരണ
ഗുമസ്തൻ ചാാത്തുനമ്പ്യാാ�ർ തുടങ്ങിിയവരെെയുംം മൊ�ൊയാാരത്ത്് ഭവനത്തെ�യുംം ‘എന്റെ� ജീീവിിതകഥ’യിിൽ
പരാാമർശിിക്കുന്നു (ജനാാർദ്ദനൻ മൊ�ൊയാാരത്ത്്, (എഡിി.) 2012: 20). നാായർ തറവാാടുകൾ മുടിിയുന്നതിിനു
പ്രധാാന കാാരണംം ‘ജാാതിിക്കൂട്ടങ്ങൾ’ എന്ന രീീതിിയിിൽ നിിലനിിന്ന പരസ്പര വഴക്കുകളാാണെ�ന്ന്് ശ്രീീ.
മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കരൻ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു.
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തഹസിിൽദാാർമാാരുംം, വക്കീീൽഗുമസ്തന്മാാരുംം ഉള്ള നാായർ തറവാാട്ടിിൽ വളർന്ന വ്യയക്തിിയാാ
യിിരുന്നു ശ്രീീ സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പ. ആ കാാലത്ത്് നിിരവധിി ആളുകൾ പെ�നാാങ്ക്്, കൊ�ൊളമ്പ്്, റങ്കൂണ്,
സിംം�ഗപ്പൂർ തുടങ്ങിിയ സ്ഥലങ്ങളിിൽ തൊ�ൊഴിിൽ തേ�ടിി പോ�ോയിിരുന്നു. സ്വവന്തംം കൃഷിിയുംം പുറത്തു നിിന്നുള്ള
വരുമാാനവുംം കാാരണംം സമൂഹത്തിിൽ പട്ടിിണിിയുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം (സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പ,
2000: 47) സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. നാായരുംം തീീയ്യരുംം ഏതാാണ്ട്് ഒരേ� സംംസ്കാാര സമ്പത്തുള്ളവർ. ഈഴവർ
സ്വവന്തംം അധ്വാാ�നംം കൊ�ൊണ്ട്് നാായന്മാാരുടെെ ധനസ്ഥിിതിിയിിലെ�ത്തിി. നാായർ-ഈഴവ ലഹള അതിി
രൂക്ഷമാായിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ഈ പ്രദേേശങ്ങളിിൽ ചിില അനിിഷ്ട സംംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നു. മാാവിി
ലാാക്കാാവിിൽ നടക്കുന്ന അനുഷ്ഠാാനമാായ ‘അടിി’യിിൽപോ�ോലുംം നാായർ-ഈഴവ ലഹള പ്രകടമാാവുക
യുംം ചെ�യ്തു. ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയകാാലത്ത്് നിിലനിിന്ന സമൂഹത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപാാഠങ്ങളിിൽ
ഒന്നാാണിിത്്.
മൊ�ൊയാാരത്തിിന്റെ�യുംം സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പയുടെെയുംം ആത്മകഥയിിൽ ഉപ്പുസത്യാാ�ഗ്രഹംം പ്രധാാന
വിിഷയമാായിി കടന്നു വരുന്നു. കെ�. കേ�ളപ്പനുംം, കൂട്ടാാളിികളുംം നയിിക്കുന്ന സമരത്തിിന്റെ� ആരംംഭത്തെ�
ക്കുറിിച്ച്് വിിശദമാായിി വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിൽ ഉപ്പുസത്യാാ�ഗ്രഹംം നടത്തണോ�ോ? മാാപ്പിിള
ലഹള കഴിിഞ്ഞ്് അധിികകാാലത്തിിനു മുമ്പ്് വീീണ്ടുമൊ�ൊരു കുഴപ്പകാാലത്തിിന്റെ� ആവശ്യയമുണ്ടോ�ോ?
തമിിഴ്നാാട്ടിിൽ ചെ�ന്ന്് സമരംം നടത്തണമോ�ോ? എന്നിിങ്ങനെ� ചർച്ചകൾക്ക്് ഒടുവിിൽ പയ്യന്നൂർ സമര
ത്തിിന്് ധാാരണയാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. ഉപ്പു കുറുക്കുന്ന വേ�ളയിിൽ ആദ്യയഘട്ടത്തിിൽ അറസ്റ്റുണ്ടാാകാാതിി
രിിക്കുകയുംം ‘ദേേശീീയ ഉപ്പിി’നെ�തിിരെെ ഒരു പത്രക്കുറിിപ്പ്് ഇറക്കുകയുമാാണ്് അധിികാാരിികൾ ചെ�യ്തത്്.
ഇ.എംം. ഗോ�ോണ് എന്ന കലക്ടർ രസിികനാായിിരുന്നു. ഇർവിിൻ ഗാാന്ധിിയെ� അറസ്റ്റുചെ�യ്യാാത്തതു
പോ�ോലെ� താാൻ കേ�ളപ്പനെ� അറസ്റ്റുചെ�യ്യുന്നിില്ലെ�ന്ന്് ന്യാാ�യംം പറഞ്ഞ്് അറസ്റ്റ്് വൈൈകിിക്കുന്നു. ശ്രീീ.
സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പ ആത്മകഥയിിൽ പത്രപ്രവർത്തകന്റെ� ദൃഷ്ടിിയിിലൂടെെ ഉപ്പുസത്യാാ�ഗ്രഹത്തെ�
കണ്ടറിിയുകയാാണ്്. ഉപ്പുകുറുക്കൽ സമരത്തിിന്റെ� നേ�തൃത്വവപദവിിയിിലെ�ത്തിി ജാാഥനയിിച്ച മൊ�ൊയ്യാാര
ത്ത്് ശങ്കരൻ തന്റെ� ജയിിലനുഭവങ്ങളുംം അവിിടെെനിിന്ന്് ഏല്ക്കേ�ണ്ടിിവന്ന പീീഡനങ്ങളുംം ആത്മകഥ
യിിൽ വിിവരിിക്കുന്നു. വൃത്തിിഹീീനമാായ ഭക്ഷണവുംം അതിിലുംം ഭീീകരമാായ മാാനസിിക പീീഡനങ്ങളുംം
തന്റെ� ജയിിലനുഭവങ്ങളാായിി രേേഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. സിി.എച്ചിിന്റെ� ആത്മകഥയിിൽ മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കര
ന്റെ� പേ�ര്് പരാാമർശിിക്കപ്പെ�ടുന്നേ�യിില്ല. രണ്ടുപേ�രുംം കാാലത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിലെ�
വീീക്ഷണ വൈൈവിിധ്യയമാായിിരിിക്കാംം� ഇതിിനു കാാരണംം.

ആധുനിികവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
ഉന്നതവിിഭാാഗങ്ങൾ സ്കൂൾ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� മൂല്യംം� തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ കാാലഘട്ടത്തെ� മൊ�ൊയാാരത്തിി
ന്റെ�യുംം സിി.എച്ച്്. കുഞ്ഞപ്പയുടെെയുംം ആത്മകഥകൾ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ബാാസൽ മിിഷൻ സ്ഥാാപ
നങ്ങളുംം ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിച്ചു. ആണ്കുട്ടിികൾക്കൊ�ൊപ്പംം
അപൂർവ്വമാായെ�ങ്കിിലുംം പെ�ണ്കുട്ടിികളുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പ്രവർത്തനത്തിിൽ ഏർപ്പെ�ട്ടു. മൊ�ൊയാാരത്ത്്
ശങ്കരൻ മെെക്കാാളെെയുടെെ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പദ്ധതിിയോ�ോടുള്ള വിിയോ�ോജിിപ്പുകൊ�ൊണ്ട്് സ്കൂൾ പഠനംം ഉപേ�
ക്ഷിിച്ചു. പിിന്നീീടദ്ദേ�ഹംം കൽക്കത്ത മെെഡിിക്കൽ കോ�ോളേ�ജിിൽ ചേ�ർന്നു പഠിിക്കുന്നു. ആസമയത്ത്്
‘ഇംംഗ്ലീീഷ്് മേ�ൻ ’പത്രത്തിിൽ പ്രൂഫ്് റീീഡറുടെെ പാാർട്ട്് ടൈംം� ജോ�ോലിിയുംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്നു. പൊ�ൊതുപ്ര
വർത്തനത്തിിനിിറങ്ങിി ഒടുവിിൽ പഠനംം പാാതിിവഴിിയിിൽ ഉപേ�ക്ഷിിച്ചു. കൽക്കത്തയിിൽ മലയാാളിി
സമാാജംം രൂപീീകരിിച്ച്് പ്രവർത്തിിക്കുകയുംം പിിന്നീീട്് നാാട്ടിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചുവന്ന്് ദേേശീീയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ
പ്രവർത്തനത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തതിിന്റെ� ചരിിത്രമാാണ്് വിിവരിിക്കുന്നത്്. ഒരു പ്രദേേശത്തിിന്റെ�
ചരിിത്രംം ആ പ്രദേേശത്തിിൽ മാാത്രംം ഒതുങ്ങാാതെ� വിിപുലമാായ ചരിിത്രപ്രക്രിിയയുമാായിി ചേ�ർന്നു
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നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴേ� അത്് യഥാാർത്ഥ പ്രാാദേേശിിക ചരിിത്രമാാകുന്നുള്ളൂ. പ്രാാദേേശിിക ചരിിത്രങ്ങളാാണ്്
ദേ�ശീീയ ചരിിത്രത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ആത്മകഥകളോ�ോരോ�ോന്നുംം പ്രാാദേ�ശിിക ചരിിത്രംം വെ�ളിിപ്പെ�
ടുത്തുന്നവയാാണ്്. അവയോ�ോരോ�ോന്നുംം ദേേശീീയ ചരിിത്രത്തോ�ോട്് ചേ�ർന്നു നിിൽക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു
ആത്മകഥകളിിലൂടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്ന വാാമൊ�ൊഴിിപാാഠങ്ങളുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൻ ആധിിപത്യയവുംം നവോ�ോത്ഥാാനമുന്നേ�റ്റങ്ങളുംം സാംം�സ്കാാരിിക പരിിവർത്തനത്തിിന്റെ�
സംംഘർഷപരതയുംം വിിവിിധ പാാഠങ്ങളാായിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുന്നു. ആധിികാാരിികചരിിത്രത്തെ�ക്കാാൾ
സത്യയസന്ധമാായിി സമൂഹംം അഭിിമുഖീീകരിിച്ച പ്രതിിസന്ധിികളെെ, പുരോ�ോഗതിിയെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തു
വാാൻ ഇത്തരംം ആത്മകഥകൾക്ക്് സാാധിിച്ചതാായിി കാാണാംം�. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികത എങ്ങ
നെ�യാാണ്് സാാധാാരണ ജനജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രസരിിച്ചത്് എന്നുംം അവർ പോ�ോലുമറിിയാാതെ�
അവർക്ക്് സംംഭവിിച്ച അഭിിരുചിിമാാറ്റങ്ങളുംം ഇവയിിൽ പ്രകടമാാകുന്നു. ചിില സംംഭവഗതിികളിിൽ
ഇവരുടെെ അഭിിപ്രാായങ്ങൾ വിിഭിിന്നമാാണെ�ന്നതുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. സ്ത്രീീകളുടെെ ജീീവിിതംം ആധുനിിക
തയ്ക്ക്് മുമ്പുംം അതിിനുശേ�ഷവുംം എന്താായിിരുന്നു എന്ന്് രേ�വതിിമ്മയുടെെകൃതിി അടയാാളപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
നിിരവധിി വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങൾ ഒരു ചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിയിിൽ ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ ഓരോ�ോ
ആത്മകഥയുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കമാായിി ചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിയിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

“വളരെെ വേ�ഗംം മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിലൂടെെയാാണ്് നാംം� കടന്നുപോ�ോയ്ക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. ഇന്നലെ�
കണ്ടത്് ഇന്നു കാാണുന്നിില്ല. അതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ഓർമ്മയുംം എത്ര വേ�ഗമാാണ്് നഷ്ടമാാകുന്നത്്! ചരിിത്രമെെഴുത്ത്് ആവശ്യയ
മാാണോ�ോ, ഗുണംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ടോ�ോ എന്ന കാാര്യം�ം ഇരിിക്കട്ടെെ. കഴിിഞ്ഞകാാലങ്ങളിിൽ നടന്ന പലതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം പുതിിയ
തലമുറക്ക്് ജിിജ്ഞാാസയുണ്ട്്. അത്് ആവുംം മട്ട്് തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്താാൻ ചിിലർ ശ്രമിിക്കുമെെങ്കിിൽ വലിിയ തെ�റ്റാാകുമോ�ോ? ഈ
കുറിിപ്പുകൾക്ക്് അത്രയേ� സാാധൂകരണമുള്ളൂ. ഇതൊ�ൊരു കഥയല്ല. ആത്മകഥയല്ല. ചരിിത്രമല്ല ചിിതറിിക്കിിടക്കുന്ന സ്മ
രണകൾ മാാത്രംം. സംംഭവങ്ങളെെ, ആളുകളെെ, നാാട്ടുനടപ്പുകളെ�, സ്ഥാാപനങ്ങളെെ, പ്രസ്ഥാാനങ്ങളെെ ഒക്കെ� ഈ കുറിി
പ്പുകൾ തൊ�ൊട്ടുഴിിഞ്ഞേ�ക്കാംം�. ഓർമ്മകൾ തെ�റ്റാം�ം, മുറിിഞ്ഞുപോ�ോകാംം�. അതിിൽ തന്നെ� അറിിയാാതെ�, വ്യയക്തിിയുടെെ
ഇഷ്ടാാനിിഷ്ടങ്ങൾ കലർന്നുപോ�ോയേ�ക്കാംം�. അത്രയൊ�ൊക്കെ� വിികലതകൾ അതിിലുണ്ടാാകാാമെെന്നറിിഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടു
തന്നെ�യാാണ്് ഇതെ�ഴുതുന്നത്്. സത്യയമാായോ�ോ ചരിിത്രമാായോ�ോ കണക്കാാക്കേ�ണ്ട കഥയാായിി വിിചാാരിിച്ചാാൽ മതിി. ചരിി
ത്രമെെഴുതുന്നത്്, സത്യംം� അറിിയുക എന്ന ലക്ഷ്യംം� മുൻനിിർത്തിി നോ�ോക്കിിയാാൽ ഒരു വ്യയർത്ഥോ�ോദ്യയമമാാണെ�ന്നു പ്രസിി
ദ്ധസഞ്ചാാരിിയുംം ചരിിത്രകാാരനുംം മറ്റുമാായിിരുന്ന സർ ഫിിലിിപ്പ്് സിിഡ്്നിി സ്വവന്തംം അനുഭവംം കൊ�ൊണ്ട്് മനസ്സിിലാാക്കിി.
പിിന്നെ� ‘സത്യംം�, എന്താാണീീ സത്യംം�?’ എന്നു ചോ�ോദിിച്ച പിിലാാത്തോ�ോസുംം ഒന്നുംം അറിിഞ്ഞുകൂടാാത്ത ആളാായിിരുന്നിില്ലല്ലോ�ോ”
(സിി.എച്ച്് കുഞ്ഞപ്പ, സ്മരണകൾമാാത്രംം, 2000: 15).

2.

2 ആത്മകഥാാകാാരിിയുടെെ മുത്തശ്ശിി അവരുടെെ കുടുംംബത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പുതുതലമുറക്ക്് പകർന്നുകൊ�ൊടുക്കാാനാാഗ്രഹിി
ക്കുന്നു. അതിിനൊ�ൊരു യുക്തിിയുംം പറയുന്നുണ്ട്്. “എന്റെ�ശേ�ഷംം ഇതൊ�ൊക്കെ� അജ്ഞാാതമാാകാാനേ� തരമുള്ളൂ. ഒരു
കാാലത്ത്് നിിങ്ങൾക്ക്് ഈ ചരിിത്രംം ഉപകാാരപ്രദമാാകുമെെങ്കിിൽ അതൊ�ൊരു വൻകാാര്യയമാായല്ലോ�ോ”, (സിി.കെ�. രേ�വതിി
യമ്മ, സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ, 1977: 34). കുടുംംബചരിിത്രത്തിിന്റെ� നിിർണ്ണാായകമാായ പല ജീീവിിത മുഹൂർത്തങ്ങളിിലുംം
ഭാാഗമാാക്കാായിിരുന്ന താാല അമ്മൂമ്മ ആ അനുഭവങ്ങളാാണ്് ഒട്ടുംം ചോ�ോർന്നുപോ�ോകാാതെ� പകർന്നു കൊ�ൊടുക്കാാൻ ശ്രമിി
ക്കുന്നത്്. ഗുജറാാത്തിി പരമ്പരയിിൽ ജനിിച്ച തീീയ്യക്കുട്ടിി, ബോം�ം�ബെ�യിിലേ�ക്ക്് അച്ഛന്റെ� കൂടെെയുള്ള യാാത്ര, അമ്മാാവ
നാാൽ മോ�ോഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ട്് തിിരിിച്ച്് തലശ്ശേ�രിിയിിൽ എത്തിിച്ചേ�ർന്നതിിനുശേ�ഷമുള്ള ജീീവിിതംം ഇങ്ങനെ�യുള്ള പല അനുഭ
വങ്ങളുംം അവർ വിിവരിിക്കുമ്പോ�ോൾ മരുമക്കത്താായ വ്യയവസ്ഥയിിലുണ്ടാായിിരുന്ന കടുംംപിിടുത്തങ്ങൾ, മക്കളെെ പരിിഷ്കൃത
സാാഹചര്യയത്തിിൽ വളർത്താാനാാഗ്രഹിിക്കുന്ന പിിതാാവിിന്റെ� ആധുനിിക ലോ�ോകജീീവിിതത്തോ�ോടുള്ള മമത, ബ്രിിട്ടീീഷ്്, ഫ്രഞ്ച്്
ഭരണങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള ചേ�രിിപ്പോ�ോരുകൾ തദ്ദേ�ശിിയരുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ ചെ�ലുത്തിിയ സ്വാാ�ധീീനംം തുടങ്ങിിയ ചരിിത്ര
വസ്തുതകളെെക്കൂടിി അനാാവരണംം ചെ�യ്യുന്നു.

3.

ഒരു നോ�ോവലെ�ഴുതിി കുടുംംബാംം�ഗങ്ങളെെ കാാണിിച്ചപ്പോ�ോൾ വ്യയത്യയസ്ത പ്രതിികരണങ്ങളാാണുണ്ടാായത്്. സ്ത്രീീകൾക്ക്് വേ�ണ്ടിി
സമാാജംം നടത്താാൻ മുന്നിിട്ടിിറങ്ങുകയുംം സ്ത്രീീകൾക്ക്് വാായിിക്കാാനാായിി പുസ്തകങ്ങൾ വീീട്ടിിലെ�ത്തിിക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ള
വാായനശാാല എർപ്പെ�ടുത്താാൻ പരിിശ്രമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത ദമയന്തിിയമ്മ ആശ്ചര്യയത്തോ�ോടെെ ചോ�ോദിിച്ചു. “നിിനക്ക്്
ഇതൊ�ൊക്കെ� എഴുതാാൻ എങ്ങനെ� കഴിിഞ്ഞു? ഇതിിനൊ�ൊക്കെ� സമയംം എവിിടെെനിിന്നു കിിട്ടിി? എനിിക്കുംം
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ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊന്ന്് എഴുതണമെെന്നുണ്ടാായിിരുന്നു. പക്ഷേ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് പരിിജ്ഞാാനമിില്ലാാത്തതുകൊ�ൊണ്ട്് എത്തുംംപിിടിിയുംം
കിിട്ടിിയിില്ല. അങ്ങനെ� എന്റെ� ആശ മുളയിിലേ� കരിിഞ്ഞുപോ�ോകുകയാാണുണ്ടാായത്്” (സിി.കെ�. രേ�വതിിയമ്മ, സഹസ്ര
പൂർണ്ണിിമ, 1977: 121). ഈ പ്രതിികരണത്തിിൽ തനിിക്ക്് സാാധ്യയമാാകാാത്ത കാാര്യം�ം മകൾക്കു സാാധിിച്ചതിിന്റെ�
സന്തോ�ോഷവുംം തനിിക്ക്് അത്് സാാധ്യയമാാകാാത്തതിിന്റെ� ദുഃഃഖവുംം വ്യയക്തംം.
4.

നാായന്മാാരുടേേയുംം തീീയ്യരുടേേയുംം ഇടയിിൽ നടക്കുന്ന സാാമുദാായിികമാായ ആചാാരങ്ങളിിലൂടെെ താാഴ്ന്നജാാതിിക്കാാർക്ക്്
തലമുറയാായിി ചിില അവകാാശങ്ങൾ കിിട്ടുകയുംം സാാമ്പത്തിികനേ�ട്ടംം ഉണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. തീീയ്യർക്കിിടയിിൽ
താാലിികെ�ട്ടുകല്ല്യാാ�ണംം നടത്തുന്നത്് കാാവുതീീയ്യനാാണ്്. മറ്റ്് സമുദാായങ്ങൾക്കിിടയിിൽ താാലിികെ�ട്ട്് നടത്താാൻ
അയാാൾക്ക്് അവകാാശമിില്ല. കാാവുതീീയ്യൻ അമ്മാായിിയെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് കുട്ടിിയുടെെ കഴുത്തിിൽ താാലിികെ�ട്ടിിക്കുന്നു. ഇതിിൽ
പങ്കുചേ�രുന്ന കാാവുതീീയ്യനുംം മണ്ണാാനുംം മണ്ണാാത്തിിക്കുംം പ്രത്യേ�േകംം പണവുംം പുതുവസ്ത്രവുംം നൽകുന്നു. മറ്റ്് അടിിയന്തര
ങ്ങൾക്കുംം സഹാായിികളാായിി നിിൽക്കുന്നവർക്ക്് പല ഉപഹാാരങ്ങളുംം ലഭിിക്കാാറുണ്ട്്. ഇത്തരംം പരസ്പര വിിനിിമയങ്ങ
ളെ�ല്ലാംം� ആചാാരങ്ങൾ അപ്രത്യയക്ഷമാാകുന്നതോ�ോടെെ നശിിച്ചുപോ�ോകുന്നു

5.

1908 ലാാണ്് രേേവതിിയമ്മയുടെെ വിിവാാഹംം നടന്നത്്. താാലിികെ�ട്ടു കല്ല്യാാ�ണത്തോ�ോടെെ പെ�ണ്കുട്ടിി താാലിി അണിിയുന്ന
തിിനാാൽ പിിന്നീീടൊ�ൊരു താാലിികെ�ട്ടാാറിില്ല. അതാായത്് വരൻ വധുവിിന്റെ� കഴുത്തിിൽ താാലിികെ�ട്ടാാറിില്ല. വധുവിിന്റെ�
ആങ്ങളയാാണ്് വരനെ� മാാലയിിട്ടു സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്്. നാാരാായണഗുരുവിിന്റെ� ഉദ്്ബോ�ോധനംം വലിിയൊ�ൊരു വാാഗ്വാാ�ദത്തിിനു
വഴിി വെ�ച്ചു. താാലിിയുമാായിി വരൻ വരിികയാാണെ�ങ്കിിൽ കല്ല്യാാ�ണംം നടത്തിില്ലെ�ന്ന്് തലശ്ശേ�രിിക്കാാരുംം താാലിികെ�ട്ടിിത്തന്നെ�
കല്ല്യാാ�ണംം നടത്തുമെെന്ന്് മാാഹിിക്കാാരുംം. ഒടുവിിൽ പ്രശ്നംം ഈശ്വവരാാധീീനത്താാൽ ഒഴിിവാായിി എന്ന്് ഗ്രന്ഥകർത്രിി ആശ്വവ
സിിക്കുന്നു.താാലിികെ�ട്ടാാതെ� കല്ല്യാാ�ണംം നടന്നതിിൽ വധൂബന്ധുക്കൾ സമാാധാാനിിക്കുമ്പോ�ോൾ താാലിികെ�ട്ടാാതെ�
കല്ല്യാാ�ണംം നടന്നതിിന്് വരന്റെ� ബന്ധുക്കൾ വധുവിിന്് ഉറങ്ങാാൻ പാായപോ�ോലുംം കൊ�ൊടുക്കാാതെ� ശിിക്ഷിിക്കുന്നു

6.

അമ്മൂമ്മ കുട്ടിികളോ�ോട്് പറയുകയാാണ്്.
“സഹോ�ോദരൻ വിിദ്യാ�ാസാാഗർ, ഞാാൻ താാരാാബാായിി, എന്റെ� സഹോ�ോദരിിമാാരിിൽ ഒരാാൾ സരോ�ോജിിനിിബാായിി, എല്ലാാവ
രിിലുംം ഇളയവൾ ദീീനാാബാായിി”
ഇതുകേ�ട്ടപ്പോ�ോൾ പേ�രക്കുട്ടിിയുടെെ പ്രതിികരണംം
“ഹാാ! എത്രനല്ല പേ�രുകൾ പിിന്നെ� എവിിടുന്നാാണമ്മൂമ്മേ� ഈ ചിിരുതയുംം താാലയുംം, കൊ�ൊറുമ്പിിയുംം, മത്തിിച്ചിിയുംം,
കുറത്തിിയുംം, കാാക്കച്ചിിയുമൊ�ൊക്കെ� വന്നു ചേ�ർന്നത്്” (സിി.കെ�. രേ�വതിിയമ്മ, സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ, 1977: 31). ഉന്നതരാായ
സേ�ട്ടുമാാരുടെെ ഭാാര്യയയുംം മക്കളുമൊ�ൊക്കെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന പേ�രുകൾ താാഴെെക്കിിടയിിലുള്ളവന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനാാവിി
ല്ല. തീീയ്യപെ�ണ്കുട്ടിി ‘മന്ദിി’സേ�ട്ടിിന്റെ� ഭാാര്യയയാാകുമ്പോ�ോൾ ‘മാാദ്രിി’യാായിി മാാറുന്നു. അതേ�സമയംം റസ്തഞ്ചിി സേ�ട്ടിിന്റെ�
മകൾ താാരാാബാായിി കോ�ോരു കാാരണവരുടെെ മരുമകളാാകുമ്പോ�ോൾ താാലയാാകേ�ണ്ടിി വരുന്നു. ആധുനിികതയുടെെ
കാാലത്ത്് ഈ കടുംംപിിടുത്തങ്ങൾ സാാവധാാനംം അയയുന്നു. അപ്പോ�ോൾ താാലയുടെെ മക്കൾ കുഞ്ഞപ്പയുംം ദമയന്തിിയു
മാായിി. പരിിഷ്കാാരത്തിിനനുസരിിച്ച്് മകന്് പേ�രിിടാാൻ കഴിിഞ്ഞിില്ലെ�ങ്കിിലുംം മകൾക്ക്് പേ�രിിടാാൻ സാാധിിച്ചതിിൽ ആ അമ്മ
സന്തോ�ോഷിിക്കുന്നു.

സഹാായഗ്രന്ഥങ്ങൾ
27. അജിിത ചേ�മ്പൻ, ‘സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ: കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികതയെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയ ആത്മകഥ’, തുടിി,
2017 (ഏപ്രിിൽ - ജൂണ്) വാാല്യംം� 5 ലക്കംം 2, മലയാാള വിിഭാാഗംം, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാല, നീീലേ�ശ്വവരംം.
28. അനിിൽ കുമാാർ എ.വിി., 2007, ഇന്ദുലേ�ഖയുടെെ അനുജത്തിിമാാർ, മാാതൃഭൂമിിബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
29. കുഞ്ഞപ്പ സിി.എച്ച്്., 2000, സ്മരണകൾ മാാത്രംം, കറൻറ്് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ.
30. കുറുപ്പ്് കെ�.കെ�.എൻ., 2011, ആധുനിിക കേ�രളംം, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം.
31. ഗണേ�ശ്് കെ�.എൻ., 2010, കേ�രള സമൂഹപഠനങ്ങൾ, പ്രസക്തിിബുക്ക്് ഹൗൗസ്്, പത്തനംംതിിട്ട.
32. ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ നടുവട്ടംം, 1998, ആത്മകഥാാ സാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ,കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്ത
പുരംം.
33. ജനാാർദ്ദനൻ മൊ�ൊയാാരത്ത്് (എഡിി.), മൊ�ൊയാാരത്ത്് ശങ്കരൻ: ആത്മകഥയുംം ചരിിത്രസ്മരണകളുംം, 2012, ചിിന്തപബ്ലിി
ഷേ�ഴ്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം
34. ദിിലീീപ്് രാാജ്്, 2000, നവചരിിത്രവാാദംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
35. നാാരാായണൻ കെ�. വിി. (പ്രൊ�ൊഫ.), 1999, ചരിിത്രബോ�ോധനംം, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം
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36. പണിിക്കർ കെ�.എൻ., 2008, കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം സംംസ്കാാരംം പാാരമ്പര്യയബുദ്ധിിജീീവിികൾ, ചിിന്തപബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്, തിിരുവ
നന്തപുരംം.
37. മലയാാള പഠനസംംഘംം, 2011, സംംസ്കാാര പഠനംം ചരിിത്രംം, സിിദ്ധാാന്തംം പ്രയോ�ോഗംം, വള്ളത്തോ�ോൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, ശുകപുരംം.
38. മുജീീബുറഹ്മാാൻ എംം.പിി., 2008, ചരിിത്രമെെഴുത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം.
39. രാാധിിക സിി. നാായർ., 2001, സമകാാലിിക സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തംം: ഒരുപാാഠപുസ്തകംം, കറന്റ്് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
40. രേ�വതിിയമ്മ സിി.കെ�., 1977, സഹസ്രപൂർണ്ണിിമ, സിി.കെ�. രേ�വതിിയമ്മ മിില്ലേ�നിിയംം ചാാരിിറ്റബിിൾ ട്രസ്റ്റ്്.

ഡോ�ോ. അജിിത ചേ�മ്പൻ
ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ.
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം പൂർത്തിിയാാക്കിി.
കോ�ോട്ടയംം (മലബാാർ) സ്വവദേ�ശിിനിി.

പടിിയിിറക്കിിവിിടേ�ണ്ട പൊ�ൊതുബോ�ോധങ്ങൾ
സജിിത കിിഴിിനിിപ്പുറത്ത്്

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളംം, ഗവ. ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

ആണധിികാാരസമൂഹത്തിിൽ നിിന്ന്് നിിരന്തരംം ഏറ്റുവാാങ്ങേ�ണ്ടിിവന്ന അപഹാാസങ്ങളെെ അസാാമാാ
ന്യയമാായ കരുത്തോ�ോടെെ അതിിജീീവിിച്ചവരിിൽ നിിന്ന്് തുടങ്ങിിയതാാണ്് മലയാാളത്തിിലെ� പെ�ണ്കഥാാ
ചരിിത്രംം. ലളിിതാംം�ബിിക അന്തർജ്ജനംം, സരസ്വവതിിയമ്മ, രാാജലക്ഷ്മിി, മാാധവിിക്കുട്ടിി, പിി. വത്സല,
സാാറോ�ോജോ�ോസഫ്്, ഗ്രേ�സിി, അഷിിത, ചന്ദ്രമതിി, പ്രിിയ എ. എസ്്, സിിത്താാര, കെ�.ആർ. മീീര തുട
ങ്ങിിയവർ ശക്തമാായ ഒരു കഥാാപാാരമ്പര്യം�ം മലയാാളത്തിിൽ സൃഷ്ടിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. തിികച്ചുംം മൗ�ലവിികവുംം
വ്യയത്യയസ്തവുമാായ ആഖ്യാാ�നതന്ത്രങ്ങളാാണ്് ഇവരോ�ോരോ�ോരുത്തരുംം തങ്ങളുടെെ കഥകളിിൽ പിിന്തുടരു
ന്നത്്. മലയാാള സ്ത്രീീ പ്രതിിഭ നടന്ന കഥാാവഴിികളാായിി അവ ഓരോ�ോന്നുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുന്നു.
സ്ത്രീീകളെെ കർത്തൃസ്ഥാാനത്ത്് നിിർത്തിി കഥകളെെഴുതിിയ എഴുത്തുകാാരിിയാാണ്് ഗ്രേ�സിി. പടിിയിി
റങ്ങിിപ്പോ�ോയ പാാർവ്വതിി, നരകവാാതിിൽ, ഭ്രാാന്തൻ പൂക്കൾ, ഉടൽ വഴിികൾ തുടങ്ങിിയ സമാാഹാാരങ്ങ
ളിിലെ� കഥകളിിലൂടെെ സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവതന്ത്ര വ്യയക്തിിത്വവത്തെ� വിിളംംബരംം ചെ�യ്യുകയാാണവർ. കഥകളിിൽ
സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന വ്യയക്തവുംം ശക്തവുമാായ നിിലപാാടുകൾ അവയ്ക്ക്് ഏറെെ കരുത്തേ�കുന്നുണ്ട്്. അവ
ആണധിികാാര സമൂഹത്തോ�ോട്് പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ട്ട്് പോ�ോവാാതെ� നിിരന്തരംം ഏറ്റുമുട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു.
ആഖ്യാാ�നത്തിിലുംം ഭാാഷയിിലുംം പ്രമേ�യത്തിിലുംം അത്് പ്രതിിഫലിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരമൊ�ൊരു സമൂഹ
ത്തിിൽ സ്ത്രീീജീീവിിതംം എങ്ങനെ� എന്ന്് അവ കാാട്ടിിത്തരുന്നു. അതിിനെ� മറിികടക്കാാനുള്ള വഴിികൾ
സ്വവപ്നംം കാാണുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സമൂഹംം സ്ത്രീീകളോ�ോട്് പുലർത്തുന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ�
അപഗ്രഥിിക്കാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാായ ആഖ്യാാ�നരീീതിി കഥകൾ പിിന്തുടരുന്നു. അവിിടെെ ജീീവിിതംം വഴിിമുട്ടിി
ആത്മഹത്യയ ചെ�യ്തവരുണ്ട്്. ഭ്രാാന്തിികളാായിി മാാറിിയവരുണ്ട്്. പ്രേ�തങ്ങളാായിി വന്ന്് കാാര്യയങ്ങൾ വിിശ
ദീീകരിിക്കുന്നവരുണ്ട്്, എല്ലാാറ്റിിനേ�യുംം ധീീരമാായിി നേ�രിിടുന്ന കരുത്തരാായ സ്ത്രീീകളുമുണ്ട്്. കഥകളിിൽ
ആഖ്യാാ�താാക്കളാായിി സ്ത്രീീകളുംം പുരുഷന്മാാരുംം കടന്നുവരുന്നതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� സ്ത്രീീകളെെക്കുറിിച്ച്്
സമൂഹംം പുലർത്തുന്ന വ്യയത്യയസ്ത വീീക്ഷണകോ�ോണുകൾ അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ സൗൗകര്യം�ം ലഭിിക്കുന്നു.
സ്ത്രീീയുടെെ ലൈംം�ഗിികതൃഷ്ണകളെെ, സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�യാാണ്് സമൂഹംം ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ ഭയപ്പെ�
ടുന്നത്്. കന്യയക, വേ�ശ്യയ, മച്ചിി എന്നിിങ്ങനെ� സ്ത്രീീലിംം�ഗത്തിിൽ മാാത്രംം പ്രയോ�ോഗമുള്ള എത്രയെ�ത്ര
പദങ്ങൾ! ഇലയുടെെയുംം മുള്ളിിന്റെ�യുംം ഉപമകളാാൽ സമൃദ്ധമാായ ശൈൈലിികൾ. എത്ര ജാാഗരൂകമാാ
യാാണ്് സമൂഹംം സദാാചാാരംം കാാത്തുപോ�ോരുന്നത്് ! സമൂഹത്തിിന്റെ� എല്ലാാ കോ�ോണുകളിിൽ നിിന്നുംം
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ഉയർന്നുവരുന്ന ഇത്തരംം അടിിച്ചമർത്തലുകൾക്കെ�തിിരെെ കഥകളിിലൂടെെ ശക്തമാായിി പ്രതിികരിിച്ചവ
രാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�പ്പോ�ോലുള്ളവർ. ഗ്രേ�സിിയിിലാാവട്ടെെ ഒരു പടിി കൂടിി കടന്ന്് സ്ത്രീീയുടെെ ലൈംം�ഗിിക
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ആഘോ�ോഷമാായിി കഥകൾ മാാറുന്നു.
“തിിളച്ചു തുടങ്ങിിയ വെ�യിിലിിലിിറങ്ങിി അവൾ അലക്ഷ്യയമാായിി നടന്നു. ആണുങ്ങളുടെെ ഉപകര
ണമാായിി മാാറുക എന്നതിിൽ കവിിഞ്ഞ്് പെ�ണ്ണുങ്ങളുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്് ഒരർത്ഥവുമിില്ലേ� എന്നാായിി
അവളുടെെ ആലോ�ോചന” (ഗ്രേ�സിി 2020, പു. 166). ലൈംം�ഗിിക സംംതൃപ്തിിക്കാായിി അന്വേ�േഷണംം നടത്തു
ന്ന ‘ഭ്രാാന്തൻ പൂക്കളിി’ലെ� ഈ പെ�ണ്കുട്ടിി ധാാരാാളംം ആണുങ്ങളെ� പരീീക്ഷിിച്ച്് ഉപേ�ക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ശാാരീീരിിക ബലംം കൊ�ൊണ്ട്് അവളെെ കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്താാൻ ശ്രമിിച്ച പുരുഷന്റെ� മുഖത്തുനോ�ോക്കിി “എന്റെ�
പ്രശ്നത്തിിനു നിിങ്ങൾക്ക്് പരിിഹാാരമിില്ലെ�ന്ന്് ഇപ്പോ�ോൾ മനസ്സിിലാായിികാാണുമല്ലോ�ോ” (2020: 164)
എന്ന്് തുറന്നടിിക്കാാൻ അവൾക്കാാകുന്നു. സ്ത്രീീയുടെെ ലൈംം�ഗിിക സംംതൃപ്തിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് പുരുഷ സമൂഹംം
വെ�ച്ചുപുലർത്തുന്ന ധാാരണകൾ തിികച്ചുംം തെ�റ്റാാണെ�ന്ന്് ബോ�ോദ്ധ്യയപ്പെ�ടുത്തുകയാാണിിവിിടെെ. അത്്
പുരുഷാാഭിിമാാനത്തെ� ചെ�റുതാായൊ�ൊന്നുമല്ല മുറിിവേ�ല്പിിക്കുന്നത്്. അവരുടെെ ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തെ�ത്ത
ന്നെ� നുറുക്കിിക്കളയുന്ന വൻ ആഘാാതമാാണത്് ഉണ്ടാാക്കുന്നത്്. ഇത്തരംം ചെ�റുത്തു നിില്പുകളിിലൂടെെ
സ്ത്രീീ തന്റെ� സ്വവത്വംം� വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്നു. ‘വേ�നലിിൽ വീീണ ഒരു മഴത്തുള്ളിി’ എന്ന കഥയിിൽ തന്നെ�
ഭോ�ോഗിിച്ച്് കന്യയകാാത്വംം� നഷ്ടപ്പെ�ടുത്തിി എന്നതിിൽ അഹങ്കരിിച്ചു നിില്ക്കുന്ന പുരുഷനോ�ോട്് അതിിലെ�
പെ�ണ്കുട്ടിി പറയുന്നു: “ഞാാനാാണ്് കുന്തിി. എന്റെ� മനസ്സിിന്റെ� ഇരുണ്ട മടക്കുകളിിൽ അഞ്ചു മന്ത്ര
ങ്ങൾ ഞാാനൊ�ൊളിിപ്പിിച്ചുവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഓരോ�ോ വേ�ഴ്ച കഴിിയുമ്പോ�ോഴുംം വീീണ്ടുംം കന്യയകയാാവാാനുള്ള മന്ത്രംം”
(2020: 16). തുടർന്നു വരുന്ന കഥാാഭാാഗംം ഇങ്ങനെ�യാാണ്് “അയാാളുടെെ വിിളറിിപ്പോ�ോയ മുഖത്തുനോ�ോക്കിി
ഒരു സ്പ്രിിങ്ങ്് അയയുമ്പോ�ോലെ� അവൾ ചിിരിിക്കാാൻ തുടങ്ങിി. കണ്ണിിൽ വെ�ള്ളംം നിിറഞ്ഞ്്, കിിതച്ച്് ശ്വാാ�
സംംമുട്ടിി. എന്നിിട്ടുംം നിിർത്താാതെ� അവൾ കിിടക്കയിിലുരുണ്ടു” (2020: 16). കന്യയകാാത്വംം� പാാതിിവ്രത്യംം�
എന്നൊ�ൊക്കെ�പ്പറഞ്ഞ്് സ്ത്രീീക്കുമാാത്രംം എന്തോ�ോ നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു എന്നു ധരിിപ്പിിച്ച്് പരാാജയപ്പെ�ടുത്തുന്ന
പതിിവു തന്ത്രങ്ങളൊ�ൊന്നുംം ഇനിി വിിലപ്പോ�ോവിില്ലെ�ന്ന്് ചങ്കൂറ്റത്തോ�ോടെെ വിിളിിച്ചു പറയുന്നവർ ധാാരാാളമുണ്ട്്
ഗ്രേ�സിിയുടെെ കഥാാലോ�ോകത്ത്്.
എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീക്ക്് ജീീവിിതത്തിിൽ സംംതൃപ്തിി ലഭിിക്കുന്നിില്ല എന്നതിിനുള്ള ഉത്തരംം തേ�ടുന്നു
ണ്ട്് കഥകൾ. അതിിനു കാാരണംം ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ� ഘടന തന്നെ�യാാണ്്. ഈ ആണധിികാാര
സമൂഹത്തിിൽ സംംതൃപ്തിിക്കാായിി സ്ത്രീീ നടത്തുന്ന അന്വേ�േഷണങ്ങൾ പോ�ോലുംം അസ്ഥാാനത്താാണെ�ന്ന
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലാാണ്് ‘നാായയുണ്ട്് സൂക്ഷിിക്കുക’ എന്ന കഥ. സാാറാാ ജോ�ോസഫിിന്റെ� കഥയിിലെ�
സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പൂത്തു നിില്ക്കുന്ന മേ�ബിിൾ അമ്മാായിിയുടെെ വീീടു പോ�ോലെ� ഗന്ധർവ്വന്മാാർ വന്നു പോ�ോകുന്ന
നഗര ഹൃദയത്തിിലെ� വീീട്് ‘നാായയുണ്ട്് സൂക്ഷിിക്കുക’ എന്ന കഥയിിലെ� സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവപ്നമാാണ്്.
“ആയിിരോം�ം� രണ്ടാായിിരോ�ോമൊ�ൊക്കെ� നിിങ്ങളെെടുത്തോ�ോളൂ. എനിിക്ക്് ഏറ്റവുംം സുന്ദരനാായ ഗന്ധർവ്വനെ�
കൂട്ടിിനു തന്നാാൽ മതിി. അങ്ങനെ�യൊ�ൊരു രഹസ്യയത്തിിന്റെ� കച്ചിിത്തുരുമ്പെ�ങ്കിിലുമിില്ലാാതെ� ഈ ജീീവിി
തത്തിിലെ�ങ്ങനെ�യാാണ്് പിിടിിച്ചുനിില്ക്കുക...?” (2020: 210) എന്നാാണവളുടെെ പക്ഷംം. പക്ഷേ�, സദാാചാാര
പരിിപാാലനമെെന്ന നാാട്യയത്തിിൽ സ്ത്രീീയുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ� തടയുന്ന, എപ്പോ�ോഴുംം അവളുടെെ വഴിികളിിൽ
കുരച്ചുചാാടിി കാാവൽ നിിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവംം മാാറാാത്തിിടത്തോ�ോളംംകാാലംം സ്വവ
പ്നങ്ങളുടെെ ചിിറകരിിയപ്പെ�ടുകതന്നെ� ചെ�യ്യുംം. അവസാാനംം ഈ കഥയിിലെ� സ്ത്രീീ നേ�രിിട്ടതുപോ�ോലെ�
ഒരു വൃത്തിികെ�ട്ട കൈൈപ്പടത്തിിനുള്ളിിൽ അമരേ�ണ്ടിി വരിിക തന്നെ�യേ� വഴിിയുള്ളൂ.
സംംതൃപ്തമാായ ഒരു ജീീവിിതംം—അത്് ആണിിനാായാാലുംം പെ�ണ്ണിിനാായാാലുംം—ഇവിിടെെ
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പുലരണമെെങ്കിിൽ സമൂഹത്തിിന്റെ� ചിിന്താാഗതിികൾ മാാറിിയേ� മതിിയാാകൂ. പരസ്പരസ്നേ�ഹവുംം ബഹു
മാാനവുമാാണ്് സംംതൃപ്തമാായ ജീീവിിതത്തിിന്് അടിിസ്ഥാാനംം. അതിിന്റെ� അഭാാവംംകൊ�ൊണ്ട്് ഉണ്ടാാകുന്ന
ദാാമ്പത്യയത്തകർച്ചകളുടെെ നേ�ർക്കാാഴ്ചകൾ നൽകുന്നുണ്ട്് ഗ്രേ�സിിയുടെെ കഥകൾ. പാാറ, ഭിിന്ന സംംഖ്യയ,
ആത്മരാാമനെ� ആരുംം അറിിയുന്നിില്ല, ഭൂമിിയിിൽ ഇപ്പോ�ോൾ മഞ്ഞുകാാലംം, ഭ്രാാന്തൻപൂ ക്കൾ, വീീണ്ടുംം
രമണൻ തുടങ്ങിിയ നിിരവധിി കഥകൾ തകർന്ന ദാാമ്പത്യയവുംം അതിിന്റെ� ശിിക്ഷ അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിി
വരുന്ന കുട്ടിികളുംം അടങ്ങുന്ന അസ്വവസ്ഥമാായ സമൂഹത്തെ� വരച്ചു കാാട്ടുന്നു. ‘വേ�നലിിൽ വീീണ
ഒരു മഴത്തുള്ളിി’യിിലെ� പെ�ണ്കുട്ടിി തെ�റ്റിിപ്പിിരിിഞ്ഞ ദമ്പതിികളുടെെ മകളാായതിിന്റെ� അരക്ഷിിതത്വംം�
അനുഭവിിക്കുന്നവളാാണ്്. ലക്ഷ്യയമിില്ലാാതെ� അലയലാാകുന്നു അവൾക്ക്് ജീീവിിതംം. ഇങ്ങനെ� സ്നേ�ഹംം
ലഭിിക്കാാതെ� വളരുന്ന വലിിയൊ�ൊരു സമൂഹത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിിയാായിി മാാറുന്നു അവൾ. ‘ഭിിന്നസംം
ഖ്യയ’യിിലെ� ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥയാായ സ്ത്രീീ മകൾക്ക്് ഭിിന്നസംംഖ്യാാ� ക്രിിയകൾ ചെ�യ്യുന്നതെ�ങ്ങനെ� എന്നതിിന്്
വിിശദീീകരണംം നൽകുന്നത്് അസ്വവതന്ത്രവുംം അസമത്വവ പൂർണവുമാായ തന്റെ� ജീീവിിതത്തെ� ഉദാാഹ
രിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
“കണ്ണുകളിിൽ വന്യയമാായ ഒരു തിിളക്കത്തോ�ോടെെ പിിടഞ്ഞെ�ഴുന്നേ�റ്റ്് അവൾ കിിടപ്പു മുറിിയിിലേ�ക്ക്്
പാാഞ്ഞു. വാാതിിലടച്ച്് കുറ്റിിയിിട്ട്് പറ്റിിയ ഒരു സാാരിി തിിരഞ്ഞെ�ടുത്തു. ഒരു സ്റ്റൂളെെടുത്ത്് അതിിൽ
കയറിിനിിന്ന്് തൂക്കു വിിളക്ക്് സ്വവപ്നംം കാാണുന്ന കമ്പിിവളയത്തിിൽ സാാരിിയുടെെ ഒരറ്റംം കെ�ട്ടിി
മറ്റേ� അറ്റത്ത്് ഒരു കുരുക്കിിട്ട്് അതിിൽ തലകടത്തിി അവൾ വിിളിിച്ചുകൂവിി.
ഇവിിടെെ വരൂ! ഞാാൻ ശരിിക്കുംം പഠിിപ്പിിച്ചു തരാം�ം. തുറന്നു കിിടന്ന ജനാാലയിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ട
മുഖങ്ങളുടെെ നേ�രെെ നോ�ോക്കിി അവൾ ചിിരിിച്ചു. ചിിരിിയിിൽ ആളുന്ന ജ്വാാ�ല അവരെെ സ്തബ്ധരാാക്കിി.
തലയിിൽ ചൂണ്ടു വിിരൽ തൊ�ൊട്ട്് അവൾ പറഞ്ഞു:
“ഇത്് അംംശംം!”
പിിന്നെ� ഉടലിിൽ തൊ�ൊട്ട്്
“ഇത്് ഛേ�ദംം”
കിിതച്ച്് അവൾ തുടർന്നു.
“രണ്ട്് ഭിിന്ന സംംഖ്യയകൾ തമ്മിിൽ കൂട്ടുമ്പോ�ോൾ ദാാ ഇങ്ങനെ�! അവൾ പൊ�ൊടുന്നനെ� സ്റ്റൂള്്
കാാലുകൊ�ൊണ്ട്് തട്ടിിക്കളഞ്ഞു”. (2020:77)
അസംംതൃപ്തമാായ ജീീവിിതത്തെ� ഭംംഗിിയാായിി ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
ചിിന്താാ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� ഉയർത്തിിപ്പിിടിിക്കുന്നവരെെ പുരുഷ ലോ�ോകത്തിിന്് ഒരിിക്കലുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാ
നാാവിില്ല. തന്റെ� ഭാാര്യയയുടെെ സഹൃദയത്വവത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്തവനാാണ്് ‘പൂച്ച’ എന്ന
കഥയിിലെ� പുരുഷൻ. “ഒഴിിവു കിിട്ടുന്ന സമയമത്രയുംം അവൾ കവിിതകൾ വാായിിച്ചു. അവയെ�ക്കുറിി
ച്ചുള്ള നിിരൂപണങ്ങളുംം. അവളുടെെ ആത്മാാവിിൽ കവിിതയ്ക്ക്് ധാാരാാളംം സാാമഗ്രിികൾ അടിിഞ്ഞുകിിടക്കു
കയാാണെ�ന്നുംം അവ പുറത്തെ�ടുത്ത്് തുടച്ചു മിിനുക്കിി തിിളക്കംം കൂട്ടാാൻ കഴിിയാാത്തതാാണ്് ഏറ്റവുംം
വലിിയ ദുരന്തമെെന്നുംം അവൾ എന്നോ�ോട്് പറയുകയുണ്ടാായിി. എനിിക്ക്് അതൊ�ൊക്കെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ
ഏറെെ ബുദ്ധിിമുട്ടാായിിരുന്നു” (2020: 40). അവളുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം സർഗാാത്മകതയുംം പൂച്ചക്കണ്ണുകൾ
പോ�ോലെ� അയാാളെെ വേ�ട്ടയാാടുന്നു. അയാാൾക്കാാവശ്യംം� അടിിമയാായ ഒരു ഭാാര്യയയെ�യാായിിരുന്നു. അത്്
അയാാളിിൽ നിിറച്ച ആണത്ത ബോ�ോധത്തെ� ഈ കഥ സൂക്ഷ്മതയോ�ോടെെ പ്രദർശിിപ്പിിക്കുന്നു.
സമത്വവസുന്ദരമാായ ഒരു ലോ�ോകമാാണ്് ഗ്രേ�സിിയുടെെ കഥകൾ സ്വവപ്നംം കാാണുന്നത്്. പീീഡനങ്ങളിി
ല്ലാാത്ത അടിിച്ചമർത്തലുകളിില്ലാാത്ത എല്ലാാവർക്കുംം സ്വവതന്ത്രമാായിി ചിിന്തിിക്കാാനുംം പ്രവർത്തിിക്കാാനുംം
കഴിിയുന്ന ഒരു ലോ�ോകംം. അത്തരമൊ�ൊരു സമൂഹ സൃഷ്ടിിക്കാായിി വാായനക്കാാരെെ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്
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അവരുടെെ കഥകൾ. സ്ത്രീീയെ� രണ്ടാംം�തരക്കാാരിിയാാക്കിി മാാറ്റുന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ� നിിരന്തരംം ആട്ടിി
പ്പുറത്താാക്കാാൻ അവ നമ്മോ�ോട്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു. ഇനിിയുംം സാാക്ഷാാത്്ക്കരിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്ത ആ
സമൂഹ സൃഷ്ടിിക്കാായിി അവർ എഴുതിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു.
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ഡോ�ോ.സജിിത കിിഴിിനിിപ്പുറത്ത്്
കാാലിിക്കറ്റ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം ‘പരിിസ്ഥിിതിി സ്ത്രീീ
രചനകളിിൽ’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ പിി.എച്ച്്.ഡിി. യുംം നേ�ടിി. കൃതിി: അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീ സ്വവരൂപംം. ഇപ്പോ�ോൾ
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആർട്്സ്് ആന്റ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ

നിിയതിിയുടെെ തീീർപ്പുകൾ—ചെ�ല്ലപ്പന്നാായരുടെെ കഥാാലോ�ോകംം
ഡോ�ോ. സെ�ലിിൻ എസ്്.എൽ.

അസ്സോ�ോസ്സിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗവ: കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോട്ടയംം

സംംഗ്രഹംം
സമകാാലിികജീീവിിതത്തിിന്റെ� വൈൈവിിധ്യയമാാര്ന്ന ആവിിഷ്കാാരമാായ സാാഹിിത്യംം� മനുഷ്യയബന്ധങ്ങളുടെെ
വിിശകലനംം കൂടിിയാാണ്്. കെ�ട്ടുകഥകളിിലാാരംംഭിിച്ച മലയാാള ചെ�റുകഥ നിിരവധിി പരിിണാാമഘട്ടങ്ങള്
പിിന്നിിട്ട്് മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� യാാഥാാര്ത്ഥ്യയബോ�ോധത്തോ�ോടെെയുള്ള ആവിിഷ്കാാരമാായിി മാാറിി. 1930- കളിി
ലാാരംംഭിിച്ച നവോ�ോത്ഥാാനംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം പ്രകടമാായ മാാറ്റംം വരുത്തിി. എഴുത്തുംം എഴുത്തുകാാരനുംം
സാാധാാരണക്കാാരിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങിിച്ചെ�ല്ലാാന് ആരംംഭിിച്ചു. സ്വവപ്നങ്ങളുടെെയുംം അസ്വാാ�ഭാാവിികതകളുടെെയുംം
ലോ�ോകത്തുനിിന്ന്് യഥാാര്ത്ഥ ജീീവിിതചിിത്രീീകരണത്തിിലേ�ക്ക്് മലയാാള ചെ�റുകഥാാകൃത്തുക്കള് സ്വവന്തംം
രചനകളെെ കൊ�ൊണ്ടുവന്നു. ഈ കാാലഘട്ടത്തിില് ചെ�റുകഥാാരംംഗത്തേ�ക്ക്് കടന്നു വന്ന എഴുത്തുകാാര
നാാണ്് എന്.പിി. ചെ�ല്ലപ്പന്നാായര്. കുടുംംബബന്ധങ്ങളുംം വ്യയക്തിിബന്ധങ്ങളുംം മനുഷ്യയരിില് ചെ�ലുത്തു
ന്ന സ്വാാ�ധീീനവുംം ബന്ധങ്ങള് തകരാാനിിടയാാകുന്ന സാാഹചര്യയങ്ങളുംം അവ വ്യയക്തിികളിിലുണ്ടാാക്കുന്ന
സംംഘര്ഷങ്ങളുംം എന്.പിി. ചെ�ല്ലപ്പന്നാായരുടെെ കഥകളിില് യഥാാതഥമാായിി അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� വൈൈവിിധ്യയമാാര്ന്ന ഭാാവങ്ങളെെ കഥകളിിലവതരിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ച അദ്ദേേഹംം ഫലിിതകഥ
കളുടെെയുംം ചരിിത്രകഥകളുടെെയുംം രചനയിിലൂടെെയാാണ്് ശ്രദ്ധേ�യനാായത്്. സങ്കീീര്ണ്ണമാായ മനുഷ്യയബന്ധ
ങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്കാാരമാാണ്്. എന്.പിി. യുടെെ പല കഥകളുംം ഗ്രാാമംം/ നഗരംം, സമ്പത്ത്്/ദാാരിിദ്ര്യംം�, വ്യയക്തിി/
സമൂഹംം തുടങ്ങിിയ ദ്വവന്ദ്വവങ്ങള് മനുഷ്യയബന്ധങ്ങളിില് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സംംഘര്ഷങ്ങളുംം ശൈൈഥിില്യയങ്ങളുംം
പ്രമേ�യമാായിി വരുന്ന കഥകളാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിില് പഠിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
താാക്കോ�ോല് വാാക്കുകള്: കുടുംംബബന്ധങ്ങള് - ദാാമ്പത്യയബന്ധങ്ങള് - സഹോ�ോദരബന്ധങ്ങള് - സുഹൃ
ത്്ബന്ധങ്ങള്.

സമൂഹജീീവിിയാായ മനുഷ്യയന്റെ� നിിലനിില്പ്് ബന്ധങ്ങളിില് അധിിഷ്ഠിിതമാാണ്്. കുടുംംബബന്ധങ്ങള്, സാാമൂ
ഹിികബന്ധങ്ങള് എന്ന്് അവയെ� രണ്ടാായിി തിിരിിക്കാംം�. സ്നേ�ഹംം, പരസ്പരവിിശ്വാാ�സംം തുടങ്ങിിയ
മാാനുഷിികമൂല്യയങ്ങളിില് രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നതുംം നിിലനിില്ക്കുന്നതുമാാണ്് കെ�ട്ടുറപ്പുള്ള ഈ ബന്ധങ്ങള്.
പലപ്പോ�ോഴുംം ഈ മൂല്യയങ്ങളിില് തകര്ച്ചസംംഭവിിക്കുമ്പോ�ോഴോ�ോ സമ്പത്ത്്, സാാമൂഹിികപദവിി തുടങ്ങിിയ
ബാാഹ്യയശക്തിികളുടെെ ഇടപെ�ടല് നിിമിിത്തമോ�ോ ഒന്നു മറ്റൊ�ൊന്നിിനുമേേല് ആധിിപത്യംം� പുലര്ത്താാന്
ശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോഴോ�ോ ഇവയിില് വിിള്ളല് വീീഴുകയുംം ശിിഥിിലമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അത്് വ്യയക്തിികളിില്
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വലിിയ ആഘാാതംം സൃഷ്ടിിക്കുമെെന്നു മാാത്രമല്ല, സമാാധാാനതകര്ച്ചയിിലേ�ക്കുംം ജീീവിിതത്തിില് നിിന്നുള്ള
ഒളിിച്ചോ�ോട്ടത്തിിലേ�ക്കുംം വരെെ അവരെെ എത്തിിക്കാാറുമുണ്ട്്.

കുടുംംബബന്ധങ്ങളിിലെ� ശിിഥിിലത
സാാമ്പത്തിികബന്ധത്തിിന്റെ�യടിിസ്ഥാാനത്തിില് മനുഷ്യയബന്ധങ്ങള് പുനര്നിിര്ണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
വേ�ളയിില് കുടുംംബബന്ധങ്ങളിില് വലിിയ വിിള്ളലുകള് സംംഭവിിക്കാാറുണ്ട്്. സമ്പത്തിിനു മുന്നിില്
അടിിയറവു പറയുന്ന വ്യയക്തിിബന്ധങ്ങളുംം നിിറംം മങ്ങുന്ന ഗ്രാാമീീണസംംസ്കാാരവുംം എന്.പിി. തന്റെ� കഥക
ളിിലവതരിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സമ്പത്തുംം പട്ടണപരിിഷ്കാാരവുംം ഒരുമിിച്ച്് ചേ�രുമ്പോ�ോള് തകരുന്ന
കുടുംംബബന്ധങ്ങളുംം ഗ്രാാമീീണ സംംസ്കാാരവുമാാണ്് മനുഷ്യയനുംം പിിശാാചുംം എന്ന കഥ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കു
ന്നത്്. ദരിിദ്രകര്ഷകനാായ കുഞ്ചുനാായരുടെെ മരണശേ�ഷംം മകനാായ ഗോ�ോപിിക്കുട്ടന് കഠിിനാാധ്വാാ�നംം
ചെ�യ്ത്് അമ്മയുംം മൂന്നു സഹോ�ോദരിിമാാരുമുള്പ്പെ�ടുന്ന കുടുംംബത്തെ� മുന്നോ�ോട്ടു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നു.
പഠനശേ�ഷംം കോ�ോളേ�ജധ്യാാ�പകനാായിി ജോ�ോലിി ലഭിിക്കുന്നതോ�ോടെെ സമൂഹത്തിിലെ� ഉയര്ന്ന കുടുംം
ബങ്ങളിില്നിിന്ന്് അയാാള്ക്ക്് വിിവാാഹാാലോ�ോചനകള് വരുന്നു. നഗരത്തിിലെ� തഹസീീല്ദാാരുടെെ
മകളെ� വിിവാാഹംം കഴിിച്ച ഗോ�ോപിിക്കുട്ടന് ഭാാര്യയയുടെെ ഉയര്ന്ന ജീീവിിതരീീതിികള്ക്കനുസരിിച്ച്് സ്വവന്തംം
ജീീവിിതവുംം ക്രമീീകരിിക്കാാന് കിിണഞ്ഞ്് പരിിശ്രമിിക്കുന്നു. നാാഗരിികജീീവിിതംം പലപ്പോ�ോഴുംം തന്നിിലെ�
മനുഷ്യയത്വംം� നശിിക്കുന്നുണ്ടോ�ോ എന്ന തോ�ോന്നലുംം അയാാളിിലുളവാാക്കുന്നുണ്ട്്. മെെച്ചപ്പെ�ട്ട ജീീവിിതസൗൗക
ര്യയങ്ങള്ക്കുവേ�ണ്ടിിയുള്ള പരക്കംംപാാച്ചിിലിില് കുടുംംബസ്വവത്തുള്പ്പെ�ടെെ വിില്ക്കേ�ണ്ടിിവന്ന അയാാള്ക്ക്്
അമ്മയെ� അവസാാനമാായിി ഒരു നോ�ോക്കുകാാണാാന് പോ�ോലുംം സാാധിിക്കുന്നിില്ല. അവിിവാാഹിിതയാായ
സഹോ�ോദരിി ഗര്ഭിിണിിയാാണെ�ന്നുകൂടിി അറിിയുന്ന വേ�ളയിില് അയാാളുടെെ തകര്ച്ച പൂര്ണ്ണമാാവുക
യാാണ്്. ജീീവിിതസുഖങ്ങള് വര്ദ്ധിിപ്പിിക്കാാനുള്ള വ്യയഗ്രതയിില് കടമകള് മറന്നുപോ�ോയ തന്നിില് ഒരു
പിിശാാചിിനെ�ത്തന്നെ� ദര്ശിിക്കുന്ന ഗോ�ോപിിക്കുട്ടന് എല്ലാാറ്റിില് നിിന്നുംം ഒളിിച്ചോ�ോടുന്നിിടത്താാണ്് കഥ
അവസാാനിിക്കുന്നത്്. പണത്തിിനുംം സ്വാാ�ര്ത്ഥലാാഭങ്ങള്ക്കുംം വേ�ണ്ടിിയുള്ള പരിിശ്രമങ്ങള്ക്കിിടയിില്
രക്തബന്ധങ്ങള് പോ�ോലുംം മറന്നുപോ�ോകുന്ന മനുഷ്യയരെെ എക്കാാലത്തെ�യുംം സമൂഹത്തിില് കണ്ടെ�ത്താാ
നാാവുംം എന്ന വസ്തുത ഈ കഥയുടെെ പ്രസക്തിി വര്ദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നു.

ദാാമ്പത്യയബന്ധത്തിിലെ� കപടത
“ഈ സ്നേ�ഹമെെന്നു പറയുന്നതെ�ല്ലാംം� ഒരു മിിഥ്യയയാാണു കുഞ്ഞങ്കരാാ, ഉണ്ടെ�ന്നു നാംം� വിിശ്വവസിിക്കു
ന്നു. വിിശ്വാാ�സത്തിിനു ദൃഢത നല്കുവാാന് അതിിനെ� പ്രകീീര്ത്തിിക്കുന്നുന്നു.”1 കുരുടന്റെ� കുട്ടിി എന്ന
കഥയിിലാാണ്് സ്നേ�ഹത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് എന്.പിി. ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു പരാാമര്ശംം നടത്തുന്നത്്. കുടുംംബബ
ന്ധങ്ങളിില് രക്തബന്ധംംപോ�ോലെ� ശക്തവുംം വിിലപ്പെ�ട്ടതുമാാണ്് ദാാമ്പത്യയബന്ധവുംം. പരസ്പരസ്നേ�ഹ
ത്തിിന്റെ�യുംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം ബലത്തിിലാാണ്് ദാാമ്പത്യയബന്ധങ്ങള് നിിലനിില്ക്കുന്നതുംം മുന്നോ�ോട്ടു
പോ�ോകുന്നതുംം. അവയിിലേ�തെ�ങ്കിിലുംം ഒന്നിിലുണ്ടാാകുന്ന ചെ�റിിയൊ�ൊരു കുറവുപോ�ോലുംം ബന്ധങ്ങളുടെെ
ദൃഢത നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നതിിന്് കാാരണമാാകുന്നു. കുരുടന്റെ� കുട്ടിി എന്ന കഥയിില് സമാാനമാായ പ്രമേ�
യമാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മറ്റുള്ളവരോ�ോട്് യാാചിിച്ചു കിിട്ടുന്നതിില്നിിന്ന്് തനിിക്കാാവശ്യയമുള്ളതു
മാാത്രമെെടുത്ത്് ഉപജീീവനംം നടത്തുകയുംം ബാാക്കിിയുള്ള തുക വഴിിയിില് കാാണുന്ന കുട്ടിികള്ക്കാായിി
ചെ�ലവഴിിക്കുകയുമാായിിരുന്നു അന്ധനാായ കുഞ്ഞങ്കരന്റെ� പതിിവ്്. ആരെെങ്കിിലുംം കൂടുതല് തുക
നല്കാാനാായിി തയ്യാാറാാവുമ്പോ�ോള് അയാാള് സ്വവയംം ന്യാാ�യീീകരിിച്ചിിരുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. “ദുരാാശ
ചീീത്തയാാ. എനിിക്കിിതു വേ�ണ്ട, നാാളത്തേ�ക്കു ദൈൈവംം വേ�റെെ തന്നോ�ോളുംം.”2 എന്നാാല് വിിവാാഹംം
കഴിിയുന്നതോ�ോടെെ അയാാളുടെെ സ്വവഭാാവത്തിില് ചെ�റിിയ മാാറ്റങ്ങള് വരുന്നുണ്ട്്. ഗര്ഭിിണിിയാായ ഭാാര്യയയെ�
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സംംരക്ഷിിക്കാാനുംം കുടുംംബചെ�ലവുകള്ക്കുമാായിി അയാാള് കരുതലോ�ോടെെ സമ്പാാദിിക്കാാനാാരംംഭിിക്കുന്നു.
പക്ഷേ� താാന് സ്വവന്തമാാണെ�ന്നു കരുതിി ഓമനിിച്ച കുഞ്ഞിിന്റെ� അച്ഛന് മറ്റൊ�ൊരാാളാാണെ�ന്ന യാാഥാാ
ര്ത്ഥ്യംം� ഭാാര്യയയിില്നിിന്നു യദൃച്ഛയാാ കേ�ള്ക്കാാനിിടയാാകുന്ന കുഞ്ഞങ്കരന് തകര്ന്നുപോ�ോവുകയാാണ്്.
ആത്മഹത്യയക്കൊ�ൊരുങ്ങുന്ന അയാാളെ� ഈ ലോ�ോകംം മാായയാാണെ�ന്നുംം മറക്കുക എന്നത്് ജീീവിിത
ത്തിില് അത്യാാ�വശ്യംം� വേ�ണ്ട കാാര്യയമാാണെ�ന്നുംം പറഞ്ഞ്് ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തിി കഥാാകൃത്ത്് തിിരിികെ�
ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് വഴിി നടത്തുന്നു. “ആദ്യം�ം ആശ ജീീവിിക്കുവാാന്, പിിന്നെ� ദുരാാശ കുറേ�പ്പേ�രെെ ജീീവിി
പ്പിിക്കുവാാന്, ഒടുവിില് നിിരാാശ ജീീവിിതംം അവസാാനിിപ്പിിക്കുവാാനുള്ള മോ�ോഹംം; മനുഷ്യയ ചരിിത്രമാാണത്് ”3
എന്ന്് പറയുന്നിിടത്ത്് ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള എന്.പിി.യുടെെ വ്യയക്തമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുംം കൂടിിയാാണ്്
വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്.
ദാാമ്പത്യയത്തിില് ഭാാര്യാ�ാഭര്ത്താാക്കന്മാാര്ക്ക്് തുല്യയപ്രാാധാാന്യയമാാണുള്ളത്്. ആത്മാാര്ത്ഥമാായിി
സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം സ്വവന്തംം ചിിന്തകളിിലൂടെെയുംം പ്രവൃത്തിികളിിലൂടെെയുംം ആ സ്നേ�ഹത്തെ� അരക്കിിട്ടുറപ്പിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്താാലുംം പലപ്പോ�ോഴുംം അത്് വ്യയര്ത്ഥമാാകുന്ന അവസ്ഥ ജീീവിിതത്തിില് സാാധാാരണമാാണ്്.
ഇരുളുംം ഒളിിയുംം എന്ന കഥ പേ�രു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ� ഭാാര്യാ�ാഭര്തൃബന്ധത്തിിന്റെ� ഇരുണ്ടതുംം
തിിളക്കമാാര്ന്നതുമാായ വശങ്ങളെ�യാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. തീീര്ത്തുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ രണ്ടു സംംഭ
വങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് ഈ കഥ. അതിിര്ത്തിിയിില് സ്വവന്തംം ജീീവന്പോ�ോലുംം പണയപ്പെ�ടുത്തിി
സമ്പാാദിിക്കുന്ന കാാശ്് മുഴുവന് കൃഷ്ണന് സ്വവന്തംം ഭാാര്യയയാായ യമുനയുടെെ പേ�രിില് അയച്ചുകൊ�ൊടുക്കുന്നു.
അവളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സുഖകരമാായ ഒരു ജീീവിിതംം സ്വവപ്നംം കണ്ടാാണ്് അയാാള് കടുത്ത യാാതനകള്ക്കിി
ടയിിലുംം ഓരോ�ോ ദിിവസവുംം തള്ളിിനീീക്കിിയിിരുന്നത്്. അവളാാകട്ടെെ അപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം കൃഷ്ണന്റെ� ആത്മ
സുഹൃത്തിിന്റെ� ഭാാര്യയയാായിി മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞിിരുന്നു.
സ്വവന്തംം ഭര്ത്താാവിിന്് അന്യയസ്ത്രീീയുമാായുള്ള ബന്ധംം നേ�രിില് കാാണേ�ണ്ടിിവരുന്ന ഭാാര്യയയുടെെ
ദയനീീയജീീവിിതമാാണ്് കഥയുടെെ അടുത്തഭാാഗംം. ഭര്ത്താാവുംം അന്യയസ്ത്രീീയുംം ചേ�ര്ന്ന്് മണ്ണെ�ണ്ണയൊ�ൊഴിിച്ച്്
തീീ കൊ�ൊളുത്തിി അവളെെ കൊ�ൊലപ്പെ�ടുത്താാന് ശ്രമിിച്ചപ്പോ�ോള് മരണക്കിിടക്കയിില് കിിടന്നുംം അവള്
ആ തീീപ്പൊ�ൊള്ളലിിനെ� തനിിക്കു പറ്റിിയ ഒരു കയ്യബദ്ധമാായിി മാാറ്റിിയെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്്. “ആരുംം ഒന്നുംം
ചെ�യ്തതല്ല; അപരാാധംം എന്റേേതു മാാത്രമാാണ്്.”4 എന്ന്് ആവര്ത്തിിച്ചു പറഞ്ഞ്് അവള് അക്കാാര്യം�ം
ഉറപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നു. സമാാനമാായ സംംഭവങ്ങള് വര്ഷങ്ങള്ക്കിിപ്പുറംം ഇന്നുംം സമൂഹത്തിില്
അരങ്ങേ�റുന്നുണ്ട്് എന്നതാാണ്് പരമാാര്ത്ഥംം.

സഹോ�ോദരബന്ധങ്ങളിിലെ� പവിിത്രത
ഒരു വ്യയക്തിി ജനിിക്കുന്ന സമയംം മുതല് തുടങ്ങുന്നതാാണ്് സഹോ�ോദരങ്ങളുമാായുള്ള ബന്ധംം. ദൃഢമാായ
ഈ ബന്ധംം മരണംം വരെെയുംം നിിലനിിര്ത്താാന് കഠിിനപ്രയത്നംം ആവശ്യയമാാണ്്. അനിിയന്ത്രിിതമാായ
വിികാാരങ്ങള്ക്കടിിപെ�ട്ട്് ചെ�യ്തുപോ�ോകുന്ന പ്രവൃത്തിികള് പിിന്നീീട്് തിിരുത്താാന് പറ്റാാത്ത അവസ്ഥ
യിിലേ�ക്ക്് പലപ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യയരെെ കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കാാറുണ്ട്്. ചിില സമയത്തെ� വിിട്ടുവീീഴ്ചയിില്ലാാത്ത
മനോ�ോഭാാവവുംം ആലോ�ോചനയിില്ലാാത്ത പ്രവൃത്തിികളുംം ബന്ധങ്ങളിിലുണ്ടാാക്കുന്ന തീീരാാനഷ്ടങ്ങളാാണ്്.
വെ�ളിിച്ചംം വന്നു; പക്ഷേ� താാമസിിച്ചാായിിരുന്നു എന്ന കഥയിില് പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നത്്. സഹോ�ോദരീീ-സഹോ�ോ
ദരബന്ധത്തിിന്റെ� പവിിത്രതയുംം ദൃഢതയുംം വ്യയക്തമാാക്കുന്ന കഥയാാണിിത്്. അനാാഥ സഹോ�ോദരങ്ങ
ളാായ പരമുവുംം പാാറുവുംം ഒരാാള്ക്കു മറ്റൊ�ൊരാാള് തുണയാായിി ജീീവിിച്ച്് വളര്ന്നവരാായിിരുന്നു. വിിവാാ
ഹിിതരാായതോ�ോടെെ തുടങ്ങിിയ കുടുംംബപ്രശ്നങ്ങള് വളര്ന്നുവലുതാായിി പാാറുവിിന്് ഭര്ത്താാവിിനെ�യുംം
പരമുവിിന്് ഭാാര്യയയെ�യുംം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന അവസ്ഥയിില് എത്തിിയപ്പോ�ോഴാാണ്് അവര്ക്ക്് തിിരിിച്ചറിിവുണ്ടാാ
കുന്നത്്. വൈൈകിിവന്ന വിിവേ�കംംകൊ�ൊണ്ട്് യാാതൊ�ൊരു ഫലവുമിില്ലാാത്ത നിിലയിിലേ�ക്ക്് അപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം
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കാാര്യയങ്ങള് എത്തിിയിിരുന്നു. ജീീവിിതത്തിില് എക്കാാലത്തുംം പ്രസക്തമാായതുംം ഓര്ത്തിിരിിക്കേ�ണ്ടതു
മാായ പ്രമേ�യംം തന്നെ�യാാണ്് ഈ കഥയിിലുള്ളത്്.

വ്യയക്തിിബന്ധങ്ങളിിലെ� കൃതഘ്നത
സമൂഹജീീവിിയാായ മനുഷ്യയന്് പരസ്പരാാശ്രയത്തിിലൂടെെയേ� ജീീവിിതംം മുന്നോ�ോട്ടുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകാാനാാവൂ.
എങ്കിില്പ്പോ�ോലുംം ആപത്്ഘട്ടങ്ങളിിലുംം നിിസ്സഹാായാാവസ്ഥയിിലുംം താാങ്ങാായിി നിില്ക്കുന്നവരെെ തള്ളിി
പ്പറയുന്ന സ്വവഭാാവവുംം അവനിില് കണ്ടെ�ത്താംം�. ആശയുടെെ അലകളിില്, കരിിമ്പൂച്ച എന്നീീ കഥകള്
സമാാനമാായ സംംഭവങ്ങളുടെെ അവതരണമാാണ്്. ആപദ്്ഘട്ടങ്ങളിില് തുണയാായിി നിില്ക്കുന്ന
പുരുഷന്മാാരോ�ോട്് കൃതഘ്നത കാാട്ടുന്ന സ്ത്രീീകളാാണ്് ഇതിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങള്. ജീീവിിതത്തിിലെ�
അത്യാാ�വശ്യയസന്ദര്ഭങ്ങളിില് സഹാായവുമാായെ�ത്തിിയ വ്യയക്തിിയെ� പരമാാവധിി ചൂഷണംം ചെ�യ്തശേ�ഷംം
നിിഷ്കരുണംം സ്വവന്തംം ഭവനത്തിില്നിിന്ന്് അടിിച്ചിിറക്കുന്ന ഓമനയാാണ്് ആശയുടെെ അലകളിിലുള്ളത്്.
സ്കൂള് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം മുതലേ� ഒരുമിിച്ചു കളിിച്ചുവളര്ന്നവരാാണ്് ശേ�ഖരന്കുട്ടിിയുംം ഓമനയുംം. ഓമന
തന്നെ� മാാത്രമേ� വിിവാാഹംം കഴിിക്കുള്ളൂ എന്ന്് അയാാള് ഉറച്ചുവിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്നു. പക്ഷേ� ധനിികനാായ
കുട്ടന്പിിള്ളയുടെെ ആലോ�ോചന വന്നതോ�ോടെെ ഓമന പഴയതെ�ല്ലാം�ം മറന്ന്് അയാാളെെ വിിവാാഹംം കഴിിക്കു
ന്നു. സ്വവത്തെ�ല്ലാംം� പലവിിധത്തിിലുംം നശിിപ്പിിച്ച കുട്ടന്പിിള്ളയുടെെ മരണശേ�ഷംം മകന്റെ� പഠനത്തിിന്്
സഹാായമഭ്യയര്ത്ഥിിച്ച്് ഓമന വീീണ്ടുംം ശേ�ഖരപിിള്ളയെ� സമീീപിിക്കുന്നു. അപ്പോ�ോഴുംം അവിിവാാഹിിതനാായിി
തുടര്ന്ന ശേ�ഖരപിിള്ള സ്വവന്തംം കിിടപ്പാാടംം വരെെ വിിറ്റ്് ഓമനയുടെെ മകനെ� പഠിിപ്പിിച്ച്് ഡോ�ോക്ടറാാക്കു
ന്നു. മകന്് കളക്ടറുടെെ മകളുടെെ വിിവാാഹാാലോ�ോചന വരുന്ന വേ�ളയിില് അവിിടെെ താാമസിിച്ചിിരുന്ന
ശേ�ഖരപിിള്ള അവര്ക്ക്് അധിികപറ്റാായിി തോ�ോന്നുകയുംം അയാാളെെ എങ്ങനെ�യെ�ങ്കിിലുംം അവിിടെെനിിന്ന്്
പറഞ്ഞയയ്ക്കാാന് അവര് തീീരുമാാനിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അവിിടെെ നിിന്ന്് ഇറങ്ങിിപ്പോ�ോകുന്ന വേ�ളയിിലുംം
എന്നെ�ങ്കിിലുംം അവര് തന്നെ� തിിരിിച്ചുവിിളിിക്കുമെെന്ന പ്രത്യാാ�ശ ശേ�ഖരപിിള്ള കൈൈവിിടുന്നുമിില്ല.
സ്ത്രീീയുടെെ കൃതഘ്നത തന്നെ�യാാണ്് കരിിമ്പൂച്ച എന്ന കഥയുടെെയുംം ഉള്ളടക്കംം. അനാാഥയാായിി
കടപ്പുറത്ത്് അലഞ്ഞു നടന്ന കൊ�ൊച്ചുപെ�ണ്കുട്ടിിയെ� കണ്ട ഔതക്കുട്ടിി അവളെെ വീീട്ടിിലേ�ക്ക്് വിിളിി
ച്ചുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി സ്വവന്തംം സഹോ�ോദരിിയെ�പ്പോ�ോലെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്നു. അയാാളുടെെ അമ്മ അവള്ക്ക്്
മറിിയക്കുട്ടിി എന്ന്് പേ�രിിട്ട്് മകളാായിിത്തന്നെ� വളര്ത്തുന്നുമുണ്ട്്. മദ്രാാസിില് ഉപരിിപഠനത്തിിനുപോ�ോയ
ഔതക്കുട്ടിി പിിതാാവിിന്റെ� അകാാലമരണത്തെ�ത്തുടര്ന്ന്് നാാട്ടിില് തിിരിിച്ചെ�ത്തിി കുടുംംബത്തിിന്റെ�യുംം
വ്യാാ�പാാരസ്ഥാാപനങ്ങളുടെെയുംം ഉത്തരവാാദിിത്വംം� ഏറ്റെെടുക്കുന്നു. വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേ�ഷംം അയാാളുടെെ
വ്യാാ�പാാരസ്ഥാാപനങ്ങള്ക്കെ�തിിരെെ നടന്ന സമരത്തിില് മുന്പന്തിിയിിലുണ്ടാായിിരുന്നത്് മറിിയക്കുട്ടിി
യാാണ്്. ബോ�ോണസിിനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള സമരംം വിിജയിിപ്പിിക്കാാനാായിി പാാര്ട്ടിി മറിിയക്കുട്ടിിയുടെെ സഹാായംം
തേ�ടുന്നു. അതിിനാായിി അവളുടെെ ഗര്ഭത്തിിനുത്തരവാാദിി ഔതക്കുട്ടിിയാാണെ�ന്നു സ്ഥാാപിിക്കാാന് അവര്
ആവശ്യയപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് മനഃഃസാാക്ഷിി വിിലക്കിിയിിട്ടുപോ�ോലുംം അവള് തയ്യാാറാാവുന്നുമുണ്ട്്. വീീട്ടിിനുമുന്നിില്
നിിരാാഹാാരവ്രതമനുഷ്ഠിിക്കാാനെ�ത്തിിയ മറിിയക്കുട്ടിിയെ� നിിര്ന്നിിമേേഷനാായിി, ലവലേ�ശംം വിിദ്വേ�േഷമിി
ല്ലാാതെ� സഹതാാപത്തോ�ോടെെ നോ�ോക്കുന്ന ഔതക്കുട്ടിിയെ� കാാണുമ്പോ�ോള് കുറ്റബോ�ോധത്താാല് അവള്
നീീറിിപ്പിിടയുന്നുമുണ്ട്്. അയാാളെെ നേ�രിിടാാനാാവാാതെ�, അപരാാധംം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്്, കുറ്റംം ഏറ്റുപറഞ്ഞ്്
അവള് അവിിടെെനിിന്ന്് ഓടിി രക്ഷപ്പെ�ടുകയാാണ്്. ഈ രണ്ടുകഥകളിിലെ�യുംം പ്രമേേയംം എന്നുംം നടന്നു
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന സംംഭവങ്ങള് ആണെ�ന്നുള്ളതിില് സംംശയമേ�തുമിില്ല.

സുഹൃത്്ബന്ധങ്ങളിിലെ� തകര്ച്ച
കുടുംംബബന്ധങ്ങളോ�ോളംം വിിലപ്പെ�ട്ടതാാണ്് സുഹൃത്്ബന്ധങ്ങളുംം. ലൗൗകിികനേ�ട്ടങ്ങള്ക്കു മുന്പിില്
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മങ്ങിിപ്പോ�ോകുന്ന സൗൗഹൃദംം വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേ�ഷംം വീീണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ടുന്നതാാണ്്, പഴുപ്പന് പാാച്ചരന്റെ�
പ്രമേേയംം. ഗ്രാാമത്തിിലെ� അധിികാാരിിയുടെെ മകനാായ പാാച്ചരനുംം (ഭാാസ്കരന്) കൂലിി വേ�ലക്കാാരന്റെ�
മകനാായ പരമുവുംം തമ്മിിലുള്ള സൗൗഹൃദംം പള്ളിിക്കൂടത്തിില് വച്ചാാണ്് അന്യാാ�ദൃശമാായ ദാാര്ഢ്യംം�
അവലംംബിിച്ചത്്. കുബേ�രകുമാാരനെ�ന്നുംം കുചേ�ലകിിശോ�ോരനെ�ന്നുംം അവര്ക്കിിടയിില് വ്യയത്യാാ�സമിി
ല്ലാായിിരുന്നു. “ജീീവിിതത്തിില് ധനംം കൈൈവരുത്തുന്ന അവസ്ഥാാഭേേദംം മനുഷ്യയഭാാവനയെ� മഥിിക്കാാത്ത
ഒരേ�യൊ�ൊരു രംംഗംം അവിിടെെ മാാത്രമാാണ്്. ആ സരസ്വവതീീക്ഷേ�ത്രത്തിില് മാാത്രമേ� മനുഷ്യയനിില് ലീീന
ങ്ങളാായ യഥാാര്ത്ഥശക്തിികളുടെെ സ്ഫുരണത്തിിന്് പ്രതിിബന്ധമിില്ലാാതെ�യുള്ളൂ”5 എന്ന്് കഥാാകൃത്ത്് ആ
സൗൗഹൃദത്തെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധിിക്കുക. ഉപരിിപഠനത്തിിനാായിി പാാച്ചരന് തലസ്ഥാാനനഗ
രിിയിിലേ�ക്ക്് യാാത്രയാാകുന്ന വേ�ളയിില് വിിലയേ�റിിയ എന്തോ�ോ ഒന്ന്് തന്നിില്നിിന്നുമകന്നു പോ�ോകുന്നതു
പോ�ോലെ� തോ�ോന്നിിയ പരമുവിിന്് പിിതാാവിിന്റെ� മരണത്തിിലുണ്ടാായതിിലുമധിികമാായ വേ�ദന അപ്പോ�ോള്
അനുഭവപ്പെ�ടുന്നുമുണ്ട്്. പഠിിച്ചുയര്ന്ന്് പേ�ഷ്കാാര് പദവിിയിിലേ�ക്കെ�ത്തുന്ന പാാച്ചരന് തന്റെ� നിിലയ്ക്കുംം
വിിലയ്ക്കുമനുസരിിച്ച്് ഒരു ജഡ്്ജിിയുടെെ മകളെെ വിിവാാഹംം കഴിിക്കുന്നു. തന്റെ� ഉറ്റ സുഹൃത്തിിനെ� ഒരു
നോ�ോക്കു കാാണാാന് മാാത്രമേേ ആ വിിവാാഹാാവസരത്തിില് പരമുവിിനാായുള്ളൂ എങ്കിിലുംം ആര്ഭാാടമാായിി
നടത്തപ്പെ�ട്ട ആ വിിവാാഹത്തെ�യുംം പാാച്ചരന്റെ� സൗൗഭാാഗ്യയജീീവിിതത്തെ�യുംം അയാാള് മാാസങ്ങളോ�ോളംം
നാാട്ടിില് പുകഴ്ത്തിി നടക്കുന്നു. അതിിന്റെ� പേ�രിില് നാാട്ടുകാാരുമാായിി കലഹത്തിിലേ�ര്പ്പെ�ട്ട്് ക്രിിമിിനല്
കേ�സിില്വരെെ അയാാള് അകപ്പെ�ടുന്നുമുണ്ട്്. ആറാാട്ടുകാാണാാനെ�ന്ന വ്യാാ�ജേ�ന പ്രിിയസുഹൃത്തിിനെ�
കാാണാാനാായിി തലസ്ഥാാനത്തെ�ത്തുന്ന പരമുവിിന്് തണുപ്പന് സ്വീീ�കരണംം ലഭിിച്ചെ�ന്നു മാാത്രമല്ല
ശിിപാായിിയോ�ോട്് അയാാളെെ പിിടിിച്ചു പുറത്താാക്കാാന് പാാച്ചരന് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്് കേ�ള്ക്കാാനുംം
ഇടയാാകുന്നുണ്ട്്. അപ്പോ�ോഴുംം അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� നിിലയുംം വിിലയുംം അറിിയാാതെ� കയറിിച്ചെ�ന്നതു നന്നാാ
യിില്ല എന്നോ�ോര്ത്ത്് പരമു സ്വവയംം സമാാധാാനിിക്കുന്നു. സുഹൃത്തിിനോ�ോടുള്ള സ്നേ�ഹക്കൂടുതല് കാാരണംം
മകന്് കൊ�ൊച്ചുപാാച്ചരന് എന്ന്് അയാാള് പേ�രിിടുന്നു പോ�ോലുമുണ്ട്്. വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേ�ഷംം നാാട്ടിില്
തിിരിിച്ചെ�ത്തിിയ പാാച്ചരന് കൊ�ൊച്ചുപാാച്ചരനെ� കള്ളക്കേ�സിില് കുടുക്കിിയിിട്ടുംം പരമുവിിന്റെ� ഫലഭൂയിി
ഷ്ഠമാായ പറമ്പ്് തന്ത്രപൂര്വ്വംം കൈൈവശപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുംം പരമുവിിന്് പാാച്ചരനോ�ോടുള്ള സൗൗഹൃദത്തിിന്്
ഒരു കുറവുംം വരുന്നിില്ല.
ഏത്് ഉയര്ച്ചയ്ക്കുംം ഒരു താാഴ്ചയുണ്ടെ�ന്നു പറയുന്നതുപോ�ോലെ� പാാച്ചരന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലുംം
ദൗ�ര്ഭാാഗ്യയങ്ങള് കടന്നുവരുന്നു. സര്ക്കാാര് നിിര്ബന്ധിിത പെ�ന്ഷന് നല്കിിയതിിനെ�ത്തുടര്ന്ന്്
സമ്പത്തിില്ലാാതാായിിത്തീീരുന്ന അയാാളെെ സ്വവന്തംം കുടുംംബാംം�ഗങ്ങള് വരെെ തള്ളിിപ്പറയുന്നു. “സമുദാാ
യത്തിിന്് ഒരു പകര്ച്ചവ്യാാ�ധിിക്കാാരന്; അനുകൂലിികളിില്ലാാത്ത ജന നാായകന്; തന്ത്രമിില്ലാാത്ത രാാജ്യയ
തന്ത്രജ്ഞന്; യൗൗവനംം നശിിച്ച കാാമുകന്; തൂലിികപോ�ോയ സാാഹിിത്യയകാാരന്”6 എന്നിിങ്ങനെ�യാാണ്്
ആ അവസ്ഥയെ� കഥാാകൃത്ത്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മരണാാസന്നനാായിിക്കിിടക്കുന്ന പാാച്ചരന് തന്റെ�
ആഗ്രഹങ്ങള് പരമുവിിലൂടെെ നിിറവേ�റ്റാാന് ശ്രമിിക്കുകയാാണ്്. സൗൗഭാാഗ്യയകാാലത്ത്് സുഹൃത്തുക്കളെ�യുംം
ഗ്രാാമജീീവിിതത്തെ�യുംം തള്ളിിപ്പറഞ്ഞ്് നഗരമോ�ോടിികളിില് മുഴുകിി ജീീവിിച്ച അയാാള് തനിിക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ട
സ്വവത്വവത്തെ� പരമുവിിലുംം വീീണ്ടെ�ടുക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നു. അതോ�ോടെെ സംംതൃപ്തിിയുംം യഥാാര്ത്ഥ ജീീവിി
താാനന്ദവുംം എന്തെ�ന്നനുഭവിിക്കാാതെ� തിികച്ചുംം വ്യയര്ത്ഥമാായ ജീീവിിതമാായിിരുന്നു അതുവരെെയുംം, താാന്
നയിിച്ചതെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവിിലേ�ക്ക്് അയാാള് എത്തിിച്ചേ�രുന്നു. ലൗൗകിികമാായ മേ�ന്മകള്ക്കു മുന്പിില്
അല്പനേ�രത്തേ�ക്ക്് മങ്ങിിപ്പോ�ോകുന്ന സൗൗഹൃദംം വീീണ്ടുംം ജ്വവലിിക്കുന്ന കാാഴ്ചയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സുഹൃത്്ബന്ധ
ത്തിിന്റെ� മഹത്വംം� ഉയര്ത്തിിക്കാാട്ടാാനുംം ഈ കഥയിിലൂടെെ എന്.പിി.യ്ക്ക്് സാാധിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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ഉപസംംഹാാരംം
“പ്രകൃതിിക്കൊ�ൊരു ശക്തിിയുണ്ട്്-സൃഷ്ടിിക്കുന്ന കൈൈകൊ�ൊണ്ട്് പരിിലാാളിിക്കുന്ന കൈൈ കൊ�ൊണ്ട്് - അത്്
സംംഹരിിക്കുംം. ആരെെന്നുംം എന്തെ�ന്നുംം നോ�ോട്ടമിില്ല”7 എന്ന്് എന്.പിി.ചെ�ല്ലപ്പന്നാായര് തന്റെ� കഥക
ളിിലൊ�ൊരിിടത്ത്് പറയുന്നുണ്ട്്. സുഖദുഃഃഖ സമ്മിിശ്രമാായ മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിില് സംംഭവിിക്കുന്നതുംം അതു
തന്നെ�യാാണ്്. മുകളിില് പരാാമര്ശിിക്കപ്പെ�ട്ട കഥകളെ� പൊ�ൊതുവാായിി വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോള് പല
സംംഭവങ്ങളിിലുംം ഈയൊ�ൊരു തത്ത്വംം� യാാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാകുന്നത്് കാാണാംം�. ബന്ധങ്ങളിിലെ� തകര്ച്ച
അവതരിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോള് പലപ്പോ�ോഴുംം അതിിന്് കാാരണമാാവുന്നത്് സ്ത്രീീ കഥാാപാാത്രങ്ങളാാ
ണെ�ന്നതാാണ്് കഥകളിില് കണ്ടെ�ത്താാവുന്ന മറ്റൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േകത. പക്ഷേ� അത്് അദ്ദേ�ഹത്തിിലെ� സ്ത്രീീ
വിിരുദ്ധതയെ� കാാണിിക്കുന്നതാായിി ചിിന്തിിക്കുന്നതിിനുപകരംം ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു കഥാാപാാത്രത്തെ� ആ
രീീതിിയിില് അവതരിിപ്പിിച്ചാാലേ� കഥാാപുരോ�ോഗതിിയ്ക്ക്് സഹാായകമാാവൂ എന്ന രീീതിിയിില് കഥാാകൃത്ത്്
അവതരിിപ്പിിച്ചതാാവാം�ം എന്ന്് ചിിന്തിിക്കുന്നതാാവുംം കൂടുതല് ഉചിിതംം.
ഗ്രാാമത്തിില് ജീീവിിക്കുന്ന തീീര്ത്തുംം സാാധാാരണക്കാാരാായ മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിതമാായിിരുന്നു
എന്.പിി.യുടെെ കഥകളുടെെ പ്രമേ�യംം. അരനൂറ്റാാണ്ടിിനിിപ്പുറംം ഇന്നത്തെ� യാാന്ത്രിിക ജീീവിിതത്തിിലുംം
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ബന്ധങ്ങളിില് വരുത്തുന്ന മാാറ്റങ്ങള് തുറന്നുകാാട്ടുന്ന എന്.പിി. യുടെെ കഥകള് വൈൈവിിധ്യയമാാര്ന്ന
മനുഷ്യയബന്ധങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്കാാരംം കൂടിിയാാണ്്.
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6.
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ഗ്രന്ഥസൂചിി
1. ചെ�റുകഥ - ഇന്നലെ�, ഇന്ന്്, എംം. അച്യുുതന്, എന്.ബിി.എസ്്. കോ�ോട്ടയംം, 1994
2. തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത കഥകള്, എന്.പിി.ചെ�ല്ലപ്പന് നാായര്, എന്.ബിി.എസ്്. കോ�ോട്ടയംം, 1970

ഡോ�ോ. സെ�ലിിൻ എസ്്.എൽ.
തിിരുവനന്തപുരത്ത്് ജനിിച്ചു. ഗവ: കോ�ോളേ�ജ്്, കട്ടപ്പന, യൂണിി. കോ�ോളേ�ജ്്, തിിരുവനന്തപുരംം, ഗവ: കോ�ോളേ�ജ്്,
കോ�ോട്ടയംം. മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, എറണാാകുളംം എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ അധ്യാാ�പിികയാായിിരുന്നു. ഇപ്പോ�ോൾ
കോ�ോട്ടയംം ഗവ: കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അസ്സോ�ോസ്സിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ

സൂസന്നയുടെെ ഗ്രന്ഥപ്പുര: മൈൈത്രിിയുംം ഓർമ്മയുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം
അമിിത്ത്് കെ�,

ഗവേ�ഷകൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

മൈൈത്രിിയെ� ദാാർശനിികമാായിി സമീീപിിക്കുന്നതിിലാാണ്് ‘സൂസന്നയുടെെ ഗ്രന്ഥപ്പുര’ എന്ന നോ�ോവലിിന്റെ�
ആഴംം. മിിത്രങ്ങളാാണ്് പ്രധാാന കഥാാപാാത്രങ്ങൾ. മിിത്രങ്ങൾ പെ�രുമാാറുന്ന ഇടങ്ങളാാണ്് പ്രധാാന
സ്ഥലരാാശിി. മൈൈത്രിിയാാണ്് ഒരു താാക്കോ�ോൽ വാാക്ക്്. മൈൈത്രിിയെ�ന്നോ�ോ സൗൗഹൃദമെെന്നോ�ോ ചങ്ങാാത്ത
മെെന്നോ�ോ സ്നേ�ഹമെെന്നോ�ോ കൂട്ടെെന്നോ�ോ ഫ്രണ്ട്്ഷിിപ്പ്് എന്നോ�ോ പല പേ�രിിലാായിി പലകുറിി നോ�ോവലിിലത്്
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു. നോ�ോവലിിൽ ഓരോ�ോരുത്തരുംം ഫ്രണ്ട്് എന്നോ�ോ സ്നേ�ഹിിതാാ എന്നോ�ോ എത്രയോ�ോവട്ടംം
വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
അഭി, അലി എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള രണ്ട് മിത്രങ്ങളാണ് ന�ോവലിലെ ആദ്യത്തെ സൗഹൃദ
ക്കണ്ണി. അഭിയും അലിയും എത്തിച്ചേരുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെ മഹാവലയമാണ് ന�ോവൽ എന്ന്
പറയാം.സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗഹൃദങ്ങളിലേക്കു പടരുന്ന ഒരു ഘടനയുണ്ട് ന�ോവലിന്.
നേരിട്ടനുഭവിച്ചറിഞ്ഞറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞുതുമായ ചങ്ങാത്തങ്ങളുണ്ട്. ശരീരം ക�ൊണ്ടും
മനസുക�ൊണ്ടും അവരെത്തിച്ചേരുന്ന പല സൗഹൃദങ്ങൾ. അഭിയുടെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത്
നീലകണ്ഠൻ പരമാര, അതുവഴി തണ്ടിയേക്കൻ, സൂസന്ന. മറയൂരിലെ സൗഹൃദസംഘം,
ആറുമുഖൻ, പശുപതി. പിന്നെ എറണാകുളത്തെ അമുദ, ഫാത്തിമ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ ഒരു
നീണ്ടനിര. വീടില്ലാത്തവരും ലെസ്ബിയനും ബൈസെക്ഷ്വലും ആയവരും അതിലുണ്ട്.
ന�ോവലിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ചങ്ങാത്തത്തിനുണ്ട്. വീട്ടകത്തിലേ
ക്കല്ല, വീട്ടിനു പുറത്തേക്കാണ് ന�ോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ചായക്കടകൾ, ലൈബ്രറികൾ,
ഹാളുകൾ, ഹ�ോസ്റ്റൽ, ക�ോളേജ്, അക്കാദമി, സിനിമാ തീയറ്റർ അങ്ങനെയെങ്ങനെ പ�ൊതു
വിടങ്ങളിലാണ് ന�ോവലിലെ മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളും. ഉള്ള വീടുകൾ തന്നെ അടഞ്ഞ അകം മാത്ര
മല്ല, വീട് ലൈബ്രറിയാകും. നാടകപരിശീലന കേന്ദ്രമാകും. സംഗീതക്കച്ചേരികൾ നടക്കുന്ന
ഇടമാകും. അന്യനായ ഒരാളെ സ്ഥിരമായി പാർപ്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഇടമാകും. തലക്കെട്ടിലുള്ള
പ�ോലെ ന�ോവലിലുള്ള പുരകളേറെയും ഗ്രന്ഥപ്പുരകളുമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ അധികാരഘ
ടനയ്ക്ക് പുറത്താണ് ന�ോവലിന്റെ കാതലായ മൈത്രി നിലക�ൊള്ളുന്നത് എന്നതിനാലാണത്.
കുറേക്കൂടി വിശാലമായ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതായ ബന്ധങ്ങളാണ് ന�ോവലിൽ കേന്ദ്രമാവുന്നത്.
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കുടുംബത്തിനകത്തേതുൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രേണീകൃതമായ അധികാരബന്ധങ്ങളേക്കാൾ
(hierarchial) ജനാധിപത്യമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളിൽ ആണ് ഊന്നൽ. ഉദാഹരണത്തിന് അമുദ
അച്ഛന�ോട�ൊപ്പമാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിലും അമ്മയുമായുള്ള അവളുടെ ബന്ധമാണ്
ന�ോവലിൽ പ്രധാനം. അവളെ വിട്ടുപ�ോയ അമ്മയുമായി അവൾക്ക് സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൾ അമ്മയെ മുത്തുമണീ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഫാത്തിമയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉള്ള
ബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് മുഴുവൻ സൗഹൃ
ദങ്ങളിൽതന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ന�ോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വായനാസംസ്കാരം,
നിരന്തരം പുതുക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ�ൊതുമണ്ഡലം ഇത�ൊക്കെയുണ്ട്
ന�ോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. ലിംഗ/ലൈംഗികന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു
സമൂഹമായി നാം മാറിത്തുടങ്ങുന്ന, ജനാധിപത്യം എന്നത് നിരന്തരമായ പുതുക്കലുകളിലൂടെ
നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന ബ�ോധ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹം ന�ോവലിന്റെ അടിപ്പടവായി ഉണ്ട്.
സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പ�ൊതുവിടങ്ങൾ ന�ോവലിൽ പ്രധാനമാണ്. ലൈബ്രറികളിലും പാത
യ�ോരത്തും ചായക്കടകളിലും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലും മിണ്ടിയും വായിച്ചും പരസ്പരം
കലർന്ന ഓർമ്മ ന�ോവലിന്റെ അകമേയുണ്ട്. പങ്കുവയ്പിന്റേതായ ഇടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്
വൈകാരികമായും രാഷ്ടീയമായും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മൈത്രി
ന�ോവലിൽ സ്വരൂപമാർജിക്കുന്നത്.

വിലാപം
സൂസന്നയുടെെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിിലെ� ആദ്യയത്തെ� ഉദ്ധരണിി മൈൈത്രിിയുടെെ വളരെെ ദാാർശനിികമാായ പരിിസര
ത്തിിൽ നിിലയുറപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ളതാാണ്്. ഇഫ്രെ�യ്്ൻ ഉർത്തയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി റോ�ോബർട്ടോ�ോ ബൊ�ൊലാാനോ�ോ എഴുതിിയ
കവിിതയാാണത്്. രണ്ടു പേ�ജ്് മാാത്രമുള്ള ഒന്നാംം� അദ്ധ്യാാ�യംം മുഴുവൻ സൂസന്നയുടെെ മരണവുംം സ്നേ�ഹിി
തരുടെെ വിിലാാപവുമാാണ്്. സൂസന്നയുടെെ മരണശേ�ഷംം മറയൂരിിൽ ചേ�ർന്ന സ്നേ�ഹിിതരുടെെ സമ്മേ�ള
നത്തിിലാാണ്് ബൊ�ൊലാാനോ�ോയുടെെ കവിിത ഒരാാൾ മലയാാളത്തിിലാാക്കിി വാായിിക്കുന്നത്്. സ്നേ�ഹിിതരുടെെ
മരണംം എന്ന എക്കാാലത്തേ�യുംം വലിിയ ദാാർശനിികസന്ധിി (Philosophical context) യിിലൂടെെ
സങ്കീീർണമാായിിത്തന്നെ� നോ�ോവൽ തുടങ്ങുന്നു.
ഉദ്ധരണിി ഇങ്ങനെ�യാാണ്്,
“നിിനക്കാായിി ഹൃദ്യയമാായ കാാര്യയങ്ങൾ
പറയാാൻ ഞാാൻ ആഗ്രഹിിച്ചതാാണ്്,
മഹാാ തകർച്ചകളിിലുംം നിിസ്സാാരസങ്കടങ്ങളിിലുംം
ഞങ്ങൾ കഴുത്തൊ�ൊപ്പംം മുങ്ങിിനിില്ക്കുന്നു
നിിന്നെ� ഞാാനോ�ോർക്കുന്നുവെ�ന്നതിിന്് ഇനിി എന്തെ�ല്ലാംം�
പറയണമെെന്ന്് എനിിക്കറിിയിില്ല, ഇഫ്രെ�യ്്ൻ.
നിിന്റെ� ദയാാവാായ്പു മാാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ� സഹാായിിച്ചത്്
അപരിിമേ�യമാായ നിിന്റെ� അന്തസ്സുകൂടിിയാാണ്്.
നിിന്റെ� അപാാർട്്മെെൻ്്റിിൽ, ജാാലകപ്പടിിയിിൽ ചാാരിി
ഒരു ടീീഷർട്ടുമിിട്ട്് എത്ര അനാായാാസമാായ
സ്വാാ�സ്ഥ്യയത്തോ�ോടെെ നീീ നിിൽക്കുന്നു.
പുറത്ത്് ആ മെെക്സിിക്കൻ സൂര്യാ�ാസ്തമയംം.
അന്നേ�രംം നിിന്റെ� പിിന്നിിലാാകട്ടെെ
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കവിികൾ ടെെക്വിി�ല നുകർന്ന്് മിിണ്ടിിപ്പറയുന്നു.” ( 2019,10).
സ്നേഹിതരുടെ മരണം നമ്മളെക്കൊണ്ട് മരണമെന്ന സങ്കല്പനത്തെ ഡയലക്ടൈസ്
ചെയ്യിപ്പിക്കും. സ്നേഹിതർ ഇനി ഇല്ല. എന്നാല�ോ അവർ എവിടെയും പ�ോകുന്നുമില്ല. മരണം
ചങ്ങാതിയെ ഏറ്റവും അകലത്താക്കുന്നു, എന്നാലയാൾ മരണത്തോടെ ഏറ്റവും അടുക്കുക
യുമാണ്. നമ്മളിൽ നിന്നേറ്റവും അകലത്തായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മോട് പറ്റിച്ചേർന്ന ഒര�ോർമ്മ.
അതാണ് മൈത്രി. ബ�ൊലാന�ോയുടെ കവിത ന�ോക്കുക. ഒരിക്കലും കേൾക്കുകയില്ലാത്ത
ഒരാള�ോടാണ് വിലപിക്കുന്നൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരാള�ോട്. ബാർത്തി
നുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ ദെറിദ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. “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).

സ്നേഹിതരുടെ മരണത്തോടെ നമ്മൾ പരിഹാരമില്ലാത്ത സന്ദിഗ്ദ്ധതയിലാവും. ഓർക്കും.
കരയും. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. നാം ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യര�ോടുതന്നെ. മനുഷ്യന്
മരണമുറപ്പാണെന്നും നമുക്കറിയാം. ജീവിച്ചിരിക്കെത്തന്നെ ഒരാളിൽ മരണമുണ്ടു താനും.
മരണം അവസാനമല്ലെന്നാവാൻ, ഓർക്കാൻ ചങ്ങാതികൾ വേണം. അതിലാവാം നാം ചങ്ങാ
ത്തത്തിലാവുന്നത്. മരണം ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ അടിയിലുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മളെന്തിനാണ് ചങ്ങാ
തിയുടെ മരണത്തിൽ കരയുന്നത്? നാം മനുഷ്യരല്ലേ. മനുഷ്യർ കരയും. “...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).

മൈത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാർശനികമായ ആല�ോചനകളുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ
മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആല�ോചനയുമുണ്ട്. സിസറ�ോയെ മാത്രം ഓർക്കാം. സിസറ�ോയെ
സംബന്ധിച്ച് മരണത്തോടെ മൈത്രി അവസാനിക്കുന്നില്ല. മിത്രം മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു
ദുരന്തം സംഭവിച്ചതുപ�ോലെ കരയണമെന്നില്ല. മൈത്രിയുടെ ഓർമ്മ എന്നേക്കുമുള്ളതാണ്.
ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മൈത്രി അതിനാൽ എപ്പോഴും
സന്തോഷമാണ്. അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു ഓർമ്മയാവും അതെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ സന്തോഷം.
Scipio എന്ന മിത്രത്തെ Laelius ഓർക്കുന്നത് കാണുക: “... 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). മൈത്രിയുടെ
വിശകലനചരിത്രത്തിലെ ഏറെ വൈകാരികമായ ഒരേടരാണിത്. സിസറ�ോയുടേത്. ‘My writer
friend’ എന്ന് അലിയെ വിളിക്കുമായിരുന്ന സണ്ണിച്ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് അലി ഓർക്കുന്നത് ഏതാണ്ട്

ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. “ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായി ഇറങ്ങിപ്പോയാലും
അവർ നല്കിയ കാലം നമ്മുടെയുള്ളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കും. ആ കാലത്തിന്റെ നിറവിലാണ് നാം
നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ഇല്ലായ്മകള�ോടും പ�ൊരുത്തമാകുന്നത്” (2019, 76).
ചങ്ങാതിയുടെ മരണവും അതുണ്ടാക്കുന്ന വിലാപവും കഴിഞ്ഞും ഓർമ്മയെക്കുറിച്ച്
ആല�ോചിക്കാനുണ്ട്. ന�ോവലിൽ പലതരം ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട്. വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
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ഓർമ്മ, സൗഹൃദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മ, ഓർമ്മയെത്തന്നെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്ന ഓർമ്മ.
അത�ൊക്കെയും ഓർമ്മ എന്ന സങ്കല്പനത്തെ കുറേക്കൂടി വിശദമായി പരിഗണിക്കാനുള്ള
പ്രേരണയാണ്. വിലാപത്തിലടങ്ങിയ ഓർമ്മയിൽക്കവിഞ്ഞും മൈത്രിയും ഓർമ്മയും തമ്മിൽ
വിനിമയങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിയുക അങ്ങനെയാണ്.

ഓർമ്മ
“എങ്ങനെ�യാാണ്് സൗൗഹൃദമുണ്ടാാകുന്നത്് ?” (2019, 150) എന്ന്് അമുദ ഒരിിക്കൽ അലിിയോ�ോട്്
ചോ�ോദിിക്കുന്നു. ആ ചോ�ോദ്യയത്തെ�ത്തുടർന്നുള്ള സംംഭാാഷണംം ചെ�ന്നവസാാനിിക്കുന്നത്് അലിിയുടെെ
പഴയ സൗൗഹൃദത്തിിന്റെ� സമൃദ്ധമാായ ഓർമ്മകളിിലാാണ്്. എന്നുവച്ചാാൽ സൗൗഹൃദമുണ്ടാാവുന്ന ഒന്നല്ല,
ഓർമ്മയിിൽ ഉള്ളതാാണ്്. ബോ�ോധപൂർവ്വംം ഉണ്ടാാക്കുന്നതുമല്ല. അത്് ഓർമ്മതന്നെ�യാാണ്്. പ്രീീഡിി
ഗ്രിിക്കു പഠിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഒരു കൂട്ടുകാാരനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഇലവീീഴാാപ്പൂഞ്ചിിറ കാാണാാൻ പോ�ോയ കഥ അലിി
പറയുന്നു. ആ യാാത്രയുടെെ സമയവുംം പശ്ചാാത്തലവുംം അനുഭൂതിിയുംം വിിവരിിക്കുന്നു. അവനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
എല്ലാാ ഓർമ്മകളുംം അഴിിഞ്ഞുവീീഴുന്നു. “എന്റെ� ആദ്യയ സൗൗഹൃദംം അവനാായിിരുന്നു എന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു.
കാാരണംം, ഞാാൻ ആ രംംഗംം മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം ഓർമ്മിിക്കാാറുണ്ട്്” (2019, 151). മൈൈത്രിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച്്
ഓർമ്മയാാവുന്നു എന്നത്് മരിിക്കുന്നു എന്നല്ല, ജീീവിിക്കുന്നു എന്നാാണ്്. അകലെ�യുള്ളയാാളെെ അടുത്തു
കാാണാാനുള്ള പ്രക്രിിയയാാണ്് മൈൈത്രിി. അതിിനുള്ള സങ്കേ�തമാാണ്് ഓർമ്മ.
ഓർമ്മ മുഴുവനായും നമ്മുടേതാണ്. അതിനാലാണതിൽ പിശകുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത
നിലനിൽക്കുന്നത്. കേവലമായ ഒരു സത്യവുമില്ല ഓർമ്മയിൽ. ഓർമ്മയിൽ മറവിയുമുണ്ട്.
ഓർമ്മകളിൽ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമുണ്ട്. ഓർമ്മയുടെ കാലമേതാണ് ? ഓർക്കുന്നത്
തന്നെ ഭാവിക്കായല്ലേ. എന്നേക്കുമായി ഞാൻ ഓർത്തുവയ്ക്കുന്നു എന്ന പറച്ചിലിൽ മരണവും
കടന്നൊരു കാലം പ�ോലുമുണ്ട്. ഓർമ്മയിലാണ് നാമിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദർശനമിരിക്കു
ന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ന�ോവലിലുണ്ട്. ഓർമ്മയെ അടുത്തുകണ്ട്
പരിശ�ോധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ.
അലി മൂന്നുവരെ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം അവന് വലുതായിട്ടും ഓർമ്മയുണ്ട്.
ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളന്റെ രൂപത്തിലെ വ്യാളിയെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ തന്നെ അത്രയേറെ
ആകർഷിച്ച ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളന്റെ മുഖം ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ അയാളുടെ
ഓർമ്മയിലില്ല. അയാളുടെ ചിന്ത അപ്പോൾ ഓർമ്മയുടെ സ്വാഭാവത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു. “എന്തു
ക�ൊണ്ടാണ് ഓർമ്മകളിൽ ഇങ്ങനെ ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുണ്ടാകുന്നത്? എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
ചില ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം, ചില ഭയങ്ങൾ മാത്രം നമ്മെ പിന്തുടരുന്നത്?” (2019, 96).
മറ്റൊരു സന്ദർഭം വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നാം വായിക്കുന്നു. അത�ോർത്തുവ
യ്ക്കുന്നു. എഴുത്തും നമ്മളും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധമെന്താണ് ? ചെസ്റ്റർട്ടൻ ബ്രൗണിംഗിനെ ഒരുപാട്
വായിച്ചിരുന്നത് ക�ൊണ്ട് ബ്രൗണിംഗിനെ പറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ ചെസ്റ്റർട്ടൻ എഴുതിയ (അദ്ദേ
ഹത്തിന് മനഃപാഠമായിരുന്ന) ഉദ്ധരണികളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു. എന്നാലതെല്ലാം എഡിറ്റർ
തിരുത്തിയ ശേഷമാണ് അച്ചടിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ബ�ോർഹെസ് പറയുന്നത് ന�ോവലിൽ
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ വരികൾക്ക് തന്റെ ഓർമ്മയിലിട്ട് ചെസ്റ്റർട്ടൻ എന്തെല്ലാം മാറ്റ
ങ്ങളാണ് വരുത്തിയതെന്ന് അറിയുക മന�ോഹരമായേനെ! കാരണം, ഓർമ്മ എന്നത് മറവിക�ൊ
ണ്ടുകൂടിയാണ് നിർമിക്കുന്നത്” (2019, 36).
ഓർമ്മയെ ഈ നിലയ്ക്കൊക്കെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മൈത്രിയ�ോട്
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ചേർത്തുവച്ചുതന്നെ കാണണം. മൈത്രിയിലൂന്നുമ്പോൾ ഓർമ്മ അത്രമേൽ നമ്മള�ോട് അടുത്ത്
നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അതിൽ വൈകാരികതയുടെ അംശമുണ്ട് എന്നും പറയേണ്ടത്
ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ചരിത്രവും ഭാവനയും ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ഭയവും ആനന്ദവും കലർ
ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ മൈത്രിയുടെ സങ്കീർണത എന്നത് ഓർമ്മയുടെ സങ്കീർണതകൂടിയാണ്. അടു
പ്പത്തിന്റെ അകലവും അകലത്തിന്റെ അടുപ്പവും ചേർന്ന സങ്കീർണതകളാണ് രണ്ടിനേയും
പ്രശ്നഭരിതമാക്കുന്നത്.

ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സ�ൌഹൃദങ്ങൾ
സ്വവയംം രക്ഷിിക്കാാൻ കഴിിയാാതിിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിിൽ തണ്ടിിയേ�ക്കൻ പശുപതിിയോ�ോട്്, take me,
my friend എന്ന്് പറയുന്നുണ്ട്്. എങ്ങോ�ോട്ടാാണ്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകേ�ണ്ടത്്? സൗൗഹൃദത്തിിലൂടെെ അവിിടെെ
ശരിിക്കുംം ഒരു മോ�ോചനമാാണ്് ആഗ്രഹിിക്കുന്നത്്. ഏകാാന്തതയുടെെ അറ്റത്തിിൽ നിിന്നുംം ഒരാാൾ എന്നെ�
കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകൂ എന്ന്് സുഹൃത്തിിനോ�ോട്് പറയുന്നതാാണത്്. “തനിിക്കു പുറത്തേ�ക്കു കടക്കണംം.
തനിിക്ക്് നല്ല വെ�ളിിച്ചമുള്ള ഒരിിടത്തിിരുന്നു വാായിിക്കണംം. ആ മോ�ോഹത്തിിന്റെ� തിിടുക്കത്തിിൽ
അയാാൾ പറഞ്ഞു, ‘ചങ്ങാാതീീ, എന്നെ�ക്കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവുക’ (2019, 87). ഇതുപോ�ോലത്തെ� വിിഷാാദിികൾ
നോ�ോവലിിൽ അനവധിിയുണ്ട്്. ചന്ദ്രൻ ചേ�ട്ടനുമുണ്ട്് അങ്ങനെ�യൊ�ൊരു ചരിിത്രംം. അദ്ദേ�ഹത്തെ� സംംബ
ന്ധിിച്ച്് ജീീവിിതംം മുഴുവൻ ഓട്ടമാാണ്്. ആരുമിില്ലെ�ന്ന തോ�ോന്നലാാണ്് അയാാളെെ ആദ്യയമാായിി നാാടുകട
ത്തുന്നത്്. മൂന്നാാറിിൽ വച്ച്് സൂസന്നയുടെെ അച്ഛനാാണ്് അയാാളെെ വാായനയിിലേ�ക്കുംം എഴുത്തിിലേ�ക്കുംം
എത്തിിക്കുന്നത്്. ആറുമുഖനുംം തണ്ടിിയേ�ക്കനുമാായുള്ള സൗൗഹൃദംം അയാാളെെ നാാട്ടിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചുപോ�ോ
വാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഇവിിടെെയെ�ല്ലാംം� ഏകാാകിിതയിിൽ നിിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെ�ടലാായിി മാാറുന്ന
ചങ്ങാാത്തങ്ങളാാണ്് വിിഷയംം. തണ്ടിിയേ�ക്കനെ� പശുപതിി രക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നു. പശുപതിിയെ� നീീലക
ണ്ഠൻ പരമാാര രക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നു. അതൊ�ൊരു ചങ്ങലയാാണ്്. പശുപതിി പറയുന്നത്് നോ�ോക്കുക. “എന്റെ�
വിിഷാാദത്തിിന്റെ� ഹീീനതയിിൽ നിിന്ന്് എന്നെ� പൊ�ൊക്കിിയെ�ടുത്തത്് ആ മനുഷ്യയനാായിിരുന്നു. അയാാൾ
വലിിയ വിിപത്തുകളിിൽ നിിന്ന്് എന്നെ� അകറ്റിിനിിർത്തിി. വിിഷാാദത്തിിന്റെ� വേ�രുകൾ സൂക്ഷ്മമാായിി
പറിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ഒരു സിിദ്ധിി നീീലകണ്ഠനുണ്ടാായിിരുന്നു” (2019, 130). അതേ� പരമാാരയാാണ്് വിിഷാാ
ദത്തിിന്റെ� ശരീീരഘടന എന്ന പുസ്തകമെെഴുതുന്നത്്. അത്് തേ�ടിിയാാണ്് നോ�ോവലിിലെ� അന്വേ�േഷണംം.
അതിിന്റെ� തേ�ടലിിലാാണ്് ഒരു ഗ്രന്ഥപ്പുര തെ�ളിിയുന്നത്്. അതിിൽ പല സൗൗഹൃദങ്ങൾ തെ�ളിിയുന്നത്്.
നോ�ോവലിിൽ അലിി ആത്യയന്തിികമാായിി ഒരു ഏകാാകിിയാാണ്്. ഒരിിക്കലയാാൾ ഇങ്ങനെ� എഴുതുന്നുണ്ട്്:
“സ്നേ�ഹിിതരിില്ലാാത്ത പകൽ. സ്നേ�ഹിിതരിില്ലാാത്ത രാാത്രിി. ഒന്നുംം വളരാാതെ� തരിിശാായിിക്കിിടക്കുന്ന
ബോ�ോധംം” (2019,224). അലിി എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിലേ�ക്കുള്ള വഴിിയുംം ഇതുതന്നെ�. സുഹൃത്തുക്കളെെ
സ്നേ�ഹിിക്കുന്നത്് സന്തോ�ോഷവുംം കടമയാായുംം കണ്ടയാാളാാണ്് അലിി. അയാാൾക്ക്് ജീീവിിതത്തിിലെ�
തന്നെ� വിിലപ്പെ�ട്ട കാാര്യം�ം കൂട്ടുകാാരുടെെ സ്നേ�ഹമാാണ്്. നോ�ോവലിിന്റെ� അവസാാനംം അയാാളത്് തിിരിിച്ച
റിിയുന്നുണ്ട്്. ആഹ്ലാാദമോ�ോ ആശ്വാാ�സമോ�ോ തോ�ോന്നുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് അയാാൾക്ക്് പറയാാനറിിയിില്ല. പക്ഷെ�
അയാാളുടെെ സമാാധാാനത്തിിന്് കാാരണംം സ്നേ�ഹമാായിിരുന്നു. “എനിിക്ക്് സന്തോ�ോഷവുംം സമാാധാാനവുമു
ണ്ട്്,’ ഞാാൻ പറഞ്ഞു, ‘ഞാാൻ എന്റെ� കൂട്ടുകാാരെെ സ്നേ�ഹിിച്ചു. അവർക്കൊ�ൊപ്പംം വാാക്കുകളുംം എന്റെ� കൂടെെ
വന്നു. ഞാാൻ വാാക്കുകൾക്കകംം സമാാധാാനമാാകുന്നു.” (2019, 254). നോ�ോവലിിന്റെ� പൂർണതയാാണിിത്്.
സൗൗഹൃദത്തിിനൊ�ൊപ്പംം നടന്ന ഒരാാളുടെെ നോ�ോട്ടംം. അപരനെ� സ്നേ�ഹിിക്കുക എന്നത്് തന്നെ�യാാണ്്
ജീീവിിതംം എന്ന കാാഴ്ച. നോ�ോവലിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയവുംം അതുതന്നെ�.
സൗഹൃദമെന്നാൽ അപരന്റെ അപരത്വത്തെ മുഴുവനായും അംഗീകരിക്കലാണെന്ന്
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ന�ോവൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപരനെ തന്നിലേക്ക് ചുരുക്കലല്ല. അപരന്റെ സ്വകാര്യതയെ വരെ
മാനിക്കലാണ് സൗഹൃദമെന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. “എല്ലാ സൗഹൃദത്തിലും ഇങ്ങനെ
തുറക്കാനാവാത്ത ചില മുറികളുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടു പ�ോകരുത്. സൗഹൃദമെന്നു
പറഞ്ഞാൽ മറ്റേയാളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുന്നതുകൂടിയാവണം” (2019, 101). പങ്കിടുന്നതു
പ�ോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് പങ്കിടാത്തതും. അപരൻ മുഴുവനായും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലായിരിക്കു
ന്ന അവസ്ഥയാണ് മൈത്രി എന്ന ബ�ോധ്യം അവിടെയുണ്ട്. അഭിയും അലിയും അത്തരമ�ൊരു
നിലയെപ്പറ്റി ആല�ോചിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ അത് മുഴുവനായും പ്രായ�ോഗിക
മാണ�ോ അല്ലയ�ോ എന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ ബ�ോധ്യം അവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം.
അലി ഓർക്കുന്നുണ്ട്, “രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ പരസ്പരം പങ്കിടാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ച
യാണത്. പരസ്പരം പ്രവേശിക്കാത്ത ചില അറകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ രഹസ്യങ്ങളില്ലെന്നല്ല,
ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് ഞങ്ങളുടെ പങ്കിടലുകൾ” (2019, 99).
എന്നാൽ സൗഹൃദം സൂസന്നയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു? വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഈ ച�ോദ്യം
മറ്റൊരു നിലയ്ക്കും ച�ോദിക്കാം. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് കേരളീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗഹൃദമെ
ന്നാൽ എന്താണ്? ന�ോവലിലെ ഏറ്റവും ഏകാകിയായ ഒരാൾ ആണ് സൂസന്ന. ആരാണ് സൂസ
ന്നയുടെ സുഹൃത്ത്? സൂസന്നയ്ക്ക് ചുറ്റും ആണുങ്ങളുടെ ഒരു സൗഹൃദക്കണ്ണി തന്നെയുണ്ട്.
ആണുങ്ങളെല്ലാം ത�ൊഴിലിടങ്ങളിലും യാത്രകളിലും വായനശാലകളിലും കൂട്ടുകൂടിയതിന്റെ
ചരിത്രമുണ്ട്. അവരുടെ ശൃംഖലയിലേക്ക് പലപ്പോഴായി സൂസന്ന കണ്ണിയാവുക മാത്രമാണ്.
പഠിച്ച സ്ഥാപനമല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സൂസന്ന ചെന്നിട്ടില്ല. പഠിപ്പ് മുഴുവനാക്കിയുമില്ല.
സൂസന്നയുടെ പങ്കുവയ്പുകൾ കുറവാണ്. സൂസന്നയ്ക്ക് പങ്കുവയ്പിനാരുണ്ട്? സൂസന്ന എന്തുക�ൊ
ണ്ട് ഏകാകിയായിത്തുടർന്നു എന്ന ച�ോദ്യമാണ് ന�ോവൽ നമ്മെക്കൊണ്ട് ച�ോദിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീ-സ്ത്രീ സൗഹൃദവും സ്ത്രീ-പുരുഷ സൗഹൃദവും ഇന്നോളം പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല,
സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന സത്യമാണ് അതിലൂടെ ന�ോവൽ ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുത്തുന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടിനെപ്പോലുള്ളവർ സ്ത്രീകൾ സൗഹൃദത്തിന് അർഹരാണെന്ന് കരുതി
യിരുന്നില്ല. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ ‘ആത്മ’മുള്ളവരായി സ്ത്രീകളെ അക്കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നില്ല
എന്നതാണ് കാരണം. സ്ത്രീകൾ പിന്നീടും സൗഹൃദത്തിന്റെ നിർവ്വചനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുതന്നെ
യായിരുന്നു. അതിനാലാണ് സങ്കല്പനപരമായിത്തന്നെ സൗഹൃദം പുരുഷകേന്ദ്രിതമായിരുന്നു
എന്ന് ദറിദ വാദിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് സൗഹൃദം ഇനിയും പുതുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന
രാഷ്ട്രീയം കൂടി ന�ോവൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാ
ജാതി/ലിംഗ/ലൈംഗിക വർഗങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുക വഴി വിപുലപ്പെടേണ്ട സങ്കല്പനമാണ്
മൈത്രി എന്ന നിലപാട് ന�ോവലിനെ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം
‘സൂസന്നയുടെെ ഗ്രന്ഥപ്പുര’യെ� സൂസന്നയുടെെ സൗൗഹൃദപ്പുരയാായുംം വാായിിക്കാംം�. അതിിൽ വാായനശാാല
സൗൗഹൃദത്തെ�യുംം സൗൗഹൃദംം വാായനശാാലയെ�യുംം വിിപുലപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് കാാണാംം�. പരസ്പരംം പൂരിിപ്പിി
ക്കുന്നത്് കാാണാംം�. ഏതൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് നോ�ോവലിിലെ� വാായനശാാലകൾ? പുസ്തകങ്ങളന്വേ�േഷിിച്ച്് സുഹൃ
ത്തുക്കൾ എത്തുന്ന വാായനശാാലകൾ. കൂട്ടുകാാരുംം സന്ദർശകരുംം സമ്മാാനിിച്ച പുസ്തകങ്ങളാാൽ
വിിപുലപ്പെ�ട്ട വാായനശാാലകൾ. സൗൗഹൃദങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുന്ന വാായനശാാലകൾ. അതിിൽത്തന്നെ�
വാായനശാാലകൾ ഒറ്റയ്ക്കാായ ചിിലരുടെെ ഏകാാന്തത ആളിിക്കത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് എങ്കിിലുംം വാായനശാാലയുംം
സൗൗഹൃദവുംം ചേ�ർന്ന്് പലരുടെെയുംം ഏകാാന്തത കെ�ടുത്തിിയിിട്ടുമുണ്ട്്.
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സൗഹൃദത്തെ സംബന്ധിച്ച ആഴത്തിലുള്ള ആല�ോചനകളാണ് ഈ ന�ോവലിനെ
സമകാലികമാക്കുന്നത്. അപരനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമെന്ന നിലയിൽ മൈത്രി മാറുന്ന
കാലം ന�ോവലിലുണ്ട്. തന്നെപ്പോലെ തന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞ
ക്രിസ്തു പലപ്പോഴായും കടന്നുവരുന്നത് വെറുതെയല്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ
വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
സൗഹാർദ്ദത്തിലാവുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. ജാതി/ലിംഗ/ലൈംഗിക അസമത്വങ്ങളെ
വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആല�ോചി
ക്കുന്ന കാലത്ത് സൗഹൃദവും കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നത് സ്വാഭാവികം. അങ്ങനെയ�ൊരു കാലത്ത്
സൗഹൃദം കൂടുതലായി സാഹിത്യത്തിന്റെ വിഷയമാവുന്നതിലും അത്ഭുതമില്ല. അതിന്റെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാതൃകയായി സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.
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അമിിത്ത്് കെ�
ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് എംം.എ. മലയാാളംം പൂർത്തിിയാാക്കിി. അതേ�
യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ തന്നെ� ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു. മദ്രാാസ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് എംം.ഫിിൽ.
ബിിരുദംം നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്.

മലയാാളനാാടകവേ�ദിിയിിലെ� സ്ത്രീീയനുഭവചരിിത്രംം
നിിലമ്പൂർ ആയിിഷയുടെെ ആത്മകഥയെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പഠനംം
ശരത്് ബിി.എസ്്.
ഗവേ�ഷകൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, എറണാാകുളംം

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹംം
സ്വാാ�നുഭവങ്ങളെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരു ആത്മകഥയിിൽനിിന്ന്് ഒരാാളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാാമൂഹിികവുംം
സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ വിിവരങ്ങൾ ലഭ്യയമാാകുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾ എന്നതിിലു
പരിി സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്ര രേ�ഖകൾ എന്ന നിിലയിിലുംം ആത്മകഥകൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
ആത്മഭാാഷണചരിിത്രത്തിിൽ നാാടകപ്രവർത്തകരുടെെ ആത്മകഥകൾ ശ്രദ്ധേ�യമാാകുന്നത്് ആത്മച
രിിത്രത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നാാടകവേ�ദിിയുടെെ ചരിിത്രത്തെ�യുംം അത്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
കേ�രളത്തിിലെ� പ്രൊ�ൊഫഷണൽ നാാടകവേ�ദിിയുടെെ ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ നാാടകവേ�ദിിയിിലെ�
സ്ത്രീീയനുഭവചരിിത്രത്തിിന്് സവിിശേ�ഷമാായ പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാായിി കാാണാംം�. ആത്മകഥാാ രചയിിതാാ
ക്കളിിലെ� നാാടകസ്വാാ�ധീീനവുംം അവരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളുംം എന്തൊ�ൊക്കെ�യെ�ന്നുംം, പ്രത്യേ�േകമാായിി
നാാടകവേ�ദിിയിിലെ� സ്ത്രീീ പ്രവർത്തനാാനുഭവങ്ങളെെപ്പറ്റിിയുംം അന്വേ�േഷിിക്കുക എന്നതാാണ്് ഈ പ്രബ
ന്ധത്തിിലൂടെെ ലക്ഷ്യയമിിടുന്നത്്.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: ആത്മകഥ , മലയാാളനാാടകവേ�ദിി, സ്ത്രീീ അനുഭവചരിിത്രംം

ആമുഖംം
വ്യയക്തിിസങ്കല്പങ്ങൾ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ശക്തിിയാാർജ്ജിിക്കുന്നത്് ആധുനിികതയിിലാാണ്്. വ്യയക്തിിക്ക്്
പ്രാാധാാന്യംം� കിിട്ടിിത്തുടങ്ങുന്നതോ�ോടെെ ആത്മപ്രകാാശനത്തിിനുള്ള സാാഹചര്യയങ്ങൾ വിികസിിക്കുകയുംം
പുതിിയ അർത്ഥസാാധ്യയതകൾ ഉണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. അസ്തിിത്വവചിിന്തയുടെെ ഭാാഗമാായിി ആത്മംം എന്ന
സങ്കല്പംം രൂപപ്പെ�ടുകയുംം അതിിന്റെ� തുടർച്ചയാായിി ആത്മാാന്വേ�േഷണത്തിിന്റെ� ഘട്ടത്തിിൽ ആത്മക
ഥകൾ ഉണ്ടാാവുകയുംം, സ്വവയംം കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള മാാർഗങ്ങളാായിി അത്് മാാറുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ആത്മകഥകൾ ഭൂതകാാലത്തെ� വർത്തമാാനകാാലവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് പറയാംം�.
ഒരാാളുടെെ ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം അയാാൾ പിിന്നിിട്ട സാാമൂഹ്യയ സാാഹചര്യയങ്ങളുംം അതിിൽ
ചിിത്രീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. വ്യയത്യയസ്ത മേ�ഖലകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഓർമ്മകൾ ആത്മകഥയിിൽ രേ�ഖ
പ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ആത്മകഥയെ� അർത്ഥവത്താായ ഒരു ചരിിത്രരേ�ഖയാായിി
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കണക്കാാക്കാാനാാകുംം. വ്യയക്തിികളുടെെ വിിവിിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിിലെ� ജീീവിിതത്തെ� അടയാാളപ്പെ�
ടുത്തുമ്പോ�ോൾ അത്് കാാലഘട്ടത്തിിന്റേ�യുംം സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം ചരിിത്രംം ആയിി മാാറുന്നു.

ആത്മകഥകളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക വാായന
ഒരാാളുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ ലഭ്യയമാാകുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെെ ഓർമ്മക്കുറിിപ്പുകളാാണ്് ആത്മചരിിതങ്ങൾ .
എഴുത്തുകാാരന്് ജീീവിിതത്തിിലുണ്ടാാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആത്മനിിഷ്ഠമോ�ോ സമൂഹനിിഷ്ഠമോ�ോ ആകാംം�.
അനുഭവങ്ങളെെ സാാമൂഹിികമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ വിിലയിിരുത്തിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ ആണ്് ആ രചന
സ്വീീ�കാാര്യയമാാകുന്നത്്. “ സമൂഹത്തിിൽ തന്റെ� സ്ഥാാനംം മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നു എന്ന
റിിയാാനുള്ള ശ്രമംം ഒരു സങ്കീീർണ്ണ പ്രക്രിിയയാാണ്് . സമൂഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായങ്ങളുംം ധാാരണകളുംം
രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ ആത്മകഥകൾ ഇന്ന്് പ്രധാാന പങ്കുവഹിിക്കുന്നുണ്ട്് “ ( 2006: 37). വ്യയക്തിി
ജീീവിിതപരിിസരങ്ങളുംം സാാമൂഹ്യയ - രാാഷ്ട്രീീയ ഇടപെ�ടലുകളുമെെല്ലാംം� ആത്മകഥയിിൽ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നു
എന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആത്മകഥാാ പഠനങ്ങൾക്ക്് പ്രസക്തിിയേ�റുന്നത്്.
ആത്മകഥകളെെ സാംം�സ്കാാരിിക രേ�ഖ എന്ന രീീതിിയിിൽ വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോൾ സംംസ്കാാരത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ച വിിശകലനങ്ങൾക്ക്് പ്രസക്തിിയുണ്ട്്. സംംസ്കാാരത്തെ� ടിി.എസ്്. എലിിയട്ട്് നിിർവചിി
ക്കുന്നു. സംംസ്കാാരംം എന്ന സംംജ്ഞ വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ അർത്ഥവിിവക്ഷകളെെ പരാാമർശിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്്
ഒരു വ്യയക്തിിയുടേ�യോ�ോ, ഒരു സംംഘത്തിിന്റെ�യോ�ോ, ഒരു വർഗ്ഗത്തിിന്റെ�യോ�ോ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിി
ന്റേ�യോ�ോ വിികാാസത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്ന ഘടകമാായിി സംംസ്കാാരംം മാാറുന്നു. ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ സംംസ്കാാരംം
ഒരു സംംഘത്തിിന്റെ�യോ�ോ വർഗ്ഗത്തിിന്റേ�യോ�ോ സംംസ്കാാരത്തെ� ആശ്രയിിച്ചാാണ്് നിിൽക്കുന്നത്്. ആ
വർഗ്ഗസംംസ്കാാരംം പൊ�ൊതു സമൂഹത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരത്തെ� അപേ�ക്ഷിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. (2010: 23). ഇത്തരംം
വർഗ്ഗ- വ്യയക്തിി സംംസ്കാാരങ്ങളെെ മനസ്സിിലാാക്കിി മാാത്രമേേ സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികഘടകങ്ങ
ളേ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ധാാരണ നേ�ടാാൻ കഴിിയൂ. നിിർവചനങ്ങളിിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല സംംസ്കാാരംം. ജീീവിിതാാ
വസ്ഥകളുടെെ സ്വവഭാാവംം, ചിിന്ത ,ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കല, സാാഹിിത്യംം�, മതംം,
വിിനോ�ോദംം, അനുഭൂതിി എന്നിിവയുടെെയെ�ല്ലാം�ം പ്രകാാശനമാാണ്്. ആത്മാാഖ്യാാ�നസാാഹിിത്യയത്തിിലൂടെെ
ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ കഴിിഞ്ഞു പോ�ോയ കാാലഘട്ടത്തേ�യുംം ആ സമയത്തെ� സംംസ്കാാരിികവിിനിിമയങ്ങ
ളേ�യുംം മനസ്സിിലാാക്കാാനാാകുന്നു. വ്യയക്തിിപരവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ സാംം�സ്കാാരിിക വിിശേ�ഷങ്ങളാാണ്്
സാാഹിിത്യയത്തിിലൂടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്. സാാഹിിത്യയവുംം ചരിിത്രവുമെെല്ലാം�ം സാംം�സ്കാാരിിക വസ്തു എന്ന
നിിലയിിൽ വാായിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
ആത്മകഥകൾക്ക്് വ്യയത്യയസ്ത മാാനങ്ങളുണ്ട്്. അവ വ്യയക്തിിജീീവിിതംം, സാാമൂഹ്യയചരിിത്രംം സാാഹിിത്യയ
മണ്ഡലംം, കലാാചരിിത്രംം, ഔദ്യോ�ോ�ഗിികജീീവിിതംം രാാഷ്ട്രീീയ-സാംം�സ്കാാരിിക തലങ്ങൾ എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. ആത്മകഥയിിൽ ചരിിത്രവുംം കഥയുംം ഉൾചേ�രുന്നതാായിി കാാണാംം�.ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
പുനർനിിർമിിതിിയാാണിിവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്് . സത്യയത്തിിന്റെ� ഭാാവനാാത്മകമാായ ആവിിഷ്കരണത്തിി
ലൂടെെ ജീീവിിതത്തെ� പുനർനിിർമിിക്കുമ്പോ�ോൾ കാാലക്രമംം ആവശ്യയമാാകുന്നിില്ല. വ്യയക്തിി ജീീവിിതത്തെ�യുംം
പൊ�ൊതുജീീവിിത മണ്ഡലങ്ങളെെയുംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നതിിലൂടെെ ചരിിത്രപരമാായ ഒരു അന്വേ�േഷണംം
ആത്മകഥയിിൽ സംംഭവിിക്കുന്നു.
വിിമോ�ോചനപരമാായ ആശയങ്ങളെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാതെ� പോ�ോയ ആദ്യയകാാല ആത്മക
ഥകൾ വ്യയക്തിിപരമാായ ഏറ്റുപറച്ചിിലുകൾ മാാത്രമാായിിരുന്നു. പ്രതിിരോ�ോധമോ�ോ മുന്നേ�റ്റമോ�ോ പുരോ�ോഗമന
ആശയങ്ങളോ�ോ അന്ന്് ഈ സാാഹിിത്യയശാാഖയിിലൂടെെ പ്രചരിിക്കപ്പെ�ട്ടിില്ല. എന്നാാൽ പത്തൊ�ൊമ്പതുംം
ഇരുപതുംം നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ ആത്മകഥാാസാാഹിിത്യംം� ശക്തമാായ ഒരു പ്രസ്ഥാാനമാായിി വളർന്നു
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കഴിിഞ്ഞു. ആത്മകഥ സമഗ്രമാായ ജീീവിിതാാഖ്യാാ�നമാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവുണ്ടാായിി. കാാല്പനിിക പ്രസ്ഥാാ
നത്തിിന്റെ� ആവിിർഭാാവവുംം ഈ സാാഹിിത്യയ പ്രസ്ഥാാനത്തെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഇരുപത്തൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തോ�ോടെെ പരമ്പരാാഗതമാായ ആത്മകഥകൾക്ക്്
സമാാന്തരമാായിി നവീീനമാായൊ�ൊരു ചിിന്താാധാാര ആത്മകഥാാരചനയിിൽ രൂപപ്പെ�ടുന്നതാായിി കാാണാംം�.
പ്രശസ്തരാായവർക്കു മാാത്രമേ� ആത്മകഥകൾ രചിിക്കാാവൂ എന്നുംം അത്തരംം ആത്മകഥകൾ മാാത്രമേ�
ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ടുകയുള്ളു എന്നുമുള്ള ധാാരണകൾ മാാറുന്നു. പാാർശ്വവവൽക്കൃതരാായ ആളുകൾ
ഉൾപ്പെ�ടെെ ന്യൂൂനപക്ഷ വിിഭാാഗങ്ങളുടെെ സാാമൂഹിികമാായ മുന്നേ�റ്റവുംം ആത്മകഥാാരചനയിിലുംം പ്രതിിഫ
ലിിക്കാാൻ തുടങ്ങിി.ദലിിതർ, സ്ത്രീീകൾ, ട്രാാൻസ്്ജെ�ന്ററുകൾ തുടങ്ങിിയവർ കൂടുതലാായിി എഴുത്തിിലേ�ക്ക്്
വരിികയുംം അവരുടെെ ആത്മാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ സമൂഹത്തിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഇന്ന്് ആത്മകഥ അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ടവരുടേ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികമാായിി പിിന്നാാക്കംം നിിൽക്കുന്നവ
രുടേേയുംം പാാഠംം ( Text ) ആകാാനുള്ള കരുത്ത്് നേ�ടിിക്കഴിിഞ്ഞു. ആത്മകഥ വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനു
വേ�ണ്ടിിയുംം അതിിനതീീതമാായുംം നിിലയുറപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. ദുർബല വിിഭാാഗമാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
സ്ത്രീീകൾ, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാാർ എന്നിിവർ ആത്മകഥയിിലൂടെെ അവരുടെെ വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� ശബ്ദംം
ഉറക്കെ� കേ�ൾപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് സാംം�സ്കാാരിിക മുന്നേ�റ്റത്തിിന്് തുടക്കംം കുറിിക്കുന്നു. (Swindells 1995:
25 ). ആത്മകഥാാ രചയിിതാാവ്് സ്വവന്തംം ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന വിിഭാാഗത്തിിന്റെ�
കൂടിി പ്രാാതിിനിിധ്യംം� വഹിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� ആത്മകഥ അടിിച്ചമർത്തലിിനെ�തിിരെെയുള്ള പ്രതിിഷേ�ധംം
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയുംം പ്രസ്തുതവിിഭാാഗങ്ങളുടെെ ശാാക്തീീകരണത്തിിന്റെ� ഉപാാധിിയാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
സമൂഹ രൂപീീകരണത്തിിലുംം അവിിടുത്തെ� ദൈൈനംംദിിനകാാര്യയങ്ങളിിലുമെെല്ലാം�ം സ്ത്രീീകൾക്ക്് വലിിയ
പങ്കാാളിിത്തമുണ്ട്്. എന്നാാൽ ഇത്തരംം സ്ത്രീീ ഇടപെ�ടലുകളെെ നിിഷേ�ധിിക്കുകയോ�ോ അരിികുവൽക്കരിിക്കു
കയോ�ോ ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ചരിിത്രംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള സാംം�സ്കാാരിിക വ്യയവഹാാരങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ട്ടത്്.
സ്ത്രീീയുടെെ അനുഭവങ്ങളുംം ഓർമ്മക്കുറിിപ്പുകളുമെെല്ലാംം� സ്ത്രീീ ചരിിത്രരചനയിിൽ നിിർണാായകമാാണ്്. സ്വവത്വവ
നിിർമിിതിി സ്ത്രീീ ആത്മകഥകളിിൽ വളരെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരു ഘടകമാായിിരുന്നു. സ്വവന്തംം ജീീവിിതാാനുഭ
വങ്ങളെെ അതിിന്റെ� യഥാാർത്ഥ തീീക്ഷ്ണതയിിൽ സ്ത്രീീ എങ്ങനെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു എന്നത്് സമൂഹ്യയ
സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ വിിശകലനംം കൂടിി ആയിി മാാറുന്നു. സ്വാാ�നുഭവങ്ങളെെ ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ
കഴിിയുന്ന ശക്തമാായ ഒരു മാാധ്യയമംം എന്ന നിിലയിിൽ ആത്മകഥകളുടെെ പ്രാാധാാന്യംം� നിിർണ്ണയിിക്കു
മ്പോ�ോൾ സ്ത്രീീ ആത്മകഥകൾക്ക്് സവിിശേ�ഷപ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. ജഡ്്ജിിയാായിിരുന്ന അന്നാാ ചാാണ്ടിി
മുതൽ ആരംംഭിിക്കുന്ന മലയാാളത്തിിലെ� സ്ത്രീീ ആത്മകഥാാചരിിത്രംം നളിിനിി ജമീീല, സിിസ്റ്റർ ജെ�സ്മിി,
സിി.കെ� ജാാനു, നിിലമ്പൂർ ആയിിഷ, ഭാാഗ്യയലക്ഷ്മിി തുടങ്ങിിയവരിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ പൊ�ൊതു സമൂഹത്തിിൽ
ദൃശ്യയപ്പെ�ടാാതിിരുന്ന വ്യയത്യയസ്ത സ്ത്രീീജീീവിിതങ്ങളാാണ്് ദൃശ്യയമാാകുന്നത്് .
കലാാപ്രവർത്തകരുടെെ ആത്മകഥകൾ കലാാചരിിത്രത്തിിന്റെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലുകളുംം അനു
ഭവപാാഠങ്ങളുമാാണ്്. കലാാകാാരൻ/കലാാകാാരിി എന്ന നിിലയിിൽ ഒരാാൾ കടന്നു പോ�ോയ വഴിികൾ,
കലാാജീീവിിതത്തിിലെ� കയറ്റിിറക്കങ്ങൾ, കല നൽകുന്ന ദർശനങ്ങൾ, ജീീവിിതസംംതൃപ്തിി, ബുദ്ധിിമുട്ടുകളുംം
ദുരനുഭവങ്ങളുംം കലാാമേ�ഖലയിിലെ� പുതിിയ മാാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ വ്യയത്യയസ്ത രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലുകളെ�
ആത്മകഥയിിൽ കണ്ടെ�ത്താാനാാകുംം. കലാാകാാരന്മാാരുടെെ ആത്മകഥകൾ കലാാ പ്രവർത്തകരുടെെ
ജീീവചരിിത്രങ്ങളുംം കലയുടെെ നിിരൂപണരേ�ഖകളുംം കൂടിിയാാണ്്. കലാാകാാരന്മാാരുടെെ അനുഭവ ചരിിത്ര
ങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം തന്നെ�യാായിി പരിിണമിിക്കുന്നു.
കലാാരംംഗത്തെ� സ്തീീകൾക്ക്് പൊ�ൊതുധാാരയിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായ അനുഭവ ചരിിത്രങ്ങളെെ
അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനാാകുംം. പുരുഷന്മാാരെെ അപേ�ക്ഷിിച്ച്് സ്ത്രീീകൾ എന്ന നിിലയിിൽ രംംഗത്തേ�ക്കുള്ള

176

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 7

അവരുടെെ കടന്നുവരവുംം അവർ നേ�രിിട്ട പ്രതിിസന്ധിികളുമെെല്ലാം�ം ഒരു പുതു ചരിിത്രംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന
കാാര്യയങ്ങളാാണ്്.

മലയാാളനാാടകവേ�ദിിയുംം സ്ത്രീീ പ്രതിിനിിധാാനവുംം
ആദ്യയകാാലമലയാാളനാാടകവേ�ദിിയിിൽ സ്ത്രീീ സാാന്നിിധ്യംം� ഇല്ലാായിിരുന്നു. നാാടക കമ്പനിികളുടെെ
നേ�തൃത്വവത്തിിൽ വിിവിിധ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ� കലാാകാാരന്മാാർ ഒരുമിിച്ചുകൂടിി കുറച്ച്് നാാൾ റിിഹേ�ഴ്സൽ
നടത്തിി നാാടകവേ�ദിിയിിൽ എത്തുകയാായിിരുന്നു പതിിവ്് . നാായിികാാവേ�ഷങ്ങൾ പുരുഷന്മാാർ തന്നെ�
അവതരിിപ്പിിച്ചിിരുന്ന രീീതിിയാാണ്് ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. കുലീീനമാായ പൊ�ൊതുസ്ഥലംം എന്ന ആശയത്തിിൽ
അധിിഷ്ഠിിതമാായ ജീീവിിതംം നയിിച്ച മലയാാളിി സ്ത്രീീക്ക്് തമിിഴ്് നടിിയുടെെ രംംഗഭാാഷ സ്വീീ�കാാര്യയമാായിിരു
ന്നിില്ല. കുമാാരനാാശാാന്റെ� കരുണ എന്ന നാാടകംം മലയാാള നാാടകവേ�ദിിയിിൽ പുതുമാാറ്റംം സൃഷ്ടിിച്ച
ഒന്നാായിിരുന്നു. അതിിൽ വാാസവദത്തയെ� രംംഗത്ത്് അവതരിിപ്പിിച്ചത്് പ്രശസ്ത നാാടകനടൻ ഓച്ചിിറ
വേ�ലുക്കുട്ടിി ആയിിരുന്നു. പിിന്നീീട്് ആണുങ്ങൾ പെ�ൺവേ�ഷംം കെ�ട്ടിി അഭിിനയിിക്കുന്ന രീീതിിക്ക്് മാാറ്റംം
വരുന്നത്് കൊ�ൊച്ചിി പള്ളുരുത്തിി നിിവാാസിിയാായ കെ�. എൻ. ലക്ഷ്മിി എന്ന്് അഭിിനേ�ത്രിിയിിലൂടെെയാാണ്്.
മലയാാള നാാടകത്തിിൽ അഭിിനയിിക്കുന്ന ആദ്യയ സ്ത്രീീ ലക്ഷ്മിി ആണെ�ന്ന്് സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു
ഭാാഗവതർ തന്റെ� ആത്മകഥയിിൽ പരാാമർശിിക്കുന്നു.(1964: 98)
1940-കളോ�ോടെെ സ്ത്രീീകൾ നാാടകരംംഗത്തേ�ക്ക്് കൂടുതലാായിി കടന്നുവന്നു. അഭിിനയമേ�ഖലയിി
ലാായിിരുന്നു കൂടുതലെ�ങ്കിിലുംം നാാടക രചനാാരംംഗത്തേ�ക്കുംം സംംവിിധാാന രംംഗത്തേ�ക്കുംം സ്ത്രീീകളുടെെ
വരവ്് ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ട്്. നിിലനിിന്ന വ്യയവസ്ഥിിതിികളിിൽ മാാറ്റംം സൃഷ്ടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ രീീതിികളെെ
അവലംംബിിക്കാാൻ സ്ത്രീീകൾക്ക്് നിിരന്തരമാായ പോ�ോരാാട്ടങ്ങൾ വേ�ണ്ടിിവന്നു. സ്ത്രീീസ്വവത്വംം� തന്നെ�
പുരുഷന്റെ� അഭിിരുചിികൾ അനുസരിിച്ചാാണ്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിരുന്നത്് . ദുർബലയുംം വിിരഹിിണിിയുംം
പുരുഷന്റെ� ആശ്രയത്വവത്തിിൽ കഴിിയുന്നവളുമാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട കഥാാപാാത്രങ്ങൾ പ്രണയംം
,പാാതിിവ്രത്യംം�, ഗാാർഹിിക ജീീവിിതംം തുടങ്ങിിയ വ്യയവസ്ഥാാപിിത ആശയങ്ങൾക്കനുസരിിച്ച്് വേ�ഷങ്ങ
ളിിലൂടെെയുംം അഭിിനയത്തിിലൂടെെയുംം തുടർന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ഇതിിനെ�ല്ലാം�ം മാാറ്റംം ആഗ്രഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
നടത്തിി സ്ത്രീീനാാടകവേ�ദിി എന്ന സങ്കല്പംം ഉണ്ടാാകുന്നു. അതിിനുമുൻപ്് തോ�ോട്ടക്കാാട്ട്് ഇക്കാാവമ്മയുടെെ
സുഭദ്രാാർജ്ജുനംം, ലളിിതാംം�ബിിക അന്തർജനത്തിിന്റെ� വിിധവാാവിിവാാഹംം, കെ�. സരസ്വവതിിയമ്മയുടെെ
ദേ�വദൂതിി തുടങ്ങിിയ നാാടകങ്ങൾ സ്ത്രീീരചനകൾ എന്ന നിിലയിിൽ ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടവയാാണ്്.
1948-ൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട ‘തൊ�ൊഴിിൽകേ�ന്ദ്രത്തിിലേ�ക്ക്്’ എന്ന നാാടകത്തിിലൂടെെ നാാടകമേ�
ഖലയിിൽ ശക്തമാായ സാാന്നിിധ്യയമാാകാാൻ സ്ത്രീീ നാാടകവേ�ദിിക്ക്് കഴിിയുന്നു.ദേ�വകിി നിിലയങ്ങോ�ോടിിന്റെ�
നേ�തൃത്വവത്തിിൽ ഒരു കൂട്ടംം അന്തർജനങ്ങൾ അതിിന്് പിിന്തുണ നൽകിി. യാാഥാാസ്ഥിിതിികതക്കെ�തിിരെെ
നിിലപാാടെെടുത്ത ഈ നാാടകത്തിിന്റെ� അണിിയറയിിൽ സ്ത്രീീകളാാണ്് സജീീവമാായുണ്ടാായത്്. പിിന്നീീട്്
ശക്തമാായ സ്ത്രീീ സാാന്നിിധ്യയമറിിയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് 1999- ൽ പുറത്തിിറങ്ങിിയ കെ�.വിി ശ്രീീജയുടെെ ഓരോ�ോരോ�ോ
കാാലത്തിിലുംം, 2002- ൽ വേ�ദിിയിിലെ�ത്തിിയ ലേ�ബർറൂംം, 2007-ൽ എംം. സജിിതയുടെെ ‘മത്സ്യയഗന്ധിി’
തുടങ്ങിിയവ സ്ത്രീീ ജീീവിിതയാാഥാാർഥ്യയങ്ങളെെ അവതരിിപ്പിിച്ച നാാടകങ്ങൾ ആയിിരുന്നു.

ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അരങ്ങ്് : ചരിിത്രവുംം പ്രസക്തിിയുംം
നാാടകവേ�ദിിയിിലെ� സ്ത്രീീ ഇടപെ�ടലുകളിിൽ ശക്തമാായതാാണ്് നാാടക പ്രവർത്തകയാായ നിിലമ്പൂർ
ആയിിഷയുടെെ ആത്മകഥയാായ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അരങ്ങ്്. നിിലമ്പൂരിിലെ� യുവജന കലാാസമിി
തിിയിിലൂടെെയാാണ്് ആയിിഷ നാാടകരംംഗത്തേ�ക്ക്് എത്തുന്നത്്. കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് പാാർട്ടിിയുമാായുംം
നവോ�ോത്ഥാാന പ്രസ്ഥാാനങ്ങളോ�ോടുംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് ഈ സമിിതിി പ്രവർത്തിിച്ചത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടു
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തന്നെ� ആയിിഷയുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാാമൂഹ്യയ നവോ�ോത്ഥാാന ശ്രമങ്ങളോ�ോട്് ചേ�ർത്തുവാായിിക്കാാവു
ന്നതാാണ്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നാാടകത്തിിലെ� സ്ത്രീീ അനുഭവങ്ങളെ� പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ ആയിിഷയുടെെ
നാാടകാാനുഭവങ്ങൾക്ക്് സവിിശേ�ഷസ്ഥാാനമുണ്ടെ�ന്ന്് കാാണാാനാാകുംം.
നാാടകരംംഗത്തേ�ക്ക്് ആയിിഷയുടെെ കടന്നുവരവ്് നിിരവധിി പ്രതിിസന്ധിികളെെ നേ�രിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടാാ
യിിരുന്നു. സാാഹചര്യയങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് മാാത്രമാാണ്് അവർ നാാടക രംംഗത്തേ�ക്കെ�ത്തുന്നത്്. സമ്പന്നമാായ
ഒരു കുടുംംബാാന്തരീീക്ഷത്തിിൽ നിിന്ന്് കടുത്ത ദാാരിിദ്രത്തിിലേ�ക്ക്് പതിിച്ച ജീീവിിതസാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്
നിിലമ്പൂർ ആയിിഷ എന്ന കലാാകാാരിി ജനിിക്കുന്നത്്. ഒരു മുസ്ലിംം� സ്ത്രീീ നാാടകത്തിിൽ അഭിിനയിിക്കുക
എന്നത്് വലിിയ കുറ്റമാായിിട്ടാാണ്് അന്നത്തെ� യാാഥാാസ്ഥിിതിികസമൂഹംം കണ്ടത്്. എന്നാാൽ കമ്മ്യൂൂണിി
സ്റ്റ്് പാാർട്ടിിയുമാായുള്ള ബന്ധംം കലാാരംംഗത്തെ� വെ�ല്ലുവിിളിികളെെ നേ�രിിടാാനുള്ള ധൈൈര്യം�ം നിിലമ്പൂർ
ആയിിഷയ്ക്ക്് നൽകുന്നതാായിി ആത്മകഥയിിൽ കാാണാംം�. ചെ�റുപ്രാായത്തിിലുള്ള വിിവാാഹവുംം കുട്ടിിയുടെെ
ജനനവുംം ഉൾപ്പെ�ടെെ ജീീവിിതത്തിിലെ� നിിരവധിിയാായ ആത്മസംംഘർഷങ്ങൾ അതിിൽ കടന്നു വരു
ന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളുടെെ നിിരവധിി സംംഘർഷങ്ങൾ അവർ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
നാാടക ജീീവിിതത്തിിലൂടെെ തന്റെ�താായ പുരോ�ോഗമന നിിലപാാടുകളെ� സമൂഹത്തിിനു മുൻപിിൽ
അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ നിിലമ്പൂർ ആയിിഷയ്ക്ക്് കഴിിഞ്ഞു. “ നമ്മള്് കഷ്ടപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ നമ്മളെെ രക്ഷിിക്കാാൻ
ആരുംംണ്ടാായിിരുന്നിില്ല്യയ, അവര്് ശിിക്ഷിിക്കാാൻ നടക്കണ്ട” (പുറംം 43) എന്ന്് ഉമ്മയോ�ോട്് പറഞ്ഞ്്,
എതിിർപ്പുകളെെ ധിിക്കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവർ നാാടകത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നത്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
അരങ്ങ്് എന്ന ആത്മകഥയിിലൂടെെ തന്റെ� അനുഭവങ്ങളെെ മാാത്രമല്ല മലബാാറിിന്റെ� നാാടകചരിിത്രങ്ങ
ളുംം ഏറനാാട്ടിിലെ� മുസ്ലിംം� സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിതാാവസ്ഥകളുംം നിിലമ്പൂരിിലെ� നാാടക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ
ചരിിത്രവുംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
തൊ�ൊഴിിലാാളിി പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം ജനകീീയ കലാാസമിിതിികളുംം സജീീവമാായിിരുന്ന 1950-കളിിൽ
ഒരു നാാടക നടിി എന്ന നിിലയിിൽ ആയിിഷ അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. പുരുഷകേ�ന്ദ്രിിത സമൂഹത്തിിൽ
നിിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെെ അവർ നേ�രിിട്ടിിരുന്നു. 1952-ൽ ഇ.കെ�. അയമു സംംവിിധാാനംം ചെ�യ്ത ‘ ജ്ജ്് നല്ല
ഒരു മന്്സനാാവാാൻ നോ�ോക്ക്് ’ എന്ന നാാടകത്തിിലൂടെെയാാണ്് ആയിിഷയുടെെ നാാടകപ്രവേ�ശനംം.
മലയാാളനാാടകവേ�ദിിയിിൽ ആദ്യയമാായിി ഒരു മുസ്ലിംം� സ്ത്രീീ അഭിിനയിിക്കുന്നു എന്നതുംം ഈ നാാടകത്തിി
ന്റെ� പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. പക്ഷേ� ഒരു മുസ്ലിംം� സ്ത്രീീ എന്ന നിിലയിിൽ പൊ�ൊതുപ്രവർത്തന രംംഗത്തേ�ക്കുംം
കലാാരംംഗത്തേ�ക്കുംം ഉള്ള ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ കടന്നുവരവിിനെ� യാാഥാാസ്ഥിിതിിക സമൂഹംം ഒട്ടുംം പ്രോ�ോ
ത്സാാഹിിപ്പിിച്ചിിരുന്നിില്ല എന്ന്് കാാണാംം�. നിിരവധിിയാായ എതിിർപ്പുകളുംം അവർക്കു നേ�രെെ ഉണ്ടാായിി.
അത്തരത്തിിൽ ഉണ്ടാായ പ്രതിികരണങ്ങളെെപ്പറ്റിി ആയിിഷ ആത്മകഥയിിൽ വിിശദമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
“നാാടകത്തിിൽ ഇറങ്ങിിയ കാാലത്ത്് എനിിക്ക്് സമുദാായത്തിിൽ നിിന്ന്് എതിിർപ്പുകൾ
നേ�രിിടേേണ്ടിി വന്നിിട്ടുണ്ട്്. ഒരു വിിഭാാഗക്കാാർ അവരുടെെ വീീടുകളിിൽ എന്നെ� കയറ്റിിയിിരുന്നിില്ല. എനിിക്ക്്
ഭക്ഷണംം തരാാൻ ചിിലർക്ക്് മടിി. സാാമുദാായിികാാചാാരങ്ങളെെ പേ�ടിിച്ചിിട്ടാാണെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാായിി. വിിശേ�
ഷാാവസരസ്ഥലങ്ങളിിൽ എനിിക്ക്് പോ�ോകാാൻ പാാടിില്ല. അധിികംം വിിരോ�ോധമിില്ലാാത്തിിടത്തു ചെ�ന്നാാൽ
ഞാാൻ ഒരു തെ�റ്റുകാാരിിയെ�പോ�ോലെ� നോ�ോട്ടപ്പുള്ളിിയാാകുംം”.(പുറംം: 46)
സ്ത്രീീയെ�ന്ന നിിലയിിലുംം മുസ്ലിംം� സമുദാായത്തിിൽ നിിന്ന്് നാാടകരംംഗത്ത്് ഇറങ്ങിിയ സ്ത്രീീ എന്ന
രീീതിിയിിലുംം നാാടകവേ�ദിിയിിൽ ആയിിഷയ്ക്ക്് നേ�രിിടേ�ണ്ടിിവന്ന പ്രതിിസന്ധിികളെെപ്പറ്റിി പിി. ഗീീത
ഇങ്ങനെ� അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്:
“കല്ലേ�റുംം അസഭ്യം�ം പറച്ചിിലുംം വെ�ടിിയുണ്ടകളുംം വരെെ ചെ�റുത്തു കൊ�ൊണ്ട്് ആയിിഷ എന്ന
പെ�ൺകുട്ടിി മലബാാറിിൽ അങ്ങോ�ോളമിിങ്ങോ�ോളംം പാാട്ടുപാാടിി അഭിിനയിിച്ചു. ഏറനാാടിിന്റേ�യുംം
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പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റേ�യുംം നാാടകത്തിിന്റെ�യുംം തന്നെ� ചരിിത്രമാായിി നിിലമ്പൂർ ആയിിഷയുടെെ അനുഭവ
ക്കുറിിപ്പുകൾ മാാറുന്ന ഇവിിടെെയാാണ്്” (2000: 68)
“മുസ്ലിംം�സ്ത്രീീ നാാടകവേ�ദിിയിിലേ�ക്കല്ല, നരകത്തിിലേ�ക്കാാണ്്” എന്ന മുദ്രാാവാാക്യംം� വിിളിിച്ച്് നാാടക
സ്ഥലത്ത്് പ്രതിിഷേ�ധിിക്കാാൻ ആളുകൾ വന്ന്് നിിൽക്കുമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് ആയിിഷ ഓർമ്മിിക്കുന്നു.
ആയിിഷ അഭിിനയിിച്ച നാാടകങ്ങൾ മുസ്ലിംം� സാാമുദാായിിക പരിിഷ്കരണവുംം കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് ചിിന്തകളുടെെ
പ്രചരണവുംം ലക്ഷ്യംം� വച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ളതാായിിരുന്നു എന്നതുംം എതിിർപ്പിിനു കാാരണമാായിി. രാാത്രിിയിിൽ
മാാത്രംം നാാടക റിിഹേ�ഴ്സൽ നടത്തിിയിിരുന്ന കാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഒരു കൂട്ടംം ആളുകൾക്കൊ�ൊപ്പംം മാാത്രംം
സഞ്ചരിിക്കുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുമെെല്ലാം�ം എഴുതുമ്പോ�ോൾ നാാടക സ്ത്രീീഅനുഭവങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം നിിരവധിി
പ്രതിിസന്ധിികളിിലൂടെെ മാാത്രമേേ പൂരിിപ്പിിക്കാാനാാവൂ എന്ന്് കാാണാംം�.
മുഖ്യയധാാരാാ നാാടകചരിിത്രങ്ങൾ പലപ്പോ�ോഴുംം സ്ത്രീീ അനുഭവങ്ങളെെയുംം നാാടകരംംഗത്തെ� സ്ത്രീീസാാ
ന്നിിധ്യയങ്ങളെെയുംം വേ�ണ്ടരീീതിിയിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാതെ� പോ�ോയിിട്ടുണ്ട്് . മലപ്പുറത്തെ� മഞ്ചേ�രിിയിിൽ
നാാടകംം കളിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ തനിിക്കെ�തിിരെെ ഒരാാൾ എയർഗൺ കൊ�ൊണ്ട്് വെ�ടിിവെ�ക്കാാൻ
ശ്രമിിച്ചതുംം മറ്റു ചിില അവസരങ്ങളിിൽ, അഭിിനയിിക്കുന്ന വേ�ദിിയിിൽ കല്ലേ�റ്് നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്നതുംം
അനുഭവചരിിത്രമാായിി നാാടക വേ�ദിികളെെ ഓർമ്മിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അവർ എഴുതുന്നു.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� പഴയങ്ങാാടിിയിിൽ നാാടകംം അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ പോ�ോയ സംംഭവംം അവർ
വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. പാാലമിിറങ്ങിി ബോ�ോട്ടിിൽ പോ�ോകാാൻ തുടങ്ങുമ്പോ�ോൾ ഒരു ജാാഥ ആവേ�ശത്തോ�ോടെെ
ബോ�ോട്ടിിനെ� ലക്ഷ്യംം� വച്ച്് വന്നതുംം മുസ്ലിംം� സ്ത്രീീ നാാടകവേ�ദിിയിിലേ�ക്കല്ല, നരകത്തിിലേ�ക്കാാണ്് എന്ന്്
ആവർത്തിിച്ച്് ആക്രോ�ോശിിച്ചതുംം അവരിിൽ നിിന്ന്് രക്ഷപ്പെ�ടാാൻ ബോ�ോട്ടിിന്റെ� നിിലത്ത്് പറ്റിിക്കിിടന്നതുംം,
നടിിയെ� അന്വേ�േഷിിച്ചിിട്ട്് കാാണാാത്തതിിനാാൽ കലിിയടങ്ങാാതെ� ബോ�ോട്ടിിൽ പതിിച്ച നാാടകനോ�ോട്ടീീസ്്
ജാാഥക്കാാർ കുത്തിിക്കീീറിിയതുമെെല്ലാം�ം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ ജീീവനു തന്നെ� ഭീീഷണിി നേ�രിിട്ടു കൊ�ൊണ്ട്്
ആയിിഷ, അവർ മുന്നേ�റിിയ നാാടകജീീവിിതവുംം സമൂഹജീീവിിതവുംം കാാണിിച്ചു തരുന്നു.

നിിലമ്പൂർ നാാടകവേ�ദിിയുടെെ ചരിിത്രംം
ആയിിഷയുടെെ ആത്മകഥയിിലൂടെെയാാണ്് നിിലമ്പൂർ നാാടകവേ�ദിിയുടെെ ചരിിത്രംം പൊ�ൊതുസമൂഹംം മനസ്സിി
ലാാക്കുന്നത്്. നാാടകചരിിത്രത്തിിലെ� പ്രാാദേ�ശിികതാാവാാദത്തെ� വിിമർശനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്ന
കാാര്യയങ്ങൾ ആയിിഷ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. മലയാാളനാാടകവേ�ദിിയുടെെ ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ തിിരു
വിിതാംം�കൂർ, കൊ�ൊച്ചിി കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത നിിരവധിി
നാാടകങ്ങളേ�യുംം നാാടകസംംഘങ്ങളേ�യുംം പറ്റിി അറിിയാാനാാകുംം.അക്കാാലത്ത്് മലബാാറിിൽ പൊ�ൊതുവേ�
നാാടകസംംഘങ്ങൾ കുറവാായിിരുന്നു. നിിലമ്പൂർ നാാടകവേ�ദിി എന്ന സംംഘംം മലബാാറിിലെ� സാംം�സ്കാാ
രിികചരിിത്രത്തിിലെ� സുപ്രധാാനമാായ ഒന്നാാണ്്. കെ�.പിി.എ.സിി. ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ
നൽകിിയ സാാമൂഹ്യയ-നവോ�ോത്ഥാാന മുന്നേ�റ്റങ്ങൾ പോ�ോലെ�തന്നെ� സാാമൂഹിിക പരിിഷ്കരണത്തിിൽ
നിിലമ്പൂർ കലാാകൂട്ടാായ്മകളുംം സജീീവമാായ പങ്കു വഹിിച്ചു. 1942-മുതൽ 1946-വരെെയുള്ള കാാലഘട്ടങ്ങ
ളിിൽ നിിലമ്പൂരിിന്റെ� പ്രാാന്തപ്രദേേശങ്ങളിിൽ ചെ�റു നാാടകങ്ങൾ അരങ്ങേ�റിിയിിരുന്നു. അവയിിലെ�ല്ലാം�ം
ആ നാാട്ടിിൽ വന്നു താാമസിിച്ചിിരുന്ന ആളുകളുടെെ തമിിഴ്് സ്വാാ�ധീീനവുംം അതുവഴിി തമിിഴ്് സംംഗീീതനാാടക
സംംഘങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനവുംം കാാണാംം�. പിിന്നീീട്് നവോ�ോത്ഥാാന ആശയങ്ങളുടെെ പ്രചരണത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായുംം മുസ്ലിംം� സാാമൂഹ്യയനവോ�ോത്ഥാാനംം ലക്ഷ്യയമിിട്ടുംം നാാടകവേ�ദിിയുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സജീീവമാായിി. ജാാതിി- മത- വർഗവേ�ർതിിരിിവുകളേ�യുംം തർക്കങ്ങളേ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുവാാനുംം
വിിമർശനാാത്മകമാായിി കാാണാാനുംം നാാടകങ്ങൾ ശ്രമിിച്ചു.
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നിിലമ്പൂർ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് നാാടകസംംഘത്തിിൽ സജീീവമാായിി പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്ന ഡോ�ോ. ഉസ്മാാൻ,
ഇ.കെ�. അയ്്മു, ഒ.കെ�. ഉണ്ണിി, നിിലമ്പൂർ ബാാലൻ തുടങ്ങിിയ നാാടകപ്രവർത്തകരുടെെ ജീീവചരിിത്രംം
നിിലമ്പൂർ നാാടകവേ�ദിിയുടെെ ചരിിത്രംം കൂടിിയാാണ്്. ആയിിഷയുടെെ നാാടക ജീീവിിതവുംം ഈ നാാടക
വേ�ദിിയിിൽ നിിന്നാാണ്് ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. ഇ കെ� അയ്മു എഴുതിിയ ‘ ജ്ജ്് നല്ല ഒരു മന്്സനാാവാാൻ
നോ�ോക്ക്്’ എന്ന നാാടകത്തിിലൂടെെ ആയിിഷ നിിലമ്പൂർ യുവജന നാാടകവേ�ദിിയുടെെ മുഖ്യയപ്രവർത്തക
യാായിിത്തീീർന്നു. മിികച്ച സാാമൂഹ്യയ പരിിഷ്കരണ നാാടകങ്ങളുംം ശ്രദ്ധേ�യമാായ നാാടകഗാാനങ്ങളുംം ഈ
കാാലഘട്ടത്തിിൽ നിിലമ്പൂർ നാാടകവേ�ദിിയിിൽ നിിന്ന്് ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം നാാടകചരിിത്രങ്ങളിിൽ
ഈ നാാടകവേ�ദിിയോ�ോ നാാടകപ്രവർത്തകരുടെെ സംംഭാാവനകളോ�ോ പരാാമർശവിിധേ�യമാാകുന്നിില്ല.
സജീീവമാായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടാായിിരുന്ന സമിിതിിയ്ക്ക്് പിിന്നീീട്് കമ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് പാാർട്ടിിയുടെെ പിിളർപ്പ്് മൂലംം
തകർച്ച നേ�രിിട്ടു. പ്രാാദേേശിികമാായിി രൂപപ്പെ�ട്ട ഈ കലാാസമിിതിി മലബാാറിിന്റെ� മിിക്ക ഭാാഗങ്ങളിിലുംം
സജീീവമാായിി നാാടകംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം മറ്റു നാാടകവേ�ദിികൾക്ക്് കിിട്ടിിയ പരിിഗണനയോ�ോ
പ്രോ�ോത്സാാഹനമോ�ോ ഇവർക്ക്് കിിട്ടിിയിില്ല. നാാടകചരിിത്രങ്ങൾ പോ�ോലുംം ഈ നാാടകവേ�ദിിയുടെെ സംംഭാാ
വനകൾ വിിസ്മരിിക്കുകയാാണുണ്ടാായത്്.

ഉപസംംഹാാരംം
ആത്മകഥകൾ അതെ�ഴുതുന്ന വ്യയക്തിിയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� മുഖ്യയമാായുംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
വ്യയക്തിി ജീീവിിതാാവിിഷ്കാാരംം മാാത്രമല്ല പൊ�ൊതുസമൂഹംം ചിിത്രീീകരണംം കൂടിിയാാണ്് അവ. കലാാ
പ്രവർത്തകരുടെെ ആത്മകഥകൾ കലാാസാംം�സ്കാാരിിക വസ്തുതകൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ചരിിത്രമാായിി
മാാറുന്നുണ്ട്്. ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ ആത്മസ്മരണകൾ അയാാൾ ഒപ്പംം നടന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�
ജീീവചരിിത്രക്കുറിിപ്പുകൾ ആകുക എന്ന സവിിശേ�ഷതയുംം ഇതിിൽ കാാണാംം�.
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അരങ്ങ്് എന്ന ഗ്രന്ഥംം മലയാാള നാാടകവേ�ദിിയിിലെ� സ്ത്രീീ അനുഭവ ചരിിത്ര
ങ്ങളെെ ശക്തമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു. ഒരു ന്യൂൂനപക്ഷ വിിഭാാഗത്തിിൽ നിിന്ന്് മുഖ്യയധാാരയിിലേ�ക്ക്്
എത്തുന്ന സ്ത്രീീ നേ�രിിട്ട അനുഭവങ്ങൾ വിിസ്മയകരമാാണ്്. സമൂഹവുംം സമുദാായവുംം എതിിർപ്പുകളുംം
ഭീീഷണിികളുംം ചെ�ലുത്തിി പിിന്നോ�ോട്ടടിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചെ�ങ്കിിലുംം അതെ�ല്ലാം�ം ചെ�റുത്ത്് മുന്നേ�റിിയ ഒരു
സ്ത്രീീ ചരിിത്രമാാണ്് ഇത്്. പൊ�ൊതുജീീവിിതത്തോ�ോടുംം നാാടക ജീീവിിതത്തോ�ോടുംം അവർ കാാണിിച്ച പ്രതിിബ
ദ്ധതയുടെെ അടയാാളമാായിി ഈ അനുഭവചരിിത്രംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. അതൊ�ൊടൊ�ൊപ്പംം മുഖ്യയധാാരാാ
നാാടകചരിിത്രത്തിിൽ സ്ഥാാനംം പിിടിിക്കാാതെ� പോ�ോയ നാാടകവേ�ദിികളെെയുംം നാാടകപ്രവർത്തകരേ�യുംം
പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിനു മുന്നിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ഈ ആത്മകഥ നാാടകചരിിത്രത്തിിൽ മാാത്രമല്ല,
സാാമൂഹ്യയ നവോ�ോത്ഥാാന ചരിിത്രത്തിിലുംം ഇടംം നേ�ടുന്നുണ്ട്്.
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ശരത്് ബിി.എസ്്.
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിലെ� കുമ്പളങ്ങിി സ്വവദേേശിി . എറണാാകുളംം മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാ
നന്തര ബിിരുദവുംം എംം.ജിി. യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സിിൽ നിിന്ന്് എംം.ഫിിലുംം നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. നിിലവിിൽ
മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷകൻ.

ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ളയുടെെ ഗാാന്ധിിനാാടകദ്വവയംം
സിിബിി കുര്യയൻ

മലയാാളഗവേ�ഷണ വിിഭാാഗംം, ദേ�വമാാതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, കുറവിിലങ്ങാാട്്

മഹാാത്മാാഗാാന്ധിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം ദർശനത്തിിന്റെ�യുംം വിിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളെെ പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കു
കയുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന രണ്ടു സ്ഥലസംംജ്ഞകളാാണ്് സബർമതിിയുംം നവഖലിിയുംം.
സബർമതിിനദിിയുടെെ തീീരത്ത്് 1917 ജൂൺ 17 -ന്് ഗാാന്ധിിജിി സ്ഥാാപിിച്ച ആശ്രമമാാണ്് സബർമതിി.
ഗാാന്ധിിയൻ തത്ത്വവസംംഹിിതകളുടെെ യഥാാർത്ഥപാാഠശാാലയാായിിരുന്നു സബർമതിി ആശ്രമമെെങ്കിിൽ
അവയുടെെ പരീീക്ഷണരംംഗമാായിിരുന്നു ബംംഗാാളിിലെ� ചിിറ്റഗോം�ം�ഗ്് ഡിിവിിഷനിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ട നവഖലിി.
അവിിടെെ മതസ്പർദ്ധയുടെെ കാാട്ടുതീീ പടർന്നുപിിടിിച്ചതോ�ോടെെ 1946 നവംംബർ 6 -ന്് ഗാാന്ധിിജിി അവിിടേേക്ക്്
പുറപ്പെ�ട്ടു. നഗ്നപാാദനാായിി നവഖലിിയിിൽ പര്യയടനംംനടത്തിിയ അദ്ദേേഹംം ഏഴാാഴ്ചകൊ�ൊണ്ട്് 116 മൈൈൽ
താാണ്ടിി 47 ഗ്രാാമങ്ങൾ സന്ദർശിിക്കുകയുംം പ്രാാർത്ഥനാായോ�ോഗങ്ങൾ സംംഘടിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു(1995:
24, 25). പക്ഷേ�, അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� ദൌ�ൌത്യംം� പൂർണ്ണമാായുംം വിിജയത്തിിലെ�ത്തിിയിില്ല. നവഖലിിയിിൽ
ഗാാന്ധിി താാമസിിച്ചതിിനെ�തിിരാായ എതിിർപ്പ്് വർദ്ധിിച്ചു വന്നതോ�ോടെെ തന്റെ� സമാാധാാനദൗ�ത്യംം� പാാതിി
വഴിിയിിൽ അവസാാനിിപ്പിിച്ച്് ഗാാന്ധിിജിി അവിിടെെനിിന്ന്് മടങ്ങിി.
സത്യംം�, സ്നേ�ഹംം, അഹിംം�സ എന്നീീ ആത്മീീയമൂല്യയങ്ങളിിൽ അധിിഷ്ഠിിതമാായ സത്യയഗ്രഹമാാ
യിിരുന്നു ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ സമരാായുധംം. ഇന്ത്യാാ�വിിഭജനത്തിിൽ കലാാശിിച്ച വർഗീീയലഹളകളിിലൂടെെ
ഒരു വിിഭാാഗംം ജനത ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ജീീവിിതകാാലത്തുതന്നെ� അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ജീീവിിതാാദർശങ്ങളെ�
വെ�ല്ലുവിിളിിച്ചു. അക്കാാലത്തുമാാത്രമല്ല പിിൽക്കാാലത്തുംം നിിലനിിന്ന ഒന്നാായിിരുന്നു ഗാാന്ധിിമാാർഗത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചുള്ള ഈ ആശയവൈൈരുദ്ധ്യംം�. ലോ�ോകമെെമ്പാാടുംം ഗാാന്ധിിജിിക്ക്് അനുകർത്താാക്കളുണ്ടാായ
പ്പോ�ോഴുംം അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� തത്ത്വവസംംഹിിതകൾ അപ്രാായോ�ോഗിികമെെന്ന്് കരുതിിയവർ ഇന്ത്യയയിിൽത
ന്നെ� ഉണ്ടാായിിരുന്നു. സത്യാാ�ന്വേ�േഷണപരീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടതുംം നിിരന്തരംം പരീീക്ഷണത്തിിന്്
വിിധേ�യമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതുമാായ ഗാാന്ധിിദർശനത്തിിന്റെ� സ്വവച്ഛതയെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്ന
സബർമതിിയെ�യുംം വിിച്ഛിിത്തിിയെ� വെ�ളിിവാാക്കുന്ന നവഖലിിയെ�യുംം പ്രതീീകവത്്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ജിി.
ശങ്കരപ്പിിള്ള എഴുതിിയ രണ്ടു സാാമൂഹിികനാാടകങ്ങളാാണ്് ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്് ’, ‘ദുരിിതങ്ങൾ
രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം’ എന്നിിവ.
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ഗാാന്ധിിയനാായ നാാടകകൃത്ത്്
നവീീനമാായ ചിിന്താാസരണിിയുംം കർമ്മോ�ോത്സുകമാായ പ്രവർത്തനശൈൈലിിയുംംകൊ�ൊണ്ട്് മലയാാളനാാ
ടകവേ�ദിിയെ� പുതുഭാാവുകത്വവത്തിിലേ�ക്കുനയിിച്ച പ്രതിിഭാാശാാലിിയാായിിരുന്നു ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള (19301989). സത്യാാ�ന്വേ�േഷിിയാായ സിിദ്ധാാർത്ഥരാാജകുമാാരന്റെ� കഥ പറയുന്ന ‘സ്നേ�ഹദൂതൻ’ എന്ന നാാടകംം
രചിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നാാടകരംംഗത്തേ�ക്കു കടന്നുവന്ന ശങ്കരപ്പിിള്ള മാാനവിിക മൂല്യയങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം�
നല്കിിയ നാാടകകൃത്താായിിരുന്നു. 1957 മുതൽ മൂന്നുവർഷക്കാാലംം മധുരയിിലുള്ള ഗാാന്ധിിഗ്രാംം� റൂറൽ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ടിിൽ മലയാാളംം അധ്യാാ�പകനാായിി സേ�വനമനുഷ്ഠിിച്ചകാാലത്ത്് ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ജീീവിിതവുംം
ദർശനവുംം അടുത്തറിിയാാനുള്ള സാാഹചര്യം�ം സംംജാാതമാായതോ�ോടെെ അദ്ദേ�ഹംം ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ അനു
യാായിിയാായിി മാാറിി. പിിന്നീീടങ്ങോ�ോട്ട്് ജീീവിിതാാവസാാനംംവരെെ ഗാാന്ധിിയൻ ദർശനങ്ങളിിൽ അടിിയുറച്ച
ജീീവിിതമാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹത്തിിന്റേ�ത്്. ഗാാന്ധിിയൻ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ ആഴമേേറിിയ പഠനത്തിിനോ�ോ
ഗാാന്ധിിയൻ സാാഹിിത്യയഗവേ�ഷണത്തിിനോ�ോ ശ്രമിിച്ചിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ഗാാന്ധിിദർശനത്തിിന്റെ� ആന്തരസത്ത
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാനുംം അതനുസരിിച്ച്് വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തെ� ക്രമപ്പെ�ടുത്താാനുംം കഴിിഞ്ഞ അദ്ദേേഹത്തെ�
‘വേ�ഷത്തിിലുംം ഭൂഷയിിലുംം ഭാാഷയിിലുംം ഭാാവനയിിലുംം വിിചാാരത്തിിലുംം വ്യാാ�ജമോ�ോ വക്രതയോ�ോ ഇല്ലാാത്ത
യഥാാർത്ഥ ഗാാന്ധിിയ’നെ�ന്നാാണ്് സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ോട്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ചത്്(1992:94).
ഗാാന്ധിിഗ്രാാമിിൽ അദ്ധ്യാാ�പകനാായിി സേ�വനമനുഷ്ഠിിച്ച കാാലഘട്ടത്തിിൽ ശങ്കരപ്പിിള്ള രചിിച്ച
വയാാണ്് ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്് ’, ‘ദുരിിതങ്ങൾ രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം’ എന്നീീ നാാടകങ്ങൾ.
ആമുഖത്തിിൽ നാാടകകൃത്ത്് അക്കാാര്യം�ം വ്യയക്തമാാക്കുന്നുമുണ്ട്്. “ഗാാന്ധിിജിി സ്വവപ്നംം കാാണുകയുംം
സൃഷ്ടിിക്കാാനഭിിലഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത ആദർശസമൂഹംം കെ�ട്ടിിപ്പടുക്കാാൻ പ്രതിിജ്ഞാാബദ്ധമാായ ഒരു
സ്ഥാാപനത്തിിലാാണ്് ഞാാൻ പണിിയെ�ടുക്കുന്നത്്. അതിിനാാൽ, സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിിത്തന്നെ� ആ
മഹാാചാാര്യയന്റെ� തത്ത്വവങ്ങൾ സാാഹിിത്യയസൃഷ്ടിികൾക്കു വിിഷയമാാക്കുന്നതിിനെ�പ്പറ്റിി ഞാാൻ ഓർമ്മിിച്ചു.
മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ അത്തരംം കൃതിികൾ വിിരളങ്ങളാാണെ�ന്നു കണ്ട്്, ആ വഴിിക്കൊ�ൊന്നു സഞ്ചരിി
ക്കുവാാൻ എനിിക്കു മോ�ോഹമുണ്ടാായിി. ആ മോ�ോഹത്തിിന്റെ� സന്തതിികളത്രേ� ഈ കൃതിികളുംം.”(1990:13)
ഗാാന്ധിിജീീവിിതത്തെ� പുരസ്കരിിച്ച്് മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായിിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിിക്ക കൃതിികളുംം ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ
ജീീവിിതചിിത്രീീകരണങ്ങളോ�ോ വ്യയക്ത്യയനുഭവവിിവരണങ്ങളോ�ോ മാാത്രമാായിിരുന്നപ്പോ�ോൾ ശങ്കരപ്പിിള്ളയുടെെ
നാാടകങ്ങൾ അദ്ദേേഹംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ� ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ തത്ത്വവങ്ങളുടെെ കാാലാാനുസൃതമാായ
ആവിിഷ്ക്കാാരമാായിിരുന്നു. ആ തത്ത്വവങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് ഗാാന്ധിിയനാായ നാാടകകൃത്തിിന്് തിികഞ്ഞ ബോ�ോധ്യയ
മുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� വാാക്കുകളിിൽനിിന്ന്് ഗ്രഹിിക്കാംം�. “ഗാാന്ധീീയജീീവിിതത്തിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാനപരമാായ രണ്ടാാശയങ്ങളാാണ്്, അതിിർവരമ്പുകളിില്ലാാത്ത അഗാാധമാായ ഹ്യുുമനിിസവുംം,
ഏതു വിിപത്്ഘട്ടത്തിിലുംം അടിിയുറപ്പോ�ോടെെ തലയുയർത്തിി നിിൽക്കുന്ന അക്രമരാാഹിിത്യയവുംം. പശ്ചാാ
ത്താാപംം പ്രാായശ്ചിിത്തമാാണെ�ന്നു വിിശ്വവസിിക്കുകയുംം ശാാന്തിിയുടെെ സ്ഥിിരവുംം ശീീതളവുമാായ കിിരണ
ങ്ങൾക്ക്് മനുഷ്യയനിിലെ� കാാട്ടുമൃഗത്തിിനെ�, എന്നന്നേ�ക്കുമാായിി തളർത്താാൻ കഴിിയുമെെന്ന്് പൂർണ്ണമാായിി
മനസ്സിിലാാക്കുകയുംം ചെ�യ്ത ഒരാാചാാര്യയനാാണല്ലോ�ോ അദ്ദേേഹംം – ക്രിിസ്തുദേേവനെ�പ്പോ�ോലെ�.”(1990:13)
ഗാാന്ധിിയൻ ആശയങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനശിിലകളാായ ഹ്യൂൂമനിിസത്തിിനുംം അക്രമരാാഹിിത്യയത്തിിനുംം
പ്രാാമുഖ്യംം� നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അദ്ദേ�ഹംം രചിിച്ച നാാടകങ്ങളാാണ്് ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്’, ‘ദുരിിതങ്ങൾ
രാാത്രിിയിിലേ�ക്കു മാാത്രംം’ എന്നിിവ.

സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്
ഗാാന്ധിിയൻ ദർശനത്തിിലെ� ഹ്യൂൂമനിിസത്തെ� സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കുന്ന നാാടകമാാണ്് ‘സബർമതിി
ദൂരെെയാാണ്്.’ ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ജീീവിിത കാാലഘട്ടത്തിിൽത്തന്നെ� അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മാാനവിിക
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തത്ത്വവങ്ങൾക്ക്് വെ�ല്ലുവിിളിികൾ നേ�രിിടേേണ്ടിി വന്നിിട്ടുണ്ട്്. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� വർഗ്ഗീീയ
ലഹളകൾ ഗാാന്ധിിജിിയെ� ഏറെെ വേ�ദനിിപ്പിിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിിൽ ഹിിന്ദു -മുസ്ലീംം� കലഹത്തിിനു
വേ�ദിിയാായ നവഖലിിയിിൽ വച്ച്് ഹൃദയവേ�ദനയോ�ോടെെ ആ മഹാാത്മാാവ്് നടത്തിിയ പ്രഖ്യാാ�പനമാാണ്്
‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്’ എന്ന നാാടകത്തിിന്റെ� കഥാാബീീജംം. അതിിപ്രകാാരമാായിിരുന്നു-“Why so
jubilant, Sabarmathy is far off; Nowkhail is near…” – “സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്... നവഖ
ലിിയല്ലേ� സമീീപംം. പിിന്നെ�യെ�ന്താാണിിത്ര ആഹ്ലാാദിിക്കാാൻ.” നൂറ്റാാണ്ടുകളുടെെ അടിിമത്തത്തിിൽനിിന്ന്്
രാാജ്യംം� സ്വവതന്ത്രമാായതിിന്റെ� ആഹ്ലാാദംം രാാജ്യയമെെമ്പാാടുംം അലയടിിക്കുമ്പോ�ോഴാായിിരുന്നു മഹാാത്മാാവിിന്റെ�
വേ�ദനാാനിിർഭരമാായ ഈ വാാക്കുകൾ. തമ്മിിൽ വെ�ട്ടിിക്കീീറുന്ന നവഖലിികൾ നിിലനിിൽക്കുന്നിിട
ത്തോ�ോളംം കാാലംം ഇന്ത്യയൻ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പൂർണ്ണമാാകിില്ല. ശാാന്തിിയുടെെയുംം സമാാധാാനത്തിിന്റെ�യുംം പതാാ
കാാവാാഹകരാായിി മാാനവർ ഒന്നിിക്കുന്ന സബർമതിിയാാണ്് ഇന്ത്യയയിിൽ പുലരേേണ്ടത്്. അന്നുമാാത്രമേ�
തനിിക്ക്് ആഹ്ലാാദിിക്കാാൻ കഴിിയൂ എന്നതാാണ്് മഹാാത്മാാവിിന്റെ� വാാക്കുകളുടെെ ധ്വവനിി. മാാനവിികതയിി
ലൂന്നിിയ ഈ ദർശനഗരിിമയുടെെ അധിിഷ്ഠാാനത്തിിലാാണ്് ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്’ എന്ന നാാടകംം
സാാദ്ധ്യയമാാകുന്നത്്. മതസ്പർദ്ധയുംം വർഗ്ഗീീയവിിദ്വേ�േഷവുംം കാാലമേ�റെെകഴിിഞ്ഞിിട്ടുംം ഇന്ത്യയയിിൽ നിിന്ന്്
വേ�രറ്റുപോ�ോയിില്ല. പല രൂപത്തിിൽ, പല വിിധത്തിിൽ ഇന്നുംം തുടരുന്ന ജാാതിിമത വിിദ്വേ�േഷത്തിിന്റെ�
നവഖലിിയാാണ്് നാാടകകൃത്ത്് ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്’ എന്ന നാാടകത്തിിൽ ദൃശ്യയവത്്കരിിക്കുന്നത്്.
ബോം�ം�ബെ�യിിൽ നടന്ന ഹിിന്ദുമുസ്ലീംം� ലഹളയിിൽ കണ്ണു നഷ്ടപ്പെ�ട്ട്്, ജോ�ോലിി ചെ�യ്യാാൻ പ്രാാപ്തിി
യിില്ലാാതെ� അനുജന്റെ� ഔദാാര്യയത്തിിൽ കഴിിയുന്ന വേ�ണുവാാണ്് നാാടകത്തിിലെ� കേ�ന്ദ്രകഥാാപാാത്രംം.
ഹിിന്ദു-മുസ്ലീംം� ലഹളയുടെെ നടുവിിൽ നിിസ്സഹാായനാായിി പകച്ചുനിിന്ന ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ പ്രതീീകമാാണ്്
അയാാൾ. വേ�ണുവിിന്റെ� അനുജനാായ മാാധവനാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു പ്രധാാനകഥാാപാാത്രംം. ഒരു സ്വവകാാര്യയ
പണമിിടപാാടു സ്ഥാാപനത്തിിലെ� മേ�ലാാളനാാണ്് അയാാൾ. പണത്തിിന്റെ� ഹുങ്കുംം മതസ്പർദ്ധയുംം
ജാാതിിവിിവേ�ചനവുംം വച്ചുപുലർത്തുന്ന അയാാൾ നവഖലിിയിിലെ� ലഹളക്കാാരെെ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കു
ന്നു. ഇവരുടെെ ഇളയ സഹോ�ോദരിിയാാണ്് ശാാന്തിി. പേ�രിിനൊ�ൊത്ത പ്രകൃതംം. ലഹളസ്ഥലങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
ശാാന്തിിമന്ത്രവുമാായിി കടന്നുചെ�ന്ന ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ജീീവിിതദർശനത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാാണ്് ശാാന്തിി. ഈ
കുടുംംബത്തിിന്റെ� അയലത്ത്് അനേ�കകാാലമാായിി പാാർക്കുന്ന കുടിിയാാനാായ തേ�വനാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു
കഥാാപാാത്രംം. മകൾ മാാല മരിിച്ചതിിനുശേ�ഷംം വേ�ണുവിിനെ�യുംം മാാധവനെ�യുംം ആശ്രയിിച്ചു കഴിിയുന്ന
ഒരു സാാധു. ഈ നാാലുകഥാാപാാത്രങ്ങളിിലൂടെെ സാാമൂഹിികജീീവിിതകഥനംം സാാദ്ധ്യയമാാക്കുന്ന നാാടക
കൃത്ത്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യയകാാലഘട്ടത്തിിൽ ഇന്ത്യയയിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട വർഗ്ഗീീയ ലഹളയിിലേ�ക്കുംം അതിിന്റെ�
സ്വാാ�ഭാാവിിക പരിിണതിിയിിലേ�ക്കുംം പ്രേ�ക്ഷകനെ� എത്തിിക്കുന്നു.
കഥാാപാാത്രവിിവരണംം കഴിിഞ്ഞാാൽ രംംഗസജ്ജീീകരണങ്ങൾ വിിവരിിച്ച്് നാാടകംം തുടങ്ങു
ന്നതാാണ്് സാാധാാരണരീീതിി. പക്ഷേ� അതിിൽനിിന്നു ഭിിന്നമാായിി ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്് ’ എന്ന
നാാടകാാരംംഭത്തിിൽ നാാടകംം നടക്കുന്ന കാാലംം നാാടകകൃത്ത്് പ്രത്യേ�േകംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“കാാലംം:-കൃഷിിയിിറക്കുന്ന കാാലംം. നിിസ്സാാരവഴക്കുകളുംം നിിറഞ്ഞു പതയുന്ന ഉത്സാാഹത്തിിമർപ്പുംംകൊ�ൊ
ണ്ട്് നാാട്ടിിൻപുറങ്ങൾ നിിറംം പിിടിിപ്പിിക്കുന്ന സമയംം. ഒരു സന്ധ്യയയ്ക്കാാണ്് നാാടകാാരംംഭംം.”(1990:12)
നാാടകകൃത്ത്് ബോ�ോധപൂർവ്വംം നടത്തുന്ന ഈ കാാലസൂചനാാവിിവരണത്തിിലൂടെെ ഇന്ത്യയക്ക്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�
കിിട്ടിിയ നാാളുകൾ അഭിിവ്യയക്തമാാകുന്നു. കൃഷിിയിിറക്കുന്ന കാാലംം നിിലമൊ�ൊരുക്കലിിന്റെ�യുംം വിിത്തിിറ
ക്കലിിന്റെ�യുംം കാാലമാാണ്്. ഇന്ത്യയയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് രാാജ്യംം� സ്വവതന്ത്രമാായ ഘട്ടംം ഭരണാാസൂത്രണ
ത്തിിന്റെ� നിിലമൊ�ൊരുക്കലുംം ഭരണനിിർവ്വണത്തിിന്റെ� വിിത്തിിറക്കലുംം നടക്കുന്ന കൃഷിിയിിറക്കുകാാലംം
തന്നെ�യാാണ്്. ഒരു വശത്ത്് ഹിിന്ദുമുസ്ലീംം� വഴക്കുകളുംം മറുവശത്ത്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�ഘോ�ോഷത്തിിന്റെ�
ഉത്സാാഹത്തിിമർപ്പുംംകൊ�ൊണ്ട്് നാാടാാകെ� നിിറംംപകരുന്ന കാാലംം. ഒരു സന്ധ്യയയ്ക്കാാണ്് നാാടകാാരംംഭംം
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എന്ന പ്രസ്താാവന അർദ്ധരാാത്രിിയിിലെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�യല്ലാാതെ� മറ്റെെന്തിിനെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്. ഇങ്ങനെ� കാാലസൂചനയിിലൂടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയകാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� മിിനിിയേ�ച്ചർ രൂപമാാണ്് ഈ
നാാടകമെെന്നത്് സൂചിിതമാാകുന്നു.
നാാടകംം ആരംംഭിിക്കുമ്പോ�ോൾ വിിളക്കിിനരുകിിലിിരുന്ന്് ശാാന്തിി പാാഠങ്ങൾ വാായിിക്കുന്നു. “Why so
jubilant Sabarmathy is far off, Nowkhali is near Why so jubilant.” എന്ന്് രണ്ടുമൂന്നു
തവണ ആവർത്തിിച്ച്് വാായിിക്കുന്നു. ഈ കാാലസൂചനയിിലൂടെെ ആ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� സംംഘർഷഭ
രിിതമാായ നാാളുകളിിലേ�യ്ക്ക്് നാാടകകൃത്ത്് പ്രേ�ക്ഷകരെെ കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നു. തുടർന്ന്് ശാാന്തിിയുംം
തേ�വനുംം തമ്മിിലുള്ള കളിിവാാക്കുകളാാണ്്.. ‘കൊ�ൊച്ചമ്പ്രാാട്ടിി’ എന്നു തന്നെ� വിിളിിക്കരുതെ�ന്നു പറയുന്ന
ശാാന്തിിയോ�ോട്് ‘പിിന്നെ�ന്താാ തമ്രാാട്ടീീ വിിളിിക്കേ�ണ്ടത്്’ എന്ന തേ�വന്റെ� ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് അവളുടെെ മറുപടിി
ഇപ്രകാാരമാാണ്്. “ശാാ...ന്തിി, ശാാന്തിി, ശാാന്തിി” -മൂന്നു തവണ ആവർത്തിിക്കുന്ന ഈ വാാക്കുകൾ
ഭാാരതീീയസംംസ്കൃതിിയുടെെ അന്തസ്സത്ത അറിിയുന്ന അനുവാാചകന്് ശാാന്തിിമന്ത്രമാായേ� അനുഭവപ്പെ�ടൂ.
കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ പേ�രുംം അതിിന്റെ� വിിനിിയോ�ോഗവുംം നാാടകകൃത്തുക്കളുടെെ ബോ�ോധപൂർവ്വകമാായ
തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകൂടിിയാാണ്്. വലിിപ്പച്ചെ�റുപ്പങ്ങളിില്ലാാതെ�, ജാാതിിമതഭേേദമിില്ലാാതെ� മനുഷ്യയർ ഒന്നുചേ�ർന്ന്്
വസിിക്കുന്ന സമത്വവസുന്ദരലോ�ോകത്തെ�യാാണ്് ശാാന്തിിയിിലൂടെെയുംം തേ�വനിിലൂടെെയുംം നാാടകാാരംംഭ
ത്തിിൽ നാാടകകൃത്ത്് ഭാാവനചെ�യ്യുന്നത്്.
വാായിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന വാാക്യംം� പരാാവർത്തനംം ചെ�യ്യാാൻ സഹാായത്തിിനാായിി ശാാന്തിി
ജ്യേ�േഷ്ഠനാായ വേ�ണുവിിനെ� വിിളിിച്ചു വരുത്തുന്നതോ�ോടെെ ഗാാന്ധിിജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം ദർശനത്തിിന്റെ�
യുംം തീീക്ഷ്ണമാായ അനുഭവതലത്തിിലേ�ക്ക്് അനുവാാചകൻ നയിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. “Why so jubilant
Sabarmathy is far off, Nowkhali is near” എന്നവാാക്യംം� വാായിിച്ചു കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോഴുള്ള
വേ�ണുവിിന്റെ� പ്രതിികരണംം ഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ പാാത്രസ്വവഭാാവംം പ്രപഞ്ചനംംചെ�യ്യാാനുള്ള നാാടക
കൃത്തിിന്റെ� പ്രാാപ്തിി പ്രകടമാാകുന്നു. “(പെ�ട്ടെെന്ന്് ശ്രദ്ധാാകുലനാായിി) ങേ�? ങേ�? (എഴുന്നേ�ൽക്കുന്നു;
തപ്പുന്നു) ശാാന്തിി! ശാാന്തിി!”(1990:17) ഒരു വ്യാാ�ക്ഷേ�പകശബ്ദംം, ഒരു നാാമംം, പിിന്നെ� രണ്ടുചിിഹ്നങ്ങളുംം
ഇത്രയേ� വേ�ണ്ടൂ കൃതഹസ്തനാായ ആ നാാടകകൃത്തിിന്് തന്റെ� നാായകപാാത്രത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം അഭിി
വ്യയക്തമാാക്കാാൻ. ‘ങേ�’ എന്ന വ്യാാ�ക്ഷേ�പകശബ്ദവുംം ചേ�ർന്നുവരുന്ന കാാകുവുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�
നാാളുകളിിൽ അയാാൾ അനുഭവിിച്ച ഞെ�ട്ടലുംം വേ�ദനയുംം ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുന്നു. ‘ശാാന്തിി’ എന്ന വാാക്ക്്
അയാാൾക്ക്് സഹോ�ോദരിിയുടെെ പേ�രുമാാത്രമല്ലിിവിിടെെ, ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ നാാവിിൽ നിിന്നുതിിർന്നുവീീണ
ശാാന്തിിമന്ത്രംംതന്നെ�യാാണ്്. തുടർന്ന്് വേ�ണു ആ വാാക്യംം� ഉച്ചരിിതമാായ സന്ദർഭവുംം ഭാാരതഖണ്ഡത്തെ�
യാാകെ� പ്രകമ്പനംം കൊ�ൊള്ളിിക്കാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാായ അതിിന്റെ� ആശയവൈൈപുല്യയവുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
“അത്് ഗാാന്ധിിജിി പറഞ്ഞതാാ. 1947 ആഗസ്റ്റ്് പതിിന്നാാലാംം� തിിയതിി. ഭാാരതംം സ്വവതന്ത്ര്യയമാാകുന്നതിിന്റെ�
തലേ�ന്ന്് അർദ്ധരാാത്രിി! ...നവഖലിിയിിൽ; ഒരു വൃദ്ധമുസ്ലീംം� സ്ത്രീീയുടെെ കുടിിലിിൽ ഉപവസിിക്കുകയാാ
യിിരുന്നദ്ദേ�ഹംം. മനുഷ്യയന്് നല്ല ബുദ്ധിി തോ�ോന്നാാൻ. പത്രക്കാാർ നിിർബന്ധിിച്ചപ്പോ�ോൾ കൊ�ൊടുത്ത
സന്ദേ�ശമാാണിിത്്.”(1990:17,18)
തന്റെ� കണ്ണിിന്റെ� കാാഴ്ച നഷ്ടമാാക്കിിയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരകാാലഘട്ടത്തിിലെ� വർഗ്ഗീീയലഹളയെ�
ഹൃദയവേ�ദനയോ�ോടെെയാാണ്് വേ�ണു അനുസ്മരിിക്കുന്നത്്. മതത്തിിന്റെ�യുംം ജാാതിിയുടെെയുംം കോ�ോലങ്ങൾ
ദൈൈവത്തിിന്റെ� പേ�രുംം വിിളിിച്ച്് പരസ്പരംം കഴുത്തിിൽ കത്തിിവച്ച കാാലംം. കഴുത്തറ്റ മനുഷ്യയശരീീരങ്ങൾ
തെ�രുവിിൽ തളംംകെ�ട്ടിിനിിന്ന രക്തത്തിിൽ കിിടന്നു പിിടയ്ക്കുന്നത്്, ഇളനീീരു കുത്തിിപ്പൊ�ൊട്ടിിക്കുമ്പൊ�ൊഴെെന്ന
പോ�ോലെ� രക്തംം ചീീറ്റിിത്തെ�റിിക്കുന്നത്്, ഇതെ�ല്ലാാമാായിിരുന്നു അന്നത്തെ� കാാഴ്ചകൾ. ഈ കെ�ട്ടകാാഴ്ചകൾ
ക്കിിടയ്ക്കാാണ്് ഒരു കൈൈബോം�ം�ബ്് വേ�ണുവിിന്റെ� കാാഴ്ചയുംം കെ�ടുത്തിിയത്്. “ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ രണ്ട്്
അദ്്ഭുതങ്ങളുണ്ട്്. ഒന്ന്് മഹാാത്മാാഗാാന്ധിിയുംം മറ്റേ�ത്് ആറ്റംംബോ�ോബുംം. ഈ നൂറ്റാാണ്ടവസാാനിിക്കുംം മുമ്പ്്
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ഇവയിിലൊ�ൊന്ന്് മറ്റേ�തിിനെ� നശിിപ്പിിക്കുംം” (1984: 01) റാം�ം മനോ�ോഹർ ലോ�ോഹ്യയയുടെെ ഈ വാാക്കുകളെെ
പ്രസക്തമാാക്കുന്ന വിിധത്തിിൽ ഗാാന്ധിിയൻ തത്ത്വവങ്ങൾ വെ�ല്ലുവിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കാാലത്തെ� തന്റെ�
നാായകകഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ� ദുരവസ്ഥയിിലൂടെെ ചിിത്രീീകരിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ നാാടകകൃത്ത്്.
കണ്ണ്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ടെെങ്കിിലുംം വേ�ണു ഭഗ്നാാശനാാകുന്നിില്ല. ഗാാന്ധിിദർശനധവളിിമയിിൽ ഉൾക്ക
ണ്ണു ജ്വവലിിച്ചുനിിൽക്കുന്നതിിനാാൽ നഷ്ടപ്പെ�ട്ട കണ്ണുകളെെക്കുറിിച്ചല്ല, മാാനവസ്നേ�ഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്
അയാാൾ ആകുലപ്പെ�ടുന്നത്്. “ഹിിന്ദുവുംം മുസ്ലീീമുംം എന്തിിനെ�ന്നറിിയാാതെ� ഒരു സംംഹാാരത്തിിനു കോ�ോപ്പിി
ട്ടിിറങ്ങിിയ മണ്ണാാണത്്. അമ്മമാാരുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുംം എല്ലാം�ം കുലവാാഴ അരിിയുംംപോ�ോലെ� അരിിയപ്പെ�ട്ട
മണ്ണ്്.”(1990:19) എന്നിിങ്ങനെ� നവഖലിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാാണ്് അയാാളെെ വേ�ദനിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
മറുവശത്ത്് സബർമതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പ്രതീീക്ഷകൾ അയാാളെെ മുന്നോ�ോട്ടുനയിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. “ഗാാന്ധിിജിി
യുടെെ പ്രിിയപ്പെ�ട്ട ആശ്രമംം. മനുഷ്യയത്വവത്തിിന്് വിികസിിക്കാാവുന്നിിടത്തോ�ോളംം വിികസിിക്കാാൻ സാാധിിച്ച
സ്ഥലംം. ജാാതിിയുംം മതവുംം മറ്റു താാത്്പര്യയങ്ങളുംം വിിലങ്ങിിട്ടുകെ�ട്ടാാത്ത സ്വവതന്ത്ര്യയഭൂമിി...ഒരു മനോ�ോഹര
സ്വവപ്നമാാണ്് സബർമതിി. മനുഷ്യയന്റെ� മഹത്താായ ഗുണങ്ങൾക്കൊ�ൊക്കെ� പരമമാായിി വിികസിിക്കാാൻ
കഴിിഞ്ഞ ഒരു സ്വവപ്നംം” (1990: 19). സബർമതിി ഒരു സുന്ദരസ്വവപ്നമാാണെ�ന്ന പ്രയോ�ോഗംം ബോ�ോധപൂർവ
മാാണ്്. ആ സുന്ദരസ്വവപ്നമാാണ്് ഏതൊ�ൊരു ഭാാരതീീയന്റെ�യുംം ലക്ഷ്യംം�. പക്ഷേ�, ആ ലക്ഷ്യയമത്ര സുസാാ
ദ്ധ്യയമല്ലെ�ന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യയമാാണ്് നാാടകകൃത്ത്് തുടർന്നങ്ങോ�ോട്ട്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
ചിിട്ടിിപ്പിിരിിവുംം നാാട്ടുകാാര്യയവുംം ജാാതിിക്കാാര്യയവുമാായിി നടക്കുന്ന മാാധവന്റെ� രംംഗപ്രവേ�ശത്തോ�ോടെെ
നാാടകഗതിി സംംഘർഷഭരിിതമാാകുന്നു. അയാാൾ രംംഗത്തുവന്നതിിൽ പിിന്നീീടുള്ള സംംഭാാഷണങ്ങളുംം
ക്രിിയകളുമെെല്ലാം�ം നവഖലിിയുടെെ അന്തരീീക്ഷത്തെ� പുനരാാനയിിക്കുന്നവയാാണ്്. മാാധവൻ തന്റെ�
അയൽക്കാാരനാായ മുഹമ്മദ്് കാാസിിമുമാായുള്ള ശത്രുത വാാക്കിിലൂടെെയുംം പ്രവൃത്തിിയിിലൂടെെയുംം വെ�ളിി
വാാക്കുന്നു. കാാസിംം� രാാത്രിിയിിൽ അയാാളുടെെ പാാടത്തേ�യ്ക്ക്് വെ�ള്ളംം ചോ�ോർത്താാനിിടയുണ്ട്്. അയാാളെെ
തടയണമെെന്ന്് മാാധവൻ, തേ�വനെ� ചട്ടംംകെ�ട്ടുന്നു. മാാധവന്റെ� അയൽക്കാാരന്റെ� പേ�ര്് മുഹമ്മദ്്
കാാസിംം� എന്നാായത്് യാാദൃച്ഛിികമല്ല. മാാധവൻ പറയുന്ന ഓരോ�ോ വാാക്കിിലുംം ജാാതിിസ്പർദ്ധയുടെെയുംം
മതവൈൈരത്തിിന്റെ�യുംം അലയൊ�ൊലിികൾ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്്. സ്വവജാാതിിയെ� വിിട്ടിിട്ട്് അന്യയമതക്കാാരനെ�
സഹാായിിക്കാാൻ ഒരുങ്ങരുതെ�ന്നു പറയുന്ന മാാധവൻ അവസാാനംം പറയുന്നത്് ഇപ്രകാാരമാാണ്്,
“അവമ്മാാരു വല്ല കൈൈയേ�റ്റത്തിിനോ�ോ മറ്റോ�ോ വന്നാാലേ� തേ�വ… വിിട്ടുകൊ�ൊടുത്തേ�ക്കരുത്് കേ�ട്ടോ�ോ.
നമ്മുടെെ വർഗ്ഗത്തിിനുതന്നെ� മാാനക്കേ�ടാാ മേ�ത്തമ്മാാരുക്ക്് കീീഴടങ്ങീീന്ന്് വന്നാാ. ഇങ്ങോ�ോട്ടടിിച്ചാാ
അങ്ങോ�ോട്ടുമടിിക്കു്് ” (1990: 21). തേ�വനെ� ഉത്തേ�ജിിതനാാക്കിി പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന മാാധവന്റെ� ലക്ഷ്യംം�
‘ഒരു വെ�ടിിക്ക്് രണ്ടു പക്ഷിി’ എന്നതുതന്നെ� -അന്യയമതക്കാാരനെ� ആക്രമിിക്കുക, ആ ഉദ്യയമത്തിിൽ
അധഃഃസ്ഥിിതവർഗത്തിിൽപെ�ട്ടവൻ ആക്രമിിക്കപ്പെ�ടുക. മതവൈൈരവുംം ജാാതിിചിിന്തയുംം കാാലമേ�റെെ
ക്കഴിിഞ്ഞിിട്ടുംം നമ്മുടെെ മണ്ണിിൽനിിന്നു വേ�രറ്റുപോ�ോയിിട്ടിില്ല, അവയൊ�ൊക്കെ� പൂർവ്വാാധിികംം ശക്തിിയോ�ോടെെ
നിിലനിിൽക്കുന്ന ഇന്നുംം നവഖലിികൾ ആവർത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്നുതന്നെ� നാാടകകൃത്തിിന്റെ�
വിിവക്ഷ.
പാാടത്തു വെ�ള്ളംം കയറ്റുന്നതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് മുഹമ്മദ്് കാാസിിമുമാായിി വഴക്കിിട്ട്് അടിികൊ�ൊണ്ടു
കീീറിിയ തലയുമാായിി രക്തമൊ�ൊലിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് തേ�വൻ പ്രവേ�ശിിക്കുന്നതോ�ോടെെ നാാടകത്തിിലെ�
സംംഘർഷംം ഉച്ചസ്ഥാായിിലെ�ത്തുന്നു. വർഗ്ഗീീയലഹളയുംം രക്തച്ചൊ�ൊരിിച്ചിിലുംം നിിറഞ്ഞ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയകാാല
ഘട്ടംം ആവർത്തിിക്കുന്നു. ചോ�ോരയൊ�ൊലിിപ്പിിച്ച്് പരിിക്ഷീീണനാായിി കടന്നുവന്ന തേ�വനെ� പരിിചരിിക്കുന്ന
വേ�ണുവുംം ശാാന്തിിയുംം ഒരു പക്ഷത്ത്്, അന്യയമതക്കാാരന്റെ� തല്ലുവാാങ്ങിിവന്നതിിന്റെ� പേ�രിിൽ അവനെ�
ഭർത്സിിക്കുന്ന മാാധവൻ മറുപക്ഷത്തുംം. തന്റെ� തത്ത്വവങ്ങളുംം ജീീവിിതദർശനങ്ങളുംം അടിിയറ വച്ചാാലേ�
മാാധവനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തുടരാാനാാവൂ എന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം� ബോ�ോധ്യയമാാകുന്നതോ�ോടെെ വേ�ണു വീീടുവിിട്ടിിറങ്ങാാൻ
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തീീരുമാാനിിക്കുന്നു, ഭരണത്തിിന്റെ� സുഖശീീതളത പരിിത്യയജിിച്ച ഗാാന്ധിിജിിയെ�പ്പോ�ോലെ�. വീീടുവിിട്ടിിറങ്ങുന്ന
അന്ധനാായ വേ�ണുവിിന്് വടിിയാായിി, താാങ്ങാായിി നിിൽക്കുന്നത്് കുടിിയാാനാായ തേ�വനാാണ്്. അവർ വീീട്്
വിിട്ടിിറങ്ങുന്ന നേ�രത്ത്് ശാാന്തിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നു മാാധവന്റെ� വീീടാാണ്് നവഖലിി, വേ�ണു യാാത്രയാാകുന്നത്്
സബർമതിിയിിലേ�ക്കാാണ്്. ‘എത്ര ദൂരംം നടക്കണംം ഏട്ടാാ’ എന്ന ശാാന്തിിയുടെെ ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് വേ�ണു
പറയുന്ന മറുപടിി ഗാാന്ധിിദർശനത്തിിന്റെ� സമകാാലിിക അവസ്ഥയെ� അഭിിവ്യയഞ്ജിിപ്പിിക്കുന്നു.-“രൂപമിി
ല്ല. വളരെെ വേ�ണംം. പക്ഷേ� ഞങ്ങളവിിടെെ എത്തുംം ശാാന്തീീ. സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്. നവഖലിിയാാണ്്
സമീീപംം. നവഖലിി!” (1990: 31) കാാലമേ�റെെക്കഴിിഞ്ഞിിട്ടുംം വർഗ്ഗീീയ വിിവേ�ചനങ്ങളുംം മതസ്പർദ്ധയുംം
നിിലനിിൽക്കുന്ന നവഖലിിയാാണ്് ഇന്നുംം സമീീപസ്ഥംം. തനിിക്ക്് സമ്മാാനമാായിി കിിട്ടിിയ വിിളക്കുംം
കൊ�ൊടുത്താാണ്് ശാാന്തിി വേ�ണുവിിനെ� യാാത്രയാാക്കുന്നത്്. ഇത്് നവഖലിിയാാണ്് ഇവിിടെെ ഇരുട്ടുമതിി,
ഇരുട്ടാാ നല്ലത്് എന്നുംം അവൾ പറയുന്നുണ്ട്്. ആ ഇരുട്ട്് വിിളക്കിിന്റെ� അസാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിലുള്ളതു മാാത്ര
മല്ല, സത്യംം�, നീീതിി, അഹിംം�സ തുടങ്ങിിയ ഗാാന്ധിിയൻ തത്ത്വവങ്ങളുടെെ അഭാാവത്തിിലുള്ളതു കൂടിിയാാണ്്.

ദുരിിതങ്ങൾ രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം
അക്രമരാാഹിിത്യയത്തെ� പ്രകീീർത്തിിക്കുന്ന, അഹിംം�സയുടെെ വിിജയത്തെ� പ്രഘോ�ോഷിിക്കുന്ന നാാടകമാാണ്്
‘ദുരിിതങ്ങൾ രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം’ എന്നത്്. ഈ നാാടകത്തിിലെ� നാായകൻ ഡോ�ോക്ടർ ജോ�ോണാാണ്്.
‘ക്രിിസ്തുമത’ത്തിിനെ�ക്കാാളേ�റെെ ‘ക്രിിസ്തു’വിിൽ വിിശ്വവസിിക്കുന്ന ആൾ എന്നതാാണ്് നാാടകകൃത്ത്്
അയാാൾക്കു നൽകുന്ന വിിശേ�ഷണംം. ക്രിിസ്തുവിിനെ�പ്പോ�ോലെ�യുള്ള മനുഷ്യയൻ(Christ like man)
എന്നാാണ്് ലൂയിിസ്് ഫിിഷർ മഹാാത്മാാഗാാന്ധിിയെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്(1950:334). നിിശ്ചയമാായുംം
ക്രിിസ്തുമതത്തെ�ക്കാാളധിികംം ക്രിിസ്തുവിിൽ വിിശ്വവസിിക്കുന്ന ജോ�ോൺ, ക്രിിസ്തുമനുഷ്യയനാായ ഗാാന്ധിിജിിതന്നെ�.
അയാാൾക്കു തുണയാായിി ഏകമകളുംം മദ്ധ്യയവയസ്ക്കനാായ ഒരു കമ്പൌ�ൌണ്ടറുമുണ്ട്്. തന്റെ� ഭാാര്യയയുടെെ
മരണത്തിിനു കാാരണക്കാാരൻ ഡോ�ോക്ടർ ജോ�ോണാാണെ�ന്നു തെ�റ്റിിദ്ധരിിച്ച്് അയാാളുടെെ ക്ലിിനിിക്കിിന്്
തീീയിിടുകയുംം അയാാളുടെെ കയ്യിിൽ കുത്തിിമുറിിവേ�ൽപ്പിിക്കുകയുംംചെ�യ്ത പാാപ്പുവാാണ്് നാാടകത്തിിലെ�
മറ്റൊ�ൊരു കഥാാപാാത്രംം.
‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്’ എന്ന നാാടകത്തിിലെ� വേ�ണു വീീടുവിിട്ടിിറങ്ങുന്നത്് രാാത്രിിയിിലാാണ്്.
‘ദുരിിതങ്ങൾ രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം’ എന്ന നാാടകാാരംംഭംം രാാവിിലെ� നാാലുമണിിക്കാാണ്്. ദുരിിതങ്ങളുടെെ
രാാത്രിി കഴിിഞ്ഞ്് പ്രതീീക്ഷയുടെെ പകലിിലേ�ക്കുള്ള മാാർഗത്തിിലാാണ്് നാാടകസന്ദർഭംം സാാക്ഷാാത്്കൃത
മാാകുന്നത്്. കർട്ടൻ ഉയർന്നതിിനു ശേ�ഷവുംം അല്പസമയത്തേ�ക്ക്് ക്ലോ�ോക്കിിലെ� ശബ്ദംം മാാത്രമേ� കേ�ൾ
ക്കുന്നുള്ളൂ. ദുരിിതങ്ങളുടെെ രാാത്രിി അവസാാനിിക്കാാറാായിി ഇനിി സന്തോ�ോഷത്തിിന്റെ� പുലരിിയിിലേ�ക്കാാണ്്
കൺതുറക്കുന്നത്് എന്നതിിന്റെ� വ്യയക്തമാായ സൂചനയാാണിിത്്. അതുപോ�ോലെ� വേ�ണു കയ്യിിലെ�ടുത്ത
ഗാാന്ധിിദർശനത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാായ വിിളക്കിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചംം ഈ നാാടകാാരംംഭത്തിിലുമുണ്ട്്. യേ�ശുക്രിിസ്തു
വിിന്റെ� ചിിത്രത്തിിനു മുമ്പിിൽ എരിിയുന്ന മെെഴുകുതിിരിിയാായിി. ഗാാന്ധിിമാാർഗംം ക്രിിസ്തുമാാർഗംംതന്നെ�. ആ
വെ�ളിിച്ചംം അണഞ്ഞു പോ�ോകുകയിില്ല, സ്വവയംം എരിിഞ്ഞ്് മറ്റുള്ളവർക്ക്് പ്രകാാശംം ചൊ�ൊരിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്്
നിിലനിിൽക്കുകതന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
ഡോ�ോക്ടർ ജോ�ോൺ, തന്നെ� കൊ�ൊല്ലാാൻ വന്ന, തന്റെ� ഡിിസ്പൻസറിിക്ക്് തീീയിിട്ട പാാപ്പുവിിനെ�
സ്വവന്തംം കിിടക്കയിിൽ കിിടത്തിി പരിിചരിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് നാാടകംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. ശത്രുസ്നേ�ഹത്തിി
ന്റെ� വഴിി കാാണിിച്ചുതന്ന ക്രിിസ്തുമാാർഗംം പ്രവർത്തനക്ഷമമാാണെ�ന്ന്് ജീീവിിതംംകൊ�ൊണ്ട്് സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടു
ത്തിിയ ഗാാന്ധിിജിിയെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് ജോ�ോണിിന്റെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ദുഷ്ടനാായ പാാപ്പുവിിനെ�
എന്തിിനാാണ്് സംംരക്ഷിിക്കുന്നതെ�ന്ന മകളുടെെ ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ഡോ�ോക്ടർക്കുള്ള മറുപടിി ബൈൈബിിളാാണ്്.
ദ്രോ�ോഹിിക്കുന്നവനെ�യുംം സ്നേ�ഹിിക്കാാനാാണ്് ക്രിിസ്തുദേേവൻ പറഞ്ഞത്്. അതേ� താാൻ ചെ�യ്യുന്നുള്ളൂ
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എന്നാാണ്് ഡോ�ോക്ടറിിന്റെ� ഭാാവംം. ക്രിിസ്തുദേേവന്റെ� വാാക്കുകൾ ജീീവിിതത്തിിൽ പ്രാാവർത്തിികമാാക്കിിയ
ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ മാാർഗ്ഗംംതന്നെ�യാാണ്് ഡോ�ോ.ജോ�ോൺ പിിന്തുടരുന്നത്്. മാം�ംസത്തിിൽ ആഴ്ന്നിിറങ്ങേ�ണ്ട
കത്തിി തന്നെ�യാാണ്് ബ്രഡ്ഡ്് മുറിിക്കാാനുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് അയാാൾ പാാപ്പുവിിനെ� പഠിിപ്പിിക്കു
ന്നു. അന്യയനെ� കുത്തിി മുറിിവേ�ല്പിിക്കാാൻ മാാത്രമല്ല, അപ്പംം മുറിിക്കാാനുംം കത്തിി ഉപകരിിക്കുംം. ഉപയോ�ോ
ക്താാവിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവമാാണ്് പ്രധാാനംം. ക്ഷമയോ�ോടുകൂടിി സാാവകാാശത്തിിൽ സ്നേ�ഹപൂർണ്ണമാായ
പരിിചരണംം നൽകുന്നതോ�ോടെെ ഹിംം�സാാവാാദിിയാായിിരുന്ന പാാപ്പുവിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവംം പരിിവർത്തിിത
മാാകുന്നു. ഇവിിടെെ ക്രിിസ്തുവിിന്റെ� പ്രബോ�ോധനങ്ങളെെ, പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം മലയിിലെ� പ്രസംംഗത്തെ� (Sermon
on Mount) ജീീവിിതത്തിിൽ പിിന്തുടർന്ന ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ പ്രതിിപുരുഷനാായിിത്തീീരുന്നു ഡോ�ോ. ജോ�ോൺ.
‘ദുഃഃഖിിക്കുന്നവർ ഭാാഗ്യയവാാന്മാാർ; എന്തെ�ന്നാാൽ അവർക്കാാശ്വാാ�സംം ലഭിിക്കുംം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന സുവിി
ശേ�ഷഭാാഗ്യയമെെന്ന്് അറിിയപ്പെ�ടുന്ന മലയിിലെ� പ്രസംംഗത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രാാശയങ്ങൾ നാാടകത്തിിൽ
ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുമുണ്ട്് നാാടകകൃത്ത്്.
തന്റെ� ഭാാര്യയ ലിില്ലിിയുടെെ മരണത്തിിനു കാാരണക്കാാരൻ ഡോ�ോക്ടറല്ല, തന്റെ� അജ്ഞതയുംം
അവിിവേ�കവുമാാണ്് അതിിനു കാാരണമെെന്ന്് പാാപ്പു ക്രമേ�ണ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. “നിിന്റെ� ഹൃദയത്തിി
ലേ�ക്ക്് സൂക്ഷിിച്ചു നോ�ോക്ക്്. അവിിടെെ പാാപത്തിിന്റെ� വിിത്തുകളുണ്ടാായിിരുന്നിില്ലേ�?...നിിന്റെ� മനസ്സിിൽ
മൂടുപിിടിിച്ച പാാപത്തിിന്റെ� വിിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ�യെ�ങ്കിിലുംം അടിിപിിഴുതു പോ�ോകട്ടെെ.”(1990:46) എന്നുള്ള
ഡോ�ോക്ടറിിന്റെ� വാാക്കുകൾ അയാാൾക്കു പുതുവെ�ളിിച്ചംം പകരുന്നു. പത്തൊ�ൊമ്പതുകൊ�ൊല്ലംം മുമ്പ്് പ്രസ
വത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് മരണമടഞ്ഞ തന്റെ� ഭാാര്യയയുടെെ വേ�ർപാാടിിന്റെ� കഥകൂടിി ഡോ�ോക്ടർ വെ�ളുപ്പെ�ടു
ത്തുന്നതോ�ോടെെ, “ഞാാൻ... ഞാാൻ....അറിിവിില്ലാാത്ത...അല്ല, മൃഗംം…മൃഗംം…എന്തെ�ല്ലാം�ം ചെ�യ്തു...അയ്യോ�ോ”
(1990: 50) എന്നിിങ്ങനെ� അനുതാാപത്തിിന്റെ�യുംം പശ്ചാാത്താാപത്തിിന്റെ�യുംം തിിരിിച്ചറിിവിിലെ�ത്തുന്നു
പാാപ്പു. കത്തിിയെ�രിിഞ്ഞ കുടിിലിിൽനിിന്ന്്, അയാാളുടെെ ഭാാര്യയയുടെെ തണുത്തുറഞ്ഞ മൃതശരീീരത്തിിൽ
കിിടന്ന്് പാാലുകുടിിക്കുന്ന കുഞ്ഞിിനെ� ഡോ�ോക്ടർ രക്ഷിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നതോ�ോടെെ പാാപ്പുവിിന്റെ� മാാന
സാാന്തരംം പൂർണ്ണമാാകുന്നു. തന്റെ� രക്തത്തിിൽ പിിറന്ന, തന്റെ� ഭാാര്യയയുടെെ കണ്ണിിലുണ്ണിിയാായിിരുന്ന
കുഞ്ഞിിനെ� ശവംം കടിിച്ചുകീീറാാൻ വരുന്ന നാായ്ക്കുംം നരിിക്കുംം തിിന്നാാൻവേ�ണ്ടിി വിിട്ടുപോ�ോന്നതോ�ോർത്ത്്
അയാാൾ തീീക്ഷ്ണമാായിി ദുഃഃഖിിക്കുന്നു. “ഡോ�ോക്ടർ...ക്ഷമിിക്കണംം. എന്റെ�....എന്റെ� അറിിവുകേ�ട്്…അയ്യോ�ോ!
എന്തൊ�ൊരു ദ്രോ�ോഹിിയാാണ്് ഞാാൻ...പാാപിിയാാണ്് ഞാാൻ എന്റെ� ശരീീരത്തിിൽ അഴുക്കാാണ്് ” (1990: 54).
എന്നിിങ്ങനെ� പശ്ചാാത്താാപവിിവശനാാകുന്ന പാാപ്പുവിിലാാണ്് നാാടകംം പൂർണ്ണമാാകുന്നത്്. ‘സബർമതിി
ദൂരെെയാാണ്് ’ എന്ന നാാടകത്തിിൽനിിന്നു ഭിിന്നമാായിി ശുഭകരമാായ അന്ത്യയമാാണ്് ഈ നാാടകത്തിിന്റെ�ത്്.
ഭാാരതീീയ നാാടകപാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� വന്ദനശ്ലോ�ോകത്തിിനുപകരംം ഇവിിടെെ ബൈൈബിിൾ വാാക്യയങ്ങൾ
ഉയർന്നുകേ�ൾക്കുന്നു. നാാടകാാന്ത്യയത്തിിൽ മോ�ോളിി ബൈൈബിിൾ തുറന്നു വാായിിക്കുന്നു. “ഞാാനോ�ോ
നിിങ്ങളോ�ോടു പറയുന്നതു നിിങ്ങളുടെെ ശത്രുക്കളെ� സ്നേ�ഹിിപ്പിിൻ; നിിങ്ങളെെ ഉപദ്രവിിക്കുന്നവർക്കു വേ�ണ്ടിി
പ്രാാർത്ഥിിപ്പിിൻ; നിിന്നെ� വലത്തെ� ചെ�കിിട്ടത്തടിിക്കുന്നവന്് ഇടത്തേ�തുംം കാാട്ടിിക്കൊ�ൊടുക്കുക.”(1990:56)
ക്ഷമയോ�ോടെെ സത്യയത്തിിന്റെ� മാാർഗത്തിിൽ ചരിിക്കുന്ന അഹിംം�സാാവാാദിികൾക്കുള്ളതാാണ്് ആത്യയന്തിി
കവിിജയമെെന്ന ഗാാന്ധിിദർശനത്തിിന്റെ� വിിജയപ്രഘോ�ോണമാായിിത്തീീരുന്നു നാാടകംം.
ഗാാന്ധിിദർശനങ്ങളുടെെ പ്രതീീകമാായ വിിളക്കിിന്റെ� പ്രകാാശംം മാാനവകുലത്തെ� നന്മയുടെെ
സബർമതിി തീീരത്തേ�യ്ക്കു നയിിക്കുമെെന്ന പ്രതീീക്ഷയിിലാാണ്് ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്’ എന്ന നാാടകംം
അവസാാനിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ പ്രതിിനാായകനാായ മാാധവന്റെ� പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിരിി അവിിടെെ ഉയർന്നു കേ�ൾ
ക്കുന്നുണ്ട്് എന്ന വസ്തുത വിിസ്മരിിക്കാാനാാവിില്ല. താാൽക്കാാലിിക വിിജയംം തിിന്മയുടെെ പക്ഷത്തുള്ള മാാധ
വനുതന്നെ�. ഭാാരതീീയ നാാടകസങ്കല്പംം അനുസരിിച്ച്് ഇതൊ�ൊരു ശുഭാാന്തനാാടകമല്ല, ഇവിിടെെ നാായകന്്
അഭ്യുുദയംം സംംഭവിിക്കുന്നിില്ല. അങ്ങനെ� സംംഭവിിക്കുമെെന്ന പ്രതീീക്ഷ മാാത്രമേ�യുള്ളൂ. യഥാാർത്ഥത്തിിൽ
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ഗർഭസന്ധിിയിിലാാണ്് നാാടകാാന്ത്യംം�. ഇനിി വിിമർശനവുംം നിിർവ്വഹണവുംം നടക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. നാാടകാാ
ചാാര്യയനാായ ശങ്കരപ്പിിള്ളയ്ക്ക്് അറിിയാാത്തതല്ല ഇക്കാാര്യം�ം. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാവാംം� ‘സബർമതിി
ദൂരെെയാാണ്് ’ എന്ന നാാടകത്തിിന്് അനുപൂരകമാായിി ‘ദുരിിതങ്ങൾ രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം’ എന്ന
നാാടകംംകൂടിി അദ്ദേേഹംം രചിിച്ചത്്. ഒരു രാാത്രിിയിിലാാണ്് അന്ധനാായ വേ�ണു വിിളക്കുംം കയ്യിിലേ�ന്തിി
ക്കൊ�ൊണ്ട്് സബർമതിി ലക്ഷ്യയമാാക്കിി പുറപ്പെ�ടുന്നത്്. ‘സബർമതിി ദൂരെെയാാണ്്..ദൂരെെ...വളരെെ ദൂരെെ.’
എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ശാാന്തിിയുടെെ വാാക്കുകളിിലാാണ്് ആദ്യയനാാടകംം അവസാാനിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിൽ ‘ദുരിി
തങ്ങൾ രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുമാാത്രംം, എന്തെ�ന്നാാൽ നേ�രംം വെ�ളുക്കുമ്പോ�ോൾ സന്തോ�ോഷംം തിിരിിച്ചെ�ത്തുന്നു.’
എന്ന ഡോ�ോ. ജോ�ോണിിന്റെ� പ്രവാാചകശബ്ദത്തിിലാാണ്് രണ്ടാാമത്തെ� നാാടകംം പൂർത്തിിയാാകുന്നത്്.
അതോ�ോടെെ നാാടകകാാരന്റെ� കർമ്മംം ഫലമണിിയുകയുംം ഫലശ്രുതിി വെ�ളിിവാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഗാാന്ധിിദർശനംം അതിിന്റെ� പൂർണത കൈൈവരിിക്കുന്നതോ�ോടെെ നിിർവ്വഹണസന്ധിി കടന്ന്് നാാടകംം
ശുഭപര്യയവസാായിിയാായിിത്തീീരുന്നു.
ഒരു ശ്ലോ�ോകത്തിിൽ അർത്ഥപൂർത്തിിവരാാതെ� അടുത്ത ശ്ലോ�ോകത്തിിലേ�ക്കുകൂടിി അർത്ഥവ്യാാ�പനംം
നടക്കുന്ന യുഗ്മകങ്ങൾ കവിിതയിിൽ സാാധാാരണമാാണ്്. പക്ഷേ�, ഒരു നാാടകത്തിിൽ അർത്ഥപൂർത്തിി
വരാാതെ� മറ്റൊ�ൊരു നാാടകംംകൂടിി രചിിക്കുന്ന പുതുമ മലയാാളനാാടകചരിിത്രത്തിിൽതന്നെ� അപൂർവ്വമാാണ്്.
ഗാാന്ധിിദർശനത്തിിന്റെ� ആശയഗരിിമയുംം അവയുടെെ അനുസ്യൂൂതിിയുംം അവ സമകാാലിികസാാഹചര്യയ
ത്തിിൽ നേ�രിിടുന്ന വെ�ല്ലുവിിളിികളുംം അതിിന്റെ� തീീക്ഷ്ണതയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കാാനുള്ള പരിിശ്രമമാാകാംം�
അസാാധാാരണമാായ ഈ നാാടകത്തുടർച്ചയെ� സാാദ്ധ്യയമാാക്കിിയത്്. ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ജീീവിിതകാാലത്ത്്
എന്നതുപോ�ോലെ� ഇന്നുംം ഗാാന്ധിിമാാർഗംം ഒരേ� സമയംം പുരസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം തിിരസ്കരിിക്കപ്പെ�ടു
കയുംം ചെ�യ്യുന്നു എന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ�യാാണ്് നവഖലിിയിിൽനിിന്ന്് സബർമതിിയിിലേ�ക്കുള്ള
പരിിണതിിയെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഗാാന്ധിിനാാടകദ്വവയത്തിിലൂടെെ ശങ്കരപ്പിിള്ള സഫലമാാക്കുന്നത്്.
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ഡോ�ോ. സിിബിി കുര്യയൻ
മധുര കാാമരാാജ്് സർവ്വകലാാശാാല, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാല, സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേേഴ്സ്് എന്നിിവിിടങ്ങ
ളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ഇപ്പോ�ോൾ,കുറവിിലങ്ങാാട്് ദേേവമാാതാാ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാളഗവേ�ഷണ വിിഭാാഗംം മേ�ധാാവിി.
മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണമാാർഗദർശിിയുംം യു.ജിി. ബോ�ോർഡ്് ഓഫ്് സ്റ്റഡീീസ്്
ചെ�യർപേ�ഴ്സനുമാാണ്്.

നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം
ജയപ്രകാാശ്് കുളൂരിിന്റെ� നാാടകവേ�ദിിയിില്
നിിധിിന്യയ പിി.

ഗവേ�ഷക, ഗവ. ആർട്്സ്് & സയന്സ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� പ്രാായോ�ോഗിികവിിതാാനംം മലയാാള നാാടകവേ�ദിിയിില് പ്രയോ�ോഗിിച്ചു നോ�ോക്കാാ
നുള്ള ശ്രമംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്് പ്രമുഖ നാാടകപ്രവർത്തകനാായ ജയപ്രകാാശ്് കുളൂരാാണ്്. രംംഗാാ
വതരണത്തിിന്റെ� ഒരുക്കംം, അവതരണംം എന്നീീ തലങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം സ്വവതന്ത്രവുംം വ്യയത്യയസ്തവുമാായ
രീീതിികൾ അദ്ദേ�ഹംം നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിില്നിിന്ന്് സ്വീീ�കരിിച്ചു എന്ന്് അന്വേ�േഷിിച്ചറിിയുകയാാണ്് ഈ
പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� ഉദ്ദേേശ്യംം� .
അരങ്ങ്്, നരവംംശവിിജ്ഞാാനംം, അനുഷ്ഠാാനംം എന്നിിവയെ� പശ്ചാാത്തലമാാക്കിി വിികസിിച്ചു വന്ന
നാാട്യയപഠനമെെന്ന സമീീപനത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിികളാാണ്് റിിച്ചാാർഡ്് ഷെ�ഹ്നറുംം അനുയാായിികളുംം.
റിിച്ചാാർഡ്് ഷെ�ഹ്നർ ‘നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തംം’ (1994) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലൂടെെ നാാട്യയപഠനങ്ങൾക്ക്് പുതിിയ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം നല്കിി. ഷെ�ഹ്നർ നേ�തൃത്വംം� നല്കിിയ ബൗൗദ്ധിികപരിിശ്രമങ്ങൾ അരങ്ങ്്, സംംഗീീതംം,
കാായിികവിിനോ�ോദങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാാനംം, റിിഹേ�ഴ്സല് തുടങ്ങിിയ സാാമൂഹിിക വൃത്തിികളെെ നാാട്യയമെെന്ന
ഗണമാായിി സമീീപിിച്ചു. നാാട്യയവേ�ദിികളുടെെ നിിർമ്മാാണംം എന്നത്് സ്ഥലങ്ങളെ� (Space) സാംം�സ്കാാ
രിികമാായിി നിിർവചിിക്കപ്പെ�ട്ട ഈ സ്ഥാാനങ്ങളാാക്കിി (Place) മാാറ്റുന്ന പ്രക്രിിയയാാണെ�ന്ന്് റിിച്ചാാർഡ്്
ഷെ�ഹ്നർ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
നാാട്യയമെെന്നത്് നിിർമ്മാാണ നിിർവഹണ പ്രക്രിിയകളുടെെ വിിശാാല മണ്ഡലമാാണ്്. മനുഷ്യയ
വൃത്തിിയുടെെ സകല മുഖങ്ങളെെയുംം സമാാഹരിിക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലമാാണ്് നാാട്യയപഠനങ്ങളുടെെ
അടിിത്തറ. ഒരു സംംഘമോ�ോ വ്യയക്തിിയോ�ോ മറ്റൊ�ൊരു സംംഘത്തിിന്റെ�യോ�ോ വ്യയക്തിിയുടെെയോ�ോ
സാാന്നിിധ്യയത്തിില് അവരെെ അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്ന വൃത്തിിയാാണ്് നാാട്യം�ം. നാാട്യയപഠനത്തിില്
ലാാവണ്യയപരമാായിി വേ�ർതിിരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഗണങ്ങളെെ അതിിലംംഘിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വൃത്തിിയെ� പൊ�ൊതുമണ്ഡ
ലത്തിിലേ�ക്ക്് സമാാഹരിിക്കുകയുംം സാാമൂഹിികമാായ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം നല്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഉദാാഹരണ
ത്തിിന്് നാാട്യയകാാരന് അരങ്ങിില് രംംഗവേ�ദിിയുടെെ പരിിധിിക്കുള്ളിില് ഒതുക്കപ്പെ�ടുന്ന പാാരമ്പര്യയരീീതിി
യിില്നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി നാാട്യയമെെന്ന പുതിിയ സങ്കല്പനത്തിില് അരങ്ങ്് നാാട്യയപ്രക്രിിയയിിലെ� ഒരു
കണ്ണിി മാാത്രമാാണ്്. നാാട്യയകാാരന് മാാത്രമല്ല പ്രേ�ക്ഷകരുംം സംംഘാാടകരുംം ഐസ്ക്രീീമുംം ടിിക്കറ്റുമെെല്ലാം�ം
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വിില്ക്കുന്നവരുമൊ�ൊക്കെ�യടങ്ങുന്ന വിിപുലമാായ വ്യയവഹാാരമാാണ്് ഈ സങ്കല്പമനുസരിിച്ച്് നാാട്യം�ം.
നാാട്യയപഠനത്തിില് രാാഷ്ട്രീീയമോ�ോ സാംം�സ്കാാരിികമോ�ോ കലാാപരമോ�ോ ആയ വൃത്തിികൾക്ക്് ഒരേ�
സമയംം സാാമൂഹിികംം, ലാാവണ്യാാ�ത്മകംം എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ട്് തലങ്ങളുണ്ട്്. സാാമൂഹിിക വൃത്തിിയെ�
മാാധ്യയമമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് നാാട്യയപഠനംം വീീക്ഷിിക്കുന്നത്്. സമൂഹത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം സ്വവ
ത്വവത്തിില് ലീീനമാായിിട്ടുള്ള അപരത്വവത്തെ�യുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാന് നാാട്യാ�ാവിിഷ്ക്കാാരങ്ങൾ പഠിിച്ചാാല്
മതിിയെ�ന്നാാണ്് നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� പക്ഷംം. നിിരന്തരപരിിണാാമത്തിിന്റെ�യുംം അസ്ഥിിരതയുടെെ
യുംം ലോ�ോകത്ത്്, സംംഭവങ്ങളുടെെയുംം വൃത്തിികളുടെെയുംം പ്രതിിഭാാസങ്ങളുടെെയുംം വലിിയൊ�ൊരു നിിരയെ�
നാാട്യയമാായിി വിിലയിിരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് സാാമൂഹിിക ജീീവിിതത്തെ�പ്പറ്റിി തിിരിിച്ചറിിവുകൾ രൂപീീകരിിക്കുക
യാാണ്് നാാട്യയപഠനംം. സ്വവത്വംം� നിിത്യയജീീവിിതത്തിില് ഏതെ�ല്ലാം�ം രീീതിിയിില് അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നുവോ�ോ
അതെ�ല്ലാംം� നാാട്യയപ്രകടനങ്ങളാായിി വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. അരങ്ങ്്, നൃത്തംം, മറ്റു കലാാരൂപങ്ങൾ
എന്നിിവയുടെെ നിിരാാസമല്ല നാാട്യയപഠനംം. സാാമ്പ്രദാായിിക കലാാചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിയെ� അതു തച്ചുടക്കു
ന്നു. കലാാപരതയേ�ക്കാാൾ നാാട്യയപരതക്കാാണ്് പ്രാാമുഖ്യംം� എന്ന വാാദമാാണ്് ഇതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം.
ജയപ്രകാാശ്് കുളൂർ ഈ സിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� അന്തസത്തയെ� എങ്ങനെ� സ്വാാ�ശീീകരിിച്ചുവെ�ന്നുംം
രചനയിിലുംം പരിിശീീലനത്തിിലുംം അരങ്ങിിലുംം ഇത്് എത്രമാാത്രംം കേ�രളീീയ സംംസ്ക്കാാരത്തിിലേ�ക്ക്് അനു
രൂപീീകരണംം നടത്തിിയെ�ന്നുംം പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നത്് കൗൗതുകകരമാാണ്്. കുളൂരിിയന് തിിയേ�റ്ററിില് പരിി
ശീീലിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട്് വേ�ദിിയിിലെ�ത്തുന്ന അഭിിനേ�താാവിിന്റെ� കഥാാപാാത്രംം പരകാായപ്രവേ�ശത്തിിലെ�ന്നവ
ണ്ണംം ലയിിച്ചു ചേ�രുന്നത്് സാാധാാരണമാായ ഒരു കാാഴ്ചയാാണ്്. ഇതിിനാായിി നാാടകസന്ദർഭത്തിിലേ�തിിന്്
സമാാനമാായ അനുഭവങ്ങൾ ജീീവിിതത്തിില്നിിന്നുംം ആർജ്ജിിച്ചെ�ടുക്കുകയോ�ോ അവതരണസമയംം
സ്വവജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതലത്തിില് ഓർത്തെ�ടുത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുകയോ�ോ വേ�ണമെെന്ന്് കുളൂർ
പരിിശീീലനവേ�ളയിില് അഭിിനേ�താാക്കളോ�ോട്് നിിഷ്കർഷിിക്കാാറുണ്ട്്. അഭിിനേ�താാവ്് കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ�
ആത്മാാവ്് കണ്ടെ�ത്തിി തന്റെ� സത്തയിിലേ�ക്ക്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുംം വരെെ കുളൂർ നാാടക പരിിശീീലനംം
തുടർന്നു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുംം. ദീീർഘകാാലത്തെ� പരിിശീീലനത്തിിലൂടെെ പേ�ർത്തുംം പേ�ർത്തുംം ഉറപ്പിിച്ച
ഒരു നോ�ോട്ടംം, ഒരു ഭാാവംം, ഒരു വാാക്ക്്, ഒരു മൂളല് എന്നിിവ അഭിിനേ�താാവ്് രംംഗവേ�ദിിയിില് അവത
രിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ; ഇത്് ഇപ്പോ�ോൾ അഭിിനേ�താാവിില് ഉരുവംം കൊ�ൊണ്ടതല്ലേ�യെ�ന്ന്് കാാണിികൾക്ക്്
തോ�ോന്നുംം. ഈ സജീീവതയുംം അനുനൈൈമിിഷിികതയുമാാണ്് കുളൂർ നാാടകത്തെ� സ്വവതവേ�യുള്ള മലയാാള
നാാടകവേ�ദിിയിില് നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്ന ഘടകംം.
സ്ക്രിിപ്്റ്റിിന്് പരമപ്രാാധാാന്യയമുള്ള ആദ്യയകാാല നാാടകങ്ങളിില്നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി സ്ക്രിിപ്്റ്റിിനേ�
ക്കാാൾ പ്രാാധാാന്യംം� അഭിിനേ�താാക്കൾക്കുനല്കിി. സ്ക്രിിപ്്റ്റ്് മനഃഃപാാഠമാാക്കിി സംംഭാാഷണങ്ങൾ സ്വാാ�യ
ത്തമാാക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ തയ്യാാറെെടുപ്പുകളുംം കുളൂരിിന്റെ� തിിയേ�റ്ററിില്
ദിിനേ�നയെ�ന്നോ�ോണംം നടക്കുന്നു. ശ്വവസനക്രമീീകരണ പരിിശീീലനംം, ശബ്ദക്രമീീകരണ പരിിശീീലനംം,
മെെഡിിറ്റേ�ഷന്, കാായിികപരിിശീീലനങ്ങൾ തുടങ്ങിി നിിരവധിി പരിിശീീലനങ്ങൾ നാാടക പഠനത്തിിന്്
സമാാന്തരമാായിിത്തന്നെ� നടക്കുംം. അഭിിനയത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ഭാാവിികതയുംം സത്യയസന്ധതയുംം ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളുന്ന രീീതിിയാാണ്് കുളൂരിിന്റെ� തിിയേ�റ്ററിിന്റെ� മുഖമുദ്ര. കഥാാപാാത്രമാാവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന മാാനറിിസങ്ങൾ,
ജസ്റ്റേ�ഴ്സുകൾ എന്താാണ്് എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയാാന് അഭിിനേ�താാവിിന്് പൂർണമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നല്കുന്നു.
അത്് സ്വവയംം കണ്ടെ�ത്താാന് അഭിിനേ�താാവിിനെ� നിിരന്തരംം പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
സ്വവതന്ത്രനാാടകങ്ങളിില് രണ്ടുതരംം കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ കുളൂർ സൃഷ്ടിിക്കാാറുണ്ട്്. ഒന്ന്് തന്റെ�തന്നെ�
അറിിവുംം അനുഭവവുംം ഭാാവനയുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങൾ, രണ്ടാാമത്തേ�ത്് നാാട
കമോ�ോഹവുമാായിി സമീീപിിക്കുന്ന നടീീനടന്മാാരുമാായിി നിിരന്തരംം ഇടപെ�ടുന്നതിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടുവരുന്ന
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അവരുടെെ അനുഭവപരിിസരങ്ങളിിലുള്ള കഥാാപാാത്രങ്ങൾ. അരങ്ങിിന്റെ� കാാര്യയത്തിില് നിിരന്തരമാായിി
പരീീക്ഷണങ്ങളിിലേ�ർപ്പെ�ട്ട്് പാാരമ്പര്യയരീീതിികളെെയെ�ല്ലാം�ം മാാറ്റിിമറിിച്ച നാാടക സംംവിിധാായകനാാണ്്
ജയപ്രകാാശ്് കുളൂർ എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� നാാടകരൂപീീ
കരണ പ്രക്രിിയ വ്യയത്യയസ്തമാായതിിനാാലാാണ്്. കുളൂരിിന്റെ� നാാടകങ്ങൾ ഏത്് ഭൗ�തിിക പരിിസരത്തിിലുംം
അവതരിിപ്പിിക്കാംം� എന്നൊ�ൊരു സവിിശേ�ഷത കൂടിി ഉണ്ടാാവുന്നത്് നാാടകത്തിിന്റെ� ആഴങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
അദ്ദേേഹംം അത്രമേ�ല് ഇറങ്ങിിച്ചെ�ന്നതിിനാാലാാവാം�ം. മനുഷ്യയനടക്കമുള്ള ജൈൈവ അജൈൈവ ഘടക
ങ്ങൾക്കുംം നാാടകത്തിില് ഒരു സ്ഥാാനവുംം സംംവേ�ദനവുംം ഉണ്ട്് എന്നദ്ദേേഹംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. തലേ�ന്ന്്
പോ�ോസ്റ്റർ വെ�ച്ച്് അറിിയിിപ്പ്് നല്കിി തെ�രുവിിലെ� പ്രധാാന സ്ഥലത്ത്് ആൾക്കൂട്ടവുമാായിി സംംവേ�ദന
സാാധ്യയതയുള്ള നാാടകമവതരിിപ്പിിക്കുന്നു ജയപ്രകാാശ്് കുളൂർ. അവസാാനംം നാാടകത്തിിലെ� പ്രശ്നംം
തെ�രുവിിലെ� കാാണിികൾക്ക്് അവരോ�ോരുത്തരുടെെയുംം പ്രശ്നമാായിി മാാറുകയുംം അവർ സ്വവയംം വിിമർശ
നത്തിിന്് മുതിിരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. തിിരുവനന്തപുരത്ത്് സെ�ക്രട്ടറിിയേ�റ്റിിന്റെ� പരിിസരത്ത്് ജനനിിബിി
ഡപ്രദേേശങ്ങളിില് വിിളക്കുമാായിി ഇരുട്ടന്വേ�േഷിിച്ച്് നടക്കുന്ന ഒരാാളുടെെ വിിനിിമയമാാണ്് ‘അനന്തരമ’
(Unended Drama). നന്മ പ്രകാാശമാാനമാാകുമ്പോ�ോൾ തിിന്മയ്ക്ക്് നിിലനിില്പ്പിില്ലാാതെ�യാാകുന്നു എന്ന
ദാാർശനിിക നിിലപാാടാാണ്് ഈ നാാടകംം കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുന്ന സന്ദേ�ശംം. മരണംം എന്ന നിിരുപാാധിി
കമാായ അവസ്ഥ മനുഷ്യയന്റെ� നിിരർത്ഥകമാായ പരസ്പരപോ�ോരാാട്ടങ്ങൾക്ക്് അറുതിിവരുത്തുംം എന്ന
പ്രതീീക്ഷ പങ്കിിടുന്ന കുളൂരിിന്റെ� ‘മരണ നാാടകംം’ അഭിിനേ�താാക്കൾ ഇല്ലാാതെ� ഓരോ�ോ കാാണിിയുംം നാാട
കത്തിിലെ� കഥാാപാാത്രമാാകുന്ന പരീീക്ഷണ നാാടകമാാണ്്. ‘പാാലംം’ എന്ന നാാടകത്തിിന്റെ� അരങ്ങ്്
,പാാലമാാണ്്. ഏത്് സമയത്തുംം ക്ലാാസ്് റൂമിിലോ�ോ അങ്ങാാടിിയിിലോ�ോ അരങ്ങിിലോ�ോ മുറ്റത്തോ�ോ സ്റ്റേ�ഡിിയ
ത്തിിലോ�ോ എവിിടെെയുംം പ്രത്യേ�േകംം മേ�യ്ക്കപ്പോ�ോ ആഹാാര്യയക്രമമോ�ോ ഇല്ലാാതെ� വെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ�യോ�ോ രംംഗസ
ജ്ജീീകരണങ്ങളുടെെയോ�ോ ആർഭാാടമിില്ലാാതെ� അവതരിിപ്പിിക്കാാവുന്നവയാാണ്് കുളൂരിിന്റെ� നാാടകങ്ങൾ.
നാാട്യയത്തിിലെ� ചേ�ഷ്ടകൾ (Performance behaviour) സവിിശേ�ഷ ശ്രദ്ധയാാവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന
വിിഷയമാാണ്്. നിിയമബദ്ധവുംം ചിിട്ടയൊ�ൊത്തതുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ദുഷ്ക്കരവുമാായിിരിിക്കുംം നാാട്യയചേ�
ഷ്ടകൾ. നാാട്യം�ം സ്ഥിിരമാായ സാാമ്പ്രദാായിികമാായ പാാതകളിിലൂടെെ ചരിിക്കുന്ന ക്രിിയയല്ല. നാാട്യാ�ാവത
രണത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ നിിമിിഷവുംം പുനർചിിന്തനവുംം പുനരവതരണവുംം നടക്കുന്നുണ്ട്്. നവീീകരണവുംം
വഴിിമാാറ്റവുംം നിിരന്തരംം സംംഭവിിക്കുന്നു.
കുളൂരിിന്റെ� തിിയേ�റ്ററിിലെ� നാാടകാാവതരണത്തിിന്് മുമ്പുള്ള ഒരുക്കംം ഇങ്ങനെ� സംംഗ്രഹിിക്കാംം�.
അഭിിനേ�താാവ്് രചിിതപാാഠംം ഹൃദിിസ്ഥമാാക്കല്, കുളൂരുംം അഭിിനേ�താാക്കളുംം ചേ�ർന്നുള്ള നാാടകവിിശക
ലനംം, സ്ഥലകാാലങ്ങൾ സംംഭവങ്ങളുടെെ ഉള്ളറകൾ എന്നിിവ ആലോ�ോചിിച്ചുറപ്പിിക്കല്, കഥാാപാാത്രവിി
ശ്ലേ�ഷണംം, കഥാാപാാത്ര സന്നിിവേ�ശത്തിിന്് അഭിിനേ�താാക്കളുടെെ സ്വവയംംപരിിശീീലനംം. ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ശാാരീീരിിക, മാാനസിിക, ശബ്ദപരിിശീീലനങ്ങൾ. ഈ ഘട്ടത്തിില് അനവരതമാായ വാാദപ്രതിിവാാദങ്ങ
ളിിലൂടെെ സംംവിിധാായകന് നാാടകഗാാത്രത്തിില് ഇടപെ�ടുന്നു. പിിന്നീീട്് ആകസ്മിിക അതിിഥിികൾക്ക്്
മുമ്പിിലുംം ക്ഷണിിക്കപ്പെ�ട്ട സദസ്സിിന്് മുമ്പിിലുംം നാാടകാാവതരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. തുടർന്ന്് സദസ്സിിന്റെ�
അഭിിപ്രാായങ്ങളിിൽ സ്വീീ�കാാര്യയമാായത്് ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ടുള്ള തിിരുത്തല് പരിിശീീലനമാാണ്് നടക്കുന്നു.
കാാണിികളെെ മുന്നിില് കണ്ടാാണ്് കുളൂർ എപ്പോ�ോഴുംം നാാടകംം ആസൂത്രണംം ചെ�യ്യുക. അതുകൊ�ൊണ്ട്്
തന്നെ� അരങ്ങിിനൊ�ൊപ്പംം കാാണിികളുടെെ മനസ്സിിലുംം കൂടിിയാാണ്് നാാടകംം അരങ്ങേ�റുക. നാാടകംം
കഴിിഞ്ഞ്് വീീട്ടിിലെ�ത്തിിയാാലുംം നാാടകത്തിിലെ� കഥാാപാാത്രമോ�ോ കഥയോ�ോ ഒരു വാാക്കോ�ോ നോ�ോട്ടമോ�ോ
ഒക്കെ� കാാണിിക്കുള്ളിില് ബാാക്കിി നിില്ക്കുന്നതുംം ഇക്കാാരണത്താാലാാണ്്. കുളൂരിിന്റെ� നാാടകംം
സംംഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നത്്. കൊ�ൊങ്കിിണിി മാാതൃഭാാഷയുംം മലയാാളംം ഒന്നാംം�
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ഭാാഷയുമാായ കുളൂരിിന്് മലയാാളത്തിില് സൂക്ഷ്മധാാരണ വളർത്താാനാായിിട്ടുണ്ട്് എന്നതിിന്് അദ്ദേ�ഹത്തിി
ന്റെ� നാാടകങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്് സാാക്ഷ്യംം�. കുളൂരിിന്റെ� നാാടകവേ�ദിിയിില് അഭിിനേ�താാവ്് കാാണിികൾ
ക്കിിടയിിലേ�ക്കിിറങ്ങിിച്ചെ�ന്ന്് അഭിിപ്രാായംം ചോ�ോദിിക്കാാനുംം തർക്കിിക്കാാനുംം കാാണിി പോ�ോലുമറിിയാാതെ�
കാാണിിയെ� മറ്റൊ�ൊരു കഥാാപാാത്രമാായിി മാാറ്റാാനുമൊ�ൊക്കെ�യുള്ള സാാമർത്ഥ്യംം� കാാണിിക്കാാറുണ്ട്്. ഈ
തലത്തിിലെ�ത്തുന്നതിിന്് മുമ്പ്് അഭിിനേ�താാവ്് അതിികഠിിനമാായ പരിിശീീലനത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടേേണ്ടതുണ്ട്്.
കാാണിികളെെ അഭിിനേ�താാവിിനൊ�ൊപ്പമുയർത്താാന് പരമാാവധിി അവർക്കടുത്തെ�ത്തിി കഥാാപാാത്രത്തിി
ന്റെ� അവസ്ഥ അതിിതീീവ്രമാായിി കാാണിികളെ� അനുഭവിിപ്പിിക്കണംം. കണ്ടു ശീീലിിച്ച നാാടകാാഭിിനയരീീതിി
യല്ലാാതെ� യഥാാർത്ഥ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� യഥാാർത്ഥ ചിിത്രീീകരണമല്ലാാത്ത ഇതിിനിിടയിിലെ�വിിടെെയോ�ോ
വരുന്ന കൃത്യയമാായ അളവിിലുള്ള അഭിിനയത്തിിന്റെ� പിിച്ച്്, കഥാാപാാത്രത്തിിനാായിി അഭിിനേ�താാവ്് അത്്
കണ്ടെ�ത്തുകതന്നെ� വേ�ണംം. ഈ പാാകത്തിിലാാകാാന് അഭിിനേ�താാവിിന്് രണ്ടാാഴ്്ച്ചയോ�ോ രണ്ടുമാാസമോ�ോ
രണ്ടുവർഷമോ�ോ ഇനിി ഇരുപതുവർഷമാാണോ�ോ വേ�ണ്ടിിവരിിക എന്നത്് പ്രവചനാാതീീതമാാണ്്.
ഒരു നാാടകംം രംംഗത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് പിിന്നിിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിില് പലകാാലങ്ങളിില്
പലതരംം സമീീപനങ്ങളാാണ്് കുളൂർ പുലർത്തിിയത്്. ആദ്യയകാാലങ്ങളിില് അഭിിനയിിച്ചുംം സംംഭാാഷണ
ങ്ങൾ എങ്ങനെ� അവതരിിപ്പിിക്കണമെെന്ന്് കാാണിിച്ചുകൊ�ൊടുത്തുമാാണ്് പരിിശീീലിിപ്പിിച്ചിിരുന്നതെ�ങ്കിില്
പിിന്നീീട്് കഥാാപാാത്രത്തെ� കണ്ടെ�ത്താാന് അഭിിനേ�താാക്കൾക്ക്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നല്കിി കഥാാപാാത്രത്തെ�
മോ�ോൾഡ്് ചെ�യ്തെ�ടുക്കുന്ന രീീതിിയാാണ്് കുളൂർ അവലംംബിിച്ചത്്. ‘അപ്പുണ്ണിികളുടെെ റേ�ഡിിയോ�ോ’ എന്ന
നാാടകംം ആദ്യം�ം അരങ്ങിിലെ�ത്താാന് ഒരു വർഷമെെടുത്തു എന്നു പറയുമ്പോ�ോൾ അതിിലെ� അഭിിനേ�
താാക്കളാായ ശശിി എരഞ്ഞിിക്കലുംം ഹരീീഷ്് പേ�രടിിയുംം മാാനസിികമാായുംം ശാാരീീരിികമാായുംം അപ്പുവുംം
ഉണ്ണിിയുമാായിി മാാറാാനെ�ടുത്ത ദൂരമാാണ്് ആ ഒരു വർഷംം. അപ്പുവിിന്റെ�യുംം ഉണ്ണിിയുടെെയുംം സംംഭാാഷണ
ത്തിിലെ�വിിടെെയെ�ങ്കിിലുംം ഒളിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്ന ചിില സംംഗതിികൾ കണ്ടെ�ത്താാന് നാാടകത്തിിലെ�വിിടെെയുംം
പരാാമർശിിക്കാാത്ത വലിിയൊ�ൊരു കഥ അന്വേ�േഷിിച്ച്് അവർക്ക്് പോ�ോകേ�ണ്ടതാായിി വരുംം. നാാടകത്തിില്
തീീരുമാാനിിക്കപ്പെ�ട്ട അപ്പുവിിന്റെ�യുംം ഉണ്ണിിയുടെെയുംം വെ�ളിിവാാക്കപ്പെ�ടാാത്ത വീീട്്, അച്ഛനുംം അമ്മയുംം,
പഠിിച്ച സ്കൂൾ, കുട്ടിിക്കാാലംം, കുട്ടിിക്കാാലത്തുംം കൗൗമാാരത്തിിലുംം നേ�രിിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ�യിിങ്ങനെ�
നാാടകത്തിില് കാാണിിക്കാാത്ത കാാണിികളുമാായിി പങ്കുവെ�ക്കേ�ണ്ടതിില്ലാാത്ത പിിന്നാാമ്പുറക്കഥകൾ
അനവധിി ആഴത്തിില് ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്തതിിന്് ശേ�ഷമാാണ്് അപ്പു, ഉണ്ണിി എന്നീീ കഥാാപാാത്രങ്ങൾ
അരങ്ങിിലെ�ത്തുന്നത്്. കുളൂരിിയന് തിിയ്യേ�റ്ററിിന്റെ� ഒരു പ്രധാാന സവിിശേ�ഷത ഇതാാണ്്. അഭിിനേ�താാവ്്
സ്വവന്തംം നിിലക്ക്് വിികസിിപ്പിിക്കേ�ണ്ട അംംശമാാണിിത്്. കഥാാപാാത്രത്തിിനുവേ�ണ്ടിി ഇത്തരത്തിില് വിിക
സിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന അംംസ്കൃതവസ്തുക്കളിില് നിിന്നുംം ഏറ്റവുംം അനുയോ�ോജ്യയമാായ വാാക്കോ�ോ വാാക്യയമോ�ോ
ഭാാവമോ�ോ രംംഗമോ�ോ എന്തുമാാകട്ടെെ കുളൂരിിന്റെ� സമ്മതത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണ്് അന്തിിമമാാക്കുക.
പിിന്നീീട്് ഇതിില് നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി അഭിിനയത്തിിന്റെ� വഴിിയിിലേ�ക്ക്് അഭിിനേ�താാക്കളെെ
നയിിക്കുന്നതിിന്് എഴുതിിവെ�ച്ച നാാടക സ്ക്രിിപ്്റ്റുകൾ പലതുംം മാാറിിമാാറിി പരിിശീീലന സമയത്ത്് ജയപ്ര
കാാശ്് കുളൂർ നല്കുന്നു. ആദ്യം�ം നല്കിിയ സ്ക്രിിപ്്റ്റിില് ഏറെെ ശ്രമിിച്ച്് മനഃഃപാാഠമാാക്കിി അഭിിനയിിച്ച്്
പരിിശീീലനംം നടത്തുന്നതിിനിിടയിിലാാകുംം ഇനിി മറ്റൊ�ൊന്ന്് പഠിിക്കൂ എന്ന്് നിിർദ്ദേേശിിക്കുക. വ്യയത്യയസ്ത
കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ സ്വീീ�കരിിക്കാാന് മനസ്സൊ�ൊരുക്കുന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായോ�ോ നല്കിിയ കഥാാപാാത്രത്തെ�
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാന് അഭിിനേ�താാവ്് പാാകപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല എന്ന തോ�ോന്നലിിന്റെ� ഭാാഗമാായോ�ോ ആകാംം� സ്ക്രിി
പ്്റ്റ്് ഇപ്രകാാരംം മാാറ്റിിനല്കുന്നത്്. ഒരു കഥാാപാാത്രത്തെ� മിികവുറ്റതാാക്കിിക്കഴിിഞ്ഞ്് വേ�റെെ കഥാാ
പാാത്രങ്ങളെെ അവതരിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടിിവരുമ്പോ�ോൾ ആദ്യയ കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകൾ മറ്റു
കഥാാപാാത്രങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ആവേ�ശിിക്കുന്നതു തടയുന്നതിിനുംം വ്യയത്യയസ്ത കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ ഒരേ� സമയംം
പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുന്നു.
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പ്രമേേയാാവതരണത്തിില് ആദിിമധ്യാാ�ന്തപ്പൊ�ൊരുത്തംം വീീക്ഷിിക്കുന്ന നാാടകങ്ങളുംം, ഇതിില്
നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി നാാടകത്തിിന്റെ� അവസാാനംം സ്ക്രിിപ്്റ്റിിനിിടയിില് എവിിടെെയെ�ങ്കിിലുംം എഴുതിിച്ചേ�ർ
ക്കുന്ന തരംം നാാടകങ്ങളുംം ജയപ്രകാാശ്് കുളൂർ രചിിക്കാാറുണ്ട്്. പ്രതിിഭാാധനനാായ സംംവിിധാായകന്റെ�
കൈൈയ്യിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോഴാാണ്് കുളൂരിിന്റെ� സ്ക്രിിപ്്റ്റിിനെ� എങ്ങനെ� ആവിിഷ്ക്കരിിക്കണമെെന്ന ശരിിയാായ
തീീരുമാാനത്തിിലെ�ത്തുന്നത്്.
അഭിിനേ�താാവിിന്റെ� മാാനസിികമാായ വളർച്ചയേ�യുംം ഒടുവിിലെ�ത്തേ�ണ്ട ലക്ഷ്യയസ്ഥാാനത്തേ�യുംം
പറ്റിി കുളൂർ പറയുന്നുണ്ട്്. നാാടകംം അഭിിനയിിക്കണമെെന്ന മോ�ോഹവുമാായിി എത്തുന്ന അഭിിനേ�താാവിിന്റെ�
ആദ്യയ ഘട്ടത്തിിലെ� ആഗ്രഹംം ഒരു നാാടകംം പഠിിക്കണംം, ആളുകൾക്ക്് മുമ്പിില് അഭിിനയിിക്കണംം
കാാണിികളുടെെ പ്രശംംസ ഏറ്റുവാാങ്ങണംം എന്നൊ�ൊക്കെ�യാാണ്്. ഇതെ�ല്ലാം�ം മാാറിി ഒരു കാാണിിയുമിില്ലെ�
ങ്കിിലുംം അവനവന്റെ� ആത്മസംംതൃപ്തിിക്കുവേ�ണ്ടിി നാാടകംം കളിിക്കണമെെന്ന ഘട്ടത്തിിലേ�ക്ക്് എപ്പോ�ോൾ
എത്തുന്നുവോ�ോ അവിിടെെയാാണ്് അഭിിനേ�താാവ്് പൂർണനാാകുന്നത്്. സ്ക്രിിപ്്റ്റിിലെ� ഭാാഷയെ� അഭിിനേ�താാ
വിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷയോ�ോ വ്യയക്തിിഭാാഷയോ�ോ ഒക്കെ�യാാക്കിി മാാറ്റാാന് കുളൂർ അനുവദിിക്കാാറുണ്ട്്.
‘ഗൗൗതമബുദ്ധന്’ പോ�ോലെ�യുള്ള നാാടകത്തിില് ഇതിില് നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി സ്ക്രിിപ്്റ്റിിലെ� ഭാാഷ
അതേ�പടിി പാാലിിക്കണമെെന്ന്് കുളൂർ നിിർബന്ധംം പിിടിിക്കുന്നു. അഭിിനേ�താാക്കളെ� കഥാാപാാത്രങ്ങളാാ
ക്കിി മാാറ്റുന്നതിിന്് അവരുടെെ സ്വവഭാാവ സവിിശേ�ഷതകളുംം പെ�രുമാാറ്റരീീതിിയുംം കഴിിവുംം ദൗ�ർബല്യയവുംം
ജീീവിിതപശ്ചാാത്തലവുംം എല്ലാം�ം പരിിഗണിിച്ചാാണ്് കുളൂർ തന്ത്രങ്ങളൊ�ൊരുക്കുന്നത്്. ഇതിിനാായിി ദേേഷ്യംം�
പിിടിിപ്പിിച്ചുംം ഈഗോ�ോയെ� മുറിിപ്പെ�ടുത്തിിയുംം പ്രകോ�ോപിിപ്പിിച്ചുംം ചിില പരിിശീീലന മുറകളിിലൂടെെയുംം വെ�റുംം
ചർച്ചയിിലൂടെെയുമെെല്ലാം�ം അഭിിനേ�താാവിിനെ� കഥാാപാാത്രമാാകാാന് മെെരുക്കിിയെ�ടുക്കുംം.
അഭിിനേ�താാക്കൾ ദീീർഘവുംം ആത്മാാർത്ഥവുമാായ പരിിശീീലനത്തിിലൂടെെ സ്വവന്തംം ശരീീരത്തെ�
കഥാാപാാത്രത്തിിനനുഗുണമാായ രീീതിിയിില് വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കണമെെന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടാാണ്് ജയപ്ര
കാാശ്് കുളൂരിിനുള്ളത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അവതരണത്തിിന്് തടസ്സമാാകാാത്ത കേ�വലമാായ ചമയ
ങ്ങൾ മാാത്രമേ� അദ്ദേ�ഹംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� ഭൂരിിഭാാഗംം കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം നാാടകംം
കാാണാാന് വന്നിിരിിക്കുന്നവരുടെെ അതേ� സാാമൂഹിിക സാാമ്പത്തിിക സാാഹചര്യയത്തിിലുള്ളവരുമാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് അധിികമാായ എന്തു വേ�ഷവുംം അഭംംഗിിയാായിിരിിക്കുംം. ‘ദിിനേ�ശന്റെ� കഥ’, ‘അപ്പുണ്ണിിക
ളുടെെ നാാളെെ’, ‘അങ്ങനെ�യുള്ള സദാാനന്ദനെ� ആരാാണ്് ഇങ്ങനെ�യാാക്കിിയത്് ’ തുടങ്ങിിയ ജയപ്രകാാശ്്
കുളൂരിിന്റെ� മിിക്കവാാറുംം നാാടകങ്ങളിിലുംം കഥാാപാാത്രങ്ങൾ കാാണിികൾക്കിിടയിില് നിിന്നുംം സവിിശേ�ഷ
ചമയങ്ങളോ�ോ വേ�ഷവിിധാാനങ്ങളോ�ോ ഇല്ലാാതെ� കയറിിവന്ന്് നാാടകമാാരംംഭിിക്കുന്നവരാാണ്്. സാാധാാരണ
വെ�ളിിച്ചത്തിിലാാണ്് കുളൂരിിന്റെ� നാാടകങ്ങൾ അരങ്ങേ�റുക. കഥാാപാാത്രങ്ങൾ വെ�ള്ളിിവെ�ളിിച്ചത്തിില്
സവിിശേ�ഷ ശ്രദ്ധപതിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടവരല്ലെ�ന്നുംം സാാധാാരണ വെ�ളിിച്ചത്തിിലെ� തങ്ങൾ തന്നെ�യാാണെ�
ന്നുംം കാാണിികളെെ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന സവിിശേ�ഷ ലക്ഷ്യംം� ഇതിിന്് പിിന്നിില് കുളൂരിിനുണ്ട്്.
യഥാാർത്ഥത്തിില് നാാടകംം നടക്കുന്നത്് കാാണിികളിിലാാണ്്. അതു സംംഭവിിക്കണമെെങ്കിില് കണ്ണിില്
നോ�ോക്കുക തന്നെ� വേ�ണംം. ഇതിിന്് വെ�ളിിച്ചംം കൂടിിയേ� തീീരു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� രാാത്രിികാാലങ്ങളിില്
നടക്കുന്ന നാാടകങ്ങളിില് സ്റ്റേ�ജിിലെ� അതേ� വെ�ളിിച്ചംം കാാണിികൾ ഇരിിക്കുന്നിിടത്തുംം വേ�ണമെെന്ന്്
കുളൂർ നിിർദ്ദേേശിിക്കുന്നു. നാാടകരചനയിിലുംം നാാടകരൂപങ്ങളിിലുംം നാാടകപരിിശീീലനത്തിിലുംം നാാട
കാാവതരണത്തിിലുംം ഒരേ�പോ�ോല ഇടപെ�ട്ട്് പരീീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്് ജയപ്രകാാശ്് കുളൂർ.
പരീീക്ഷിിച്ച്് വിിജയിിച്ച ഒരേ� വഴിിയിിലൂടെെ വീീണ്ടുംം വീീണ്ടുംം നടക്കാാന് തനിിക്ക്് താാല്പര്യയമിില്ലെ�ന്നുംം
പുതിിയ വഴിികൾ തേ�ടുന്നതിിലൂടെെ ലഭിിക്കുന്ന പുതിിയ ജ്ഞാാനമാാണ്് തന്നെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്നതെ�ന്നുംം
കുളൂർ സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു.

194

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

രചനയിിലുംം നാാടക പരിിശീീലനത്തിിലുംം അവതരണത്തിിലുംം തനിിമയുടെെ രംംഗഭാാഷ നിിർമ്മിിച്ചെ�
ടുക്കാാനാായിി എന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കുളൂരിിയന് തിിയ്യേ�റ്റർ എന്ന സംംജ്ഞ ജയപ്രകാാശ്് കുളൂരിിന്റെ�
നാാടക വേ�ദിിയെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി നിിലവിില് വന്നത്്. പാാശ്ചാാത്യയവുംം പൗൗരസ്ത്യയവുമാായിി,
പരിിചിിതമാായ എല്ലാാ തിിയ്യേ�റ്റർ സങ്കേ�തങ്ങളെെയുംം ആശ്രയിിച്ച്്, അതിിനെ� തനത്് നിിരീീക്ഷണങ്ങളിി
ലൂടെെ നവീീകരിിക്കുകയുംം നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രത്തെ� മലയാാളിിക്ക്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തു
കയുംം ചെ�യ്തു എന്നതാാണ്് ജയപ്രകാാശ്് കുളൂരിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
ബിിജു സിി.എസ്്.: നവസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ—നാാട്യയസിിദ്ധാാന്തംം, ഡിി.സിി. ബുക്ക്്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2002
Richard Shechner: Performance Theory, Routledge, August, 2003
ജയപ്രകാാശ്് കുളൂർ: ജയപ്രകാാശ്് കുളൂരിിന്റെ� പതിിനെ�ട്ട്് നാാടകങ്ങൾ, നളന്ദ പബ്ലിിക്കേ�ഷന്, തൃശൂർ, 2008.

നിിധിിന്യയ പിി.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ:ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ ഗവേ�ഷക. ഫാാറൂഖ്് ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ഓഫ്് ടീീച്ചർ എഡ്യുുക്കേ�ഷനിിൽ
അധ്യാാ�പിിക. കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ആകാാശവാാണിിയിിൽ ബിി ഹൈൈഗ്രേ�ഡ്് ഡ്രാാമ ആർട്ടിിസ്റ്റാാണ്്. ആകാാശവാാണിി
യിിൽ പതിിനൊ�ൊന്ന്് വർഷംം കാാഷ്വവൽ അനൗൗൺസറാായിിരുന്നു. നാാടക-ചലച്ചിിത്ര രംംഗത്ത്് അഭിിനേ�ത്രിിയാായുംം
പ്രവർത്തിിച്ചു വരുന്നു. മമ്മാാലിി എന്ന ഇന്ത്യയക്കാാരൻ, കപ്പേ�ള, മധുരംം, സിിദ്ദു, വോ�ോയ്്സ്് ഓഫ്് സത്യയനാാഥൻ,
ആകാാശത്തിിന്് താാഴെെ തുടങ്ങിിയ സിിനിിമകളിിൽ അഭിിനയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

വിിമതദൈൈവസങ്കല്പത്തിിന്റെ� ദേ�ശവാായന
മീീനാാക്ഷിി എസ്്.

ഗവേ�ഷക, എംം.ജിി. കോ�ോളേ�ജ്്, തിിരുവനന്തപുരംം

കാാലത്തോ�ോടുള്ള പ്രതിികരണമാാണ്് ഓരോ�ോ സൃഷ്ടിിയുംം. അത്് കലയോ�ോ സാാഹിിത്യയമോ�ോ പ്രസംംഗമോ�ോ
ശാാസ്ത്രമോ�ോ പ്രവൃത്തിിയോ�ോ എന്തുമാാകാംം�. സാാമൂഹിികമാായ വ്യയവസ്ഥകളിില് അമാാനവിികമാായുംം അസമ
ത്വവമാായുംം നിിലനിില്ക്കുന്ന എന്തിിനെ�യുംം തകര്ത്തുകൊ�ൊണ്ട്് ഭാാവിിയെ� വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്ന സൃഷ്ടിിക
ളാാണ്് സര്ഗ്ഗാാത്മകമാായിി വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടുന്നത്്. നിിരുപദ്രവമെെന്ന്് തോ�ോന്നുന്നതോ�ോ മറച്ചുപിിടിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നതോ�ോ ആയ അധിികാാരകേ�ന്ദ്രീീകരണത്തെ� – ഭരണകൂടപരമോ�ോ സാാമ്പത്തിികപരമോ�ോ
ലിംം�ഗപരമോ�ോ ആയ അധിികാാരങ്ങളെെ–സൂക്ഷ്മമാായിി കണ്ടെ�ത്തുകയാാണ്് ഇവ ചെ�യ്യുന്നത്്. രാാഷ്ട്രീീയംം
എന്ന വാാക്കിിന്് ഭരണവ്യയവഹാാരത്തിിനുപുറത്ത്് അര്ത്ഥവ്യാാ�പ്തിി കിിട്ടുന്നത്് ഈ സാാഹചര്യയത്തിി
ലാാണ്്. എന്നാാല് ഈ പ്രതിിരോ�ോധതലംം പ്രമേ�യത്തിില് സ്ഥൂലമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്നതല്ല
ആ വിിലയിിരുത്തലിിന്റെ� മാാനദണ്ഡംം. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സാാഹിിത്യംം� വെ�റുംം പത്രറിിപ്പോ�ോര്ട്ടുകളാാക
രുതെ�ന്ന്് കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാര് പറഞ്ഞത്്. മാാത്രവുമല്ല പറയത്തക്ക പ്രമേ�യങ്ങളൊ�ൊന്നുമിില്ലാാത്ത
കവിിതകളുംം കഥകളുംം ചിിത്രങ്ങളുംം സ്വവരസ്ഥാാനങ്ങളിിലൂടെെ മാാത്രംം ഒഴുകുന്ന സംംഗീീതവുംം കൃത്യയമാായ
കാാലിിക പ്രതിിരോ�ോധംം നടത്തുന്നുമുണ്ട്്. ഏതൊ�ൊരു കലാാസൃഷ്ടിിയുടെെയുംം പ്രമേ�യംം, രൂപംം, അനുഭൂതിി
എന്നീീ ഘടകങ്ങളെെ കണക്കിിലെ�ടുക്കുമ്പോ�ോള് അനുഭൂതിിതലമാാണ്് ആസ്വാാ�ദനത്തെ� സഫലമാാക്കു
ന്നത്്. ഈ സഫലതതന്നെ�യാാണ്് ആ സൃഷ്ടിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയപരമാായ ഉള്ക്കാാഴ്ച. ഇത്തരംം ഒരു
ഉള്ക്കാാഴ്ചയെ� സംംവേ�ദനംം ചെ�യ്യാാന് വിി.ജെ�. ജയിംം�സിിന്റെ� നിിരീീശ്വവരന്് സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
പ്രാാപഞ്ചിികമാായ വിിശാാലതയുള്ള ഒന്നിിനെ� നമ്മുടെെ പ്രാാദേ�ശിികാാനുഭവമെെന്ന നിിലയിില്
അത്രയ്ക്ക്് വൈൈകാാരിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ അടുപ്പത്തോ�ോടെെ രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ ശിില്പമാാണ്് നിിരീീ
ശ്വവരനുള്ളത്്. നിിരീീശ്വവരന് എന്ന ദൈൈവത്തിിന്റെ� ഉത്ഭവത്തിിന്റെ�യുംം തുടര്ന്ന്് നടക്കുന്ന പ്രാാദേ�ശിികാാ
നുഭവങ്ങളുടെെയുംം മാാറ്റങ്ങളുടെെയുംം കഥ പറയുന്ന നിിരീീശ്വവരന്, മതംം, വിിശ്വാാ�സങ്ങള്, വിിശ്വാാ�സങ്ങളു
ടെെയുംം വ്യയക്ത്യയനുഭവങ്ങളുടെെയുംം കച്ചവടവത്്കരണംം, ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� പുതിിയ സമീീപനങ്ങള് തുട
ങ്ങിിയവയെ� മനുഷ്യയത്വവത്തിിന്റെ� വിിശാാലമാായ രസക്കൂട്ടിില് അവതരിിക്കുന്നു. മാാനവിികതയ്ക്കുംം വിികേ�
ന്ദ്രീീകൃതമാായ വ്യയവസ്ഥയ്ക്കുംം ദുരഭിിമാാനങ്ങള്ക്കപ്പുറമുള്ള നിിരീീക്ഷണങ്ങള്ക്കുംം അന്വേ�േഷണങ്ങള്ക്കുംം
ഊന്നല് നല്കുന്ന വിിപ്ലവകരവുംം ചരിിത്രാാവബോ�ോധമുള്ളതുംം വര്ഗ്ഗീീകരണങ്ങളിില്ലാാത്തതുമാായ ഒരു
ആത്മീീയതയുടെെ അനുഭൂതിിയാാണ്് നിിരീീശ്വവരന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്്. അത്തരമൊ�ൊരു
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മാാനസിികനിിലയുടെെയുംം ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളലിിന്റെ�യുംം ആവശ്യംം� അനിിവാാര്യയമാായിിരിിക്കുന്ന ചരിിത്രസന്ദ
ര്ഭമാാണ്് നിിരീീശ്വവരനെ� പ്രസക്തമാാക്കുന്നത്്. ഈ അനുഭൂതിിയാാണ്് കാാലിികവുംം സര്ഗ്ഗാാത്മകവുമാായ
പ്രതിികരണമാാക്കുന്നത്്.

മതംം നിിരീീശ്വവരനിില്
അനുഭവിിക്കപ്പെ�ട്ട മൂര്ത്തമാായ ഒരു ഭൗ�തിികസാാഹചര്യയത്തിില് മനുഷ്യയബോ�ോധത്തിില് ആവിിര്ഭവിിച്ച
ഒന്നാാണ്് ഈശ്വവരന് എന്ന മിിഥ്യയ എന്ന്് കാാള്മാാര്ക്സ്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചു1. ആ ഭൗ�തിികസാാഹചര്യം�ം ഉരു
ത്തിിരിിച്ചെ�ടുത്ത ലോ�ോകബോ�ോധമാാണ്് അതിിനെ� വലയംം ചെ�യ്യുന്ന മതംം. കാാലംം പുരോ�ോഗമിിക്കുമ്പോ�ോള്
ഭൗ�തിികസാാഹചര്യം�ം മാാറുകയുംം പഴയ ആശയങ്ങള് അപ്രസക്തമാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അപ്പോ�ോഴുംം
പഴയ മതവുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ലഹരിിയാായിി ഒഴിിയാാതെ� കുടിികൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോഴാാണ്് വിിപ്ലവംം അനിിവാാ
ര്യയമാാകുന്നത്്. ശ്രീീനാാരാായണഗുരു 1888-ല് ശിിവനെ� പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം കണ്ണാാടിി പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുമ്പോ�ോ
ഴുംം ഒരു ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിികമാായ ആവശ്യയമാാണ്് നിിറവേ�റ്റപ്പെ�ട്ടത്്. ഇന്നുംം ജാാതിിയുംം മതവുംം
സമൂഹത്തിില് പരോ�ോക്ഷമാായിി പിിടിിമുറുക്കുമ്പോ�ോള് ഭൗ�തിികമാായ സാാഹചര്യം�ം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്
ഒരു നിിരീീശ്വവരസാാന്നിിധ്യയത്തെ�യാാണ്്. ചരിിത്രത്തിിലെ� ഈ സ്വാാ�ഭാാവിികതയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കുക
യാാണ്് വിി.ജെ�. ജയിംം�സ്്.
സമൂഹത്തിിലെ� യുക്തിിയിില്ലാാത്ത വിിശ്വാാ�സങ്ങളെ� ചെ�റുക്കുന്ന വിിപ്ലവാാഭിിമുഖ്യയമുള്ള യുവാാക്ക
ളാായ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാാണ്് നോ�ോവലിിലെ� ഭാാസ്കരനുംം ആന്റണിിയുംം സഹീീറുംം. മനുഷ്യയന്റെ� ആത്മ
വിിശ്വാാ�സക്കുറവാായിിട്ടാാണ്് ദൈൈവത്തിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സത്തെ� അവര് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചത്്. ആഭാാസന്മാാര്
എന്ന്് അറിിയപ്പെ�ടുന്ന ഇവര്, ദൈൈവവിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� മൗ�ഢ്യയത വെ�ളിിവാാക്കാാന് മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളെെ
അധിിക്ഷേ�പിിക്കുന്ന വിിധത്തിില്, ശിിരസ്സുംം കൈൈകാാലുകളുമിില്ലാാത്ത നിിരീീശ്വവരനെ�ന്ന്് പേ�രിിട്ട പ്രതിി
ഷ്ഠയെ� അമാാവാാസിി നാാളിില് പടിിഞ്ഞാാറേ�യ്ക്ക്് ദര്ശനംം നല്കിി ആലുംം മാാവുംം ചേ�ര്ന്ന്് ആ പ്രദേേ
ശത്തിിന്റെ� ഒത്തുചേ�രലുകളുടെെ സാാക്ഷിിയാായ ആല്മാാവിിന്റെ� ചുവട്ടിില് ഈശ്വവരന് എമ്പ്രാാന്തിിരിിയെ�
ക്കൊ�ൊണ്ട്് എമ്പ്രാാന്തിിരിിയുടെെ സുഹൃത്തുക്കളാായ സെ�യ്്ദിിന്റെ�യുംം അര്ണ്ണോ�ോസിിന്റെ�യുംം വേ�ശ്യയയാായ
ജാാനകിിയുടെെയുംം മന്ദബുദ്ധിിയാായ സുമിിത്രനന്റെ�യുംം ഇറച്ചിിവെ�ട്ടുകാാരന് മമ്മദിിന്റെ�യുംം ബാാര്ബര്
മണിിയന്റെ�യുംം സാാന്നിിധ്യയത്തിില് പുഷ്പവൃഷ്ടിിയോ�ോടെെ പ്രതിിഷ്ഠിിപ്പിിക്കുന്നു. വിിപ്ലവകരമാായ പ്രവൃത്തിി
യെ�ന്ന നിിലയിില് ബോ�ോധപൂര്വ്വമുള്ള പേ�രുംം രൂപവുംം ദിിവസവുംം സ്ഥലവുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് അവര്
തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്്. സാാമൂഹിികമാായ ശ്രേ�ണീീകരണത്തിിനുംം വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായ ആചാാരരീീതിി
കള്ക്കുംം മതത്തിിനുംം ജാാതിിക്കുംം ആരാാധനാാക്രമങ്ങള്ക്കുംം പുറത്ത്് ആര്ക്കുംം ഏത്് വിിധവുംം സമീീ
പസ്ഥനാായവനുംം വ്യയക്തിിതാാല്പര്യയത്തിിനനുസരിിച്ച്് ആരാാധിിക്കാാവുന്നവനുമാായിിതീീര്ന്നുകൊ�ൊണ്ടുംം
പ്രാാര്ത്ഥനകള് സാാധിിച്ചുകൊ�ൊടുത്തുകൊ�ൊണ്ടുംം ഈ ബദല് ഈശ്വവരന് പ്രദേേശത്ത്് തന്റെ� സ്ഥിിതിി
ഭദ്രമാാക്കുന്നു. ഭക്തിി സാാഹിിത്യയത്തിിലേ�തെ�ന്നപോ�ോലെ� തീീര്ത്തുംം സാാധാാരണവുംം വ്യയക്ത്യയനുഭവനിിഷ്ഠ
വുംം പൗൗരോ�ോഹിിത്യയരഹിിതവുംം ഭൗ�തിികാാവശ്യയങ്ങളിില് ഊന്നിിയതുമാായ ഭക്തിി ഇവിിടെെ കാാണാംം�. കഥ
വളരുമ്പോ�ോള്, പ്രാാദേേശിികജീീവിിതങ്ങളിിലുംം പരിിസരങ്ങളിിലുംം അതുണ്ടാാക്കുന്ന സ്വാാ�ധീീനംം ഏറുന്ന
താായിി നോ�ോവല് ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നു. പക്ഷേ� പിിന്നീീടുള്ള നിിരീീശ്വവരന്റെ� പ്രചാാരത്തിിന്് കാാരണംം
നിിരീീശ്വവരപ്രാാര്ത്ഥനാാസംംഘത്തിിന്റെ� ഇടനിിലയുംം പ്രചരണവുംം സാാമ്പത്തിികലക്ഷ്യയങ്ങളുമാാണ്്.
ഇങ്ങനെ� ഒരു പ്രദേേശത്തിിന്റെ�യുംം അവിിടുത്തെ� മനുഷ്യയരുടെെയുംം സ്വവകാാര്യയമാായ അനുഭവത്തെ� ലാാഭ
ങ്ങള്ക്കാായിി വിിറ്റഴിിക്കുമ്പോ�ോള് വിിശ്വാാ�സംം ചൂഷണമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെെ ലോ�ോകബോ�ോധംം
പ്രചരിിപ്പിിക്കാാന് ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി സങ്കല്പത്തിില്നിിന്ന്് മെെനഞ്ഞെ�ടുത്ത ഒരു ‘ഈശ്വവരന്’
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അതിിനുവിിപരീീതമാായിി സമൂഹത്തിില് ഇടപെ�ടുന്നത്് കണ്ട്് അസ്വവസ്ഥരുംം അഭിിമാാനക്ഷതരുമാായ
സ്രഷ്ടാാക്കള് ബോം�ം�ബ്് വെ�ച്ച്് നിിരീീശ്വവരനെ� കഥാാന്ത്യയത്തിില് സംംഹരിിക്കുകയാാണ്്. എന്നാാല്
അവര്ക്ക്് നിിരീീശ്വവരന്റെ� സ്വാാ�ധീീനവ്യാാ�പ്തിിയെ� മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം ചൂഷണത്തിിനെ� എതിിര്ക്കാാനുംം
മാാനവിികമാായിിത്തന്നെ� പരിിഹരിിക്കാാനുംം സാാധിിച്ചിില്ല. ചരിിത്രത്തിില് ആവര്ത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം
ഇതുതന്നെ�. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് നോ�ോവല് പുനഃഃസൃഷ്ടിിയിില് അവസാാനിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയനുംം
സാാഹചര്യയങ്ങളെെ അതിിജീീവിിക്കാാന് മനുഷ്യയന് നല്കിിയ ദൈൈവംം എന്ന സങ്കല്പവുംം ‘തെ�രുവിില്
മരിിക്കുക’യുംം ‘മതാാധിികാാരംം ചിിരിിക്കുക’യുംം ചെ�യ്യുന്ന കാാഴ്ച തുടരുന്നു. ഈ ചരിിത്രസത്യയത്തെ�
പകര്ത്തുകയാാണ്് നിിരീീശ്വവരന്റെ� പ്രധാാനകഥാാതന്തു. നിിരീീശ്വവരന്റെ� പ്രാാര്ത്ഥനയിില് തുടങ്ങിി
ഉത്്പത്തിി വിിവരിിച്ച്് സ്ഥിിതിിപ്രലയനങ്ങളിിലൂടെെ സംംഹാാരത്തിിലുംം തുടര്ന്ന്് പുനഃഃസൃഷ്ടിിയിിലുംം
അവസാാനിിക്കുന്ന നോ�ോവലിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നഘടന മതഗ്രന്ഥത്തെ� ഓര്മ്മിിപ്പിിക്കുമെെങ്കിിലുംം അതിിനു
ള്ളിിലെ� ആഖ്യാാ�നംം പുകഴ്ത്തലുകള്ക്കപ്പുറംം വിിമര്ശനപരവുംം നിിരീീക്ഷണപരവുംം ഭൗ�തിികപരവുമാാണ്്
എന്നത്് രചനാാതന്ത്രത്തെ� പൂര്ണ്ണമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
ഗോ�ോത്രജീീവിിതംം അടക്കമുള്ള സംംസ്കാാരങ്ങളിില്നിിന്നുരുത്തിിരിിയുന്നതുംം കാാലാാകാാലങ്ങളിില്
ഇവിിടെെവന്ന്് സമ്പര്ക്കത്തിിലേ�ര്പ്പെ�ട്ട്് ഇവിിടുത്തേ�താാവുകയുംം ചെ�യ്ത ബഹുസ്വവരമാായ ഈശ്വവരസ
ങ്കല്പങ്ങളുള്ള നാാടാാണ്് കേ�രളംം. ഈ അര്ത്ഥത്തിില് കേ�രളംം ദൈൈവത്തിിന്റെ� സ്വവന്തംം നാാടാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�, പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട മൂന്ന്് മതങ്ങളിില്മാാത്രംം ശ്രദ്ധചെ�ലുത്തിി അതിില്ത്തന്നെ�
ഹൈൈന്ദവീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട മാാതൃകകളിില് അഭിിരമിിക്കുന്ന ഈശ്വവരസങ്കല്പത്തെ� പിിന്തുടര്ന്നുപോ�ോകുന്ന
പതിിവുരീീതിി നോ�ോവലിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയബോ�ോധത്തെ� ദുര്ബലപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഘടകമാായിി അനുഭവപ്പെ�ടുന്നു
ണ്ട്്. മതപരമാായ പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുത്തിില് നിിരവധിിയാായ മതങ്ങളുംം അവരുടെെ മതബോ�ോധങ്ങളുംം സക്രിി
യമാായ പ്രാാതിിനിിധ്യംം� അര്ഹിിക്കുന്നുണ്ട്്.

അധിികാാരവിികേ�ന്ദ്രീീകരണംം
ഒന്നുംം ഒന്നിിന്റെ�യുംംമേേല് അധിികാാരംം പ്രയോ�ോഗിിക്കാാത്ത പാാരസ്പര്യയത്തിില് അധിിഷ്ഠിിതമാായ വിികേ�ന്ദ്രീീ
കൃതമാാതൃകയാാണ്് ഭാാവിി വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ചരിിത്രവത്്കരിിക്കുമ്പോ�ോള്, പ്രപഞ്ചവുംം അതിിലെ�
ഘടകങ്ങളുംം സാാമൂഹിികബന്ധങ്ങളുംം അറിിവുകളുംം എല്ലാംം� സൂക്ഷ്മാാര്ത്ഥത്തിില് കൊ�ൊടുക്കല് വാാങ്ങലു
കളിിലൂടെെ പാാരസ്പര്യയത്തിിലാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നതെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. ഉത്തരാാധുനിികചിിന്തയിില്
പിിറന്ന ഈ തിിരിിച്ചറിിവാാണ്് പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഏതൊ�ൊരു അധിികാാരത്തെ�യുംം എതിിര്ക്കാാന്
സമൂഹത്തെ� ശക്തമാാക്കിിയത്്. ലിംം�ഗത്തെ�, ജാാതിിയെ�, മതത്തെ�, ഭാാഷയെ�, സംംസ്കാാരത്തെ�,
അറിിവിിനെ�, നിിറത്തെ�, സ്ഥലത്തെ�, കാാലത്തെ�യൊ�ൊക്കെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി സമൂഹത്തിില് നിില
നിില്ക്കുന്ന ശ്രേ�ണീീകരണത്തെ� ചോ�ോദ്യം�ംചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്് മുന്നേ�റുന്ന നീീതിിയുക്തമാായ ഏതൊ�ൊരു
അവകാാശവാാദവുംം അധിികാാരത്തിിനുനേ�രെെ ചൂണ്ടുന്ന വിിരലുകളാാകുന്നത്് ഈ അര്ത്ഥത്തിിലാാണ്്.
അങ്ങനെ� സാാമൂഹ്യയമാായിി ഉണ്ടാായിിവന്ന ചിിന്തകള് സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� സാാഹിിതീീയതയെ� പുനര്നിി
ര്വചിിക്കാാന് സജ്ജമാാകുകയുംം സാാഹിിത്യംം� ഉള്ളടക്കിിയിിരിിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയംം എന്ന പുതിിയ കാാഴ്ചപ്പാാട്്
രൂപപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. അനുഭൂതിികൊ�ൊണ്ടുംം ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടുംം സാാഹിിത്യയഘടനകൊ�ൊണ്ടുംം പ്രമേ�യംം
കൊ�ൊണ്ടുമെെല്ലാം�ം സാാഹിിത്യംം� നടത്തുന്ന അധിികാാര വിികേ�ന്ദ്രീീകരണയുക്തിിയെ�യാാണ്് ഇവിിടെെ
രാാഷ്ട്രീീയംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അര്ത്ഥമാാക്കുന്നതെ�ന്ന്് ചുരുക്കംം. ഈയൊ�ൊരു രാാഷ്ട്രീീയംം നിിരീീശ്വവരന്
അനുഭവിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ചരിിത്രബദ്ധമാായ ഒരു സൃഷ്ടിിക്കുമേേല് സ്രഷ്ടാാവ്് തനിിയ്ക്ക്് ഉണ്ടെ�ന്ന്് പറയുന്ന അധിികാാരത്തെ�
നോ�ോവല് ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. നിിരീീശ്വവരന്് ‘സ്രഷ്ടാാവ്്’ അല്ല ‘സ്രഷ്ടാാക്ക’ളാാണുള്ളത്്. അധിികാാരംം

198

ചെങ്ങഴി chengazhi

Volume I Number 7

ഒന്നിില് കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്നിില്ല. എന്നാാല് നിിരീീശ്വവരനെ� ഒരു പ്രദേേശംം മുഴുവന് ഏറ്റെെടുക്കുകയുംം, ആഭാാ
സന്മാാര്ക്ക്് ലക്ഷ്യംം� മാാറിിപ്പോ�ോയ തങ്ങളുടെെ സൃഷ്ടിിയെ� ഇല്ലാാതാാക്കാാനോ�ോ തൊ�ൊടാാനോ�ോ സമീീപിി
ക്കാാനോ�ോ പോ�ോലുംം കഴിിയാാത്തതരത്തിില് നിിസ്സഹാായരാാകുന്ന അവസ്ഥ നോ�ോവലിില് വിിവരിിക്കുന്നു.
അതിിനെ� മറിികടന്ന്് ബോം�ം�ബു വെ�ച്ച്് അധിികാാരംം സ്ഥാാപിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചപ്പോ�ോള് തീീവ്രവാാദക്കുറ്റ
ത്തിിന്് അവര് ജയിിലിില് അടക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
ഈശ്വവരനെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന ആസ്തിികവാാദവുംം നാാസ്തിികവാാദവുംം ദാാര്ശനിികമാായ ജ്ഞാാന
ബോ�ോധത്തിില് ഒരുപോ�ോലെ� ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളപ്പെ�ടുന്ന അനുഭവമാാണ്് നോ�ോവലിില് പ്രതീീതമാാകുന്നത്്.
ഭൗ�തിികമാായ ഈശ്വവരസൃഷ്ടിിയെ� പ്രധാാനകഥാാവസ്തുവിിലൂടെെ പരുവപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുമ്പോ�ോഴുംം
ആത്മീീയമാായ ഒരനുഭവംം നോ�ോവല് കാാഴ്ചവെ�യ്ക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. ജീീവിിതത്തോ�ോടുംം ജീീവനോ�ോടുംം
ജീീവിിക്കുന്ന പരിിതസ്ഥിിതിിയോ�ോടുമുള്ള സമീീപനത്തെ� അല്ലെ�ങ്കിില് അവയെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്ന
ലോ�ോകബോ�ോധംം നല്കുന്ന ഒരു ദാാര്ശനിികതലത്തെ�യാാണ്് ആത്മീീയത എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്്ഇവിിടെെ
അര്ത്ഥമാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്. സത്യംം� വിിശ്വാാ�സാാവിിശ്വാാ�സഭേേദമെെന്യേ�േ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു എന്നുംം രണ്ടുംം
വിിശ്വാാ�സമാാണ്് എന്നുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� നിിരീീശ്വവരവാാദമാായാാലുംം അതിിന്റെ� പൂര്ണ്ണതയിില്
ഉള്ക്കൊ�ൊണ്ടാാല് ആത്മീീയത അനുഭവിിക്കാാമെെന്നുംം ഇല്ലാാത്ത ഒന്നാാണെ�ങ്കിില് എന്തിിനാാണ്് അങ്ങ
നെ�യൊ�ൊന്ന്് ഉണ്ടെ�ന്നോ�ോ ഇല്ലെ�ന്നോ�ോ സ്ഥാാപിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം ഈശ്വവരന് എമ്പ്രാാന്തിിരിിയെ�കൊ�ൊണ്ട്്
കഥാാന്ത്യയത്തിില് പറയിിപ്പിിക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാകുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. ദര്ശനംം ഏതുമാാകട്ടെെ,
തര്ക്കത്തിിനുംം സ്വവമതസ്ഥാാപനത്തിിനുമപ്പുറത്ത്് അന്വേ�േഷണവുംം തുടര്ന്നുള്ള നവീീകരണവുംം
ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളലുമാായിി സ്വാാ�യത്തമാാകുന്ന ജ്ഞാാനമാാണ്് പ്രധാാനംം എന്ന്് കഥാാകൃത്ത്് അനുഭവിിപ്പിി
ക്കുന്നു. കര്മ്മത്തിിലൂടെെയുംം പ്രകൃതിി-പുരുഷ പാാരസ്പര്യയത്തിിലൂടെെയുംം ഇക്കാാണാായ ജീീവിിതസൗൗഖ്യയ
ത്തിിലൂടെെയുംം ജീീവിിതത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ച കിിഴക്കിിന്റെ� ദാാര്ശനിികര്ക്ക്് കാാണാാന് പറ്റാാതെ�പോ�ോയ
ചരിിത്രാാവബോ�ോധമുള്ള ഭൗ�തിികദര്ശനത്തെ� ഭാാവിി എന്ന നീീളുന്ന ദൃഷ്ടിിയോ�ോടെെ സിിദ്ധാാന്തവത്്കരിി
ക്കുകയാാണ്് പടിിഞ്ഞാാറിിലെ� കാാള്മാാര്ക്സ്് ചെ�യ്തത്്2. ഇതിിന്റെ� തുടര്ച്ചയെ�ന്നവണ്ണംം ശാാസ്ത്രസിിദ്ധാാ
ന്തങ്ങളെ� ജീീവിിതോ�ോത്ഭവമാായ ഉള്ക്കാാഴ്ചകളാായിി വിി. ജെ�. ജയിംം�സ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. അബ്്സ
ല്യൂൂട്ട്് സീീറോ�ോ എന്ന സിിദ്ധാാന്തത്തെ�യുംം ന്യൂൂട്ടന്റെ� ചലനനിിയമത്തെ�യുംം മതാാതീീതമാായ തിിരിിച്ചറിിവാായിി
കണ്ടുകൊ�ൊണ്ട്്പൂര്ണ്ണതയോ�ോടുംം നിിത്യയസത്യയത്തോ�ോടുംം കര്മ്മജീീവിിതത്തോ�ോടുംം ചേ�ര്ത്തുവയ്ക്കുന്നത്് ഒരു
ഉദാാഹരണമാാണ്്. മാാനസ്സിികവുംം ബൗൗദ്ധിികവുമാായ ഈ പക്വവതയാാണ്് മതാാധിിഷ്ഠിിതമാായിി ജീീവിി
ക്കേ�തന്നെ� അര്ണ്ണോ�ോസിിനെ�യുംം സെ�യ്്ദിിനെ�യുംം ഈശ്വവരനെ�യുംം സൗൗഹൃദത്തിില് ഉറപ്പിിച്ചുനിിര്ത്തു
ന്നത്്. ഈയൊ�ൊരു തന്ത്രംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നത്തിില് ഉടനീീളംം കാാണാംം�. ഭൗ�തിികതയ്ക്കുംം
യുക്തിിക്കുംം ശാാസ്ത്രത്തിിനുമേ�ല് ഉണ്ടാായിിരുന്ന അധിികാാരത്തെ� നിിരീീശ്വവരന് ഇങ്ങനെ� അപനിിര്മ്മിി
ക്കുന്നു. വിി. ജെ�. ജയിംം�സിിന്റെ�തന്നെ� നോ�ോവലുകളാായ ചോ�ോരശാാസ്ത്രത്തിിലുംം ആന്റിിക്ലോ�ോക്കിിലുംം ദത്താാ
പഹാാരത്തിിലുംം അതിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ ആഖ്യാാ�നപാാടവംം കാാണാാന് കഴിിയുംം. അവകാാശവാാദങ്ങ
ളുടെെ അധിികാാരത്തിില്നിിന്നുംം ഇഴുകിിചേ�രലിിന്റെ� പ്രാാപഞ്ചിികമാായ ഇണക്കത്തിിലേ�യ്ക്കുള്ള ലയംം
അവ സംംവേ�ദനംം ചെ�യ്യുന്നു.
പുസ്തകങ്ങളിിലൂടെെയുംം അക്കാാദമിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെയുംം കൃത്രിിമാാന്തരീീക്ഷത്തിില് നടത്ത
പ്പെ�ടുന്ന പരീീക്ഷണങ്ങളിിലൂടെെയുംം പണ്ഡിിതാാഭിിപ്രാായത്തിിലൂടെെയുംം വൈൈചാാരിികമാായിി നിിര്മ്മിിക്ക
പ്പെ�ടുന്ന സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെെയുംം കണ്ടെ�ത്തലുകളെെയുമാാണ്് അറിിവിിന്റെ� ആധിികാാരിികമാാനദണ്ഡമാായിി
സമൂഹംം കണ്ടുവരുന്നത്് . അറിിവിിന്റെ� ഈ കേ�ന്ദ്രീീകരണത്തെ� പ്രാായോ�ോഗിിക ജീീവിിത
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ചുറ്റുപാാടുകളിിലേ�യ്ക്ക്് പ്രസരിിപ്പിിച്ച്് അതിിന്റെ� ജനകീീയത കഥാാകൃത്ത്് സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. ഗന്ധംം
കൊ�ൊണ്ട്് കേ�ള്ക്കാാനുംം രുചിിക്കാാനുംം കാാണാാനുമാാകുമെെന്നുംം വിികാാരങ്ങള്ക്ക്് ഗന്ധമുണ്ടെ�ന്നതിിനാാല്
ഒരു നിിറഞ്ഞ മനുഷ്യയന്റെ� ഗന്ധംം വിികാാരങ്ങളെെ അതിിജീീവിിച്ച ഗന്ധമിില്ലാായ്മയാാണ്് എന്നുംം പറയു
ന്നത്് നോ�ോവലിിലെ� വേ�ശ്യാാ�കഥാാപാാത്രമാായ ജാാനകിിയാാണ്്. പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളിില് ഗന്ധത്തിിന്റെ�
സാാധ്യയതകളെെ നിിരീീക്ഷിിക്കാാനുംം വിിശദീീകരിിക്കാാനുമുള്ള സ്രോ�ോതസ്സാായിിട്ട്് ശാാസ്ത്രജ്ഞനാായ
റോ�ോബര്ട്ടോ�ോ തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്് ഈ ജാാനകിിയെ�യാാണ്്. നിിരീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ കണ്ടെ�ത്തുന്ന
അറിിവാാണ്് ശാാസ്ത്രംം എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം ശാാസ്ത്രത്തെ� നോ�ോവലിില് നിിര്വചിിക്കുന്നു. തിിരസ്കരിിക്കപ്പെ�ടു
കയുംം വേ�ദനിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ചരാാചരങ്ങളുടേ�തടക്കമുള്ള വൈൈകാാരിികജീീവിിതോ�ോന്മുഖമാായ
നിിരീീക്ഷണംം എന്ന്് നോ�ോവലിിന്റെ� അനുഭൂതിിതലംം നമ്മോ�ോട്് പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു. ജീീവച്ഛ
വമാായിി കിിടക്കുന്ന ഇന്ദ്രജിിത്തിിനെ� തന്റെ� ബോ�ോധമണ്ഡലത്തിിലൂടെെ ഉണര്ത്താാന് ശ്രമിിച്ച്് വിിജയിി
ക്കുന്ന റോ�ോബര്ട്ടോ�ോയുംം, കടന്നുപോ�ോയ വര്ഷങ്ങള്ക്കൊ�ൊത്ത്് മനസ്സിിനുംം ശരീീരത്തിിനുംം പ്രാായമാാ
കാാതെ� ഉണര്ന്നുവെ�ന്നതിിനാാല് ലോ�ോകത്തോ�ോട്് പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടാാനാാവാാതെ� സമാാന്തരങ്ങളാായ
പല ബോ�ോധമണ്ഡലങ്ങളിില് ജീീവിിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജിിത്തുംം ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ അര്ത്ഥ
ത്തിിലാാണ്്.
ലൈം�ംഗിികമാായ വിിഷയത്തിിലുംം അധിികാാരകേ�ന്ദ്രീീകരണരാാഹിിത്യംം� പ്രകടമാാണ്്. ശരീീരംം വിിറ്റു
ജീീവിിക്കുന്ന ജാാനകിിയുടെെ ലൈംം�ഗിികതൃപ്തിിയുംം തൃഷ്ണയുംം പെ�ണ്- ആണ് അധിികാാരങ്ങള്ക്കുപുറത്ത്്
ഒരു പാാരസ്പര്യയത്തിിലാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ദാാമുവിിന്റെ� ഗന്ധത്തിില് ലൈം�ംഗിികതൃപ്തിി നേ�ടുന്നവളുംം
ആന്റണിിയുടെെ കടന്നുപിിടിിത്തത്തിിന്് വഴങ്ങാാത്തവളുംം റോ�ോബര്ട്ടോ�ോയുമാായിി തന്റെ� ചിിന്തകള്
സൗൗഹൃദാാന്തരീീക്ഷത്തിില് പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്നവളുംം ശരീീരദുര്ഗന്ധത്താാല് ലൈം�ംഗിികമാായിി തൃപ്തിിപ്പെ�ടു
ത്താാനാാകാാതെ�പോ�ോയ തന്റെ� പഴയൊ�ൊരു ഉപഭോ�ോക്താാവിിനോ�ോട്് ആ ലൈംം�ഗിികമാായ കടംം വീീട്ടിിയ
ശേ�ഷംം വേ�ശ്യാാ�വൃത്തിി ഉപേ�ക്ഷിിക്കുന്നവളുമാായ ജാാനകിി ലൈംം�ഗിികതയെ� നിിര്വചിിക്കുന്നത്് പാാര
സ്പര്യയത്തിിന്റെ� വിിശുദ്ധിിയോ�ോടെെയാാണ്്. തന്റെ� കാാമത്തെ� ഒരു പ്രണയത്തോ�ോടുമാാത്രമേ� പങ്കിിടാാന്
കഴിിയൂ എന്ന കാാരണത്താാല് പിിരിിമുറുക്കത്തിിലകപ്പെ�ടുന്ന ഇന്ദ്രജിിത്തുംം ഈ ലൈംം�ഗിികപാാരസ്പര്യയ
ത്തെ� ഏറ്റെെടുക്കുന്നുണ്ട്്.

നിിരീീശ്വവരനെ� അധിികരിിക്കുന്ന വലയംം
നിിരീീശ്വവരന് അധിികാാരങ്ങളെെ കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കാാന് അനുവദിിക്കാാതെ� പ്രസരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം പ്രസരണ
ത്തിിനെ� തന്റെ� വലയത്തിിനുള്ളിില് നിിര്ത്തുന്ന ഒരു ശക്തിി അധിികരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അത്് പ്രപഞ്ചത്തെ�
യാാകെ�യുള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രീീകൃതമല്ലാാത്ത പ്രാാപഞ്ചിികതയാാണ്് (ഹ്യൂൂമനിിസംം- ഹ്യുുമസ്്
എന്ന ലാാറ്റിിന് വാാക്ക്് ഭൂമിി, പ്രതലംം എന്നിിവയെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ അര്ത്ഥവിിശാാലതയിില്
മാാനവിികത എന്ന പരിിഭാാഷ പരിിമിിതമാാണ്്). ബോം�ം�ബ്് പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിച്ചപ്പോ�ോള് ആഭാാസന്മാാരിില്
ഭാാസ്കരന്റെ� കൈൈപൊ�ൊള്ളിി അപകടമുണ്ടാായിി. അതുകണ്ടതുംം ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കള് തന്നെ� മറന്ന്് പരിി
ഭ്രമിിച്ചോ�ോടുന്നത്് കണ്ട ഭാാസ്കരന്് മാാനവിികതയിിലുംം മാാനുഷിികബന്ധങ്ങളിിലുംം തോ�ോന്നിിയ വിിശ്വാാ�സ
മിില്ലാായ്മയാാണ്് നിിരീീശ്വവരനെ� അംംഗീീകരിിക്കാാന് പ്രാാപ്തനാാക്കുന്നത്്. വൈൈകാാരിികമാായ മനുഷ്യയത്വംം�
നഷ്ടമാാകുന്നിിടത്താാണ്് അഭൗ�തിികമാായ ഒന്ന്് പ്രതിിഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് എന്ന്് ഇത്് ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തു
ന്നു. ആഭാാസന്മാാരുംം മതതീീവ്രവാാദിികളുംം തമ്മിില് വ്യയത്യാാ�സംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് എമ്പ്രാാന്തിിരിി
ഓര്മ്മിിപ്പിിക്കുന്നതുംം അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. എന്നാാല് കലാാകാാരനാായ ഭാാസ്കരന് നിിര്മ്മിിച്ചതാാണ്്
നിിരീീശ്വവരവിിഗ്രഹംം എന്നതിിനാാല് തന്റെ� ആത്മസത്തയാായിിത്തന്നെ� അതിിനെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്ന
ഭാാസ്കരന് മനുഷ്യയന്റെ� സര്ഗ്ഗാാത്മകതയിിലുള്ള പൂര്ണ്ണവിിശ്വാാ�സത്തെ� ഉയര്ത്തിിപ്പിിടിിക്കുന്നു.
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ആഭാാസന്മാാരോ�ോടുംം അവരുടെെ വിിപ്ലവചെ�യ്തിികളോ�ോടുംം ചിിന്തകളോ�ോടുംം ബഹുമാാനംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന
റോ�ോബര്ട്ടോ�ോയുംം കഥയുടെെ ഭാാവതലവുംം പ്രാാപഞ്ചിികതയിിലൂന്നിിയ ഈ സര്ഗ്ഗാാത്മകതയെ�യാാണ്്
ഉദ്്ഘോ�ോഷിിക്കുന്നത്്. അതിിന്് അന്വേ�േഷണങ്ങളുടെെയുംം ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളലുകളുടെെയുംം പ്രമേ�യഘടന
സഹാായകമാാകുന്നു. ‘സങ്കല്പിിക്കാാനുള്ള ഒരുവന്റെ� ശേ�ഷിിയാാണ്് ഇക്കാാണാായ പ്രപഞ്ചംംതന്നെ�’
എന്ന്് ഈശ്വവരന് എമ്പ്രാാന്തിിരിി പറയുമ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യയന്റെ� സര്ഗ്ഗശക്തിിയിിലുംം മനസ്സിിന്റെ�
ശക്തിിയിിലുംം വിിശ്വാാ�സമര്പ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ശാാസ്ത്രംം മാാനവിികമാായ രസക്കൂട്ടിില് പിിറന്നുവീീഴുമ്പോ�ോഴുംം
അറിിവിിന്റെ� ലോ�ോകബോ�ോധംം പ്രതിിഷ്ഠിിതമാാകുമ്പോ�ോഴുംം ചേ�ര്ത്തുവാായിിക്കാാന് തോ�ോന്നുന്നത്്, മനുഷ്യയന്റെ�
അജയ്യതയെ� വാാനോ�ോളംം പുകഴ്ത്തിിയ വയലാാറിിന്റെ� വരിികളാാണ്്:
‘മനുഷ്യയന്റെ� സങ്കല്പഗന്ധമിില്ലാാത്തൊ�ൊരു
മന്ത്രമുണ്ടോ�ോ വേ�ദമന്ത്രമുണ്ടോ�ോ!!’

ഗ്രന്ഥസൂചിി
1.

ഉണിിത്തിിരിി, എന്.വിി.പിി. (ഡോ�ോ.). ജനുവരിി 2007. ഭാാരതീീയദര്ശനത്തിിന്റെ� അറിിയപ്പെ�ടാാത്ത മുഖംം. തിിരുവനന്തപുരംം:
മൈൈത്രിി ബുക്സ്്

മീീനാാക്ഷിി എസ്്.
തിിരുവനന്തപുരംം മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷക

പോ�ോസ്റ്റ്് മോ�ോഡേ�ണിിസംം—സുഗതകുമാാരിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ
പിി.എസ്്. രാാജേ�ഷ്്കുമാാർ

അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക�ോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

ജീവിതത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും തീക്ഷ്ണമായ ആവിഷ്കാരമാണ് സാഹിത്യം. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയ�ോ ആശയസംഹിതയുടെയ�ോ ആവശ്യം എഴുത്തുകാർക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മിക്കവരും ഏതെങ്കിലും ഇസങ്ങള�ോ സിദ്ധാന്തങ്ങള�ോ രചനാതന്ത്രങ്ങള�ോ
ബ�ോധപൂർവ്വമ�ോ അബ�ോധപൂർവ്വമ�ോ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തില�ോ പ്ര
സ്ഥാനത്തില�ോ പൂർണ്ണമായും വീണുപ�ോവാതെ സ്വന്തം കലാവ്യക്തിത്വം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്
മികച്ച എഴുത്തുകാർ. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഓര�ോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ശീലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ
പ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും പുതുമയെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ, കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനം ത�ൊട്ടറിയുന്ന
എഴുത്തുകാർക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ എഴുപതു വർഷത്തോളം കാവ്യസപര്യയുള്ള
എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി. സുഗതകുമാരിയുടെ കവിത പല രൂപപരിണാമങ്ങൾ
ക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്; അത് പല വിമർശകരും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. “ആധുനികയുഗത്തിലെ
റ�ൊമാൻറിക് കവികളെ വേണമെങ്കിൽ അഭിനവ റ�ൊമാൻറിക്കുകളെന്നു വിളിക്കാം. സുഗ
തകുമാരിയെ കൂടാതെ ഇന്നത്തെ പല പ്രമുഖ കവികളും ഈ വകുപ്പിൽപ്പെടും”1 എന്ന്
ഡ�ോ.എം. ലീലാവതിയും “പല പ്രവണതകളിലൂടെയും സുഗതകുമാരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ
താവഴി കാല്പനികമാണ് എന്നാവണം”2 എന്നു കെ.പി.ശങ്കരനും “കാൽപ്പനികദുഃഖത്തിന്റെ
കവിതയാണ് സുഗതയുടേതെന്ന്”3 എം.എം. ബഷീറും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആധുനി
കതയുടെ ഉന്നതയായ വക്താവാണ് സുഗതകുമാരി എന്നാണ് പ�ൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിൽ പ�ോസ്റ്റ് മ�ോഡേണ് ഘടകങ്ങൾ ശക്തമായുണ്ട്;
കവിതയിലെ ഈ ഉത്തരാധുനിക പ്രവണതകളാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ ജീവിതവുമായി ഏറ്റ
വുമടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉത്തരാധുനികത സുഗതകുമാരിയുടെ
രചനയ്ക്കും രചനാപരിണാമത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക മികവ് പകരുന്നതുമാണ്.
മലയാളകവിതയിൽ ഉത്തരാധുനികത, അതിന്റെ തന്നെ നിർവചനങ്ങളെ ഭേദിച്ചുക�ൊ
ണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്; അതിന് ശക്തമായ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു. അതിനാൽ ആധുനി
ക�ോത്തര വിരുദ്ധ കവികൾപ�ോലും താൻ ഉത്തരാധുനികനാണെന്ന് പറയുവാൻ തുടങ്ങി.
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തന്നെയുമല്ല മലയാള കവിതാനിരൂപകർ നല്ല പഠനങ്ങൾ എഴുതാതെതന്നെ ഉത്തരാധുനിക
തയെ അംഗീകരിച്ചു. സുഗതകുമാരി മലയാളത്തിലെ പ്രസ്ഥാന വിമർശകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും
വിധം പല തരം കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓര�ോ നിരൂപകരും തങ്ങളുടെ സമീപന
ഭൂമികക്കനുസരിച്ച് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾക്ക് ഓര�ോ ലേബൽ ചാർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
സുഗതകുമാരിയുടെ കാവ്യാരംഭത്തിൽ മലയാളകവിത തരള കാല്പനികതയിൽ അധിഷ്ഠിത
മായിരുന്നു. അതിനാൽ സുഗതകുമാരിയുടെ ആദ്യകാല കവിതകളിലും മൃദു കാല്പനികത
സമൃദ്ധമായുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ കേരളത്തിലെ ഒരു നിറസാന്നിദ്ധ്യംതന്നെയായിരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ സുഗതകുമാരിയുടെ വൈകാരികഭാവങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ചേർന്ന് ആ
കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആധുനികതയുടെ കലാകാരിയായി സുഗതകുമാരി. എന്നാൽ
കാലം ആധുനികതയിൽ നിന്ന് ഉത്തരാധുനികതയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ പീഡിതരുടെ വളർ
ത്തമ്മയായ സുഗതകുമാരിയും കാവ്യരചനയുടെ ഉത്തരാധുനികതയിലെത്തി. ഇത് സുഗത
കുമാരിയുടെ കാവ്യജീവിതത്തിന്റെ വ്യതിയാനം തന്നെയായിരുന്നു. ഉത്തരാധുനികതയുടെ
അനേകം മുഖങ്ങളിൽ സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയിൽ ഗാഢമായുള്ളത് പരിസ്ഥിതിദർശന
വും ഫെമിനിസവും അപക�ോളനീകരണവും ദളിത് വാദവുമാണ്.

പരിസ്ഥിതിദർശനം
“ആധുനികവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രകൃതി അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോഴാണ് ഉത്തരാധു
നികത രൂപപ്പെടുന്നത്.”4 നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ഇത്രയധികം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച
മറ്റൊരു കവി മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. കാസർക�ോഡ് എൻഡ�ോസൾഫാൻ ബാധിതരുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ മുതൽ കൂടങ്കുളം ആണവനിലയത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ വരെ സുഗതകുമാരി
സജീവമായിരുന്നു. ആറന്മുളയിലെ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിന് വയൽ നികത്തുന്നതി
നെതിരെയും അവർ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ പ�ോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. മലയാളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി
കവിതകൾ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി നിലക�ൊണ്ട്, അതിനായി പ്ര
വർത്തിച്ച് അതിലേക്കായി കവിതകളെഴുതി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തേയും അതിലൂടെ കവി
താസാഹിത്യത്തെയും സമരസപ്പെടുത്തി മികവ�ോടെ നിലനിർത്തിയത് സുഗതകുമാരിയാണ്.
സുഗതകുമാരിയുടെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരമായ ‘മുത്തുച്ചിപ്പി’യിൽ തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക
വിതകളാണധികം. ആ കവിതകളിൽ മുറ്റത്തെ ചെടിയ�ോടുള്ള പ്രണയമ�ോ സ്നേഹമ�ോ അല്ല
ഉള്ളത്; പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പാരിസ്ഥിതാഭിമുഖ്യമാണ്
കടന്നുവരുന്നത്. പ്രകൃതി സുഗതകുമാരിയ്ക്ക് അമ്മയാണ്, ശക്തിയാണ്, പൂജാമൂർത്തിയാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ‘Work for worship’ എന്നു പറയുന്നതുപ�ോലെ പരിസ്ഥിതിക്കായു
ള്ള പ്രവർത്തനം അവർക്ക് നിത്യതപസ്യതന്നെയായിരുന്നു. പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുകയും
അതിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യകാല ല�ോക സംസ്കൃതിയുടെ
വീണ്ടെടുപ്പ് സുഗതകുമാരിയുടെ ഉത്തരാധുനികതയിലുണ്ട്. കടൽ, കാട്, കാറ്റ്, വെള്ളം തുട
ങ്ങിയവയാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ. തന്നേയുമല്ല,
ഏകയായി ജലത്തിന�ോ, വനത്തിന�ോ വയലിന�ോ സമീപം അതിന്റെ സംരക്ഷകയായി നിൽ
ക്കുന്ന കവിയാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ മിക്ക കവിതകളിലേയും മുഖ്യകഥാപാത്രം. അവരുടെ
കവിതയിൽ മിക്കതും ‘ഞാൻ’ (First person) കേന്ദ്രിതമായതിന്റെ കാരണവും അതിലെ അനുഭ
വസാന്ദ്രതതന്നെയാണ്. സമഷ്ടിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിസ്ഥിതിയാണ് ഉത്തരാധുനികത വിഭാവനം
ചെയ്യുന്നത്; ഓര�ോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിക്ക് സംരക്ഷണം
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ഉണ്ടാകുന്നു. ഉത്തരാധുനികത, പരിസ്ഥിതിയുടെ സമസ്തഭാവങ്ങളേയും തന്നിലേക്ക് സ്വാം
ശീകരിക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പരിസ്ഥിതിക്കായി വർത്തിക്കുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ
കവിതകൾ ഉത്തരാധുനികതയിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്.
സുഗതകുമാാരിിയുടെെ ‘ദൈൈവംം നമ്മെ�ക്കാാക്കുന്നു’ എന്ന കവിിത, ഒരാാളുടെെ ദൈൈവസാാക്ഷാാ
ത്്കാാരംം പ്രകൃതിിസംംരക്ഷണമാാണെ�ന്ന്് പ്രസ്താാവിിക്കുന്നു.
സൂര്യയനുദിിച്ചു ചിിരിിക്കുന്നു
മേ�ഘംം പൂമഴ പെ�യ്യുന്നു
കാാറ്റുകൾ നൃത്തംം വയ്ക്കുന്നു
കടലുകൾ ചുറ്റുമിിരമ്പുന്നു
വയലുകൾ പുന്നെ�ല്ലേ�കുന്നു
ചെ�ടിികൾ കാായ്കനിി നല്കുന്നു
പയ്യുകൾ പാാലു ചുരത്തുന്നു
ദൈൈവംം നമ്മെ�ക്കാാക്കുന്നു
		
(ദൈൈവംം നമ്മെ�ക്കാാക്കുന്നു)
“പ്രകൃതിി മനുഷ്യയന്റെ� അചേ�തന ശരീീരമാാണ്്. അതു ഭക്ഷണവുംം വസ്ത്രവുംം വീീടുമാായിി അവന്റെ�
ശരീീരത്തെ� നിിലനിിർത്തുന്നു. ഒപ്പംം ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം കലയുടെെയുംം പ്രഭവമെെന്ന നിിലയിിൽ അവന്റെ�
ആത്മാാവിിനെ� തീീറ്റിിപ്പോ�ോറ്റുന്നു”5
ഇന്നത്തെ� ലോ�ോകംം മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാാണ്്. അവൻ മറ്റൊ�ൊന്നിിനുംം യാാതൊ�ൊരു പരിിഗണനയുംം
നൽകുന്നിില്ല. എന്നാാൽ സുഗതകുമാാരിി മനുഷ്യയന്റെ� ഈ സ്വാാ�ർത്ഥതയെ� ബോ�ോധപൂർവ്വംം നിിരാാകരിി
ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പരിിസ്ഥിിതിിയുടെെ അലൗൗകിികസൗൗന്ദര്യം�ം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. പ്രേ�മംം
എന്ന കവിിതയിിൽ
നൃത്തം നടത്തുന്ന പൂവിന്റെ ചുണ്ടത്തു
മുത്തം ക�ൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിളം തെന്നലും
നിത്യവിരഹിയാമാഴിതൻ മാറിലേക്കെത്തുവാൻ വെമ്പിക്കുതിക്കും പുഴകളും
എന്നുമജ്ഞാതയായാർദ്ര ഹൃദന്തമായ്
വിണ്ണിനെത്തേടുമീ മൂകയാം ഭൂമിയും
രാവിലിരുളിൽ നിലാവു പൂശിടുവാൻ
രാഗാർദ്രമാം കരം നീട്ടുന്ന തിങ്കളും
ആരുമറിയാതയന്തിയിലെത്തുന്ന
താരയും മ�ൊട്ടിട്ട താമരപ�ൊയ്കയും
എന്നെപ്പഠിപ്പിച്ചത�ൊന്നുതാൻ, മാമക
ജډം നിനക്കിന്നു കാഴ്ചവെച്ചീടുവാൻ“
			
(പ്രേമം)
മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ ജ്ഞാനം പ്രകൃതിയെ അറിയുക എന്നതാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രസാഹിത്യവി
ജ്ഞാനങ്ങളും പ്രകൃതിയെ ശരിയായി വിലയിരുത്തുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും മനുഷ്യനെ
ഉദ�്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ
അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെതിരായ സമരമായിരുന്നു സുഗതകുമാരിയുടെ
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പ്രകൃതിയാരാധനയും കവിതയും. പ്രകൃതിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ലെന്ന ഉത്തരാധുനിക
ദർശനത്തിന്റെ സാരാംശമാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ ഓര�ോ പരിസ്ഥിതി കവിതകളിലും
അനാവൃതമാകുന്നത്.

ഫെ�മിിനിിസംം
“പുരുഷമേധാവിത്വം കീഴടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീ
യമായും നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീപക്ഷവാദം.”6 പ്രകൃതിയിലെ ജീവ
ജാലങ്ങളെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ നാം വിഭജിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ രണ്ടാംതരക്കാരായി അധഃപതിച്ചു. ഇതിനെതിരെ
പ്രതികരിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീ തുല്യതയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്
ഫെമിനിസം. വനിതകൾക്ക് പുര�ോഗമനാഭിമുഖ്യമുള്ള സ്ത്രീവാദം പ്രതീക്ഷ നൽകി. അവർ
അതിനായി ഉണർവ്വോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിന്റെ പരിണിതരൂപമാണ് ഇന്ന് ല�ോകത്താകമാ
നമുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് എഴുത്തുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും. സിദ്ധാന്തപ്രയ�ോഗങ്ങളുടെ സമന്വയ
മാണ് ഉത്തരാധുനികത. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പെണ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ തുല്യനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
എഴുത്തും പ്രവർത്തനവും ഉത്തരാധുനികതയുടെ ഭാഗമായി മലയാളകവിതയിലും രൂപപ്പെട്ടു.
ഫെമിനിസം മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി രൂപപ്പെടുന്നതിനും അത�ൊരു ചിന്താപദ്ധ
തിയായി വികസിക്കുന്നതിനും മുൻപുതന്നെ സുഗതകുമാരി തികവുറ്റൊരു ഫെമിനിസ്റ്റായി.
സ്ത്രീകളുടെ ദുഃഖവിലാപങ്ങള�ോടു ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ ഫെമിനിസം.
‘അഭയാർത്ഥിനി’ എന്ന കവിത സുഗതകുമാരിയുടെ മികച്ച ഫെമിനിസ്റ്റ് കവിതകളിൽ
ഒന്നാണ്. ബംഗാളിൽനിന്നും തന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ഭിക്ഷക്കാരിയായ അഭയാർത്ഥിനിയെ കവി
സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു.
“ആളിടും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ
ചെ�ന്തീീയിിൽ കരിിഞ്ഞവൾ
നീീർമിിഴിിക്കോ�ോണിിൽ തപ്ത
വേ�ദനയുറങ്ങുന്നോ�ോൾ
തോ�ോളിിലെ� മാാറാാപ്പിിലുടല്ലലാാൽ, പശിിയാാലുംം
ചൂളിിനോ�ോക്കുന്നുണ്ടൊ�ൊരു
പൈൈതലിിൻ മുഖംം മാാത്രംം”
		
(അഭയാാർത്ഥിിനിി)
എന്ന് സുഗതകുമാരി ഭിക്ഷക്കാരിയെ കവിതയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.അവളുടെ
പാട്ടിൽ ലയിച്ച കവി ഒരു ചെറിയ നാണയം അവളുടെ കൈയിൽ വച്ചപ്പോൾ അരിയും പഴയ
സാരിയും മറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് അവൾ ച�ോദിക്കുന്നതായി കവിക്ക് ത�ോന്നി. ‘പെട്ടെന്ന് മതി
പ�ോവു’ എന്നു പറഞ്ഞു മടങ്ങിയ കവി ചിന്തിക്കുന്നു.
“ലജ്ജത�ോന്നിപ്പോ,യെന്റെ
സോ�ോദരിി, നിിന്നോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ദുഃഃഖിിതമാാണെ�ൻ സ്നേ�ഹ
പൂർണ്ണമാം�ം മനുഷ്യയത്വംം�
ഹൃത്തിിനാാൽ പുണരട്ടെെ
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നിിന്നെ� ഞാാൻ, കരത്താാലല്ലത്രയുന്നതമല്ലേ�, നിിന്ദ്യയമെെൻ മനുഷ്യയത്വംം�”
സംംരക്ഷിിക്കേ�ണ്ടവരോ�ോട്് ദയയിില്ലാാത്ത കവയിിത്രിിയുടെെ സ്വവയംം പരിിഹാാസംം നിിരീീക്ഷിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
തന്റെ�തല്ലാാത്ത കുറ്റത്താാലാാണ്് മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം സ്ത്രീീകൾ പീീഡനവുംം ദുഃഃഖവുംം ഏൽക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നത്്.
അവരോ�ോട്് കരുണ പ്രകടിിപ്പിിക്കാാത്ത മനുഷ്യയത്വംം� പീീഡിിതവർഗ്ഗത്തിിനു സമാാനമാാണെ�ന്ന്് കവിി
ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നു.
ഇതുകൂടാതെ ‘മൃതിയെ കണ്ണാൽ കണ്ടേൻ’, ‘ചുടുന്ന നെഞ്ഞുമായ്’, ‘തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കി
ല്ലിനി’, ‘എന്തുപറ്റി നമുക്ക് ’, ‘ബാധയ�ൊഴിപ്പിക്കൽ’, ‘ഇതിനെയ�ോ’, ‘ക�ൊല്ലേണ്ടതെങ്ങനെ’,
‘അമ്മയുണ്ട്’ തുടങ്ങിയവ സുഗതകുമാരിയുടെ മികച്ച ഫെമിനിസ്റ്റ് കവിതകളാണ്. ഇതെല്ലാം
തന്നെ തനത് കാലത്തിന്റെ തീവ്രപ്രശ്നങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഉത്തരാധുനിക കവിതകളുമാണ്.

അപക�ോളനീകരണം
ആഗോ�ോളവൽക്കരണത്തിിന്റെ� കാാലത്ത്് ലോ�ോകംം ഒന്നാായിി ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിിലെ�ത്തിിയിിരിിക്കു
ന്നു. ഏകലോ�ോക സങ്കല്പംം ഇരുപതാംം�നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിൽ ഹൃദ്യയമാായ ഒരു കല്പനയാായിിരു
ന്നെ�ങ്കിിൽ ഇന്ന്് മുതലാാളിിത്തത്തിിനു വേ�ണ്ടിി മാാത്രംം പിിറവിിയെ�ടുക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. ഈ ഏകലോ�ോക
കച്ചവട(കപട)വൽക്കരണത്തിിന്റെ� ഫലമാായാാണ്് കോ�ോളനിിവൽക്കരണംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. അതിിനാാൽ
കോ�ോളനീീകരണത്തിിനെ�തിിരെെ ലോ�ോകത്തെ� എല്ലാാ മനുഷ്യയസ്നേ�ഹിികളുംം പ്രതിികരിിക്കുന്നു. സുഗതകു
മാാരിിയുംം അപകോ�ോളനീീകരണത്തിിന്റെ� മുഖ്യയ വക്താാവാാണ്്.
ക�ോളനിവൽക്കരണത്തിനെതിരെ അങ്കുശമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയും എന്നാൽ
അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ യഥേഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാപട്യക്കാർ ഇന്ന് ധാരാളമു
ണ്ട്; തന്നെയുമല്ല ക�ോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ മുഖ്യ വക്താക്കൾ അതിനെതിരെ ജനസമക്ഷം
പ്രതികരിക്കുന്നതും ഇന്നൊരു ഫാഷനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപക�ോളനീകരണ
ത്തിനായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി. “ഉത്തരാധു
നികതയുടെ കമ്പോളവാദത്തെ നേരിടുവാൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണെന്ന്”7
ടെറി ഈഗിൾട്ടൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വകാല നന്മകള�ോടും മൂല്യങ്ങള�ോടുമുള്ള കടുത്ത
ആഭിമുഖ്യം സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിൽ ഉടനീളമുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ അവയുടെ
സംരക്ഷകയായി കവി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വികല പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ കവിയ്ക്കു വിശ്വാസമില്ല.
‘ഇതു മഹാഭാരത’മെന്ന കവിതയിൽ, വർത്തമാനകാലത്തിലെ ക�ോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ
യും കമ്പോളസംസ്കാരത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണത കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ ചില
കറുത്ത ഭൂതകാലം ഇന്ന് മടങ്ങിവരുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
“ഇനി മഹാഭാരതം വികസനപർവ്വമാന്നൊ�ൊരു നൂറുകോ�ോടിിക്കരങ്ങൾ നീീട്ടിിക്കാാത്തു
ജനനിി നിിൽക്കുന്ന വിിഷാാദപർവ്വംം
എളിിയവരാായിിക്കഴിികയോ�ോ? പേ�രപോ�ോ
രൊ�ൊരു പെ�രുംം കമ്പോ�ോളമാാറ്റ നമ്മൾ!’
			
(ഇത്് മഹാാഭാാരതംം)
ഇങ്ങനെ� കമ്പോ�ോളവൽക്കരണത്തിിന്റെ� വിിനാാശത്തെ� കവിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. മഹാാഭാാരതംം
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അനേ�കംം കാാലസമസ്യയകളുടെെ ചേ�രുവയാാണ്്. എന്നാാൽ അതിിൽനിിന്നുംം ഇന്ന്്, നല്ലത്് എല്ലാംം�
തന്നെ� ചോ�ോർന്നുപോ�ോയിിരിിക്കുന്നത്് ഈ കവിിതയിിൽ കാാണാംം�. “കോ�ോളനിിവൽക്കരണത്തിിന്റെ�
പ്രത്യാാ�ഘാാതങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് നമ്മുടെെ രചനകളിിൽ കാാണുന്ന അബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഉത്്കണ്ഠകൾ,
ഇവിിടുത്തെ� ആധുനിികോ�ോത്തരതയെ� തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ ഒരു സംംസ്കാാരവിിശേ�ഷമാാക്കുന്നു.”8

ദളിിത്് വാാദംം
ഉത്തരാാധുനിികത എല്ലാാ മനുഷ്യയർക്കുംം സമതുല്യയത വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
ലോ�ോകത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം പീീഡ അനുഭവിിക്കുന്ന ആഫ്രിിക്കയിിലെ� കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാാരെെയുംം അവരോ�ോട്്
സമാാനത പുലർത്തുന്ന ലോ�ോകത്തുടനീീളമുള്ള ദളിിത്് വംംശജരോ�ോടുംം ആധുനിികോ�ോത്തകത ആഭിിമുഖ്യംം�
പുലർത്തുന്നു. ഈ അടുപ്പമാാണ്് ഉത്തരാാധുനിികതയ്ക്കുംം അതിിലൂടെെ ദളിിത്് സാാഹിിത്യയത്തിിനുംം ആ
ജനതയ്ക്കുംം ഒരു ഉയർത്തെ�ഴുന്നേ�ൽപ്പ്് സംംജാാതമാാക്കിിയത്്. സുഗതകുമാാരിിയുടെെ കവിിതയിിലുംം
ദളിിത്് പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വേ�രുകളുണ്ട്്. അവരുടെെ കവിിതകളിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങൾ കറുത്ത
വരുംം പീീഡിിതരുംം നിിലനിില്പിിനാായിി കേ�ഴുന്നവരുമാാണ്്. ഇത്് ദളിിത്് ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പരിിച്ഛേ�ദംം
തന്നെ�യാാണ്് അനാാവൃതമാാക്കുന്നത്്. ഒരു പെ�ണ്കുട്ടിി എന്ന്് സുഗതകുമാാരിി പറയുമ്പോ�ോൾ, നമ്മുടെെ
മനസ്സിിലെ�ത്തുന്നത്് കറുത്ത മുഖത്ത്് ദുഃഃഖംം നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന പെ�ണ്കുട്ടിിയാാണ്്. ‘അട്ടപ്പാാടിിയെ�
സ്വവപ്നംം കണ്ട്് ഞാാനിിന്നുംം’ എന്ന കവിിതയിിലെ� പെ�ണ്കുട്ടിി തന്നെ� ഉദാാഹരണംം
“ഇവളെൻ ഹൃദയത്തിന്നോമന
ഗിരികന്യ
ഇവളെ സ്നേഹിക്കയാലസ്വസ്ഥം
മമ ജډം
ഒഴിഞ്ഞ കരിക്കലം കയ്യിലുണ്ടെങ്ങോ നീരു
തിരഞ്ഞു പ�ോകുംവഴി നിന്നതാം
സ്നേഹാർദ്ദയായ്”
			
(അട്ടപ്പാടിയെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാനിന്നും)
ഇങ്ങനെ ദളിത് ജീവിതത്തിന്റെ മികവുറ്റ ചിത്രങ്ങളും സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയിലുണ്ട്.
സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ സുഗതകുമാരിയുടെ
കലയും ജീവിതവും. അതിൽ ദളിത് ജീവിതം സ്പന്ദിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. “കലയുടെയും
സംസ്കാരത്തിന്റെയും അറിവും പ്രബ�ോധനവും നിറഞ്ഞ സംസ്കാരമാതൃകയാണ് ഉത്തരാധു
നികത”9 എന്നു ഫ്രെഡറിക് ജയിംസണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർവ്വചനത്തിന് ധ്വനന
ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയ്ക്കുമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലും എഴുത്തിലും
എന്നും ഓണ്ലൈനിൽ (on line)ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഓര�ോ കാലത്തിലും മനുഷ്യനും കവിതയ്ക്കും ആവശ്യമായ സമസ്തവും
സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയിലും രൂപപ്പെട്ടു. മലയാളകവിത റ�ൊമാൻറിസിസത്തിൽ നിന്നും
റിയലിസത്തിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ആധുനികതയിലേക്കും തുടർന്ന് ആധുനിക�ോത്തരതയി
ലേക്കും സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കാലത്തേയും ജനങ്ങളേയും കലയേയും അളന്നറിഞ്ഞ സുഗതകു
മാരിയുടെ കവിതകൾ ഇവയുടെയെല്ലാം സങ്കരമായി. അവ പര്യവസാനിച്ചത് ഇന്നിന്റെ സിദ്ധാ
ന്തമായ പ�ോസ്റ്റ് മ�ോഡേണിസത്തിലാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ സുഗതകുമാരി കവിതയിലെ
പ�ോസ്റ്റ് മ�ോഡേണിസം, ആ കാവ്യപരിണാമത്തിന്റെ സമകാലിക സ്വരമാണ്. അതിനാൽ ഈ
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കവിതകളുടെ ആ പ�ോസ്റ്റ് മ�ോഡേണ് പരികല്പനകൾക്ക് ഭാവസാന്ദ്രത കൂടുതലുണ്ട്.
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പി.എസ്. രാജേഷ് കുമാര്
ആലപ്പുഴ ജിില്ലയിിൽ മുതുകുളത്ത്് ജനിിച്ചു. ഇപ്പോ�ോൾ തിിരുവനന്തപുരംം യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളംം
അധ്യാാ�പകൻ. വിിവിിധ ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ എഴുതുന്നു.

വിിഭക്തിി തമിിഴിിലുംം മലയാാളത്തിിലുംം
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം, നേ�മിിനാാഥംം, നന്നൂൽ, ലീീലാാതിിലകംം എന്നീീ വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളിിലെ�
വിിഭക്തിിസങ്കല്പനങ്ങളുടെെ താാരതമ്യയവിിശകലനംം

ഷിിജു കെ�.
അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം,സർക്കാാർ വനിിതാാകലാാലയംം, തിിരുവനന്തപുരംം.

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
മലയാാളഭാാഷയുടെെ (കേ�രളഭാാഷ) വ്യാാ�കരണകാാര്യയങ്ങൾ ചർച്ചചെ�യ്യുന്ന കണ്ടു കിിട്ടിിയിിട്ടുള്ള ഏറ്റവുംം
പ്രചീീനമാായ വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമാാണ്് ലീീലാാതിിലകംം. ആദിിദ്രാാവിിഡഭാാഷയിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തകാാല
ങ്ങളിിൽ പിിരിിഞ്ഞുണ്ടാായ ഭാാഷകളാാണ്് ഇന്നത്തെ� തമിിഴുംം ഇന്നത്തെ� മലയാാളവുംം. തമിിഴ്് ഭാാഷയുടെെ
കണ്ടുകിിട്ടിിയിിട്ടുള്ള ഏറ്റവുംം പഴക്കംം ചെ�ന്ന വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമാാണ്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം. തമിിഴിിലുണ്ടാായ
മറ്റു രണ്ടു വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളാാണ്് നേ�മിിനാാഥവുംം നന്നൂലുംം. ഈ മൂന്നു തമിിഴ്് വ്യാാ�കരണ ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളിിലെ�യുംം വിിഭക്തിിസങ്കല്പനങ്ങളെെ ലീീലാാതിിലകത്തിിലെ� വിിഭക്തിിസങ്കല്പനവുമാായിി താാരതമ്യംം� ചെ�യ്ത്്
അപഗ്രഥിിക്കാാനുള്ള പരിിശ്രമമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
താക്കോൽ വാക്കുകൾ: വിഭക്തി, ത�ൊൽക്കാപ്പിയം, നേമിനാഥം, നന്നൂൽ, ലീലാതിലകം, തമിഴ്,
കേരളഭാഷ, മലയാളം.

ആമുഖം
നാാമങ്ങൾക്ക്് മറ്റു പദങ്ങളുമാായുള്ള സംംബന്ധത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി നാാമങ്ങളിിൽ ചേ�ർക്കുന്ന
പ്രത്യയയങ്ങളെെ തമിിഴിിൽ വേ�റ്റുമൈൈ എന്നുംം മലയാാളത്തിിൽ വിിഭക്തിി എന്നുംം പറയുന്നു. തമിിഴിിൽ
ഇന്നു ലഭ്യയമാായിിട്ടുള്ള ഏറ്റവുംം പ്രാാചീീനമാായ വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥംം തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയമാാണ്്. എ.ഡിി.
ഒന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലാാണ്് ഈ ഗ്രന്ഥംം രചിിക്കപ്പെ�ട്ടതെ�ന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയ
ത്തെ� ഉപജീീവിിച്ച്് പിിൽക്കാാലത്ത്് രചിിക്കപ്പെ�ട്ട പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട മറ്റു രണ്ടു വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളാാണ്്
നേ�മിിനാാഥവുംം നന്നൂലുംം. എ.ഡിി 12-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പൂർവ്വാാർദ്ധത്തിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്ന ജൈൈനമത
പണ്ഡിിതനാായ ഗുണവീീരപണ്ഡിിതരാാണ്് നേ�മിിനാാഥത്തിിന്റെ� കർത്താാവ്്. എ.ഡിി. 12-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിി
ന്റെ� ഉത്തരാാർദ്ധത്തിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്ന ഭവനന്ദിി രചിിച്ച വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമാാണ്് നന്നൂൽ. ഈ മൂന്നു
വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളുംം തമിിഴിിലാാണ്് രചിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയൻ ഭാാഷകൾ എല്ലാം�ം ഒരേ�
ഗോ�ോത്രത്തിിൽ (ദ്രാാവിിഡഗോ�ോത്രംം) ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. പ്രകൃതിിയെ�ക്കാാൾ പ്രത്യയയങ്ങളുടെെ സാാമ്യയതയാാണ്്
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ഗോ�ോത്രവിിഭജനത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം. അതിിനാാൽ ദ്രാാവിിഡഗോ�ോത്രത്തിിലെ� ഭാാഷകളിിലെ� പ്രത്യയയ
ങ്ങൾക്ക്് സാാദൃശ്യംം� കാാണപ്പെ�ടുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്.
മലയാാളഭാാഷയുടെെ (മലനാാട്ടുതമിിഴ്് ) ആദ്യയത്തെ� വ്യാാ�കരണമാാണ്് ലീീലാാതിിലകംം. മണിിപ്ര
വാാള ലക്ഷണഗ്രന്ഥമാായ ലീീലാാതിിലകത്തിിലെ� ആദ്യയമൂന്നു ശിില്പങ്ങളിിൽ മണിിപ്രവാാളഭാാഷയിിലെ�
‘പ്രവാാള’മാായ മലനാാട്ടുതമിിഴ്് ഭാാഷയുടെെ സ്വവരൂപംം ആചാാര്യയൻ വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. രണ്ടാംം� ശിില്പത്തിിൽ
വിിശദീീകരിിക്കുന്ന വിിഭക്തിി സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക്് മുകളിിൽ പരാാമർശിിച്ച മൂന്നു തമിിഴ്് വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിിലെ� വിിഭക്തിി സങ്കല്പനങ്ങളുമാായിി അസാാധാാരണ സാാദൃശ്യംം� കാാണുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളിിലെ�
വിിഭക്തിി സങ്കല്പനങ്ങളെെ ലീീലാാതിിലകത്തിിലെ� വിിഭക്തിിസങ്കല്പനവുമാായിി താാരതമ്യയപ്പെ�ടുത്തിി അപഗ്ര
ഥിിക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

വിിഭക്തിി/വേ�റ്റുമൈൈ
തമിിഴ്്

വേ�റ്റുമൈൈ താാമേേ ഏഴെെന മൊ�ൊഴിിപ.
വിിളിികൊ�ൊൾ വതൻകൺ വിിളിിയോ�ോടെെട്ടേേ
(തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം, ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, സൂത്രംം – 62, 63)

ഏതൊ�ൊരു തരത്തിിലുള്ള നാാമങ്ങൾക്കുംം മറ്റു പദങ്ങളോ�ോടുള്ള സംംബന്ധത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി
നാാമത്തോ�ോടു ചേ�ർക്കുന്ന പ്രത്യയയങ്ങളാാണ്് വിിഭക്തിികൾ (വേ�റ്റുമൈൈ). വിിഭക്തിികൾ ഏഴാാണ്്. വിിളിി
ക്കാാനനുയോ�ോജ്യയമാായ നാാമങ്ങളോ�ോടു ചേ�രുന്ന സംംബോ�ോധനയുംം കൂടിി ചേ�ർത്താാൽ വിിഭക്തിികൾ
എട്ടാാകുംം.
അവൈൈതാംം�
പെ�യർ ഐ ഒടുകു
ഇൻ അതു കൺവിിളിി യെ�ന്നുംം ഈറ്റ
(തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം, ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, സൂത്രംം – 65)
അവ യഥാാക്രമംം പെ�യർ(നാാമംം), ഐ, ഒടു, കു, ഇൻ, അത്്, കൺ, വിിളിി (സംംബോ�ോധന) എന്നിിവ
യാാണ്്.
ഉദാാ: ചാാത്തൻ. ചാാത്തനൈൈ. ചാാത്തനൊ�ൊടു, ചാാത്തനുക്കു, ചാാത്തനിിൻ, ചാാത്തനതു, ചാാത്തൻകൺ,
ചാാത്താാ.
കാാൺ തകു പേ�ർ ഐ ഒടുകു ഇൻ അതു കൺ വിിളിി എന്റു
ഈണ്ടു ഉരൈൈപ്പിിൻ വേ�റ്റുമൈൈ എട്ടു ആകുംം – മൂണ്ടൈ�വതാംം�
തോ�ോറ്റുംം പെ�യർ മുന്നർ ഏഴുംം തൊ�ൊടർന്തു ഇയലുംം
ഏറ്റ പൊ�ൊരുൾ ചെ�യ്് ഇടത്തു. (നേ�മിിനാാഥംം, സൂത്രംം – 40)
പേ�ര്് – നാാമംം, ഐ, ഒടു, കു, ഇൻ, അതു, കൺ, വിിളിി (സംംബോ�ോധന) എന്ന്് വിിഭക്തിികൾ എട്ടാാണ്്.
പൊ�ൊയരേ� ഐ ആൽ കു ഇൻ അതു കൺ
വിിളിിയെ�ന്റാാകു മവറ്റിിൻ പെ�യർ മുറൈൈ ( നന്നൂൽ, സൂത്രംം – 291)
പേ�ര്് (നാാമരൂപംം), ഐ, ആൽ, കു, ഇൻ, അതു, കൺ എന്നിിവയാാണ്് ഏഴു വിിഭക്തിികളുടെെ പ്രത്യയ
യങ്ങൾ.
ഏർക്കു മെെവ്വകൈൈ പെ�യർക്കുമീീറാായ്് പ്പൊ�ൊരുൾ
വേ�റ്റുമൈൈ ചെ�യ്് വനവെ�ട്ടേേ വേ�റ്റുമൈൈ. ( നന്നൂൽ, സൂത്രംം – 290)
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ഒന്നാംം� വിിഭക്തിി നാാമരൂപംം തന്നെ�യാാണ്്. നാാമങ്ങളുടെെ അന്ത്യയത്തിിൽ വിികാാരംം വരുത്തിി
യാാണ്് അതാായത്് മുകളിിൽ പരാാമർശിിച്ച പ്രത്യയയങ്ങൾ കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്താാണ്് വിിഭക്ത്യയർത്ഥംം ഉണ്ടാാ
ക്കുന്നത്്.
ഉദാാ: ചാാത്തൻ, ചാാത്തനതൈൈ, ചാാത്തനതാാൽ, ചാാത്തനതർക്കു, ചാാത്തനതിിൻ, ചാാത്തനതു,
ചാാത്തനതൻകൺ. ചാാത്തോ�ോ.

മലയാാളംം

അർത്ഥവിിശേ�ഷേ�ഽസ്യാഃഃ�� പരഭാാഗവിിശേ�ഷഃഃ. ( ലീീലാാതിിലകംം, സൂത്രംം – 20)

പദങ്ങൾ തമ്മിിൽ കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്ത്് അർത്ഥഭേേദംം ഉണ്ടാാക്കുന്നതിിന്് ഭാാഷയിിൽ പലതരത്തിിലുള്ള പ്രത്യയ
യങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ലിംം�ഗവചനവിിഭക്തിി പ്രത്യയയങ്ങളാാണ്് അർത്ഥഭേ�ദംം ഉളവാാക്കാാനാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
സോ�ോഽഷ്ടധാാ ത്രിിധാാ ദ്വിി�ധാാ ച ( ലീീലാാതിിലകംം, സൂത്രംം – 21)
എട്ടു വിിഭക്തിികൾ, മൂന്നു ലിംം�ഗങ്ങൾ, രണ്ടു വിിഭക്തിികൾ എന്നിിവയാാണ്് അർത്ഥഭേ�ദത്തിിന്് ഉപയോ�ോ
ഗിിക്കുന്ന പ്രത്യയയങ്ങൾ.
പേ�ർ, എ, ഒടു, ക്കു, നിിന്റു, ന്നു/ടെെ, ഇൽ, വിിളിി ഇത്യയഷ്ടകംം
(ലീീലാാതിിലകംം, സൂത്രംം – 22).
ഭാഷയിൽ എട്ടു വിഭക്തികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ പേർ എന്നും വിളി എന്നും പറഞ്ഞത്
അതത് വിഭക്തികളുടെ അർത്ഥവും ബാക്കിയുള്ളവ പ്രത്യയങ്ങളുമാണ്. ന്നു/ടെ എന്നിവ ചരി
ഞ്ഞവര ഉപയ�ോഗിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാഠഭേദമായതിനാലാണ്.
ലീലാതിലകത്തിലെയും തമിഴ് വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും വിഭക്തി നിർവചനം പരിശ�ോ
ധിക്കുമ്പോൾ വിഭക്തിയുടെ ധർമവും വിഭക്തികളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണെന്നു കണ്ടെത്താം.
ഒന്നാം വിഭക്തിക്കും എട്ടാം വിഭക്തിക്കും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും യഥാക്രമം പേർ, വിളി
എന്നു തന്നെയാണ് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം വിഭക്തി
ഒന്നാംം� വിിഭക്തിി നാാമശബ്ദമാാണ്്. പ്രത്യേ�േകംം പ്രത്യയയംം ഇല്ല. നാാമത്തോ�ോട്് അവസ്ഥ, നിിയോ�ോഗംം,
ക്രിിയ, ചോ�ോദ്യം�ം ഗുണംം, മറ്റൊ�ൊരുനാാമംം എന്നിിങ്ങനെ� ആറു ആഖ്യാാ�തങ്ങൾ വരുംം. ഒന്നാംം� വിിഭക്തിി
കാാലത്തെ�ക്കുറിിക്കിില്ല.
ഉണ്ടെ�ന്നുള്ള അവസ്ഥ – കുതിിരൈൈ ഉണ്ടു ( കുതിിര ഉണ്ട്്)
നിിയോ�ോഗത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്ന പദംം – കുതിിരൈൈ ചെ�ൽക (കുതിിര ചെ�ല്ലട്ടെെ)
പ്രവൃത്തിിയെ�ക്കുറിിക്കുന്ന പദംം – കുതിിരൈൈ ചെ�ന്റതു ( കുതിിര ചെ�ന്നു)
ചോ�ോദ്യയത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്ന പദംം – കുതിിരൈൈയാാതു ( കുതിിര ഏത്്)
ഗുണത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്ന പദംം – കുരിിരൈൈ കരിിതു ( കുതിിര കറുത്തത്്)
മറ്റൊ�ൊരു നാാമവുമാായുള്ള ബന്ധംം – കുതിിരൈൈ ഒന്റു (കുതിിര ഒന്ന്്)
പലനാാമങ്ങൾ ചേ�ർന്ന സമസ്തപദവുംം ഒന്നാംം� വിിഭക്തിിയിിൽ വരുംം
യാാനൈൈക്കൊ�ൊമ്പു (ആനക്കൊ�ൊമ്പ്് ) ഇത്രയുംം സൂക്ഷ്മമാായിി തമിിഴ്് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നാംം� വിിഭക്തിിയെ�
വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. എന്നാാൽ ലീീലാാതിിലകാാചാാര്യയൻ “കണ്ടൻ, ആന, മരംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള
നാാമശബ്ദങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്് ഒന്നാംം� വിിഭക്തിിയിിൽ വരുന്നത്് അതിിനാാലാാണ്് അതിിന്് പേ�ർ എന്നു
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പറഞ്ഞത്്. അത്് നാാമശബ്ദവാാച്യയമാാണല്ലോ�ോ” എന്നു ചുരുക്കിിപ്പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. ഒന്നാംം� വിിഭക്തിി
സങ്കല്പനത്തിിൽ തമിിഴ്് വൈൈയാാകരണർക്കുംം ആചാാര്യയനുംം ഒരേ� നിിലപാാടുതന്നെ�.

രണ്ടാംം� വിിഭക്തിി
തമിിഴിിൽ ഐ ആണ്് രണ്ടാംം� വിിഭക്തിി പ്രത്യയയംം. കാാലത്തെ� സ്പഷ്ടമാാക്കുന്നതോ�ാ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതോ�ോ
ആയ ക്രിിയകൾക്കു കർമമാായിി വരുന്ന നാാമങ്ങളോ�ോട്് ഐ പ്രത്യയയംം ചേ�രുംം.
നാാട്ടൈൈക്കാാത്താാൻ (നാാട്ടിിനെ� കാാത്തു)
അറത്തൈ� ആക്കിിനാാൻ ( ധർമംം സ്ഥാാപിിച്ചു)
നീീളത്തൈ�ക്കുറൈൈത്താാൻ ( നീീളത്തെ�ക്കുറച്ചു)
നെ�ല്ലെ� അളന്താാൻ (നെ�ല്ലിിനെ� അളന്നു)
ഊരൈൈ കാാത്താാൻ (നാാടിിനെ� കാാത്തു)
മലയാാളത്തിിൽ രണ്ടാംം� വിിഭക്തിിപ്രത്യയയമാായിി ആചാാര്യയൻ നൽകിിയിിരിിക്കുന്നത്് ഹ്രസ്വവമാായ എകാാരംം
ആണ്്. തമിിഴിിലെ� ഐകാാരംം എ കാാരമാായിിത്തീീരുന്നു. കർമ്മമാാണ്് രണ്ടാംം� വിിഭക്തിിയുടെെ അർത്ഥംം.
ഉദാാ: അവനെ�, അവളെ�, അതിിനെ�, അവരെെ, അവറ്റൈൈ, ആനയെ�, മരത്തെ�, മരത്തിിനെ�.
നാാമത്തിിനുംം വിിഭക്തിി പ്രത്യയയത്തിിനുംം ഇടയ്ക്കു കാാണുന്ന ത്ത്്, ഇൻ, യ്് മുതയാായവ പ്രത്യയയങ്ങളല്ല.
അവ ഇടനിിലകളാാണ്്. ഇടനിിലകളെെക്കുറിിച്ച്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയരുംം വിിശദീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
നാാമങ്ങളോ�ോട്് വിിഭക്തിിപ്രത്യയയങ്ങൾ നേ�രിിട്ട്് ചേ�രാാതെ� വരുമ്പോ�ോൾ അൻ, ഇൻ, ഒൻ, അത്തു,
വാാറു, യാാവൈൈ, തെ�വ്് തുടങ്ങിിയ ചാാരിിയൈൈ (ഇടനിില) ചേ�ർക്കണമെെന്ന്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയർ, തൊ�ൊൽ
ക്കാാപ്പിിയംം എഴുത്തതിികാാരത്തിിലെ� ഉരുപിിയൽ ( സൂത്രംം 174- 203) എന്ന ഭാാഗത്ത്് വിിശദമാായിി
വിിശദീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയകാാലശിിലാാശാാസനങ്ങളിിലുംം പാാട്ടുകൃതിികളിിലുംം തമിിഴിിലെ�
ഐ പ്രത്യയയംം വ്യാാ�പകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

മൂന്നാംം� വിിഭക്തിി
മൂന്നാംം� വിിഭക്തിിക്ക്് ആൻ, ഒടു എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടു പ്രത്യയയമാാണ്് തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിലുംം നേ�മിി
നാാഥത്തിിലുംം കാാണപ്പെ�ടുന്നത്്. എന്നാാൽ ഉദാാഹരണത്തിിൽ ഓടു ചേ�ർന്ന പദങ്ങളുംം കാാണാംം�.
ഭവനന്ദിി ആൽ ആണ്് പ്രധാാനപ്രത്യയയമാായിി നൽകിിയിിരിിക്കുന്നത്്. ആൻ, ഒടു, ഓടു എന്നിിങ്ങനെ�
മൂന്നു പ്രത്യയയങ്ങൾ കൂടിി അധിികമാായുംം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ� നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ തമിിഴിിൽ മൂന്നാംം�
വിിഭക്തിി പ്രത്യയയമാായിി ആൻ, ഒടു, ഓടു, ആൽ എന്നിിങ്ങനെ� നാാലു പ്രത്യയയങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്നതാായിികാാണാംം�.
ഉദാാ: ചാാത്തനാാൻ മുടിിയുംം ഇക്കരുമംം (ചാാത്തനാാൽ ഇക്കർമംം സാാധിിക്കുംം). വാാണിിപത്താാൻ
ആയിിനാാൻ ( കച്ചവടംം കൊ�ൊണ്ട്് ധനവാാനാായിി), മനത്തൊ�ൊടു (മനസ്സോ�ോടു), കനലൊ�ൊടു, പുകൈൈയൊ�ൊടു,
മനത്തോ�ോടു, കലൈൈമാാമകളോ�ോടു, പുലിിയോ�ോടു പൊ�ൊരുത യാാനൈൈ ( പുലിിയോ�ോടു പൊ�ൊരുതിിയ ആന),
പൊ�ൊന്നോ�ോടു, നിിന്നോ�ോടു, കടൽ കണ്ടാാനെ�ന്റാാൽ, ചുടരിിനാാൽ, നാാഴിിയാാൽ, തവത്താാൽ, തച്ചനാാൽ.
ലീീലാാതിിലക ആചാാര്യയൻ സൂത്രത്തിിൽ മൂന്നാംം� വിിഭക്തിിപ്രത്യയയമാായിി നൽകിിയിിരിിക്കുന്നത്്
ഒടു ആണ്്. ഉദാാ: അവറ്റൊ�ൊടു, അവരൊ�ൊടു, നമ്പിിയൊ�ൊടു, മരത്തൊ�ൊടു. വൃത്തിിയിിൽ ഒടു ഉപലക്ഷണ
മാാണ്് എന്നുംം പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. അതാായത്് അവറ്റോ�ോടു, അവരോ�ോടു എന്നിിങ്ങനെ� ഓടു പ്രത്യയയവുംം
ഉപയോ�ോഗിിക്കാംം�. ഇവ കൂടാാതെ� ആൽ, കൊ�ൊണ്ടു എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടു പ്രത്യയയങ്ങൾ കൂടിി തൃതീീയയ്ക്കുണ്ട്്.
അവനാാൽ, അതിിനാാൽ, അവനെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു, മരത്തെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു. അവനെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു, മരത്തെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു

ചെങ്ങഴി chengazhi

212

Volume I Number 7

എന്നീീ സമസ്തപദങ്ങളിിലെ� പൂർവപദത്തിിന്റെ� അന്ത്യയത്തിിൽ കാാണുന്ന എകാാരംം ഇടനിിലയാാണ്്
രണ്ടാംം� വിിഭക്തിിപ്രത്യയയമല്ലെ�ന്നുംം ധരിിക്കണംം.
മലയാാളത്തിിലുംം തമിിഴിിലുംം മൂന്നാംം� വിിഭക്തിി പ്രത്യയയങ്ങളാായിി ഒട്്, ഓട്്, ആൽ എന്നിിവ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ആൻ മലയാാളംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ചു.

നാാലാംം�വിിഭക്തിി
തമിിഴിിലെ� മൂന്നു വ്യയകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിിലുംം നാാലാം�ം വിിഭക്തിി പ്രത്യയയമാായിി നൽകിിയിിരിിക്കുന്നത്്
കു ആണ്്. ഉദാാഹരണംം ശ്രദ്ധിിച്ചാാൽ നാാലാം�ം വിിഭക്തിി പ്രത്യയയമാായിി ക്കു വുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതു
കാാണാംം�.
ഉദാാ: കരിിമ്പിിർക്കു വേ�ലിി (കരിിമ്പിിനു വേ�ലിി), തേ�വർക്കു പൂചൈൈ (ദേ�വന്് പൂജ), ചാാത്തർക്കു ചേ�വൈൈ
(ചാാത്തന്് സേ�വ), കൂലിിക്കുവേ�ലൈൈ (കൂലിിക്കുവേ�ല), അവർകു നൻപൻ ( അവന്് സ്നേ�ഹിിതൻ),
മയിിരുക്കെ�ണ്ണൈൈ (മുടിിക്കെ�ണ്ണ), തനക്കുചെ�രിി (തനിിക്കുശരിി).
ലീീലാാതിിലകത്തിിൽ ക്കു ആണ്് നാാലാംം� വിിഭക്തിിയുടെെ പ്രധാാന പ്രത്യയയംം. അന്നു, ഇന്നു
ഇങ്ങനെ� രണ്ടു പ്രത്യയയംം കൂടിി വരുംം. അവൾക്കു, ആനെ�ക്കു, അവന്നു, അതിിന്നു, അവറ്റിിന്നു. ക്കു,അ
ന്നു, ഇന്നു ഈ മൂന്നു പ്രത്യയയങ്ങളുംം ആയിിക്കൊ�ൊണ്ടു എന്നതിിനോ�ോടു ചേ�ർന്നുംം വരുംം. ഉദാാ: അവന്നാാ
യിിക്കൊ�ൊണ്ടു, അവൾക്കാായിിക്കൊ�ൊണ്ടു. നാാലാം�ം വിിഭക്തിി കാാര്യയത്തിിൽ മലയാാളവുംം തമിിഴുംം തുല്യയമാാണ്്.

അഞ്ചാംം� വിിഭക്തിി
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിലുംം നേ�മിിനാാഥത്തിിലുംം ഇൻ അണ്് അഞ്ചാംം� വിിഭക്തിിപ്രത്യയയമാായിി നൽകിിയിി
രിിക്കുന്നത്്. നന്നൂലിിൽ ഇൻ, ഇൽ എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടു പ്രത്യയയംം നൽകിിയിിട്ടുണ്ട്്.
ഐന്താാവതുരു പിിന്നു മിില്ലുംം
നീീങ്കലൊ�ൊപ്പലൊ�ൊലൈൈ യേ�തുപ്പൊ�ൊരുളേ� ( നന്നൂൽ, സൂത്രംം - 298)
ഉദാാ: ഊരിിൻ തീീർന്താാൻ (നാാടുവിിട്ടു), കരുവൂരിിൻ കിിഴക്കു (കരുവൂരിിന്് കിിഴക്ക്്), തവത്തിിൻ വീീടു
പെ�റ്റാാൻ ( തപസ്സാാൽ മോ�ോക്ഷംം പ്രാാപിിച്ചു). ഇതനിിൻ നല്ലതു ഇതു (ഇതിിനെ�ക്കാാൾ നല്ലത്് ഇത്്),
ഇതനിിൻ വലിിതു ഇതു, അറിിവിിർപെ�രിിയവൻ ( അറിിവിിൽ വലിിയവൻ), അവയിിർ ചിില ( അവയിിൽ
ചിില).
കേ�രളഭാാഷയിിൽ അഞ്ചാംം� വിിഭക്തിിയുടെെ പ്രധാാന പ്രത്യയയമാായിി ലീീലാാതിിലകാാചാാര്യയൻ സ്വീീ�
കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് ന്റു ആണ്്. ഇതു കൂടാാതെ� ഉൽക്കർഷാാപകർഷംം വിിവക്ഷിിക്കുമ്പോ�ോൾ കാാട്ടിിൽ
എന്നുംം പ്രയോ�ോഗിിക്കാംം�.
ഉദാാ: മരത്തിിൽ നിിന്റു, അവൻ പക്കൽ നിിന്റു. കമലത്തെ�ക്കാാട്ടിിൽ മുഖമഴകിിതു.

ആറാം�ം വിിഭക്തിി
തമിിഴിിൽ ആറാം�ം വിിഭക്തിിപ്രത്യയയംം അതു എന്നാാകുന്നു. അതു എന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം ആതു, അവ്വു എന്നിി
ങ്ങനെ� രണ്ട്് പ്രത്യയയംം കൂടിി ഭവനന്ദിി നന്നൂലിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
ഉദാാ: ചാാത്തനതു കൈൈ ( ചാാത്തന്റെ� കൈൈ) കപിിലരതു പാാട്ടു ( കപിിലരുടെെ പാാട്ട്്), എനതു വീീടു
(എന്റെ� വീീട്്), മുരുകനതു കുറിിഞ്ചിി (മുരുകന്റെ� കുറിിഞ്ഞിി), നാാട്ടിിനതു നിിലൈൈ (നാാട്ടിിന്റെ� അവസ്ഥ),
നിിനാാതു നിിലംം (നിിന്റെ� നിിലംം), തനാാതു താാൾ (തന്റെ� താാൾ), ആറനുരുപേ�യതുവാാതവ്വുംം.
മലയാാളത്തിിൽ ലീീലാാതിിലകവ്യാാ�ഖ്യാാ�താാക്കളാായ ചിില പണ്ഡിിതന്മാാർ ന്നുവുംം മറ്റു ചിിലർ
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ടെെയുംം ആറാം�ം വിിഭക്തിി പ്രത്യയയമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചു കാാണുന്നു. താാളിിയോ�ോലകളിിലെ� പാാഠഭേേദമാാണ്്
ഇതിിനു കാാരണംം. രണ്ടു പ്രത്യയയവുംം മലയാാളത്തിിൽ സംംഗതമാാണ്്. ക്കു, ഇടെെ, എടെെ, റെെ ഇവയുംം
പ്രത്യയയമാായിി വരുമെെന്ന്് ആചാാര്യയൻ തുടർന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. ഉദാാ: അവന്നു, രാാമന്നു, അവൾക്കു,
അവരിിടെെ, ഇലയെ�ടെെ, അവന്റെ�.
ആറാം�ം വിിഭക്തിിപ്രത്യയയത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ തമിിഴുംം മലയാാളവുംം തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തത
പുലർത്തുന്നു.

ഏഴാം�ം വിിഭക്തിി
തമിിഴിിലെ� മൂന്നു വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളുംം കൺ എന്ന പ്രത്യയയമാാണ്് ഏഴാം�ം വിിഭക്തിിക്ക്് നൽകിിയിി
രിിക്കുന്നത്്.
ഉദാാ: വീീട്ടിിൻ കൺ ഇരുന്താാൻ ( വീീട്ടിിൽ ഇരുന്നു), വേ�നലിിൻ കൺ വന്താാൻ (വേ�നൽക്കാാലത്ത്്
വന്നു), മലരിിൻ കൺ വണ്ടു ( മലരിിന്മേ�ൽ വണ്ട്്).
മലയാാളത്തിിൽ കൺ എന്നൊ�ൊരു പ്രത്യയയംം ഇല്ല. ഭവനന്ദിി അഞ്ചാംം� വിിഭക്തിിക്കു നൽകിിയിി
രിിക്കുന്ന ഉപപ്രത്യയയമാായ ഇൽ ആണ്് ലീീലാാതിിലകംം പ്രധാാന വിിഭക്തിിപ്രത്യയയമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചു
കണുന്നത്്. ഇത്് കൂടാാതെ� ഇലെ�, മേ�ൽ, കൽ, പക്കൽ എന്നീീ പ്രത്യയയങ്ങളുംം ഏഴാം�ം വിിഭക്തിിയിിൽ
വരുംം.
ഉദാാ: അവനിിൽ, അവളിിൽ, അതിിൽ, അവനിിലെ� സ്നേ�ഹംം, മരത്തിിന്മേ�ൽ, ഓകിിങ്കൽ.

എട്ടാം�ം വിിഭക്തിി – സംംബോ�ോധന
സംംബോ�ോധനാാർത്ഥത്തിിൽ നാാമങ്ങളോ�ോട്് ചേ�ർത്തുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ദീീർഘമാായ ആ, ഈ, ഊ,ഏ,
ആയ്്, എന്നീീ സ്വവരാാക്ഷരങ്ങളാാണ്് വിിളിിയുടെെ പ്രത്യയയങ്ങൾ.
വിിളിി എനപ്പടുപ കൊ�ൊള്ളുംം പെ�യരൊ�ൊടു
തെ�ളിിയത്തോ�ോന്റുംം ഇയർകൈൈയ എൻപ ( തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം, ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, സൂത്രംം- 118)
ഉദാാ: ചാാത്താാ, ഇറൈൈവാാ, മന്നാാ, നമ്പിിയേ�, തമ്പീീ, നമ്പീീ, തോ�ോഴീീ, ഇറൈൈവരേ�, തിിരുമാാലേ�, പിിതാാവേ�,
മകനേ�, മകളേ�, പൂവേ�, മാാനേ�, നങ്കാായ്്, വന്താായ്്.
നാമങ്ങള�ോട് ആ, ഈ, ഊ, ഏ എന്നീ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സന്ധിചെയ്താണ് മലയാളത്തിൽ
സംബ�ോധനാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ഉദാ: മാധവാ, കേശവാ, നമ്പീ, കണ്ണീ, ചിത്രഭാനൂ, വരൂ, ഇവനേ, മരമേ, പടിയേ.
സംബ�ോധനവിഭക്തി സംബന്ധമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തമിഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങലും ലീലാതിലക
ത്തിലും സമാനമാണ്.

സമാസത്തിൽ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമങ്ങൾ
നാാമങ്ങളോ�ോട്് വിിഭക്തിിപ്രത്യയയങ്ങൾ കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുമ്പോ�ോൾ ഒരു വിിഭക്തിി പ്രത്യയയംം വരേ�ണ്ടിിടത്ത്്
മറ്റൊ�ൊന്നു വരിിക, വിിഭക്തിി പ്രത്യയയംം ലോ�ോപിിക്കുക, ഒരു വിിഭക്തിിപ്രത്യയയത്തിിന്റെ� അന്ത്യയത്തിിൽ
മറ്റൊ�ൊരു പ്രത്യയയംം കൂടിിച്ചേ�ർന്നു വരിിക എന്നീീ വിികാാരങ്ങൾ സംംഭവിിക്കാാറുണ്ട്്.
വേ�റ്റുമൈൈ ഒന്റൻ ഉരിിമൈൈക്കൺ വേ�റൊ�ൊന്റു
തോ�ോറ്റൽ ഉരുപു തൊ�ൊകൈൈ വരുതൽ - ഏറ്റപൊ�ൊരുൾ
മാാറിിനുംം താാൻ നിിറ്റൽ വന്തു ഒന്റിിൻ ഒന്റു ഏറ്റൽ
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തേ�റവരുംം മെെയ്്ൻനൂൽ തെ�ളിിവു. (നേ�മിിനാാഥംം,ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, സൂത്രംം – 45)
രണ്ടുപദങ്ങൾ തമ്മിിൽ സമാാസിിക്കുമ്പോ�ോൾ ആറാം�ം വിിഭക്തിിപ്രത്യയയമാായ അതു ചിിലപ്പോ�ോൾ ലോ�ോപിി
ക്കുമെെന്ന്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയർ പറയുന്നു.
ഉദാാ: നമ്പിിയതു മകൻ - നമ്പിിമകൻ (തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം, ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, സൂത്രംം – 94)
നാാകരതു പലിി – നാാകർപലിി (തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം, ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, സൂത്രംം – 99)
“ഷഷ്ഠംം സമാാസംം വാാലുപ്യയതേ�” ( ലീീലാാതിിലകംം, സൂത്രംം 23) എന്ന സൂത്രത്തിിലൂടെെ ആറാം�ം
വിിഭക്തിിപ്രത്യയയംം സമാാസത്തിിൽ ലോ�ോപിിക്കുമെെന്ന്് ആചാാര്യയനുംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഉദാാ: മാാനിിന്റെ� തോ�ോൽ - മാാൻതോ�ോൽ
പുലിിയുടെെ വാാൽ - പുലിിവാാൽ
രണ്ടു പദങ്ങൾ തമ്മിിൽ കൂടിിച്ചേ�രുമ്പോ�ോൾ രണ്ടാംം� വിിഭക്തിിപ്രത്യയയവുംം ഏഴാം�ംവിിഭക്തിിപ്രത്യയയ
വുമാാണ്് സാാധാാരണയാായിി ലേ�പിിക്കുന്നത്് എന്നാാണ്് ഇളംം പൂരണാാരുടെെ അഭിിപ്രാായംം (നേ�മിിനാാഥംം,
സൂത്രംം 46).
നിിലത്തൈ�കടന്താാൻ -നിിലംം കടന്താാൻ
പുളിിയൈൈ തിിന്റാാൻ - പുളിി തിിന്റാാൻ
മരത്തൈ� വെ�ട്ടിിനാാൻ - മരംം വെ�ട്ടിിനാാൻ.
കടന്താാൻ നിിലത്തൈ� - കടന്താാൻ നിിലംം
ഇവിിടെെ രണ്ടാംം� വിിഭക്തിി പ്രത്യയയമാായ ഐ ലോ�ോപിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. ലീീലാാതിിലകാാചാാര്യയനുംം ഇതേ�
വ്യാാ�കരണകാാര്യം�ം “ദ്വിി�തീീയമസമാാസേ� വാാ” (ലീീലാാതിിലകംം, സൂത്രംം 25) എന്ന സൂത്രത്തിിലൂടെെ
വിിശദീീകരിിക്കുന്നു
ഉദാാ: മലയെ� കണ്ടു – മാാല കണ്ടു.
മരത്തെ� വെ�ട്ടിി – മരംം വെ�ട്ടിി
പുളിിയെ� തിിന്നു – പുളിി തിിന്നു
ഏഴാം�ം വിിഭക്തിിപ്രത്യയയംം ലോ�ോപിിക്കുന്നതിിന്് നേ�മിിനാാഥത്തിിൽ കാാണുന്ന ഉദാാഹരണങ്ങൾ.
ഇരുന്താാൻ കുന്റത്തുക്കൺ - ഇരുന്താാൻ കുന്റത്തു.
വീീട്ടിിൻ കൺ ഇരുന്താാൻ - വീീട്ടിിൻ ഇരുന്താാൻ.
“സപ്തമശ്ച” (ലീീലാാതിിലകംം, സൂത്രംം 24) എന്ന സൂത്രത്തിിലൂടെെ ഏഴാം�ം വിിഭക്തിി സമാാസത്തിിൽ
ലോ�ോപിിക്കുമെെന്ന്് ആചാാര്യയനുംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഉദാ: കാട്ടിലെ ആന – കാട്ടാന
മലയിലെ ഇഞ്ചി

- മലയിഞ്ചി

ഉപസംഹാരം
തമിിഴിിലെ�യുംം മലയാാളത്തിിലെ�യുംം വിിഭക്തിിചിിന്തയെ� താാരതമ്യാ�ാത്മകമാായിി വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോൾ
മലയാാളത്തിിലുംം തമിിഴിിലുംം ഏറെെക്കുറെെ സമാാനമാായ പ്രത്യയയങ്ങളുംം അർത്ഥവുമാാണ്് വിിഭക്തിിക്കു
ള്ളതെ�ന്നു വ്യയക്തമാാകുംം. ലീീലാാതിിലകാാചാാര്യയൻ സംംസ്കൃത വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളെെക്കാാൾ ഭാാഷാാശരീീ
രവിിവരണത്തിിന്് തമിിഴ്് വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളെെയാാണ്് കൂടുതൽ ആശ്രയിിച്ചതെ�ന്നുംം കണ്ടെ�ത്താാൻ
കഴിിയുന്നു.
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സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം, വ്യാാ�ഖ്യാാ�. എംം. ഇളയപെ�രുമാാൾ, പുലവർ എസ്സ്്. ജിി.സുബ്രഹ്മണ്യയപിിള്ള, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം, 2019.

2.

നേ�മിിനാാഥംം, വ്യാാ�ഖ്യാാ�. എംം. ഇളയപെ�രുമാാൾ, പ്രസാാ. എംം.ഇളയപെ�രുമാാൾ, 1984.

3.

നന്നൂൽ, വ്യാാ�ഖ്യാാ�. മയിിലൈൈനാാതർ, കപീീർ അച്ചുകൂടംം, ചെ�ന്നൈൈ, 1946.

4.

ലീീലാാതിിലകംം, വ്യാാ�ഖ്യാാ�. ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻ പിിള്ള, എൻ.ബിി.എസ്്, 1955.

ഡോ�ോ. ഷിിജു കെ�.
അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, സർക്കാാർ വനിിതകലാാലയംം, തിിരുവനന്തപുരംം. നാാഞ്ചിി
നാാടിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രംം, കന്നടിിയൻപോ�ോര്്, പുരുഷദേേവിിയമ്മപ്പാാട്ട്് (തെ�ക്കൻ പാാട്ടുകൾ).
ആധുനിികനന്തര മലയാാളനോ�ോവൽ (എഡിിറ്റർ ഡോ�ോ. കുമാാർ ജെ�. യുമാായിിചേ�ർന്ന്്)..

ലിംം�ഗപദവിിയുംം ലൈം�ംഗിികതയുംം സിിതാാരയുടെെ കഥകളിിൽ
സെ�ക്കന്റ്് സെ�ക്സിിനെ� ആധാാരമാാക്കിി ഒരു വിിചാാരംം
ശോ�ോഭ എംം.പിി.

ഗവേ�ഷക, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

ഉത്തരാാധുനിിക കഥകളിിലെ� ആവിിഷ്കാാര വ്യയത്യാാ�സങ്ങളെെ കൃത്യയമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ പര്യാ�ാ
പ്തമാാണ്് സിിതാാര എസിിന്റെ� കഥാാലോ�ോകംം. ദളിിത്് , പരിിസ്ഥിിതിി, സ്ത്രീീ, ക്വിി�യർ രാാഷ്ട്രീീയംം തുടങ്ങിി
ഉത്തരാാധുനിിക കഥാാലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഗുണാാത്മക തലങ്ങളെ�യെ�ല്ലാം�ം സ്പർശിിക്കുന്ന സിിതാാരയുടെെ
കഥകൾ വിിശേ�ഷിിച്ചുംം പരമ്പരാാഗത പെ�ണ്ണത്ത സങ്കല്പനങ്ങളെെ നിിശിിതമാായിി വിിമർശിിക്കുന്നു.
സ്വവത്വവബഹുലതയുടെെ പല നിിലക്കുള്ള ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ ഈ കഥകളെെ പുതിിയ വിിതാാനത്തിിലേ�ക്ക്്
നയിിക്കുന്നെ�ന്ന്് കാാണാാനാാവുംം. ചിിതറിിച്ചയാാണ്് അവയുടെെ മുഖമുദ്ര. അതിിലൂടെെ കേ�ൾപ്പിിക്കുന്ന
പതിിഞ്ഞതുംം സൂക്ഷ്മവുമാായ ഒച്ചയിിലൂടെെ, വളരെെ സംംയമനത്തോ�ോടെെ പുരുഷാാധിിപത്യയ ചിിന്തകളുടെെ
മുനയൊ�ൊടിിക്കുന്നതാാണ്് കഥാാകാാരിിയുടെെ പൊ�ൊതു രീീതിി. ഒരു പക്ഷേ�, അവിിടെെ ഉച്ചത്തിിലുള്ള ശബ്ദംം
കേ�ൾക്കിില്ലാായിിരിിക്കാംം�. എന്നാാൽ ഉറച്ച മൗ�നത്താാൽ പ്രതിിരോ�ോധംം തീീർക്കുന്ന പെ�ൺമയുടെെ
പലമയെ� കണ്ടെ�ടുക്കാംം�. എൻ. പ്രഭാാകരൻ ആധുനിികോ�ോത്തര കഥാാപാാത്രങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് നടത്തിിയ
നിിരീീക്ഷണംം ഈയർത്ഥത്തിിൽ സിിതാാരയുടെെ കഥകൾക്ക്് തീീർത്തുംം യോ�ോജിിച്ചതാാണ്്. “ചരിിത്ര
ത്തിിന്റെ� കരയിിൽ സ്വവന്തംം വ്യയക്തിിമുദ്ര ഉയർത്തിിപ്പിിടിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന അതിിമാാനുഷരാാവുന്നതിിൽ
ആധുനിികോ�ോത്തരർക്ക്് താാൽപര്യയമിില്ല. സമൂഹത്തോ�ോട്് കലഹിിച്ച്് അന്യയരാായിിത്തീീരുന്നതിിൽ അവർ
അഭിിമാാനംം കൊ�ൊള്ളുന്നുമിില്ല. സാാമാാന്യയ ജനജീീവിിതത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഒഴുകിി നീീങ്ങുന്നതിിലൂടെെ മാാത്രമേ�
കാാലംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന ജീീവിിത സത്യയങ്ങളെ� സ്പർശിിച്ചറിിയാാൻ സാാധ്യയമാാവുകയുള്ളൂ എന്നതാാണ്്
അവർക്ക്് കൈൈവന്നിിരിിക്കുന്ന ജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� കാാതൽ. സാാധാാരണക്കാാർക്ക്് അജ്ഞാാതമോ�ോ
അപ്രാാപ്യയമോ�ോ ആയ വിിശേ�ഷ വ്യയഥകളുമാായിി ദുരന്തബോ�ോധത്തിിന്റെ� ഇരുണ്ട ഒറ്റയടിിപ്പാാതയിിലൂടെെ
അധോ�ോമുഖരാായിി നടന്നു നീീങ്ങുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങൾ പുതിിയ രചനകളിിലിില്ല. സാാമ്പത്തിികമാായിി
ഇടത്തട്ടിിലോ�ോ അടിിത്തട്ടിിലോ�ോ കഴിിയുന്നവരുംം ദാാർശനിിക സൗൗന്ദര്യയങ്ങളേ�തുമിില്ലാാത്ത ശുഷ്കയാാ
ഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോവുന്ന വരുമാാണ്് ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ കഥാാപാാത്രങ്ങൾ”. (2003:
23) സർവ്വസാാധാാരണമാായ ഒരു പ്രമേേയത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന സിിതാാരയുടെെ ദൈൈവവിിളിിയിിലെ�
കഥാാപാാത്രങ്ങൾ മേ�ൽപറഞ്ഞ നിിരീീക്ഷണവുമാായിി അടുത്ത ബന്ധംം പുലർത്തുന്നു. അതിിമാാനു
ഷിികത പ്രകടിിപ്പിിക്കാാത്ത, സമൂഹത്തോ�ോട്് ഒച്ചയെ�ടുത്ത്് കലഹിിക്കാാത്ത, എന്നാാൽ സ്വവതന്ത്രമാായ
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വ്യയക്തിിത്വവത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന ഷെ�ർളിിയുംം മുഹമ്മദുംം ദൈൈവവിിളിിയിിൽ പ്രണയ
ത്തിിന്് മറ്റൊ�ൊരു ഭാാഷ്യംം� രചിിക്കുന്നു.
സിിതാാരയുടെെ ദൈൈവവിിളിി എന്ന കഥയെ� സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ�യുടെെ സെ�ക്കന്റ്് സെ�ക്സ്് എന്ന
ക്ലാാസ്സിിക്് കൃതിിയെ� മുൻനിിർത്തിി, സ്ത്രീീയുടെെ ലിംം�ഗപദവിിയെ� പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുകയാാണ്്
ഈ വാായനയിിലൂടെെ. “ആണിിനെ�യുംം പെ�ണ്ണിിനെ�യുംം വിിഭിിന്നമാായ നിിലകളിിൽ, സ്ത്രീീയേ�ക്കാാൾ
അധിികാാരമുള്ളവനാാണ്് പുരുഷനെ�ന്ന്് സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന വ്യയവഹാാരമാാണ്് ലിംം�ഗപദവിി. ലിംം�ഗ
ബന്ധങ്ങളെെ അധിികാാരശ്രേ�ണിിയാായിി നിിർവ്വചിിക്കുന്ന, ലിംം�ഗപരമാായ അസമത്വവത്തിിന്റെ� അടയാാ
ളമാാണ്് ഈ വാാക്ക്്. ശരീീരംം, ലൈംം�ഗിികത, കുടുംംബംം തുടങ്ങിി നിിരവധിി സാാമൂഹിിക സ്ഥാാപനങ്ങളെെ
പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കുന്നുണ്ട്് ലിംം�ഗപദവിി”( 2020: 385) എന്ന്് യാാക്കോ�ോബ്് തോ�ോമസ്് സൂത്രവാാക്കുകൾ
എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ എഴുതുന്നത്് ലിംം�ഗപദവിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് അടിിസ്ഥാാന ധാാരണ നൽകാാൻ സഹാായ
കമാാവുന്നു. ഫ്രഞ്ച്് തത്വവചിിന്തകയുംം നോ�ോവലിിസ്റ്റുമാായ സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� സെ�ക്കന്റ്് സെ�ക്സിിലൂടെെ
സ്ത്രീീയുടെെ രണ്ടാംം�കിിട ലിംം�ഗപദവിിയെ� പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കുകയുംം ചരിിത്രപരമാായിി പഠനവിിധേ�യമാാക്കു
കയുംം ചെ�യ്തു. നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി സ്ത്രീീകൾ അനുഭവിിച്ചു വരുന്ന അസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം അസമത്വവ
ത്തിിന്റെ�യുംം കാാരണങ്ങൾക്കു പിിന്നിിൽ പ്രവർത്തിിച്ച പുരുഷാാധിിപത്യയ ശക്തിിയെ�യുംം അതിിനാായിി
പുരുഷനെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്ന സാാമൂഹ്യയഘടനകളെെയുംം അപഗ്രഥിിച്ച സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� സ്ത്രീീയുടെെ
രണ്ടാംം�കിിട ലിംം�ഗപദവിിയെ� ശക്തിിയുക്തംം എതിിർത്തു. ലിംം�ഗപദവിി എന്ന പദംം പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിില്ലെ�ങ്കിിലുംം സ്ത്രീീയുടെെ ലിംം�ഗപദവിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിശദീീകരിിക്കാാനാാണ്് തന്റെ� കൃതിിയിിലൂടെെ
സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� ശ്രമിിച്ചത്്. “ഒരാാൾ സ്ത്രീീയാായിി ജനിിക്കുകയല്ല, സ്ത്രീീയാായിി പരിിണമിിക്കുകയാാണ്്.
സമൂഹത്തിിൽ മനുഷ്യയസ്ത്രീീ സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന രൂപത്തെ� ജീീവശാാസ്ത്രപരമോ�ോ, മന: ശാാസ്ത്രപരമോ�ോ, സാാമ്പ
ത്തിികമോ�ോ ആയ ഒരു നിിയോ�ോഗത്തിിനുംം നിിർവ്വചിിക്കാാനാാവിില്ല; പുരുഷനുംം നപുംംസകത്തിിനുമിിട
യിിലുള്ള സ്ത്രൈൈണമെെന്ന്് വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഈ ഉത്്പന്നത്തെ� മനുഷ്യയസംംസ്കൃതിി ആകമാാനമാാണ്്
വിിവരിിക്കുന്നത്്”(2017: 451) എന്ന ഏറെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട നിിരീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ�
സ്ത്രീീ ആയിിത്തീീരൽ സമൂഹത്തിിൽ ഏതെ�ല്ലാം�ം വിിധത്തിിലാാണ്് സംംഭവിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം അതിിന്റെ�
ചരിിത്രപരമാായ വിിശകലനങ്ങൾ എപ്രകാാരമാാണ്് ലോ�ോകംം ഏറ്റെെടുക്കുന്നതെ�ന്നുംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
മകളുംം അമ്മയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിിലെ� സങ്കീീർണതകൾ വിിവരിിക്കുന്ന ഇതിിന്റെ� തുടർച്ചയിിൽ
ലിംം�ഗപദവിിയുടെെ നിിർണയനത്തിിൽ സ്ത്രീീയുടെെ പങ്കിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം എഴുത്തുകാാരിി ആലോ�ോചിിക്കുന്നു.
“ തന്റെ� മകൾക്ക്് ഏറ്റവുംം നല്ലത്് ലഭിിക്കണമെെന്നാാശിിക്കുന്ന ഉദാാരമതിിയാായ ഒരമ്മ പോ�ോലുംം
ഒരു ചിിട്ട പോ�ോലെ�, അവൾ സമൂഹത്തിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടാാൻ ഏറ്റവുംം നല്ല വഴിി എന്ന നിിലയ്ക്ക്്,
തന്റെ� മകളെെ ഒരു ‘ശരിിയാായിി സ്ത്രീീ’യാായിി വളർത്തുകയാാണ്് ഉത്തമമെെന്ന്് കരുതുന്നു.” (2017: 467)
കുടുംംബഘടനയ്ക്കകത്തു നിിന്നുമുള്ള സ്ത്രീീപദവിിയുടെെ നിിർണയന സാാധ്യയതകളെെ പരിിശോ�ോധിിക്കുന്ന
സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� സ്ത്രീീ പുരുഷന്മാാർ സമഭാാവനയോ�ോടെെ സഹവർത്തിിത്വവത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്ന ഒരു
സമൂഹത്തെ�യാാണ്് വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. പുരുഷന്് കർതൃത്വവവുംം സ്ത്രീീയ്ക്ക്് അപരത്വവവുംം കല്പിിക്കുന്ന
പുരുഷമേ�ധാാവിിത്ത ലോ�ോകത്തിിൽ സ്ത്രീീയനുഭവിിക്കുന്ന സംംഘർഷങ്ങളെെ അസ്തിിത്വവവാാദദർശനത്തിി
ന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് സെ�ക്കന്റ്് സെ�ക്സ്് അപഗ്രഥിിക്കുന്നത്്. ബാാല്യയകാാലത്ത്് സ്വവതന്ത്രമാായിി
ഇടപെ�ടാാൻ സാാധിിക്കുന്ന പെ�ൺകുട്ടിിയ്ക്ക്് കൗൗമാാരവുംം യൗൗവ്വനവുംം വിിലക്കുകളുടെെയുംം ഉപദേേശങ്ങളുടെെ
യുംം കാാലമാായിി മാാറുന്നതിിനെ� വിിമർശിിക്കുന്ന ഈ കൃതിി സാാമ്പ്രദാായിിക വൈൈവാാഹിിക സങ്കല്പങ്ങളെ�
നിിരാാകരിിക്കുന്നു. സ്വവതന്ത്ര വ്യയക്തിികളെെന്ന നിിലയിിൽ സ്ത്രീീയുംം പുരുഷനുംം ഇടപെ�ടുന്ന ഒരു സമൂഹ
ത്തിിലൂടെെ മാാത്രംം മാാറ്റിിയെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ഒന്നാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ രണ്ടാംം�കിിട ലിംം�ഗപദവിിയെ�ന്നാാണ്്
സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� വിിലയിിരുത്തുന്നത്്. ഇത്തരത്തിിൽ ദൈൈവവിിളിിയിിലെ� ഷെ�ർളിി, ഹരിിയുമാായുള്ള
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വിിവാാഹത്തിിലൂടെെ തന്റെ� മേ�ൽ അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സാാമ്പ്രദാായിിക പുരുഷാാധിിപത്യയയുക്തിി
കളെെ മറിികടന്ന്് തന്റെ� കർതൃത്വവശേ�ഷിി കൈൈവരിിക്കുന്നത്് പിിൽക്കാാലത്ത്് മുഹമ്മദിിൽ കണ്ടെ�ത്തുന്ന
പ്രണയത്തിിലൂടെെയാാണ്്.
സ്ത്രീീകൾ കഥാാപാാത്രങ്ങളാായിി വരുന്ന മിിക്ക കഥകളിിലുംം സാാമ്പ്രദാായിിക പെ�ണ്ണത്തസങ്കല്പ
നങ്ങളെ� നിിരാാകരിിക്കുന്നതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� സ്ത്രീീയുടെെ പല മട്ടിിലുള്ള സ്വവതന്ത്രതാാബോ�ോധത്തെ�
ഉയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു വരാാനുംം സിിതാാര എസ്് ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്. സിിതാാരയുടെെ പെ�ണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാം�ം
തന്നെ� വ്യയക്തമാാക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന സ്വവന്തംം അസ്തിിത്വവബോ�ോധംം ഒരു പക്ഷേ� സമൂഹത്തിിന്് പ്രിിയമു
ള്ളതാായിിക്കൂടണമെെന്നിില്ല. പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ദൈൈവവിിളിിയിിലെ� ഷെ�ർളിി. ക്രിിസ്തീീയ മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളിിൽ
ജനിിച്ചു വളർന്ന ഷെ�ർളിി, തന്റെ� പ്രണയ വിിവാാഹത്തിിലൂടെെ ഭർത്താാവാായ ഹരിിയുടെെ നിിർബന്ധംം
മൂലംം ഹിിന്ദുമതംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിടത്താാണ്് കഥയിിലെ� സംംഘർഷാാത്മകത ഉടലെ�ടുക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീകളുടെെ
വ്യയവഹാാരമെെന്ന്് പൊ�ൊതുവെ� നിിശ്ചയിിച്ച അടുക്കളയുംം വീീട്ടകവുംം പുറവുംം മാാത്രംം അവതരിിപ്പിിച്ച്് ഇരു
വീീടുകളുടെെയുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളെെയുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�യുംം ഒറ്റ ദൃശ്യയത്തിിൽ വാായനക്കാാർക്ക്് മുന്നിിൽ
കഥാാകാാരിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. “ഭവനംം എന്നെ�ന്നുംം ആഹ്ലാാദമെെന്ന ആദർശത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിിക
പൂർത്തീീകരണമാായിിരുന്നു. അത്് കുടിിലാായാാലുംം കൊ�ൊട്ടാാരമാായാാലുംം. അത്് സ്ഥിിരതയുംം വേ�ർപാാടുംം
പ്രതീീകവൽക്കരിിക്കുന്നു. അതിിന്റെ� ചുവരുകൾക്കുള്ളിിൽ, തലമുറകൾ കടന്നു പോ�ോകുന്നതിിനതീീത
മാായിി കുടുംംബംം ഒരു ഏകാാന്തഗേ�ഹംം നിിർമ്മിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ� സ്വവത്വംം� പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
മരഉരുപ്പടിികളുടെെയുംം പൂർവ്വിികരുടെെ ഛാായാാചിിത്രങ്ങളുടെെയുംം രൂപത്തിിൽ സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
ഭൂതകാാലംം, അപാായ രഹിിതമാായ ഒരു ഭാാവിി വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നു”(2017: 686) എന്ന്് സിിമൊ�ൊൺ ദ
ബുവ്വെ� പറയുന്ന കാാര്യം�ം കഥയിിലെ� വീീടുകളുമാായിി ഒത്തു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ ഏറെെക്കുറെെ ശരിിയാാണ്്.
ഹരിിയുടെെയുംം ഷെ�ർളിിയുടെെയുംം വീീടിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്നതിിലൂടെെ ഇക്കാാര്യം�ം കൂടുതൽ വ്യയ
ക്തമാാകുംം.
“എന്റെ� പഴയ വീീട്് കുന്തിിരിിക്കത്തിിന്റെ� മണംം നിിറഞ്ഞ ഒന്നാാണ്്. വീീടിിനു ചുറ്റുംം ഇരുണ്ടു പച്ചിിച്ച
ചേ�മ്പിിൻകൂട്ടങ്ങളുംം വാാഴകളുംം കൊ�ൊച്ചു റബ്ബർ മരങ്ങളുംം വളർന്നു നിിന്നു. വീീടിിനുള്ളിിൽ എപ്പോ�ോഴുംം
അമ്മച്ചിി ഓടിി നടന്ന്് ജോ�ോലിി ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. അപ്പൻ ചേ�മ്പിിൻതടംം കിിളയ്ക്കുകയോ�ോ പലചരക്കു
കടയിിലെ� വിിറ്റുവരവുകൾ കണക്കുകൂട്ടുകയോ�ോ ചെ�യ്തു. അടുക്കളയിിൽ നിിന്നുള്ള വറുത്ത ഇറച്ചിിയുടെെയുംം
ഉണക്കമീീനിിന്റെ�യുംം മണമേ�റ്റ്് പുറത്ത്് ആലയിിൽ പശുക്കൾ തലയാാട്ടിി നിിന്നു” (2014: 13).
“എന്റെ� ഭർത്താാവ്് ഹരിിയുടെെ അമ്മ എന്റെ� അമ്മച്ചിിയെ�പ്പോ�ോലെ�യേ� അല്ല. അവർ വീീടിിനു
ള്ളിിൽ ഓടിിനടന്ന്് ജോ�ോലിി ചെ�യ്യാാറോ�ോ, തേ�ങ്ങാാക്കൊ�ൊത്തിിട്ട്് ഇറച്ചിി വറുക്കാാറോ�ോ, അടുക്കളയിിൽ
നിിന്ന്് മൂളിിപ്പാാട്ട്് പാാടാാറോ�ോ ഷെ�ർളിി മോ�ോളേ� എന്ന്് ഈണത്തിിൽ വിിളിിക്കാാറോ�ോ ഇല്ല” (2014: 13).
ഷെ�ർളിിയുടെെ വീീട്് അവളെെ സംംബന്ധിിച്ച്് ആഹ്ലാാദത്തെ� പൂർത്തീീകരിിക്കുന്ന ഒന്നാാണെ�ന്ന്്
അവൾ വീീട്് വിിട്ട്് നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്്. ഹരിിയുടെെ വീീട്ടിിൽ ഒറ്റപ്പെ�ട്ടു പോ�ോവുന്ന
ഷെ�ർളിി, സ്വവന്തംം വീീടിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഭൂതകാാല സ്മരണയിിലൂടെെ അവിിടേ�ക്കുള്ള തിിരിിച്ചു പോ�ോക്കിിനെ�
ഓർമ്മിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് തന്റെ� ഭാാവിിയെ� പുനർവിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നു. കുടുംംബത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ഇതിിന്റെ� തുടർച്ച
യാായിി സിി മൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� പറയുന്നത്് കൂടിി ഇവിിടെെ പ്രധാാനമാാണ്്. “കുടുംംബംം ഒരടഞ്ഞ സമൂഹമല്ല.
അകൽച്ചയിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�, അത്് മറ്റ്് ഘടകങ്ങളുമാായിി ബന്ധംം സ്ഥാാപിിക്കുന്നു; ഇണകൾ
അടയ്ക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒരു ‘ഉള്ളകംം’ മാാത്രമല്ല ഭവനംം;അത്് അതിിന്റെ� ജീീവിിത നിിലവാാരത്തിിന്റെ�യുംം
സമ്പത്തിിന്റെ�യുംം അഭിിരുചിികളുടെെയുംം ഒരു പ്രകടനംം കൂടിിയാാണ്്; അത്് മറ്റുള്ളവർ കാാണാാനാായിി
പ്രദർശിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടേേണ്ടതു കൂടിിയാാണ്്”. (2017: 813) എന്ന നിിരീീക്ഷണംം രണ്ട്് വീീടുകളെെക്കുറിിച്ചുംം
ഭാാഗിികമാായിി ശരിിയാാവുന്നു. ഷെ�ർളിിയുടെെ അമ്മച്ചിി ചെ�യ്യുന്ന വീീട്ടുജോ�ോലിികൾ, അപ്പൻ ചെ�യ്യുന്ന
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കാാർഷിികവൃത്തിികൾ എന്നിിവയിിലൂടെെ തന്നെ� അവിിടംം പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന പാാരമ്പര്യയത്തെ�
വ്യയക്തമാാകുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം അസ്തിിത്വവത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച വ്യയഥ അവിിടെെ ആർക്കുമിില്ല എന്നതാാണ്്
ശ്രദ്ധേ�യംം. ബാാക്കിി പകുതിി ഹരിിയുടെെ വീീടിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച്് മാാത്രമാാണ്് ശരിിയാാവുന്നത്്. സ്ത്രീീയുടെെ
വാാർപ്പു മാാതൃകയാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ഹരിിയുടെെ അമ്മ, സമ്പത്തിിന്റെ�യുംം അഭിിരുചിികളുടെെയുംം
ജീീവിിത നിിലവാാരത്തിിന്റെ�യുംം ഒരു പ്രദർശനമാാണ്് നടത്തുന്നത്്. ഇതിിഹാാസകാാവ്യയമാായ രാാമാായ
ണത്തെ� അതിിഹൈൈന്ദവീീകരിിച്ച ആഢ്യയത്വവമുള്ള സ്ത്രീീ തന്റെ� മരുമകൾക്ക്് കണ്ടെ�ത്തിിയ പേ�ര്് പാാതിി
വ്രത്യയത്തിിന്റെ� സൂചകമാായ സീീത എന്നാായതുംം ഈ പ്രദർശനപരതയുടെെ പ്രത്യയക്ഷീീകരണമാാണ്്.
ഇതിിന്റെ� തുടർച്ചയെ�ന്നോ�ോണംം തന്നെ�യാാണ്് പട്ടുസാാരിികളുംം പൊ�ൊട്ടുകളുംം കുങ്കുമച്ചെ�പ്പുംം ഷെ�ർളിിക്ക്്
നൽകുന്ന ഹരിിയുടെെ അമ്മ സ്ഥാാനപ്പെ�ടുന്നത്്.
സാാമൂഹിിക ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നിിടത്ത്് വസ്ത്രധാാരണത്തിിനുള്ള രണ്ടു പ്രധാാന
തലങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. “അത്് സ്ത്രീീയുടെെ സാാമൂഹിിക
നിിലവാാരംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു (അവളുടെെ ജീീവിിതനിിലവാാരംം, സമ്പത്ത്്, അവൾ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന വർഗ്ഗംം).
പക്ഷേ�, അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� അത്് സ്ത്രൈൈണ ആത്മസ്നേ�ഹത്തെ� മൂർത്തവൽക്കരിിക്കുന്നു:
അവളുടെെ ആചാാര വേ�ഷവുംം വസ്ത്രവുമാാണ്്; ഒന്നുംം ‘ചെ�യ്യാാനിില്ലാാതെ�’ ബുദ്ധിിമുട്ടുന്ന സ്ത്രീീ അവളുടെെ
വസ്ത്രത്തിിലൂടെെ അവളുടെെ ‘ഉണ്മ’ പ്രകടിിപ്പിിക്കയാാണെ�ന്ന്് വിിചാാരിിക്കുന്നു. അവൾ തന്റെ� വീീടിിനെ�
വീീട്ടുജോ�ോലിിയിിലൂടെെ സ്വവന്തമാാക്കിിയെ�ടുക്കുന്നതു പോ�ോലെ� സൗൗന്ദര്യയവർദ്ധനമാാർഗ്ഗങ്ങളുംം വസ്ത്രധാാ
രണവുംം അവൾക്ക്് അവളെെന്ന വ്യയക്തിിയെ� സ്വവന്തമാാക്കാാനുള്ള മാാർഗ്ഗങ്ങളാാണ്്; അങ്ങനെ� അവൾ
തന്റെ� സ്വവന്തംം വ്യയക്തിിത്വവത്തെ� തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുകയുംം പുനഃഃസൃഷ്ടിിക്കുകയുമാാണെ�ന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കുന്നു”.
(2017: 814) കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിലെ� മിിക്ക ഹൈൈന്ദവ വീീടുകളിിലെ�യുംം സ്ത്രീീസങ്കല്പത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വരച്ച
നേ�ർരേ�ഖയാാണ്് ഹരിിയുടെെ അമ്മ ഷെ�ർളിിയുടെെ നേ�രെെയുംം വരച്ചിിടുന്നത്്. ഹിിന്ദു സ്ത്രീീ തന്റെ� ഉൺമയെ�
പ്രകടിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടത്് ഇത്തരംം വസ്ത്രധാാരണ രീീതിികളിിലൂടെെയാാണെ�ന്ന ഹരിിയുടെെ അമ്മയുടെെ ബോ�ോധംം
ഷെ�ർളിിയിിലേ�ക്ക്് പകരാാനാാണ്് അവർ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. വസ്ത്രധാാരണത്തിിലൂടെെയുംം സൗൗന്ദര്യയ വർദ്ധക
വസ്തുക്കളിിലൂടെെയുംം അണിിഞ്ഞൊ�ൊരുങ്ങുക വഴിി ഒരുവൾ സ്വവയംം തിിരിിച്ചറിിയാാൻ ശ്രമിിക്കുകയാാണെ�
ങ്കിിൽ അത്് വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാവുന്നു. എന്നാാൽ ഇതേ� കാാര്യയങ്ങൾ ഒരാാളുടെെ ശരീീരത്തിിൽ
അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഇതിിന്റെ� നേ�ർ വിിപരീീത ഫലമാാണ്് സംംഭവിിക്കുക. സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ�
വ്യയക്തമാാക്കുന്നതു പോ�ോലെ� അത്് കൃത്യയമാായുംം ജീീവിിതനിിലവാാരംം, സമ്പത്ത്്, വർഗ്ഗംം എന്നിിവയെ�
മാാത്രംം ഉന്നംം വയ്ക്കുന്നതാായിിരുന്നു.
പട്ടുസാാരിി, സിിന്ദൂരംം, പൊ�ൊട്ട്് തുടങ്ങിിയവ ക്രിിസ്തീീയ മതങ്ങളെെ പിിന്തുടരുന്ന ഒരുവൾക്ക്് മുന്നിിൽ
ഹിിന്ദുത്വവത്തെ� അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കുന്നതിിനുള്ള ഒരു ആയുധമാായാാണ്് പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. താാൻ പ്രതിി
നിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന വർഗ്ഗത്തിിന്റെ� അടയാാളമാായിി മാാറുന്ന അത്് ഷെ�ർളിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് അടിിമ
ത്തത്തെ� താാങ്ങിി നിിർത്തുന്ന ഒന്നു കൂടിിയാാവുന്നു. മുമ്പ്് വഹിിച്ചിിരുന്ന സ്ത്രീീ സ്വവത്വവത്തെ�യല്ല ഇപ്പോ�ോൾ
ഉൾവഹിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് നിിരന്തരംം സമൂഹത്തിിന്് മുന്നിിൽ തെ�ളിിയിിക്കേ�ണ്ട ബാാധ്യയത അവളിിൽ
നിിക്ഷിിപ്തമാാണ്്. മാാത്രവുമല്ല, ഈ അണിിഞ്ഞൊ�ൊരുങ്ങൽ എന്നത്് ഒരിിക്കൽ പോ�ോലുംം ഷെ�ർളിിയുടെെ
മാാനസിിക സംംതൃപ്തിിക്ക്് വേ�ണ്ടിിയുള്ളതുമാായിിരുന്നിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഹരിിയുടെെ അമ്മ
കൈൈമാാറുന്ന പരമ്പരാാഗത സ്ത്രീീത്വവത്തിിന്റെ� ഭാാരംം മൂലംം അസ്വവസ്ഥമാാവുന്ന ഉടലുംം മനസ്സുമാാണ്് ഷെ�ർളിി
ഈ മൂല്യയങ്ങൾക്ക്് നൽകുന്ന വിില. ഒരേ� സമയംം ഹിിന്ദുസ്ത്രീീയുടെെ ഉൺമയാാണ്് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ന്ന്്
സമൂഹത്തെ� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുകയുംം മാാനസിികമാായിി അതിിനോ�ോട്് പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടാാതിിരിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന ഒരു സംംഘർഷതലംം ഹരിിയുമാായുള്ള ജീീവിിതത്തിിലുടനീീളംം ഷെ�ർളിിയെ� ഉലയ്ക്കുന്നു.
വൈൈവാാഹിിക ജീീവിിതത്തിിലൂടെെ കൈൈവരുമെെന്ന്് വിിചാാരിിച്ച സന്തോ�ോഷത്തിിനുംം സ്വവസ്ഥതയ്ക്കുംം
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പകരംം നഷ്ടപ്പെ�ടലിിന്റെ�യുംം അപരിിചിിതത്വവത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകമാാണ്് ഷെ�ർളിിക്ക്് മുമ്പിിലുള്ളത്്.
മതംംമാാറ്റമാായിിരുന്നിില്ല ഷെ�ർളിിയെ� അസ്വവസ്ഥമാാക്കിിയിിരുന്നതെ�ന്ന്് കാാണാംം�. അഞ്ചു വർഷമാായിി
ഹരിിയെ� പ്രണയിിച്ച ഷെ�ർളിി, വിിവാാഹത്തിിനു വേ�ണ്ടിി മതംം മാാറുന്നത്് ഒരു തമാാശക്കളിി മാാത്രമാായേ�
കണ്ടിിരുന്നുള്ളൂ. ആത്മാാവിിനുംം മനസ്സിിനുംം ജീീവിിതത്തിിനുംം ചേ�തമിില്ലാാത്ത ഒന്ന്് മാാത്രംം. എന്നാാൽ
“മതംം മാാറ്റത്തിിനു ശേ�ഷംം, കുറ്റബോ�ോധത്തോ�ോടെെയാാണ്് ഞാാൻ കർത്താാവിിനെ�പ്പറ്റിി ഓർക്കാാറ്് ”
(2014: 13) എന്ന്് പറയുന്നിിടത്തേ�ക്കാാണ്് അസ്വവസ്ഥതയുടെെ കെ�ട്ടുകൾ അവൾ അഴിിച്ചുവിിടുന്നത്്.
ഓർക്കുന്തോ�ോറുംം വരിിഞ്ഞുമുറുകുന്ന അസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ഊരാാക്കുടുക്കുകളിിൽ ഷെ�ർളിി നഷ്ടങ്ങളുടെെ
കണക്കെ�ടുപ്പ്് തുടങ്ങുകയാാണ്് പതിിവ്്. യഥാാർത്ഥത്തിിൽ ക്രിിസ്തീീയ മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള
പിിൻമടക്കംം എന്നതിിലുപരിി പുരുഷാാധിിപത്യയപരമാായ പെ�ണ്ണത്ത സങ്കല്പനങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള
പിിന്മടക്കംം എന്നതാായിിരുന്നു ശരിി. പെ�ണ്ണത്തത്തിിലേ�ക്കുള്ള നിിർബന്ധിിതപരിിവർത്തനത്തോ�ോടുള്ള
പ്രതിിരോ�ോധമാായിി വേ�ണംം ഈ പിിൻവാാങ്ങലിിനെ� കാാണാാൻ. മതത്തോ�ോടുള്ള വൈൈകാാരിികാാഭിിനിി
വേ�ശംം എന്നതിിനപ്പുറംം ഹരിിയിിൽ നിിന്ന്് തന്നെ� കേ�ൾക്കുന്ന മുഹമ്മദിിലേ�ക്കുള്ള ദൂരത്തെ� ഷെ�ർളിി
തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്് ഈ വാാർപ്പുമാാതൃകകളെെ തകർത്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. പ്രണയസാാഫല്യയത്തിിനു വേ�ണ്ടിി
തന്റെ� ഭൗ�തിികവുംം മാാനസിികവുമാായ ജീീവിിതപരിിസരങ്ങളെെ അടിിച്ചമർത്തേ�ണ്ടതിില്ലെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിി
വാാണ്് വിിവാാഹജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നുമുള്ള ഇറങ്ങിിപ്പോ�ോക്കിിന്് ഷെ�ർളിിയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
വ്യയത്യയസ്ത മതങ്ങളിിൽപ്പെ�ട്ടവർ പ്രണയിിക്കുമ്പോ�ോൾ തടസ്സമാാകാാത്ത മതംം, വിിവാാഹ ജീീവിി
തത്തിിലേ�ക്ക്് കടക്കുമ്പോ�ോൾ വൻതോ�ോതിിൽ പ്രശ്നമാാവുകയുംം പരിിഹാാരമെെന്ന നിിലയിിൽ സ്ത്രീീ
പുരുഷന്റെ� മതത്തിിലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തനപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പരമ്പരാാഗത ചട്ടങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്്
ദൈൈവവിിളിിയുംം പിിന്തുടരുന്നത്്. പിിതൃമേ�ധാാവിിത്തസമൂഹംം അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിച്ച പെ�ണ്ണത്തത്തിിന്റെ�
എല്ലാാ ഭാാവങ്ങളുംം കഥയിിൽ കേ�ന്ദ്രമാായിി വർത്തിിക്കുന്നത്് ഷെ�ർളിിയുടെെ ഭർത്താാവാായ ഹരിിയുടെെ
അമ്മയിിലൂടെെയാാണ്്. അതാായത്് സ്ത്രീീയാായ ഷെ�ർളിിയുടെെ മേേൽ പുരുഷാാധിിപത്യയത്തിിന്റെ� എല്ലാാ
യുക്തിികളുംം അടിിച്ചേ�ൽപിിക്കുന്നത്് ഒരു സ്ത്രീീ തന്നെ�യാാണ്് എന്നതാാണ്് ഇവിിടുത്തെ� വൈൈരുധ്യംം�.
കിിമ്മലിിന്റെ� The Gendered society എന്ന പുസ്തകത്തിിലെ� ലിംം�ഗപദവിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള നിിരീീക്ഷണംം
ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ പ്രസക്തമാാവുന്നു. “ലിംം�ഗപദവിിയെ�ന്നത്് ജൈൈവിികമാായ പെ�ണ്ണിിനെ�യുംം
ആണിിനെ�യുംം ക്രമീീകരിിക്കുന്ന ലിംം�ഗമാാതൃകക്കനുസരിിച്ച്് സാാമൂഹിികവൽക്കരണംം നിിർവ്വഹിിക്കുന്ന
ലളിിതമാായൊ�ൊരു വിിഭജനവ്യയവസ്ഥയല്ല; മറിിച്ച്് സാാർവ്വലൗൗകിികമാായിി നിിലനിിൽക്കുന്ന, ലിംം�ഗപര
മാായ ന്റെ� പ്രതിിഫലനമാാണത്്. ലിംം�ഗപദവിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അധിികാാരശ്രേ�ണിി
യെ�ക്കുറിിയുംം അസമത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം കൂടിിയാാണ്് നാം�ം സംംസാാരിിക്കുന്നത്്, ചെ�റിിയ വ്യയത്യാാ�സങ്ങ
ളെ�ക്കുറിിച്ചല്ല” (2008: 1). അതാായത്്, സാാമൂഹ്യയവൽക്കരണംം വഴിി ലിംം�ഗപദവിിയെ� മുൻനിിർത്തിി
സ്ത്രീീ, പുരുഷൻ എന്നിിങ്ങനെ� വിിഭജിിക്കുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി ഈ ലിംം�ഗപദവിികൾ
ഉൾവഹിിക്കുന്ന സ്വവത്വംം� സമാാനമല്ല. ഒരേ� ലിംം�ഗപദവിിക്കകത്തു തന്നെ� വിിവിിധ തരംം അധിികാാരശ്രേ�
ണിികളുംം അസമത്വവങ്ങളുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചു കൂടിി ചർച്ച ചെ�യ്യേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെ
പുരുഷാാധിിപത്യയ മൂല്യയങ്ങളെെ ജീീവിിതമെെന്നോ�ോണംം പിിന്തുടരുന്ന ഹരിിയുടെെ അമ്മയുംം പലപ്പോ�ോഴുംം ഒട്ടുംം
താാൽപര്യയമിില്ലാാതെ� അതിിന്് തുടർച്ചയുംം ഇടർച്ചയുംം നൽകുന്ന ഷെ�ർളിിയുംം തമ്മിിൽ സംംഘർഷത്തിി
ലാാവുന്നത്് ഈ വ്യയത്യാാ�സങ്ങളെെ സൂക്ഷ്മമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
നിിശ്ശബ്ദമാായെ�ങ്കിിലുംം അമ്മയുടെെ നിിർബന്ധംം എന്ന നിിലയ്ക്ക്് ഹരിിയുംം പിിൻപറ്റുന്നത്് ഇതേ� പുരു
ഷാാധിിപത്യയ മൂല്യയങ്ങളെെയാാണ്്. ഹരിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ഈ മൂല്യയങ്ങളുടെെ പ്രത്യയക്ഷീീകരണംം കഥയിിൽ
ഏറ്റവുംം പ്രധാാനമാാണ്്. “മതംം മാാറിിയാാലേ� അമ്മ കല്യാാ�ണത്തിിനു സമ്മതിിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുംം
അല്ലെ�ങ്കിിൽത്തന്നെ�, അല്ലാാതെ�യുള്ള ഒരു വിിവാാഹംം കുടുംംബത്തിിലെ� മറ്റു പെ�ൺകുട്ടിികളെെ എങ്ങനെ�
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ബാാധിിക്കുമെെന്നുംം നമ്മുടെെ കുട്ടിികൾ വലുതാായാാൽ എന്തു ചെ�യ്യുംം എന്നുംം മറ്റുംം ഹരിി പറഞ്ഞു” (2014:
14). എന്നിിടത്താാണ്് രണ്ടു വ്യയക്തിികൾ തമ്മിിലെ�ടുക്കുന്ന തീീരുമാാനംം എന്ന നിില വിിട്ട്് വിിവാാഹംം ഒരു
‘പൊ�ൊതു ‘കാാര്യയമാാവുന്നത്്. ഇരു മതങ്ങളിിലുമാായിി ജീീവിിക്കുകയാാണെ�ങ്കിിൽ അത്് ഹരിിയുടെെ കുടുംംബ
ത്തിിലെ� മറ്റു പെ�ൺകുട്ടിികളെെയുംം സ്വവന്തംം മക്കളെ�യുംം എത്തരത്തിിൽ ബാാധിിക്കുമെെന്ന ഹരിിയുടെെ
ആശങ്ക ഷെ�ർളിിയുടെെ ഉത്തരവാാദിിത്തത്തെ� ഒന്നു കൂടിി ഉറപ്പിിക്കുന്നു.
ഏറ്റവുംം സ്നേ�ഹത്തോ�ോടെെ ഷെ�ർളിിയോ�ോട്് പെ�രുമാാറുന്ന സഹപ്രവർത്തകനാായ മുഹമ്മദിിൽ
പങ്കാാളിിയുടെെ സ്ഥാാനംം കണ്ടെ�ത്താാൻ കഥാാവസാാനത്തിിൽ അവൾക്കാാകുന്നു. “ ഒരാാൾക്ക്് അപരനെ�
അസ്തിിത്വവമെെന്ന പ്രശ്നത്തിിന്റെ� തന്നെ� അത്യയന്താാപേ�ക്ഷിിതമാായ ഉപാാധിിയാായുംം അസംംബന്ധവുംം
ആഗ്രഹിിക്കാാത്തതുമാായ സാാന്നിിധ്യയമാായുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുകയുംം സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടിി വരുംം.
ഈ രണ്ടു വാാക്കുകൾ തമ്മിിൽ ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഒരവ്യയക്തതയുണ്ട്്. ‘ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുക’, ‘സ്നേ�ഹിി
ക്കുക’—ഭ്രമാാത്മകത ഉടലെ�ടുക്കുന്നത്് ഇതിിൽ നിിന്നാാണ്്. ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതിിനെ� ഒരാാളുംം സ്നേ�
ഹിിക്കാാറിില്ല. ഒരുവൻ തന്റെ� ശരീീരത്തെ�യുംം ഭൂതകാാലത്തെ�യുംം വർത്തമാാനകാാലാാവസ്ഥയെ�യുംം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. പക്ഷേ�, പ്രണയംം ഒരപരനിിലേ�ക്കുള്ള ഒരു നീീക്കമാാണ്്. തന്റേ�തിിൽ നിിന്നു വേ�റിിട്ട
അസ്തിിത്വവത്തിിലേ�ക്കുംം ആത്യയന്തിികതയിിലേ�ക്കുംം ഭാാവിിയിിലേ�ക്കുംം;ഒരു ഭാാരത്തെ�യോ�ോ ഏകാാധിിപ
ത്യയത്തെ�യോ�ോ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുകയോ�ോ സ്വീീ�കരിിക്കുകയോ�ോ എന്നാാൽ അതിിനെ� സ്നേ�ഹിിക്കയെ�ന്നല്ല
അതിിനോ�ോടു കലഹിിക്കുക എന്നാാണർത്ഥംം” (2017: 736). ഹരിിയോ�ോടുള്ള പ്രണയംം മേ�ൽപറഞ്ഞ
‘ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുക’ എന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്് മാാറുകയുംം മുഹമ്മദിിൽ സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� അനശ്വവരമാായ നിിർ
വ്വചനങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഷെ�ർളിി തന്റെ� കർതൃ ശേ�ഷിിയെ� സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്താാനാാണ്്
ശ്രമിിക്കുന്നത്്. . ഷെ�ർളിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച്്വിിവാാഹമെെന്നത്് ഏകാാധിിപത്യയപരവുംം ഭാാരവുമാായിിരുന്നു.
അതിിനെ� നിിശബ്ദമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചുംം സഹിിച്ചുംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടു കൊ�ൊണ്ട്് കലഹിിക്കുകയാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്്
അവളുടെെ ഈ കർതൃസ്ഥാാനംം വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്നതിിലൂടെെ വ്യയക്തമാാകുന്നു.
സവിിശേ�ഷമാായിി എടുത്തു പറയേ�ണ്ട മറ്റൊ�ൊരു കാാര്യം�ം ലൈംം�ഗിികതയെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന
താാണ്്. സെ�ക്കന്റ്് സെ�ക്സിിൽ പ്രണയിിനിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നിിടത്ത്് സിിമൊ�ൊൺ ദ ബുവ്വെ�
നിിർണാായക തീീരുമാാനംം എടുക്കുന്നുണ്ട്്;
“പ്രണയത്തിിൽ മാാത്രമേേ സ്ത്രീീക്ക്് അവളുടെെ ലൈംം�ഗിികതയുംം ആത്മരതിിയുംം തമ്മിിൽ
സ്വവരച്ചേ�ർച്ചയോ�ോടെെ പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടുത്താാൻ കഴിിയൂ” (2017: 968)
“സ്വവയംം ലൈംം�ഗിികവസ്തുവുംം ഇരയുമാാക്കിിത്തീീർക്കുന്നത്് അവളുടെെ ആത്മാാരാാധനയ്ക്ക്് വിിപ
രീീതമാാണ്്”. (2017: 968)
ഷെ�ർളിിയുടെെ വിിവാാഹജീീവിിതത്തിിൽ ലൈംം�ഗിികതയെ�ക്കുറിിച്ച്് യാാതൊ�ൊരു സൂചനയുംം നൽകാാത്ത
കഥാാകാാരിി മുഹമ്മദുമാായുള്ള പ്രണയത്തിിൽ അതിിന്് പ്രഥമസ്ഥാാനംം നൽകിിയിിട്ടുണ്ട്്. തങ്ങളുടെെ
പ്രണയത്തെ� പരസ്പരംം തിിരിിച്ചറിിയുന്ന വേ�ളയിിൽ ലൈംം�ഗിികത ഏറ്റവുംം പ്രധാാനമാായിി വരുന്നു.
“അയാാളുടെെ കൈൈകൾ എന്റെ� കൈൈക്കുള്ളിിലാായിി. പതുക്കെ�, കുറുകിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന എന്റെ�
തൊ�ൊണ്ടക്കുഴിിയിിൽ അയാാളുടെെ ചുണ്ടുകൾ തൊ�ൊട്ടു. എന്റെ� വരണ്ട കണ്ണുകളിിലേ�ക്ക്് അയാാളുടെെ
കണ്ണുകൾ ചേ�ർന്നടഞ്ഞു. പിിടയ്ക്കുന്ന നെ�റ്റിിയിിൽ നിിന്നുംം എന്റെ� പൊ�ൊട്ട്് നാാവിിൻതുമ്പുകൊ�ൊണ്ട്് അയാാൾ
ഇളക്കിിമാാറ്റിി. എന്റെ� സീീമന്തരേ�ഖയിിലെ� ചുവന്ന പൊ�ൊടിി അയാാൾ ചുണ്ടുകൾ കൊ�ൊണ്ട്് ഒപ്പിിയെ�ടു
ത്തു. താാലിിമാാല ഒരു വശത്തേ�ക്കുമാാറ്റിി, നൂറുകണക്കിിന്് കഫനൂലുകളുടെെ ചൂടേ�റ്റ്് പൊ�ൊള്ളിിക്കിിടന്ന
എന്റെ� നെ�ഞ്ചിിൻതടംം അയാാൾ കാാരുണ്യയത്തോ�ോടെെ തലോ�ോടിി. അയാാളുടെെ കൈൈകൾക്കുള്ളിിൽ, എന്റെ�
ജീീവവാായുവിിന്് കാാത്ത്് ഞാാൻ ക്ഷീീണിിച്ചു കിിടന്നു” (2014: 16). ശ്വാാ�സംംമുട്ടലിിന്റെ� ഭാാരത്താാൽ ചുമച്ചു
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന സീീതയെ� സ്നേ�ഹത്താാൽ ഉമ്മ വച്ച്് ഷെ�ർളിിയാാക്കിി മാാറ്റുന്നത്് മുഹമ്മദാാണ്്. സ്വവയംം
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ഉന്നതനെ�ന്ന്് കരുതാാത്ത ഒരു പുരുഷനിിൽ നിിന്നുംം പ്രണയവുംം സൗൗഹൃദവുംം ആദരവുംം കരുണയുംം
കണ്ടെ�ത്തുകയാായിിരുന്നു ഷെ�ർളിി. ലൈംം�ഗിികതയുംം പ്രണയവുംം തമ്മിിൽ ഐക്യയപ്പെ�ടുന്ന ഈ
സന്ദർഭത്തിിൽ സ്ത്രീീലൈംം�ഗിികതയെ� സംംബന്ധിിച്ച നിിർണാായക സാാധ്യയതകളെെ കണ്ടെ�ടുക്കാാനാാവുംം.
സാാരമിില്ല സീീതേ� എന്ന്് ആശ്വവസിിപ്പിിക്കുന്ന മുഹമ്മദിിനോ�ോട്് സീീതയല്ല ഷെ�ർളിി എന്ന്് പറഞ്ഞ്്
പുഞ്ചിിരിിക്കുകയുംം അയാാളുടെെ കൈൈകൾ തന്റെ� കൈൈകൾക്കുള്ളിിലാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഷെ�ർളിി
ഇവിിടെെ കർതൃത്വവശേ�ഷിി കൈൈവരിിക്കുന്നു. മാാത്രവുമല്ല, മുമ്പ്് സീീത എന്ന്് ആരെെങ്കിിലുംം വിിളിിക്കുമ്പോ�ോൾ
മനസ്സിിലുണ്ടാാകുന്ന ഒരാാന്തൽ ഇന്ന്് അവൾക്കിില്ല. എല്ലാാ അർത്ഥത്തിിലുംം സ്വവയംംനിിർണയനശേ�ഷിി
കൈൈവരിിച്ച സ്ത്രീീയാായിി ഷെ�ർളിി മാാറുന്നു. മാാത്രവുമല്ല, ഷെ�ർളിിയുടെെ അസ്വവസ്ഥതയുടെെ എല്ലാാ മതചിി
ഹ്നങ്ങളെ�യുംം ഇളക്കിിയെ�ടുത്തു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് മുഹമ്മദ്് ഷെ�ർളിിയുമാായിി തന്റെ� പ്രണയംം പങ്കുവക്കു
ന്നത്്. ശ്വാാ�സംംമുട്ടലിിന്റെ� സമയത്ത്് കർത്താാവിിന്റെ� കരുണ നിിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കുഴലാായിി വന്ന്്
കഫങ്ങൾ ഒപ്പിിയെ�ടുക്കുന്നതു പോ�ോലെ� കാാരുണ്യയത്തോ�ോടെെയാാണ്് മുഹമ്മദ്് ഷെ�ർളിിയുടെെ നെ�ഞ്ചിിൻ
തടംം തലോ�ോടുന്നത്്. സ്ത്രീീക്ക്് അപരത്വവവുംം പുരുഷന്് കർതൃത്വവവുംം നൽകുന്ന സാാമൂഹ്യയവൽക്കരണപ്ര
ക്രിിയയിിലൂടെെയാാണ്് ഒരാാൾ സ്ത്രീീയാായിിത്തീീരുന്നതെ�ന്ന സിിമൊ�ൊണിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണത്തെ� ഷെ�ർളിി
ഒരർത്ഥത്തിിൽ മറിികടക്കുകയാാണിിവിിടെെ. അതാായത്്, സ്ത്രീീ ആയിിത്തീീരുക എന്ന നിിലയെ� നിിരാാക
രിിക്കാാൻ അവൾ തയ്യാാറാാവുന്നു എന്ന്്. സവിിശേ�ഷമാായിി ഒന്നുംം ചെ�യ്യാാനിില്ലാാതിിരിിക്കുന്ന ഒരിിടത്തെ�
അപ്പാാടെെ റദ്ദുചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് തന്റെ� കർതൃത്വവത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന പുതിിയ ഒരിിടത്തിിലേ�ക്ക്്
സ്വവയംം പറിിച്ചുനടുന്ന സ്ത്രീീയാായിി ഷെ�ർളിി മാാറുന്നു. അവിിടെെ സ്ത്രീീ ആയിിത്തീീരുക എന്ന നിിലയെ� മറിി
കടന്ന്് ആത്മത്തെ� കണ്ടെ�ടുക്കാാൻ അവൾക്ക്് കഴിിയുന്നു.
ഷെ�ർളിിയുടെെ ജീീവിിതത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്ന ഏറ്റവുംം സ്വാാ�ധീീനമുള്ള ഒന്നാായാാണ്് കഥയിിൽ
പ്രകൃതിി നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. മുഹമ്മദിിന്റെ� കൈൈകളിിൽ ജീീവവാായുവിിനാായിി കാാത്തു കിിടക്കുന്ന ഷെ�ർളിി
ഏറ്റവുംം മനോ�ോഹരമാായിി പ്രകൃതിിയെ� തന്റെ� ജീീവനോ�ോടുപമിിക്കുന്നു. “ ഞങ്ങൾക്കു ചുറ്റുംം ആകാാശംം
തൊ�ൊടുന്ന വൻമരങ്ങൾ. മണ്ണിിന്റെ� മാാന്ത്രിികതയാാൽ പോ�ോഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട നനവിിന്റെ� സ്പർശത്തിിൽ
ഇളമുകുളങ്ങൾ പൊ�ൊട്ടിിയുണരുന്ന, ഇലകൾ ലോ�ോഹത്തകിിടുകളാായിി തിിളങ്ങുന്ന, ചിില്ലകളാാൽ
മർമ്മരംം പൊ�ൊഴിിക്കുന്ന മരങ്ങൾ. പൊ�ൊടുന്നനെ� അവയിിൽ നിിന്നൊ�ൊരു കാാറ്റു വീീശിി. കൊ�ൊടുമുടിികളിിലെ�
പുഴപോ�ോലെ�യൊ�ൊഴുകുന്ന, തണുത്തു ശുദ്ധമാായ, ഹരിിത നിിറമുള്ള പുതിിയ ഓക്സിിജൻ. “ (2014: 16)
മുഹമ്മദുമാായുള്ള സ്നേ�ഹനിിമിിഷങ്ങൾ പുതിിയ ജീീവിിതത്തിിനാായുള്ള ഓക്സിിജനാായാാണ്് ഷെ�ർളിിക്ക്്
അനുഭവപ്പെ�ടുന്നത്്. ശ്വാാ�സംംമുട്ടലിിന്റെ� അസ്വവസ്ഥതകളിിൽ നിിന്നുംം മുക്തിി നേ�ടിി പച്ചപ്പ്് നിിറക്കുന്ന
ജീീവന്റെ� പുതിിയ ഓക്സിിജനാാണ്് അവൾ മുഹമ്മദിിലൂടെെ കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്. മണ്ണുഗവേ�ഷണകേ�ന്ദ്രംം
അവരുടെെ തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലയാായിി വന്നത്് യാാദൃച്ഛിികമാാവാാൻ തരമിില്ല. ഷെ�ർളിിയുംം മുഹമ്മദുംം ഒറ്റ
യ്ക്കിിരിിക്കുന്ന നിിമിിഷങ്ങളിിൽ ആശ്വാാ�സമാാവുന്ന പ്രകൃതിിയുടെെ കൂട്ടാാണ്് അവർക്ക്് ആ കുന്നിിൽ മുകൾ.
ഇരുവരിിലുമുള്ള സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� സ്വവച്ഛത പ്രകൃതിി നൽകുന്നതാാണ്്. മുഹമ്മദിിലുംം ഷെ�ർളിിയിിലുമുള്ള
സ്നേ�ഹത്തെ� പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിക്കാാനുള്ള അനുകൂലമാായ ഒരിിടമാാണ്് ആ സ്വവച്ഛതയിിലൂടെെ പ്രകൃതിി
നൽകുന്നത്്. അവളിിൽ നിിന്നുംം വിിട്ടു പോ�ോവാാത്ത ശ്വാാ�സംംമുട്ടലിിന്റെ� അസ്വവസ്ഥതകളെെ ഷെ�ർളിി
യാായിിരുന്നപ്പോ�ോൾ കർത്താാവാാണ്് ഏറ്റുവാാങ്ങിിയിിരുന്നത്് എന്നവൾ വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്നു. ചുമയുംം
ശ്വാാ�സംംമുട്ടലുംം മൂലംം നെ�ഞ്ചിിൽ നിിറഞ്ഞ കഫംം അവൾക്ക്് തീീരാാവേ�ദനയാായിിരുന്നു. അന്നവൾ
ആഗ്രഹിിച്ചിിരുന്ന ശുദ്ധവാായുവിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യയമാാണ്് മുഹമ്മദിിലൂടെെ പ്രകൃതിി നൽകുന്നത്്.
അസ്തിിത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആധിികൾ ഏറ്റെെടുക്കുന്ന ഭൂമിി ഷെ�ർളിിയുടെെ മുന്നിിൽ ആശ്വാാ�സവുംം
സംംരക്ഷണവുംം നൽകുന്ന ഒന്നാായിി നിിൽക്കുന്നു. “പണ്ട്് ഉരുൾപൊ�ൊട്ടിിയപ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാായതാാവണംം,
പൊ�ൊന്തകൾക്കപ്പുറംം ഭൂമിി പിിളർന്നതു പോ�ോലെ� ഒരു വിിള്ളൽ. മുഹമ്മദിിന്റെ� കൈൈയിിൽ ബലമാായിി
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പിിടിിച്ച്് ഞാാനതിിനുള്ളിിലേ�യ്ക്ക്് ഏന്തിിനോ�ോക്കിി. ഭൂഗർഭത്തിിലേ�യ്ക്കുള്ള ഇരുണ്ട ഒരു വഴിി. പുരാാതനമാായ
ചിില ഓർമ്മകളാാൽ എന്റെ� നെ�ഞ്ച്് കയ്്ച്ചു. തൊ�ൊണ്ടയിിൽ ബാാക്കിി നിിന്ന ഒരു കട്ട കഫംം കാാറിിയെ�
ടുത്ത്്, ഭൂമിിയുടെെ ആ പിിളർപ്പിിലേ�ക്ക്് ഞാാൻ തുപ്പിി” (2014: 17) എന്ന എഴുത്തിിലാാണ്് കഥ അവസാാ
നിിക്കുന്നത്്. ഹരിിയെ� വിിളിിച്ച്് വീീണ്ടുംം മതംം മാാറിി ഷെ�ർളിിയാാവാാൻ തീീരുമാാനിിച്ചതിിനു ശേ�ഷമാാണ്്
കഥയുടെെ അന്ത്യംം� ഇപ്രകാാരമാാവുന്നത്്. ഷെ�ർളിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിലെ� എല്ലാാ ആകുലതകളെെയുംം
ഏറ്റുവാാങ്ങുന്ന ഭൂഗർഭത്തിിലെ� വിിള്ളൽ കഥയിിൽ മുഴച്ചു നിിൽക്കുന്ന ഒരു ബിംം�ബമാാണ്്. പുരുഷാാധിി
പത്യയ ചിിന്തകളുടെെ ലോ�ോകത്ത്് വിിചാാരണ ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട സീീത തന്റെ� ഭൂമിിമാാതാാവിിന്റെ� സമീീപത്തേ�ക്ക്്
അന്തർധാാനംം ചെ�യ്ത രാാമാായണകഥയോ�ോട്് സാാദൃശ്യയമുള്ള ഒന്ന്്. ഷെ�ർളിി മതംം മാാറിി സ്വീീ�കരിിക്കു
ന്ന പേ�ര്് ഏറ്റവുംം പ്രസക്തമാാവുന്നത്് ഈ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്്. സീീതയാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്റെ�
മനസ്സിിനുംം ശരീീരത്തിിനുംം സംംഭവിിച്ച രോ�ോഗാാതുരമാായ എല്ലാാ വ്യയഥകളെെയുമാാണ്് അവൾ ഭൂമിിയുടെെ
വിിള്ളലിിലേ�ക്ക്് തുപ്പിിക്കളയുന്നത്്. തന്നിിലേ�ക്ക്് മറ്റുള്ളവരാാൽ എത്തിിപ്പെ�ട്ട സീീതയെ� അവൾ ഭൂമിി
യിിലേ�ക്ക്് ഇറക്കിി വയ്ക്കുകയാാണ്്.
ഷെ�ർളിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിലെ� ചിില സന്ദർഭങ്ങൾ വർത്തമാാനകാാല സ്ത്രീീജീീവിിതവുമാായിി
എപ്രകാാരമാാണ്് സംംവദിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്. പ്രണയത്തിിന്റെ�യുംം വിിവാാഹത്തിിന്റെ�യുംം
പേ�രിിൽ തന്റെ� മേ�ൽ പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പുരുഷാാധിിപത്യയമൂല്യയങ്ങളോ�ോട്് നിിശബ്ദവുംം ശക്തവുമാായ
പ്രതിിരോ�ോധംം തീീർക്കാാൻ കഥാാവസാാനത്തിിൽ . തയ്യാാറാാവുന്നു എന്നിിടത്താാണ്് ഷെ�ർളിി തന്റെ� വ്യയ
ക്തിിത്വവത്തെ� കണ്ടെ�ടുക്കുന്നത്്. ഈയർത്ഥത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്് ഡോ�ോ. കെ�. എസ്്. രവിികുമാാർ
സിിതാാരയുടെെ കഥകളെെക്കുറിിച്ച്് നടത്തിിയ നിിരീീക്ഷണംം പരമപ്രധാാനമാാവുന്നത്്. “ആഖ്യാാ�നത്തെ�
പരമാാവധിി മൂർച്ചയുള്ളതാാക്കുന്നതാാണ്് സിിതാാരയുടെെ രചനാാരീീതിി. വിിവരണകല ഞെ�രുക്കിിയെ�ടുത്തു
ചലനോ�ോർജ്ജംം സംംഭരിിക്കാാവുന്ന തരത്തിിലുള്ള രീീതിിയാാണത്്. ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗത്തിിൽ പുലർത്തു
ന്ന സംംക്ഷിിപ്തതയുംം സൂക്ഷ്മതയുംം നിിശിിതത്വവവുംം അതിിന്് സഹാായകമാാകുന്നു. ഏതാാണ്ട്് വാാർപ്പു
മാാതൃകകളിിലേ�ക്ക്് ഒതുങ്ങാാൻ തുടങ്ങുന്ന മലയാാളത്തിിലെ� സ്ത്രീീവാാദകഥാാസാാഹിിത്യയത്തിിന്് പുതിിയ
തലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ചാാലുകീീറാാൻ സിിതാാരയുടെെ കഥകൾക്ക്് കഴിിഞ്ഞേ�ക്കുംം” ( 2012: 144) എന്ന എഴുത്ത്്
ദൈൈവവിിളിിയുടെെ ആഖ്യാാ�നവുമാായിി കണ്ണിിചേ�ർത്തു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ കൃത്യയതയാാർന്നതാാവുന്നു.
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ശോ�ോഭ എംം.പിി.
1992-ൽ മലപ്പുറംം ജിില്ലയിിൽ ജനനംം. പട്ടാാമ്പിി സംംസ്കൃത കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ ബിിരുദവുംം കാാലടിി ശ്രീീ
ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയുടെെ പ്രാാദേേശിിക കേ�ന്ദ്രംം തിിരൂരിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം
നേ�ടിി. നിിലവിിൽ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിലെ� മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷകയാാണ്്.

മലയാാളഭാാഷയുംം കേ�രളപാാണിിനീീയ ഭാാഷ്യയവുംം
ഡോ�ോ വിി. അനീീഷ്്കുമാാർ

മുടക്കാാലിിൽ, രണ്ടാാർ പിി.ഒ., മൂവാാറ്റുപുഴ.

മനുഷ്യയമനസ്സിിന്റെ� നൈൈതിികവുംം മൗ�ലിികവുമാായ സിിദ്ധിികളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് ഭാാഷ. ആശയവിിനിിമയത്തിി
ന്റെ� സ്വാാ�ഭാാവിികമാായ മുന്നുപാാധിി കൂടിിയാാണത്്. മതാാധിിഷ്ഠിിതമാായ സങ്കൽപങ്ങളിിൽ ഭാാഷയുടെെ പ്രാാ
ഗ്രൂപമെെന്നോ�ോണംം ശബ്ദത്തിിന്് അതിിയാായ സ്ഥാാനംം നല്കിിപ്പോ�ോരുന്നുണ്ട്്. ഒരു ആശയത്തിിന്റെ�യോ�ോ
പ്രവര്ത്തിിയുടെെയോ�ോ ചിിന്തയുടെെയോ�ോ പ്രതീീകമാായിിട്ടാാണ്് ശബ്ദംം കടന്നുവരുന്നത്്. ഏകത്വവത്തിിൽ
ശബ്ദവുംം ബഹുത്വവത്തിിൽ സംംഭാാഷണവുമാായിി കടന്നുവരുന്ന ഭാാഷയുടെെ പ്രാാക്തന ചരിിത്രത്തെ�
ക്കുറിിച്ചുള്ള വെ�ളിിപാാടുകൾ ഏതൊ�ൊരു ഭാാഷയിിലുംം അജ്ഞാാതമാാണ്്. അംംഗചലനങ്ങളിിലൂടെെയുംം
രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളിിലൂടെെയുംം സ്വവന്തംം ആശയങ്ങളെെയുംം മനോ�ോവിികാാരങ്ങളെെയുംം തലമുറകളിിലൂടെെ
കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്ത്് ആദിിമ ജനത വിിനിിമയ സ്വവരൂപങ്ങളെെ ഭാാഷാാചിിഹ്നങ്ങളാായിി രൂപാാന്തരപ്പെ�ടുത്തിി.
മനുഷ്യയൻ സമൂഹജീീവിിയാായതു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� വ്യയക്തിിപരവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ അനുഭവസാാകല്യയ
ത്തിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ തങ്ങള്ക്ക്് അനുഗുണമാായ രീീതിിയിിൽ പകര്ത്തിിവെ�ച്ചതിിന്റെ� തെ�ളിിവാാണ്്
ലിിഖിിതഭാാഷ. അത്തരത്തിിൽ അര്ത്ഥസമ്പുഷ്ടമാായ ശബ്ദസഞ്ചയത്തിിൽനിിന്നാാണ്് ഭാാഷയുടെെ
പിിറവിി. ഉച്ചാാരണ പ്രകൃതങ്ങളുടെെ സ്ഥാാനമാാറ്റംം അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഭാാഷാാശാാസ്ത്രകാാരന്മാാർ ശബ്ദ
സാാന്നിിധ്യയത്തിിന്റെ� ഉറവിിടങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള അനന്തസാാധ്യയതകൾ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. വ്യയക്തമാായിി
ഉച്ചരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ശബ്ദത്തെ� ഭാാഷയാായിി ഉപനിിഷത്തിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. വാാമൊ�ൊഴിിവഴക്ക
ങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യയമാാണ്് അറിിയപ്പെ�ടുന്ന ചരിിത്രത്തിിലെ� ആദ്യയഭാാഷാാസ്വവരൂപമാായിി പൊ�ൊതുവേ�
കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഏതൊ�ൊരു ഭാാഷയുടെെയുംം മൗ�ലിികമാായ രൂപമാാണ്് ശബ്ദംം എന്നതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ശബ്ദങ്ങളുടെെ സമുച്ചയമാാണ്് ഭാാഷ എന്ന അഭിിപ്രാായംം സ്വവതവേ� സ്വീീ�കാാര്യയമാാണ്്.
അര്ത്ഥപരിികൽപനകളുംം വസ്തുതകളുംം വിികാാരങ്ങളുംം ശബ്ദത്തിിലൂടെെ വ്യയഞ്ജിിപ്പിിക്കുവാാൻ സ്വീീ�കരിിച്ചിി
രിിക്കുന്ന ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ വ്യാാ�പാാരരൂപമാാണ്് അക്ഷരങ്ങൾ. ഗോ�ോത്രത്തനിിമയുടെെ ആഴങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്
പുറന്തള്ളപ്പെ�ട്ട ഭാാഷണക്രമത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് സ്വവതഃഃസിിദ്ധമാായ ഭാാഷാാശൈൈലിി രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
മനുഷ്യയനുംം ആശയവുംം തമ്മിിലുള്ള ചര്ച്ചകളിിൽ ഭാാഷ ഇടനിിലയാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ലിിഖിിത ഭാാഷ
കാാലത്തിിന്റെ� ചരിിത്ര പാാഠങ്ങളാായിി മാാറുന്നു. അത്തരമൊ�ൊരു കാാലത്തിിന്റെ� ചരിിത്ര രേ�ഖകളാായിി
കടന്നുവരുന്ന വ്യാാ�കരണപാാഠത്തിിന്് ലിിഖിിത ഭാാഷയുടെെ ചരിിത്രത്തോ�ോളംം പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
ഭാാഷാാ പഠന സ്വീീ�കാാര്യയതയ്ക്കാായിി പൊ�ൊതുവെ� അവലംംബിിക്കുന്ന വഴിികളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് ഭാാഷാാ
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ഗോ�ോത്ര സങ്കല്പംം. പദാാവലിി, വര്ണ്ണമാാല, സര്വ്വനാാമങ്ങൾ, വ്യാാ�കരണ നിിയമങ്ങൾ, പ്രകൃതിി പ്രത്യയ
യങ്ങൾ, വാാക്യയഘടന, പ്രയോ�ോഗ സാാമ്യയങ്ങൾ ഇവയുടെെ സമീീകരണങ്ങളെെ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാാണ്് ഒന്നിി
ലധിികംം ഭാാഷകളെെ ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഗോ�ോത്രഭാാഷകൾ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്് (ഇന്ഡോ�ോ-യൂറോ�ോപ്യയൻ,
സെ�മിിറ്റിിക്്-ഹാാമറ്റിിക്്, തെ�ക്കുകിിഴക്കൻ ഏഷ്യാാ�റ്റിിക്്, യൂറൈൈൻ-ആല്റ്റെെക്്, ദ്രാാവിിഡംം, ആസ്ട്രിിക്്,
നീീഗ്രോ�ോ-ബാാന്ത്് തുടങ്ങിി പലതരംം ഭാാഷാാഗോ�ോത്രങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് പണ്ഡിിതന്മാാർ പരാാമര്ശിിക്കുന്നു).
ഇതിിൽ ദ്രാാവിിഡ ഗോ�ോത്രത്തിില്പ്പെ�ട്ട ഭാാഷകളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് മലയാാളംം. കൂടാാതെ� തമിിഴ്്, കന്നട,
തെ�ലുങ്ക്്, തുളു, കൊ�ൊങ്കിിണിി, കുടക്്, ബ്രാാഹുയിി തുടങ്ങിിയ പതിിനാാറിിലധിികംം ഭാാഷകൾ ദ്രാാവിിഡ
ഭാാഷാാ ഗോ�ോത്രത്തിിലുണ്ട്്. 1816-ൽ എഫ്്.ഡബ്ല്യുു.എല്ലിിസ്് എന്ന ഭാാഷാാ ചിിന്തകനാാണ്് ‘ദ്രാാവിിഡഗോ�ോ
ത്രംം’ എന്ന ആശയംം മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ച്ചത്്. ആദ്യയകാാലത്ത്് ദേേശ ചരിിത്രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് ദ്രാാവിിഡ
ഭാാഷാാ ഗോ�ോത്രത്തിിലൊ�ൊന്നാായ മലയാാളംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടത്്. കാാരണംം ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായ പല
സങ്കേ�തങ്ങളെെയുംം മലയാാളംം എന്ന പദംം ഉള്ളടക്കംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. തുടര്ന്ന്് വൈൈദേ�ശിികരുടെെ കടന്നു
വരവോ�ോടുകൂടിി മലയാാളംം ഭാാഷാാനാാമംം മാാത്രമാായിി മാാറുകയുംം കേ�രളംം ദേേശനാാമമാായിി തീീരുകയുംം
ചെ�യ്തു. മലയാായ്മ, മലയാാണ്മ, മലൈൈനാാട്് തുടങ്ങിിയ പദങ്ങളുംം ആദ്യയകാാലത്ത്് മലയാാള ഭാാഷയെ�
അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യാാൻ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. മലയാാള ഭാാഷയുടെെ ഉത്ഭവ ചരിിത്രവുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രധാാനമാായുംം നാാല്് അഭിിപ്രാായങ്ങളാാണ്് നിിലവിിലുള്ളത്്. വേ�ദഭാാഷയെ�ന്ന്് കരുതിി
പ്പോ�ോരുന്ന സംംസ്കൃതത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് മലയാാളഭാാഷ ഉണ്ടാായതെ�ന്ന്് കേ�രളകൗൗമുദിി (1875) എന്ന
വ്യാാ�കരണ ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� കര്ത്താാവാായ കോ�ോവുണ്ണിി നെ�ടുങ്ങാാടിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു. പ്രസ്തുതവാാദംം
‘സംംസ്കൃതജന്യയവാാദംം’ എന്ന പേ�രിിലാാണ്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. കേ�രളകൗൗമുദിി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� തുട
ക്കത്തിിൽത്തന്നെ� അതിിനുള്ള ഉദാാഹരണംം അദ്ദേേഹംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃതംം, തമിിഴ്് എന്നീീ
ഭാാഷകൾ ചേ�ര്ന്നുണ്ടാായ മിിശ്രഭാാഷയാാണ്് മലയാാളമെെന്ന്് (‘ഭാാഷാാമിിശ്രവാാദംം’) പ്രൊ�ൊഫ. ഇളംംകുളംം
കുഞ്ഞന്പിിള്ള കേ�രള ഭാാഷയുടെെ വിികാാസ പരിിണാാമങ്ങൾ എന്ന കൃതിിയിിൽ അവകാാശപ്പെ�ടുന്നു.
ദ്രാാവിിഡ ഗോ�ോത്രത്തിിലെ� പഴക്കംം ചെ�ന്ന ഭാാഷയാായ തമിിഴുമാായിി മലയാാളത്തിിന്് ഏറെെ അടു
പ്പമുണ്ട്്. ഇത്് അക്കാാലത്തെ� ഭാാഷയുടെെ ഉല്പ്പത്തിി ചര്ച്ചയിിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്ക്ക്് വഴിിതെ�ളിി
ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈ ബന്ധത്തെ� ആധാാരമാാക്കിി ദ്രാാവിിഡഗോ�ോത്രത്തിിലെ� ഒരു സ്വവതന്ത്ര അംംഗമെെന്നതിിനേ�
ക്കാാൾ ‘തമിിഴിിന്റെ� ഉപഭാാഷ’യാായിി മലയാാളത്തെ� കണക്കാാക്കാാമെെന്ന്് എ കംംപാാരിിറ്റീീവ്് ഗ്രാാമർ ഓഫ്്
ദ്രവീീഡിിയൻ ഓർ സൗൗത്ത്് ഇന്ത്യയൻ ലാം�ംഗ്വേ�േജ്് എന്ന കൃതിിയിിൽ റോ�ോബര്ട്ട്് കാാള്ഡ്വവൽ വാാദിിക്കുന്നു.
എഫ്്.ഡബ്ല്യുു. എല്ലിിസ്് എഴുതിിയ ലേ�ഖനത്തിിന്റെ� ചുവടുപിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇത്തരമൊ�ൊരു വാാദത്തെ�
കാാള്ഡ്വവൽ സമര്ത്ഥിിക്കുന്നത്്. കാാള്ഡ്വവലിിന്റെ� ഈ വാാദത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കുന്നവരുണ്ട്്. എന്നാാൽ
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവര്മ്മ, എൽ.വിി. രാാമസ്വാാ�മിി അയ്യർ തുടങ്ങിിയവർ ‘മലയാാളംം മൂലദ്രാാവിിഡ
ഭാാഷയിിലെ� സ്വവതന്ത്ര ശാാഖ’യാായിി പരിിഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള നിിഗമനത്തിിന്് കൂടുതൽ സാാധൂകരണംം
നല്കിി. മലയാാളഭാാഷയുംം സാാഹിിത്യയവുംം (1927) എന്ന കൃതിിയിിലൂടെെ ഭാാഷാാപണ്ഡിിതനാായ ആറ്റൂർ
കൃഷ്ണപിിഷാാരടിി ഈ നിിഗമനത്തെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിി ആദ്യാ�ാഭിിപ്രാായംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി. കൂടാാതെ�
ഡോ�ോ.കെ�.എംം. ജോ�ോര്ജ്ജ്്, ആർ. നാാരാായണപ്പണിിക്കർ, പ്രൊ�ൊഫ. സിി. എൽ. ആന്റണിി തുടങ്ങിിയ
ഭാാഷാാപണ്ഡിിതന്മാാരുംം ഈ വാാദത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കുന്നവരാാണ്്. ആ കാാലഘട്ടത്തിിൽ വാാമൊ�ൊ
ഴിിവഴക്കത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിികത്വവത്തെ� മാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്്, വരമൊ�ൊഴിിയുടെെ രീീതിി ശാാസ്ത്രങ്ങളെ� അവലംം
ബിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുള്ള കാാലഘട്ട വിിഭജനത്തെ� ഒന്നിിനൊ�ൊന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിിട്ടാാണ്് ഭാാഷാാ പണ്ഡിിതന്മാാർ
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയത്്. (ഉദാാ: ആദിിമലയാാളംം, മധ്യയമലയാാളംം, നവീീന മലയാാളംം എന്നിിങ്ങനെ� –പിി.
ശങ്കരൻ നമ്പ്യാാ�ർ). ഏതൊ�ൊരു ഭാാഷയുടെെയുംം ശൈൈശവദശയിിൽ നിിന്നാാണ്് ആ ഭാാഷയുടെെ ചരിിത്രവുംം
വ്യാാ�കരണവുംം ഉദയംംകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഭാാഷയെ� സമഗ്രമാായിി അപഗ്രഥിിച്ച്് അതിിന്റെ� ഘടകങ്ങളെെയുംം,
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അവയെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന നിിയമങ്ങളെെയുംം കണ്ടെ�ത്തിി ക്രമീീകരിിക്കുന്ന ശാാസ്ത്രമാാണ്് വ്യാാ�കരണംം.
ഏതൊ�ൊരു ഭാാഷയുടെെയുംം ഘടനാാപരവുംം, പ്രയോ�ോഗപരവുംം, പാാഠപരവുമാായ നിിയമങ്ങളുടെെ ആകെ�
ത്തുകയാാണ്് വ്യാാ�കരണംം എന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി പറയാംം�. ‘വ്യാാ�ക്രിിയന്തേ� അനേ�ന ശബ്ദാാ: ഇതിി
വ്യാാ�കരണംം’ (ശബ്ദങ്ങളെെ ഘടകങ്ങളാാക്കിി വിിശ്ലേ�ഷിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് വ്യാാ�കരണംം) എന്നാാണ്്
പതഞ്ജലിി മഹര്ഷിി (മഹാാഭാാഷ്യംം�) വ്യാാ�കരണശാാസ്ത്രത്തെ� നിിര്ണ്ണയിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷയെ�
ഭാാഷയാാക്കിിത്തീീര്ക്കുന്ന യുക്തിിവ്യാാ�പാാരമാാണ്് വ്യാാ�കരണംം. ഭാാഷയുടെെ അപഗ്രഥനമാാണ്് വ്യാാ�ക
രണത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനതത്വംം�. അക്ഷരങ്ങളെെ പദങ്ങളാായുംം വാാക്യയങ്ങളാായുംം നിിബന്ധങ്ങളാായുംം
രൂപപ്പെ�ടുത്താാൻ സഹാായിിക്കുന്നത്് വ്യാാ�കരണമാാണ്്. തത്വവചിിന്തയിിൽ വേ�ദങ്ങളുടെെ ബോ�ോധനവുംം
പഠനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ശിിക്ഷണ ശാാസ്ത്രമാാണ്് വേ�ദാം�ംഗങ്ങൾ. ജ്യോ�ോ�തിിഷംം, കല്പംം, നിിരുക്തംം,
ശിിക്ഷ, വ്യാാ�കരണംം, ഛന്ദസ്സ്് എന്നിിങ്ങനെ� ആറ്് പരിികല്പനകളാാണ്് വേ�ദാം�ംഗത്തിിലുള്ളത്്. ഇതിിൽ
വ്യാാ�കരണംം ശബ്ദശുദ്ധിിയുടെെ നിിയമങ്ങൾ അനുശാാസിിച്ച്് വ്യാാ�കരണപരമാായ പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയ
തകളെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഭാാഷയിിൽ വാാക്കുകളെെ വ്യയവഹരിിക്കുന്നതിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചുള്ള
അടിിസ്ഥാാന നിിയമമാാണ്് വ്യാാ�കരണംം. ഒരു ഭാാഷയുടെെ അര്ത്ഥപാാഠങ്ങളെെയുംം ക്രമബദ്ധതയെ�യുംം
പ്രയോ�ോഗ നിിയമങ്ങളെെയുംം ആസ്പദമാാക്കിിയാാണ്് വ്യാാ�കരണംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഭാാഷയുടെെ ലിിഖിി
തചരിിത്രത്തിിൽ മലയാാള ഭാാഷയുടെെ വ്യാാ�കരണ സവിിശേ�ഷതകളെെക്കുറിിച്ച്് വെ�ളിിച്ചംം പകര്ന്നു
നല്കുന്ന ആദ്യയ കൃതിിയാാണ്് സംംസ്കൃത ഭാാഷയിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട ലീീലാാതിിലകംം. സംംവാാദരൂപേ�ണ
ഭാാഷയുടെെ വ്യാാ�കരണാാദിി നിിയമങ്ങളെെ ഉള്ക്കൊ�ൊണ്ടു കൊ�ൊണ്ട്് മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്ന ഈ കൃതിിയിിൽ
എട്ട്് ശിിൽപങ്ങൾ (അധ്യാാ�യങ്ങൾ) ഉണ്ട്്. പതിിനാാലാം�ം ശതകത്തിിന്റെ� ഉത്തരാാര്ദ്ധത്തിിൽ രചിിക്ക
പ്പെ�ട്ട ഈ കൃതിിയിിലെ� രണ്ടാാമത്തെ� ശിിൽപമാായ ‘ഭാാഷാാനിിരൂപണ’ത്തിിൽ ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളിിച്ചിിട്ടുള്ള
പരഭാാഗ നിിരൂപണംം മുതല്ക്കാാണ്് വ്യാാ�കരണ പഠന ചര്ച്ച ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. വിിഭക്തിി പ്രത്യയയങ്ങ
ളുടെെ ചുവടുപിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വ്യാാ�കരണാാദിി നിിയമങ്ങളെെ സവിിസ്തരംം ലീീലാാതിിലകകാാരൻ (അജ്ഞാാത
കര്ത്തൃകംം) പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നു.
മലയാാളഭാാഷയുടെെ വ്യാാ�കരണപാാഠങ്ങൾ കോ�ോവുണ്ണിി നെ�ടുങ്ങാാടിിയിിൽനിിന്ന്് (കേ�രളകൗൗ
മുദിി-1878) ആരംംഭിിക്കുന്നതാാണെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്് നവീീനമാായ കരുത്തുംം ഊര്ജ്ജവുംം നല്കിിയത്്
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവര്മയാാണ്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കേ�രളപാാണിിനീീയംം (1896) എന്ന കൃതിിയാാണ്്
അതിിന്് മാാര്ഗ്ഗദര്ശകമാായത്്. ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി ലക്ഷ്മീീപുരംം കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിൽ 1863-ൽ ജനിിച്ച ഏ.ആർ.
രാാജരാാജവര്മ്മ കുലഗുരുവാായ ചുനക്കര ശങ്കരവാാര്യയരിിൽനിിന്നുംം പാാരമ്പര്യയവഴിിയ്ക്കുള്ള സംംസ്കൃത
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസവുംം മാാതുലനാായ കേ�രളവര്മ്മ വലിിയ കോ�ോയിിത്തമ്പുരാാനിിൽ നിിന്നുംം കാാവ്യാാ�ഭ്യാ�ാസ
നവുംം ആര്ജ്ജിിച്ചു. ‘ഗണപത്യയഷ്ടകംം’ എന്ന സ്വവതന്ത്ര രചന നിിര്വ്വഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഏ.ആർ.
തന്റെ� സാാഹിിത്യയ സപര്യയ ആരംംഭിിച്ചത്്. പ്രാാഥമിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസാാനന്തരംം അദ്ദേ�ഹംം ബിിരുദങ്ങളാായ
എഫ്്.എ.യുംം ബിി.എ.യുംം നേ�ടിി. 1896-ൽ തിിരുവനന്തപുരംം സംംസ്കൃത പാാഠശാാലയുടെെ ഇന്സ്പെ�ക്ട
റാായിി നിിയമിിതനാായിി. തിിരുവതാംം�കൂർ രാാജവംംശത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ� സര്ക്കാാർ ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനാാണ്്
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവര്മ്മ. തുടര്ന്ന്് മദ്രാാസ്് പ്രസിിഡന്സിിയിിൽ നിിന്നുംം സംംസ്കൃതത്തിിൽ എംം.എ.
ബിിരുദംം നേ�ടിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നാാട്ടുഭാാഷാാ പര്യയവേ�ക്ഷകനെ�ന്ന സ്ഥാാനംം അലങ്ക
രിിച്ചു. ഇതിിനിിടയിില്ത്തന്നെ� നിിരവധിി പുരസ്കാാരങ്ങളുംം അദ്ദേേഹത്തെ� തേ�ടിിയെ�ത്തിി. 1914-ൽ
ശ്രീീമൂലംം തിിരുനാാൾ മഹാാരാാജാാവ്് സംംസ്കൃത കോ�ോളേ�ജിിൽ ആദ്യയമാായിി പ്രൊ�ൊഫസർ തസ്തിിക സൃഷ്ടിി
ച്ചത്് നാാട്ടുഭാാഷയ്ക്ക്് കലാാശാാലയിിൽ സിിദ്ധിിച്ച അംംഗീീകാാരമാായിിരുന്നു. ഈ തസ്തിികയിിലേ�ക്ക്് ആദ്യം�ം
തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടത്് ഏ.ആർ. രാാജരാാജ വര്മ്മയാായിിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദവിിയിിലിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ�
1918-ൽ രോ�ോഗബാാധിിതനാായിി അദ്ദേ�ഹംം അന്തരിിച്ചു. ചുരുങ്ങിിയ ജീീവിിത കാാലയളവിിൽ വിിലപ്പെ�ട്ട
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ധാാരാാളംം കൃതിികൾ ഏ.ആർ. മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിന്് സമ്മാാനിിച്ചിിട്ടുമുണ്ട്്. മലയാാള ശാാകുന്തളംം,
മാാളവിികാാഗ്നിിമിിത്രംം, സ്വവപ്നവാാസവദത്തംം, ചാാരുദത്തൻ, ഭാാഷാാകുമാാരസംംഭവംം, മേ�ഘദൂത്്, മലയവിിലാാസംം
തുടങ്ങിിയ പദ്യയകൃതിികളുംം കേ�രളപാാണിിനീീയംം, പ്രഥമവ്യാാ�കരണംം, മധ്യയമവ്യാാ�കരണംം, ശബ്ദശോ�ോധിിനിി,
സാാഹിിത്യയസാാഹ്യംം�, വൃത്തമഞ്ജരിി, ഭാാഷാാഭൂഷണംം, മണിിദീീപിിക, പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹംം തുടങ്ങിിയ ഗദ്യയകൃ
തിികളുംം ആംംഗല സാാമ്രാാജ്യംം�, ലഘുപാാണിിനീീയംം, പ്രസാാദമാാല, സാാഹിിത്യയകുതൂഹലംം, മിിടവിിഭാാവരിി,
തുലാാഭാാരപ്രബന്ധംം, ഋഗ്വേ�േദകാാരിിക എന്നീീ സംംസ്കൃതകൃതിികളുംം അദ്ദേ�ഹംം രചിിച്ചു. കൂടാാതെ� ഉണ്ണാായിി
വാാര്യയരുടെെ നളചരിിതംം ആട്ടക്കഥയ്ക്കെ�ഴുതിിയ കാാന്താാരതാാരകംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നവുംം നളിിനിി എന്ന കാാവ്യയ
കൃതിിക്കെ�ഴുതിിയ അവതാാരിികയുംം മയൂരസന്ദേ�ശത്തിിനെ�ഴുതിിയ മുഖവുരയുംം മലയാാള മനോ�ോരമയുടെെ
ജീീവചരിിത്ര മാാലയിിലെ� ഒന്നാംം� പുസ്തകത്തിിലുള്ള ‘കേ�രളവര്മ്മ വലിിയ കോ�ോയിിത്തമ്പുരാാനെ�’ക്കുറിിച്ചുള്ള
ജീീവചരിിത്ര സംംഗ്രഹവുംം ഇതിിൽ തന്നെ� പ്രാാധാാന്യയമര്ഹിിക്കുന്ന മിികച്ച സാാഹിിത്യയ സംംഭാാവനക
ളാാണ്്.
ഏ.ആർ. രാാജരാാജ വര്മയുടെെ സാാഹിിത്യയ സംംഭാാവനകൾ മുഖ്യയമാായുംം ഭാാഷാാ സേ�വനവുംം
സാാഹിിത്യയ പോ�ോഷണവുമാാണ്്. രണ്ടിിലുംം തുല്യയമാായിി പ്രാാഗത്ഭ്യംം� തെ�ളിിയിിക്കാാൻ അദ്ദേേഹത്തിിന്്
കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. വൈൈദേ�ശിികാാഗമനത്തിിനു ശേ�ഷമുള്ള നവോ�ോത്ഥാാന പരിികൽപനകൾ ഇന്ത്യയയിി
ലുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് കേ�രളത്തിിലുംം പരിിവര്ത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു. സാാമ്പ്രദാായിിക ജീീവിിത ക്രമത്തിിൽ
നിിന്നുംം അനുദിിന പ്രവൃത്തിികളിിൽ നിിന്നുംം സ്വവഭാാഷാാ സങ്കല്പത്തിിൽ നിിന്നുമുള്ള വീീണ്ടുവിിചാാരങ്ങളുടെെ
ആകത്തുകയാാണ്് അതിിൽ പ്രതിിഫലിിച്ചത്്. 1800-നുംം 1850-നുമിിടയ്ക്ക്് റോ�ോബര്ട്ട്് ഡ്രമ്മണ്ട്്, എഫ്്.
സ്പ്രിംം�ഗ്്, ജോ�ോസഫ്് പിിറ്റ്് എന്നിിവർ സ്വവതന്ത്ര വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിിച്ചു. തുടര്ന്ന്് ഗുണ്ടര്ട്ട്്, റവ.
മാാത്തൻ ഗീീവറുഗീീസ്്, കോ�ോവുണ്ണിി നെ�ടുങ്ങാാടിി, ശേ�ഷഗിിരിി പ്രഭു എന്നിിവർ മലയാാള വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുമാായിി കടന്നുവന്നു. ഇവയെ�ല്ലാം�ം ഭാാഷയിിൽ വിിലപ്പെ�ട്ടതാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം പോ�ോരാായ്മകളുള്ളവയാാ
യിിരുന്നു. സംംസ്കൃതവ്യാാ�കരണത്തെ� മുന്നിിൽ കണ്ടുകൊ�ൊണ്ട്് രചിിക്കപ്പെ�ട്ടതാായിിരുന്നു മിിക്കതുംം. ഇതിിൽ
നിിന്നെ�ല്ലാം�ം മാാറിി ചെ�റുപ്പത്തിിൽ പഠിിക്കാാനിിടയാായ (ഗാാര്ത്ത്് വൈൈറ്റ്് സാായിിപ്പിിന്റെ�) വ്യാാ�കരണ
പാാഠത്തിിനുള്ളിിലെ� അറിിവനുഭവമാാണ്് നല്ലൊ�ൊരു വ്യാാ�കരണ ഗ്രന്ഥംം മലയാാളത്തിിൽ രചിിക്കാാൻ
ഏ.ആറിിനെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്. അതിിന്് അടിിത്തറയാായതാാകട്ടെെ റോ�ോബര്ട്ട്് കാാള്ഡ്വവലിിന്റെ� ദ്രാാവിിഡഭാാ
ഷകളുടെെ താാരതമ്യയ വ്യാാ�കരണംം, ഹെ�ര്മൻ ഗുണ്ടര്ട്ടിിന്റെ� മലയാാള വ്യാാ�കരണംം, ഭവനന്ദിിയുടെെ നന്നൂൽ
(തമിിഴ്് ), തമിിഴ്് നന്നൂൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് പരിിഭാാഷ—ഡബ്ല്യൂൂ. ജോ�ോയസ്്, എസ്്. സാാമുവൽ പിിള്ളൈൈ,
ഡോ�ോ. എഫ്്. കിിറ്റലിിന്റെ� കര്ണ്ണാാടക വ്യാാ�കരണംം (പരിിഭാാഷ), നന്നയ ഭട്ടാാരക പ്രണീീതന്റെ� തെ�ലുങ്കു
വ്യാാ�കരണംം, ആന്ധ്ര ശബ്ദ ചിിന്താാമണിി, വിി. സുബ്ബറാാവുവിിന്റെ� സുലഭ വ്യാാ�കരണംം, എ.എച്ച്്. ആര്ദന്റെ�
സുലഭവ്യാാ�കരണ പരിിഭാാഷ, എംം. ശ്രീീനിിവാാസ അയ്യങ്കാാരുടെെ തമിിൾ സ്റ്റഡീീസ്്, ലീീലാാതിിലകംം (കയ്യെ�ഴു
ത്തുപ്രതിി) തുടങ്ങിിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാാണ്്. 1891-ൽ രചന ആരംംഭിിച്ച കേ�രളപാാണിിനീീയംം ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ�
രണ്ടാംം� പതിിപ്പിിൽ (1896) നിിരവധിി പരിിഷ്കാാരങ്ങൾ അദ്ദേേഹംം വരുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഗ്രന്ഥശീീര്ഷകംം
കൊ�ൊണ്ട്് പാാണിിനിി മഹര്ഷിിയുടെെ അഷ്ടാാധ്യാാ�യിിയുമാായുള്ള ബന്ധംം ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
‘പാാണിിനിി മഹര്ഷിി യുടെെ പഴയ കരുവിിൽ ഇട്ടു വാാര്ത്തെ�ടുക്കയാാൽ മേ�ൽചൊ�ൊന്ന ചിില അറ്റകു
റ്റങ്ങൾ കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിലുംം ഏറെെക്കുറെെ സംംഭവിിച്ചുപോ�ോയിിരുന്നു’വെ�ന്ന്് ഏ.ആർ. തന്നെ�
ഏറ്റുപറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. തിികച്ചുംം പാാണിിനീീയ ശൈൈലിിയിിലാായിിരുന്നു ആദ്യയത്തെ� പതിിപ്പ്്.
കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിന്റെ� ഇന്നു പ്രചാാരത്തിിലിിരിിക്കുന്ന പതിിപ്പ്് 1917-ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച
താാണ്്. കേ�രളപാാണിിനീീയംം ഒന്നാംം� പതിിപ്പിിന്റെ� അവതാാരിികയെ�ഴുതിിയിിരിിക്കുന്നത്് മാാതുലനാായ
കേ�രളവര്മ്മ വലിിയകോ�ോയിിത്തമ്പുരാാനുംം രണ്ടാംം�പതിിപ്പിിന്് ഏ.ആറിിന്റെ� പ്രിിയശിിഷ്യയനാായ
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സാാഹിിത്യയപഞ്ചാാനനൻ പിി.കെ�. നാാരാായണ പിിള്ളയുമാാണ്്. പരിിഷ്കരിിച്ച രണ്ടാാമത്തെ� പതിിപ്പിിലെ�
അവതാാരിികാാകാാരനാായ പിി.കെ�. നാാരാായണപിിള്ളയ്ക്കുള്ള സ്ഥാാനംം വിിസ്മരിിക്കാാവുന്നതല്ല. ഈ
രണ്ട്് അവതാാരിികകളുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയിിലാാണ്് എഴുതപ്പെ�ട്ടത്്. ആദ്യയപതിിപ്പ്് കേ�രളവര്മ്മ വലിി
യകോ�ോയിിത്തമ്പുരാാന്് സമര്പ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഗ്രന്ഥകര്ത്താാവിിന്റെ� പേ�ര്് അ.രാാ. രാാജരാാജവര്മ്മാാ
(അനന്തപുരത്ത്് രാാജരാാജവര്മ്മാാ രാാജരാാജവര്മ്മാാ) എന്ന്് പ്രയോ�ോഗിിച്ചുകാാണുന്നു. കൂടാാതെ� ‘പഞ്ച
പാാഠങ്ങളാാലോ�ോ പൂര്ണ്ണംം വ്യാാ�കരണംം മുനിി പഞ്ചപ്പാാട്ടുകളഞ്ചാാറു പറഞ്ഞേ�നിിന്നിിവൻ പുനഃഃ’ എന്ന്്
പാാണിിനിി മഹര്ഷിിയെ�യുംം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ സ്മരിിക്കുന്നുണ്ട്്. 1968 വരെെ കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിന്റെ�
കോ�ോപ്പിിറൈൈറ്റ്് കുളംംകുന്നത്ത്് രാാമന്മേ�നോ�ോന്റെ� ഉടമസ്ഥതയിിൽ നടത്തിിയിിരുന്ന ബിി.വിി. ബുക്ക്്
ഡിിപ്പോ�ോ (തിിരുവനന്തപുരംം) യ്ക്കാായിിരുന്നു. തുടര്ന്ന്് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� പകര്പ്പവകാാശംം മറ്റെെല്ലാാ
പ്രസാാധകരുംം ഏറ്റെെടുത്തു. ‘ഇന്നതു തെ�റ്റ്്, ഇന്നതു ശരിി എന്നു വിിധിിക്ക, പുതിിയ ആശയങ്ങളെെ
ആവശ്യംം�പോ�ോലെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നതിിനു മാാര്ഗ്ഗമുണ്ടാാക്കുക, പഴയ മാാമൂലുകളുംം തറവാാട്ടുസ്വവത്തുക്ക
ളെ�യുംം രക്ഷിിച്ചുപോ�ോരുക, പരപരിിഭവംംകൊ�ൊണ്ട്് കെ�ടുതൽ തട്ടാാതെ� സൂക്ഷിിക്ക, ദുസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്താാൽ
ഉണ്ടാാകുന്ന നിിയമലംംഘനങ്ങൾ നിിമിിത്തംം വ്യാാ�കുലീീഭാാവംം വരാാതിിരിിപ്പാാൻ വേ�ണ്ട ഏര്പ്പാാടുകൾ
ചെ�യ്ക, ഇതെ�ല്ലാം�ം വ്യാാ�കരണംം കൊ�ൊണ്ടല്ലാാതെ� സാാധിിക്കയിില്ല, എന്നുവേ�ണ്ട, വ്യാാ�കരണമിില്ലാാത്ത
ഭാാഷ രാാജാാവിില്ലാാതെ� രാാജ്യംം� പോ�ോലെ�യാാകുന്നു’വെ�ന്ന്് ഭാാഷയിിൽ വ്യാാ�കരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ ആവശ്യയ
കതയെ�പ്പറ്റിി ഏ.ആർ. കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിന്റെ� മുഖവുരയിിൽ ഓര്മ്മിിപ്പിിക്കുന്നു. മലയാാള ഭാാഷയുടെെ,
പൊ�ൊതുവെ� മണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ�, ലക്ഷണഗ്രന്ഥമാായ ലീീലാാതിിലകംം സംംസ്കൃത പാാരമ്പര്യയത്തിിലുണ്ടാായ
കൃതിിയാാണ്്. അതിിൽ പ്രാാചീീന തമിിഴ്് വ്യാാ�കരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെയുംം സംംസ്കൃത വ്യാാ�കരണ ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുടെെയുംം സ്വീീ�കാാര്യയതകള്ക്കുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങള്ക്കുമാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� നല്കിിക്കാാണുന്നത്്.
അത്തരമൊ�ൊരു ഭാാഷാാനുക്രമത്തെ� മോ�ോചിിപ്പിിച്ച്് നവീീന മലയാാളഭാാഷയ്ക്ക്് പുതിിയൊ�ൊരു തെ�ളിിച്ചംം
നല്കാാനാാണ്് ഏ.ആർ. രാാജരാാജവര്മ്മ കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിച്ചത്്.
കേ�രളപാാണിിനീീയംം ഒന്നാംം� പതിിപ്പിിനുംം രണ്ടാംം� പതിിപ്പിിനുംം നിിരവധിിയാായ വ്യയത്യാാ�സങ്ങളു
ണ്ട്്. സൂത്രവൃത്തിി മാാതൃകയിിലാാണ്് ആദ്യയപതിിപ്പ്് വെ�ളിിച്ചംം കണ്ടത്്. കൂടാാതെ� ഗ്രന്ഥനിിര്മ്മിിതിിയിിൽ
ശിിക്ഷാാകാാണ്ഡംം, പരിിനിിഷ്ഠാാകാാണ്ഡംം, ആകാംം�ക്ഷാാകാാണ്ഡംം, നിിരുക്തിികാാണ്ഡംം എന്നിിങ്ങനെ�യു
ള്ള അദ്ധ്യാാ�യ വിിഭജനങ്ങളുമുണ്ട്്. ആദ്യയപതിിപ്പ്് പ്രകരണങ്ങളുംം 358 സൂത്രങ്ങളുംം ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നു.
എന്നാാൽ, രണ്ടാംം� പതിിപ്പിിലെ� പ്രത്യേ�േകതയാാണ്് പീീഠിിക. ഇതിിൽ ഭാാഷയുടെെ ഉല്പ്പത്തിി, ഘട്ടവിിഭ
ജനംം, അക്ഷരമാാല (53 അക്ഷരങ്ങൾ), വര്ണ്ണവിികാാരങ്ങൾ എന്നിിവയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സവിിശേ�ഷ
വിിവരണങ്ങളുണ്ട്്. കൂടാാതെ� സന്ധിിപ്രകരണംം, നാാമാാധിികാാരംം, ധാാത്വവധിികാാരംം, ഭേേദകാാധിികാാരംം,
നിിപാാതാാവ്യയയാാധിികാാരംം, ആകാംം�ക്ഷാാധിികാാരംം, ശബ്ദോ�ോല്പ്പത്തിി, പരിിശിിഷ്ടംം, ധാാതുപാാഠംം എന്നിി
ങ്ങനെ� അദ്ധ്യാാ�യങ്ങളെെ (ഉപ) അധിികാാരങ്ങളാായിി ക്രമപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു. 194 കാാരിികകൾ
ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്് രണ്ടാംം�പതിിപ്പ്്. ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക്് ഉപാാദാാനങ്ങളാായ കൃതിികളെെക്കുറിിച്ച്് ഒന്നാംം�
പതിിപ്പിിൽ പറഞ്ഞിിട്ടിില്ലെ�ങ്കിിലുംം രണ്ടാംം� പതിിപ്പിിൽ കൂട്ടിിച്ചേ�ര്ത്തിിട്ടുണ്ട്്. രണ്ടു പതിിപ്പുകളിിലുംം ഗ്രന്ഥ
കാാരന്റെ� ഹ്രസ്വവമാായ മുഖവുരയുമുണ്ട്്. രണ്ടാംം�പതിിപ്പിിൽ ഏറെെക്കുറെെ സ്വാാ�ധീീനിിച്ചത്് ഗുണ്ടര്ട്ടിിന്റെ�
മലയാാളഭാാഷാാ വ്യാാ�കരണംം എന്ന കൃതിിയാാണ്്. ഇതിിൽ അക്ഷരമാാല ക്രമത്തിിൽ വര്ണ്ണ വിികാാരത്തെ�
കൂട്ടിിച്ചേ�ര്ത്തു എന്നത്് പോ�ോരാായ്മയാായിി ഭാാഷാാചിിന്തകർ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നു. ‘വ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ�
വിിഷയത്തെ� ശിിക്ഷ, പരിിനിിഷ്ഠ, ആകാംം�ക്ഷ, നിിരുക്തിി എന്നു നാാലു വകുപ്പുകളിിലാായിി പിിരിിച്ച്്
ഓരോ�ോന്നിിനുംം ഓരോ�ോ കാാണ്ഡംം വീീതംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുക, പൂര്വ വൈൈയാാകരണന്മാാർ അംംഗീീകരിി
ച്ചിിരുന്ന ഛന്ദസ്സ്്, അലങ്കാാരംം ഈ വിിഷയങ്ങളെെ വ്യാാ�കരണ ബാാഹ്യയങ്ങളാാകയാാൽ വിിട്ടുകളയുക,
സംംസ്കൃത വ്യാാ�കരണവുംം ഭാാഷാാ വ്യാാ�കരണവുംം തമ്മിിൽ കൂട്ടിിക്കുഴക്കാാതിിരിിക്കുക, നാാമംം, കൃതിി,
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ഭേ�ദകംം, നിിപാാതംം, അവ്യയയംം എന്നിിങ്ങനെ� ശബ്ദങ്ങളെെ രണ്ടു വിിഭാാഗങ്ങളാായിി വേ�ര്തിിരിിക്കുക,
ഗതിികൾ, അനുപ്രയോ�ോഗങ്ങൾ, വിിഭക്ത്യാാ�ഭ്യാ�ാസങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ ശബ്ദസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടെ�ന്നു
വ്യയവസ്ഥാാപനംം ചെ�യ്യുക എന്നിിങ്ങനെ� ആശാാസ്യയങ്ങളാായ പല പരിിഷ്കാാരങ്ങളുംം വരുത്തിി ഭാാഷാാ
വ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ� സമഞ്ജസവുംം സമ്പൂര്ണവുമാായ രൂപംം ഇദംംപ്രഥമമാായിി പ്രദര്ശിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� മാാഹാാത്മ്യംം� വാാക്കുകളെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു പരിിച്ഛേ�ദിിക്കാാവുന്നതല്ല’ എന്ന്് ഉള്ളൂർ
എസ്്. പരമേ�ശ്വവരയ്യർ ഒന്നാംം�പതിിപ്പിിനെ� മുന്നിിര്ത്തിി വിിലയിിരുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ‘ഭാാഷയിിലെ� കുറേ�
പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ നിിരത്തിിവെ�ച്ച്് അവയ്ക്കു സാാധുത്വംം� കല്പിിക്കുന്ന കുറേ� നിിയമങ്ങൾ എഴുതിി വച്ചതു
കൊ�ൊണ്ട്് ഒരു വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥംം അതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം� സാാധിിതമാാക്കുന്നിില്ല. പ്രയോ�ോഗതലത്തിിൽ ഭാാഷ
അനുഭവപ്പെ�ടുത്തുന്ന അനന്ത സാാധ്യയതകളെെ തൊ�ൊട്ടറിിഞ്ഞ്് ഭാാഷയുടെെ പ്രജനക പ്രഭാാവത്തിിനു
കാാരണങ്ങളാായ ആന്തര ഘടനാാരഹസ്യയങ്ങളെെ ഇഴപിിരിിച്ചു കാാണിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്നതിിലാാണ്് വ്യാാ�
കരണത്തിിന്റെ� ഫലസിിദ്ധിി. ഈ ലക്ഷ്യംം� ഒരു വലിിയ അളവുവരെെ നിിസ്സംംശയംം സാാധിിതമാാകുന്ന
ഏക മലയാാള വ്യാാ�കരണ കൃതിിയാാണ്് കേ�രളപാാണിിനീീയംം’ എന്ന്് വൈൈയാാകരണനാായ ഡോ�ോ.
എൻ.ആർ. ഗോ�ോപിിനാാഥപിിള്ളയുംം സമര്ത്ഥിിക്കുന്നുണ്ട്്.
മലയാാളഭാാഷയുടെെ സമ്പൂര്ണ്ണ വ്യാാ�കരണപാാഠങ്ങളാായിി വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള അപൂര്വ
രചനയാാണ്് ഏ.ആർ. രാാജരാാജവര്മ്മയുടെെ കേ�രളപാാണിിനീീയംം. നിിരന്തരമാായ വാായനകള്ക്കുംം
പുനര്പാാഠങ്ങള്ക്കുംം വിിമര്ശനങ്ങള്ക്കുംം ഈ കൃതിി ഒരു ഹേ�തുവാായിി മാാറുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കേ�രള
പാാണിിനീീയത്തെ� മറിികടക്കാാൻ പിില്ക്കാാലത്തെ� (പരിിഷ്കരിിച്ച) വ്യാാ�കരണ പഠനങ്ങള്ക്കൊ�ൊന്നുംം
സാാധിിച്ചിിട്ടിില്ല. കേ�രള പാാണിിനീീയത്തിിനു മുന്പുംം ശേ�ഷവുമുണ്ടാായിിട്ടുള്ള വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളെ�
സമകാാല ഭാാഷാാദര്ശനത്തിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോൾ അവ വ്യാാ�കരണനിിയമങ്ങ
ളുടെെ അപൂര്ണ്ണ ചരിിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാായിി മാാറുന്നു. 1917-നു ശേ�ഷംം മലയാാള വ്യാാ�കരണ സങ്കൽപത്തിി
ലുണ്ടാായ മുന്നേ�റ്റങ്ങൾ ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നവർ കേ�രളപാാണിിനിിയുടെെ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെെ നിിശിിതമാായിി
വിിമര്ശിിക്കേ�ണ്ടിിവരുംം. കാാരണംം ഈ കൃതിിയെ� വിിസ്മരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള മലയാാള വ്യാാ�കരണപഠനംം
പ്രശ്നഭരിിതമാാണ്്. കേ�രളപാാണിിനീീയത്തെ� വിിമര്ശന വിിധേ�യമാാക്കിിയവരിിൽ പ്രധാാനിികളാായ
ശേ�ഷഗിിരിി പ്രഭു, സിി.എൽ. ആന്റണിി, കെ�.വിി. രാാമചന്ദ്രപൈൈ, സിി.വിി. വാാസുദേേവഭട്ടതിിരിി തുടങ്ങിിയവ
രെെയുംം പ്രസ്തുത വ്യാാ�കരണപഠനഗ്രന്ഥത്തിിൽ പുതുസാാധ്യയതകൾ കണ്ടെ�ത്തിിയ എൽ.വിി. രാാമസ്വാാ�മിി
അയ്യർ, കെ�. സുകുമാാരപിിള്ള, കെ�. എംം. പ്രഭാാകരവാാര്യയർ തുടങ്ങിിയവരെെയുംം പുതിിയ വ്യാാ�കരണ പഠിി
താാക്കൾ ആശ്രയിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കേ�രളപാാണിിനീീയ ചര്ച്ചകളെെ മറിികടന്നുകൊ�ൊണ്ട്് അവര്ക്ക്്
മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകാാനാാവിില്ല. കാാരണംം കാാലത്തിിനനുസരിിച്ച്് ഭാാഷയുടെെ പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതകള്ക്ക്്
പരിിണാാമംം സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഒരു മൂലപഠന ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� ആവശ്യയകത തീീർച്ചയാായുംം ഉണ്ട്്.
ആ കുറവു പരിിഹരിിക്കുന്നതിിനാായിി ഏ.ആർ. രാാജരാാജവര്മ്മയുടെെ കേ�രളപാാണിിനീീയംം എക്കാാലത്തുംം
സഹാായകമാാണ്്. കാാരണംം.... ‘വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിികളുടെെ മനസ്സിിൽ അങ്കുരിിക്കുന്ന നിിശ്ചയങ്ങൾ ഋതുക്ക
ളിിലെ� കുസുമങ്ങള്പോ�ോലെ� മാാറിിമാാറിിവരുന്ന സ്ഥിിതിിവിിശേ�ഷങ്ങള്ക്ക്് അധീീനങ്ങളെെന്നേ�യുള്ളൂ
എങ്കിിലുംം എന്റെ� മനോ�ോരഥംം ആ കൂട്ടത്തിിൽ ഉള്പ്പെ�ടാാതെ� ഈ മാാതിിരിിയിിൽ ഒരു വിിധമെെല്ലാംം�
ഫലിിച്ചതിിൽ സന്തോ�ോഷിിക്കുന്നു. പിിന്നീീട്് എംം.എ. പരീീക്ഷയ്ക്കു പുറപ്പെ�ടുകയുംം അതിിൽ ആറാം�ം ശാാഖ
എടുക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ ഈ വേ�ലയ്ക്ക്് ഞാാൻ തുനിിയുന്നത്് സംംശയംം തന്നെ�യാായിിരുന്നു.
ഇങ്ങനെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� ആദിിയിിൽ സ്ഫുരിിച്ചതുംം ഒടുവിിൽ പ്രകാാശിിച്ചതുമാായ എന്റെ�
കൗൗതുകമാാകുന്നു പ്രകൃതപുസ്തകംം’. അത്് മലയാാള ഭാാഷാാവ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ� അനേ�കംം ഗവേ�ഷണ
തലങ്ങളെ� സ്വാാ�ഗതംം ചെ�യ്യുന്നു.
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ഡോ�ോ. വിി. അനീീഷ്്കുമാാർ
മധുര കാാമരാാജ്് സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ ഡോ�ോക്ടറേ�റ്റ്് നേ�ടിി. യു.ജിി.സിി. യുടെെ
പോ�ോസ്റ്റ്് ഡോ�ോക്ടറൽ ഫെ�ല്ലോ�ോഷിിപ്പ്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ആധുനിികതയിിലെ� എഴുത്തിിടങ്ങൾ, അതിികഥയുടെെ ആഖ്യാാ�
നതന്ത്രംം, കാാഴ്ചാാന്തരങ്ങൾ, ആധുനിികകഥയിിലെ� സ്ത്രീീസ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിികൾ എന്നീീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം ഗവേ�ഷണ
സംംബന്ധിിയാായ നിിരവധിി ലേ�ഖനങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

കുടമാാളൂർ—ഐതിിഹ്യയവുംം പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രവുംം
ആതിിര കെ�.ആർ.

ഗവേ�ഷക, മലയാാളവിിഭാാഗംം, സെ�ൻറ്് തോ�ോമസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, പാാലാാ

സംംസ്കാാരത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്ന പ്രധാാനഘടകങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് സ്ഥലംം. ഒരു ജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സ
ത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ മിിത്തുകൾ സ്ഥലവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിട്ടാാണ്് രൂപംം കൊ�ൊണ്ടിിട്ടുള്ളത്്. പ്രദേ�ശമെെന്ന
പദത്തെ� ഭരണത്തിിന്റെ�യോ�ോ ഉത്്പാാദനകേ�ന്ദ്രത്തിിന്റെ�യോ�ോ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യോ�ോ മതകേ�ന്ദ്രീീകൃത
ഘടകത്തിിന്റെ�യോ�ോ പരിിസ്ഥിിതിികേ�ന്ദ്രത്തിിന്റെ�യോ�ോ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ നിിർവചിിക്കാംം�. അതിിനാാൽ
ആപേ�ക്ഷിികാാർത്ഥമുള്ള ഒരു പദമാാണ്് പ്രദേ�ശംം എന്നു പറയാംം�. പ്രദേ�ശംം എന്നത്് ഒരു സ്ഥലമോ�ോ
സ്ഥലപ്പേ�രോ�ോ മണ്ണോ�ോ ഭൂപ്രകൃതിിയോ�ോ മാാത്രമല്ല, ദേേശകാാല ജീീവിിതസംംസ്കാാരങ്ങളുടെെ ആകെ� തുക
കൂടിിയാാണ്്. “സാംം�സ്കാാരിികവുംം സാാമൂഹിികവുംം സാാമ്പത്തിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ പ്രക്രിിയകളിിലൂടെെ
നിിരന്തരംം രൂപപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതാാണ്് ഓരോ�ോ ഇടവുംം”. (കെ�.എംം. ഭരതൻ, ദേേശംം നഷ്ടപ്പെ�
ടാാത്തവൻ, തകഴിി കാാലഭൂപടങ്ങൾ, ഷാാജിി ജേ�ക്കബ്് ( എഡിി:), പുറംം: 189)
“മൂർത്തവുംം സമീീപസ്ഥവുംം സ്പർശനീീയവുമാായ യാാഥാാർത്ഥ്യയമാാണ്് പ്രദേേശംം”.
(സച്ചിിദാാനന്ദൻ, ആഗോ�ോളീീകരണകാാലത്തെ� ദേ�ശീീയത, മാാധ്യയമംം ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്്, പുറംം: 27).
പ്രദേേശംം എന്നത്് ദേേശത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഗംം കൂടിിയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് പ്രാാ
ദേ�ശിികസംംസ്കൃതിി പ്രത്യേ�േക പ്രദേേശത്തിിൽ മാാത്രംം ഒതുങ്ങിി നിിൽക്കുന്നതല്ല. ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുംം പ്രാാ
ദേ�ശിികമാായ സാംം�സ്കാാരിികസ്വവത്വവമുദ്രകൾ പേ�റുന്നുണ്ട്്. ദേ�ശസ്വവത്വവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് വ്യയക്തിി
യുടെെ നിിലനിിൽപ്പ്് സാാധ്യയമാാകുന്നത്്. വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ആചാാരങ്ങളുംം പുലർത്തുന്ന
ജനങ്ങൾ അധിിവസിിക്കുന്ന പ്രദേേശങ്ങളുടെെ ചരിിത്രത്തെ� പ്രാാദേേശിികചരിിത്രംം എന്ന്് വിിളിിക്കാംം�. സമൂ
ഹത്തിിന്റെ� സമ്പൂർണ്ണതയെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠിിക്കുവാാൻ എളുപ്പമാായ മാാർഗ്ഗംം വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ ഓരോ�ോരോ�ോ
പ്രദേേശങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനംം നടത്തുന്നതാാണ്്. ഒരു പ്രദേേശത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരവുംം ചരിിത്രവുംം
ജനങ്ങളുടെെ സഹകരണത്തോ�ോടെെ പഠിിക്കുകയാാണ്് പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രത്തിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്. ദത്തങ്ങ
ളുടെെ വസ്തുനിിഷ്ഠതയേ�ക്കാാളുപരിിയാായിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� അർത്ഥതലങ്ങൾക്കാാണ്് പ്രാാദേ�ശിികച
രിിത്രത്തിിൽ പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്നത്്. അത്തരത്തിിൽ അപഗ്രഥിിക്കുമ്പോ�ോൾ പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രംം സാംം�
സ്കാാരിികചരിിത്രംം കൂടിിയാാണെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാാകുംം.ഐതിിഹ്യയമാാലയിിൽ നിിന്നുംം ചിില പ്രാാദേ�ശിിക പുസ്ത
കങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ലഭിിച്ച വിിവരങ്ങളുംം ആവേ�ദകരോ�ോട്് ചോ�ോദിിച്ചറിിഞ്ഞ വിിവരങ്ങളുംം ചേ�ർത്താാണ്്
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ഈ പ്രബന്ധംം രചിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.

കുടമാാളൂർ—ദേ�ശനാാമംം
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� കുടമാാളൂർ കഥകളിിയുടെെ നാാട്്, ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുടെെ നാാട്് എന്നീീ നിിലകളിിൽ ഖ്യാാ�തിി
നേ�ടിിയതാാണ്്. അൽഫോ�ോണ്സാാമ്മയുടെെ ജന്മനാാട്് എന്ന നിിലയ്ക്കുംം തീീർത്ഥാാടനകേ�ന്ദ്രത്തിിന്റെ�
പട്ടിികയിിൽ ഇടംം നേ�ടിിയ പ്രദേേശമാാണ്് കുടമാാളൂർ. കുടമാാളൂരിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രപഠനംം കേ�ര
ളസംംസ്കാാരചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. പഴയകാാലത്ത്് കുടമാാളൂർ ദേേശംം കോ�ോട്ടയംം താാലൂക്കിിലെ�
പതിിനഞ്ചു പകുതിി(കേ�രളസംംസ്ഥാാന രൂപീീകരണത്തിിനു മുമ്പ്് താാലൂക്കിിനെ� നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളാായുംം
നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളെെ പകുതിികളാായുംം വിിഭജിിച്ചിിരുന്നു)കളിിൽ ഒന്നാായിിരുന്നു. വിിസ്തൃതിി പത്തോ�ോളംം ചതു
രശ്രമൈൈൽ ആണ്്. കോ�ോട്ടയംം പട്ടണത്തിിൽ നിിന്നുംം അഞ്ച്് കിിലോ�ോമീീറ്റർ വടക്കുപടിിഞ്ഞാാറാാണ്്
കുടമാാളൂർ സ്ഥിിതിി ചെ�യ്യുന്നത്്. കുടമാാളൂർ കിിഴക്കുംം മര്യാ�ാത്തുരുത്തുംം ചേ�ർന്ന ഈ പ്രദേേശംം ഇപ്പോ�ോൾ
അയ്മനംം പഞ്ചാായത്തിിലാാണ്് ഉൾപ്പെ�ടുന്നത്്.
കേ�രളത്തിിൽ ബ്രാാഹ്മണരുടെെ കുടിിയേ�റ്റംം ഏറിിയകൂറുംം നദീീതടങ്ങളിിലാായിിരുന്നു. ഗ്രാാമവ്യയവസ്ഥ
നിിലനിിന്നിിരുന്ന കാാലത്ത്് മീീനച്ചിിലാാറിിന്റെ� തീീരത്തുള്ള വൈൈദിികബ്രാാഹ്മണരുടെെ ആവാാസകേ�ന്ദ്ര
മാായിിരുന്നു കുടമാാളൂർ. എന്നാാൽ പരശുരാാമപ്രതിിഷ്ഠിിതമെെന്ന്് പുരാാണങ്ങളിിൽ പറയുന്ന ബ്രാാഹ്മണ
ഗ്രാാമങ്ങളിിലൊ�ൊന്നല്ല ഇത്്. വസ്തു, വ്യയക്തിി,സമുദ്രംം, മല, നദിി തുടങ്ങിി പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� സകലതിിനുംം
പേ�രിിടുക എന്നത്് മനുഷ്യയസഹജമാായ സ്വവഭാാവമാാണ്്. സാാമാാന്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം വിിശേ�ഷത്തെ� തിിരിി
ച്ചറിിയുവാാനുള്ള ഒരു മാാർഗ്ഗംം കൂടിിയാാണ്് ഈ നാാമകരണകർമ്മംം. അപ്രകാാരംം സ്ഥലനാാമങ്ങളിിടു
ന്ന പതിിവുംം ഉണ്ടാായിി. കുടമാാളൂരിിന്റെ� സ്ഥലനാാമ ഉൽപ്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിവിിധങ്ങളാായ വാാദഗ
തിികൾ നിിലവിിലുണ്ട്്.
മീീനച്ചിിലാാറിിന്റെ� തീീരത്തുള്ള കുമാാരനല്ലൂർ, കുടമാാളൂർ, കിിടങ്ങൂർ എന്നീീ ഊരുകൾ ക്രിിസ്തുവർ
ഷാാരംംഭകാാലത്തു തന്നെ� ഇവിിടെെ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. കൗൗണാാർ അഥവാാ മീീനച്ചിിലാാറിിന്റെ� പതനസ്ഥ
ലത്തോ�ോടടുത്ത കുടമാാളൂർ ദേ�ശത്തിിന്റെ� സമീീപംം ധാാരാാളംം എക്കലടിിഞ്ഞ്് ഒരുപാാട്് കളിിമണ്ണ്് ലഭിി
ച്ചിിരുന്നു. പാാണ്ടിിനാാട്ടിിൽ നിിന്നുവന്ന കുലാാലന്മാാർ അഥവാാ കുശവന്മാാർ ഈ കളിിമണ്ണു ശേ�ഖരിിച്ചു
കുടങ്ങളുംം കലങ്ങളുംം മറ്റുംം ഉണ്ടാാക്കിി വിിറ്റിിരുന്നു. ഇപ്രകാാരംം കുടങ്ങൾ നിിർമ്മിിച്ചിിരുന്ന ഊര്് എന്ന
അർത്ഥത്തിിൽ കുടമാാളൂർ എന്ന പേ�രുണ്ടാായിി എന്നതാാണ്് ഒരു മതംം. കുടമാാളൂർ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി
മഠത്തിിന്് കിിഴക്കാായിി ഏതാാനുംം കുശവക്കുടിികൾ ഇന്നുംം നിിലവിിലുണ്ട്്.
കുടംം എന്ന പദത്തിിന്് കുന്ന്് എന്ന്് അർത്ഥമുണ്ട്്, കുടമാാളൂരിിന്റെ� കിിഴക്കൻ ഭാാഗങ്ങൾ ചെ�റിിയ
കുന്നിിൻ പ്രദേ�ശമാാണ്്. കുന്നുകളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ട്് കുടമാാളൂർ എന്ന്് പേ�രു വന്നതാാകാംം� എന്ന്്
ഒരു അഭിിപ്രാായംം നിിലവിിലുണ്ട്്. കുടംം എന്ന വാാക്കിിന്് കോ�ോട്ട എന്നുംം അർത്ഥമുണ്ട്്. കുടമാാളൂർ ചെ�മ്പ
കശ്ശേ�രിി ഇല്ലത്തിിന്റെ�യുംം പ്രധാാന സങ്കേ�ത്തിിന്റെ�യുംം സംംരക്ഷണത്തിിനാായിി ഏകദേ�ശംം അരമൈൈൽ
ചതുരത്തിിൽ ഒരു മണ്കോ�ോട്ട ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ആ കോ�ോട്ടയുടെെ അതിിർത്തിിക്കുള്ളിിലാാണ്് കുടമാാളൂ
രിിലെ� പല ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്. കോ�ോട്ടപ്പുറത്ത്്, കോ�ോട്ടക്കടവ്്, കോ�ോട്ടയിിൽ എന്നീീ പ്ര
ദേ�ശനാാമങ്ങൾ ഇന്നുംം നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. അങ്ങനെ� കുടംം ആളുന്ന ഊർ കുടമാാളൂരാായിി എന്ന
ഒരു അഭിിപ്രാായവുംം നിിലവിിലുണ്ട്്.
അമ്പലപ്പുഴരാാജ്യയത്തിിന്റെ� ആദ്യയതലസ്ഥാാനമാായിിരുന്ന കുടമാാളൂരിിൽ ധാാരാാളംം വെ�ണ്കൊ�ൊറ്റകു
ടകൾ ഉണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നു. രാാജചിിഹ്നമാായ നീീണ്ടകാാലുള്ള കുടകൾ അനവധിി നിിർമ്മിിച്ചിിരുന്ന ദേ�ശംം
എന്ന അർത്ഥത്തിിൽ കുടമാാളൂർ എന്ന്് പേ�രുണ്ടാായിി എന്ന്് കേ�രളത്തിിലെ� ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ എന്ന
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കൃതിിയിിൽ വെ�ള്ളങ്കുളത്ത്് കരുണാാകരൻ പറയുന്നുണ്ട്്. കുടമാാളൂർ ദേേശനാാമവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്്
കൂടുതൽ പ്രചാാരംം ലഭിിച്ച മറ്റൊ�ൊരു കഥ നിിലവിിലുണ്ട്്. കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്ടു സാാമൂതിിരിി നാാടുനീീങ്ങുകയുംം ഇളംം
തലമുറക്കാാരൻ ഭരണംം ഏറ്റെെടുക്കുകയുംം ചെ�യ്ത സാാഹചര്യയത്തിിൽ സ്വവദേ�ശിികളല്ലാാത്ത പട്ടാാളക്കാാരെെ
സൈൈന്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം പിിരിിച്ചുവിിട്ടു. ആ സാാധുക്കൾ വിിഴിിനീീളെെ ഇരന്ന്് തെ�ക്കോ�ോട്ടു വന്നു. കുമാാരന
ല്ലൂർ ക്ഷേ�ത്രപരിിസരത്തെ�ത്തിി വിിശന്നു വലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ�ോൾ, വേ�ദപഠനംം കഴിിഞ്ഞു വന്ന നമ്പൂ
തിിരിിയോ�ോട്് ആഹാാരംം കിിട്ടാാനെ�വിിടെെപ്പോ�ോകണമെെന്ന്് ചോ�ോദിിച്ചു. ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി ഇല്ലത്തെ� ദാാരിിദ്ര്യംം�
അറിിയാാവുന്ന നമ്പൂതിിരിി അവരെെ പരിിഹസിിക്കാാനാായിി മുഴുപ്പട്ടിിണിിയാായിിക്കഴിിഞ്ഞിിരുന്ന ചെ�മ്പക
ശ്ശേ�രിി മനയ്ക്കൽ ചെ�ല്ലാാൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ലത്തെ�ത്തിി ഭക്ഷണംം ചോ�ോദിിച്ച ഭടന്മാാരുടെെ വിിശപ്പടക്കാാ
നാായിി വിിധവയാായ അന്തർജനംം ആചാാരപ്രകാാരംം മകൻ ധരിിച്ചിിരുന്ന കല്ലുമാാലയിിൽ നിിന്നുംം ഒരു
കണ്ണിി ഒടിിച്ചുകൊ�ൊടുത്ത്് സാാധനങ്ങൾ വാാങ്ങിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ പറഞ്ഞതാായുംം അങ്ങനെ� ഭക്ഷണംം
നൽകിി അവരെെ സന്തോ�ോഷിിപ്പിിച്ചതാായുംം ഐതിിഹ്യയത്തിിലുണ്ട്്. സത്യാാ�വസ്ഥ മനസ്സിിലാാക്കിിയ ആ
നാായർ പടയാാളിികൾ കുമാാരനല്ലൂരിിലെ� നമ്പൂതിിരിി ഇല്ലങ്ങൾ കൈൈയേ�റിി വിിലയേ�റിിയ പാാത്രങ്ങളുംം
മറ്റുംം ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചു. അന്തർജനവുംം മകനുംം അതിിനെ� എതിിർക്കുകയുംം പകരംം
ആ നാാട്ടിിൽ നിിന്നുംം മാാറിിത്താാമസിിക്കുവാാനുള്ള ആഗ്രഹംം നാായർ പടയാാളിികളെെ അറിിയിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്തു. ആ കാാലത്ത്് വിിശ്രമത്തിിനാായിി ഇടത്തിിൽ കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ�ത്തിിയ തെ�ക്കുംംകൂർ രാാജാാവിിന്റെ�
അടുത്ത്് സഹാായംം അഭ്യയർത്ഥിിച്ച്് അന്തർജനവുംം മകനുംം എത്തിിച്ചേ�ർന്നു. തെ�ക്കുംംകൂർ രാാജാാവ്്
തന്റെ� ഉടവാാളെെടുത്ത്് ഉണ്ണിിയുടെെ കൈൈയിിൽ കൊ�ൊടുത്തിിട്ട്് തെ�ക്കുംംകൂർ രാാജ്യയത്തിിലുൾപ്പെ�ട്ട പ്രദേ�ശംം
ഒരു ദിിവസംം കൊ�ൊണ്ട്് വെ�ട്ടിിപ്പിിടിിച്ചോ�ോളാാൻ പറഞ്ഞു. അതിിൻപ്രകാാരംം യോ�ോദ്ധാാക്കളുടെെ അകമ്പടിി
യോ�ോടെെ ഒരു ദിിവസംംകൊ�ൊണ്ട്് വെ�ട്ടിിപ്പിിടിിച്ച ദേേശമാാണ്് കുടമാാളൂർ. കൊ�ൊടുവാാളുകൊ�ൊണ്ട്് വെ�ട്ടിിപ്പിിടിിച്ച
ദേ�ശമാായതിിനാാൽ സ്ഥലനാാമംം കൊ�ൊടുവാാളൂരുംം കാാലാാന്തരത്തിിൽ കുടമാാളൂരുംം ആയെ�ന്ന്് പക്ഷമുണ്ട്്.
(കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിൽ ശങ്കുണ്ണിി, ഐതിിഹ്യയമാാല ഡിി.സിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2019, പുറംം: 25,26.) ഉണ്ണിിനമ്പൂതിി
രിിയെ� ഉടയവനാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചു എന്നുംം അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സ്ഥലനാാമംം കൊ�ൊടുവാാളൂരുംം കുടമാാളൂരുംം
മറ്റുംം ആയതെ�ന്ന്് വേ�റൊ�ൊരു പക്ഷംം. ചരിിത്രപരമാായ തെ�ളിിവുകളുടെെ പിിൻബലവുംം ഐതിിഹ്യയമാാ
ലയിിലെ� പ്രതിിപാാദനവുംം കൊ�ൊണ്ട്് ഈ സ്ഥലനാാമ ഉൽപ്പത്തിികഥയ്ക്കാാണ്് കൂടുതൽ പ്രശസ്തിിയുംം
പ്രചാാരവുംം ലഭിിച്ചത്്.

ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി രാാജ്യയവുംം കുടമാാളൂരുംം
അമ്പലപ്പുഴരാാജാാവിിന്റെ� ഒരു ആസ്ഥാാനമാായിിരുന്നു കുടമാാളൂർ. ബ്രാാഹ്മണരാാജാാക്കന്മാാർ ഭരിിക്കു
ന്ന രാാജ്യയമാായിിരുന്നു ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി. ബ്രാാഹ്മണരാാജാാക്കന്മാാരുടെെ ഇല്ലങ്ങൾക്ക്് വലിിയമഠംം എന്നു
പറയാാറുണ്ട്്. ആയതിിനാാൽ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിയെ� വലിിയമഠംം എന്നുംം വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ചിിരുന്നു. കോ�ോട്ടയംം
ജിില്ലയിിലെ� കുമാാരനല്ലൂർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ഭരണംം കൈൈയാാളിിയിിരുന്ന പതിിനൊ�ൊന്ന്് മലയാാള
ബ്രാാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങളിിൽ ഒന്നാായിിരുന്നു വലിിയമഠംം എന്ന ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി ഇല്ലംം. തിികച്ചുംം ശാാസ്ത്രീീയ
മാായിി ആസൂത്രണംം ചെ�യ്ത ഒരു രാാജധാാനിിയാായിിരുന്നു കുടമാാളൂർ. അവിിടെെ മീീനച്ചിിലാാറിിന്റെ� കൈൈവ
ഴിികളുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള കിിടങ്ങുകളുംം കോ�ോട്ടകളുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ഭൂഖനനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ കോ�ോട്ട
കൊ�ൊത്തളങ്ങളുടെെയുംം അഗ്രഹാാരങ്ങളുടെെയുംം ശിിലാാവശിിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിിടെെനിിന്നുംം കണ്ടെ�ത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
( ആവേ�ദകൻ: അജിിതൻ നമ്പൂതിിരിി ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി ഇല്ലംം, കുടമാാളൂർ)കുടമാാളൂർ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി
ഇല്ലത്ത്് താാമസിിച്ചു കഴിിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവസരത്തിിൽ പട്ടാാളക്കാാർക്ക്് ഉത്സാാഹവുംം ആവേ�ശവുമു
ണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാൽ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി ഇല്ലത്തെ� ഉണ്ണിി നമ്പൂതിിരിിയെ� ഒരു രാാജ്യയത്തെ� രാാജാാവാാക്കിി
തീീർത്തു. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പട്ടാാളക്കാാരാായിിയിിരിിക്കണമെെന്ന്് കരുതിി അവർ പുറപ്പെ�ട്ടു. അക്കാാലത്ത്്
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ഹരിിപ്പാാട്് വരെെ കാായംംകുളംം രാാജ്യംം� കഴിിഞ്ഞാാൽ വടക്കോ�ോട്ടുള്ള ദേ�ശങ്ങളിിൽ കൊ�ൊച്ചിി രാാജാാവിിന്റെ�
അധിികാാരാാതിിർത്തിിയാായ ചേ�ർത്തല വടക്കുംംമുറിി വരെെ രാാജ്യാാ�ധിികാാരമിില്ലാാത്ത പ്രദേ�ശമാാണെ�ന്ന്്
തദ്ദേ�ശീീയരാായ പട്ടാാളക്കാാർക്ക്് അറിിയാാമാായിിരുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ആലപ്പുഴ, കാായംംകുളംം, ചേ�ർത്തല
പ്രദേേശങ്ങളിിലുളള പട്ടാാളക്കാാർ ഒത്തുചേ�ർന്ന്് ഒരു ഏകാാധിിപത്യയ രാാജ്യയമാാക്കിിത്തീീർത്ത്് ഉണ്ണിി നമ്പൂ
തിിരിിയെ� രാാജാാവാാക്കിി മാാറ്റുവാാനുള്ള ശ്രമംം ആരംംഭിിച്ചു.
കാായംംകുളംം രാാജ്യയത്തിിന്റെ� രാാജധാാനിിയാായിിരുന്ന ഹരിിപ്പാാടിിനു വടക്കുള്ള തോ�ോട്ടപ്പിിള്ളിി ചിിറ
മുതൽ വടക്കോ�ോട്ടുള്ള ദേേശംം ഉണ്ണിിനമ്പൂതിിരിിയുടെെ ഒപ്പമുണ്ടാായിിരുന്ന പട്ടാാളക്കാാർ അധീീനതയിിലാാ
ക്കിി. മാാത്രമല്ല, അമ്പലപ്പുഴ കേ�ന്ദ്രമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച്് ശ്രീീകൃഷ്ണസ്വാാ�മിിക്ഷേ�ത്രംം സ്ഥാാപിിച്ച്് കുടമാാളൂ
രിിൽ നിിന്നുംം ഉണ്ണിി നമ്പൂതിിരിിയെ�യുംം അമ്മയേ�യുംം കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി അവരുടെെ പഴയ കുടുംം
ബപ്പേ�ര്്- ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി- ആ രാാജ്യയത്തിിന്് നൽകിി നാാടുവാാഴിിയാായിി വാാഴിിച്ചു. കുടമാാളൂർ വലിിയമഠ
ത്തിിൽ അവരുടെെ മൂലകുടുംംബമാായിിരുന്ന ഇടപ്പള്ളിി ദേ�ശത്തുനിിന്ന്് കുറേേ ആളുകളെെ കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടു
വന്ന്് അവിിടെെ താാമസിിപ്പിിച്ചു. പിിന്നീീട്് വന്ന എല്ലാാ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി തമ്പുരാാക്കന്മാാരുംം പ്രജാാക്ഷേ�മ
തൽപ്പരരുംം ജാാതിിമത ഭേേദമന്യേ�േ പ്രജകളെെ പരിിപാാലിിക്കുന്നവരുമാായിിരുന്നു. അതിിനു തെ�ളിിവാാണ്്
കുടമാാളൂർ പള്ളിിയുടെെ ഉത്ഭവചരിിത്രംം.
കുടമാാളൂർ ദേ�ശത്തിിന്റെ� അവശിിഷ്ടങ്ങളാായിി തെ�ക്കുംംകൂർ രാാജ്യാാ�തിിർത്തിിക്കു വടക്കുള്ള മുടിി
യൂർക്കര, ആർപ്പൂക്കര, കൈൈപ്പുഴ, നീീണ്ടൂർ, ഓണംംതുരുത്ത്്, കാാണക്കാാരിി എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളുംം
ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി രാാജ്യാാ�തിിർത്തിിയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിി കുടമാാളൂർ കേ�ന്ദ്രമാാക്കിിത്തീീർത്തു. അതിിൽ കുട
മാാളൂരൊ�ൊഴിികെ� ബാാക്കിിയുള്ള പ്രദേ�ശങ്ങൾ കൈൈപ്പുഴ സാാമന്തരാാജാാവിിന്റെ� കീീഴിിലാാക്കിി. എന്നാാൽ
കൈൈപ്പുഴ രാാജാാവ്് ദുർഭരണംം നടപ്പാാക്കിിയതിിനെ�ത്തുടർന്ന്് ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി രാാജാാവ്് കൈൈപ്പുഴയിിലെ�
ഇല്ലംം പൊ�ൊളിിക്കുകയുംം ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി വലിിയമഠത്തിിന്് വടക്ക്് ഭാാഗത്താായിി പ്രദേ�ശത്തെ� ക്രിിസ്ത്യാാ�
നിികൾക്ക്് ഒരു ആരാാധനാാലയംം സ്ഥാാപിിച്ചു നൽകുകയുംം ചെ�യ്തു.
ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി രാാജാാക്കന്മാാർ കുമാാരനല്ലൂർദേേവിിയുടെെ ഭക്തന്മാാരാാണ്്. അമ്പലപ്പുഴ രാാജ്യംം�
സ്ഥാാപിിച്ചതു മുതൽ കുമാാരനല്ലൂർ ഭഗവതിിയെ� സങ്കൽപ്പിിച്ച്് ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി നിിത്യേ�േന ഭഗവതിിസേ�വ
നടത്തിിയിിരുന്നു. രാാജ്യംം� നഷ്ടപ്പെ�ട്ടതോ�ോടെെ നിിത്യേ�േനയുള്ള ഭഗവതിിസേ�വ ഇല്ലാാതാായിി. അന്ന്് ഭഗവ
തിിസേ�വയ്ക്ക്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നതുംം ദേേവനാാരാായണ എന്ന്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുള്ളതുമാായ നിിലവിിള
ക്ക്് കുമാാരനല്ലൂർ മണ്ഡപത്തിിൽ വച്ച്് ഇന്നുംം നിിത്യേ�േന ദീീപംം തെ�ളിിക്കുന്നുണ്ട്്. കുമാാരനല്ലൂർ ക്ഷേ�ത്ര
ത്തിിലെ� ഊരാാണ്മക്കാാരുമാായിി ഉണ്ടാായ അഭിിപ്രാായവ്യയത്യാാ�സംം കാാരണംം ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിയെ� ഊരാാ
ളസഭയിിൽ നിിന്നുംം പുറത്താാക്കിി. ക്ഷേ�ത്രനിിയമങ്ങളെെ അനാാദരിിക്കുകയോ�ോ ധിിക്കരിിക്കുകയോ�ോ
ചെ�യ്തതാാകാംം� കാാരണംം. പിിൽക്കാാലത്ത്് ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിയ്ക്ക്് പ്രാായശ്ചിിത്തംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടതാായിിവന്നു.
രാാജാാവ്് തങ്കനിിർമ്മിിതമാായ തലയിിൽക്കെ�ട്ടോ�ോടെെ ഒരാാനയെ� കുമാാരനല്ലൂരിിൽ നടയ്ക്കിിരുത്താാനാായിി
കൊ�ൊണ്ടുവന്നു. ക്ഷേ�ത്രംം ഊരാാണ്മക്കാാർ തമ്പുരാാനെ� ക്ഷേ�ത്രമതിിൽക്കെ�ട്ടിിനുള്ളിിൽ പ്രവേ�ശിിക്കാാൻ
അനുവദിിച്ചിില്ല. ആനയെ� ഗോ�ോപുരംംവഴിി മതിിൽക്കെ�ട്ടിിനുള്ളിിലേ�ക്ക്് കടത്തിിവിിട്ട്് തമ്പുരാാന്് തൃപ്തിി
പ്പെ�ടേേണ്ടിിവന്നു.
എ.ഡിി. 1754-ൽ വേ�ണാാട്ടുരാാജാാവാായിിരുന്ന അനിിഴംം തിിരുന്നാാൾ മാാർത്താാണ്ഡവർമ്മ
അമ്പലപ്പുഴ രാാജ്യംം� പിിടിിച്ചെ�ടുത്തു. പടനാായകനാായിിരുന്ന മാാത്തൂർ പണിിക്കരുംം മന്ത്രിിയാായിിരു
ന്ന കുടമാാളൂർ തെ�ക്കേ�ടത്ത്് ഭട്ടതിിരിിയുംം രാാജസേ�വകനാായിിരുന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രുംം രാാജാാവിിനെ�
കൈൈവെ�ടിിഞ്ഞു. രാാജ്യംം� നഷ്ടപ്പെ�ട്ടതിിനെ�ത്തുടർന്ന്് ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി മുളന്തുരുത്തിിയിിലേ�ക്ക്് പലാായനംം
ചെ�യ്യുകയുംം അവിിടെെ ചോ�ോമാാടത്ത്് മനയിിൽ കുറേ�ക്കാാലംം താാമസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. പിിൽക്കാാലത്ത്്
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മാാർത്താാണ്ഡവർമ്മയുടെെ അനുമതിിയോ�ോടെെയാാണ്് രാാജകുടുംംബംം കുടമാാളൂർ വലിിയമഠത്തിിലേ�ക്ക്്
മടങ്ങിിയത്്. പുളിിക്കൽ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിയിിൽ ആണ്സന്താാനങ്ങൾ ഇല്ലാാതെ� വന്നപ്പോ�ോൾ പെ�രു
മ്പാാവൂർ ചേ�ലാാമറ്റത്ത്് വേ�ലിിയാാങ്കോ�ോൽ മനയ്ക്കൽ നിിന്നുംം ദത്തുണ്ടാായിി. ഇവർ വിിശ്വാാ�മിിത്രഗോ�ോത്ര
ത്തിിൽപ്പെ�ട്ട ഋഗ്വേ�േദിികളാാണ്്. (ഋഗ്വേ�േദത്തിിലെ� മണ്ഡലംം മൂന്നിിന്റെ� മുഖ്യയരചയിിതാാവാാണ്് വിിശ്വാാ�മിി
ത്രൻ അതുകൊ�ൊണ്ട്് വിിശ്വാാ�മിിത്രഗോ�ോത്രത്തിിൽപ്പെ�ട്ടവരെെ ഋഗ്വേ�േദിികളെെന്ന്് പറയാംം�, ആവേ�ദകൻ:
ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിിരിി, പറമ്പൂരിില്ലംം, കുടമാാളൂർ)
ഏറ്റുമാാനൂർ മഹാാദേേവക്ഷേ�ത്രംം, കുമാാരനല്ലൂർ ക്ഷേ�ത്രംം, കുടമാാളൂർ വാാസുദേ�വപുരംം ക്ഷേ�ത്രംം
എന്നീീ ദേേവാാലയങ്ങളിിൽ ആണ്ടിിലൊ�ൊരിിക്കൽ ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിക്കുവേ�ണ്ടിി പട്ടുംം പണവുംം നടയ്ക്കുവ
ച്ചിിരുന്നത്് തെ�ക്കേ�ടത്ത്് ഭട്ടതിിരിിയാാണ്്. ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി രാാജാാവിിന്റെ� മന്ത്രിിയാായിിരുന്ന തെ�ക്കേ�
ടത്തു ഭട്ടതിിരിിയുടെെ ആസ്ഥാാനംം കുടമാാളൂരാാണ്്. ഭട്ടതിിരിി വിിദ്വവൽ സഭാാദ്ധ്യയക്ഷനുംം പുരോ�ോഹിിതനുംം
ആയിിരുന്നു. തെ�ക്കേ�ടത്തെ� മൂലകുടുംംബംം കുന്നംംകുളത്തിിനുംം വടക്കാാഞ്ചേ�രിിക്കുംം മദ്ധ്യേ�േയുള്ള കടങ്ങോ�ോ
ട്ടാാണ്്. ആ കുടുംംബംം അന്യംം� നിിന്നപ്പോ�ോൾ കക്കാാട്ട്് ഇല്ലത്തുനിിന്നുംം ദത്തുണ്ടാായിി. ഇവർ അംംഗിിരസു
ഗോ�ോത്രത്തിിലുംം ഗൗൗതമപ്രവരത്തിിലുംംപെ�ട്ട ഋഗ്വേ�േദിികളാാണ്്. അമ്പലപ്പുഴയുടെെ പതനശേ�ഷംം ചെ�മ്പ
കശ്ശേ�രിി രാാജാാക്കന്മാാർ അനുഭവിിച്ചിിരുന്ന പല സ്ഥാാനമാാനങ്ങളുംം തെ�ക്കേ�ടത്ത്് ഭട്ടതിിരിിക്ക്് ലഭിിച്ചു.
ചമ്പക്കുളംം വള്ളംംകളിി, അമ്പലപ്പുഴ കൊ�ൊടിിയേ�റ്റ്്, തിിരുമുമ്പിിൽ വേ�ല എന്നിിവയ്ക്കെ�ല്ലംം ഭട്ടതിിരിിയുടെെ
സാാന്നിിധ്യംം� കൂടിിയേ� കഴിിയൂ.
കാാലക്രമേ�ണ വലിിയമഠംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്ന പുരയിിടത്തിിന്റെ� ചെ�റിിയൊ�ൊരു ഭാാഗംം ഒഴിിച്ചു
ബാാക്കിി ഭൂസ്വവത്തുക്കൾ സർക്കാാരിിലേ�ക്ക്് കണ്ടുകെ�ട്ടിി. വലിിയമഠത്തിിലെ� എട്ടുകെ�ട്ടോ�ോ പതിിനാാറു
കെ�ട്ടോ�ോ മറ്റ്് രാാജമന്ദിിരങ്ങളോ�ോ ഇന്നിില്ല. അവ പൊ�ൊളിിച്ചു മാാറ്റിി ഒരു സാാധാാരണ വീീടിിന്റെ� വലുപ്പത്തിിൽ
പുതിിയ കെ�ട്ടിിടംം പണിിതു. കുടുംംബപരദേ�വതമാാരെെ പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചിിട്ടുള്ള തേ�വാാരപ്പുര പണ്ട്് നടമുറ്റത്താാ
യിിരുന്നു. ഇപ്പോ�ോൾ അതൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േക കോ�ോവിിലാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. അമ്പലപ്പുഴകൃഷ്ണനാാണ്് പ്ര
തിിഷ്ഠാാമൂർത്തിി. (ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിി ഇല്ലംം സന്ദർശിിച്ചപ്പോ�ോൾ വ്യയക്തമാായ വസ്തുത) ഈ രാാജകുടുംംബത്തിി
ലേ�ക്ക്് കേ�രള സർക്കാാരിിൽ നിിന്നുംം വളരെെ തുച്ഛമാായ ഒരു അടുത്തൂണ് നൽകിിവരുന്നു. അങ്ങനെ�
ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിയുടെെ പ്രതാാപത്തിിന്റെ� നാാൾവഴിികൾ അവസാാനിിച്ചു.

കുടമാാളൂർ: സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിൽ
പതിിന്നാാലാം�ം ശതകത്തിിന്റെ� ഉത്തരാാർദ്ധത്തിിലേ�തെ�ന്ന്് കണക്കാാക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള മതിിലേ�രിിക്കന്നിി
എന്ന വടക്കൻപാാട്ട്് 1878- ൽ കേ�രളസാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി പ്രസിിദ്ധപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. വേ�ണാാട്ടിിലെ�
ഒരു രാാജകുമാാരൻ വിിവാാഹംം കഴിിച്ച കോ�ോലത്തുനാാട്് ചിിറക്കര വാാഴുന്നവരുടെെ പുത്രിിയാായിിരുന്നു
മതിിലേ�രിിക്കന്നിി. മൂന്നു വർഷംം തുടർച്ചയാായിി യുദ്ധത്തിിലേ�ർപ്പെ�ട്ട രാാജകുമാാരന്് തന്റെ� പ്രേ�മധാാമ
ത്തെ� കാാണാാനാായിില്ല. ദു:ഖിിതയാായ മതിിലേ�രിിക്കന്നിി പിിതാാവിിന്റെ� അനുവാാദത്തോ�ോടെെ കണവനെ�
യുദ്ധത്തിിൽ സഹാായിിക്കാാനാായിി യുദ്ധവീീരനാായ തന്റെ� കാാമുകന്റെ� സമീീപത്തേ�ക്ക്് പോ�ോകുന്നത്്
കുടമാാളൂർ വഴിിക്കാാണ്്.
കാായൽക്കരയുടെെ നാാട്ടിിലൂടെെ
കുടമാാളൂരമ്പലംം താാഴക്കീീഞ്ഞേ�
കാാക്കകരനാാട്്, ഓടനാാട്്
ചേ�രൻ ചിിറവാായ്് പുഴക്കലെ�ത്തിി
എന്നു സൂചന. മച്ചാാട്ട്് ഇളയതിിന്റെ� ഗീീതാാരാാമംം എന്ന നൃത്ത പ്രബന്ധത്തിിലുംം വാാസുദേേവപുരംം
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തന്നിിൽമേ�വുംം വാാസുദേേവൻ വസുധാാവരൻ എന്ന്് കുടമാാളൂർ വാാസുദേ�വപുരംം ക്ഷേ�ത്രത്തെ�പ്പറ്റിി സൂച
നയുണ്ട്്.
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രുടെെ കിിരാാതംം വഞ്ചിിപ്പാാട്ടിിലുംം കുടമാാളൂർ വാാസുദേ�വപുരത്തെ� ജഗന്നാാഥനെ�
സ്മരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഗജേ�ന്ദ്രമോ�ോക്ഷംം തുള്ളൽക്കഥയിിലുംം വാാസുദേ�വപുരത്തെ�യുംം കുടമാാളൂരെെ വേ�ദവേ�
ദാം�ംഗപാാരംംഗതരാായ മഹാാബ്രാാഹ്മണരെെയുംം സ്മരിിച്ചു കാാണുന്നു. കുമാാരനല്ലൂർക്കാാരനാായ ഒരു എലവ
ങ്ങാാട്് നമ്പൂതിിരിി തന്റെ� നയനീീദർശനംം കാാവ്യയത്തിിൽ
ശ്രീീകുമാാരപുരസന്നിിധാാനേ�
ധൃതാാതപത്രാാഭിിധാാനാാരാാജനഗരീീ
എന്നു പ്രയോ�ോഗിിച്ചു കാാണുന്നുണ്ട്്. ആതപത്രാാഭിിധാാനരാാജനഗരിി എന്ന്് കുടമാാളൂരിിനെ�യാാണ്്
അർത്ഥമാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. സ്വാാ�തിിതിിരുന്നാാൾ തിിരുവിിതാംം�കൂർ മഹാാരാാ
ജാാവാായിി വാാണരുളുമ്പോ�ോൾ(1829 -1847) കുടമാാളൂർ സ്വവദേ�ശിിയാായ ഒരു അജ്ഞാാതകവിി എഴുതിിയ
ഒരു സംംസ്കൃത സന്ദേ�ശകാാവ്യയമാാണ്് ഹംംസസന്ദേ�ശംം. അടുത്തൂണ് പറ്റിി പത്നീീസമേ�തംം മഠത്തിിൽ
താാമസിിച്ചിിരുന്ന ഒരു നമ്പൂതിിരിി രാാജാാവാാകാംം� കർത്താാവ്്. അദ്ദേ�ഹമാാണ്് കുടത്തെ� കുംംഭംം എന്നു
സംംസ്കൃതീീകരിിച്ചത്്. ഈ കാാവ്യംം� കുടമാാളൂർ മഠത്തിിൽനിിന്നുംം താാളിിയോ�ോലഗ്രന്ഥമാായിി കണ്ടെ�ടുത്തത്്
തിിരുവനന്തപുരംം ഹസ്തരേ�ഖാാ ഗ്രന്ഥാാലയക്കാാരാാണ്്. ആ കൃതിിയിിൽ കുടമാാളൂർ എന്നതിിനു പകരംം
സംംസ്കൃതത്തിിൽ കുംംഭമാാലൂർ എന്നാാണ്് കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുള്ളത്്. സങ്കല്പത്തിിൽ ലങ്കാാദ്വീീ�പിിൽ അകപ്പെ�ട്ട
നമ്പൂതിിരിി രാാജാാവ്് പത്നിിക്കയയ്ക്കുന്ന സന്ദേ�ശകാാവ്യയമാാണ്് ഹംംസസന്ദേ�ശംം. അതിിലെ� കഥാാനാായിിക
കുടമാാളൂർ മഠത്തിിലെ� ഒരു അന്തർജനമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. കാാവ്യയത്തിിൽ കുംംഭമാാലൂർ
എന്ന്് പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഭാാഗംം ഇതാാണ്്:
യാാതവ്യംം� തേ� യുവതിി നയനച്ഛാായ നീീരാാജിിതംം തദ്്ഗൗൗണവീീചീീചയ മുഖരിിതംം കുംംഭമാാലൂരഗേ�ഹംം
ഇക്ഷുശ്രേ�ണീീകലിിതരശനംം ഹംംസ! യസ്മിിൻ മഹീീയോ�ോ
മാാകന്ദാാഖ്യംം� നയനസുഭഗംം മന്മഥക്ഷേ�ത്രമസ്തിി.
(ഹംംസമേ�, സുന്ദരിിമാാരുടെെ കടാാക്ഷങ്ങളാാൽ നീീരാാജനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതുംം ഗൗൗണാാനദിി അഥവാാ
മീീനച്ചിിലാാറിിന്റെ� തരംംഗനാാദംം കേ�ൾക്കുന്നതുമാായ കുടമാാളൂർ മഠത്തിിലാാണ്് ഭവാാന്് ചെ�ന്നെ�ത്തേ�
ണ്ടത്്. അവിിടെെ കരിിമ്പിിൻനിിരകളാാൽ അരഞ്ഞാാണംം അണിിഞ്ഞ മാാകന്ദമെെന്ന നയനസുന്ദരമാായ
മന്മഥക്ഷേ�ത്രംം ഉണ്ട്്)
ഇവിിടെെ പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്ന മാാകന്ദംം എന്ന ഗൃഹംം കവിിസങ്കല്പമാാകാംം� കാാരണംം ആവേ�ദകരിി
ലൂടെെയോ�ോ ചരിിത്രത്തിിലോ�ോ അപ്രകാാരംം ഒരു വീീടിിനെ� കുറിിച്ച്് വിിവരങ്ങൾ ഒന്നുംം ലഭ്യയമല്ല.

ഉപസംംഹാാരംം
മനുഷ്യയചരിിത്രവുംം സംംസ്കാാരവുംം മനസ്സിിലാാക്കുവാാൻ പ്രാാദേ�ശിിക ചരിിത്രവുംം സംംസ്കാാരവുംം അറിിയേ�
ണ്ടത്് അത്യാാ�വശ്യയമാാണ്്. ആയതിിനാാൽ പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്ര നിിർമ്മിിതിി ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിന്റെ� അടിി
സ്ഥാാനശിിലാാനിിർമ്മിിതിി കൂടിിയാാകുന്നു. വിിദേേശീീയരാാൽ സംംസ്കാാരശൂന്യയരെെന്ന്് മുദ്രകുത്തപ്പെ�ട്ടവർക്ക്്
മുന്നിിൽ ഒരു പ്രതിിരോ�ോധപ്രക്രിിയ കൂടിിയാായിി പ്രാാദേേശിികചരിിത്രനിിർമ്മിിതിി മാാറുന്നുണ്ട്്. ഭൗ�തിികമാായ
അതിിർവരമ്പുകളേ�ക്കാാൾ ദേ�ശനിിർമ്മിിതിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്് പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികസാംം�
സ്കാാരിിക ഘടകങ്ങളോ�ോടാാണ്്. ഉത്തരാാധുനിികകാാലത്ത്് സ്വവത്വവബോ�ോധത്തിിലേ�ക്കുള്ള ഒരു തിിരിിഞ്ഞു
നോ�ോട്ടമാായിി പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രരചന മാാറുന്നുണ്ട്്.
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ചെ�മ്പകശ്ശേ�രിിരാാജ്യയ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� പ്രൗൗഢിികൊ�ൊണ്ടുംം കലകളുടെെയുംം ആരാാധനാാലയങ്ങളുടെെ
യുംം സാാന്നിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ടുംം കുടമാാളൂർ സൈൈരന്ധ്രിിയാായ കുടമാാളൂർ കരുണാാകരൻ നാായർ, കുടമാാളൂർ
ജനാാർദ്ദനൻ, കുടമാാളൂർ കുഞ്ചുപിിള്ള , മാാത്തൂർ ഗോ�ോവിിന്ദൻ കുട്ടിി, കുടമാാളൂർ മുരളീീകൃഷ്ണൻ, കുടമാാളൂർ
അപ്പുക്കുട്ടൻ, കുടമാാളൂർ മുരളീീധരമാാരാാർ തുടങ്ങിിയ കലാാകാാരന്മാാരുടെെ ശ്രേ�യസ്സുകൊ�ൊണ്ടുംം കുടമാാളൂർ
മണ്ണ്് പുകൾപെ�റ്റതാാണ്്. കുടമാാളൂരിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രപഠനംം കേ�രളസംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്്
ഒരു മുതൽക്കൂട്ടു തന്നെ�യാാണ്്.
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ആതിിര കെ�.ആർ.
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ കുടമാാളൂർ സ്വവദേേശിി. കോ�ോട്ടയംം ബസേ�ലിിയസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, പാാലാാ സെ�ന്റ്് തോ�ോമസ്്
കോ�ോളേ�ജ്്, പെ�രുന്ന എൻ.എസ്്.എസ്്. ട്രെ�യിിനിിങ്് കോ�ോളേ�ജ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഉന്നതവിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസംം. വാാണീീനിികുഞ്ജംം (കവിിതാാസമാാഹാാരംം), മലയാാളപഠനത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രംം എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്പോ�ോൾ മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.

സമകാാലിിക മലയാാള ചെ�റുകഥകളിിലെ�
പെ�ൺ-പ്രകൃതിി പാാഠങ്ങൾ
ലിിജിി എൻ.

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

സംംഗ്രഹംം
സമകാാലിിക മലയാാള ചെ�റുകഥകളിിലെ� പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തുകളിിലെ� മനുഷ്യേ�േതര ഇടങ്ങളേ�യുംം സൂക്ഷ്മ
പ്രകൃതിി പാാഠങ്ങളേ�യുംം മാാനവാാനന്തര (Posthuman) കാാലത്തിിലെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ. മാാനവവർഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
പുതു ബോ�ോധങ്ങളുംം മനുഷ്യേ�േതരങ്ങളുടെെ ഇടങ്ങളുംം സൂക്ഷ്മമാായ പ്രകൃത്യയവബോ�ോധവുംം പെ�ൺ കഥകളുടെെ
ആഖ്യാാ�നത്തെ� സവിിശേ�ഷമാാക്കുന്നുണ്ട്് എന്ന നിിരീീക്ഷണത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് ഈ
പഠനംം നിിർവഹിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം, പെ�ണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം, ആൺമയുംം പെ�ൺമയുംം
ഇടഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സംംഘർഷങ്ങളുംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� പ്രകൃതിി പാാഠങ്ങളുംം
ജൈൈവലോ�ോകത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മതകളുംം സ്ത്രീീ സ്വവത്വവ പാാഠങ്ങളാായുംം പ്രകൃതിി ചരിിത്രത്തിിന്റെ� തുടർച്ചകളാായുംം
കഥകളിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുന്നുണ്ട്്. മാാനവചരിിത്രംം പ്രകൃതിിചരിിത്രത്തിിന്റെ� തുടർച്ചയുംം ഇടർച്ചയുമാാ
ണെ�ന്നുംം പെ�ൺ പ്രതിിരോ�ോധ ചരിിത്രംം പ്രകൃതിി ചരിിത്രത്തിിന്റെ� പാാഠങ്ങളാാണെ�ന്നുംം മനുഷ്യേ�േതരങ്ങ
ളുടെെയുംം സമസ്ത ജീീവജാാലങ്ങളുടെെയുംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം കൂടിിയാാണെ�ന്നുമുള്ള പാാഠങ്ങൾ
സമകാാലിിക പെ�ൺകഥകൾ മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്നുണ്ട്്.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: മാാനവാാനന്തരവാാദംം, ഇടംം, പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദംം, ശരീീരംം, ശരീീര നോ�ോട്ടംം

ആമുഖംം
മനുഷ്യയ കേ�ന്ദ്രിിതമാായ ഒരു ചരിിത്ര സങ്കല്പത്തിിൽ നിിന്ന്് വിിട്ടുമാാറിി പ്രകൃതിിയുംം ഇതര ചരാാചരങ്ങളുംം
കൂടിിയാാണ്് മാാനവചരിിത്രംം നിിർമ്മിിക്കുന്നത്് എന്ന ബോ�ോധ്യയത്തിിലെ�ത്തിിച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന കാാലഘട്ടമാാ
ണിിത്്. മറ്റ്് ജീീവിിവർഗങ്ങൾ പോ�ോലെ� മനുഷ്യയനുംം കേ�വലംം ഒരു സ്പീീഷിിസ്് മാാത്രമാാണെ�ന്നുംം മനുഷ്യയനുംം
മനുഷ്യേ�േതര ജീീവിിവർഗങ്ങളുംം, യന്ത്രമനുഷ്യയസംംയുക്തങ്ങളൂമാായിി മനുഷ്യയവർഗംം പരിിണമിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിി
രിിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പനങ്ങളാാണ്് മാാനവാാനന്തരകാാലത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. ഭൂമിിയുടെെ അധിി
കാാരിിയാായിി നിിലകൊ�ൊണ്ട മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിത വീീക്ഷണംം നിിരാാകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം മനുഷ്യേ�േതരങ്ങളുടെെ
ഇടങ്ങൾ സൂക്ഷ്മഅനുഭവങ്ങളാായിി കടന്നു വരിികയുംം ചെ�യ്യുന്നു ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ. മാാനവാാനന്തര
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കാാലത്തിിൽ മനുഷ്യയന്് അന്യയമാാകുന്ന ജൈൈവ സത്തയെ� ചേ�ർത്തു പിിടിിക്കാാനുള്ള ശ്രമംം സൂക്ഷ്മ
ജൈൈവ പ്രകൃതിിയുടെെ അനുഭവങ്ങളാായിി സമകാാലിിക കഥകളിിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്. സമകാാലിിക
കഥകളിിൽ മനുഷ്യേ�േതര കർത്തൃത്വവങ്ങൾ കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്് വരിികയുംം അവയുടെെ അസ്തിിത്വവത്തെ�
—നിിലനിില്പിിനെ� സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിി പാാഠങ്ങളാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. 2010-നു ശേ�ഷംം
മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായ ചെ�റുകഥകളിിൽ ഇത്തരത്തിിൽ സൂക്ഷ്മമാായ പ്രകൃതിി നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്്.
അത്തരംം നിിരീീക്ഷണങ്ങളിിൽ പെ�ൺ കഥകൾ പുലർത്തുന്ന പ്രകൃത്യയവബോ�ോധവുംം പ്രതിിരോ�ോധവുംം
എങ്ങനെ� എന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം. സമകാാലിിക പെ�ൺകഥകളിിൽ സവിിശേ�ഷ
ഭാാവുകത്വവത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയ മിിനിി പിി.സിി.യുടെെ ‘ഫ്രഞ്ച്്കിിസ്സ്്’ എന്ന കഥാാസമാാഹാാരത്തെ�
അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് ഈ പഠനംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. സൂക്ഷ്മമാായ ജൈൈവബോ�ോധത്തെ� തന്റെ�
എഴുത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കാാൻ കഥാാകാാരിി കണ്ടെ�ത്തുന്ന കൗൗതുകകരമാായ വിിഷയങ്ങളുംം മനുഷ്യയജീീവിി
തത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്ന ഇതര ജീീവജാാലങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള ചിിന്തകളുംം പ്രകൃതിിയിിലേ�ക്കുള്ള അഗാാധ
നോ�ോട്ടങ്ങളുംം ദർശനങ്ങളുംം മിിനിി പിി.സിിയുടെെ കഥകളെെ സമകാാലിികമാായ മറ്റ്് പെ�ൺകഥകളിിൽ
നിിന്നു വ്യയതിിരിിക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്.

പെ�ണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം
പെ�ണ്ണിിനെ�യുംം പ്രകൃതിിയെ�യുംം ചേ�ർത്ത്് നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള പരിികല്പനകൾക്ക്് സൈൈദ്ധാാന്തിിക
അടിിത്തറ നൽകുന്നത്് പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദംം (eco feminism) എന്ന പദ്ധതിിയാാണ്്. മനുഷ്യയനെ�
സ്ത്രീീ, പുരുഷൻ എന്ന ലിംം�ഗ പദവിിയുടെെ വിിവേ�ചനമിില്ലാാതെ� മനുഷ്യയരാായിി മാാത്രംം കാാണുന്ന ഒരു
ലോ�ോകംം സൃഷ്ടിിക്കുക, വിിവേ�ചനരഹിിതമാായ അത്തരമൊ�ൊരു സമൂഹത്തിിൽ ഭുമിിയുടെെ സംംരക്ഷണംം
പരിിഷ്കരണത്തിിന്റേ�യോ�ോ മെെച്ചപ്പെ�ടുത്തലിിന്റെ�യോ�ോ പ്രശ്നമല്ല എന്ന തത്വവത്തിിലാാണ്് പ്രകൃതിി ഒരു
സ്ത്രൈൈണസത്തയാാണെ�ന്ന്് പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദിികൾ കരുതുന്നത്്. പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദംം
മുന്നോ�ോട്ട്് വെ�യ്ക്കുന്ന പെ�ണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം എന്നസമവാാക്യംം� അനുഭവപരവുംം ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രപരവുംം
സംംസ്കാാരിികവുമാാണ്്.
ലോ�ോകത്തിിലെ� ഏത്് ഭാാഗത്തിിലെ�യുംം പാാരിിസ്ഥിിതിിക പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീീകളെെയുംം ബാാധിിക്കുന്നു
വെ�ന്നുംം പുരുഷാാധിികാാര വ്യയവസ്ഥയുടെെ തുല്യയ ഇരകളാാണ്് സ്ത്രീീയുംം പ്രകൃതിിയുമെെന്ന ആശയമാാണ്്
അനുഭവപരംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അർഥമാാക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീയുംം പ്രകൃതിിയുംം സാംം�സ്കാാരിികമാായുംം സങ്കല്പ
പരമാായുംം തുല്യയതയുണ്ടെ�ന്നു സ്ത്രീീക്കുംം പ്രകൃതിിക്കുംം തമ്മിിൽ ബന്ധമുള്ളതിിനാാൽ ഭൂമിിയിിലുണ്ടാാകുന്ന
ചലനങ്ങളേ�യുംം പ്രശ്നങ്ങളേ�യുംം സ്ത്രീീക്ക്് വേ�ഗത്തിിൽ തിിരിിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയുമെെന്നുംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നു
ഈ പദ്ധതിി. ചുരുക്കത്തിിൽ സ്ത്രീീകളുടെെ പീീഡിിതാാവസ്ഥയെ�യുംം വിിധേ�യാാവസ്ഥയെ�യുംം പ്രകൃതിിയുടെെ
അസ്തിിത്വവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി സാംം�സ്കാാരിികമാായുംം ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രപരമാായുംം അനുഭവാാത്മകമാാ
യുംം വിിശദീീകരിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുകയാാണ്് പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദംം (ജിി. മധുസൂദനൻ (എഡിി.) 2006:
പുറംം 118). പെ�ണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം എന്ന്് സാാമ്പ്രദാായിിക സമവാാക്യയങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഭിിന്നമാായ സ്ത്രീീ
നോ�ോട്ടങ്ങൾ പ്രകൃതിിയുടെെ സൂക്ഷ്മാാവസ്ഥയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ബോ�ോധ്യയങ്ങളാായിി പുതിിയ ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ
കടന്നു വരുന്നു. ആൺനോ�ോട്ടങ്ങൾക്കുംം അധീീശത്വവങ്ങൾക്കുംം എതിിരെെയുള്ള നോ�ോട്ടങ്ങളാായിി ആ
ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ നിിൽക്കുന്നു. മിിനിി പിി.സിി.യുടെെ ഫ്രഞ്ച്് കിിസ്സ്്, അഹിംം�സ സിിൽക്ക്്, സുന്ദരിിമുളക്്,
ഹമ്പടിി ജിിഞ്ചിില്ലാാക്കാാടിി മനമേ�, തുടങ്ങിിയ കഥകളിിലെ�ല്ലാംം� പ്രകൃതിിയിിലേ�ക്കുള്ള ഇത്തരംം നോ�ോട്ട
ങ്ങളുണ്ട്്.
പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെെ കൊ�ൊല്ലാാതെ� പട്ടുനൂൽ വേ�ർതിിരിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന രീീതിി പ്രയോ�ോഗത്തിിൽ കൊ�ൊണ്ടു
വന്ന ആന്ധ്രയിിലെ� കുസുമ രാാജയ്യെ� ഓർത്തു കൊ�ൊണ്ട്് എഴുതിിയ കഥയാാണ്് അഹിംം�സസിിൽക്ക്്
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(മിിനിി പിി.സിി.: 2020) അധ്യാാ�പകദമ്പതിികളാായ തെ�രേ�സാാമ്മയുംംജോ�ോസ്് സാാറുംം രണ്ടു മക്കളുമടങ്ങുന്ന
കുടുംംബത്തിിൽ പട്ടുനൂൽ കൃഷിി കൊ�ൊണ്ട്് ഉണ്ടാായ മാാറ്റങ്ങളുംംഅനന്തര ഫലങ്ങളുംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്്
കഥാാഖ്യാാ�നംം നിിർവഹിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. പുഴുക്കൾ രോ�ോഗംം വന്ന്് ചത്തൊ�ൊടുങ്ങുകയുംം കൃഷിി നശിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നതോ�ോടെെ പുഴുക്കളെെ വളർത്തുന്നതിിൽ നിിഗൂഢമാായ ഒരാാനന്ദംം അനുഭവിിക്കുകയുംം കൃഷിിയിിൽ
മിികച്ച നേ�ട്ടംം കൈൈവരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പട്ടുനൂൽ കൃഷിിയുടെെ തുടർച്ച മത്സരമാായിി തീീരുകയുംം
മത്സരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിിലുള്ള പകയ്ക്കുംം തല്ലിിനുംം വെ�ട്ടിിനുംം കാാരണമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
സ്ത്രീീയുടെെ കൈൈകളിിലേ�ക്ക്് ഈ കൃഷിിയുടെെ ചുമതല വന്നപ്പോ�ോൾ അവൾ എങ്ങനെ� ഈ കൃഷിി
കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നു, അവളുടെെ മനോ�ോനിില എന്താാണ്് എന്നതാാണ്് കഥയിിൽ പിിന്നീീട്് കാാണുന്നത്്.
ജോ�ോസ്് സാാറിിന്റെ� മകൻ അലോ�ോഷിിയുടെെ ഭാാര്യയ എസ്തേ�രിിനെ� ശാാരീീരിികമാായുംം മാാനസിികമാായുംം
കാാർന്നുതിിന്നുന്ന ഒന്നാായിിരുന്നു ഈ കൃഷിി. കുഞ്ഞുങ്ങളേ�ക്കാാൾ കരുതലോ�ോടെെ വളർത്തിിയെ�ടുക്കുന്ന
പുഴുക്കളെെ തിിളച്ച വെ�ള്ളത്തിിലിിട്ട്് കൊ�ൊന്ന്് നൂലെ�ടുക്കുന്ന ദിിവസങ്ങളിിൽ അവൾക്ക്് കഠിിനമാായ
ശ്വാാ�സംം മുട്ടലുണ്ടാായിി. അവൾ തീീർത്തുംം പട്ടു ധരിിക്കാാതെ�യാായിി. പട്ടു ധരിിക്കുന്നവരിിൽ നിിന്നുംം മാാറിി
നടന്നു തുടങ്ങിി. “പൊ�ൊന്നുപോ�ോലെ� വളർത്തീീട്ടു കൊ�ൊന്നു വിിളവെ�ടുക്കുന്ന ഈ പണിി എനിിക്ക്്പറ്റു
കേ�ല” (മിിനിി പിി.സിി. 2020: പുറംം 110) എന്ന്് അവൾ ആവർത്തിിക്കുന്നു. ആദ്യയ പ്രസവത്തിിലെ�
ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിിച്ചതോ�ോടെെ അത്് പുഴുക്കളുടെെ ശാാപമാാണെ�ന്ന്് അവൾ ഉറച്ചു വിിശ്വവസിിച്ചു.
തുടർന്ന്് ഗർഭിിണിിയാാവുമ്പോ�ോഴെെല്ലാം�ം അവൾ പട്ടു പുതച്ച പുഴുക്കൾ പറപ്പകളാായിി പറന്നു പൊ�ൊങ്ങു
ന്നത്് സ്വവപ്നംം കണ്ടു. ഗർഭിിണിിയാായ അവൾ പുഴുവിിനെ� പോ�ോലെ� ചുരുണ്ടുകൂടുന്നു. രാാത്രിിയിിൽ ഭയന്നു
വിിറച്ച അവൾ പറയുന്നു. “മമ്മീീ നോ�ോക്ക്യേ�േ. എന്റെ� വയറിിനകത്ത്് നിിറയെ� പുഴുക്കുഞ്ഞുങ്ങളാാ. ഇപ്പോ�ോ
ഈ വയറുപൊ�ൊട്ടിി എല്ലാം�ം പുറത്തു ചാാടുംം. അതോ�ോടെെ ഞാാൻ മരിിക്കുംം മമ്മീീ” (112). ഇങ്ങനെ� താാളംം
തെ�റ്റിിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു സ്ത്രീീക്ക്് എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് ഉണ്ടാാകുന്നു? വളർത്തുന്ന പുഴുവിിനെ� കൊ�ൊല്ലാാൻ
കഴിിയാാതിിരിിക്കുന്നതു സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നിിടത്താാണ്് ഈ
കഥയിിലെ� പ്രകൃതിിയുംം സ്ത്രീീയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. പുഴുക്കുഞ്ഞുങ്ങളെെ പ്ര
സവിിക്കുന്നതോ�ോടെെ ഇല്ലാാതാാവുന്ന തള്ളപ്പുഴുക്കളുംം, അരുമയോ�ോടെെ വളർത്തിിയ പുഴുക്കളെെ തിിളച്ച
വെ�ളളത്തിിലിിട്ട്് കൊ�ൊല്ലുന്നതുംം സ്ത്രീീക്ക്് അസഹനീീയമാാകുന്നത്് എന്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ഉർവരയാാകുന്ന
ഭൂമിിയുംം സൃഷ്ടിിയുടെെ പ്രഭവമാായ സ്ത്രീീയുംം ജീീവനു നൽകുന്ന മൂല്യയമാാണ്്അവരെെ സമാാനരാാക്കുന്നത്്.
ഓരോ�ോ ജീീവനുംം സ്വവന്തംം ജീീവനോ�ോളംം മൂല്യയമുള്ളതാാണെ�ന്ന്് ഓരോ�ോ സ്ത്രീീയുംം കരുതുന്നു. ആ ജീീവനെ�
ഹനിിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിിയുടെെ ഫലമാാണ്് തന്റെ� വയറ്റിിലെ� ജീീവനുംം നശിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് അവൾക്ക്്
വിിശ്വവസിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നു. ‘പുഴുക്കൾ’ എന്ന നിിസ്സാാരതയിിൽ അല്ല ജീീവൻ എന്ന മൂല്യയത്തിിലാാണ്്
അവളുടെെ മനസ്സുംം ശരീീരവുംം നിിൽക്കുന്നത്് എന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവൾക്ക്് ഈ പ്രവൃത്തിി അസാാ
ധ്യയമാാവുന്നത്്. അധ്വാാ�നംം, ഉൽപാാദനംം, വരുമാാനംം എന്ന മനുഷ്യയ സമവാാക്യയത്തിിനപ്പുറംം പ്രകൃതിി,
ജീീവൻ എന്ന മാാനവിിക മൂല്യയത്തിിലേ�ക്ക്് സ്ത്രീീയുടെെ മനോ�ോവിിചാാരംം ഉയരുന്നതിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നമാായിി
തീീരുന്നു കഥ. ജീീവിിത ഉപഭോ�ോഗത്തിിന്റെ� ഇരകളാായിി മറ്റ്് ജീീവനുകൾ ഉന്മൂലനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതിിലെ�
അനീീതിിയുമാാണ്് ഈ കഥ നമ്മെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നത്്.

പ്രകൃതിി പാാഠവുംം സ്ത്രൈൈണപാാഠവുംം
തേ�നീീച്ച കൃഷിിയുംം പ്രകൃതിിചിികിിത്സയുംം നടത്തുന്ന സ്ത്രീീയുടെെ അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� പ്രകൃതിി പാാഠങ്ങ
ളാാണ്് ‘ഫ്രഞ്ച്് കിിസ്സ്്’ എന്ന കഥ. അഹിംം�സ സിിൽക്കിിൽ പട്ടുനൂൽപ്പുഴു ഒരു രൂപകമാായിിആഖ്യാാ�നംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതു പോ�ോലെ� തേ�നിിച്ച ഫ്രഞ്ച്്കിിസ്സ്് എന്ന കഥയിിൽ പല അർഥതലങ്ങളുള്ള ഒരുരൂപക
മാായിി കടന്നുവരുന്നു. സമകാാലിിക ജീീവിിത പരിിസരത്തിിൽ വിിചിിത്രമാായിി തോ�ോന്നാാവുന്നഒരുമാാനവിിക

2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവംം

241

ബോ�ോധത്തേ�യാാണ്് ഈ കഥയിിലെ� തേ�നീീച്ച വളർത്തുകാാരിി ബീീന പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നത്്. പാാഴ്നിി
ലങ്ങളിിൽ മരങ്ങളുംം ചെ�ടിികളുംം നാാട്ടുമരുന്നുകളുംം വെ�ച്ചു പിിടിിപ്പിിച്ച്് തേ�നീീച്ച വളർത്തലുംം പ്രകൃതിി
ചിികിിത്സയുംം നടത്തുന്ന ബീീനയ്ക്ക്് അവളുടെെ നാാട്ടിിൽ നിിന്നു പലാായനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടിി വന്നത്് ഹുസൈൈൻ
മുതലാാളിിയുടെെ ക്രൂരമാായ പീീഡനത്തിിന്റെ� ഫലമാായിിട്ടാാണ്്. ഫ്രഞ്ചുകിിസ്സിിന്് ചെ�ന്ന മുതലാാളിിയെ�
ചുണ്ടു കുത്തിി കീീറിി പരിിക്ക്് ഏൽപ്പിിച്ച അവളെെ ഹുസൈൈൻ മുതലാാളിി കാാട്ടുകടന്നൽ എന്നാാണ്്
വിിളിിച്ചിിരുന്നത്്. ഏക്കറു കണക്കിിനുള്ള തോ�ോട്ടത്തിിൽ കീീടനാാശിിനിി തളിിച്ച്് തേ�നീീച്ചകൾ നശിിച്ചു
പോ�ോകുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാതിിയുമാായിി പോ�ോലീീസിിൽ സ്റ്റേ�ഷനിിൽ എത്തുന്ന ബീീനയ്ക്ക്് മുതലാാളിി
യുടെെ പണംം പറ്റിിയ പോ�ോലീീസുകാാരനിിൽ നിിന്നുംം പീീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നു. പെ�ണ്ണിിനുംം
പ്രകൃതിിക്കുംം നേ�രെെ നടത്തുന്ന കൈൈയേ�റ്റവുംം ആണിിന്റെ� അധീീശത്വവവുംം പീീഡയുംം കഥ ആഖ്യാാ�നംം
ചെ�യ്യുന്നു. “നൂറു കണക്കിിന്് മാാൻ മിിസ്സിിങ്ങ്് കേ�സുകളുമാായിിട്ട്് ഇവിിടെെ മനുഷ്യയര്് കിിടന്നു ചക്ര
ശ്വാാ�സംം വലിിക്കുമ്പോ�ോഴാാ അവക്കടെെയൊ�ൊരു:...” (42) എന്നു പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് ലാാത്തിി കൊ�ൊണ്ട്്
അവളുടെെ ശരീീരത്തിിൽ കടന്നാാക്രമണംം നടത്തുന്ന പോ�ോലീീസുകാാരന്റെ� ലാാത്തിി തട്ടിി മാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
ബീീന പറയുന്നത്് ഇങ്ങനെ� “സാാറേ�, ഇവിിടെെ മനുഷ്യയർക്ക്് മാാത്രമേേ മനുഷ്യയരെെ വേ�ണ്ടൂ. പക്ഷേ�ല്് ഈ
ഭൂമിിക്ക്് മനുഷ്യയനെ� വേ�ണോ�ോന്ന്് യാാതൊ�ൊരു നിിർബന്ധോ�ോമിില്ല. എന്നുമാാത്രമല്ല എല്ലാാ മനുഷേ�രുംം
ചത്തൊ�ൊടുങ്ങിി പത്താാണ്ട്് കഴിിയുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം ഇവിിടമാാകെ� പൂത്ത്് തളിിർത്ത്് സ്വവർഗംം പോ�ോലെ�യാാവുംം.
എന്നാാ തേ�നീീച്ചകളിില്ലാാണ്ടാായാാലുണ്ടല്ലോ�ോ ഇവിിടംം പിിന്നെ� ചുടുകാാടാാ. ചുട്്കാാട്് ! മൊ�ൊതലാാളിിയാായാാലുംം
പോ�ോലീീസ്്കാാരനാായാാലുംം അതോ�ോർത്താാ കൊ�ൊള്ളാംം�.” (42) മനുഷ്യയനെ� കുറിിച്ച്് മാാത്രംം ചിിന്തിിക്കുന്ന
അധിികാാര രൂപങ്ങൾക്ക്് നേ�രെെ പെ�ണ്ണിിന്് ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്താാനുള്ളത്് പ്രകൃതിിശാാസ്ത്രത്തെ�ക്കുറിി
ച്ചാാണ്്, മനുഷ്യയനേ�ക്കാാൾ ഭൂമിിയിിൽ അവശ്യയമാായ സൂക്ഷ്മ ജീീവിികളുടെെ നിിലനിില്പിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്.
ഈ കഥയിിലുംം പ്രകൃതിിയെ�യുംം സ്ത്രീീയെ�യുംം കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തുന്ന പുരുഷാാധിികാാരത്തെ� നാംം� കാാണുന്നു.
പുരുഷാാധിികാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രകൃതിിയുംം സ്ത്രീീയുംം നൽകുന്ന പാാഠങ്ങളാാണ്് യഥാാർത്ഥത്തിിൽ ഫ്രഞ്ച്്
കിിസ്സ്് എന്ന കഥ. തന്റെ�സഹാായിിയാായ മരിിയാാനയെ� ഒളിിഞ്ഞു നോ�ോക്കുന്ന വർക്കിിയോ�ോട്് ഒളിിഞ്ഞു
നോ�ോക്കാാതെ� നേ�രെെ നോ�ോക്കിിക്കോ�ോളാാനാാണ്് ബീീന പറയുന്നത്്.“ ഇവക്ക്് സംംസാാരിിക്കാാനൊ�ൊന്നുംം
പറ്റത്തിില്ല. ഒരു മിിണ്ടാാപ്രാാണിിയാാ അവിിടേം�ം ഇവിിടേം�ം നോ�ോക്കിി നിിന്ന്് നിിന്റെ� മുതലാാളീീനെ�ക്കൂട്ട്്
പിിഴപ്പിിക്കാാൻ വന്നാാലൊ�ൊണ്ടല്ലോ�ോ എല്ലാാവന്റെം�ം കണ്ണു ഞാാൻ കുത്തിി പൊ�ൊട്ടിിക്കുംം” (44) എന്ന്് ബീീന
അയാാൾക്ക്് മുന്നറിിയിിപ്പു നൽകുന്നു.തേ�നീീച്ച കുത്തു കൊ�ൊണ്ട്് മുതുകു വീീർത്ത വർക്കിി ബീീനയുടെെ
തേ�ൻ ചിികിിത്സയുംം സ്നേ�ഹവുംം അനുഭവിിക്കുന്നതോ�ോടുകൂടിി അവൾ ബീീന കൊ�ൊച്ചേ�ച്ചിിയാായുംം മരിിയാാന
കൊ�ൊച്ചനിിയത്തിിയാായുംം മാാറുന്നു. ഹുസൈൈൻമുതലാാളിി തുരത്തിിയോ�ോടിിച്ചആ പെ�ണ്ണുങ്ങളുടെെ അടുത്തേ�
ക്കുതന്നെ� കാാലങ്ങൾക്കുശേ�ഷംം അയാാൾക്ക്് ചിികിിത്സയ്ക്ക്് പോ�ോകേ�ണ്ടിിവരുന്നു. തന്റെ� പേ�ടിിസ്വവപ്ന
മാായിിരുന്നഹുസൈൈൻമുതലാാളിിയുടെെ ചെ�തുമ്പലുകൾ നിിറഞ്ഞ മുഖത്ത്് ഉമ്മ വെ�ക്കുന്ന മറിിയാാനയുടെെ
മധുര പ്രതിികാാരംം നിിലവിിലുള്ള സ്ത്രീീ-പ്രകൃതിി സമരസങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഭിിന്നമാാണ്്. ഹുസൈൈൻ മുതലാാളിി
തനിിക്ക്് എന്താാണ്് സംംഭവിിച്ചതെ�ന്ന്് അറിിയാാതെ� കഠിിനമാായ ആത്മവേ�ദനയോ�ോടെെ മണ്ണിിലേ�ക്ക്്
കമിിഴ്ന്ന്് കിിടന്ന്് ഇരു കൈൈകളുംം കൊ�ൊണ്ട്് ഭൂമിിയെ� നെ�ഞ്ചോ�ോടടക്കിി പിിടിിച്ച്് നിിശബ്ദംം കരയുകയാാണ്്.
സ്ത്രീീയുടെെയുംം പ്രകൃതിിയുടെെയുംം മുന്നിിൽ സർവ്വ അഹങ്കാാരങ്ങളുംം അധിികാാരങ്ങളുംം നിിലംംപരിിശാായിി
സാാഷ്ടാംം�ഗംം ഭൂമിിയെ� പ്രണമിിക്കുന്ന മനുഷ്യയനിിലാാണ്് കഥ അവസാാനിിക്കുന്നത്്. ഈയൊ�ൊരു ചിിത്രംം
കഥാാകാാരിി വരച്ചിിടുമ്പോ�ോൾ സ്ത്രീീക്കുംം പ്രകൃതിിക്കുംം മേേലുള്ള അധീീശത്വവത്തിിന്റെ� ആൺകോ�ോയ്മയെ�
കീീഴടക്കാാൻ പോ�ോന്ന സ്ത്രൈൈണ പ്രകൃതിിയുടെെ ചരിിത്രത്തെ�യാാണ്് മുന്നിിൽ നിിർത്തുന്നത്്. പ്രകൃതിിയുംം
സ്ത്രീീയുംം ചേ�രുന്ന സമവാാക്യയങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീക്ക്് സ്ത്രീീയാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അവൾ പ്രകൃതിിയുടെെ വിിശാാല
തയിിൽ പുതിിയ മാാനവനാായിി വളരാാൻ കഴിിയുന്നു എന്ന തത്വവത്തിിലാാണ്് കഥാാകാാരിിയുടെെ ദർശനംം
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എത്തിി നിിൽക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയർക്ക്് വേ�ണ്ടിിയുള്ള ജീീവിിതമല്ല ഈ ഭൂമിിക്കു വേ�ണ്ടിിയുള്ള ജീീവിിതമാാണ്്
യഥാാർഥ ജീീവിിതംം എന്ന്് പഠിിച്ചാാൽ നമ്മുടെെ തല്ലാം�ം ശരിി വഴിികളാാണെ�ന്ന്് ബോ�ോധ്യയമുള്ള മനുഷ്യയ
രുടെെ ചിിന്തയെ� അംംഗീീകരിിക്കുന്നപുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� സ്ത്രീീ പ്രകൃതിിവാാദത്തിിന്റെ� സ്ഫുരണങ്ങളാാണ്്
ഇത്തരംം ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ.

ആൺനോ�ോട്ടത്തെ� എതിിരിിടുന്ന പെ�ൺ പ്രകൃതിി പാാഠങ്ങൾ
പെ�ണ്ണിിനുംം പ്രകൃതിിക്കുംം നേ�രെെയുള്ള ആൺനോ�ോട്ടങ്ങളുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തെ� ‘ചക്ക’ എന്ന രൂപക
ത്തിിലൂടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന കഥയാാണ്് ‘ഹമ്പടിി ജിിഞ്ചിില്ലാാക്കടിി മനമേേ’ എന്നത്്. സ്ത്രീീ ശരീീരംം (body)
ശരീീര നോ�ോട്ടംം (body gaze) ശരീീര ലജ്ജ (body Shaming) എന്നിിവയാാണ്് കഥയുടെെ കേ�ന്ദ്രപ്രമേ�
യമാായിി വരുന്നത്്. മധ്യയവർഗക്രിിസ്ത്യയൻ കുടുംംബ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് ഈ വിിഷയവുംം ആഖ്യാാ�നംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്്. താാറാാക്കുട്ടിിയുടെെ മകൻ ഐപിിഎസുകാാരൻ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിിന്റെ� പ്രണയവുംം കല്യാാ�ണ
തീീരുമാാനവുംം ആണ്് വിിഷയമാായിി നിിൽക്കുന്നത്്. ചക്കമാാമച്ചന്റെ� മകൾ ഐ.പിി.എസുകാാരിി
ഷൈൈബിിയാാണ്് കുഞ്ഞുഞ്ഞിിന്റെ� കാാമുകിി. അവൾ ചക്ക മാാമച്ചന്റെ� മകളാാണെ�ന്നതാാണ്് തടസമാായിി
നിിൽക്കുന്നത്് അതിിന്് കാാരണംം മാാമച്ചന്റെ� കെ�ട്ടിിയവളെെക്കുറിിച്ച്് നാാട്ടിിലുള്ളവരുടെെ അഭിിപ്രാായ
മാാണ്്. താാറാാക്കുട്ടിിയുടെെ ഭർത്താാവിിന്റെ� വാാക്കുകൾ “നീീ അവളെെ കണ്ടിിട്ടുണ്ടോ�ോ” “ഹോ�ോ! എന്നാാ
വലിിയ മൊ�ൊലകളാാ. ചക്കപോ�ോലെ�! ഒറ്റനോ�ോട്ടത്തിിതന്നെ� വശ പെ�ശകാാണെ�ന്ന്് കാാണുന്നോ�ോർക്കു
മനസിിലാാകുംം.” (147) ചക്കമുല എന്ന പ്രയോ�ോഗംം സ്ത്രീീ ശരീീരത്തിിന്റെ�മേ�ൽ പുരുഷന്റെ� ലൈം�ംഗിിക
നോ�ോട്ടവുംം പരിിഹാാസവുംം ഉള്ളടങ്ങുന്നു. മാാത്രവുമല്ല ഭർത്താാവിില്ലാാത്ത ഒരു സ്ത്രീീയുടെെ ഉയർച്ചയെ�
സമൂഹംം കാാണുന്നത്് എങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം ഈ ആഖ്യാാ�നംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ലീീനയുടെെ മുലക്കാാര്യം�ം
പറയുമ്പോ�ോൾ അയാാളുടെെ മുഖത്ത്് നിിറഞ്ഞ ഭാാവത്തെ� ഭാാര്യയ താാറാാക്കുട്ടിി സൂക്ഷ്മമാായിി അളക്കുന്നുണ്ട്്.
അങ്ങേ�യറ്റംം വെ�റുപ്പോ�ോടെെയാാണ്് സ്ത്രീീയെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്നതെ�ങ്കിിലുംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ അയാാളുടെെ
മുഖത്ത്് സ്ഫുരിിച്ച ലൈംം�ഗിിക ഭാാവംം കണ്ട്് അവർക്ക്് ചിിരിി വരിികയാാണ്്. പുരുഷനോ�ോട്ടത്തിിന്് മീീതേ�
പെ�ൺനോ�ോട്ടംം നിിൽക്കുകയുംം, പുരുഷന്റെ� നോ�ോട്ടംം വിിലക്ഷണമാാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം ചെ�യ്യന്ന
തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഹാാസ്യംം� ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ കടന്നു വരുന്നത്് ‘ചുമ്മാാ ഊളത്തരംം പറയാാതെ� മനിിഷാാ.
..... അങ്ങനെ�യാാന്നെ� ഞാാനുംം നിിങ്ങടമ്മേ� ഒക്കെ� ഭൂലോ�ോക പെ�ഴകളാാവണമല്ലോ�ോ? (147) എന്നാാണ്്
അവരുടെെ പ്രതിികരണംം. സ്വവന്തംം ഭർത്താാവിിന്റെ� വാാക്കുകളെ� പുരുഷ സമൂഹത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടുക
ളുംം നോ�ോട്ടങ്ങളുമാായിി തന്നെ� കാാണാാൻ കഴിിയുന്നതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഭർത്താാവിിനോ�ോട്് അവർക്ക്് ഈ
രീീതിിയിിൽ പറയാാൻ കഴിിയുന്നത്്. കല്യാാ�ണത്തലേ�ന്ന്് കാാമുകന്റെ� കൂടെെ ഒളിിച്ചോ�ോടിിയ കുഞ്ഞുമ്മ
യോ�ോട്് ഇത്രേം�ം ചെ�റിിയ മുലകളുള്ള നിിന്നെ� എനിിക്ക്് വേ�ണ്ടന്ന്് പറയുന്നകാാമുകൻ, കരഞ്ഞ്് കാാലു
പിിടിിച്ചിിട്ടുംം അവളെെ സ്വീീ�കരിിക്കാാൻ തയ്യാാറാായിില്ല എന്നതുംം സ്വവന്തംം വീീട്ടിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചു വന്ന അവൾ
പിിന്നീീട്് കുടുംംബത്തിിന്റെ� കാാരണവത്തിിയാായിി ജീീവിിക്കുന്നതുംം കാാലങ്ങൾക്കിിപ്പുറംം അതേ� ശരീീരനോ�ോ
ട്ടത്തെ�,’’ഞാാനെ�ന്ന മണ്ടനാാ? ഞാാനിിതൊ�ൊക്കെ� ഇപ്പഴ ശ്രദ്ധിിക്കുന്നേ�. എന്നാാ ചെ�റിിയ മൊ�ൊലകളാാടിി
നിിന്റെ�,ക്ലിിൻഡാാ മൈൈസിിൻ പുരട്ടിിയാാ ഉള്ളതുംം കൂടിിയങ്ങ്് പോ�ോകുമല്ലോ�ോ കഷ്ടംം! ഇനിിയിിപ്പംം എന്നാാ
ചെ�യ്യാാനാാ? ഞാാനങ്ങു സഹിിച്ചു.” (159) എന്നു പറയുന്ന ഐ.പിി.എസുകാാരൻ കൊ�ൊച്ചുമോ�ോൻ കുഞ്ഞൂ
ഞ്ഞിിനെ�യുംംശരീീര നോ�ോട്ടത്തെ� അവഹേ�ളനമാായിി കണ്ട്് ഓടിിപ്പോ�ോവുന്ന കാാമുകിി ഐ.പിി.എസുകാാരിി
ഷൈൈബിിയെ�യുമാാണ്് കഥയിിൽ കാാണാാനാാവുന്നത്്.ഈ ശരീീര നോ�ോട്ടങ്ങളാാണ്് കഥയുടെെ കേ�ന്ദ്രംം.
സ്വവന്തംം ശരീീരത്തിിനു മേ�ലുളള അവഹേ�ളനത്താാൽ കാാമുകനെ� തിിരസ്കരിിച്ച്് അയാാൾക്ക്് ‘മുഖമടച്ച്്
ഊക്കനൊ�ൊരു പൊ�ൊട്ടീീരുംം കൊ�ൊടുത്ത്് തെ�റിി വിിളിിച്ച്് ഇറങ്ങിി പോ�ോകുന്നവളാാണ്് പുതുതലമുറക്കാാരിി.
തന്റെ� ശരീീരത്തെ� വഷളൻ നോ�ോട്ടംം കൊ�ൊണ്ടുംം വാാക്കുകൾ കൊ�ൊണ്ടുംം പരിിഹസിിച്ചത്് സ്വവശരീീരത്തിിനുംം
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പെ�ൺമയ്ക്കുംം നേ�രെെയുള്ള വലിിയ അപമാാനത്തിിന്് ആ നിിമിിഷംം തന്നെ� മറുപടിി നൽകാാൻ അവൾക്ക്്
കഴിിയുന്നു. യോ�ോനക്കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്് കാാമുകനാാൽ ത്യയജിിക്കപ്പെ�ട്ടവളാായിി ‘കെ�ട്ടാാമങ്കയാായിി’ അയാാളോ�ോടുള്ള
പക കാാലങ്ങളാായിി കൊ�ൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ആ പകയിിലുംം ദേേഷ്യയത്തിിലുമാാണ്് അയാാളുടെെ താാവഴിിയിിലെ�
കൊ�ൊച്ചുമോ�ോളെെ തന്റെ� കുടുംംബത്തിിലേ�ക്ക്് വേ�ണ്ടന്ന്് പറയുന്നത്്. പകയുടെെ രഹസ്യംം� പയ്യനോ�ോട്്
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിിയതിിന്് ശേ�ഷമാാണ്് അവൻ തന്റെ� കാാമുകിിയോ�ോട്് അതേ� നാാണയത്തിിൽ തിിരിിച്ച
ടിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ അവളിിൽ നിിന്നുണ്ടാാകുന്ന പ്രതിികരണവുംം തുടർന്നങ്ങോ�ോട്ടുംം അവളുടെെ ജീീവിി
തത്തിിൽ പുതിിയൊ�ൊരാാളെെ കണ്ടെ�ത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതുംം ഏറ്റവുംം ഉത്സാാഹിിയാായിി അമ്മയുടെെ കൂടെെ
ചക്ക വിിഭവങ്ങളുടെെ രുചിിക്കൂട്ടുമാായിി ബിിസിിനസിിൽ സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ പങ്കാാളിിയാാകുന്നതുമാാണ്്
കഥാാഖ്യാാ�നംം. ചക്ക ഒരു പ്രതിിരൂപമാായിിനിിൽക്കുന്നു കഥയിിൽ. സ്ത്രീീ ശരീീരത്തിിന്റെ� പരിിഹാാസ്യയതയ്ക്ക്്
ലൈം�ംഗിിക സൂചനയുടെെ ആകാാരമാായിിട്ടാാണ്് ചക്ക കഥയിിൽ സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ചക്കയുംം ചക്ക
ഉല്പന്നങ്ങളുംം വിിഭവങ്ങളുംം കുടുംംബത്തിിന്റെ� സാാമ്പത്തിിക ഭദ്രതയ്ക്ക്് അടിിസ്ഥാാനമാായിി നിിൽക്കുകയുംം
ചക്ക മാാമച്ചന്റെ� തലമുറ ഈ വരുമാാന മാാർഗംം പുതുകാാലത്തിിനനുസൃതമാായിി തുടരുന്നുമുണ്ട്്. സ്ത്രീീ ശരീീ
രത്തിിന്റെ�യുംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�യുംം രൂപകമാായിി ചക്കയെ� സ്വീീ�കരിിക്കുകയാാണ്് കഥാാകാാരിി.
പെ�ൺ ശരീീരത്തിിൻ മേ�ലുള്ള ആൺനോ�ോട്ടങ്ങളെെ ഒരേ� ആയുധംം കൊ�ൊണ്ട്് ഒടിിച്ചു കളയാാനുള്ള ശക്തിി
ഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� രൂപത്തിിൽ ഈ ആഖ്യാാ�നത്തിിന്്കഴിിയുന്നുണ്ട്്. “ആരോ�ോഗ്യയമൊ�ൊളള മനസ്സിിനകത്തെ�
ആരോ�ോഗ്യയ മൊ�ൊളള ചിിന്തകള്് ഒണ്ടാാവത്തൊ�ൊള്ളൂ. ഇപ്പംം എനിിക്ക്് മനസിിലാായിി നല്ല ചക്ക തെ�രഞ്ഞല്ല
നമ്മള്് പോ�ോവണ്ടിിയത്്. പ്ലാാവ്് തെ�രഞ്ഞാാന്ന്്’’(162) എന്ന ആഖ്യാാ�നംം ആൺ നോ�ോട്ടങ്ങൾക്കു മേ�ലുള്ള
പെ�ൺനോ�ോട്ടമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നിിടത്താാണ്് കഥ അവസാാനിിക്കുന്നത്് എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യംം.

പ്രകൃതിി ശാാസ്ത്രവുംം ദൈൈവശാാസ്ത്രവുംം
പ്രകൃതിിയിിലേ�ക്കുംം ജൈൈവലോ�ോകത്തിിലേ�ക്കുംം മനുഷ്യയൻ നടത്തിിയ കടന്നുകയറ്റങ്ങളുംം അധ്വാാ�നത്തിി
ന്റെ�യുംം ഉപഭോ�ോഗത്തിിന്റെ�യുംം ക്രമങ്ങളിിൽ സന്തുലനംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട പ്രകൃത്യയനുഭവങ്ങളിിലുംം ആഴത്തിിൽ
കണ്ടെ�ത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന ജീീവിിത ദർശനങ്ങൾ മിിനിി പിി.സിിയുടെെ കഥകളിിലുണ്ട്്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെെ
സ്വവന്തംംശരീീരമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച്് പ്രകൃതിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി ജീീവിിച്ച മനുഷ്യയനിിൽ നിിന്നുംം ഭൂമിിയുടെെ
അവകാാശിിയാായിി പരിിണമിിച്ചമനുഷ്യയന്് നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വരുന്ന പ്രകൃതിി ദുരന്തത്തിിന്റെ� ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്ത
ലാാണ്് ‘എന്തിിനോ�ോ ആദമേ� നിിന്നെ� ഞാാൻ തോ�ോട്ടത്തിിലാാക്കിി ‘ എന്ന കഥ. സമീീപകാാലത്ത്് കേ�രള
ത്തിിലുണ്ടാായ പ്രളയത്തിിന്റെ� സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് ഈ കഥ ഉണ്ടാായത്്. പരിിസ്ഥിിതിി ജ്ഞാാനവുംം
ദൈൈവശാാസ്ത്രവുംം ഒത്തുചേ�രുന്ന ബോ�ോധത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് ഈ കഥയിിലെ� പ്രമേ�യംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്.
കുടിിയേ�റ്റ കർഷകരുടെെ ജീീവിിത പശ്ചാാലത്തിിലാാണ്് പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിി
ന്റചരിിത്രത്തെ� ഈ കഥ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദിിയിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്ന
കോ�ോരവല്ലിി പാാപ്പന്റെ� ജീീവിിതംം മനുഷ്യയനുംം പ്രകൃതിിയുംം എന്നത്് ദ്വൈൈ�തമല്ല; അദ്വൈൈ�തമാാണ്് എന്ന്്
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാണ്്. കുടിിയേ�റ്റംം മണ്ണിിൽ നിിന്നുംം മണ്ണിിലേ�ക്കുള്ള പലാായനങ്ങളാാണ്്. ഭൂമിിക്ക്്
മുകളിിൽ മനുഷ്യയൻ നടത്തുന്ന അധിിനിിവേ�ശവുംം ആധിിപത്യയവുമാാണ്് യഥാാർത്ഥത്തിിൽ കുടിിയേ�
റ്റത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം. കുടിിയേ�റ്റത്തിിലൂടെെയാാണ്് പ്രകൃതിി അധ്വാാ�നത്തിിന്റെ� വിിളഭൂമിി ആവുന്നത്്.
സൂക്ഷ്മ തലത്തിിൽ പ്രകൃതിി നാാശത്തിിന്റെ� ആരംംഭവുംം കുടിിയേ�റ്റത്തോ�ോടു കൂടിി സംംഭവിിക്കുന്നു.എന്നാാൽ
നിിലനിില്പിിനുംം അതിിജീീവനത്തിിനുംം ഭൂമിി, പ്രകൃതിി നൽകിിയ ഏറ്റവുംം വലിിയ മൂല്യയമാാണ്് മണ്ണ്് എന്ന
ബോ�ോധത്തോ�ോടെെ, ബഹുമാാനത്തോ�ോടെെ പ്രകൃതിിയുമാായുള്ള സമരസപ്പെ�ടൽ ആദ്യയകാാല കുടിിയേ�റ്റ
കർഷകർ പങ്കുവെ�ച്ചിിരുന്നു. കോ�ോരവല്ലിി പാാപ്പന്റെ�യുംം പീീലിിച്ചാാച്ചന്റെ�യുംം തലമുറകൾ പ്രതിിനിിധീീക
രിിക്കുന്നത്് അത്തരംം ജീീവിിതത്തെ�യാാണ്്. “ഒന്നുംം നശിിപ്പിിച്ചേ�ക്കല്ല്്. ഒന്നിിനേം�ം ഒപദ്രവിിക്കേ� മരുത്്.
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ചെ�ല ചെ�ല അരുതുകളിി ലൊ�ൊക്കെ� യാാ വലിിയ ശരിികളിിരിിക്കുന്നൊ�ൊ. ഒരിിക്കയിി മണ്ണിിലോ�ോട്ട്്
തിിരിികെ� പോ�ോകേ�ണ്ട വരാാ നമ്മളെെന്ന പോ�ോതംം വേ�ണംം. ആ പോ�ോതംം ഒണ്ടേ�ല്് ഒന്നിിനോ�ോടുംം ആർത്തിി
തോ�ോന്നത്തിില്ല.” (16) ഇതാാണ്് കഥയുടെെ താാക്കോ�ോൽ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക്് മധ്യേ�േ നീീണ്ടു മലർന്നു
കിിടന്നുകൊ�ൊണ്ട്്കോ�ോരവല്ലിിപ്പാാപ്പൻ ആകാാശംം നോ�ോക്കിി പുഞ്ചിിരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് പറയുന്നത്് ഇങ്ങനെ�
യാാണ്്. “മക്കളേ�... നോ�ോക്കിിയേ� ആകാാശംം നമ്മളെെ തൊ�ൊട്്ന്നത്് കണ്ടാാ! അതിിന്് എല്ലാാത്തിിനേ�യുംം
തൊ�ൊടാാനാാവുംം.ആകാാശംം പോ�ോലെ� നമ്മുടെെ മനസാാവുമ്പഴാാ അതിിൽ ഉൾപോ�ോതോം�ം�, സ്നേ�ഹംം, ദയോ�ോ
വിിവേ�കോം�ം� ഒക്കെ� ഒണ്ടാാവുന്നെ�.” (17) ആകാാശംം പോ�ോലെ� വിിശാാലമാായ മനസ്്, സ്നേ�ഹവുംം ദയയുംം
കാാരുണ്യയമുള്ള വലിിയ മനസിിന്നുടമകളാാകാാൻ മനുഷ്യയന്് കഴിിയണമെെങ്കിിൽ ഈ പ്രകൃതിിയെ�പ്പോ�ോലെ�
അതിിരുകളിില്ലാാത്ത വിിശാാല ലോ�ോകംം പോ�ോലാാകണംം. പ്രകൃതിിയെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നവന്് കാാടെെന്നോ�ോ
നാാടെെന്നോ�ോ ഭേേദമിില്ലാാതെ� എല്ലാാറ്റിിനെ�യുംം സ്വീീ�കരിിക്കാാനാാകുംം. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാായിി മക്കളെെ കാാണുന്ന
കോ�ോരവല്ലിി പാാപ്പന്റെ� ജീീവിിതംം മണ്ണിിനോ�ോടുള്ള കടപ്പാാടാാണ്്. എന്നാാൽ ഇന്ന്് മൂന്നാംം� തലമുറയിിൽ
എത്തിി നിിൽക്കുന്ന കുടുംംബംം, മത്താാപ്പുവിിനെ�പ്പോ�ോലുള്ളവരുടെെ ജെ�.സിി.ബിി. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഫലംം
അനുഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കയാാണ്്. പീീലിിചാാച്ചൻ ശോ�ോശക്കുട്ടിിയോ�ോട്് പറയുന്നു: “എടീീ പൊ�ൊന്നാാങ്കട്ടേ�.
ഇത്തവണ ഉരുള പൊ�ൊട്ടുംം ഇവടംം മൂടുംം. എനിിക്കൊ�ൊറപ്പാാ. നീീ ചുറ്റിിലുമൊ�ൊന്നു നോ�ോക്കിിയേ�. ഈ കുരിി
പ്പുകളെ�ല്ലാം�ം ചേ�ർന്ന്് കാാടുംം കുന്നുമൊ�ൊക്കെ� ചെ�രച്ച മൊ�ൊട്ടയംംക്കിി. മാാറ്് കുത്തിി തുറന്ന്് ജീീവരക്തംം
ഊറ്റിിയെ�ടുത്തു. ഇനിി ഇതുങ്ങക്കൊ�ൊകെ�എന്ന നിിലനിില്പാാ?” (19) ഭൂമിിയുടെെ രക്തംം ഊറ്റിിയെ�ടുക്കുന്ന
മനുഷ്യയ സംംസ്കാാരത്തിിന്് ഏൽക്കുന്ന വല്യയ പ്രത്യാാ�ഘാാതങ്ങളാാണ്് ഇപ്പോ�ോൾ മനുഷ്യയൻ നിിരന്തരംം
അനുഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. മുതലാാളിിത്ത സമൂഹത്തിിന്റെ� വിികസന നയങ്ങളുംം മനുഷ്യയ ഉപഭോ�ോ
ഗത്തിിന്റെ� ആസക്തിിയുംം ജീീവന്റെ� നിിലനിില്പിിനെ� ദുരന്തമാായിി അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്ന സമകാാല
ത്തെ�യാാണ്് ഈ ആഖ്യാാ�നംം സൂക്ഷ്മമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.

മനുഷ്യയൻ, പ്രകൃതിി/ആൺമ, പെ�ൺമ
പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിിന്റെ� വിിശാാല ലോ�ോകത്തിിലേ�ക്ക്് ഉയരാാൻ പ്രാാപ്ത
രാായ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങളെെയാാണ്് മിിനിി തന്റെ� പല കഥകളിിലുംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്. അതുപോ�ോലെ�,
കുടുംംബത്തിിന്റെ� ഭദ്രതയുംം മഹിിമയുംം നിിലനിിർത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന പൂർവപിിതാാമഹന്മാാരുടെെ ജീീവചരിി
ത്രങ്ങൾ മിിനിിയുടെെ പല കഥകളുടെെയുംം കേ�ന്ദ്രമാായിി നിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. കഠിിനാാധ്വാാ�നിികളുംം മനുഷ്യയ
നന്മയുടെെയുംം സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�യുംം പ്രതിിരൂപങ്ങളുംം ആയ പിിതൃരൂപങ്ങളെെയാാണ്് ഈ കഥകളിിൽ
ഏറെെയുംം കാാണുന്നത്്. തറവാാടിിന്റെ� മഹത്വവവുംം സാാമ്പത്തിിക ഭദ്രതയുംം കീീർത്തിിയുംം അത്തരംം
പിിതൃ രൂപങ്ങളിിലൂടെെ കൈൈവരിിക്കുന്നതാാണ്്. എന്തിിനോ�ോ ആദമേ�, നിിന്നെ� ഞാാൻ തോ�ോട്ടത്തിിലാാക്കിി
എന്നതിിലെ� കോ�ോരവല്ലിി പാാപ്പൻ, പീീലിിച്ചാായൻ, ചെ�റിിച്ചിിയിിലെ� ജോ�ോസച്ചാായൻ, ഫ്രഞ്ചുകിിസ്സിിലെ�
പാാപ്പു ആശാാൻ,കൊ�ൊല്ലിിക്കുരവനിിലെ� വീീരപ്പെ�രുമാാൾ, സിിവെ�റ്റ്് കോ�ോഫിിയിിലെ� ചുമ്മാാരു പാാപ്പൻ
എന്നിി കഥാാപാാത്രങ്ങൾ അത്തരത്തിിലുള്ള പിിതൃ രൂപങ്ങളാാണ്്. മണ്ണ്് തേ�ടിി പലാായനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടിി
വന്നവരുംം, സ്വവന്തമാായിി ഒരിിടംം നിിർമ്മിിക്കുന്നതിിനാായിി ജിിവിിതംം താാണ്ടിിയവരുമാായ ഈ മനുഷ്യയർ
ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളിിലുംം അധ്വാാ�നത്തിിലുംം പ്രകൃതിിയോ�ോടുംം മനുഷ്യയരോ�ോടുംം നന്മ കാാത്തുസൂക്ഷിിക്കുന്നവരു
മാാണ്്. അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� കഠിിന പാാതകളാാണ്് പുതിിയൊ�ൊരു ജീീവിിതത്തിിന്് അവരെെ പ്രാാപ്തമാാക്കു
ന്നത്്. അവരുടെെ അധ്വാാ�നത്തിിന്റെ� ഫലമാാണ്് തറവാാടിിന്റെ� പിിന്നീീടുള്ള പുരോ�ോഗതിിയുംം സാാമ്പത്തിിക
ഭദ്രതയുംം. സിിവെ�റ്റ്് കോ�ോഫിിയിിലെ� ചുമ്മാാരു പാാപ്പനുംം പാാപ്പന്റെ� കാാപ്പിി രുചിിക്കൂട്ടുംം ലോ�ോകംം മുഴുവൻ
അറിിയപ്പെ�ടുന്നതുംം തലമുറകളാായിി അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പാാരമ്പര്യയത്തെ� തുടർന്നു പോ�ോരുന്നതുംം ആണ്്
കഥാാഖ്യാാ�നംം. തമ്പ്രാാക്കളുടെെ അടിിമയാായിി ജീീവിിച്ച ബാാല്യയകാാലവുംം,അടിിമത്തത്തിിൽ നിിന്നുള്ള
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മോ�ോചനത്തിിനാായിി കൗൗമാാരത്തിിലേ� കൂലിിത്തൊ�ൊഴിിലാാളിിയാായിി ട്രിിനിിഡാാഡിിലേ�ക്ക്് കപ്പൽ കയറിി
യ ചുമ്മാാരുവിിന്റെ� ജീീവിിതമാാണ്് സിിവെ�റ്റ്് കോ�ോഫിി എന്ന കണ്ടുപിിടുത്തത്തിിനുംം അയാാളുടെെ ജീീവിി
തത്തിിന്റെ� പച്ചപ്പിിനുംം തറവാാടിിന്റെ� മഹത്വവത്തിിലേ�ക്കുംം നയിിക്കുന്നത്്. കാാപ്പിികൃഷിിയുംം,കാാപ്പിിപ്പഴംം
തിിന്നുന്ന മെെരുവിിനെ� വളർത്തലുംം മെെരുഭക്ഷിിച്ച കാാപ്പിി പഴത്തിിൽ നിിന്നുംം അവയുടെെ വിിസർജ്യയ
ത്തിിൽ കിിടക്കുന്ന കാാപ്പിി ക്കുരുവിിൽ നിിന്നുണ്ടാാക്കുന്ന കാാപ്പിി പൊ�ൊടിിയുംം സിിവെ�റ്റ്് കോ�ോഫിി എന്ന
പേ�രിിൽ വിിദേേശ രാാജ്യയങ്ങളിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്ന ഈ ഉല്പന്നംം ചുമ്മാാരു പാാപ്പൻ എന്ന അധ്വാാ�നിി
തന്റെ� തൊ�ൊഴിിൽ പ്രവാാസത്തിിനിിടയിിൽ കണ്ടെ�ത്തിിയതാാണ്്. ആർക്കു മുന്നിിലുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്താാൻ
കൂട്ടാാക്കാാതെ� അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� മക്കളുംം ചെ�റുമക്കളുംം കാാത്തു സൂക്ഷിിക്കുന്ന ആ രഹസ്യയത്തിിലൂടെെ
തലമുറകളിിലൂടെെ ചുമ്മാാരു പാാപ്പനുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കാാപ്പിി രുചിിയുംം നിിലനിിൽക്കുന്നു. ഭൂമിിയിിലെ�
മനുഷ്യയ അധ്വാാ�നവുംം അധ്വാാ�നത്തിിന്റെ� ഫലമാായ ഉല്പാാദനവുംം ഇതരങ്ങളുടെെ ജീീവിിത സംംരക്ഷണ
വുമെെല്ലാം�ം പ്രകൃതിിയോ�ോടു ചേ�ർന്ന്് നിിന്ന്് സംംഭവിിക്കുന്നു എന്ന പാാഠംം ഈ കഥയിിൽ തെ�ളിിയുന്നു.
കൊ�ൊല്ലിിക്കുരവനിിലെ� വീീരപ്പെ�രുമാാളുംം, ചെ�റിിച്ചിിയിിലെ� ജോ�ോസച്ചാായനുംം, ഫ്രഞ്ച്് കിിസ്സിിലെ� പാാപ്പു
ആശാാനുംം രക്ത ബന്ധങ്ങളിില്ലാാതെ� പിിതൃസ്ഥാാനത്ത്് നിിൽക്കുന്നവരാാണ്്. കുടുംംബത്തിിന്റെ� പ്രകൃതിി
യുടെെയുംം സ്നേ�ഹവുംം സംംരക്ഷണവുംം ഒരേ� പോ�ോലെ� നൽകുകയുംം സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുനവരാാണ്്.
ആണധിികാാരത്തിിന്റെ� രൂപങ്ങളാായല്ല; മനസുകൊ�ൊണ്ടുംം ശരീീരംം കൊ�ൊണ്ടുംം പ്രകൃതിിയേ�യുംം സ്ത്രീീയേ�യുംം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയുന്ന ഇത്തരംം മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിതംം ഓർമ്മകളാായിി, ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടു
ന്നുരാാണ്് അവർ. പ്രകൃതിിയുടെെ നീീതിിയുംം, പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിിന്റെ� ഊഷ്മ
ളതയുംം അത്തരംം ജീീവിിതങ്ങളോ�ോട്് ചേ�ർത്തു നിിർത്തുകയാാണ്് കഥാാകാാരിി. രക്തബന്ധങ്ങളിില്ലാാതെ�
പിിതൃസ്ഥാാനീീയരാായിി ഇവർ നിിറവേ�റ്റുന്ന കടമകളുംം ഉത്തരവാാദിിത്വവവുംം സംംരക്ഷണവുംം സ്നേ�ഹവുംം
നന്മയുടെെ പ്രതിിരണനങ്ങളാായിി അനുഭവിിക്കുകയാാണ്് സ്ത്രീീകൾ. പ്രകൃതിിയെ� സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം
തന്റെ� അതിിജീീവനത്തിിനുള്ള ആ ഇടത്തെ� ഏറ്റവുംം മൂല്യയവത്താായിി കാാണുന്ന പുരുഷന്് സ്ത്രീീയെ�യുംം
അതേ� മൂല്യയവിിചാാരത്തിിൽ കാാണാാൻ സാാധിിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച്് കിിസിിലെ� പാാപ്പു ആശാാനുംം ബീീനയുംം
മരിിയാാനയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധവുംം, കൊ�ൊല്ലിി കുരവനിിൽ ഞാാൻ എന്ന ആഖ്യാാ�തവാായ സ്ത്രീീയുംം വീീരപ്പെ�
രുമാാളുംം,ചെ�റിിച്ചിിയിിലെ� ജോ�ോസ്്ച്ചാായനുംം റാാഹേ�ലുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ� കഥകളിിൽ ആഖ്യാാ�നംം
ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നത്് ആ തരത്തിിലാാണ്്.
പിിതൃ രൂപങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സ്ത്രീീയുടെെ ശക്തിിയുംം കരുത്തുംം പ്രകടമാാക്കുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം പല
കഥകളിിലുംം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്. സഖാാവ്് എന്ന കഥയിിലെ� ശിിക്കാാരിി ചിിന്നക്കുട്ടിി അത്തരത്തിിലുള്ള
സ്ത്രീീയാാണ്്, അമ്മയാാണ്്. അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� വഴിികളിിൽ അവർ എടുക്കുന്ന ഉറച്ച നിിലപാാടുകളുംം
രാാഷ്ട്രീീയ ശരിികളുംം കുടുംംബത്തിിനകത്തുംം പുറത്തുംം പാാലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിക്കുന്ന കഥാാപാാത്രമാാണ്്
ശിിക്കാാരിി ചിിന്നക്കുട്ടിി. പട്ടിിണിിപ്പാാവങ്ങൾക്കു വേ�ണ്ടിി തന്റെ� ജീീവിിതത്തെ� ജീീവിിതസമരമാാക്കിി മാാറ്റിിയ
രാാഷ്ട്രീീയക്കാാരിിയാായ ചിിന്നക്കുട്ടിിക്ക്് രാാഷ്ട്രീീയത്തിിലെ� മാാതൃക ആചാാര്യയൻ സഖാാവ്് ഏ.കെ�.ജിി.യാാണ്്.
അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� സമര മാാർഗങ്ങളെെയുംം ജീീവിിത മാാർഗ്ഗങ്ങളെെയുംം അവർ ഏറെെ ബഹുമാാനിിക്കുക
യുംം ആദരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഏ.കെ�.ജിി. തന്റെ� ജീീവിിതത്തിിൽ ചെ�ലുത്തിിയ സ്വാാ�ധീീനവുംം പങ്കാാളിി
യാായിി ദേ�വസിിയുംം താാനുംം കുടുംംബ ജീീവിിതംം ആരംംഭിിക്കുന്നതുമാായ ഓർമ്മകളുടെെ ആഖ്യാാ�നംം പുതു
തലമുറയ്ക്ക്് നൽകുന്നതാായാാണ്് സഖാാവ്് എന്ന കഥയുടെെ ആഖ്യാാ�നംം. ഹമ്പടിി ജിിഞ്ചിില്ലാാക്കടിി മനമേ�
എന്ന കഥയിിലെ� യോ�ോനക്കുഞ്ഞ്് വിിവാാഹവുംം സ്വവകുടുംംബവുംം ഇല്ലാാത്ത സ്ത്രീീയാാണെ�ങ്കിിലുംം അവരാാണ്്
തറവാാട്ടിിലെ� കാാരണവത്തിിയാായിി നിിൽക്കുന്നത്്. പണവുംം സാാമ്പത്തിിക ഭദ്രതയുമുള്ള ആ സ്ത്രീീയാാണ്്
കുടുംംബ കാാര്യയങ്ങൾ നിിശ്ചയിിക്കുന്നതുംം തീീരുമാാനിിക്കുന്നതുംം. അവരുടെെ തീീരുമാാനങ്ങൾ അന്തിിമമാാകു
ന്ന കുടുംംബ ഭരണമാാണത്്. ഇങ്ങനെ� സാാമ്പ്രദാായിിക മൂല്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നു ഭിിന്നമാായ ആൺമയെ�യുംം
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പെ�ൺമയെ�യുമാാണ്് മിിനിി തന്റെ� കഥകളിിലൂടെെ സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുന്നത്്. ഇത്തരത്തിിൽ ആഴത്തിിലുള്ള
മനുഷ്യാാ�വബോ�ോധവുംം, പ്രകൃത്യയവബോ�ോധവുംം കഥകളുടെെ പ്രമേ�യത്തിിൽ ഉൾച്ചേ�രുന്നു. ജീീവിിതത്തിിലെ�
നന്മകളെ�യുംം ആനന്ദങ്ങളെെയുംം സ്വാാ�ഭാാവിികമാായ രീീതിിയിിൽ, ജൈൈവമാായ ഭാാഷണത്തിിന്റെ�യുംം നർമ
ത്തിിന്റെ�യുംം ആഖ്യാാ�നശൈൈലിിയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കുകയാാണ്്. പെ�ണ്ണഴുത്തിിന്റെ� സാാമ്പ്രദാായിികതയെ�
ഇത്തരംം രീീതിികളിിലൂടെെ മറിികടക്കുകയാാണ്് ഈ കഥാാകാാരിി.

ഉപസംംഹാാരംം
പെ�ണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം എന്ന സാാമ്പ്രദാായിിക സമവാാക്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഭിിന്നമാായിി മാാനവാാനന്തര
കാാലത്തിിന്റെ� മനുഷ്യയ സങ്കല്പനങ്ങളിിൽ നിിന്നു രൂപപ്പെ�ടുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിിക അവബോ�ോധംം
സമകാാലിിക കഥാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ നവഭാാവുകത്വവത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
അതിിജീീവന പാാഠങ്ങൾ പ്രകൃതിിയിിലെ� ഇതരങ്ങളുടെെ നിിലനിില്പുംം ചരിിത്രവുമാായിി ഇണങ്ങിി നിിൽ
ക്കുന്നു. പ്രകൃതിിയുടെെയുംം പെ�ണ്ണിിന്റെ�യുംം മേ�ലുള്ള ആണധിികാാരത്തെ� ഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� പ്രതിിരൂ
പങ്ങളിിലൂടെെ തകർക്കുകയാാണ്് മിിനിി പിി.സിിയുടെെ കഥകൾ. ആണധിികാാര രൂപങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം
ഭിിന്നരാായിി പ്രകൃതിിയെ�യുംം സ്ത്രീീയെ�യുംം സമഭാാവനയോ�ോടെെ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയുന്ന മാാനവന്റെ�
പിിതൃ രൂപത്തെ�യാാണ്് കഥാാകാാരിി കാംം�ക്ഷിിക്കുന്നത്്. പ്രകൃതിിയെ� സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളൂക
യുംം ഏത്് സൂക്ഷ്മ ജിിവിിയെ�യുംം മൂല്യയവത്താായ ജീീവനാായിി അംംഗീീകരിിക്കുന്ന ഔന്നത്യയമാാർന്ന ജൈൈവ
ബോ�ോധത്തിിനു ഉടമയാായ സ്ത്രീീയുടെെ പ്രതിിരോ�ോധമാാണ്് മിിനിി പിി.സിി യുടെെ കഥകളിിൽ തെ�ളിിയുന്നത്്.
മനുഷ്യയരുംം ഇതര ജീീവനുകളുംം ചേ�രുന്ന സമാാദർശമാായ ഒരു വിിശാാലലോ�ോക ബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്്
ഉയരാാൻ കഴിിയുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിിയുടെെ സ്ത്രൈൈണപാാഠങ്ങളുംം കൂടിിയാാണ്് ഈ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ.
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ലിിജിി എൻ.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� മമ്പറംം സ്വവദേേശിി .തലശ്ശേ�രിി ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. കണ്ണൂർ സർവ്വ
കലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം. ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അധ്യാാ�പിിക

പ്രസംംഗവേ�ദിിയിിലെ� പെ�ൺശബ്ദങ്ങൾ
ശിിൽപ എൻ.പിി.

ഗവേ�ഷക, കേ�രളകേ�ന്ദ്രസർവകലാാശാാല, കാാസർകോ�ോട്്

ആമുഖംം
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളാായിി വിികസിിച്ചുവന്ന പല ആശയങ്ങളുടെെയുംം തുടക്കംം പ്രഭാാഷണങ്ങളിിൽ കടന്നു
വന്നിിട്ടുളള ധൈൈഷണിിക ചിിന്തകളാാണ്്. വാാക്കുകൾകൊ�ൊണ്ട്് ചരിിത്രംം സൃഷ്ടിിക്കുവാാനുംം ലോ�ോകംം
കീീഴടക്കുവാാനുംം മനുഷ്യയബോ�ോധത്തെ� വ്യയത്യയസ്തരീീതിിയിിൽ വഴിിതിിരിിച്ചുവിിടുവാാനുംം കഴിിയുംം. ഇത്രയേ�റെെ
സാാധ്യയതകളുളള പ്രഭാാഷണകല വലിിയൊ�ൊരു ശതമാാനവുംം പുരുഷന്റെ� തട്ടകമാായിി മാാറ്റിിത്തീീർത്തിി
ട്ടുളള പൊ�ൊതുബോ�ോധംം ചോ�ോദ്യം�ംചെ�യ്യപ്പെ�ടേ�ണ്ടതാാകുന്നു. ഒരു വിിഷയംം പഠിിക്കുന്നതിിൽ സ്ത്രീീകൾ
പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന കൌ�ൌതുകംം, സൂക്ഷ്മത, സമഗ്രത, ആശയലോ�ോകംം തുടങ്ങിി പ്രഭാാഷണകലയിിലെ�
സ്ത്രീീയുടെെ സാാധ്യയതകൾ അധിികമൊ�ൊന്നുംം പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടിില്ലാാത്ത സമൂഹമാാണ്് നമ്മുടേേത്്.
• വാാക്കുകൾ ഉറച്ചു സംംസാാരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ
• കൈൈകൾ ഉയർത്തിിപ്പിിടിിച്ച്് ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഉന്നയിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ
• ഇതു ശരിിയാാണോ�ോ? , നിിങ്ങൾ ആലോ�ോചിിച്ചു നോ�ോക്കൂ, ഈ പ്രവണത തിിരുത്തപ്പെ�ടേ�ണ്ടതല്ലേ�
തുടങ്ങിി പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിലെ� തെ�റ്റാായ പ്രവണതകളോ�ോട്് പ്രതിികരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ
മുകളിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ച ഓരോ�ോ സ്ത്രീീചിിത്രങ്ങളെെയുംം ബോ�ോധത്തിിലുംം അബോ�ോധത്തിിലുംം ഭയക്കുന്ന
പൊ�ൊതുസമൂഹമാാണ്് ഇവിിടെെയുളളത്്. സംംസാാരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയെ� നിിശബ്ദയാാക്കുന്ന, പ്രണയത്തിി
ന്റെ�യുംം ബന്ധങ്ങളുടെെയുംം പേ�രിിൽ കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തിി വളരാാൻ അനുവദിിക്കാാത്ത സ്ത്രീീചിിത്രങ്ങൾക്ക്്
നിിരവധിി ഉദാാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്്. എഴുതാാൻ മുറിിയിില്ലാാതിിരുന്നതല്ല, ചിിന്തിിക്കാാൻ സമയമിില്ലാാതെ�
പോ�ോയതാായിിരുന്നു സ്ത്രീീയുടെെ പ്രശ്നംം. ആദ്യയകാാല പ്രണയകഥകളിിലുംം ആത്മകഥകളിിലുമെെല്ലാം�ം സ്ത്രീീ
കളുടെെ പ്രയാാസങ്ങൾ തെ�ളിിഞ്ഞുകാാണാംം�. വേ�ദിികളിിൽ നിിന്നുംം പ്രഭാാഷണകലയിിൽനിിന്നുംം സ്ത്രീീകൾ
എത്രമാാത്രംം മാാറിിനിിന്നുവോ�ോ അത്രമാാത്രംം പുരുഷൻ അതിിനെ� കൈൈയ്യടക്കിിവച്ചു. സാാഹചര്യയങ്ങളെെ
തോ�ോല്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വേ�ദിികളിിൽ ആശയങ്ങളുംം അഭിിപ്രാായങ്ങളുംം വിിളിിച്ചുപറഞ്ഞ പെ�ൺശബ്ദങ്ങളെെ
വിിലയിിരുത്തുവാാനാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീകളുടെെ ഇടമല്ല പ്രസംംഗവേ�ദിികൾ
എന്ന ‘പൊ�ൊതുബോ�ോധ’ത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ധാാരണയുളള സ്ത്രീീകൾ പ്രഭാാഷണവേ�ദിിയിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ
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അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, സംംശയങ്ങൾ എന്നിിവയുംം പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� വിിഷയപ
രിിധിിൽ അന്വേ�േഷിിക്കുന്നു.

അവകാാശസമരത്തിിന്റെ� ചരിിത്രശബ്ദങ്ങൾ
മലയാാളത്തിിൽ പുറത്തിിറങ്ങിിയിിട്ടുളള ലോ�ോകത്തെ� മാാറ്റിിമറിിച്ച പ്രസംംഗങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ
മൂന്നുഭാാഗങ്ങളിിലാായിി മുപ്പത്തിിയെ�ട്ടോ�ോളംം പുരുഷപ്രഭാാഷണങ്ങളുംം ഒൻപത്് സ്ത്രീീപ്രഭാാഷണങ്ങളുംം
ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഭാാഗ്യയവശാാൽ നാാൽപ്പത്തിിയേ�ഴ്് പ്രഭാാഷണങ്ങളുംം പുരുഷന്മാാരുടേേതു മാാത്ര
മാായിില്ല. ചരിിത്രത്തിിലിിടംം നേ�ടുകയുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുകയുംം ചെ�യ്ത സ്ത്രീീപ്രഭാാഷകരെെ എളുപ്പംം
വിിസ്മരിിക്കാാൻ കഴിിയുകയുമിില്ല.
“എന്റെ� നേ�രേ� നോ�ോക്കൂ! എന്റെ� കൈൈകളിിലേ�ക്കു നോ�ോക്കൂ! ഞാാൻ നിിലമുഴുകയുംം വിിത്തുവിിത
യ്ക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്, കളപ്പുരകളിിൽ കൊ�ൊയ്തുകൂട്ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഒരൊ�ൊറ്റ പുരുഷനുംം എന്റെ� ഒപ്പമെെത്താാ
നാാവിില്ല. ഞാാൻ ഒരു സ്ത്രീീയല്ലേ�? എനിിക്ക്് ഒരു പുരുഷന്റെ�യത്രതന്നെ� പണിിയെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയുംം,
ഭക്ഷിിക്കാാൻ കഴിിയുംം- എനിിക്ക്് അത്രയുംം ഭക്ഷണംം ലഭിിക്കുമ്പോ�ോൾ ചാാട്ടയടിി സഹിിക്കാാനുംം
കഴിിയുംം. ഞാാൻ ഒരു സ്ത്രീീയല്ലേ�?” (2017:267).ആഫ്രിിക്കൻ അമേ�രിിക്കൻ അടിിമത്ത നിിരോ�ോധന
പ്രവർത്തകയാായ സോ�ോജോ�ോണർ ട്രൂത്ത്് 1851 ൽ സ്ത്രീീകളുടെെ അവകാാശങ്ങളെെ കുറിിച്ചു നടത്തിിയ
പ്രഭാാഷണങ്ങളിിലെ� ഭാാഗമാാണിിത്്. അടിിമത്തത്തിിനെ�തിിരെെയുളള പോ�ോരാാട്ടങ്ങളിിൽ സജീീവമാായിി
രുന്ന ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിലെ� സ്ത്രീീകളുടെെ പ്രാാതിിനിിധ്യംം� എന്ന നിിലയിിലുംം ട്രൂത്തിിന്റെ� പ്രഭാാഷണംം
വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടേ�ണ്ടതുണ്ട്്.

സ്ത്രീീകൾ വ്യയക്തിികളാാണോ�ോ
ഒരു പ്രസംംഗപ്രചാാരണംം എന്ന നിിലയിിൽ അമേ�രിിക്കയുടെെ വിിവിിധ ദേേശങ്ങളിിൽ ‘സ്ത്രീീകൾ വ്യയ
ക്തിികളാാണോ�ോ’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ പ്രസംംഗിിക്കുകയുംം സ്ത്രീീകളുടെെ വോ�ോട്ടവകാാശത്തിിനുവേ�ണ്ടിി
പ്രസംംഗങ്ങളിിലൂടെെ നിിയമവിിരുദ്ധമാായിി വോ�ോട്ടുചെ�യ്യാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത സൂസൻ ബിി.
ആന്റണിിയുടെെ പ്രസംംഗംം പുതുതലമുറ വാായിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ആധിികാാരിികവുംം വ്യയക്തവുംം ദൃഢവുമാായ
ഒരു സ്ത്രീീപ്രഭാാഷണംം എന്ന നിിലയിിൽ സൂസന്റെ� പ്രഭാാഷണംം ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ടേേണ്ടതാാകുന്നു. പ്രധാാന
ഭാാഗങ്ങൾ (2017:279-278) :
1. “നമ്മൾ ജനങ്ങൾ—നമ്മൾ വെ�ളളക്കാാരാായ പുരുഷന്മാാർ, അല്ലെ�ങ്കിിൽ പുരുഷന്മാാരാായ
പൌ�ൌരന്മാാർ അല്ല—നമ്മൾ മുഴുവൻ ജനതയുമാാണ്് ഈ ഐക്യയനാാടുകൾ രൂപീീകരിിച്ചത്്.
നാം�ം അതു രൂപീീകരിിച്ചത്് അനുഗ്രഹങ്ങളോ�ോ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമോ�ോ നൽകാാനല്ല, മറിിച്ച്് അവയെ�
സംംരക്ഷിിക്കാാനാാണ്്, നമ്മുടെെ പകുതിി ജനങ്ങൾക്കുംം ഭാാവിി തലമുറയിിലെ� പകുതിി ജനങ്ങൾ
ക്കുമല്ല, മറിിച്ച്് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കുമാാണ്്-പുരുഷന്മാാർക്കുംം സ്ത്രീീകൾക്കുമാാണ്്.”
2. “ഇപ്പോ�ോൾ തീീരുമാാനിിക്കാാനുളള ഒരേ� ഒരു ചോ�ോദ്യം�ം ഇതാാണ്് : സ്ത്രീീകൾ വ്യയക്തിികൾ
തന്നെ�യോ�ോ?”
3. “പരിിഹരിിക്കാാനാായിി ശേ�ഷിിക്കുന്ന ഒരേ�യൊ�ൊരു ചോ�ോദ്യം�ം ഇതാാണ്്- സ്ത്രീീകൾ അവകാാശങ്ങളുംം
കടമകളുമുളള വ്യയക്തിികളാാണോ�ോ”
4. “വ്യയക്തിികൾ ആയിിരിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സ്ത്രീീകൾ പൌ�ൌരന്മാാരുമാാണ്്.”
ബ്രിിട്ടീീഷ്് സ്ത്രീീകളുടെെ വോ�ോട്ടവകാാശങ്ങൾക്കാായുളള സമരംം നടത്തിിയ എമിിലിിൻ പാാങ്്ഗ (ർ)സ്റ്റ്് തന്റെ�
പ്രഭാാഷണത്തിിലൊ�ൊരിിടത്ത്് പറയുന്നു: “സ്ത്രീീകൾ എന്താാണെ�ന്നവർക്കറിിയിില്ല. സ്ത്രീീകൾ ഉണർന്നു
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പ്രവർത്തിിക്കുന്നതിിൽ കുറച്ചു വിിമുഖരാാണ്്, പക്ഷേ� ഒരിിക്കൽ ഉണർന്നാാൽ, തീീരുമാാനിിച്ചുറച്ചാാൽ
ഭൂമിിയിിലോ�ോ സ്വവർഗ്ഗത്തിിലോ�ോ ഉളള ഒന്നിിനുംം അതു തടയാാനാാവിില്ല; അത്് അസാാധ്യയമാാണ്്” (2017: 297)
സ്ത്രീീകൾക്കുവേ�ണ്ടിി സംംസാാരിിക്കുവാാനുംം അവകാാശങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് സ്ത്രീീകളെെത്തന്നെ� ബോ�ോധ്യയ
പ്പെ�ടുത്തുവാാനുംം ആഹ്വാാ�നംം നടത്തുന്ന സ്വവഭാാവമാാണ്് ഈ പ്രഭാാഷണങ്ങളിിലെ�ല്ലാാമുളളത്്. പൊ�ൊതു
പ്രഭാാഷണങ്ങളിിൽ അന്യയവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അപ്രസക്തമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സ്ത്രീീപ്രശ്നങ്ങളെെ
മുഖ്യയധാാരയിിലെ�ത്തിിക്കുവാാൻ സ്ത്രീീപ്രഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. സ്ത്രീീകളെെ സംംബന്ധിിച്ചിിട
ത്തോ�ോളംം പ്രഭാാഷണംം ഇവിിടെെ ഒരു കല മാാത്രമല്ലാാതാാവുകയുംം അവകാാശങ്ങൾക്കുവേ�ണ്ടിിയുളള
കലാാപമാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിങ്ങനെ�യാാണ്്.

കേ�രളീീയപരിിസരംം
സ്ത്രീീസമാാജവുംം ആദ്യയകാാല പ്രഭാാഷണങ്ങളുംം
സ്ത്രീീസമാാജങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ വേ�ദിിയിിൽ ഉറച്ചുസംംസാാരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകളെ� കണ്ടു
തുടങ്ങിിയത്്. തിിരുവനന്തപുരത്ത്് സ്ത്രീീസമാാജംം രൂപീീകരിിക്കേ�ണ്ടതിിനെ� കുറിിച്ചു നടത്തിിയ ആദ്യയയോ�ോ
ഗത്തിിലെ� അധ്യയക്ഷയാായ ബിി കല്യാാ�ണിിയമ്മയുടെെ ഉപക്രമപ്രസംംഗംം ഇപ്രകാാരമാാണ്്
“ഈ യോ�ോഗത്തിിന്റെ� ഉദ്ദേേശംം, പൊ�ൊതുവെ� എല്ലാാ ജാാതിികളിിലുംം അടങ്ങിിയ സ്ത്രീീജനങ്ങളുടെെ
ഉൽകർഷപ്രാാപ്തിിയാാണ്്. ഒരു വർഗ്ഗത്തിിനെ�മാാത്രംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയുംം , അന്യയവർഗ്ഗങ്ങളെ� ഒഴിിച്ചുംം
ഇങ്ങനെ� സമാാജംം ഏർപ്പെ�ടുത്തുന്നതു ലക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുകയല്ലാാ..... പരസ്പരംം സൌ�ൌഹൃദവുംം
സഹോ�ോദരീീഭാാവവുംം വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി പൊ�ൊതുവേ�യുളള ഒരു സ്ത്രീീസമാാജംം ആകുന്നു
ആവശ്യയമാായുളളത്്” (1909: 47-48)
സമാാജത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�, നടത്തിിപ്പ്്, ഘടന, വിിനിിമയ രീീതിികൾ എന്നിിവയെ� കുറിിച്ചെ�ല്ലാം�ം വ്യയക്ത
മാായ ധാാരണ ഭാാരവാാഹിികൾക്കുണ്ടാായിിരുന്നു. സ്ത്രീീകളെെ മുഖ്യയധാാരയിിലേ�ക്കു കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നതിിൽ
സമാാജങ്ങൾ വലിിയ പങ്കു വഹിിച്ചു. തിിരുവനന്തപുരംം സ്ത്രീീസമാാജത്തിിന്റെ� ഒന്നാാമത്തെ� വാാർഷിിക
യോ�ോഗത്തിിൽ റിിപ്പോ�ോർട്ടവതരണത്തിിനുശേ�ഷംം മിിസ്സിിസ്സ്് ബെ�ൻസിിലിി ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ പ്രസംംഗിിക്കുക
യുണ്ടാായിി.
“ലൈൈസിിയംം എന്ന നാാമധേ�യത്തോ�ോടുകൂടിി ലണ്ടനിിൽ ഒരു ക്ലബ്് ഉണ്ട്്. ഞാാൻ അതിിലെ� ഒരു
അംംഗമാാണ്്... ഇരിിക്കുന്നതിിനു വിിശാാലമാായ ശാാലകളുംം ,ലോ�ോകത്തുളള സകലമാാസിികകളുംം
വർത്തമാാനപത്രങ്ങളുംം ഉളള വാായനാാശാാലകളുംം , എഴുത്തുശാാലകളുംം , വാാദപ്രതിിവാാദശാാ
ലകളുംം അവിിടെെയുണ്ട്്. അതു വെ�റുംം ഒരു സാാമൂഹ്യയസംംഘംം അല്ല.അതിിലെ� അംംഗങ്ങളിിൽ
മിിക്കവാാറുംം സാാഹിിത്യംം�, സംംഗീീതംം,നവീീനശാാസ്ത്രംം, പത്രപ്രവർത്തനംം, കലാാവിിദ്യയ ഈ
വിിഷയങ്ങളിിൽ നിിപുണകളാായ സ്ത്രീീകളാാണ്്” (1909: 74).
1911-ൽ കെ�. ചിിന്നുഅമ്മ ചിിറക്കടവിിൽ സ്ത്രീീസമാാജത്തിിന്റെ� അധ്യയക്ഷപദംം അലങ്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
നടത്തിിയ പ്രസംംഗത്തിിൽ സമാാജത്തിിലൂടെെ സാാമൂഹ്യയ ഇടപെ�ടൽ, ലോ�ോകാാവസ്ഥ മനസ്സിിലാാക്കൽ,
സ്വവയംം മനസ്സിിലാാക്കൽ എന്നിിവയ്ക്കുളള അവസരംം ലഭിിക്കുമെെന്ന്് പറയുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം പ്രസംംഗ
ത്തിിന്റെ� വലിിയൊ�ൊരു ശതമാാനവുംം ഭാാര്യയ, അമ്മ, പുത്രിി എന്നീീ നിിലകളിിൽ സ്ത്രീീ വഹിിക്കേ�ണ്ടുന്ന
ചുമതലകളെ� പരാാമർശിിക്കുന്നവയാായിിരുന്നു. ഭർത്താാവിിനു ഈർഷ്യയയുണ്ടാാക്കാാതെ� പെ�രുമാാറേേ
ണ്ടുന്നവളാാണ്് സ്ത്രീീയെ�ന്ന ധാാരണ സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ� കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ പൂർണമാായുംം
വിിമർശനവിിധേ�യമാാക്കേ�ണ്ടുന്ന പ്രഭാാഷണംം തന്നെ�യാാണ്്.
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സമസ്തകേ�രള സാാഹിിത്യയപരിിഷത്തുംം സ്ത്രീീപ്രഭാാഷണങ്ങളുംം
സമസ്തകേ�രള സാാഹിിത്യയപരിിഷത്തിിന്റെ� സമ്മേ�ളനങ്ങളാാണ്് സ്ത്രീീപ്രഭാാഷകർ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന മറ്റൊ�ൊരു
ഇടംം. എന്നാാൽ ശതമാാനക്കണക്കിിൽ പുരുഷന്മാാരെെ അപേ�ക്ഷിിച്ച്് അത്് വളരെെ കുറവാായിിരുന്നു. ഉദാാഹര
ണത്തിിന്് 1925-ൽ മൂന്നു ദിിവസങ്ങളിിലാായിി ഇടപ്പളളിിയിിൽവച്ചുനടന്ന പരിിഷത്് സമ്മേ�ളനത്തിിൽ അഞ്ചു
സമ്മേ�ളനങ്ങളിിലാായിി പത്തോ�ോളംംപേ�ർ വേ�ദിിയിിൽ വന്നപ്പോ�ോൾ പ്രഭാാഷകയാായിി ഉണ്ടാായ സ്ത്രീീ അമ്പാാടിി
കാാർത്ത്യാാ�നിിയമ്മ മാാത്രമാാണ്്. ഒരാാൾക്കുമാാത്രംം ലഭിിക്കുന്ന അവസരത്തിിലുംം സ്ത്രീീകൾക്കുവേ�ണ്ടിി സംംസാാരിി
ക്കുവാാൻ പ്രഭാാഷകയാായിി ഉണ്ടാായ സ്ത്രീീ അമ്പാാടിി കാാർത്ത്യാാ�നിിയമ്മ മാാത്രമാാണ്്. ഒരാാൾക്കുമാാത്രംം ലഭിിക്കുന്ന
അവസരത്തിിലുംം സ്ത്രീീകൾക്കുവേ�ണ്ടിി സംംസാാരിിക്കുവാാൻ അക്കാാലത്തെ� പ്രഭാാഷകരാായ സ്ത്രീീകൾ ശ്രദ്ധിിച്ചിിരുന്നു.
സ്ത്രീീകളുംം സാാഹിിത്യയവുംം എന്ന വിിഷയത്തെ� ആസ്പദമാാക്കിിയാാണ്് അമ്പാാടിി കാാർത്ത്യാാ�നിിയമ്മ സംംസാാരിിച്ചത്്.
1928- ൽ പരിിഷത്് സമ്മേ�ളനത്തിിൽ തരവത്ത്് അമ്മാാളു അമ്മ നടത്തിിയ പ്രഭാാഷണംം, സമസ്തകേ�രള സാാഹിി
ത്യയപരിിഷത്തിിന്റെ� പതിിനൊ�ൊന്നാംം� സമ്മേ�ളനത്തിിൽ ടിി. സിി. കല്യാാ�ണിിയമ്മ നടത്തിിയ അധ്യയക്ഷപ്രസംംഗംം
എന്നിിവ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടവയാാണ്്. കാാർത്ത്യാാ�നിിയമ്മയുടെെ പ്രഭാാഷണംം സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച
സാാഹിിത്യയപ്രഭവംം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലുംം കല്യാാ�ണിിയമ്മയുടെെയുംം അമ്മാാളു അമ്മയുടെെയുംം പ്രഭാാഷണംം സഹൃദയ,
ലക്ഷ്മീീഭാായ്് എന്നീീ മാാസിികകളിിലുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

അർത്ഥശൂന്യയമാായ സന്ദേ�ഹങ്ങൾ, വ്യയക്തമാായ നിിലപാാടുകൾ
ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ അദ്ധ്യയക്ഷപ്രസംംഗങ്ങൾ അലങ്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വേ�ദിികളിിൽ സംംസാാരിിച്ചിിരുന്ന
പെ�ൺശബ്ദങ്ങളിിലെ� സംംശയങ്ങൾ, അതിിശയോ�ോക്തിി, ഭയംം, ഭവ്യയത എന്നിിവ കാാണാാതിിരിി
ക്കാാൻ കഴിിയിില്ല. ഒരു വേ�ദിിയെ� നിിയന്ത്രിിക്കേ�ണ്ടുന്ന വ്യയക്തിിയാാണ്് അദ്ധ്യയക്ഷപദത്തിിലിിരിിക്കുക.
വേ�ദിിയെ�യുംം സദസ്സിിനെ�യുംം നിിയന്ത്രിിക്കുവാാനുംം മേേൽനോ�ോട്ടംം നിിർവഹിിക്കുവാാനുംം കഴിിയുന്ന പ്രസ്തുത
പദവിി നിിസ്സാാരമല്ല. ചെ�റുതുംം വലുതുമാായ വ്യയത്യയസ്ത പരിിപാാടിികൾ, സമ്മേ�ളനങ്ങൾ, സാാഹിിത്യയസ
ദസ്സുകൾ എന്നിിവിിടങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം കാാലങ്ങളാായിി ഈ നിിയന്ത്രണത്തിിന്റെ� ചുമതല ബോ�ോധപൂർ
വമോ�ോ അല്ലാാതെ�യോ�ോ ഏറ്റെെടുത്തുവന്നിിട്ടുളളത്് കൂടുതലാായുംം പുരുഷന്മാാരാാണ്്. ഇവിിടെെ ഏറ്റെെടുക്കുക
എന്ന പദത്തിിലുംം പ്രശ്നമുണ്ട്്. കല്പിിച്ചുനൽകിിയിിട്ടുളളതെ�ന്നാാണ്് കൂടുതൽ ശരിി. നാാളിിതുവരെെയുളള
സാാഹിിത്യയ-രാാഷ്ട്രീീയ-മത സമ്മേ�ളനങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഇത്് കൂടുതൽ വ്യയക്തമാാകുംം.
അദ്ധ്യയക്ഷൻ സദസ്സിിനെ� അലങ്കരിിക്കുക, വേ�ദിിയെ� നിിയന്ത്രിിക്കുക,വിിശദമാായ പ്രസംംഗംം അവതരിിപ്പിി
ക്കുക എന്നിിങ്ങനെ�യാാണല്ലോ�ോ. തനിിക്കുകിിട്ടിിയ അവസരംം അർഹതപ്പെ�ട്ടതാാണോ�ോ എന്ന്് സ്ത്രീീകൾ
സന്ദേ�ഹിിക്കുന്നത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. പ്രതിിഭയുംം അനുഭവവുംം ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം വേ�ദിിയിിലിിരിിക്കുന്ന
ആരെെക്കാാളുംം ബൌ�ൌദ്ധിികജ്ഞാാനമുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം തനിിക്കു കഴിിവു കുറവാാണെ�ന്ന ഭയവുംം സംംശയവുംം
അവൾ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. പെ�തുബോ�ോധംം സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുത്ത പിിൻവലിിയൽ കൂടിിയാാണിിത്്.
1942-ലെ� തിിരുവിിതാംം�കൂർ സ്റ്റേ�റ്റ്് കോ�ോൺഗ്രസ്സിിന്റെ� മൂന്നാാമത്് വാാർഷിിക സമ്മേ�ളനത്തിിൽ അക്കമ്മ
ചെ�റിിയാാൻ നടത്തിിയ അദ്ധ്യയക്ഷ പ്രഭാാഷണത്തിിലെ� ആദ്യയഭാാഗംം നോ�ോക്കുക
മനുഷ്യയസ്വാാ�തന്ത്യയപ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� പുരോ�ോഗതിിക്കുവേ�ണ്ടിി, എത്ര നിിസ്സാാരമാായ തോ�ോതിിലെ�ങ്കിിലുംം
ഒരു സംംഭാാവന ചെ�യ്യേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്ന ഈ സമ്മേ�ളനത്തിിന്റെ� പര്യാ�ാലോ�ോചനകളെെ നയിിക്കയുംം
നിിയന്ത്രിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ബഹുമതിി, അതിിന്റെ� ഭാാരംം താാങ്ങുവാാൻ അശക്തമാായ എന്റെ� ചുമലിി
ലാാണല്ലോ�ോ വന്നുചേ�ർന്നത്് എന്നോ�ോർക്കുമ്പോ�ോൾ എന്റെ� ഉത്സാാഹംം മന്ദഗതയിിലാാവുകയുംം മനസ്സ്്
പരിിക്ഷീീണമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്് (2014: 206)
ചുമതല വന്നുചേ�ർന്നതിിലെ� അങ്കലാാപ്പ്് ഇവിിടെെ അവസാാനിിക്കുന്നിില്ല. തന്റെ� യോ�ോഗ്യയത ഒരു
സംംശയംം തന്നെ�യാായിി അവശേ�ഷിിക്കുന്നു.
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മഹത്താായ ഈ ബഹുമതിി വഹിിക്കുവാാൻ എല്ലാാവിിധത്തിിലുംം എന്നേ�ക്കാാൾ അവകാാശമുളള
അനേ�കംം ദേേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നിിട്ടുംം എന്നെ� ഈ സ്ഥാാനത്തേ�ക്ക്് തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തതിിന്റെ�
ഔചിിത്യംം� എനിിക്കു മനസ്സിിലാാക്കാാൻ കഴിിയുന്നിില്ല. ഉത്തരവാാദിിത്വവമേ�റിിയ ഈ സ്ഥാാനത്തിിന്റെ�
ഗൌ�ൌരവത്തെ�പ്പറ്റിി ആലോ�ോചിിക്കുന്തോ�ോറുംം ഇതിിനോ�ോടനുബന്ധിിച്ച കൃത്ത്യയവങ്ങളുടെെ നിിർവഹണ
ത്തിിനുളള എന്റെ� അപ്രാാപ്തിി എനിിക്കു മനസ്സിിലാാകുന്നു (206)
മറ്റുളളവർ കാാരുണ്യയവുംം ദയയുംം കാാണിിച്ചതുകൊ�ൊണ്ട്് ലഭ്യയമാായ അധ്യയക്ഷപദംം എന്നു ചിിന്തിിക്കുന്ന
താാണ്് തുടർന്നുളള വാാക്കുകൾ:
ഈ സ്ഥാാനത്ത്് എന്നെ� അവരോ�ോധിിക്കാാൻ പ്രേ�രകമാായിി നിിന്ന നിിങ്ങളുടെെ കാാരുണ്യയബുദ്ധിിയുടെെ
നീീർച്ചാാലുകൾ, എന്റെ� കർത്തവ്യയനിിർവഹണത്തിിന്റെ� പര്യയവസാാനത്തിിനുമുമ്പാായിി വറ്റിിപ്പോ�ോകുക
യിില്ലെ�ന്ന്് ഞാാൻ ഉറച്ചുകൊ�ൊളളട്ടെെ (206).
മുകളിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ച മൂന്നു സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം പ്രഭാാഷക സ്വവയംം വിിലയിിരുത്തുന്നത്് ശ്രദ്ധിിക്കുക:
• ഭാാരംം താാങ്ങാാൻ അശക്ത
• എന്റെ� അപ്രാാപ്തിി
• എന്നെ� അവരോ�ോധിിക്കാാൻ പ്രേ�രകമാായ കാാരുണ്യയബുദ്ധിി
തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ� സമരമുഖത്തുനിിന്നുംം ആദ്യം�ം എനിിക്കുനേ�രെെ നിിറയൊ�ൊഴിിക്കൂ എന്ന്് ധീീരതയോ�ോടെെ
വിിളിിച്ചുപറഞ്ഞ പെ�ൺശബ്ദമാാണ്് അക്കമ്മ ചെ�റിിയാാൻ. ജീീവിിതംം തന്നെ� സമരമാാക്കിിയ അക്കമ്മ
ചെ�റിിയാാന്് ഒരു അദ്ധ്യയക്ഷപദത്തിിലിിരിിക്കുവാാനുംം പ്രഭാാഷണംം ചെ�യ്യുവാാനുംം തന്റെ� യോ�ോഗ്യയതയെ�
കുറിിച്ച്് സന്ദേ�ഹിിക്കേ�ണ്ട കാാര്യയമിില്ല. പ്രഭാാഷണത്തിിൽ പുരുഷൻ വഹിിച്ചിിരുന്ന മേ�ൽക്കോ�ോയ്മ
തന്നെ�യാാണ്് ഇത്തരത്തിിൽ ചിിന്തിിപ്പിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ പ്രഭാാഷണത്തിിന്റെ� തുടക്കത്തിിലുണ്ടാായ
കേ�വലമാായ സന്ദേ�ഹംം പിിന്നീീടുണ്ടാായിില്ലെ�ന്നതുംം ശ്രദ്ധേ�യംം. സൂക്ഷ്മവുംം ഇരുത്തംം വന്നതുമാായ പ്ര
ഭാാഷണമാാണ്് അക്കമ്മ അവിിടെെ നടത്തിിയത്്. ഇന്ത്യയൻ നാാഷണൽ കോ�ോൺഗ്രസ്സിിന്റെ� യുദ്ധനയംം,
ഇന്ത്യയയുടെെ സ്വവതന്ത്ര്യംം� , ജനകീീയ ഭരണംം, സമുദാായ മൈൈത്രിി തുടങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങളെെല്ലാംം� സൂക്ഷ്മത
യോ�ോടെെ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന അക്കമ്മയെ� പ്രഭാാഷണത്തിിൽ കാാണാംം�. തന്റെ� പ്രസംംഗത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ട
വിിഷയത്തെ�യുംം വിിഷയപരിിധിിയെ�യുംം പറ്റിി കൃത്യയമാായ ധാാരണയുംം ബോ�ോധ്യയവുംം അവർക്കുണ്ടെ�ന്ന്്
വ്യയക്തംം. നിിരവധിി പ്രസംംഗങ്ങൾ കേ�ൾക്കുകയുംം അരുണ ആസിിഫലിി, അമ്മു സ്വാാ�മിിനാാഥൻ
തുടങ്ങിിയ വനിിതകളുടെെ പ്രസംംഗങ്ങൾ ആകാംം�ക്ഷയോ�ോടെെ കേ�ട്ടുനിിൽക്കുകയുംം ചെ�യ്ത ഓർമ അവർ
ആത്മകഥയിിൽ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്് (2014: 41). മാാത്രവുമല്ല ഉച്ചഭാാഷിിണിിയിില്ലാാതിിരുന്ന സമയത്തുംം വലിിയ
ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിിടയിിൽ അക്കമ്മ ചെ�റിിയാാൻ എന്ന സമരനാായിിക പ്രസംംഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊ
ണ്ടുതന്നെ� പ്രഭാാഷകയാായ അക്കമ്മ ചെ�റിിയാാൻ ഒരു വേ�ദിിയിിൽനിിന്നുംം താാൻ അഭിികാാമ്യയയാാണോ�ോ
എന്ന്് സന്ദേ�ഹപ്പെ�ടേേണ്ടതിില്ല.
ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിിസഭയിിൽ ടിി.സിി. കല്യാാ�ണിിയമ്മ തന്റെ� പ്രസംംഗംം ആരംംഭിിക്കുന്നതുംം
കഴിിവിിനെ� കുറിിച്ചുളള ചെ�റിിയ സന്ദേ�ഹത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണ്്. കഥകളിിയിിൽ വൻവേ�ഷങ്ങൾക്കിിടയിിൽ
അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കോ�ോമാാളിികളെെ ഓർത്താാവണംം മാാമ്മൻമാാപ്പിിള തന്നെ� പ്രസംംഗത്തിിനു ക്ഷ
ണിിച്ചിിട്ടുണ്ടാാവുകയെ�ന്ന ബാാലിിശമാായ സംംശയമാാണ്് ആമുഖത്തിിൽ പറയുന്നത്് (1911:42). സ്ത്രീീകൾ
പൊ�ൊതുവേ�ദിികളിിൽ സംംസാാരിിക്കുന്നത്് വിിരളമാായിിരുന്ന ഒരു കാാലത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവമാാണ്് ഇവിിടെെ
കല്യാാ�ണിിയമ്മയുടെെ വാാക്കുകളുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. പ്രസംംഗവേ�ദിികളിിലെ� പെ�ൺശബ്ദങ്ങളുടെെ
മുൻമാാതൃകകൾ കുറവാായതുകൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം തന്റെ� ശബ്ദത്തെ�യുംം സാാന്നിിധ്യയത്തെ�പ്പോ�ോലുംം അവർ
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സംംശയിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ ആമുഖത്തിിലെ� ഈ പരിിമിിതിിയെ� മാാറ്റിി നിിർത്തിി, വിിഷയത്തിിലേ�ക്ക്്
കടക്കുമ്പോ�ോൾ കാാര്യയഗൌ�ൌരവത്തോ�ോടെെ ചിിന്തിിക്കുകയുംം ആശയസംംവേ�ദനംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
പ്രഭാാഷകയെ� കാാണാംം�. ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിിയുംം സ്ത്രീീകളുംം എന്ന വിിഷയത്തെ� അധിികരിിച്ചാാണ്് കല്യാാ�
ണിിയമ്മ പ്രസംംഗിിച്ചത്്. കല്യാാ�ണിിയമ്മയുടെെ പ്രസംംഗംം തുടർന്നത്് വിിമർശനത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണ്്.
“ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിിസഭ തുടങ്ങിിയിിട്ട്് എത്രകാാലമാായിി? ഇതുവരെെയാായിി അതിിൽ ഒരു സ്ത്രീീയേ�
യെ�ങ്കിിലുംം സാാമാാജിികസ്ഥാാനംം വഹിിപ്പാാൻ ക്ഷണിിച്ചിിട്ടുളളതാായിി ഞാാൻ കേ�ട്ടിിട്ടിില്ല.” (1911:42)
ഇതു കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോൾ നേ�രത്തേ� സൂചിിപ്പിിച്ചതുപോ�ോലെ� ആമുഖത്തിിൽ പറയുന്നത്് ബാാലിിശമാായ
സന്ദേ�ഹമോ�ോ പരിിമിിതിിയോ�ോ അല്ലെ�ന്നുംം തന്ത്രപരമാായ വിിമർശനംം കൂടിിയാാണെ�ന്നുംം ഇന്നു വാായിി
ക്കേ�ണ്ടിിവരുംം. സദസ്സിിലേ�ക്ക്് കയറിിച്ചെ�ന്ന ഒരു സ്ത്രീീയുടെെ കനമുളള ശബ്ദംം കൂടിിയാാണത്്. തുടക്കംംമു
തൽക്കുതന്നെ� സ്ത്രീീകളുടെെ പൊ�ൊതുവേ�ദിിയിിലെ� പ്രവേ�ശനത്തെ� കുറിിച്ച്് സഭയിിലിിരിിക്കുന്നവരെെ കൂടിി
ചിിന്തിിപ്പിിക്കുക എന്നതുമാാവാം�ം ലക്ഷ്യംം�. അടുത്ത ഘട്ടത്തിിൽ കല്യാാ�ണിിയമ്മ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാാന
വാാദങ്ങൾ നോ�ോക്കുക (1911: 42)
• സകല കലാാവിിദ്യയകളിിലുംം പൌ�ൌരുഷവിിദ്യയയാായ ആയുധാാഭ്യാ�ാസത്തിിലുംം അതിിവിിദഗ്ദ്ധകളാായ
സ്ത്രീീകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്നുളളതിിനു സംംശയമിില്ല.
• സ്ത്രീീകൾ ഭർത്താാക്കന്മാാരൊ�ൊരുമിിച്ച്് ജനസഭയിിലെ�ന്നപോ�ോലെ� യുദ്ധാാങ്കണങ്ങളിിലുംം പ്രവേ�
ശിിച്ചിിരുന്നു
• സ്ത്രീീകളെെ ഇനിിയുംം നിിസ്സാാരമാായിി കരുതുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിൽ അതു കുറേ� സാാഹസമാാണെ�ന്ന്്
എല്ലാാവരുംം അറിിയേ�ണ്ട സമയമാായിിരിിക്കുന്നു.
മൂന്നാാമത്തെ� വാാദംം എത്ര മനോ�ോഹരമാായ മുന്നറിിയിിപ്പാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് ചിിന്തിിക്കുക. പ്രഭാാഷണത്തിി
ലൂടെെ പ്രധാാനമാായ രണ്ടു അപേ�ക്ഷകളാാണ്് കല്യാാ�ണിിയമ്മ സഭാം�ംഗങ്ങൾക്കുമുന്നിിൽ വയ്ക്കുന്നത്്.
1. സ്ത്രീീകളെെ ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിിസഭയിിലെ� അംംഗങ്ങളാാക്കുക. ഇത്രകാാലംം അംംഗങ്ങളാാ
ക്കാാൻ താാമസിിച്ചതിിനു പകരമാായിി പകുതിി വരിിസംംഖ്യയ മാാത്രമേ� സ്ത്രീീകളോ�ോട്് വാാങ്ങാാൻ
പാാടുളളൂ.
2. ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിിയുടെെ ഭാാഗമാായുളള മാാസിിക സ്ത്രീീകളെെ നിിസ്സാാരകളാായിി കരുതിി മാാറ്റിി
നിിർത്താാതിിരിിക്കുക.സ്ത്രീീകൾക്ക്് ഉപകാാരപ്പെ�ടുന്ന വിിധത്തിിലുംം ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയത്തോ�ോ
ടുളള പ്രതിിപത്തിി നിിലനർത്തുന്നതിിനുംം ശ്രമിിക്കുക (1911:43)
പൊ�ൊതുവേ�ദിികളിിൽ സ്ത്രീീകൾക്ക്് സംംസാാരിിക്കാാനുളള അവസരങ്ങൾ കിിട്ടാാതിിരുന്ന സാാഹചര്യയത്തിിൽ
അത്തരമൊ�ൊരവസരംം വന്നുചേ�ർന്നപ്പോ�ോൾ കല്യാാ�ണിിയമ്മ എന്ത്് സംംസാാരിിച്ചു എന്നതുതന്നെ�യാാണ്്
പ്രധാാനംം. താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീസമൂഹത്തിിനുവേ�ണ്ടിി ആർജവത്തോ�ോടെെ കല്യാാ�ണിിയമ്മ സംംസാാരിിച്ചു.

ചലച്ചിിത്രങ്ങളിിലെ� തെ�റ്റിിദ്ധരിിപ്പിിക്കൽ
പ്രഭാാഷണകലയുടെെ ഉടമസ്ഥാാവകാാശംം മുഴുവനാായുംം പുരുഷനുകൊ�ൊടുക്കുന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിന്റെ�
ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് ചലച്ചിിത്രങ്ങളിിലൂടെെ നടന്നത്്. സമൂഹംം സിിനിിമയെ�യുംം സിിനിിമ സമൂഹത്തെ�യുംം
പരസ്പരംം സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രഭാാഷണകലയുടെെ ചിിത്രീീകരണത്തിിലുംം ഈ സ്വാാ�ധീീനംം കൃത്യയമാായിി
നടന്നു. പ്രാാർത്ഥന, നന്ദിി, മംംഗളശ്ലോ�ോകംം എന്നിിവ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകളെ�യാാണ്് പൊ�ൊതുവാായിി
ചലച്ചിിത്രങ്ങളിിൽ ആവിിഷ്കരിിച്ചിിട്ടുളളത്്. ഉദ്്ഘാാടനസമ്മേ�ളനങ്ങൾ, മീീറ്റിിങ്ങുകൾ, പൊ�ൊതു ചടങ്ങുകൾ
തുടങ്ങിിയ രംംഗങ്ങളിിലൊ�ൊന്നുംം പ്രഭാാഷകയാായ സ്ത്രീീയെ� കാാണാാറിില്ല. വീീണവാായന, പാാട്ടുപാാടൽ,
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നൃത്തംം തുടങ്ങിിയവ മാാത്രമാാണ്് സ്ത്രീീയുടേേതാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. വീീണ വാായിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയെ�
ഉത്തമയാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന സിിനിിമ, പൊ�ൊതു ഇടത്തിിൽ ഇടപെ�ടുന്ന, നിിലപാാടുകളോ�ോടെെ സംംസാാ
രിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയെ� തമാാശരൂപേ�ണയാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. പ്രതിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം
പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഗമാായിി നിിന്ന സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങൾ സിിനിിമയിിൽ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
പ്രഭാാഷകയാായ, വേ�ദിിയിിൽ നന്നാായിി സംംസാാരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയെ� അധിികമൊ�ൊന്നുംം അവതരിിപ്പിിച്ചു
കണ്ടിില്ല. എന്നാാൽ അവതരിിപ്പിിച്ച ചിില സിിനിിമകൾ നോ�ോക്കാംം�

1. ആരാാന്റെ� മുല്ല കൊ�ൊച്ചുമുല്ല (സംംവിിധാാനംം- ബാാലചന്ദ്രമേ�നോ�ോൻ)
കഥാാപാാത്രംം: കസ്തൂർബമഹിിളാാസമാാജംം പ്രസിിഡന്റാായ മഹേ�ശ്വവരിിയമ്മ (ലക്ഷ്മിി)
സമാാജത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി മിിശ്രവിിവാാഹംം നടത്താാൻ നേ�തൃത്വംം� നൽകുന്ന മഹേ�ശ്വവരിിയമ്മയുടെെ
പ്രഭാാഷണംം ഇങ്ങനെ�: “ജാാതിിയുടെെയുംം മതത്തിിന്റെ�യുംം വന്മതിിലുകൾ തകർക്കേ�ണ്ട സമയംം
അതിിക്രമിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. മാാറ്റത്തിിന്റെ� ശംംഖൊ�ൊലിി നാംം� കേ�ൾക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു” എന്നാാൽ മിിശ്രവിി
വാാഹവേ�ദിിയിിൽ മഹേ�ശ്വവരിിയമ്മയുടെെ മകളുംം മറ്റൊ�ൊരു മതക്കാാരനാായ ചെ�റുപ്പക്കാാരനുംം വിിവാാഹംം
കഴിിക്കാാനാായിി എത്തുന്നതോ�ോടെെ വെ�പ്രാാളപ്പെ�ട്ട്് കരഞ്ഞു നിിലവിിളിിക്കുന്നു മഹേ�ശ്വവരിിയമ്മ. പുരോ�ോഗ
മനാാശയങ്ങളുടെെ പിിൻവാാതിിലിിനെ� സറ്റയറാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ഇവിിടെെ. മഹേ�ശ്വവരിിയമ്മ
എന്ന ശക്തമാായ കഥാാപാാത്രംം ദുർബലയാായിിത്തന്നെ� അവശേ�ഷിിക്കുന്നു.

2.സമൂഹംം
സമൂഹംം എന്ന സനിിമയിിൽ സുഹാാസിിനിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന രാാജലക്ഷ്മിി എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയരംംഗത്തേ�ക്കുളള കടന്നുവരവിിന്റെ� ആദ്യയഘട്ടത്തിിൽ രാാജലക്ഷ്മിിക്കുവേ�ണ്ടിി സംംസാാരിിക്കുന്നത്്
ബാാലൻപൊ�ൊതുവാാൾ (നെ�ടുമുടിി വേ�ണു) ആണ്്. എംം. എൽ. എ. സ്ഥാാനത്തേ�ക്ക്് നോ�ോമിിനേ�ഷൻ
കൊ�ൊടുക്കാാൻ പറയുമ്പോ�ോൾ “രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് എനിിക്ക്് എന്തെ�ങ്കിിലുംം വിിവരമുണ്ടോ�ോ. ലോ�ോക
ത്തെ�ന്ത്് നടക്കുന്നു,ആളുകളുടെെ പ്രശ്നങ്ങളെെന്തൊ�ൊക്കെ�യാാണ്്..ഒന്നുംം എനിിക്കറിിയിില്ല.. പത്രംംതന്നെ�
ഞാാൻ ശരിിക്ക്് വാായിിക്കാാറിില്ല..” എന്നു രാാജലക്ഷ്മിി പറയുന്നത്് സ്ത്രീീകൾ സ്വവയംം കഴിിവിില്ലാാത്തവരാായിി
കാാണുന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫലനമാാണ്്. ആദ്യയമാായിി സംംസാാരിിക്കുമ്പോ�ോൾ പേ�ടിിച്ച്്
വിിറക്കുന്ന രാാജലക്ഷ്മിിയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. “പ്രിിയപ്പെ�ട്ടവരേ�. . .ഞാാൻ. . .എന്റെ� . . പ്രിിയപ്പെ�ട്ടവരേ�..
എനിിക്ക്്”. എന്നാാൽ അപൂർണ്ണമാായിി നിിർത്തിിപ്പോ�ോകുന്ന പ്രസംംഗംം ഏറ്റെെടുത്തുകൊ�ൊണ്ട്് ബാാലൻ
പൊ�ൊതുവാാൾ സംംസാാരിിക്കുന്നു. സ്ത്രീീയുടെെ പേ�ടിി, സഭാാകമ്പംം, പ്രസംംഗംം നടത്തുന്നതിിലുളള പരിിചയ
ക്കുറവ്് എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ഇവിിടെെ ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. എന്നാാൽ ചിിത്രത്തിിന്റെ� മധ്യയഭാാഗത്തോ�ോടുകൂടിി
ശക്തമാാട നിിലപാാടുകളുളള നേ�താാവാായിി രാാജലക്ഷ്മിി മാാറുന്നു. അവസരങ്ങൾ കിിട്ടാാത്തതുകൊ�ൊണ്ടു
മാാത്രമാാണ്് സ്ത്രീീനേ�തൃത്വവങ്ങൾ സമൂഹത്തിിന്റെ� പിിൻനിിരയിിലാായിിപ്പോ�ോയത്്.

മാാഞ്ഞുപോ�ോകാാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ, നിിലപാാടുകൾ
കേ�രളചരിിത്രത്തിിലെ� നവോ�ോത്ഥാാനസമരങ്ങളിിലുംം സ്ത്രീീ മുന്നേ�റ്റങ്ങളിിലുംം രാാഷ്ട്രീീയത്തിിലുംം എല്ലാാക്കാാ
ലത്തുംം സ്ത്രീീകളുമുണ്ട്്. അവിിടങ്ങളിിലെ�ല്ലാംം� ബുദ്ധിിയുളള, നിിലപാാടുളള, വ്യയക്തിിത്വവമുളള സ്ത്രീീകളുടെെ
ശബ്ദങ്ങളുംം കേ�ട്ടിിരുന്നു. കാാലാാനുസൃതമാായിി അതിിനെ� ഇവിിടെെ ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം വിിവേ�ക
ത്തോ�ോടെെ സംംസാാരിിക്കുന്ന പെ�ൺശബ്ദങ്ങൾ വ്യയത്യയസ്തമേ�ഖലകളിിൽ നിിറഞ്ഞുനിിന്നു. ലളിിതാംം�ബിിക
അന്തർജ്ജനംം, പാാർവതിി നെ�ന്മിിനിിമംംഗലംം, ദേ�വകിി നിിലയങ്ങോ�ോട്്, അക്കമ്മ ചെ�റിിയാാൻ,
ഗൌ�ൌരിിയമ്മ, മുതുകുളംം പാാർവതിിയമ്മ, സരസ്വവതിിയമ്മ, സുഗതകുമാാരിി, സാാറാാജോ�ോസഫ്്, പിി. ഗീീത,
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ശാാരദക്കുട്ടിി, ജെ� ദേ�വിിക, കെ� ആർ മീീര, കെ� കെ� ശൈൈലജ എന്നിിങ്ങനെ� പോ�ോകുന്നു ആ നിിര.

പ്രസംംഗവേ�ദിിയിിലെ� ശ്രദ്ധേ�യമാായ ചിില സന്ദർഭങ്ങൾ
1932- ൽ തളിിപ്പറമ്പിിൽ വച്ചുനടന്ന നമ്പൂതിിരിിയുവജനസമ്മേ�ളനത്തിിൽ പ്രസംംഗിിച്ച പാാർവതിി നെ�ന്മിിനിിമംംഗ
ലത്തിിന്റെ� വാാക്കുകൾ : ‘ആദർശംം പ്രസംംഗിിച്ചുനടക്കുന്നവർ നമ്മുടെെയിിടയിിൽ ധാാരാാളമുണ്ട്്. അതെ�ളുപ്പമാാണ്്. സ്വവന്തംം
പ്രവൃത്തിികൊ�ൊണ്ടു മാാതൃക സൃഷ്ടിിക്കുവാാൻ വെ�മ്പുന്ന ധീീരാാത്മാാക്കളാാണ്് പരിിവർത്തനത്തിിനു ദാാഹിിക്കുന്ന സമുദാായത്തിിന്്
ഇന്നാാവശ്യംം�. ഞാാൻ ചോ�ോദിിക്കട്ടെെ, ഒരനാാഥ വിിധവ പുനർവിിവാാഹത്തിിന്് ഒരുമ്പെ�ടുകയാാണെ�ങ്കിിൽ ആ ഭാാഗ്യംം�കെ�ട്ടവളെെ
കൈൈക്കൊ�ൊള്ളാാൻ നിിങ്ങളാാരെെങ്കിിലുംം തയ്യാാറാാണോ�ോ?’ (2016:173)

“ആരുടെെ മുമ്പിിലുംം നമ്മൾ തലകുനിിക്കേ�ണ്ടതിില്ല. നമ്മൾ രണ്ടാംം�കിിടക്കാാരല്ല. കൊ�ൊളളരു
താാത്തവരല്ല. ആരുടെെയുംം ചവിിട്ടുകൊ�ൊള്ളേ�ണ്ടവരല്ല. ആരാാലുംം ആക്രമിിക്കപ്പടേേണ്ടവളോ�ോ
ആരുടെെയെ�ങ്കിിലുംം കാാരുണ്യയത്തിിൽ ജീീവിിക്കേ�ണ്ടവളോ�ോ അല്ല. വേ�ല ചെ�യ്തു ജീീവിിക്കാാൻ
കഴിിവുളളവളാാണ്് ” (സുഗതകുമാാരിി അന്താാരാാഷ്ട്ര വനിിതാാദിിനത്തിിൽ നടത്തിിയ പ്രഭാാഷണംം)
“കഴിിഞ്ഞതെ�രഞ്ഞടുപ്പിിൽ എൽഡിിഎഫിിന്റെ� മുഖ്യയമന്ത്രിിയാായിിട്ട്് നിിൽക്കാാൻ എന്നെ� വന്നു
വിിളിിച്ചവരാാണ്്. ഞാാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ� ആദ്യം�ം എന്തിിനാാ കളഞ്ഞതെ�ന്ന്്. മന്ത്രിിയാായാാലുംം
മുഖ്യയമന്ത്രിിയാായാാലുംം പാാർട്ടിിസെ�ക്രട്ടറിിയാായാാലുംം പാാർട്ടിിമെെമ്പറാായാാലുംം പ്രവർത്തനംം
ജനങ്ങൾക്കുവേ�ണ്ടിിയാായിിരിിക്കണംം. ജനങ്ങളുടെെ സ്നേ�ഹംം സമ്പാാദിിക്കാാനാായിിരിിക്കണംം.
അവരുടെെ പ്രശ്നംം പരിിഹരിിക്കണംം” (ഗൌ�ൌരിിയമ്മ)
“രാാഷ്ട്രീീയംം ജനസേ�വനത്തിിനുവേ�ണ്ടിിയാായിിരിിക്കണംം” (അരുവിിക്കര തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പു പ്രചാാ
രണവേ�ദിിയിിലെ� ഗൌ�ൌരിിയമ്മയുടെെ വാാക്കുകൾ)
പ്രസംംഗവേ�ദിികളിിൽനിിന്നുംം അകലംം പാാലിിക്കേ�ണ്ടുന്നവരല്ല സ്ത്രീീകൾ. അഭിിപ്രാായങ്ങൾ തുറന്നുപ
റയാാനുംം അഭിിപ്രാായവ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ ശങ്കകൾക്കിിടയിില്ലാാതെ� വിിളിിച്ചുപറയാാനുംം സ്ത്രീീകൾ വേ�ദിികൾ
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുകതന്നെ� വേ�ണംം. പുരുഷൻ സംംസാാരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അയാാളുടെെ വാാക്കുകളെെയുംം
സ്ത്രീീ സംംസാാരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ബാാഹ്യയപ്രകൃതത്തെ�യുംം നിിരീീക്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന കേ�ൾവിിസമൂഹത്തെ�
പുതുക്കിിപ്പണിിയണംം. വേ�ദിിയിിലേ�ക്ക്് സ്ത്രീീകളെെ കൈൈപിിടിിച്ചുയർത്താാൻ ഇനിി ആരുംം വരിില്ല. അബോ�ോ
ധത്തിിൽ അടിിയുറച്ചുപോ�ോയ അധിികാാരപരത അത്രമേ�ൽ ശക്തമാാണ്്. വാാക്കുകളിിലൂടെെ പുതിിയ
ലോ�ോകംം തീീർക്കുന്ന, പ്രസംംഗവേ�ദിികൾ കീീഴടക്കുന്ന പെ�ൺതലമുറ വളർന്നുവരണംം. തിിങ്ങിിനിിറഞ്ഞ
സദസ്സുകൾ ഇനിി കൂടുതൽ പെ�ൺശബ്ദങ്ങൾക്കുംം കാാതോ�ോർക്കണംം. സ്ക്കൂളുകളിിലുംം കോ�ോളേ�ജുകളിിലു
മെെല്ലാം�ം പ്രസംംഗവേ�ദിികളിിൽ മിികച്ച പങ്കാാളിിത്തവുംം വിിജയവുംം നേ�ടുന്ന പെ�ൺകുട്ടിികൾ പൊ�ൊതു
ഇടങ്ങളിിലെ� പ്രസംംഗങ്ങളിിലേ�ക്കുംം മടിിയിില്ലാാതെ� കടന്നുവരേ�ണ്ടതുണ്ട്്. വിിപുലമാായ വാായനയുംം
ആശയക്രോ�ോഡീീകരണശേ�ഷിിയുംം അവതരണപാാടവവുംം ആർജിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വേ�ദിികൾ പിിടിിച്ചെ�
ടുക്കുവാാൻ പെ�ൺകുട്ടിികൾക്കുംം സ്ത്രീീകൾക്കുംം കഴിിയുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമേ� വിിപ്ലവകരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ
സംംഭവിിക്കുകയുളളൂ. പതിിവുപൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിന്റെ� മാാറ്റിിനിിർത്തലുകളെെ അവഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
മുന്നേ�റിിയാാൽ മാാത്രമേ� അത്് സാാധ്യയമാാവുകയുളളൂ.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
അക്കമ്മ ചെ�റിിയാാൻ, 2014, ജീീവിിതംം ഒരു സമരംം , സാാഹിിത്യയ പ്രവർത്തക സഹകരണസംംഘംം, കോ�ോട്ടയംം.
അമ്പാാടിി കാാർത്ത്യാാ�നിിയമ്മ, 1927 , ‘സ്ത്രീീകളുംം സാാഹിിത്യയവുംം’, സാാഹിിത്യയപ്രഭവംം, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ.
രാാധാാകൃഷ്ണൻ ആർ., 2016, കേ�രളത്തിിന്റെ� സ്ത്രീീശക്തിിചരിിത്രംം, മാാളൂബൻ പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്, തിിരുവനന്തപുരംം.

2022 January-June
1197 ധനു-ഇടവം

255

സൂസൻ ബിി. ആന്റണിി, 2017, സ്ത്രീീകൾ വ്യയക്തിികളാാണോ�ോ? ലോ�ോകത്തെ� മാാറ്റിിമറിിച്ച പ്രസംംഗങ്ങൾ (സമ്പാാ: രാാജു വളളിി
ക്കുന്നംം, വിി. ഗീീത) ), ഡിി.സിി. ബുക്സ്്
സോ�ോജോ�ോണർ ട്രൂത്ത്്, 2017, ഞാാൻ ഒരു സ്ത്രീീയല്ലേ�, ലോ�ോകത്തെ� മാാറ്റിിമറിിച്ച പ്രസംംഗങ്ങൾ (സമ്പാാ: രാാജു വളളിിക്കുന്നംം,
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ആനുകാാലിികങ്ങൾ
കല്യാാ�ണിിയമ്മ ബിി., ‘അദ്ധ്യയക്ഷപ്രസംംഗംം’, ശാാരദ, 1909 മാാർച്ച്്.
കല്യാാ�ണിിയമ്മ ടിി.സിി., ‘സ്ത്രീീകളുംം ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിി സഭയുംം’, ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിി, 1911, ലക്കംം 2, 3, പുസ്തകംം 15.
കല്യാാ�ണിി റ്റിി.സിി., ‘അദ്ധ്യയക്ഷപ്രസംംഗംം’, സഹൃദയ, പുസ്തകംം 2, ലക്കംം 1, 1935.
ചിിന്നു അമ്മ കെ�., ‘ഒരു പ്രസംംഗംം’, ലക്ഷ്മീീഭാായിി, പുസ്തകംം 7, ലക്കംം 1, 1911.
തരവത്ത്് അമ്മാാളു അമ്മ, ‘ഒരു പ്രസംംഗംം’, ലക്ഷ്മീീഭാായിി, പുസ്തകംം 23, ലക്കംം 9, 1928.
ബെ�ൻസിിലിി, പ്രസംംഗംം, ശാാരദ, 1909 മാാർച്ച്്.
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ശിിൽപ എൻ.പിി.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� തലശ്ശേ�രിിയിിൽ 1991 ൽ ജനനംം. കണ്ണൂർ എസ്് എൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ
ബിിരുദവുംം കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദവുംം നേ�ടിി.
നിിലവിിൽ കാാസർകോ�ോട്് കേ�രള കേ�ന്ദ്രസർവകലാാശാാലയിിലെ� മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷക.

തെ�യ്യംം മഹാാമാാരിിക്കാാലത്തെ� അഭിിമുഖീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
ഡോ�ോ. പ്രജിിത പിി.

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

സംംഗ്രഹംം
കോ�ോവിിഡ്്-19 പ്രാാദേേശിികതലത്തിിൽ തെ�യ്യക്കാാരെെ എങ്ങനെ� ബാാധിിച്ചു എന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം. മഹാാമാാരിി ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പ്രതിിസന്ധിികളിിൽനിിന്ന്് സമൂഹത്തെ�
രക്ഷിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ നിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടവരാാണ്് തെ�യ്യക്കാാർ. പകർച്ചവ്യാാ�ധിി അകറ്റുന്നവയുംം രോ�ോഗശാാന്തിി
പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നവയുമാായ നിിരവധിി തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങൾ വടക്കെ� മലബാാറിിലുണ്ട്്. പുതിിയ ഭഗവതിി,
കണ്ഠാാകർണൻ, തൂവക്കാാളിി, ഗുളിികൻ, മാാരിിയാാട്ടംം എന്നിിങ്ങനെ�. ഈ തെ�യ്യങ്ങളുടെെ പുരാാവൃത്തംം
മഹാാമാാരിിയെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാനുള്ള ആത്മവിിശ്വാാ�സംം ജനതയ്ക്ക്് പകരുന്നതാാണ്്. മഹാാമാാരിി
അകറ്റാാൻ കെ�ട്ടിിയാാടിിയിിരുന്ന തെ�യ്യങ്ങൾ മഹാാമാാരിി കാാരണംം കെ�ട്ടിിയാാടിിക്കാാൻ കഴിിയാാതെ�
വരുന്ന സമകാാലിിക വൈൈരുധ്യയമാാണ്് പ്രബന്ധത്തിിൽ പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കുന്നത്്. പ്രസ്തുത തെ�യ്യങ്ങ
ളുടെെ പുരാാവൃത്തത്തിിൽനിിന്നു കൊ�ൊണ്ട്് കോ�ോലധാാരിിയുടെെ സംംഘർഷസ്ഥാാനങ്ങൾ കണ്ടെ�ടുക്കുകയാാണ്്
പ്രബന്ധത്തിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്. മഹാാമാാരിിക്കാാലത്ത്് തെ�യ്യങ്ങളുടെെ കെ�ട്ടിിയാാടിിക്കലിിൽ വന്ന വിിടവിിനെ�
പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഇടർച്ചയാായിി തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്് പരിിഷ്കരിിച്ച്് ഈ അനുഷ്ഠാാനത്തിിന്് തുടർച്ച കണ്ടെ�
ത്തേ�ണ്ടുന്ന രീീതിിയിിൽ തെ�യ്യത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചിിന്തകൾ മാാറേേണ്ടതുണ്ട്്.

കോ�ോവിിഡ്്-19 ലോ�ോകക്രമത്തെ� മാാറ്റിിമറിിച്ചു. സാാമൂഹിിക ജീീവിിതവുംം വ്യയക്തിി ജീീവിിതവുംം വലിിയ
തോ�ോതിിൽ പരിിവർത്തനത്തിിന്് വിിധേ�യമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. എല്ലാാ മണ്ഡലങ്ങളിിലുംം മാാറ്റങ്ങൾ
ദൃശ്യയമാാകുന്നുണ്ട്്. പാാൻഡമിിക്് ജീീവിിത കാാലത്തെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന കലാാ സൃഷ്ടിികൾ എല്ലാാ
രാാജ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വരുന്നു. ജീീവിിത ശൈൈലിിയിിൽ ആഗോ�ോള തലത്തിിൽ തന്നെ� വ്യയതിിയാാനങ്ങൾ
സംംഭവിിച്ചു. നിിരവധിി സോ�ോണുകളാായിി ഓരോ�ോ ചെ�റുപ്രദേേശവുംം സമ്പർക്ക വിിലക്കിിൽ വിിഭജിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
കൂട്ടാായ്മകൾ ആധിി കൂട്ടിി.
ഓരോ�ോ തെ�യ്യക്കാാലവുംം കൂട്ടാായ്മയുടെെ ഉത്സവങ്ങളാാണ്്. ‘ഈതിിബാാധകളകറ്റിി എന്നെ�യുംം
എന്റെ� സമൂഹത്തെ�യുംം രക്ഷിിക്കണേ�’ എന്നതാായിിരുന്നു തെ�യ്യങ്ങളോ�ോടുള്ള പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട പ്രാാർത്ഥന.
ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� ഈതിിബാാധകൾ അകറ്റാാനുള്ള രക്ഷാാധിികാാരംം സമൂഹംംകല്പിിച്ചിിരുന്നത്് തെ�യ്യ
ക്കോ�ോലങ്ങൾക്കാായിിരുന്നു. ‘കന്നുകാാലിി കുഞ്ഞുകുട്ടിി പൈൈതങ്ങൾക്ക്് ഗുണംം വരുത്തണേ� ‘എന്നാാണ്്
ദൈൈവത്തിിന്റെ� വാാചാാല്് . ഒരു സമൂഹത്തെ� രക്ഷിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ ദൈൈവത്തോ�ോട്് അപേ�ക്ഷിിക്കുകയുംം
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സമൂഹത്തിിലെ� ഓരോ�ോരുത്തരെെയുംം ഗുണംം വരുത്തിി രക്ഷിിക്കുമെെന്ന്് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
താാണ്് യഥാാർത്ഥത്തിിൽ തെ�യ്യ-മനുഷ്യയ പാാരസ്പര്യം�ം.
സമകാാലിിക പാാൻഡമിിക്് പരിിതസ്ഥിിതിിയിിൽ തെ�യ്യവുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ഉടമ്പടിിക്ക്്,
അതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിശ്വാാ�സങ്ങൾക്ക്് ഭംംഗംം നേ�രിിടുകയാാണ്്. മഹാാമാാരിി അകറ്റാാൻ വേ�ണ്ടിി
കെ�ട്ടിിയാാടിിയിിരുന്ന തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങൾ തന്നെ� മഹാാമാാരിി കാാരണംം കെ�ട്ടിിയാാടിിക്കപ്പെ�ടാാൻ
സാാധിിക്കാാതെ� വരുന്നത്് സാാഹചര്യയത്തെ� കൂടുതൽ സങ്കീീർണമാാക്കുന്നു. പ്രശ്നപരിിഹാാരത്തിിനുള്ള
മാാർഗംം തന്നെ� അടഞ്ഞു പോ�ോകുന്ന അവസ്ഥ തെ�യ്യംം കുലത്തൊ�ൊഴിിലാായിി കൊ�ൊണ്ടു നടന്നിിരുന്ന
സമുദാായങ്ങൾ നേ�രിിട്ടു. സമൂഹംം ജാാതീീയമാായിി വേ�ർതിിരിിയപ്പെ�ടുകയുംം അത്തരംം ജാാതിികളിിൽ
ഓരോ�ോന്നിിനുംം സ്വവന്തമാായിി കുലത്തൊ�ൊഴിിൽ ഉണ്ടാാവുകയുംം ആ കുലത്തൊ�ൊഴിിലിിലൂടെെ പരസ്പര ബന്ധംം
ഊട്ടിിയുറപ്പിിച്ച്് രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്ത ചെ�റു സമൂഹങ്ങളാായിിരുന്നു കേ�രളംം. അതിിൽ കോ�ോല
ത്തുനാാട്ടിിൽ നിിലവിിലുള്ള കുലത്തൊ�ൊഴിിലാാണ്് തെ�യ്യംം കെ�ട്ടൽ. പരസ്പര സഹകരണത്തിിലൂടെെ
സമൂഹ പുരോ�ോഗതിി ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ അടിിസ്ഥാാന വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� കുലത്തൊ�ൊഴിിലുകൾക്കുംം
കാാവുകൾക്കുംം കഴകങ്ങൾക്കുംം പ്രധാാന പങ്കുണ്ട്്. ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതത്തെ� അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നതിിൽ
സാാധാാരണ നിിലയിിൽ തന്നെ� സാാമ്പത്തിിക ബുദ്ധിിമുട്ടുകൾ അനുഭവിിക്കുന്ന ഒരു വിിഭാാഗംം മഹാാമാാരിി
കൂടിിയാായപ്പോ�ോൾ വളരെെയധിികംം കഷ്ടപ്പാാടിിലാായിി.
തെ�യ്യംം ഒരു ഉത്സവ സീീസണാാണ്് .കാാലത്തിിന്റെ�യുംം ദേേശത്തിിന്റെ�യുംം കാാലാാവസ്ഥയുടെെയുംം
സാാധ്യയതകളുംം സ്വാാ�ധീീനങ്ങളുംം പ്രകടമാായിി ബാാധിിക്കുന്ന ഉത്സവംം. തുലാംം� 10- നാാണ്് തെ�യ്യാാട്ടക്കാാലംം
ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. മഹാാമാാരിി നഷ്ടപ്പെ�ടുത്തിിയത്് രണ്ട്് ഉത്സവകാാലങ്ങളെെയാാണ്്. അനുഷ്ഠാാനപരവുംം
വിിശ്വാാ�സപരവുമാായ തുടർച്ച ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന തെ�യ്യങ്ങളെെ സംംബന്ധിിച്ച്് രണ്ട്് വർഷത്തിിന്റെ� വിിടവ്്
നിിരവധിി തലങ്ങളിിൽ പ്രതിിസന്ധിി സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. അതിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധാാനംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�
മേ�ഖലയിിലാാണ്്.
വിിശ്വാാ�സംം ഭൗ�തിിക സ്വവരൂപംം ആർജ്ജിിക്കുന്നത്് കാാവിിന്റെ� മുറ്റത്ത്് തെ�യ്യക്കോ�ോലമാായിി
ഉറഞ്ഞാാടുമ്പോ�ോഴാാണ്്. ഓരോ�ോ ഉത്സവവുംം ദൈൈവത്തിിന്റെ�യുംം മനുഷ്യയന്റെ�യുംം ഇത്തരംം പകർന്നാാട്ട
ങ്ങളാാണ്്. തിിരുവാായുധത്തിിലേ�ക്കോ�ോ കോ�ോലധാാരിിയിിലേ�ക്കോ�ോ വിിളക്കിിലേ�ക്കോ�ോ തിിരിിയിിലേ�ക്കോ�ോ
കോ�ോമരത്തിിലേ�ക്കോ�ോ കോ�ോലവിിരിി വിിരിിച്ചിിട്ട പീീഠത്തിിലേ�ക്കോ�ോ ദൈൈവംം ആവേ�ശിിക്കുകയാാണ്് കളിിയാാ
ട്ടക്കാാലങ്ങളിിൽ. വാാൾ കൈൈമാാറുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം കോ�ോമരംം സ്വവബോ�ോധംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട്് ഏത്് തെ�യ്യത്തിിന്റെ�
പ്രതിിപുരുഷനാായാാണോ�ോ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്് ആ തെ�യ്യമാായിി മാാറുന്നു. കൊ�ൊടിിയിില വാാങ്ങുമ്പോ�ോഴുംം
അരിിയെ�റിിയുമ്പോ�ോഴുംം ഗുരുതിി തർപ്പണംം നടത്തുമ്പോ�ോഴുംം ദൈൈവാാവേ�ശംം കൊ�ൊള്ളുന്ന കോ�ോലധാാരിി
തെ�യ്യമാായിി മാാറുകയുംം ജനങ്ങളുടെെ ആവലാാതിികൾ കേ�ട്ട്് ഗുണംം വരുത്തിി രക്ഷിിക്കാാൻ അനു
ഗ്രഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഈ ഒരു പകർന്നാാട്ടത്തിിലേ�ക്ക്് കോ�ോലധാാരിി എത്തുന്ന സന്ദർഭംം വ്യയക്തിി
പരമാായുംം സാാമൂഹിികമാായുംം അനുഷ്ഠാാനപരമാായുംം ഏറെെ പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാാണ്്.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടമാാണെ�ങ്കിിൽ നാാൾമരംം മുറിിക്കൽ മുതൽ കരിിയിിടിിക്കൽ വരെെ ഒരു നാാടു
മുഴുവൻ ഏകമനസ്സോ�ോടെെ ശക്തിിയുംം പണവുംം സമയവുംം ചെ�ലവഴിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. സാാമൂഹിിക
അകലംം പാാലിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടോ�ോ മാാസ്ക്് ധരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടോ�ോ ഇത്് നിിറവേ�റ്റുക സാാധ്യയമല്ല. അതുപോ�ോലെ�
തന്നെ� വ്രതാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലൂടെെ പരിിശുദ്ധിി നേ�ടിിയ കോ�ോലധാാരിിക്ക്് മുഖത്തെ�ഴുത്തുംം ചമയങ്ങളുംം
വാാദ്യയഘോ�ോഷങ്ങളുമാായിി അരങ്ങിിൽ വരണമെെങ്കിിൽ വലിിയ ഒരു നിിര ആളുകളുടെെ സമ്പർക്കമിി
ല്ലാാതെ� സാാധ്യയമല്ല.
തുലാം�ം പത്ത്് മുതൽ എല്ലാാ വർഷവുംം നടന്നു വരുന്നതിിന്റെ� തുടർച്ച മുറിിയുമ്പോ�ോൾ വിിശ്വാാ�
സത്തിിന്് മാാത്രമല്ല പ്രതിിസന്ധിി നേ�രിിടുന്നത്്. ഏറെെ നാാളുകൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാതിിരിിക്കുന്ന
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അണിിയലങ്ങളുംം മറ്റ്് തെ�യ്യക്കോ�ോപ്പുകളുംം ഉപയോ�ോഗയോ�ോഗ്യയമല്ലാാതാായിിത്തീീരുന്നു. വൻ തുക
മുടക്കിി ഇവ പുതുക്കിി പണിിയുന്നതിിന്് കോ�ോവിിഡ്് കാാലത്തെ� സാാമ്പത്തിിക മാാന്ദ്യംം� കാാരണംം
സാാധിിക്കുകയിില്ല. തെ�യ്യംം കെ�ട്ടിിയാാടിിക്കുന്നവർ ഇതിിന്് വേ�ണ്ടുന്ന ചെ�ലവ്് കൂടിി മുടക്കണമെെന്ന
അവസ്ഥ വരുമ്പോ�ോൾ അവരുംം പിിന്മാാറുന്നു. സാാമൂഹിികമാായ കൂട്ടാായ്മകളിിലൂടെെ പണംം സ്വവരൂപിി
ച്ചാാണ്് പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ളവ ചടങ്ങുകളുടെെ ബാാഹുല്യയത്തോ�ോടെെ നടത്തിിയിിരുന്നത്്.
കൊ�ൊവിിഡ്് കാാലംം സൃഷ്ടിിച്ച സാാമ്പത്തിിക പ്രതിിസന്ധിി തെ�യ്യംം കെ�ട്ടിിയാാടിിക്കുന്നതിിന്് മറ്റ്് ഇളവുകൾ
പ്രാാബല്യയത്തിിൽ വന്നാാലുംം തടസ്സമാാകുന്നു. കോ�ോലധാാരിിക്ക്് ഭക്തർ നൽകുന്ന ദക്ഷിിണ, നാാട്ടിിൽ
നടത്തുന്ന പിിരിിവ്് തുടങ്ങിിയ വ്യയക്തിിപരമാായുംം അല്ലാാതെ�യുമുള്ള സാാമ്പത്തിിക സമാാഹരണംം പരിി
മിിതമാായ ആളുകളെെ മാാത്രംം പങ്കെ�ടുപ്പിിച്ച്് കളിിയാാട്ടങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ�ോൾ പ്രാാവർത്തിികമാാവുകയിില്ല.
ആചാാരങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം യഥാാവിിധിി നിിലനിിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിിൽ മാാത്രമേ� കുലത്തൊ�ൊഴിിലുംം
അതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഉപജീീവനവുംം നിിലനിിൽക്കുകയുള്ളൂ. അനിിശ്ചിിതമാായിി മഹാാമാാരിി തുടരുന്ന
പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ തെ�യ്യംം കുലത്തൊ�ൊഴിിലാാക്കിിയ സമുദാായക്കാാർ വ്യയത്യയസ്ത തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലകളിി
ലേ�ക്ക്് പോ�ോകാാൻ നിിർബന്ധിിതരാായിി.
സവിിശേ�ഷമാായ കളരിികൾ തെ�യ്യംം പഠനത്തിിനിില്ല. പരമ്പരാാഗതമാായിി തെ�യ്യാാട്ട സ്ഥലത്ത്്
വച്ച്് കണ്ടുംം കേ�ട്ടുംം പഠിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതാാണ്് തെ�യ്യംം എങ്ങനെ�യാാണ്് കെ�ട്ടിിയാാടേേണ്ടത്് എന്നത്്.
അതത്് തെ�യ്യങ്ങളുടെെ ആവിിർഭാാവത്തെ�യുംം ചരിിത്രത്തെ�യുംം കുറിിച്ച്് ‘മുമ്പ്്സ്ഥാാന’ത്തിിൽ കാാണാംം�.
മുമ്പ്് സ്ഥാാനംം തോ�ോറ്റംംപാാട്ടല്ല പറച്ചിിലാാണ്്. അത്് തെ�യ്യക്കാാരൻ നേ�രിിട്ട്് അറിിയേ�ണ്ടതുംം പഠിിച്ചെ�
ടുക്കേ�ണ്ടതുമാാണ്്. ഒരു വലിിയ സമുദാായ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നത്് അറിിവുകളുടെെ കൂട്ടുത്ത
രവാാദിിത്വവത്തിിലുള്ള വിിനിിമയത്തിിലൂടെെയാാണ്്. തോ�ോറ്റംം പാാട്ടിിന്റെ� ഒരു ഖണ്ഡംം ഒരാാൾ അവതരിിപ്പിി
ക്കുമ്പോ�ോൾ ചെ�ണ്ടകൊ�ൊട്ടുന്നതുംം തുടർച്ചയുണ്ടാാക്കുന്നതുംം പ്രത്യേ�േകംം പ്രത്യേ�േകംം ആളുകളാായിിരിിക്കുംം.
അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾപോ�ോലുംം കൂട്ടുത്തരവാാദിിത്തങ്ങളുടെെ വിിനിിമയങ്ങളാാണ്്. മഹാാമാാരിിയെ� അകറ്റുന്ന
തിിന്് നിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ട നിിരവധിി തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങൾ വടക്കെ� മലബാാറിിലുണ്ട്്. പുതിിയ ഭഗവതിി,
കണ്ഠാാകർണൻ, തൂവക്കാാളിി, ഗുളിികൻ, മാാരിിയാാട്ടംം എന്നിിവ അതിിൽ ചിിലതാാണ്്.

പുതിിയ ഭഗവതിി
ശിിവഭഗവാാന്റെ� ഹോ�ോമകുണ്ഡത്തിിൽ നിിന്നുംം ഉയിിർത്തുവന്ന മഹാാദേ�വിിയാാണ്് പുതിിയ ഭഗവതിി.
മക്കളാായ ചീീറുമ്പമാാരെെ മടിിയിിലിിരുത്തിി തമ്മപ്പൻ ലാാളിിച്ചപ്പോ�ോൾ അവർ ഭഗവാാന്റെ� മുഖത്തുംം
മേ�നിിയിിലുംം കുരിിപ്പുംം വസൂരിിയുംം വിിതച്ചു. ശിിവഭഗവാാൻ സങ്കടംം തീീർക്കാാൻ ദണ്ഡനെ�യുംം കണ്ഠാാ
കർണനെ�യുംം വിിളിിച്ചു. അവർക്ക്് അതിിന്് കഴിിയാാതെ� വന്നപ്പോ�ോൾ മഹാാമാാരിി മൂലംം കഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന
പത്തിില്ലംം പട്ടേേരിിമാാരെെ വിിളിിച്ച്് ഹോ�ോമംം നടത്തിി. ഹോ�ോമാാഗ്നിിയിിൽ നിിന്നുംം പുതിിയ ഭഗവതിി ഉയർന്നു.
പിിതാാവാായ ശിിവഭഗവാാന്റെ� കുരിിപ്പു മാാറ്റിി പട്ടേ�രിിമാാർക്ക്് അനുഗ്രഹവുംം നല്കിി. ചീീറുമ്പ ( കൂർമ്പ)
മഹാാമാാരിി വിിതയ്ക്കുന്നതിിനെ� തടുത്ത്് ഭൂമിിയിിൽ വന്ന്് ജനങ്ങൾക്ക്് ഗുണംം വരുത്തുവാാൻ തയ്യാാറാായിി.

കണ്ഠാാകർണൻ
പരമേ�ശ്വവരന്റെ� കണ്ഠത്തിിൽ ജനിിച്ച്് കർണത്തിിലൂടെെ പുറത്തു വന്ന ശക്തിിയാായ കണ്ഠാാകർണൻ.
ചീീറുമ്പ നാാൽവരിിൽ—ചീീറുമ്പ ഇളയവൾ, ചീീറുമ്പ മൂത്തവൾ, ദണ്ഡൻ, കണ്ഠാാകർണൻ—ഉൾപ്പെ�
ടുന്നു. ഭൂമിിയിിൽ എത്തിിയ ചീീറുമ്പ മനുഷ്യയർക്ക്് വസൂരിിയേ�കിി. പ്രതിിവിിധിിയാായിി ശിിവന്റെ� ഉപദേ�ശ
മനുസരിിച്ച്് കണ്ഠകർണൻ രോ�ോഗനാാശകനാായിി ഭൂമിിയിിൽ എത്തിി. 101 പൂത്തിിരിി തീീയുംം അരയിിലെ�
16 പന്ത തീീയുംം അണിിഞ്ഞ കണ്ഠാാകർണൻ ഭൂമിിയുടെെ രക്ഷകനാാവുന്നു.
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ഗുളിികൻ
കാാവിിന്് അകത്താായാാലുംം പുറത്താായാാലുംം സദാാ കാാലക്കണക്കു നോ�ോക്കിി വിിപത്തുകൾ നീീക്കുവാാൻ
സഞ്ചരിിക്കുന്ന ഗുളിികൻ അകാാല മൃത്യുുതടയാാൻ ശിിവപ്രസാാദംം നേ�ടിിയ ദേേവനാാണ്് . പുരാാണത്തിിലെ�
മാാർക്കാാണ്ഡേ�യ കഥയാാണ്് ഗുളിികോ�ോല്പത്തിിക്ക്് കാാരണംം. മൃകണ്ഡുമുനിിയുംം പത്നിിയുംം അനപത്യയതാാ
ദുഃഃ ഖമകറ്റാാൻ തപംം ചെ�യ്തതുംം ഉത്തമ പുത്രനാായിി അല്പാായുസ്സാായ മാാർക്കണ്ഡേ�യനെ� ലഭിിക്കുന്ന
തുമാാണ്് ഐതിിഹ്യംം�.

തൂവക്കാാളിി
തെ�യ്യത്തിിന്റെ� ലോ�ോകത്തിിൽ വിിവിിധ ലക്ഷ്യയ നിിർവ്വഹണത്തിിനാായിി അവതരിിച്ച വ്യയത്യയസ്ത വിിഭാാഗ
ങ്ങളിിൽ പെ�ടുന്ന തെ�യ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്്. യുദ്ധദേ�വതമാാർ, കാാർഷിിക ദേേവതമാാർ, കന്യയകാാദേ�വിിമാാർ,
മാാതൃദേേവതമാാർ , രോ�ോഗനിിവാാരണ ദേേവതമാാർ എന്നിിങ്ങനെ�യാാണാാ വിിഭാാഗങ്ങൾ.”മഴ പോ�ോലെ�
പെ�യ്യുന്ന മഹാാമാാരിികളെെ ഒഴിിക്കാാനുംം , മഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന മൂർദ്ധാാവിിനെ� കാാത്തുരക്ഷിിക്കാാനുംം
അവതരിിച്ച ദേേവതമാാരിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ദേ�വിിയാാണ്് തൂവക്കാാളിി. മുതിിർന്നവർക്കുംം പ്രത്യയകിിച്ച്്
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുംം ബാാധിിക്കുന്ന അഞ്ചാംം�പനിി, മണല്് , പൊ�ൊടുപ്പ്് തുടങ്ങിിയ രോ�ോഗങ്ങൾ മഞ്ഞൾക്കുറിി
പാാറ്റിി , അത്് ഇളനീീരിിലിിട്ട്് കുടിിപ്പിിച്ച്് ബാാധയിില്ലാാതാാക്കുന്ന ദേേവിിയാാണ്് തൂവക്കാാളിി. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ
ദേ�ഹത്ത്് അകാാരണമാായുണ്ടാാകുന്ന പൊ�ൊടിിപ്പുംം ചൂവപ്പുംം തൂവക്കാാളിി (കാാളിി) ക്ക്് നേ�ർച്ച നേ�ർന്നാാൽ
മാാറിിക്കിിട്ടുമെെന്നാാണ്് ഗ്രാാമീീണ വിിശ്വാാ�സംം. മാാവിില വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ടവരാാണ്് തൂവക്കാാളിിയെ� അവത
രിിപ്പിിക്കാാറുള്ളത്്. അരച്ചമയമാായിി പച്ചിിലച്ചാാർത്താാണ്് ധരിിക്കുക. തുടിി താാളത്തിിൽ നൃത്തമാാടുന്ന
തെ�യ്യംം ചുറ്റോ�ോടു ചുറ്റിിലുംം മഞ്ഞൾക്കുറിി എറിിയുംം. രോ�ോഗാാണു നാാശിിനിിയാായ ദിിവ്യയ ഔഷധമാാണ്്
മഞ്ഞൾ. അത്് തൂവക്കാാളിിയുടെെ കൈൈകളിിൽ നിിന്ന്് കിിട്ടിിയാാൽ തീീർച്ചയാായുംം രോ�ോഗ നിിവാാരണംം
ഉണ്ടാാകുമെെന്ന വിിശ്വാാ�സത്തിിന്് നൂറ്റാാണ്ടുകളുടെെ പഴക്കമുണ്ട്്.

മാാരിിത്തെ�യ്യങ്ങൾ
പുതിിയ കാാലത്തെ� മഹാാമാാരിിയെ� അകറ്റാാൻ പരമ്പരാാഗത വിിശ്വാാ�സ പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� രോ�ോഗനിി
വാാരണ ദേേവതമാാർ അശക്തരാാകുന്നതിിന്റെ� നേ�ർസാാക്ഷ്യയങ്ങളാാണ്് ഇന്ന്് കാാവുകളിിൽ കാാണുന്ന
പലതരംം വിിലക്കുകൾ. പഴങ്കഥയിിലെ� നാാടുമുടിിക്കാാനെ�ത്തുന്ന മഹാാമാാരിിയെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാനാായിി
മാാത്രംം വന്നണയുന്ന മാാരിിത്തെ�യ്യങ്ങൾക്ക്് സവിിശേ�ഷതകൾ ഏറെെയുണ്ട്്. മരംം കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാാക്കിിയ
വലിിയ മുഖംംമൂടിി (മാാസ്ക്് ) മാാരിിക്കുളിിയനുംം മാാമാായക്കുളിിയനുമുണ്ട്്. രോ�ോഗ പ്രതിിരോ�ോധമാാർഗ്ഗമാായിി
ഉടലാാകെ� കുരുത്തോ�ോലച്ചമയമാാണ്്. കൈൈകളിിലെ� കുരുത്തോ�ോലച്ചാാവിിടിി കൊ�ൊണ്ട്് ഒരാാളുടെെയല്ല , ഒരു
നാാട്ടിിനെ� ബാാധിിച്ച മാാരിിയെ� (രോ�ോഗാാണുക്കൾ) ആട്ടിിയാാട്ടിി അകറ്റിി കടലിിൽ ഒഴുക്കിിവിിടുന്ന കാാഴ്ചയാാ
ണിിതിിൽ.ഉത്തര കേ�രളത്തിിലെ� മാാരിിയാാട്ടംം കർക്കടകമാാസംം 16ാം�ം തീീയതിി കെ�ട്ടിിയാാടുന്നു. മാാരിിത്തെ�
യ്യങ്ങൾ ഒരു ദേ�ശത്തിിന്റെ� മുഴുവൻ മഹാാമാാരിികളുംം അകറ്റുന്ന അനുഷ്ഠാാന ദേേവതയാാണ്്. മാാരിിപ്പാാട്ടുംം
ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നടത്തിിവരുന്നു. മാാരിിക്കലുവൻ, മാാരിിക്കലിിച്ചിി, മാാമാായക്കലുവൻ, മാാമാായക്കലിിച്ചിി,
മാാരിിക്കുളിിയൻ, മാാമാായക്കുളിിയൻ എന്നിിങ്ങനെ� ആറ്് തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളാാണ്് മാാരിിത്തെ�യ്യങ്ങൾ.
പുലയരാാണ്് കെ�ട്ടിിയാാടുന്നത്്. കുരുത്തോ�ോല കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പുംം മഹാാമാാരിിയെ� അകറ്റാാൻ വേ�ഷമാായിി
സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു. മാാരിിയാാട്ടവുംം മാാരിിപ്പാാട്ടുംം കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� പല ഭാാഗങ്ങളിിലുംം കാാണാാൻ കഴിിയുന്നു
ണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മാാടാായിി തിിരുവർക്കാാട്ട്് കാാവിിൽ ഇന്നുംം മാാരിിയകറ്റിി വിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെ നിിലനിിൽക്കുന്നു.

പ്രസാാദവുംം പ്രതിിരോ�ോധവുംം
കാാവുകളിിലുംം ആചാാരങ്ങളിിലുംം മഞ്ഞൾ പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു. പ്രതിിരോ�ോധംം തീീർക്കുന്നു.
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മഞ്ഞപ്രസാാദംം കൊ�ൊടുക്കുന്ന കോ�ോമരംം സ്വവന്തംം ശരീീരത്തിിൽ മഞ്ഞക്കുറിി അണിിയുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ആയുധംം കൊ�ൊണ്ട്് തലയിിൽ വെ�ട്ടിി മുറിിവേ�റ്റാാൽ ആ മുറിിവിിൽ മഞ്ഞക്കുറിി ഇടുന്നു. ഗുരുസിിയിിലുംം
പ്രാാധാാന്യംം� മഞ്ഞളിിനാാണ്്. വസൂരിിരോ�ോഗത്തിിനുള്ള ഔഷധമാാണ്് മഞ്ഞൾ. ചീീർമ്മ വിിത്തുവിിതയ്ക്കുന്ന
തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കൊ�ൊയ്യുകയുംം ചെ�യ്യുംം. വിിതച്ച്് വിിത്ത്് താാഴ്ത്താാൻ കൈൈയിിൽ ചൂരക്കോ�ോലുംം മടിിയിിൽ ‘ചിിറ്റു
റുപ്പ’ എന്ന ചെ�റിിയ സഞ്ചിിയുംം ആയിിട്ടാാണ്് (മഞ്ഞക്കുറിി സഞ്ചിി) രോ�ോഗിിയുടെെ വീീട്ടിിൽ എത്തുന്നത്്.
കാാവുകളിിലെ� കോ�ോമരങ്ങൾ മഞ്ഞക്കുറിിയാാണ്് നല്കുക. കണ്ണൂർ മാാവിിലക്കാാവ്് അടിിയുത്സവത്തോ�ോ
ടനുബന്ധിിച്ച്് ദൈൈവത്താാർ മുടിിയഴിിച്ചതിിനു ശേ�ഷംം ദിിക്് ദോ�ോഷംം തീീർക്കാാനാായിി മഞ്ഞക്കുറിിയേ�റ്്
നടത്തുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്്. മാാനസിിക രോ�ോഗമോ�ോ, ബാാധയോ�ോ, വയറുവേ�ദനയോ�ോ, വിിഷബാാധയേ�റ്റതോ�ോ
ആയ രോ�ോഗിിയെ� തെ�യ്യത്തിിന്റെ� മുന്നിിൽ എത്തിിച്ച്് ഇളനീീർ മൂടു ചെ�ത്തിി മഞ്ഞക്കുറിിയിിട്ട്് നല്കുംം.
രോ�ോഗിി ആ വെ�ള്ളംം കുടിിച്ച്് തൊ�ൊണ്ട്് തലയ്ക്കു മീീതെ� ഉയർത്തിി പിിന്നോ�ോട്ട്് ഇടുമ്പോ�ോൾ ദൈൈവചിികിിത്സ
ഫലംം കാാണുന്നു. ചെ�റുവത്തൂരിിലെ� ചീീമേ�നിി മുണ്ട്യയ സ്ഥാാനത്ത്് മഞ്ഞതേ�പ്പുംം ധാാരയുംം ചേ�ർത്ത്് വിിഷ
ചിികിിത്സ നടത്തിിയിിരുന്നു. ‘കനകപ്പൊ�ൊടിി’ എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട മഞ്ഞൾക്കുറിി രോ�ോഗശാാന്തിി
നല്കുന്നു എന്ന്് വിിശ്വാാ�സംം.
തെ�യ്യക്കോ�ോലധാാരിി ഒരു വിിഷയിിയാാണ്്. മഹാാമാാരിി ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പ്രതിിസന്ധിികളിിൽ നിിന്ന്്
സമൂഹത്തെ� രക്ഷിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ നിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ട കർത്തൃത്വംം�. മാാരിിയെ� തടുക്കാാനുള്ള കോ�ോലമ
ണിിയുന്നതിിന്് വേ�ണ്ടിിയുള്ള ഒരു നിിർമ്മിിതസാാഹചര്യയമാാണ്് ഓരോ�ോ ദേ�ശത്തെ�യുംം ഉത്സവങ്ങൾ.
കോ�ോവിിഡ്് 19 മഹാാമാാരിി സൃഷ്ടിിച്ച പാാൻഡമിിക്് അന്തരീീക്ഷംം ഇവയ്ക്ക്് തടസ്സമാാവുന്നു. പുതിിയകാാല
പകർച്ചവ്യാാ�ധിി ഈ തെ�യ്യങ്ങളുടെെ വരുതിിയിിൽ അല്ലാാതാാകുന്നു. ശാാസ്ത്രലോ�ോകംം കണ്ടെ�ത്തിിയ പുതിിയ
വൈൈറസുകൾ അനുഷ്ഠാാനപരമാായിി ഇതുവരെെ തീീർത്തു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന പ്രതിിരോ�ോധവുമാായിി ഇടയുന്നു.
അങ്ങനെ� രൂപപ്പെ�ടുന്ന സംംഘർഷമാാണ്് കോ�ോലധാാരിി എന്ന വിിഷയിിയുംം മഹാാമാാരിി വിിഷയമാാകുന്ന
തെ�യ്യംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം തമ്മിിൽ നടക്കുന്നത്്. ഇത്് കേ�വലംം വർത്തമാാന പരിിസരത്തിിൽ മാാത്രംം
സംംഭവിിക്കുന്നതല്ല. ഭൂതകാാല പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഇടർച്ചയുംം അതിിനെ� സമകാാലിികമാായിി പരിിഷ്കരിിച്ച്്
തുടർച്ച കണ്ടെ�ത്തുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടുന്ന ചരിിത്രപരവുംം അനുഷ്ഠാാനപരവുമാായ പ്രശ്നമാായിി പാാൻഡമിിക്്
കാാലത്തെ� തെ�യ്യത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചിിന്തകളുംം ബോ�ോധ്യയങ്ങളുംം മാാറേ�ണ്ടതുണ്ട്്.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
1.

1. കണ്ണൻ വൈൈ.വിി. ഡോ�ോ., കനലാാടിി മനസ്സ്്—തെ�യ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം.

2.

2. കരിിപ്പത്ത്് ആർ.സിി., ഡോ�ോ., കോ�ോലത്തുനാാട്ടിിലെ� തെ�യ്യംം കഥകൾ, നാാട്ടു സംംസ്കൃതിി പയ്യന്നൂർ, 2007.

3.

3.കരിിപ്പത്ത്് ആർ.സിി., ഡോ�ോ., തെ�യ്യ പ്രപഞ്ചംം, കൈൈരളിി ബുക്സ്്, 2012.

4.

4. ലിിസിി മാാത്യുു വിി. ഡോ�ോ., പൊ�ൊട്ടൻ തെ�യ്യംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� അനുഷ്ഠാാനംം, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്. തിിരുവ
നന്തപുരംം, 2013

5.

5. സിി.എംം.എസ്്. ചന്തേ�ര., തെ�യ്യത്തിിന്റെ� ആദിിരൂപംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2004.

6.

6. ശ്രീീധരൻ എ. കുട്ടമത്ത്്, പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം, പുസ്തക ഭവൻ, 2015.

ഡോ�ോ. പ്രജിിത പിി.
അന്നൂർ സ്വവദേേശിി. പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജ്്, ഗവൺമെെന്റ്് ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്, ധർമ്മടംം, ഗവൺമെെന്റ്് ബ്രണ്ണൻ
കോ�ോളേ�ജ്് ഓഫ്് ടീീച്ചർ എഡ്യുുക്കേ�ഷൻ, തലശ്ശേ�രിി എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ‘പാാർശ്വവവൽകൃത
സമൂഹങ്ങളുംം കേ�രള നവോ�ോത്ഥാാനവുംം –സ്വാാ�മിി ആനന്ദതീീർത്ഥനെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി ഒരു പഠനംം’ എന്ന
വിിഷയത്തിിൽ കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് പിി.എച്ച്്.ഡിി. ബിിരുദംം നേ�ടിി. പുസ്തകംം: സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
വർത്തമാാനംം, ദേേശംം, വാാമൊ�ൊഴിി, വരമൊ�ൊഴിി.

പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലിിലെ� സ്ത്രീീ
രമ്യയ പിി. ഒ.

ഗവേ�ഷക, സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പന് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

ഭാാഷ പുരുഷാാധിിപത്യയ സമൂഹത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിിയാാണ്്. സ്ത്രീീകളെെ കൂടിി ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു സാാമൂ
ഹിികാാവസ്ഥ ഉണ്ടാാക്കാാന് ഭാാഷയ്ക്ക്് കഴിിയുന്നിില്ല എന്നത്് സത്യയമാാണ്്. പൊ�ൊതു ഇടങ്ങളിിലുംം ഭാാഷ
സ്ത്രീീയെ� അന്യയവത്്കരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. പുരുഷാാധിിപത്യയ അധിികാാരത്തെ� സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം
നിിലനിിര്ത്താാനുംം അതിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രത്തെ� വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാനുംം ഭാാഷയെ�പ്പോ�ോലെ� സഹാായിി
ക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊന്നിില്ല. ഭാാഷ അത്് പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന സമൂഹത്തിിലെ� അധിികാാരവ്യയവസ്ഥകളെെ
സൂക്ഷ്മമാായിി ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. “ഭാാഷ സമൂഹനിിര്മിിതിിയാാണ്്. സമൂഹത്തിില് നിിലനിിന്നിിരുന്ന
അധിികാാരഘടനയ്ക്കനുസരിിച്ചാാണ്് ഭാാഷ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. പുരുഷാാധിിപത്യയപരമാായ സമൂഹത്തിിലെ�
ഭാാഷയുംം പുരുഷാാധിിപത്യയപരമാായിിരിിക്കുംം. സമൂഹത്തിിലുള്ളതാാണ്് ഭാാഷയിില് പ്രതിിഫലിിക്കുക.
സമൂഹത്തിിലിില്ലാാത്തത്് ഭാാഷയിിലുംം ഉണ്ടാാകിില്ല. ഇങ്ങനെ� വരുമ്പോ�ോള് സ്ത്രീീ എത്രത്തോ�ോളംം പാാര്ശ്വവ
വത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നറിിയാാന് നമ്മുടെെ ഭാാഷ പഠിിച്ചാാല് മതിി.” (സാാറാാ ജോ�ോസഫ്്, 2013:8) എന്ന
നിിരീീക്ഷണംം ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ചേ�ര്ത്തു വാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. പുരുഷാാധിിപത്യംം� ഇന്നത്തെ� സമൂഹ
ത്തിില് ആഴത്തിില് വേ�രോ�ോടുന്നതിിന്് ഭാാഷയുടെെ പിിന്ബലമുണ്ട്്, ഇതേ� ഭാാഷയിിലൂടെെ തന്നെ�യാാണ്്
പുതിിയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� തേ�ടിിയിിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീീകള് അളക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം അധിിക്ഷേ�പിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം.
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷയുടെെയുംം ഒരു പ്രധാാന ഘടകമാാണ്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്. നമ്മുടെെ
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് സ്ത്രീീവിിരുദ്ധമാായ പ്രയോ�ോഗങ്ങളാാല് സമ്പന്നമാാണ്്. വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി സുദീീര്ഘ
മാായ സാാമൂഹിികബോ�ോധത്തിിലൂടെെയുംം ജീീവിിതനിിരീീക്ഷണങ്ങളിിലൂടെെയുമാാണ്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്
രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. പാാരമ്പര്യയമാായിി പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം ഉപദേേശസ്വവഭാാവമുള്ളവയുമാാണ്്
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്. ഗൗൗരവമുള്ള ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെെയാാണ്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് പറഞ്ഞുവെ�ക്കു
ന്നത്്. ഓരോ�ോ കാാലഘട്ടങ്ങളിിലെ�യുംം ജീീവിിതസാാഹചര്യയങ്ങളുംം സാാമൂഹിിക നിിലപാാടുകളുംം പേ�റുന്ന
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്ക്ക്് ഒരാാളുടെെ ചിിന്തയെ�യുംം പ്രവര്ത്തിിയെ�യുംം നിിയന്ത്രിിക്കാാനുള്ള കഴിിവുണ്ട്്. “പുരു
ഷകേ�ന്ദ്രീീതമാായ സാാമൂഹിികാാവസ്ഥയുടെെ പരിിച്ഛേ�ദംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് സൂക്ഷ്മനേ�ത്രങ്ങള്ക്ക്്
കാാണാാനാാവുംം. കലഹഹേ�തുവുംം നാാശകാാരിിണിിയുമാായിിട്ടാാണ്് സ്ത്രീീകളെെ കണക്കാാക്കിിയിിരുന്നത്്.
ശൂന്യയയുംം ഒന്നിിനുംം കൊ�ൊള്ളാാത്തവളുമാായിി പൂര്വകാാലംം അവളെെ അടിിച്ചിിരുത്തിി. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
എല്ലാാ തരത്തിിലുംം തലത്തിിലുംം അരിികുവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടവളുംം അധഃഃകൃതയുമാായിിട്ടാാണ്് സമൂഹംം
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സ്ത്രീീകളെെ വിിലയിിരുത്തിിയത്്. പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം മറ്റൊ�ൊരു വിിധത്തിിലല്ല അവളെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിി
യതെ�ന്ന്് കാാണാാന് പ്രയാാസമിില്ല”. (ഉണ്ണിി ആമപ്പാാറയ്ക്കല്, 2020:70) തലമുറകളുടെെ കൂട്ടാായ്മകളിിലൂടെെ
നേ�ടിിയെ�ടുത്ത ചിില ബോ�ോധ്യയങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്കാാരമാായിി ഇവ മാാറുന്നു. സ്ത്രീീകളെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാമര്ശിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നതുംം പ്രചരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുമാായ ഒട്ടുമിിക്ക എല്ലാാ പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം സ്ത്രീീവിിരുദ്ധതയിിലാാണ്്
ഊന്നുന്നത്്. പല കാാലങ്ങളിിലാായിി രൂപംംകൊ�ൊണ്ട പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് കാാലാാനുസൃതമാായ കൂട്ടിിച്ചേ�
ര്ക്കലുകള്ക്കോ�ോ തിിരുത്തലുകള്ക്കോ�ോ വിിധേ�യമാായിിട്ടുണ്ടാാകണംം. കുടുംംബംം, ആചാാരംം, സ്ത്രീീയുടെെ
സ്വാാ�ഭാാവരൂപീീകരണംം തുടങ്ങിിയ മണ്ഡലങ്ങളിിലെ� ലിംം�ഗാാധിികാാരത്തെ� സാാധൂകരിിക്കുന്ന മട്ടിിലാാണ്്
നാം�ം ഭാാഷയെ� പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് വിിന്യയസിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. മലയാാളത്തിിലെ� പഴഞ്ചൊ�ൊല് വ്യയവഹാാര
ങ്ങളിില് കാാണുന്ന പുരുഷാാധിിപത്യയ പ്രവണതകളെെയുംം സ്ത്രീീവിിരുദ്ധതയെ�യുംം അപനിിര്മ്മിിക്കുകയുംം
കണ്ടെ�ത്തുകയുമാാണ്് ഇവിിടെെ ചെ�യ്യുന്നത്്.

കുടുംംബഘടനയ്ക്കകത്തെ� സ്ത്രീീ
സ്ത്രീീയുടെെ ഇടംം കുടുംംബമാാണ്്. പൊ�ൊതുവിിടംം പുരുഷനുംം കുടുംംബംം സ്ത്രീീക്കുമാായാാണ്് ആണധിികാാരവ്യയ
വസ്ഥ കല്പിിച്ചു പോ�ോന്നിിട്ടുള്ളത്്. സ്ത്രീീയെ� ഉത്തമ കുടുംംബിിനിിയാാക്കാാന് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലിിനെ� മാാധ്യയമമാാക്കിി
ആണധിികാാര വ്യയവസ്ഥ കിിണഞ്ഞു പരിിശ്രമിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ‘ആണിിരിിക്കുംം കുടുംംബത്തിില്
പെ�ണ്ണ്് കാാര്യം�ം നോ�ോക്കിിയാാല് പെ�രയിിരിിക്കുംം തൂണ്് താാഴെെ’. ആണുങ്ങള് വീീട്ടിിലുള്ളപ്പോ�ോള് സ്ത്രീീകള്
കുടുംംബ ഭരണംം ഏറ്റെെടുത്താാല് വീീട്് താാറുമാാറാാകുംം എന്ന്് അര്ത്ഥംം. അധിികാാരംം എന്നുംം പുരുഷന്
കയ്യാാളെെണ്ടതാാണെ�ന്നുംം സ്ത്രീീ അതിിന്് അശക്തയാാണെ�ന്നുംം പറയുന്നു. ‘നാാരിി ഭരിിച്ചിിടംം നാാരകംം
നട്ടിിടംം കുവളംം കെ�ട്ടടംം നാായ്് പെ�റ്റിിടംം’. ഇവിിടങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം നാാശമാാണ്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. പുരുഷനെ�
ഭരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയുള്ള വീീട്് നശിിക്കുമെെന്ന പുരുഷകേ�ന്ദ്രിിത നിിലപാാട്് ഇവിിടെെ കാാണാംം�. ‘പുത്തന്പെ�ണ്ണ്്
പുരപ്പുറംം തൂക്കുംം, പിിന്നെ� പെ�ണ്ണ്് ഉണ്ടിിടംം മാാടുകയിില്ല’. ആരംംഭശൂരത്വവത്തെ� കാാണിിക്കുന്നതാാണെ�ന്ന്്
പെ�ട്ടെെന്ന്് തോ�ോന്നുമെെങ്കിിലുംം, ഇതിിലെ� സ്ത്രീീവിിരുദ്ധത നിിഷേ�ധിിക്കാാനാാവിില്ല.
അമിിതമാായ വിിനയംം സ്ത്രീീയുടെെ ദൗ�ര്ബല്യയമാായിി കണ്ട്് പുരുഷന് സ്ത്രീീയുടെെ സംംരക്ഷണ ചുമതല
ഏറ്റെെടുക്കുന്നു. പതിിയെ� അവളെെ സുരക്ഷിിതയാാക്കാാനെ�ന്ന വ്യാാ�ജേ�ന കുടുംംബത്തിില് ഒതുക്കുന്നു.
‘അമ്മയെ� തച്ചാാല് അച്ഛന് ചോ�ോദിിക്കണംം പെ�ങ്ങളെ� തച്ചാാല് അളിിയന് ചോ�ോദിിക്കണംം’. വീീട്് എന്ന
സ്ഥാാപനത്തിിനുള്ളിിലെ� പുരുഷനാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ അധിികാാരിിയെ�ന്ന്് സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്്
ഇവിിടെെ. പുരുഷനാാല് സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടവളാാണ്് സ്ത്രീീ എന്ന ധാാരണയാാണ്് ഇത്തരംം പഴഞ്ചൊ�ൊ
ല്ലുകള് പങ്കുവെ�ക്കുനന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� കുടുംംബത്തിിനു പുറത്ത്് ഒരു പൊ�ൊതുവിിടംം അവള്ക്ക്്
നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഗര്ഭകാാലവുംം പ്രസവവുംം ദീീര്ഘകാാല പ്രയത്നങ്ങളാാണ്്. ‘തുള്ളിിച്ചിിപ്പെ�ണ്ണിിന്്
ഒരുകുട്ടിി’ സ്ത്രീീക്ക്് ഒരു കുട്ടിിയുണ്ടാായാാല് ചുമതലാാബോ�ോധംം താാനേ� ഉണ്ടാാകുംം. കുട്ടിി സ്ത്രീീയുടെെ മാാത്രംം
ഉത്തരവാാദിിത്തമാായാാണ്് സമൂഹംം കാാണുന്നത്്. കുട്ടിിയെ� പരിിചരിിക്കാാന് തുടങ്ങുന്നതോ�ോടെെ സ്ത്രീീക്ക്്
അടക്കവുംം ഒതുക്കവുംം വന്നുചേ�രുമെെന്നുംം സമൂഹംം കരുതുന്നു. പാാചകവുംം കുട്ടിികളുടെെ പരിിപാാലന
വുമാായിി സ്ത്രീീകള് വീീട്ടിിനകത്തളത്തിില് തന്നെ� കഴിിയണമെെന്ന ആശയമാാണ്് ഈ വാാമൊ�ൊഴിിവഴ
ക്കങ്ങളിിലൂടെെ പങ്കുവെ�ക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
സ്ത്രീീകളുടെെ ശരീീരംം പവിിത്രമാാണെ�ന്നുംം, അത്് തന്റെ� ഭര്ത്താാവിിനു മാാത്രംം അവകാാശപ്പെ�ട്ട
താാണെ�ന്നുംം ഉള്ള ധാാരണകളുടെെ കൈൈമാാറ്റംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിിലൂടെെ നടക്കുന്നുണ്ട്്. ‘അന്യയസ്നേ�ഹംം
മലവെ�ള്ളംം ഭര്തൃസ്നേ�ഹംം നിിലവെ�ള്ളംം’. അന്യയന്റെ� സ്നേ�ഹംം മലവെ�ള്ളംം പോ�ോലെ�യാാണ്് പെ�ട്ടെെന്ന്്
വന്ന്് പെ�ട്ടെെന്ന്് പോ�ോകുംം. ഭര്ത്താാവിിന്റെ� സ്നേ�ഹമാാണ്്’ എന്നുംം നിിലനിില്ക്കുന്നത്്. അന്യയപുരുഷന്മാാരിില്
ആകൃഷ്ടരാാകരുത്് എന്നുംം ഈ പഴമൊ�ൊഴിി വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്നു. ‘ചാാരിിത്ര്യയശുദ്ധിി നാാരിിക്കു ഭൂഷണംം’.
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സ്ത്രീീ അവളുടെെ പ്രണയവുംം ലൈംം�ഗിികതയുംം ഒരാാളിില് മാാത്രംം ഒതുക്കിി നിിര്ത്തണംം. പുരുഷന്മാാര്ക്ക്്
ഇത്തരംം നിിയന്ത്രണങ്ങളുടെെ ആവശ്യംം� ഉള്ളതാായിി എവിിടെെയുംം കാാണുന്നിില്ലെ�ന്നുള്ളതാാണ്് ഇതിില്
ഏറ്റവുംം വലിിയ ഫലിിതംം. അന്യയപുരുഷന്മാാരാാലുള്ള സമ്പര്ക്കംം മോ�ോശപ്പെ�ട്ടകാാര്യയമാാണെ�ന്നുംം, മറ്റു
ബന്ധങ്ങളിില് വീീഴാാതിിരിിക്കാാന് താാന് സൂക്ഷിിക്കണമെെന്നുള്ള ധാാരണ സ്ത്രീീകളിില് ഇതേ�തുടര്ന്ന്്
ബലപ്പെ�ട്ടു വരുന്നു. ‘കുടുംംബംം’ എന്നുംം ‘പൊ�ൊതുവിിടംം’ എന്നുംം സമൂഹത്തെ� രണ്ടാായിി തിിരിിക്കുകയുംം.
അതിില് പൊ�ൊതുവിിടംം പുരുഷനാായുംം കുടുംംബംം സ്ത്രീീക്കാായുംം മാാറ്റിിവെ�ക്കുന്നു. അതിിന്് ഭാാഷയെ�യുംം
പാാരമ്പര്യയമാായിി കൈൈമാാറിിവരുന്ന വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങളെെയുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�.

സ്ത്രീീ സ്വവഭാാവരൂപീീകരണത്തിില് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലിിന്റെ� പങ്ക്്
സ്ത്രീീയാായിി ജനിിക്കുകയല്ല ആയിി തീീരുകയാാണെ�ന്ന സിിമോ�ോങ്് ദിി ബുവ്വറുടെെ നിിരീീക്ഷണംം ശ്രദ്ധേ�യ
മാാണ്്. ഒരു സ്ത്രീീയാായിി ജനിിച്ചു എന്നത്് ഒരു വ്യയക്തിിയെ� പല രീീതിിയിിലുംം വേ�ട്ടയാാടുന്നു. അവളുടെെ
ജനനംം, ചുറ്റുപാാടുകള്, നിിറംം, അവളുടെെ തീീരുമാാനങ്ങളിില് വരെെ സമൂഹംം ഇടപെ�ടുന്നു. സ്ത്രീീയുടെെ
സ്വവഭാാവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് കൂടുതല് ചൊ�ൊല്ലുകള് ഉണ്ടാായിിരിിക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീയെ� പുരുഷനനു
ഗുണമാായിി സല്സ്വവഭാാവിിയാാക്കാാന് കിിണഞ്ഞുപരിിശ്രമിിക്കുന്നത്് ഇവയിില് കാാണാംം�. അവള്
ഇങ്ങനെ� ചെ�യ്യണംം, അങ്ങനെ� ചെ�യ്യരുത്് തുടങ്ങിി സ്ത്രീീകളുടെെ നേ�രെെ തിിരിിച്ചുപ്പിിടിിക്കുന്ന കണ്ണാാ
ടിിയാായിി ഇത്തരംം പഴമൊ�ൊഴിികള് മാാറുന്നു. പുരുഷനെ� സംംബന്ധിിച്ച്് സ്ത്രീീസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� എന്നത്്
അടിികിിട്ടേ�ണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാാണ്്. ഉദാാഹരണത്തിിന്്, ‘അടക്കമിില്ലാാപ്പെ�ണ്ടിിക്ക്് ആയിിരംംകോ�ോല്
തിിരിിയണംം’. അടക്കമിില്ലാാത്ത സ്ത്രീീകളിില് നിിന്ന്് വളരെെ അകന്നു നിില്ക്കണംം.അത്തരക്കാാരോ�ോട
ടുക്കുന്നത്് ആപത്താാണെ�ന്നുംം പറയുന്നു. ആണ്കോ�ോയ്മ സമൂഹംം സ്ത്രീീയിിലെ�യുംം പുരുഷനിിലെ�യുംം
സ്വാാ�ഭാാവിികതയെ� മറച്ച്് രണ്ടു വ്യയത്യയസ്ത ധ്രുവങ്ങളിിലാാക്കിി മാാറ്റിി. വിിരുദ്ധവര്ഗ്ഗക്കാാരാായ സ്ത്രീീ-പുരുഷ
ന്മാാരുടെെ സ്വവഭാാവവുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി. ഇതിില് ബുദ്ധിി പുരുഷനുംം സൗൗന്ദര്യം�ം സ്ത്രീീക്കുമാായിി ചാാര്ത്ത
പ്പെ�ട്ടു. ഇത്തരത്തിിലുള്ള ഒരു ഡസനോ�ോളംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് മലയാാളത്തിില് കണ്ടെ�ത്താാനാാകുംം.
‘ആണാായാാല് കണക്കിിലാാവണംം പെ�ണ്ണാായാാല് പാാട്ടിിലാാകണംം’. പുരുഷന് ബുദ്ധിിക്കനുസരിിച്ച്്
പ്രവര്ത്തിിക്കണംം. സ്ത്രീീ അവന്റെ� പാാട്ടിില് ഒതുങ്ങിി ജീീവിിക്കണംം. ‘പെ�ണ്ചൊ�ൊല്ല്് കേ�ള്ക്കുന്നവന്്
പെ�രുവഴിി ’ ‘പെ�ണ്ബുദ്ധിി പിിന്ബുദ്ധിി’, സ്ത്രീീയുടെെ വാാക്ക്് വിിശ്വവസിിച്ചു പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നവന് നശിി
ച്ചുപോ�ോകുമെെന്നുംം, ആവശ്യംം� കഴിിഞ്ഞാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ ബുദ്ധിിയുണരുന്നതെ�ന്നുമുള്ള സ്ത്രീീവിിരുദ്ധ നിില
പാാടുകളാാണ്് ഇവ പങ്കുവെ�ക്കുന്നത്്. ‘മുലയുള്ള പെ�ണ്ണിിന്് തലയിില്ല തലയുള്ള പെ�ണ്ണിിന്് മുലയിില്ല’.
സ്ത്രീീക്ക്് സൗൗന്ദര്യയവുംം ബുദ്ധിിയുംം ഒരിിമിിച്ചുണ്ടാാകിില്ലെ�ന്ന്് പറഞ്ഞുവെ�ക്കുന്നു.
സ്ത്രീീയാാണെ�ന്നതിിന്റെ� മാാനദണ്ഡംം സൗൗന്ദര്യയമാാണെ�ന്നുംം, പുരുഷനാാവണമെെങ്കിില് ബുദ്ധിി
വേ�ണമെെന്നുമുള്ള ഒരു തെ�റ്റാായ സന്ദേ�ശമാാണ്് ഇത്തരംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിന്്
പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുക്കുന്നത്്.
സ്ത്രീീ ശരീീരത്തെ� ഒരു ഉപഭോ�ോഗ വസ്തുവാായിി കാാണുകയുംം, അത്് വിില കൊ�ൊടുത്തു വാാങ്ങിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവന് സുരക്ഷിിതനാായിിരിിക്കുകയുംം. സ്ത്രീീ മോ�ോശപ്പെ�ട്ടവളാാകുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. ‘കൂത്തിിച്ചിി വാാഴുന്നിിടംം കുളംംതോ�ോണ്ടുംം’. വ്യയഭിിചാാരിിണിികള് വസിിക്കുന്നിിടംം നശിിച്ചുപോ�ോകു
മെെന്നര്ത്ഥംം. വ്യയഭിിചാാരിിണിി എന്ന വാാക്കിിന്് പുല്ലിംം�ഗംം ഭാാഷയിില് ഇല്ല. സ്ത്രീീ വ്യയഭിിചരിിക്കുന്നതിില്
തുല്യയപങ്ക്് പുരുഷനുംം ഉണ്ടെ�ന്ന സത്യംം� ഇവിിടെെ മറയ്ക്കപെ�പ്പടുന്നു. ‘ആണു മദിിച്ചാാല് ആകാാശത്ത്്
പെ�ണ്ണു മദിിച്ചാാല് പുരപ്പൊ�ൊറത്ത്്’. ആണുങ്ങള് എന്തുചെ�യ്താാലുംം അതിിനെ� പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കുകയുംം
സ്ത്രീീയാാണ്് അത്് ചെ�യ്യുന്നതെ�ങ്കിില് അപഹസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സമൂഹത്തിിന്റെ� ഇരട്ടത്താാ
പ്പ്് നയംം ഇവിിടെെ വ്യയക്തമാാണ്്. ഒരു സമൂഹജീീവിിയാാണ്് സ്ത്രീീയെ�ന്ന നിിലയിിലുള്ള കര്തൃത്വവമോ�ോ
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വ്യയക്തിിത്വവമോ�ോ സ്ത്രീീക്ക്് പൊ�ൊതുസമൂഹംം നല്കുന്നിില്ല. പുരുഷന് ആജ്ഞക്ക്് എതിിരാായിി പ്രര്ത്തിിക്കു
ന്നവര് തന്റേ�ടിിയുംം തന്നിിഷ്ടക്കാാരിിയുമാാകുന്നു. ‘കൊ�ൊള്ളാാത്ത പെ�ണ്ണിിന്് കൊ�ൊട്ടുംം തൊ�ൊഴിിയുംം കൊ�ൊള്ളുന്ന
പെ�ണ്ണിിന്് പട്ടുംം വളയുംം’. പുരുഷാാധിിപത്യയ സമൂഹംം നിിര്മ്മിിച്ചുവെ�ച്ച കൃത്രിിമസ്വവത്വംം� പിിന്തുടരുന്നവര്
അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അല്ലാാത്തവര് നിിരാാകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.

സ്ത്രീീ പ്രതിിനിിധാാനംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില്
പുരുഷാാധിിപത്യംം� നിിര്വ്വചിിക്കുന്ന ഭാാഷയിില് നിിന്ന്് സ്ത്രീീ ആദ്യം�ം വിിടുതല് നേ�ടേേണ്ടതുണ്ട്്. ഭാാഷ
പുരുഷാാധിിപത്യയത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിിയാാണ്്, അതിിന്റെ� സ്ത്രീീവാാദവീീക്ഷണത്തിിലുള്ള പുനര്വാായനകള്
എല്ലാം�ം ലിംം�ഗസമത്വവവാാദത്തിിലേ�ക്കുള്ള ഈടുവെ�പ്പുകളാാണ്്. സംംസ്കാാരങ്ങളുടെെയുംം ഭാാഷയുടെെയുംം
ഒരു പ്രധാാന ഭാാഗമാാണ്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്. തലമുറകളിിലൂടെെ കൈൈമാാറിിവരുന്ന അവ നമ്മുടെെ സംംസ്കാാ
രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി തീീര്ന്നിിര്ന്നിിരിിക്കുന്നു. പൊ�ൊതു സമൂഹത്തിിലേ�ക്കുള്ള സ്ത്രീീയുടെെ കാാല്വെ�പ്പുകളെെ
നിിശബ്ദരാാക്കുവാാന് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്ക്കു കഴിിയുന്നു. ‘പെ�ണ്ബുദ്ധിി പിിന്ബുദ്ധിി’ തുടങ്ങിിയവയിില്
ഇത്തരംം ആശയങ്ങള് കാാണാംം�. ഓരോ�ോ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം കാാലത്തിിന്റെ�യുംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്
അതതുകാാലത്തെ� ജനകൂട്ടത്തിിന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടാായ്മയുടെെ തനതു
സ്വാാ�ഭാാവത്തെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്ന ഇത്തരംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് അവിിടെെ സ്ത്രീീക്കുള്ള സ്ഥാാനവുംം
സ്ത്രീീയോ�ോടുള്ള സമീീപനത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം കൂടിി കാാണിിക്കുന്നു. നമ്മുടെെ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് ആഴത്തിില് വേ�രോ�ോടിിയിിരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീവിിരുദ്ധത കാാണാാനാാകുംം. സ്ത്രീീകള് ജനിിക്കു
ന്നതു തന്നെ� സാാമ്പത്തിിക നഷ്ടമാാണെ�ന്നുംം, അവര്ക്ക്് കാാര്യയങ്ങള് ഏറ്റെെടുത്തു വിിജയിിപ്പിിക്കാാനുള്ള
കഴിിവിില്ലെ�ന്നുംം, സ്ത്രീീകള്ക്ക്് ഭരണപാാടവമിില്ലെ�ന്നുംം, രണ്ടു സ്ത്രീീകള് തമ്മിില് യോ�ോജിിക്കിില്ലെ�ന്നുംം മറ്റുമു
ള്ള കാാഴ്ചപ്പാാടുകള് ഊട്ടിിയുറപ്പിിക്കുന്നതിില് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് മുഖ്യയ പങ്കുവഹിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഒരു പ്രത്യേ�േക കാാലഘട്ടത്തിില് നിിര്മ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് കാാലംം മാാറിിയിിട്ടുംം, പഴമയുടെെ
പ്രതീീകംം എന്ന നിിലയിിൽ സമൂഹമനസ്സിിലേ�ക്ക്് ആണ്ടിിറങ്ങുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. സ്ത്രീീയെ� ഒരു
സ്വവതന്ത്രജീീവിിയാായിി കാാണാാന് സമൂഹത്തിിന്് ഇനിിയുംം കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ല. പുരുഷാാധിിപത്യയത്തിിന്റെ�
പൊ�ൊതുബോ�ോധമാാണ്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലിില് കാാണാാന് കഴിിയുന്നത്്. പെ�ണ്ണിിനെ� ഒന്നിിനുംം കൊ�ൊള്ളാാത്തവളുംം
മന്ദബുദ്ധിിയുമാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കുമ്പോ�ോള്, എതിിര്ഭാാഗത്തു നിില്ക്കുന്ന പുരുഷന് സര്വ്വഗുണസമ്പ
ന്നനാാകുന്നു. ‘അന്ന്് പിിറന്ന്് അന്ന്് ചത്താാലുംം ആണാായിി പിിറക്കണംം’. ആണാായിി ജനിിക്കുന്നത്്
തന്നെ� ശ്രേ�ഷ്ഠതയാായിി കാാണുന്നു. പുരുഷകേ�ന്ദ്രിിത സമൂഹത്തിിന്റെ� നിിര്മ്മിിതിികളാായ ഇത്തരംം
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് പുരുഷനെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്് നിിര്ത്തുകയുംം സ്ത്രീീയെ� അരിികുവത്്കരിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. നമ്മുടെെ സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക ഇടങ്ങളെെ പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുകയുംം പ്രതിിനിിധീീകരിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്. ചരിിത്രത്തിിന്റെ� തുടര്ച്ചയാാണ്് വര്ത്തമാാനംം. ചരിിത്രത്തിിന്റെ�
കോ�ോട്ടങ്ങള് തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം, അതിിനെ� പ്രശ്നവല്ക്കരിിക്കുകയുംം, അത്് സ്ത്രീീസൗൗഹൃദപരമാായിി
തിിരുത്തുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് കാാലത്തിിന്റെ� ആവശ്യയമാാണ്്.

നിിഗമനങ്ങള്
ആശയവിിനിിമയത്തിിനാായുംം, സാാമൂഹിികപാാഠങ്ങളുടെെ അവലോ�ോകനത്തിിനാായുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന
വയാാണ്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് എന്നിിരിിക്കെ� ‘പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് പതിിരിില്ല’ എന്ന്് പറഞ്ഞ്് അവയെ�
നിിഷ്കളങ്കമാായിി സമീീപിിക്കരുത്്. ഈ ആശയത്തിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചത്തിില് ലേ�ഖനത്തിില് നിിന്നെ�ത്തിി
ചേ�ര്ന്ന നിിഗമനങ്ങള് താാഴെെ ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കുന്നു.
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•

ഒരു പുരുഷനിിയന്ത്രിിത സമൂഹത്തെ� കെ�ട്ടിിപ്പടുക്കാാന് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് സഹാായിിക്കുന്നു.

•

സ്ത്രീീകളെെക്കുറിിച്ച്് പരാാമര്ശിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം പ്രചരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുമാായ ഒട്ടുമിിക്ക എല്ലാാ
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം സ്ത്രീീവിിരുദ്ധതയിിലാാണ്് ഊന്നുന്നത്്.

•

സ്ത്രീീയെ� ഉത്തമകുടുംംബിിനിിയാാക്കാാന് ഭാാഷയെ�യുംം പാാരമ്പര്യയമാായിി കൈൈമാാറിിവരുന്ന വാാമൊ�ൊഴിി
വഴക്കങ്ങളെ�യുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�.

•

ബുദ്ധിി പുരുഷനുംം സൗൗന്ദര്യം�ം സ്ത്രീീക്കുമാാണ്് യോ�ോജിിക്കുന്നത്് എന്ന്് സ്ഥാാപിിക്കുന്ന ധാാരാാളംം
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് മലയാാളത്തിില് പ്രചാാരത്തിില് ഉണ്ട്്.

•

പുരുഷ കേ�ന്ദ്രിിത സമൂഹത്തിിന്റെ� നിിര്മ്മിിതിികളാായ പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് പുരുഷനെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാ
നത്ത്് നിിര്ത്തുകയുംം സ്ത്രീീയെ� അരിികുവത്്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.

•

പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിില് കാാണുന്ന സ്ത്രീീവിിരുദ്ധ പ്രയോ�ോഗങ്ങളെെ കണ്ടെ�ത്തുകയുംം, അവയിിലെ�
ഭാാഷയെ� അപനിിര്മ്മിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് കാാലത്തിിന്റെ� ആവശ്യയമാാണ്്.

ആധാാരഗ്രന്ഥസൂചിി
1.

കര്ത്താാ പിി.സിി., പഴഞ്ചൊ�ൊല് പ്രപഞ്ചംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 1966-ജനുവരിി.

2.

രാാഘവന് പയ്യനാാട്്, ഫോ�ോക്്ലോ�ോര്, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇന്സ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം, 1986-ജൂണ്.

3.

വസന്തകുമാാരിി പിി., ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് സ്ത്രീീസ്വവത്വവനിിര്മ്മിിതിി, എഫ്്. എഫ്്. എംം. പബ്ലിിക്കേ�ഷന്,കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, 2000ഏപ്രിില്.

4.

സിിമോ�ോണ് ദിി ബുവ്വ, സെ�ക്കന്ഡ്് സെ�ക്സ്്, ഡിി.സിി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2017-ഡിിസംംബര്.

ആനുകാാലിികംം
50. ഉണ്ണിി ആമപ്പാാറയ്ക്കല്, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളിിലെ� കതിിരുംം പതിിരുംം, വിിജ്ഞാാനകൈൈരളിി, ജൂലൈൈ-ആഗസ്റ്റ്്-2020, വാാല്യംം�52, ലക്കംം-8.
51. സാാറാാജോ�ോസഫ്്, ഭാാഷയിിലുംം ലിംം�ഗനീീതിി സാാധ്യയമാാണ്്, ജനപഥംം, 2013-നവംംബര്.

രമ്യയ പിി. ഓ.,
ഗവേ�ഷക,
മലയാാള വിിഭാാഗംം,
സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജ്്,
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

കടൽ: പ്രതിിരോ�ോധവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം

രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിലെ� തീീരദേേശവുംം ഭാാഷയുംം
ടിിനോ�ോ തോ�ോമസ്്

ഗവേ�ഷകൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയസംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല

ആമുഖംം
വിിശാാലമാായ കടൽത്തീീരങ്ങൾകൊ�ൊണ്ടുംം അവയെ� പിിൻപറ്റുന്ന നൂറ്റാാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സംംസ്കാാ
രംംകൊ�ൊണ്ടുംം സമ്പന്നമാാണ്് കേ�രളംം. സംംഘകാാലത്തെ� തിിണസങ്കല്പമനുസരിിച്ച്് നൈൈതൽ
തിിണകൊ�ൊണ്ട്് അടയാാളപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന അതിിന്റെ� സംംസ്കാാരവുംം ചരിിത്രവുംം ആഴമേ�റിിയതാാണ്്. ലോ�ോക
ത്താാകമാാനംം കടൽ ജീീവിിതത്തെ�യുംം അതിിന്റെ� സംംഘർഷങ്ങളെെയുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന സാാഹിി
ത്യയസൃഷ്ടിികൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ അതിിസമ്പന്നമാായ മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ തീീരദേേശത്തെ�
യുംം തീീരദേ�ശസംംസ്കാാരവൈൈവിിധ്യയങ്ങളെെയുംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന സൃഷ്ടിികൾ വളരെെ പരിിമിിതമാാണ്്.
കേ�രളീീയജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്ത വ്യയവഹാാരമണ്ഡലമാായിിരുന്നിിട്ടുംം
ഭാാഷ-ജീീവിിത-സംംസ്കാാരങ്ങളുടെെ ബഹുവിിധമാായ കൂടിിച്ചേ�രലുകൾകൊ�ൊണ്ട്് നിിറഞ്ഞ തീീരദേ�ശവൈൈ
വിിധ്യയങ്ങൾക്ക്് വാായനക്കാാരുടെെയുംം എഴുത്തുകാാരുടെെയുംം പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിലേ�യ്ക്ക്് കടന്നുവരുവാാൻ
സാാധിിച്ചിിട്ടിില്ല. മാാറിിവന്ന സാാഹിിത്യയപ്രസ്ഥാാനങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഈ അപൂർണ്ണത
പ്രകടമാാണ്്. മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ കവിിതയിിലുംം ചെ�റുകഥയിിലുംം സംംജാാതമാായ ഈ വിിടവ്്
നോ�ോവൽസാാഹിിത്യയത്തിിലുംം മാാറ്റമിില്ലാാതെ� നിിലകൊ�ൊണ്ടു. പോ�ോഞ്ഞിിക്കര റാാഫിിയുംം ടാാറ്റാാപുരംം
സുകുമാാരനുംം ജോ�ോസഫ്്വൈൈറ്റിിലയുംം തീീരജീീവിിതത്തെ�യുംം ലത്തീീൻ വിിശ്വാാ�സങ്ങളെെയുംം സൂക്ഷ്മാാർ
ത്ഥത്തിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ ശ്രമിിച്ചപ്പോ�ോഴുംം അവയെ� ഉപരിിപ്ലവമാായിിമാാത്രംം ആവിിഷ്കരിിച്ച
ചെ�മ്മീീൻ, മയ്യഴിിപ്പുഴയുടെെ തീീരങ്ങളിിൽ തുടങ്ങിിയ രചനകളെെയാാണ്് വാായനാാസമൂഹംം കൊ�ൊണ്ടാാടിിയത്്.
പ്രാാദേ�ശിികത എന്നത്് ഒരു കഥയുടെെ പശ്ചാാത്തലനിിർമ്മിിതിി എന്നതിിലുപരിി സാംം�സ്കാാരിിക-രാാഷ്ട്രീീയ
അധിികാാരങ്ങളോ�ോടുള്ള കലഹംംകൂടിിയാായിി വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടുന്ന ഉത്തരാാധുനിികഘട്ടത്തിിൽ ഈ
തിിരിിച്ചറിിവ്് പ്രസക്തമാാണ്്.
കെ�.എ. സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ� രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകംം എന്ന നോ�ോവലിിൽ കടൽത്തീീരത്തിിന്റെ�
അതിിവൈൈകാാരിികതകളെെയുംം കുടിിപ്പകയെ�യുംം അതീീവ സങ്കീീർണ്ണമാായ ജീീവിിതമുഹൂർത്തങ്ങളെെയുംം
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. എന്തിിനെ�യുംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന കടലിിന്റെ� ജൈൈവചരിിത്രമാാണ്് സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ�
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ലക്ഷ്യംം�. കടൽ കേ�ന്ദ്രബിിന്ദുവാാകുന്ന തീീരദേ�ശവുംം തീീരദേ�ശഭാാഷയുംം രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിൽ
എപ്രകാാരംം പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് വിിശദമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അതിിന്റെ�
മാാനവിികവുംം സാാമൂഹ്യയവുമാായ പ്രസക്തിി വ്യയക്തമാാക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.

കെ�.എ. സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ� കടലോ�ോരജീീവിിതാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ
ഉത്തരാാധുനിികതയിിൽ സാാധ്യയമാായ പ്രാാദേ�ശിിക ആവിിഷ്കരണത്തെ� സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ ശക്തമാായിി
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിി. കടലുംം കടൽജീീവിികളുംം കടലോ�ോര ജീീവിിതങ്ങളുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കഥകളിിൽ
ശക്തമാായിി നിിലകൊ�ൊണ്ടു. പത്തുകന്യയകമാാർ, കാാണാാതപോ�ോയ വസ്തുക്കൾ കണ്ടുക്കിിട്ടുന്നതിിനുള്ള ജപംം,
ലോ�ോകംം, ശരീീരംം, പിിശാാച്്, രാാത്രിികളുടെെ രാാത്രിി, സ്മാാർത്തവിിചാാരംം, വയലറ്റ്് നിിറമുള്ള പകൽ, നാാല്പതാംം�
നമ്പർ മഴ തുടങ്ങിിയ രചനകൾ ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്. പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിൽനിിന്നുംം നിിരന്തരംം അവഗ
ണനകൾ നേ�രിിടുന്ന ഒരു ന്യൂൂനപക്ഷസമൂഹംം അത്രമേ�ൽ സുരക്ഷിിതമല്ലാാത്ത പരിിസരങ്ങളിിൽനിിന്നു
കൊ�ൊണ്ട്് അവരുടെെ സംംഘർഷങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ഉപജീീവനമാാർഗ്ഗങ്ങളുംം ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാനുംം
സാംം�സ്കാാരിികപൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുവാാനുംം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നിിലനിിൽപ്പിി
ന്റെ� ഭാാഗംം മാാത്രമല്ല, നൂറ്റാാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അനേ�കാായിിരംം മനുഷ്യയരുടെെ വിിസ്മൃതചരിിത്രത്തെ�
കണ്ടെ�ത്തുക കൂടിിയാാണ്്. സാംം�സ്കാാരിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ ഇത്തരമൊ�ൊരു പ്രവർത്തനമാാണ്്
സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ നിിർവഹിിക്കുന്നത്്.
സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ� ആഖ്യാാ�നഭാാഷയിിൽ തീീരദേേശജീീവിിതവുമാായുംം കടലുമാായുംം ബന്ധപ്പെ�ട്ട
പ്രാാദേ�ശിികപദങ്ങളുംം ബിംം�ബകല്പനകളുംം മിിത്തുകളുംം ധാാരാാളമുണ്ട്്. നാാഗരിികമാായ കൃത്രിിമത്വവങ്ങ
ളിിൽപ്പെ�ട്ട്് പ്രകൃതിിയിിൽനിിന്നുംം അകന്നുപോ�ോകുന്ന മനുഷ്യയന്റെ� വിിഭ്രാാമകമാായ അന്തഃഃസംംഘർഷവുംം
കത്തോ�ോലിിക്കാാ പാാരമ്പര്യയ വിിശ്വാാ�സത്തിിൽ അടിിഞ്ഞുകൂടിിയ അന്ധതയുംം സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ� കഥാാ
ലോ�ോകത്തെ� പ്രധാാന ആവിിഷ്കരണങ്ങളാാണ്്.

രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിലെ� കടലോ�ോരജീീവിിതങ്ങൾ
രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിൽ കടൽ ഒരു രാാഷ്ട്രീീയപ്രതിിരോ�ോധംം തീീർക്കുകയാാണ്്. ഭാാഷയുടെെ
കരുത്തിിലൂടെെ ഐതിിഹ്യയകഥകളുംം കെ�ട്ടുകഥകളുംം പ്രകൃതിിയുംം ഇഴുകിിച്ചേ�രുന്ന സാംം�സ്കാാരിികമണ്ഡ
ലത്തെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാനാാണ്് സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ ശ്രമിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. കണ്ണിിനുമുന്നിിൽ സാാമാാന്യയമനുഷ്യയന്്
കൗൗതുകത്തിിന്റെ�യുംം ഭയത്തിിന്റെ�യുംം കാാഴ്ചകളെെ സൃഷ്ടിിച്ച കടൽ, ഓരോ�ോ കടലോ�ോരവാാസിിയുടെെയുംം
അതിിസങ്കീീർണ്ണതകളുടെെ പ്രതീീകങ്ങളാായിി നോ�ോവലിിൽ മാാറുന്നു. സമൂഹത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്ന
ഭയാാനകവുംം പ്രാാകൃതവുമാായ അവസ്ഥകളെെ കടലിിനെ�യുംം കടൽജീീവിികളെെയുംം ഉപമിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
അദ്ദേേഹംം വിിവരിിക്കുന്നത്്.
ചുളിിവുകളുംം തിിരിിവുകളുംം വീീണ മാാടാാകോ�ോടിിയാായ ശവക്കച്ചപോ�ോലെ� കടൽ മലച്ചുകിിടന്നു.
ഭയാാനകംം എന്ന രസത്തെ� കരിിങ്കല്ലിിൽ കൊ�ൊത്തിിയെ�ടുത്തപോ�ോലത്തെ� മുഖമുള്ള കടലാാനകളെെയുംം
പടക്കുതിിരകളെെ മലർത്തിിയടിിക്കാാൻപോ�ോന്ന വൈൈദ്യുുതിി ഒറ്റ നിിമിിഷംംകൊ�ൊണ്ട്് പ്രസവിിക്കുന്ന ചക്കൻ
തിിരണ്ടിികളെെയുംം ഒറ്റാാലിിൽ ഒളിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കടൽ ശാാന്തസുന്ദരമാായിി കിിടന്നു. ഗണപതിിക്ക്്വെ�ച്ച
തുപോ�ോലെ� ചതിി ഇവിിടെെ തുടങ്ങുന്നു.
പൊ�ൊതുസമൂഹംം നിിഷ്കരുണംം മാാറ്റിിനിിർത്തുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിിന്് ബാാഹ്യയവുംം ആന്തരിി
കവുമാായ ആത്മസംംഘർഷങ്ങളിിലൂടെെ രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സവിിശേ�ഷവ്യയക്തിിത്വവത്തെ�യാാണ്്
സെ�ബാാസ്റ്റ്യയനുംം നൊ�ൊറോ�ോണയുംം പിി. എഫ്്. മാാത്യൂൂസുംം ജോ�ോസഫ്് മരിിയനുമെെല്ലാം�ം ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാൻ
ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
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മുകളിിലെ�ത്തിിയ നിിലാാവ്് വാാവയുടെെ നിിഴലിിനെ� കടലിിന്റെ� ഓടിിച്ചുകുത്തുവരെെ വലിിച്ചുനീീട്ടിി.
വിിജനമാായ കടൽക്കരയിിലൂടെെ വടക്കോ�ോട്ട്് നടന്നുനീീങ്ങിിയ വാാവയുടെെ തല ഉരുണ്ടുകൂടുവാാൻ
തുടങ്ങിിയ തിിരമാാലകളിിൽപ്പെ�ട്ട്് പതിിനാായിിരംം കഷണങ്ങളാായിി പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിതറിി.
തീീരദേ�ശജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങളെെയുംം നിിഷ്കളങ്കതയെ�യുംം അതിിവൈൈകാാരിികതയെ�യുംം
അധിികാാരംം എപ്രകാാരംം മുതലെ�ടുക്കുന്നുവെ�ന്ന്് സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. നോ�ോവലിിലെ�
പ്രധാാനകഥാാപാാത്രമാായ അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പനെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിവരിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്---സ്വവന്തമാായിി
സമുദ്രമുള്ളൊ�ൊരാാൾ. തീീരദേ�ശജനത ഉള്ളിിൽ കടലുമാായിി നടക്കുന്നു.
കടൽ ജലത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷമാായ നനവിിൽ ജീീവിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ആന്തരിികമാായ വരൾച്ചയെ�
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നത്് ‘കച്ചാാൻ കാാറ്റിി’നോ�ോടാാണ്്. വടക്കുനിിന്ന്് പടിിഞ്ഞാാറോ�ോട്ട്് വീീശുന്ന വരണ്ട കാാറ്റാാണ്്
കച്ചാാൻ കാാറ്റ്്. മീീൻ ചെ�തമ്പലുകൾ നിിറഞ്ഞ കാാറ്റ്് വീീശിി എന്ന്് ഒരു ഭാാഗത്ത്് കച്ചാാൻ കാാറ്റിിനെ�യുംം
ജീീവിിതാാവസ്ഥകളേ�യുംം വർണ്ണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ എഴുതുന്നു.കൗൗമാാരത്തിിലൂടെെ സഞ്ചരിിക്കു
ന്ന വാാവയുടെെ ജീീവിിതംം സ്വവന്തംം പിിതാാവിിനെ� തേ�ടിിയുള്ളതാാണ്്. ഉത്തരങ്ങളൊ�ൊക്കെ� അടുത്തുള്ളപ്പോ�ോ
ഴുംം അത്് കണ്ടെ�ത്തുവാാൻ തീീവ്രമാായ സംംഘർഷങ്ങളിിലേ�യ്ക്ക്് അയാാൾ യാാത്രചെ�യ്യുന്നു. വാാവയുടെെ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മുതിിർന്ന ഘട്ടമാായിി ഗണിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്ന അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പന്റെ� ജീീവിിതവുംം
ഇത്തരംം സംംഘർഷങ്ങൾ നിിറഞ്ഞതാാണ്്. അയാാൾ കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റാാകുന്നത്് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്് മണിിക
ണ്ഠൻ സഖാാവാായതിിനാാലാാണ്്. അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പൻ ദൈൈവനിിഷേ�ധിിയാാകുന്നത്് മണിികണ്ഠനോ�ോടുള്ള
സ്നേ�ഹംം നിിമിിത്തമാാണ്്.
മൂന്നാംം� നമ്പ്ര്് ഷാാപ്പിിൽനിിന്ന്് ഇറങ്ങുമ്പോ�ോൾ രണ്ട്് നിിലാാവുകൾ തെ�ളിിഞ്ഞു. ഒന്ന്് അമ്പലപ്പു
ഴയുടെെ മുകളിിലുംം മറ്റൊ�ൊന്ന്്, അയാാളുടെെ ശിിരസ്സിിലുംം. ഇടവഴിിയിിലൂടെെ, ചൊ�ൊരിിമണലിിലൂടെെ അയാാൾ
അലഞ്ഞു. കറുത്തവാാവിിന്റെ� രാാത്രിിയിിലെ� കടൽപോ�ോലെ� അരക്കെ�ട്ട്് മദിിച്ചു. തകർന്ന നിിലാാവുള്ള
പൂവരശിിന്റെ� താാഴെെ വള്ളത്തിിൽ വീീണ വെ�ള്ളംംപോ�ോലെ� ഇത്തിിരിി ഇരുട്ട്് നങ്കൂരമിിട്ടുകിിടന്നു.
അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പന്റെ� ലഹരിിനിിറഞ്ഞ ജീീവിിതസഞ്ചാാരംം അല്പംം ഇരുട്ടിിന്റെ� നങ്കൂരപ്പെ�ടലിിൽനിി
ന്നുംം ശരീീരകാാമനകളിിലേ�യ്ക്ക്് മാാറുമ്പോ�ോൾ പ്രകൃതിി പിിന്നെ�യുംം വന്യയമാാകുന്നു. കടലോ�ോരജനതയുടെെ
സാാമാാന്യയജീീവിിതത്തിിലുംം വിിശേ�ഷ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങളിിലുംം കടലുംം പ്രകൃതിിയുംം അതിിന്റെ� വന്യയമാായ
ഭാാഷയിിൽ കടന്നുവരിികയാാണ്്. ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഇത്തരംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ ചെ�ത്തിിയുടെെ
സാംം�സ്കാാരിിക ഭൂമിികയിിലുംം സ്ഥലകാാലബോ�ോധത്തിിലുംം നിിരന്തരംം ഇടപെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യുണ്ടാാ
യിിട്ടുള്ളതാാണ്്.
സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ� രചനകളിിൽ ചെ�ത്തിി, അർത്തുങ്കൽ, ചെ�ല്ലാാനംം, കൊ�ൊച്ചിി, ഉദയംംപേ�രൂർ,
മുനമ്പംം, പുതുവൈൈപ്പിിൻ തുടങ്ങിിയ ഇടങ്ങളെെല്ലാം�ം ആവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെ�ത്തിിയെ� മുൻനിിർ
ത്തിിയാാണ്് രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകംം കടന്നുപോ�ോകുന്നത്്. ചെ�ത്തിിയുടെെ വീീരത്വംം�, അസഹിിഷ്ണുത,
വിിധേ�യത്വംം� എന്നിിവയെ� സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ പലയിിടത്താായിി വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
സന്ധിിസംംഭാാഷണംംപോ�ോലെ� ചെ�ത്തീീക്കാാരുടെെ പൂർവ്വപിിതാാക്കന്മാാർ എഴുതിിയുണ്ടാാക്കിിയ വേ�ട്ടപ്പാാട്ട്്
പാാടിി
പത്തുതണ്ടുംം
പനന്തണ്ടുംം
ആകെ� മുപ്പത്താാറുതണ്ടുംം
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ആർപ്പോ�ോ, ഹുര്്രോ�ോ!
പണ്ടൊ�ൊരു പന്നിി
പാാണ്ടൻ പന്നിി
ചെ�ന്നേ�ലിിക്കാാരുടെെ
വല കടിിച്ചേ�!
ആർപ്പോ�ോ, ഹുര്്രോ�ോ!
പണ്ട്് ചെ�ത്തിിയുടെെയുംം ചേ�ന്നവേ�ലിിയുടെെയുംം കടലിിൽ ഒരു പാാണ്ടൻ പന്നിി മദിിച്ചുപോ�ോന്നു. വല
കടിിച്ചുംം വള്ളംം മറിിച്ചുംം ചിില്ലറ ഉപദ്രവങ്ങളൊ�ൊന്നുമല്ല പാാണ്ടൻ ഉണ്ടാാക്കിിയത്്. അങ്ങനെ�യാാണ്്
പാാണ്ടനെ� വേ�ട്ടയാാടുവാാൻ ചെ�ത്തീീക്കാാരുംം ചേ�ന്നവേ�ലിിക്കാാരുംം ഉറച്ചത്്. ചേ�ന്നവേ�ലിിക്കാാരാായിിരുന്നു
ആദ്യം�ം വേ�ട്ടയ്ക്ക്് പുറപ്പെ�ട്ടത്്. കുന്തവുംം കൊ�ൊടചക്രവുംം വാാളുംം പരിിചയുമാായിി അവർ കടൽ കലക്കിി
വലവീീശിി. കൗൗശലക്കാാരനാായ പാാണ്ടൻ വല പൊ�ൊളിിച്ച്് അസ്തമയത്തിിന്റെ� കടലിിൽ മുങ്ങാംം�കുഴിിയിിട്ടു.
അടുത്ത ഊഴംം ചെ�ത്തീീക്കരുടേ�താായിിരുന്നു. കിിഴക്ക്് വെ�ള്ളകീീറുന്നതിിനുംം കുരിിശുമണിി മുഴങ്ങുന്നതിി
നുംം മുൻപേ� വേ�ട്ടക്കാാർ പുറപ്പെ�ട്ടു. അസ്തമയത്തിിനുതൊ�ൊട്ടുമുൻപ്് കടലിിൽ വേ�ട്ടപ്പാാട്ട്് കേ�ട്ടു.
ചെ�ത്തിിനിിവാാസിികളുടെെ കടൽജീീവിിതത്തെ�യുംം പോ�ോരാാട്ട വീീര്യയത്തെ�യുംം ഉപകഥയിിലൂടെെ
സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു. കാാട്ടിിലുള്ള വേ�ട്ടയേ�ക്കാാൾ ശക്തമാായിിമാാറുന്ന ജലവേ�ട്ടയെ� ഈ
സ്ഥലകാാലചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിയുടെെ ഭാാഗമാാക്കുകയാാണ്് കഥാാകൃത്ത്്.
ശാാസ്ത്രംം പുതിിയ ഉറവുകൾ തേ�ടിി ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയത്തിിന്റെ� ജനിിതക അടരുകളിിലേ�യ്ക്കുംം നാാട്ട
റിിവുകളുടെെ തനിിമയിിലേ�യ്ക്കുംം തിിരിിയുന്ന കാാലമാാണിിത്്. ‘ആധുനിിക മനുഷ്യയൻ’ എന്ന സംംജ്ഞതന്നെ�
പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഈ കാാലത്ത്് “നാാമൊ�ൊരിിക്കലുംം ആധുനിികരാായിിരുന്നിില്ല” എന്ന ഫ്രഞ്ച്്
ദാാർശനിികൻ, ബ്രൂണോ�ോ ലത്തൂറുടെെ പരാാമർശംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഇത്് ആധുനിികതയെ� തള്ളിിപ്പ
റയുകയല്ല; മറിിച്ച്് സുസ്ഥിിരമാായിി പുനർനിിർവചിിക്കുകയാാണ്്. അതുവഴിി അതിിന്റെ� നിിതാാന്തമാായ
നിിലനിിൽപ്പിിന്റെ� അനന്തസാാധ്യയതകളെെ കണ്ടെ�ത്തുകയാാണ്്. സാാമാാന്യയബോ�ോധത്തെ� ഒരു സാംം�
സ്കാാരിികവ്യയവസ്ഥയാായിി നിിർവചിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ക്ലിിഫോ�ോർഡ്് ഗീീർറ്റ്്സ്് എന്ന നരവംംശ ശാാസ്ത്രജ്ഞൻ
ശാാസ്ത്രത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം അറിിവിിനെ�യുംംകുറിിച്ച്് ചിിന്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. സരളരാായ, സാാധാാര
ണക്കാാരാായ, പ്രാാകൃതരാായ മനുഷ്യയർക്ക്് അറിിവ്് തേ�ടലിിനുംം അതിിന്റെ� രൂപവത്്കരണത്തിിനുംം
സൗൗന്ദര്യയവിിശകലനത്തിിനുംം സാംം�സ്കാാരിികസന്നിിവേ�ശത്തിിനുമുള്ള താാത്്പര്യയമോ�ോ കഴിിവോ�ോ ഇല്ലെ�
ന്നുള്ള മിിഥ്യയയെ� ക്ലിിഫോ�ോർഡ്് ഗീീർറ്റ്്സ്് പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുന്നു. ഭൗ�തിികനിിലനിിൽപ്പ്്ഉറപ്പുവരുത്തുവാാൻ
അന്ധവിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെ പുകമറയിിലൂടെെ അവർ പടുത്തുയർത്തിിയ കൈൈക്കുറ്റപ്പാാടുകളല്ല നാാട്ടറിിവു
കളുംം പണിിയറിിവുകളുംം പാാട്ടുകളുംം. പരീീക്ഷണശാാലകളിിൽ ഉരുത്തിിരിിയുന്ന സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ
വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ മെെനഞ്ഞെ�ടുത്ത ശാാസ്ത്രീീയമാായ അറിിവിിന്റെ� പ്രഥമദൃഷ്ട്യാാ� കുറ്റമറ്റതെ�ന്ന്് തോ�ോന്നാാവുന്ന
മിിനുസംം അവയ്ക്കിില്ലെ�ങ്കിിലുംം അവയുടെെ പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങളിിൽ നേ�രനുഭവത്തിിന്റെ� ചൂരുംം സത്യയവുമു
ണ്ട്്. അതിിനാാൽ ‘പ്രാാകൃതരെെ’ ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ തനത്് ഭാാഷയുടെെ പ്രയോ�ോഗംം ശക്തമാായ
പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രാാദേേശിികരാാഷ്ട്രീീയത്തിിൽ ഊന്നുന്നു.
രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിലെ� ‘പിിഴകൾ’ എന്ന പത്തൊ�ൊൻപതാംം� അദ്ധ്യാാ�യത്തിിൽ ‘കുരു
തിിക്കുടംം പുഴുങ്ങുന്ന’തിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്നുണ്ട്്. കൂടോ�ോത്രത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം അപകടകരവുംം വിിനാാശ
കരവുമാായ പ്രയോ�ോഗമാായിിട്ടാാണ്് കുരുതിിക്കുടംം പുഴുങ്ങൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. നോ�ോവലിിൽ, പൂവരശ്്
പള്ളിിയിിൽ ഈ പ്രക്രിിയ നടത്തുന്നത്് ദൈൈവംം കള്ള്് കുടിിക്കുന്നത്് തടയാാൻവേ�ണ്ടിിയാാണ്്. കുരു
തിിക്കുടംം മുഖേ�ന കള്ള്് കട്ടവന്റെ� വയറ്് കടൽമാാക്രിിയുടേ�തുപോ�ോലെ� വീീർത്ത്് പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിക്കുന്നു.
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ഇരുപത്തിിമൂന്നാംം� അദ്ധ്യാാ�യമാായ ‘തപസ്സിി’ൽ കുർബ്ബാാനയ്ക്ക്് പോ�ോകാാൻ കഴിിയാാത്തതിിന്റെ� കടംം
ഓന്തിിനെ�ക്കൊ�ൊന്ന്് തീീർക്കാംം� എന്ന്് പറയുന്നു. ക്രിിസ്തു നാാല്പത്് ദിിവസത്തെ� ഉപവാാസത്തിിനുശേ�ഷംം
ക്ഷീീണിിതനാായിി ജറുസലേ�മിിലേ�യ്ക്ക്് പോ�ോകുമ്പോ�ോൾ ഓന്തിിനോ�ോടുംം അരണയോ�ോടുംം വെ�ള്ളംം ചോ�ോദിിച്ചെ�
ന്നുംം അരണ പാാലുംം ഓന്ത്് മൂത്രവുംം നൽകിിയെ�ന്നുമുള്ള കെ�ട്ടുകഥയുടെെ ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് വിിശുദ്ധ
കുർബ്ബാാനയിിലെ� അസാാന്നിിധ്യംം� മറിികടക്കാാൻ ഓന്തിിനെ�ക്കൊ�ൊല്ലുക സാാധാാരണയാാകുന്നത്്.
അർത്തുങ്കൽ പള്ളിിയുംം അവിിടുത്തെ� വെ�ളുത്തച്ചനുംം സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്റെ� രചനകളിിൽ സർവ്വ
സാാധാാരണമാാണ്്. പെ�രുന്നാാൾ തുടങ്ങിിയതിിന്റെ� പതിിനൊ�ൊന്നാംം� ദിിവസമാാണ്് കടശ്ശിി. പതിിനൊ�ൊന്നാംം�
പെ�രുന്നാാൾ വരേ�യുംം ശേ�ഷംം ഏഴു ദിിവസങ്ങളിിലുംം കടപ്പുറത്തുകൂടിി വരത്തര്് പോ�ോകുംം. ആനപ്പുറത്ത്്
അമ്പെ�ഴുന്നള്ളിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് തെ�ക്കൻ കടലോ�ോരങ്ങളിിൽനിിന്ന്് വള്ളക്കാാർ നേ�ർച്ച കൊ�ൊണ്ടുവരുംം.
ചെ�ണ്ടയുംം ബാാൻറുംം നേ�ർച്ചയെ� കൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കുംം. ചുവന്ന കളസമിിട്ട, വെ�ള്ള ബനിിയനിിട്ട, പച്ച ഉറുമാാൽ
തലയിിൽകെ�ട്ടിിയ കൈൈയുംം കലാാശവുംം അറിിയാാവുന്ന കടലോ�ോരക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ സ്തുതിിപ്പുകൾക്കുംം
പടപ്പാാട്ടുകൾക്കുംം ചുവടുകൾവെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പരിിചകളിിക്കുംം. അശ്വാാ�രൂഢനാായ വെ�ളുത്തച്ചനെ� പല
പഴമക്കാാരുംം കണ്ടിിട്ടുണ്ട്്. എന്ന്് നോ�ോവലിിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്്. കെ�ട്ടുകഥകളുംം അന്ധവിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം
ചേ�ർന്നുനിിൽക്കുന്ന കടലോ�ോരജീീവിിതത്തിിൽ അവയെ� പൂർണ്ണമാാക്കുന്നത്് ഭാാഷയുടെെ ഉൾപ്പിിരിിവുകളിി
ലൂടെെയാാണ്്. വ്യയക്തിി, സമൂഹംം, പ്രകൃതിി, മനുഷ്യയൻ, വിിചാാരംം, വിികാാരംം, വിിശ്വാാ�സംം, അന്ധവിിശ്വാാ�സംം,
അറിിവ്്, മിിത്ത്് തുടങ്ങിിയ വിിഭജനങ്ങളെ� അപ്രസക്തമാാക്കുംംവിിധംം നോ�ോവലിിലെ� പ്രാാദേേശിികമാായ
സാംം�സ്കാാരിിക ആഖ്യാാ�നംം പരുവപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്് കാാണാംം�.

രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിലെ� തീീരദേേശഭാാഷ
മാാർക്സിിസത്തിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികമാായ പുനർവാായനകളുടെെ പരമ്പരയിിൽപ്പെ�ട്ട മാാർക്സിിസംം,
ഇക്കോ�ോളജിി ആൻഡ്് ഹ്യൂൂമൻ ഹിിസ്റ്ററിി എന്ന മാാർട്ടിിൻ എംംപ്സണിിന്റെ� ഗ്രന്ഥത്തിിൽ, വ്യാാ�വസാായിിക
മത്സ്യയബന്ധനത്തെ�യുംം പരമ്പരാാഗത മത്സ്യയബന്ധനത്തെ�യുംം കുറിിച്ച്് പരിിചിിതമല്ലാാത്ത ചിില വസ്തു
തകൾ പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്നുണ്ട്്. വൻ കപ്പലുകളിിൽ ആഴക്കടലിിൽപോ�ോയിി മത്സ്യയബന്ധനംം നടത്തുന്നവ
രുടെെ വലയിിൽ അവർക്കാാവശ്യയമിില്ലാാത്ത ‘അനാാവശ്യയമത്സ്യയ’ങ്ങളുംം (Trash Fish) ടണ് കണക്കിിന്്
കുടുങ്ങാാറുണ്ട്്. അവയെ� അരച്ചുകലക്കിി കടലിിലേ�യ്ക്കുതന്നെ� വലിിച്ചെ�റിിയുകയാാണ്് പതിിവ്്. ഓരോ�ോ
വർഷവുംം ഇങ്ങനെ� ഇരുപത്തേ�ഴ്് ദശലക്ഷംം ടണ് അനാാവശ്യയമത്സ്യയവിിഴുപ്പ്് കടലിിലേ�യ്ക്ക്് തിിരിിച്ചെ�റിിയ
പ്പെ�ടുന്നു. മത്സ്യയബന്ധനത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് എംംപ്സണ് ഉപസംംഹരിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്: “മുതലാാളിിത്ത
ത്തിിനുകീീഴിിൽ മത്സ്യയബന്ധനത്തിിന്റെ� തോ�ോതുംം പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം ജനുസ്സുകളുടെെ അന്യംം�നിിൽക്കലിിനുംം
കടലിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികസന്തുലനനഷ്ടത്തിിനുംം അതിിലൂടെെ മത്സ്യയവ്യയവസാായത്തിിന്റെ� ദീീർഘകാാല
നാാശത്തിിനുംം നേ�രിിട്ട്് കാാരണമാാകുന്നു”(2014). കടലിിൽനിിന്നുംം സമ്പത്തുംം ആഹാാരവുംം നേ�ടിിയ
പൊ�ൊതുസമൂഹംം കടലോ�ോരഭാാഷയെ�യുംം ജനതയെ�യുംം ഇതുപോ�ോലെ� ഉപേ�ക്ഷിിച്ചു. തനതാായ ഭാാഷയുംം
സംംസ്കാാരവുമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹംം സാംം�സ്കാാരിികപൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിൽനിിന്നുംം തിിരസ്കൃതരാായിി.
അവരുടെെ സമരങ്ങളുംം പോ�ോരാാട്ടങ്ങളുംം വൃത്തിിയിില്ലാാത്ത ഭാാഷയെ�ന്ന പൊ�ൊതുനിിർവചനംംപോ�ോലെ�
വിിസ്മരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. എന്നാാൽ രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിലുടനീീളംം കടലോ�ോരഭാാഷ ശക്തമാാണ്്.
നമുക്ക്് ചുറ്റുമുള്ള ലോ�ോകംം നഷ്ടമാാകുമ്പോ�ോൾ ഭാാഷയുംം വാാക്കുകളുംംകൂടിിയാാണ്് നഷ്ടമാാകുന്നത്്. മറിിച്ച്്
പറഞ്ഞാാൽ, വാാക്കുകൾ നഷ്ടമാാകുമ്പോ�ോൾ നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നത്് ലോ�ോകമാാണ്്. സാംം�സ്കാാരിിക വൈൈവിി
ധ്യയത്തിിന്റെ� കലവറയാായ നമുക്ക്് നഷ്ടമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഭാാഷയുടെെ വീീണ്ടെ�ടുപ്പുകൾ ഈ
കൃതിിയിിലുടനീീളംം കാാണാംം�.
രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകംം തുടങ്ങുന്നത്് ‘വാാവ കടലിിലേ�യ്ക്ക്് നോ�ോക്കിിയിിരിിക്കുന്നു’ എന്ന
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വിിവരണത്തോ�ോടെെയാാണ്്. കേ�വലംം നോ�ോട്ടത്തിിനപ്പുറംം അതിിന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ� ഉൾവഹിിക്കുകയാാണ്്
നോ�ോവൽ ചെ�യ്യുന്നത്്.
തിിരണ്ടിിവാാൽ ചുഴറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പത്ത്് ഡിി എന്നെ�ഴുതിിയ ക്ലാാസ്് മുറിിയിിലേ�യ്ക്ക്് അയ്യപ്പനപ്പാാ
പ്പൻ കയറിിവന്നു. പേ�ടിിച്ചുപോ�ോയ തുളസിി ടീീച്ചർ മൂലയിിലേ�യ്ക്ക്് ഒതുങ്ങിി. ടീീച്ചറിിന്റെ� നീീല ഷിിഫോ�ോണ്
സാാരിിയിിൽ പിിടിിമുറുക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പൻ ചോ�ോദിിച്ചു:
എടീീ പെ�ങ്കൊ�ൊച്ചേ�, എന്നതാാ നിിന്റെ� പടിിപ്പ്്
ബിി.എസ്്.സിി., ബിി.എഡ്്.
ഇപ്പ എന്നതാാ പടിിപ്പ്്ക്ക്്ണത്്
തിിമിംം�ഗലങ്ങൾ
കടലാാന. ഞങ്ങട പാാഷേ� പറഞ്ഞാാ കറുമ്പച്ചൻ.
തീീരദേ�ശത്ത്് കടലാാന കറുമ്പച്ചനാായിി മാാറുന്നു. മാാനുഷിിക പ്രജ്ഞകളുംം തിിരിിച്ചറിിവുകളുമുള്ള ഒരു
കടൽജീീവിിയാായിി കടലോ�ോരവാാസിികൾ കടലാാനയെ� കാാണുന്നു. മനുഷ്യയർക്കിിടുന്ന പേ�ര്് കടലാാ
നയ്ക്കുംം ഇടുന്നതിിലൂടെെ വിിധേ�യത്വവത്തിിന്റെ�യുംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�യുംം മാാനുഷിിക മുഖങ്ങൾ കടൽ
ജീീവിിയ്ക്ക്് നൽകുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
“കറുമ്പച്ചാാ, തെ�ക്കുപടിിഞ്ഞാാട്ട്്, ഇവ്്ടെെ നെ�റേ� വള്ളീംം� പടങ്ങ്്മാാ” അയാാൾ മൂന്ന്് പ്രാാവശ്യംം� ആവർ
ത്തിിച്ചു.
പെ�ട്ടെെന്ന്് കടലാാന മുങ്ങാാങ്കുഴിിയിിട്ടു. വലിിയ കുമിിളകളുംം കൂറ്റൻ തിിരകളുംം പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിതറിി. മഴയുംം നിിലച്ചു.
അയ്യനപ്പാാപ്പന്റെ� ആജ്ഞകളെ� അനുസരിിക്കുന്ന തിിമിംം�ഗലംം നോ�ോവലിിലെ� സാാധാാരണകാാ
ഴ്ചയാാണ്്. എന്നാാൽ കടൽജീീവിികളോ�ോട്് ചെ�യ്ത തെ�റ്റിിന്് പ്രാായശ്ചിിത്തംം ചെ�യ്തശേ�ഷംം അവയുടെെ
പ്രതിികാാരാാഗ്നിിയിിൽനിിന്നുംം മോ�ോചിിതനാാകുന്ന അയാാൾ ദൈൈവംം പൊ�ൊട്ടനാാക്കിിമാാറ്റിിയ കടലാാനയുടെെ
ആക്രമണത്തിിൽ മരണപ്പെ�ടുന്നു. താാൻ പടങ്ങളിിൽനിിന്നുംം ദിിശമാാറ്റിി രക്ഷിിച്ച കറുമ്പച്ചൻ അയാാളെെ
വിിഴുങ്ങുന്നു. സ്വവയംം എന്തിിൽനിിന്ന്് രക്ഷപ്പെ�ട്ടുവോ�ോ അതിിൽത്തന്നെ� അയാാൾ മൃതിിയടയുന്നു..
ചെ�ത്തിിക്കാാർക്ക്് സ്രാാവ്് ചൊ�ൊറകാാണ്്. പൊ�ൊതുസമൂഹംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സ്രാാവിിനെ�ക്കാാൾ
സമുദ്രത്തിിന്് ചേ�രുന്നത്് ചൊ�ൊറകാാണ്്. സ്രാാവ്് വലുപ്പമനുസരിിച്ച്് ചൊ�ൊറകുംം വിിരിികവുമാാകുന്നു. അതീീ
വആക്രമണകാാരിിയാായ സ്രാാവാാണ്് വിിരിികംം. വിിരിികംം എന്ന്് വളരെെയേ�റെെ വലുപ്പമുള്ള മത്സ്യയങ്ങളുടെെ
പൊ�ൊതുവാായ നാാമമാാണ്്. ഒരു ചൊ�ൊറക്് മണിികണ്ഠനെ� വിിലങ്കിിലേ�യ്ക്ക്് വലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി എന്നൊ�ൊരു
പ്രയോ�ോഗംം നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് നടത്തുന്നുണ്ട്്. സ്രാാവിിന്റെ� പിിടിിയിിൽ അകപ്പെ�ട്ട മണിികണ്ഠൻ മരണത്തെ�
യാാണ്് ദർശിിക്കുന്നത്്. കൈൈയിിൽ ചങ്ങല വീീണതുപോ�ോലെ�യുള്ള ബന്ധനംം. വിിലങ്ക്് എന്നത്്
ആഴക്കടലിിന്റെ� കടലോ�ോരപ്രയോ�ോഗമാാണ്്. ആഴക്കടലിിൽനിിന്നുംം വിിലങ്ങുവീീണ മോ�ോചനമിില്ലാാത്ത
സാാമാാന്യയമനുഷ്യയന്റെ� ജീീവിിതസഞ്ചാാരമാാണ്് സ്രാാവ്് പിിടിിച്ച മണിികണ്ഠൻ. ആഴക്കടൽ വിിലങ്ങ്്
തീീർക്കുന്നതിിനെ� കടലോ�ോരജനത വിിലങ്ക്് എന്ന്് വിിളിിച്ചു.
വലിിയ തിിരമാാലകളെ� ‘കൊ�ൊമ്പൻ’ എന്നാാണ്് തീീരവാാസിികൾ വിിളിിക്കുന്നത്്. കടലോ�ോര
ജനതയ്ക്ക്് ജലമാാണ്് ശക്തിി. അവർ പുലരുന്നതുമുതൽ അസ്തമനംം വരെെ ജലത്തോ�ോട്് മല്ലിിടുന്നു.
അതിിനെ� മെെരുക്കുന്നു. അതിിൽനിിന്നുംം പലതുംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ജീീവിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ജലംം
കൊ�ൊമ്പനാായിി മാാറുന്നു. കടലിിലെ� ശക്തിിയേ�റിിയ ജീീവിിയാായ, വിിരിികമെെന്ന്് വിിളിിക്കുന്ന വലുതുംം
ആക്രമണകാാരിിയുമാായ സ്രാാവിിനെ�യുംം കൊ�ൊമ്പൻ എന്ന്് വിിളിിക്കുന്നു. അതിിനെ� ചൂണ്ടയിിൽ തളയ്ക്കു
ന്ന വീീര പുരുഷനാായ അരയനെ�യുംം കൊ�ൊമ്പനെ�ന്ന്് വിിളിിക്കുന്നു. ഒരേ� പദംം ഒരു സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
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മൂന്ന്് മേ�ഖലകളിിൽ വ്യയത്യയസ്ത അർത്ഥത്തെ� സംംവഹിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ആ വാാക്കിിൽ അന്തർലീീനമാായിി
കിിടക്കുന്ന വൈൈകാാരിികത പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. കടലിിനോ�ോട്് മല്ലിിടുന്ന പുരുഷനെ�പ്പോ�ോലെ� നിിത്യയജീീ
വിിതയാാഥാാർഥ്യയങ്ങളോ�ോട്് നിിരന്തരംം സംംവദിിക്കുന്ന തീീരപ്രദേേശത്തെ� സ്ത്രീീകളെെ കൊ�ൊമ്പള്് എന്നാാണ്്
വിിളിിക്കുന്നത്്. കൊ�ൊമ്പള്്, കൊ�ൊമ്പന്റെ� സ്ത്രീീലിംം�ഗമാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഇങ്ങനെ� വാാക്ക്് അതിി
ജീീവനത്തിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയമുദ്രയാായിി മാാറുന്നു.
നോ�ോവലിിൽ ചൂലീീര്് എന്നൊ�ൊരു പ്രയോ�ോഗമുണ്ട്്.
“അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പാാ.....!” വശ്യയത്തിിൽ അങ്കാാപ്പുംംഗാാച്ചിി വിിളിിച്ചു.
“അങ്കാാപ്പുംംഗാാച്ചിി!” അയാാൾ തിിരിിച്ചുവിിളിിച്ചു.
“എന്നോ�ോന്ന്് ചൂലീീര്്”
ജന്മത്തിിന്റെ� അവസാാനത്തെ� പിിടിിവള്ളിിയിിൽ അവൾ തൊ�ൊട്ടു.
ചൂലീീര്് എന്ന പദത്തിിന്് ഗർഭിിണിിയാാക്കുക എന്നാാണർത്ഥംം. സ്വവന്തംം ഇണയുടെെ ചൂരുംം സ്ത്രീീ
ഗർഭവതിിയാാകുന്നതിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുടെെ കൂടിിച്ചേ�രലുമാാണ്് ഈ പദത്തിിൽ
ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നത്്. ഒരു കാാലിിൽ മന്തുള്ള അങ്കാാപ്പുംംഗാാച്ചിി ആണിിനെ�പ്പോ�ോലെ� നടക്കുകയുംം
മൂത്രമൊ�ൊഴിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. അങ്കാാപ്പുംംഗാാച്ചിിയെ� പെ�ണ്ണാാക്കിിയത്് അവളെെക്കാാൾ ഒരുപാാട്്
മുതിിർന്ന അയ്യപ്പനപ്പാാപ്പനാാണ്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിലൂടെെയാാണ്് അവൾ ഗർഭംം ധരിിക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കു
ന്നത്്. ഇണയുടെെ ചൂരിിലേ�യ്ക്കുംം ചൂട്് വിിയർപ്പിിലേ�യ്ക്കുംം ലയിിച്ചുചേ�ർന്ന്് തന്നിിൽ ചൂലീീരുണ്ടാാക്കുവാാൻ
അവർ ആഗ്രഹിിക്കുന്നു.
കടലിിനെ� വർണ്ണിിക്കുമ്പോ�ോൾ സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ ‘കടൽ കുറിിഞ്ചരയെ�ടുക്കുന്നു’വെ�ന്ന്് പ്രയോ�ോഗിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. തീീരവാാസിികൾക്കിിടയിിൽ പറയപ്പെ�ടുന്ന ചൊ�ൊല്ലാാണ്് കടൽ കുറിിഞ്ചരയെ�ടുക്കുകയെ�ന്നത്്.
കർക്കിിടകത്തിിലെ� ഇരുളുംം പുറത്ത്് വടക്കുപടിിഞ്ഞാാറുനിിന്നുംം ആഞ്ഞടിിക്കുന്ന കച്ചാാൻ കാാറ്റുംം
കടലിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിലെ� ശക്തമാായ നീീരൊ�ൊഴുക്കുംം കടലിിനെ�യാാകെ� ഇളക്കിിമറിിക്കുംം. ഈ സമയംം
തീീരത്തുനിിന്ന്് കടലിിനെ� നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ തീീരത്താാഞ്ഞടിിക്കുന്ന ഭീീമൻ തിിരമാാലകൾ കൂടാാതെ�
അകലെ� കടലിിന്റെ� മുകൾപ്പരപ്പിിൽ അലറിിവരുന്ന അലകളുംം ഒപ്പംം കാാറ്റിിന്റെ� ഇരമ്പലുംം ചേ�ർന്നു
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന കലുഷിിതമാായ അന്തരീീക്ഷത്തെ�യാാണ്് കടൽ കുറിിഞ്ചരയെ�ടുക്കുക എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്്
ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. കടലിിനുംം തീീരത്തിിനുംം ഒട്ടേേറെെ മാാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കുന്ന കാാലമാാണിിത്്.
നോ�ോവലിിൽ പലയിിടത്തുംം കണ്ണോ�ോക്ക്് പാാടുന്നതാായിി പറയുന്നു. മരണത്തിിനുശേ�ഷംം മരിി
ച്ചവന്റെ� ജീീവിിതാാപദാാനങ്ങൾ പാാടുന്ന പ്രവർത്തിിയാാണിിത്്. ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ വളർച്ച സ്വവന്തംം
കണ്ണിിനുമുന്നിിലൂടെെ കണ്ട ഒരുകൂട്ടംം മനുഷ്യയരുടെെ ആത്മസമീീപനങ്ങളാാണ്് കണ്ണോ�ോക്കിിലൂടെെ പുറത്തു
വരുന്നത്്. മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിൽ നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന കാാഴ്ചകളാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രധാാനംം. അതുവരെെ
ജീീവിിച്ചിിരുന്നൊ�ൊരു മനുഷ്യയൻ മൃതനാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോൾ അയാാൾ സഞ്ചരിിച്ച ചലനമാാതൃകകളെെല്ലാം�ം
കണ്ണോ�ോക്കുകളാായിി പുറത്തുവരുന്നു. കടലുംം കടലോ�ോരഭാാഷയുംം ഒരു രാാഷ്ട്രീീയപ്രതിിരോ�ോധമാായിി മാാറ്റിി
ത്തീീർക്കുവാാൻ അദ്ദേേഹത്തിിന്് സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിൽ കടലുംം തീീരദേ�ശഭാാഷയുംം ഒരു രാാഷ്ട്രീീയ പ്രതിിരോ�ോധംം എന്ന
നിിലയിിൽ കടന്നുവരുന്നു. ചെ�ത്തിിയുടെെ ചരിിത്രവർത്തമാാനങ്ങളിിലൂടെെ തീീരദേ�ശമനുഷ്യയരെെയുംം
അവരുടെെ അതിിസങ്കീീർണ്ണതകളെെയുംം ആത്മസംംഘർഷങ്ങളെെയുംം നോ�ോവൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
കടലോ�ോരജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങളെ�യുംം കെ�ട്ടുകഥകളെെയുംം മിിത്തുകളെെയുംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിി
ലൂടെെ അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികതലംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു. കേ�രളീീയ പൊ�ൊതുമണ്ഡല
ത്തിിൽ നിിരന്തരംം തിിരസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒരു ജനതയുടെെ ബോ�ോധപൂർവ്വമുള്ള അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലാാണ്്
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രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകംം. ഇത്തരത്തിിൽ കടലോ�ോരജനതയുടെെ ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ�യുംം സംംഘർ
ഷങ്ങളെെയുംം കടലോ�ോരഭാാഷയിിലൂടെെ വൈൈകാാരിികബദ്ധവുംം സുതാാര്യയവുമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ
രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പുസ്തകത്തിിലൂടെെ സെ�ബാാസ്റ്റ്യയന്് സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കൈൈയ്യടക്കമുള്ള ഭാാഷയുംം ചിിരപ
രിിചിിതമാായ ഇടങ്ങളുടെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലുംം നോ�ോവലിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്.
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ടിിനോ�ോ തോ�ോമസ്്
ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം ഗവേ�ഷകൻ. കവിി കഥാാകൃത്ത്്. ചരിിത്രംം
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാത്ത ചിിലത്്, ആൺവേ�ലിികളിിൽ ആൺ ശലഭങ്ങൾ എന്നപോ�ോൽ എന്നിിവ കവിിതാാ സമാാ
ഹാാരങ്ങൾ.ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ കഥയുംം ലേ�ഖനങ്ങളുംം എഴുതുന്നു.

ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം
മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരന്റെ� കൃതിികളിിലൂടെെ
ബിിജിിന എംം.

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, സിി.എ.എസ്്. കോ�ോളേ�ജ്്, മാാടാായിി

അദ്ധ്യാാ�പകൻ, കാാവ്യയനിിരൂപകൻ, ഉപന്യാാ�സകർത്താാവ്്, വാാഗ്മിി, സാാമൂഹ്യയസേ�വകൻ, സമുദാായ
നേ�താാവ്്, പത്രപ്രവർത്തകൻ തുടങ്ങിി വിിവിിധ മേ�ഖലകളിിൽ വ്യാാ�പരിിച്ച വ്യയക്തിിയാാണ്് മൂർക്കോ�ോത്ത്്
കുമാാരൻ. മലയാാള ചെ�റുകഥാാ രംംഗത്ത്് ഒന്നാംം� തലമുറയിിലെ� പ്രമുഖസ്ഥാാനമാാണ്് അദ്ദേേഹത്തിിനു
ണ്ടാായിിരുന്നത്്.
വടക്കേ� മലബാാറിിലെ� പ്രസിിദ്ധമാായ തീീയ്യ കുടുംംബത്തിിൽ മൂർക്കോ�ോത്ത്് രാാമുണ്ണിിയുടെെയുംം
കുഞ്ചിിരുതയുടെെയുംം ഏകമകനാായിിട്ട്് 1874-ലാാണ്് കുമാാരൻ ജനിിക്കുന്നത്്. മൂർക്കോ�ോത്ത്് രാാമുണ്ണിി
ഒരു അബ്്കാാരിി ബിിസിിനസ്സുകാാരനുംം അതിിലുപരിി ഒരു സാാമൂഹ്യയ പരിിഷ്കർത്താാവുമാായിിരുന്നു. മരു
മക്കത്താായത്തിിലെ� വ്യയവസ്ഥകൾ മൂലംം ധനിികനാായ പിിതാാവിിന്റെ� സ്വവത്തുക്കൾ അനുഭവിിക്കാാൻ
കുമാാരന്് യോ�ോഗംം ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. വളരെെ ചെ�റുപ്പത്തിിൽ തന്നെ� അദ്ദേേഹത്തിിന്് അച്ഛനുംം അമ്മയുംം
നഷ്ടപ്പെ�ട്ടതിിനാാൽ അമ്മാാവൻമാാരുടെെ നിിയന്ത്രണത്തിിലാായിിരുന്നു വളർന്നത്്. അമ്മയിില്ലാാത്ത
ദുഃഃഖമാാണ്് 16-ാം�ം വയസ്സിിൽ കവിിതാാ രൂപത്തിിൽ സരസ്വവതിി മാാസിികയിിൽ കുമാാരൻ പ്രസിിദ്ധീീകരിി
ച്ചത്്. അക്കാാലംം തൊ�ൊട്ടുതന്നെ� സാാഹിിത്യയരംംഗത്തുംം പൊ�ൊതുകാാര്യയങ്ങളിിലുംം അദ്ദേ�ഹംം ഏറെെ ശ്രദ്ധിിച്ചു.
ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ ചേ�ർന്നെ�ങ്കിിലുംം മദിിരാാശിിയിിൽ നിിന്നാാണ്് എഫ്്.എ. പഠനംം പൂർത്തിിയാാ
ക്കിിയത്്. 1887-ൽ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സെ�ന്റ്് ജോ�ോസഫ്് ബോ�ോയ്്സ്് ഹൈൈസ്കൂളിിൽ അധ്യാാ�പകനാായിി
നിിയമനംം ലഭിിച്ചു. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അധ്യാാ�പന രീീതിിയുംം സംംഘാാടനമിികവുംം മനസ്സിിലാാക്കിിയ
അധിികാാരിികൾ അദ്ദേ�ഹത്തെ� ആ സ്കൂളിിലെ� പ്രധാാന അദ്ധ്യാാ�പകനാായിി നിിയമിിച്ചു. 1900 മുതൽ
1902 വരെെ അദ്ദേ�ഹംം സേ�വനമനുഷ്ഠിിച്ചു. മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ� കഴിിവുകൾ യൂറോ�ോപ്യയൻ അധിികാാരിികൾ
പോ�ോലുംം അംംഗീീകരിിച്ചിിരുന്നു. പെ�ൺകുട്ടിികളുടെെ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ കാാര്യയത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം വളരെെയധിികംം
ശ്രദ്ധ ചെ�ലുത്തിിയിിരുന്നു. കോ�ോൺവെ�ന്റ്് സ്കൂളിിൽ അദ്ധ്യാാ�പകനാായ 1902-06 കാാലത്ത്് ഇദ്ദേേഹംം
പെ�ൺകുട്ടിികളുടെെ തുടർ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുംം ഉന്നമനത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി വളരെെയധിികംം പ്രവർത്തിി
ച്ചിിട്ടുണ്ട്്.1 മദിിരാാശിി യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി മെെട്രിിക്കുലേ�ഷൻ പാാസ്സാായ ആദ്യയത്തെ� കേ�രളീീയ വനിിത ഗ്രേ�സിി
ചന്ദ്രൻ, സാാമൂഹിിക രംംഗത്ത്് ശ്രദ്ധ നേ�ടിിയ പിി.വിി. ജാാനകിിയമ്മ, ടിി.പിി. ജാാനകിിയമ്മ എന്നിിവർ
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കുമാാരൻമാാസ്റ്റരുടെെ ശിിഷ്യയകളാായിിരുന്നു. 1897-1930 വരെെ ഇദ്ദേേഹംം നിിട്ടൂർ സ്കൂളിിലുംം, സെ�ന്റ്് ജോ�ോസഫ്്
സ്കൂളിിലുംം അധ്യാാ�പകനാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്തു.
മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരൻ ഒരേ� സമയംം അധ്യാാ�പകനാായുംം, സാാമൂഹിിക പ്രവർത്തകനാായുംം
സാാഹിിത്യയപ്രവർത്തകനാായുംം പത്രപ്രവർത്തകനാായുംം പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. 1894-1914 വരെെ ഇദ്ദേേഹംം
പത്രപ്രവർത്തന രംംഗത്തുണ്ടാായിിരുന്നു. ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥ മേ�ധാാവിിത്വവത്തിിനുംം സേ�ച്ഛ്വാ ാ�ധിിപത്യയത്തിിനുംം
അഴിിമതിിക്കുംം എതിിരാായിിട്ടാാണ്് മൂർക്കോ�ോത്ത്് നിിരന്തരംം എഴുതിിയത്്. കേ�രള സഞ്ചാാരിിയുടെെയുംം
സരസ്വവതിിയുടെെയുംം പത്രാാധിിപർ എന്ന നിിലയിിലുംം ബ്രിിട്ടീീഷ്് മലബാാറിിലെ�യുംം തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ�
യുംം മലയാാള പത്രങ്ങളിിലെ� ലേ�ഖകനാായുംം അദ്ദേേഹംം പേ�രെെടുത്തു. അതിിനുപുറമേേ ഗജകേ�സരിി,
സത്യയവാാദിി, ചിിന്താാമണിി, ആത്മപോ�ോഷിിണിി വിിദ്യാ�ാലയംം, ധർമ്മംം തുടങ്ങിിയ നിിരവധിി ആനുകാാലിിക
പ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങളുടെെ പത്രാാധിിപരാായിി മൂർക്കോ�ോത്ത്് പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എറണാാകുളത്തുനിിന്നുംം
തോ�ോമസ്് പോ�ോൾ ‘ദീീപംം’ എന്ന ഒരു സചിിത്ര മാാസിിക ആരംംഭിിച്ചപ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� പത്രാാധിിപരാായിി
നിിയമിിച്ചത്് മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരനെ�യാാണ്്. മലയാാള ഗദ്യയസാാഹിിത്യംം� തനതാായ രീീതിിയിിൽ രൂപംം
കൊ�ൊണ്ടുവന്ന കാാലത്തുതന്നെ� ചെ�റുകഥ, ഉപന്യാാ�സംം, നിിരൂപണംം, ഹാാസ്യയലേ�ഖനംം, വിിവർത്തനംം
തുടങ്ങിിയ മേ�ഖലകളിിൽ അദ്ദേ�ഹംം വലിിയ സംംഭാാവനകൾ നൽകിി. നിിരവധിി കവിിതകളുംം അദ്ദേ�
ഹത്തിിന്റേ�താായിിട്ടുണ്ട്്. മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ� ചെ�റുകഥ രചിിച്ചത്് കേ�സരിി വേ�ങ്ങയിിൽ
കുഞ്ഞിിരാാമൻ നാായാാനാാരാാണെ�ന്നത്് ഇന്ന്് പൊ�ൊതുവെ� അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ ചെ�റു
കഥാാരാാഗത്തെ� സജീീവ സാാന്നിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ട്് മലയാാളത്തിിലെ� ചെ�റുകഥയുടെെ ആരംംഭംം മൂർക്കോ�ോത്തു
കുമാാരനിിൽ കാാണുന്ന ചരിിത്രകാാരന്മാാരുമുണ്ട്്.2 നൂറിിൽപരംം ചെ�റുകഥകൾ അദ്ദേ�ഹംം പ്രസിിദ്ധംം
ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ഭാാഷയിിലെ� ആദ്യയകാാല നോ�ോവൽ രചയിിതാാക്കളിിൽ പ്രമുഖമാായ ഒരു സ്ഥാാനവുംം
മൂർക്കോ�ോത്തിിനുണ്ട്്. ഗജകേ�സരിി, വജ്രസൂചിി, പതഞ്ജലിി എന്നിിങ്ങനെ� പല തൂലിിക നാാമങ്ങളിിൽ
അദ്ദേേഹംം എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഗുരുദേേവന്റെ� ആദർശങ്ങളുടെെ കാാലിിക പ്രാാധാാന്യയവുംം സാാർവ്വലൗൗകിിക
തയുംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട അദ്ദേേഹംം ആ ദർശനങ്ങൾ ജനങ്ങളിിലെ�ത്തിിക്കുവാാൻ പ്രയത്നിിച്ചു.
വസുമതിി, അമ്പുനാായർ, വെ�ള്ളിിക്കൈൈ, ലോ�ോകപവാാദംം, കനകംംമൂലംം എന്നിിവയാാണ്് മൂർക്കോ�ോ
ത്തിിന്റെ� നോ�ോവലുകൾ. ഇതിിൽ വസുമതിി ഒയ്യാാരത്തു ചന്തുമേേനോ�ോന്റെ� ഇന്ദുലേ�ഖയോ�ോട്് താാരതമ്യയപ്പെ�
ടുത്താാവുന്ന രചനാാഭംംഗിിയുംം ആഖ്യാാ�നചാാതുരിിയുമുള്ള കൃതിിയാാണ്്. കഥാാനാായിികയാായ വസുമതിി,
നാായകനാായ ദാാമോ�ോദരൻ നവറോ�ോജിി, സേ�ട്ടു എന്നിിവരൊ�ൊക്കെ� സവിിശേ�ഷതയുള്ള കഥാാപാാത്രങ്ങ
ളാാണ്്. പ്രണയ കഥയാാണെ�ങ്കിിലുംം സാാമുദാായിിക പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ഇതിിന്റെ�
പ്രമേേയംം. ബ്രിിട്ടീീഷു ഭരണവുംം പാാശ്ചാാത്യയ സംംസ്കാാരവുംം വടക്കേ� മലബാാറിിലെ� തീീയരുടെെ ജീീവിിതത്തെ�
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാായിി പ്രതിിപാാദിിക്കുന്ന നോ�ോവലാാണ്് വസുമതിി. ഈ കൃതിി
ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കാാണ്് വെ�ളിിച്ചംം വീീശുന്നത്്. പലതരംം സാാമൂഹിിക അനാാ
ചാാരങ്ങളെെ വിിമർശനവിിധേ�യമാാക്കിി ബഹുഭാാര്യയത്വംം�, മരുമക്കത്താായംം തുടങ്ങിിയവയെ� ഉന്മൂലനംം
ചെ�യ്തതിിന്റെ� ചരിിത്ര പശ്ചാാത്തലംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. പാാശ്ചാാത്യയ ചിിന്താാരീീതിികളുടെെ സ്വാാ�ധീീന
ഫലമാായിി കേ�രളീീയരുടെെ ചിിന്താാരീീതിിയിിൽ വന്ന മാാറ്റംം വസുമതിി എന്ന നോ�ോവലുംം ഇന്ദുലേ�ഖയുംം
താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ ബോ�ോധ്യയമാാകുന്നു. 1887-ൽ ചന്തുമേ�നോ�ോൻ രചിിച്ച ഇന്ദുലേ�ഖയിിൽ ജാാതിി
വലിിപ്പവുംം പ്രഭുത്വവമുള്ളവരെെ മാാത്രംം അംംഗീീകരിിക്കുന്ന കാാരണവന്മാാർക്കെ�തിിരെെ പോ�ോരാാടിി തനിിക്കിി
ഷ്ടപ്പെ�ട്ടവനുംം വിിദ്യാ�ാസമ്പന്നനുമാായ ഒരു ചെ�റുപ്പക്കാാരനെ� നാായിിക സ്വവന്തമാാക്കുന്നു. 25 വർഷങ്ങൾ
ക്ക്് ശേ�ഷംം 1912-ൽ വസുമതിിയാാകട്ടെെ വിിദ്യാ�ാസമ്പന്നനെ�യുപേ�ക്ഷിിച്ച്് തന്റെ� മനസ്സിിനിിണങ്ങുന്ന
മെെട്രിിക്കുലേ�ഷൻ വരെെ മാാത്രംം പഠിിച്ച യുവാാവിിനെ�യാാണ്് വരിിക്കുന്നത്്. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെ നേ�ടിിയ
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അഭിിപ്രാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�, പെ�ൺകുട്ടിികളെെ ശക്തരാാക്കുന്ന ചിിത്രംം ഇരു നോ�ോവലുകളിിലുമുണ്ട്്.
വടക്കേ� മലബാാറിിലെ� തീീയ്യരുടെെ സാാമൂഹിിക, സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫല
നമാാണ്് വസുമതിി എന്ന നോ�ോവൽ. തിിയ്യ ജാാതിിയിിലെ� വേ�ഷസംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം പാാർസിി
ഇടപെ�ടലിിന്റെ� ഫലമാായിി തീീയ്യ സ്ത്രീീകൾ സാാരിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിനെ�കുറിിച്ചുംം നോ�ോവലിിൽ
പരാാമർശമുണ്ട്്. യഥാാതഥ നിിലപാാടുകൾ നോ�ോവൽ രചനയിിൽ സ്വീീ�കരിിച്ച അദ്ദേേഹംം കഥയിിലുംം
നോ�ോവലിിലുംം മനുഷ്യയന്റെ� ദുഃഃഖംം, സന്തോ�ോഷംം, സ്നേ�ഹംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള വിികാാരങ്ങളെെ സ്വാാ�ഭാാവിിക
മാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. മർക്കട സന്ദേ�ശംം, ആശാാകുല, ഇലഞ്ഞിിപ്പൂമാാല എന്നിിവ മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ�
പ്രസിിദ്ധമാായ പദ്യയകൃതിികളാാണ്്. ‘ആശാാകുല’ കീീറ്റ്്സിിന്റെ� ഇസബെ�ല്ലയുടെെ സ്വവതന്ത്രാാനുവാാദമാാണ്്.
സാാമൂഹ്യയയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെെ വിിമർശനബുദ്ധിിയോ�ോടെെ കഥാാവിിഷയമാായിി പ്രതിിപാാദിിച്ച്്
സാാമൂഹിിക ജീീർണ്ണതകളെെ കുറിിച്ച്് ജനങ്ങളെെ ബോ�ോധവൽക്കരിിക്കുവാാൻ മൂർക്കോ�ോത്ത്് പരിിശ്രമിിച്ചിി
ട്ടുണ്ട്്. ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പറയുന്ന മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ� അതിിപ്രശസ്തമാായ കവിിതയാാണ്്
‘ഒരു തീീയ കുട്ടിിയോ�ോട്്’. ജാാതിിമേ�ധാാവിിത്വവത്തിിനെ�തിിരെെ പടപൊ�ൊരുതാാനുള്ള ആഹ്വാാ�നമാാണ്് ഈ
കവിിതയിിലുള്ളത്്. മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരൻ ‘പരാാക്രമശാാലിിയാായിിരുന്ന ഒരു സാാഹിിത്യയകാാരൻ’
ആയിിരുന്നു എന്ന്് മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പിിൽ പരാാമർശിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്.3
കണ്ടത്തിിൽ വർഗീീസ്് മാാപ്പിിളയാാണ്് തന്നെ� സാാഹിിത്യയരംംഗത്തിിലേ�ക്കു കൊ�ൊണ്ടുവന്നതെ�ന്ന്്
കൃതജ്ഞതാാ നിിർഭരമാായ ഭാാഷയിിൽ അദ്ദേേഹംം പല അവസരങ്ങളിിലുംം തുറന്നുപറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.4
ശ്രീീനാാരാായണ ഭക്തനുംം സമുദാായ സ്നേ�ഹിിയുംം സാാമൂഹ്യയ പരിിഷ്കർത്താാവുമാായിിരുന്നു മൂർക്കോ�ോ
ത്ത്് കുമാാരൻ. തീീയർക്കുംം ഈഴവർക്കുംം വേ�ണ്ടിി പ്രയത്നിിക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� തീീയരെെക്കാാൾ
താാഴെെയുള്ളവർക്കുവേ�ണ്ടിിയുംം അദ്ദേേഹംം പ്രയത്നിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. 1930-ലാാണ്് രണ്ട്് ഭാാഗങ്ങളിിലാായിി ഗുരു
ദേ�വന്റെ� സമഗ്രജീീവിിത ചരിിത്രംം അദ്ദേേഹംം രചിിച്ചത്്. ഈ ജീീവചരിിത്ര രചന മൂർക്കോ�ോത്തിിനെ�
സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഒരു ഭക്തന്റെ� ആത്മസമർപ്പണമാായിിരുന്നു. അദ്ദേ�ഹംം രചിിച്ച ‘ഒയ്യാാരത്തു
ചന്തുമേ�നോ�ോൻ’, ‘വേ�ങ്ങയിിൽ കുഞ്ഞിിരാാമൻ നാായനാാർ’ എന്നീീ ജീീവചരിിത്രങ്ങളുംം ശ്രദ്ധനേ�ടിിയിിരുന്നു.
ഒരു ഉപന്യാാ�സകാാരൻ എന്ന നിിലയിിലുംം മൂർക്കോ�ോത്ത്് പ്രസിിദ്ധനാായിിരുന്നു. 1907-മുതൽ തലശ്ശേ�
രിിയിിൽ നിിന്നു ഒരു വ്യാാ�പാാരിിയാായ ടിി. ശിിവശങ്കരന്റെ� ഉടമസ്ഥതയിിലുംം മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരന്റെ�
പത്രാാധിിപത്യയത്തിിലുംം പുറപ്പെ�ട്ട ഒരു പത്രമാാണ്് മിിതവാാദിി.5 കുമാാരനാാശാാന്റെ� വീീണപൂവ്്, ‘ചന്തുമേേ
നോ�ോന്റെ� ജീീവചരിിത്രംം’ എന്നിിവ ആദ്യയമാായിി പ്രസിിദ്ധപ്പെ�ടുത്തിിയത്് മിിതവാാദിിയിിലാാണ്്.
ഇന്ദുലേ�ഖ എന്ന നോ�ോവൽ നാാടകരൂപത്തിിലാാക്കിിയപ്പോ�ോൾ സൂരിിനമ്പൂതിിരിിപ്പാാടിിന്റെ�യുംം,
ശീീനുപ്പട്ടരുടെെയുംം വേ�ഷംം കെ�ട്ടിിയത്് അദ്ദേേഹമാായിിരുന്നു. മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരൻ നാാരാായണഗുരു
സ്വാാ�മിികളുടെെ ജീീവിിതത്തെ� ആസ്പദമാാക്കിി വടക്കൻപാാട്ട്് രീീതിിയിിൽ എഴുതിിയ കഥാാഗാാനമാാണ്്
അമ്പലപ്പാാട്ട്്. മിിതവാാദിിയിിലുംം, സഹോ�ോദരൻ മാാസിികയിിലുംം ഇത്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുകയുണ്ടാായിി.
വടക്കേ� മലബാാറിിലെ� ഈഴവരുടെെയുംം, താാണ ജാാതിിക്കാാരുടെെയുംം നിിത്യയജീീവിിതത്തിിൽ പ്രചാാരമു
ണ്ടാായിിരുന്ന നിിരവധിി ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം, ശൈൈലിികളുംം ഇതിിൽ കാാണുന്നുണ്ട്്.
മലബാാർ പ്രദേ�ശത്തെ� നാായർ, ഈഴവ സമുദാായങ്ങളിിലെ� നാാട്ടാാചാാരങ്ങളെെ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ
അമ്പലപ്പാാട്ട്് കുറെെയൊ�ൊക്കെ� സഹാായിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെ�മ്പഴന്തിിതൊ�ൊട്ട്് തലശ്ശേ�രിി ജഗന്നാാഥ ക്ഷേ�ത്ര
പ്രതിിഷ്ഠ വരെെയുള്ള ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരുവിിന്റെ� ജീീവിിതത്തെ� കുഞ്ഞിിച്ചന്തുവുംം തമ്പുരാാനുമാായിിട്ടുള്ള
സംംഭാാഷണത്തിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. ഗ്രാാമീീണ കലകളെെക്കുറിിച്ചുംം നാാടോ�ോടിി പാാരമ്പര്യയങ്ങളെെ
ക്കുറിിച്ചുംം മൂർക്കോ�ോത്തിിനുള്ള അറിിവിിന്റെ� പ്രത്യയക്ഷോ�ോദാാഹരണമാാണ്് പൂരക്കളിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് അദ്ദേേ
ഹമെെഴുതിിയിിട്ടുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ.
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സമകാാലീീന സാാമൂഹിികസംംഭവങ്ങളോ�ോട്് സഫലമാായിി പ്രതിികരിിച്ച പുരോ�ോഗമനേ�ച്ഛുവാായ
പത്രാാധിിപർ എന്ന നിിലയിിൽ കേ�രളസഞ്ചാാരിിയിിലൂടെെ പേ�രെെടുത്ത അദ്ദേ�ഹംം പൗൗരജീീവിിതത്തിിലെ�
പരിിവർത്തനാാത്മകമാായ ഒരു മണ്ഡലവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു രംംഗപ്രവേ�ശനംം ചെ�യ്യുന്നത്് 1905-ൽ
തലശ്ശേ�രിി ജഗന്നാാഥക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� നിിർമ്മാാണപ്രവർത്തനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്്. ജഗന്നാാഥ
ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ഹരിിജനങ്ങൾക്ക്് പ്രവേ�ശനംം അനുവദിിക്കാാത്തതിിൽ അദ്ദേേഹംം എതിിർപ്പ്് പ്രക
ടിിപ്പിിച്ചു. ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് സ്വവന്തംം ബന്ധുക്കളുടെെയുംം നാാട്ടുകാാരുടെെയുംം എതിിർപ്പ്്
നേ�രിിടേേണ്ടിി വന്നു. ‘പുലയരെെ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ കടത്താംം�’ എന്ന്് ശ്രീീനാാരാായണഗുരു പറഞ്ഞത്്
അദ്ദേേഹത്തെ� വൈൈകാാരിികമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കുകയുംം ദീീർഘദണ്ഡ നമസ്കാാരംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്തു.
കാാരണംം സാാമൂഹിിക ഉന്നമനവുംം അധഃഃകൃതോ�ോദ്ധാാരണവുംം ഉള്ളിിൽ നിിന്നുയർന്നുവന്ന ആത്മാാർ
ത്ഥതയാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹത്തിിന്്. എല്ലാാ ജാാതിിയിിൽ പെ�ട്ടവരെെയുംം ക്ഷേ�ത്ര ഭരണ സമിിതിിയിിൽ
ഉൾപ്പെ�ടുത്താാൻ മൂർക്കോ�ോത്ത്് ശ്രമിിച്ചു. ഗുരുധർമ്മ സമാാജംം, ശ്രീീനാാരാായണ വളണ്ടിിയർ സംംഘംം
എന്നീീ സംംഘടനകൾക്ക്് രൂപംം നല്കിി, അവയ്ക്കു കീീഴിിൽ സാാധാാരണക്കാാരാായ ഗുരുദേ�വഭക്തന്മാാരെെ
അണിിനിിർത്താാൻ കർമ്മകുശലനാായ ഒരു സംംഘാാടകനെ�ന്ന നിിലയിിൽ മൂർക്കോ�ോത്തിിനു കഴിിഞ്ഞു.
കേ�രളത്തിിലെ� അവർണ്ണവിിഭാാഗത്തെ� മാാത്രമല്ല അന്യയനാാടുകളിിലെ� പിിന്നോ�ോക്ക വർഗ്ഗക്കാാരെെ
യുംം നാാരാായണഗുരുവിിന്റെ� സന്ദേ�ശങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ സംംഘടിിപ്പിിച്ചു ശക്തരാാക്കണമെെന്ന
ആശയത്തിിന്റെ� വക്താാവു കൂടിിയാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹംം. ശ്രീീനാാരാായണഗുരു സ്വാാ�മിികളുടെെ ‘ഒരു ജാാതിി,
ഒരു മതംം, ഒരു ദൈൈവംം മനുഷ്യയന്്’ എന്ന സന്ദേ�ശത്തെ� മലബാാറിിൽ പ്രചരിിപ്പിിക്കാാൻ മുൻനിിരയിി
ലുണ്ടാായിിരുന്നു മൂർക്കോ�ോത്ത്് കുമാാരനാാണ്്.
പതിിനെ�ട്ടുവർഷത്തോ�ോളംം മുനിിസിിപ്പൽ കൗൗൺസിിലറാായിിട്ട്് പ്രവർത്തിിച്ച അദ്ദേ�ഹംം പലവിിധ
സാാമൂഹിിക ക്ഷേ�മ പ്രവർത്തനങ്ങളിിലുംം പങ്കാാളിി ആയിിട്ടുണ്ട്്. ഒമ്പതു വർഷംം ജിില്ലാാ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
കൗൗൺസിിൽ മെെമ്പറാായിി കോ�ോട്ടയംം താാലൂക്കിിന്റെ� ഉപാാദ്ധ്യയക്ഷനാായിി അദ്ദേേഹംം പ്രവർത്തിിച്ചു.
മദ്രാാസ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയുടെെ മലയാാളംം പരിിരക്ഷകനാായിിട്ടുംം പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ജന്മിി കുടിിയാാൻ
പ്രശ്നംം ചർച്ചചെ�യ്യുന്നതിിന്് മദിിരാാശിി സർക്കാാർ ചുമതലപ്പെ�ടുത്തിിയ കമ്മിിറ്റിിയിിൽ കുടിിയാാൻമാാരുടെെ
പ്രതിിനിിധിികളിിലൊ�ൊരാാളുമാായിിരുന്നു മൂർക്കോ�ോത്ത്്.6
1941 ജൂൺ 26-ന്് തന്റെ� 67-ാ�മത്തെ� വയസ്സിിൽ മൂർക്കോ�ോത്ത്് നിിര്യാ�ാതനാായിി. അനുശോ�ോചന
യോ�ോഗത്തിിൽ ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞ വാാക്കുകൾ മൂർക്കോ�ോത്തുമാായിി അദ്ദേേഹത്തിിന്് എത്രത്തോ�ോളംം
ഗാാഢബന്ധംം ഉണ്ടാായിി എന്നു വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. “ഹൃദയംം ന്ത്വേ�േവജാാ നാാതിി പ്രീീതിിയോ�ോഗംം പരസ്പരംം”
എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണംം ഞങ്ങളുടെെ മൈൈത്രിി അത്രമാാത്രംം ഗാാഢവുംം പരിിശുദ്ധവുമാായിിരുന്നു.7 വള്ള
ത്തോ�ോൾ ഉൾപ്പെ�ടെെ സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡലത്തിിലെ� പ്രമുഖരെെല്ലാം�ം മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ�
നിിര്യാ�ാണത്തിിൽ ഹൃദയ വേ�ദനയോ�ോടെെ അനുശോ�ോചനംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി.
മനുഷ്യയസ്നേ�ഹിിയുംം പണ്ഡിിതനുമാായ ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ സാാഹിിത്യയസാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്തെ�
ഇടപെ�ടലുകൾ ഒരു കാാലഘട്ടത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയതിിന്റെ� നിിദർശനമാാണ്് മൂർക്കോ�ോത്ത്്
കുമാാരന്റെ� ജീീവിിതവുംം കൃതിികളുംം. അത്് അർഹിിക്കുന്ന ആദരവോ�ോടുകൂടിി തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുകയുംം
പഠിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ആവശ്യയമാാണ്്.
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ബിിജിിന എംം.
കൂത്തുപറമ്പ്് സ്വവദേേശിി ആണ്്, പത്തു വർഷമാായിി മാാടാായിി കോ�ോളേ�ജിിൽ ചരിിത്ര വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�പിിക ആയിി
പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. കൊ�ൊളോ�ോനിിയൽ ആധുനിികത മലബാാറിിലെ� തിിയ്യ സമുദാായത്തിിൽ ഉണ്ടാാക്കിിയ സാാമൂഹിിക
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പുരോ�ോഗതിിയെ� കുറിിച്ച്് കണ്ണൂർ സർവകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.
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