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അദനവേ്ണങ്ങൾ, നിരരീക്ഷണം, വിശകലനം ഇങ്ങചന വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങളിലൂചട യുക്ിസഹമായി കടന്നുദപാകുന്നതാണ് നവരീനമായ 
 പഠനദമഖലകൾ. കല, സാഹിത്യം, സംസ്ാരം, ചരിത്ം, രാഷ്ടരീയം, ദഗാത്
സംസ്കൃതി, ഗ്രാമരീണപശ്ാത്തലം, കൃ്ി, ഭക്ഷണം, വിേ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായം 
എന്നിങ്ങചന ജരീവിതചത്ത സംബന്ിച്ച് സർവതലസ്പർശിയായി കടന്നുവ
രന്ന ആശയങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലം വിശകലനവം വിശേരീകരണവം 
അർഹിക്കുന്നുണ്്. ഏതു ദമഖലയിലമുള്ള വവജാനിക പാരമ്പര്യമായാ
ലം അതിൽ വിദവചനം പാലിദകേണ്തില്ല. വവവിധ്യമുള്ള ജരീവിതവഴകേ
ങ്ങചള മുൻനിർത്തി രൂപചപെടുത്തിയ 30 ദലഖനങ്ങളാണ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യ 
സംസ്കൃതസർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ ദകന്ദം മലയാളവിഭാഗത്തിചറെ പ്സി
ദ്രീകരണമായ ‘ചചങ്ങഴി’യുചട ആേ്യലകേത്തിൽ ഉൾചപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
സവേന്തമാചയാര റിസർച്ചു്ദജർണൽ എന്ന േരീർഘകാലമായുള്ള ഞങ്ങളുചട 
ആഗ്രഹം ഇദപൊൾ  ഫലവത്താവകയാണ്. വിവിധ സർവകലാശാലകളി
ചലയും ദകാദളജുകളിചലയും അധ്യാപകരം ഗദവ്കരം ഭാ്ാസാദങ്കതി
കവിേഗ്ദ്ധരം ഒത്തുദചർന്നാണ് ഈ പ്സിദ്രീകരണം തയ്യാറാകേിയിട്ടുള്ളത്. 

‘ചചങ്ങഴി’ എന്ന ദപര് മലയാളികേ് അപരിചിതമായി ദതാന്നിദയകോം. 
ഭാ്ാസങ്കലനചത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ദവളയിൽ മണിപ്വാളലക്ഷണഗ്രന്ഥ
മായ ലരീലാതിലകം ‘സംസ്കൃതഭാ്യായ ചചങ്ങഴിനരീരം  പ്ാദേശികഭാ്
യായ പിച്ചകമലരം’ ഒരമിച്ചുചകട്ടിയുണ്ാക്കുന്ന കരമ്പകമാലചയക്കുറിച്ച് 
പരാമർശിക്കുന്നു. ശിവപൂജയ്ക് മുഖ്യമായി ഉപദയാഗിക്കുന്ന ചചങ്ങഴിനരീചരന്ന 
ചുവന്ന ആമ്പലിന് മലയാളികളുചട മനസ്ിൽ വലിയ സ്ാനമുണ്്. നരീലത്താ
മരചയന്ന് അറിയചപെടുന്ന ഈ പൂവിചറെ പശ്ാത്തലവമായി ബന്ചപെട്ട് 
യാഥാർത്്യവം ഭാവനയും ഇടകലരന്ന ഒദട്ടചറ കഥകൾ പ്ചാരത്തിലണ്്. 
ലരീലാതിലകകാലത്ത്, പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ിൽ, ദകരളരീയർകേ് സുപരിചിത
മായിരന്ന ആ ദപരിൽതചന്ന  പ്സിദ്രീകരണം ആരംഭികോൻ കഴിഞ്ഞതിൽ 
ഞങ്ങൾകേ് ഏചറ ചാരിതാർത്്യമുണ്്. ഭാ്യിചല സുവിേിതമായ വാക്കുകൾ
ദപാലം സംരക്ഷണമാവശ്യചപെടുന്ന പുതിയകാലത്ത് അന്യംനിന്നുദപാകാനി
ടയുള്ള ‘ചചങ്ങഴി’ചയന്ന പേചത്ത കൂട്ടിയിണകേിചകോണ്് ദശ്ഷ്ഠഭാ്യുചട 
അതിരകളില്ലാത്ത സാധ്യതകചളയും ലാവണ്യചത്തയും ഞങ്ങൾ ദചർത്തു
നിർത്തുകയാണ്.  ഗദവ്ണപ്ധാനമായതും കാലികപ്സക്ിയുള്ളതുമായ 
വി്യങ്ങൾകേ് ഊന്നൽ ചകാടുക്കുന്ന, തനതുലിപിയിലള്ള, ഈ പ്സിദ്രീക
രണചത്ത വായനാസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ അഭിമാനദത്താചട സമർപെിക്കുന്നു. 

  ചപ്ാഫ.വി. ലിസി മാതയു
  എഡിറ്റർ
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അസി. ചപ്ാഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, ദകരള ദകന്ദസർവകലാശാല, ചപരിയ, കാസർദഗാഡ് 

വസദ്ാന്തികവം പ്ത്യയശാസ്ത്രപരവമായ കുഴമറിച്ചിലകൾ കഴിഞ്ഞ നാലേശക
ങ്ങളായി താരതമ്യസാഹിത്യത്തിൽ നിരവധി പ്തിസന്ികൾ സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ദേശരീയത
ദയാടുള്ള വവകാരിക സമരീപനവം പാർശവേവത്കൃതസമൂഹങ്ങളുചട ഉയിർചത്തഴുദന്നല്ം 
സംസ്ാരപഠനചമന്ന ജാനവ്യവഹാരത്തിനു ലഭിച്ച പരിഗണനകളുചമല്ലാം പ്തിസന്ി
യ്കിടയാകേിയ കാരണങ്ങളാണ്. താരതമ്യ പഠനപദ്തിയുചട വിശാലപരിദപക്ഷ്യങ്ങൾ 
അപ്സക്മായതായി ഉത്തരാധുനിക വിമർശകർ പ്ഖ്യാപിച്ചു. സൂസൻ ബാസ്നറ്റ്, താര
തമ്യസാഹിത്യം അന്തരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞദപൊൾ ഗായത്ി ചക്രവർത്തി സ്പിവാക് Death 
of a Descipline എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂചട ഈ പഠനദമഖലയ്ക് അന്തിദമാപചാരമർപെിച്ചു. 
രാഷ്ടരീയ പ്ത്യയശാസ്ത്ര അവദബാധം രൂപരീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ പഠനദമഖല നിർവ
ഹിച്ചപങ്ക് അവഗണികോനാവില്ല. സാഹിത്യപഠനസമരീപനങ്ങളുചട മാറിയ പരിദതാവ
സ്യിൽ താരതമ്യപഠനത്തിചല നവവിചാരമാതൃകകൾ സവേരീകരിച്ചുചകാണ്് സ്പാനി്്, 
മലയാളം ദനാവലകചള ഭരണകൂടഭരീകരത എന്ന പ്ദമയത്തിചറെ ആവിഷ്ാരം മുൻനിർത്തി 
വ്യത്യയാത്മക താരതമ്യത്തിനു വിദധയമാക്കുകയാണ് ഈ പ്ബന്ത്തിൽ. ചപറുവിചല 
ദനാവലിസ്റം ദനാബൽസമ്മാനദജതാവമായ മരിദയാ വർഗാസ് ദയാസയുചട ആടിചറെ 
വിരന്ന് (The feast of goat) എന്ന ദനാവലം ഇ. സദന്താ്് കുമാറിചറെ ‘അന്കാരന
ഴി’യുമാണ് പഠനത്തിനായി ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

നവവിചാരമാതൃകകൾ 
സാഹിത്യപഠനസമരീപനങ്ങളുചട മാറിയ പരിദതാവസ്യിൽ താരതമ്യ സാഹിത്യ

ത്തിൽ നിരവധി നവവിചാരമാതൃകകൾ ഇരപതാം നൂറ്റാണ്ിചറെ അവസാനേശകങ്ങളിൽ 
താരതമ്യചിന്തകർ ആവിഷ്രിക്കുകയുണ്ായി. Comparative Literature in the Age 
of Multiculturalism - Berheimer (1993), Comparative Literature in the Age 
of Globalization —Haun Sanssy (2006) എന്നരീ കൃതികൾ ഇതിന് ചതളിവാണ്. രരീതി
ശാസ്ത്രപരവം പ്ത്യയശാസ്ത്രപരവമായ പ്ഹരങ്ങൾ താരതമ്യസാഹിത്യ പഠനപദ്തികേ് 
ഏല്ക്കുന്നതിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുതചന്ന ദജാനാഥൻകുള്ളർ Comparative Literature 
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(1979) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സാഹിത്യപഠനപദ്തി അവലംബിദകേണ് നവവിചാ
രമാതൃകകൾ അവതരിപെിച്ചിരന്നു. സാഹിത്യസിദ്ാന്തവം താരതമ്യസാഹിത്യവമായു
ള്ള ബന്ം അദദേഹം ഊന്നിപെറയുകയുണ്ായി. സാഹിത്യപഠനം ഉയർത്തിപെിടിക്കുന്ന 
സാഹിതരീയത എന്ന ദകന്ദഭാവചിന്തചയ പ്തിദരാധികേണചമന്നും താരതമ്യഗദവ്ണം 
‘can focus on theoretical questions about possible approaches to world 
literature their dangers and virtues (Comparative Literature P.246) എന്നും 
അദദേഹം ചൂണ്ികോണിച്ചിട്ടുണ്്. വിശവേസാഹിത്യം എന്ന ആശയചത്ത സാക്ഷാത്കരികോ
നുള്ള വസദ്ാന്തിക അദനവേ്ണങ്ങളും അതിചറെ അപകടങ്ങളും നന്മകളുമായിരി കേണം 
താരതമ്യപഠിതാവ് ലക്ഷ്യമാദകേണ്ത് എന്നദത് കുള്ളർ പറയുന്നത്. Comparative 
Literature in the Age of Globalization എന്ന സമാഹൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ Huan Sanssy 
അവതരിപെിക്കുന്ന ചിന്തകൾ കുള്ളറുചട നിരരീക്ഷണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നു. ചറാദമനിയൻ 
പണ്ഡിതൻ ആൻഡ്ിയാൻ മാരിദനാ (Comparatisme 1992) താരതമ്യസാഹിത്യത്തിചല 
നവവിചാരമാതൃകചയക്കുറിച്ച് ചർച്ചചചയ്യുന്നുണ്്. സാഹിത്യചത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ 
സാർവലൗകികത അന്തർഭവിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ രാഷ്ടാന്തരമാനങ്ങൾ അതിനു 
എതിർനിൽക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിചറെ ആദഗാളപരിദപ്ക്ഷ്യത്തിലൂചടദയ വിശവേസാഹി
ത്യം എന്ന സങ്കല്പനം യാഥാർത്്യമാകോൻ കഴിയൂ. സുദൃഢമായ ഒര കാവ്യശാസ്ത്രവം 
സാഹിത്യനിർമ്മിതിയുചട മൗലികതത്തവേങ്ങളിചല ഏകതയും തിരിച്ചറിയുദമ്പാൾ, പുതിയ 
സാഹിത്യാവദബാധവം ജരീവിതാവദബാധവം ആർജ്ികോൻ കഴിയുചമന്നും മാരിദനാ 
ചൂണ്ികോട്ടുന്നു. ചുരകേത്തിൽ മാറിയ ദലാകപരിതസ്ിതിയിൽ മനു്്യരാശിയുചട 
ആന്തരികമാനങ്ങളിചല ഏകതചയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലാവിധ കാല്്യങ്ങളിൽ നിന്നും 
വശഥില്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനു്്യചന ദമാചിപെിക്കുകയും സംസ് കേരിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന 
ചിന്താപദ്തിയായി താരതമ്യസാഹിത്യം മാറണം എന്നദത് ചിന്തകർ പറയുന്നത്. 

വ്യത്യയാത്മകബന്ം 
താരതമ്യസാഹിത്യപഠനങ്ങചള പ്ധാനമായി രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളായി തിരികോം. 
(1).  ദനരിട്ടുള്ള സവോധരീനത—ഒര രാജ്യത്തിചല എഴുത്തുകാരചട പ്ദമയങ്ങളും ആശയ

ങ്ങളും (Themes and Ideas) മചറ്റാര രാജ്യത്തിചല എഴുത്തുകാരിൽ ചചലത്തുന്ന 
സവോധരീനം. 

(2) യാചതാര സവോധരീനവമില്ലാചത സവേതന്ത്രമായി വിഭിന്നരാജ്യങ്ങളിചല എഴുത്തു
കാർ സവേരീകരിക്കുന്ന സമാനപ്ദമയങ്ങൾ. സമാനപ്ദമയങ്ങൾ പഠനവിദധയ 
മാക്കുദമ്പാൾ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിചല സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിദതാവസ്കൾ 
പരിഗണിദകേണ്താണ്. ‘In countries with identical themes arising 
indipendently of each other the researcher has once again to bear 
in mind not just the point of contact but also the dissimilarities that 
arise as a result of socio-economic, cultural peculiarities and different 
historical context of the writer and countries involved (similarities and 
diversities in literary influences, kalpana sahni, studies in comparative 
Literature 1985, p.171)  

ദനാവൽ പഠനങ്ങളിൽ വ്യത്യയാത്മക പഠനത്തിനാണ് (Contrastive study) 
കൂടുതൽ സാധ്യത. പരസ്പരം അറിയചപെടാത്ത നാടുകളിൽ സമാനമായ ചരിത്സാമൂഹിക 
സന്ദർഭങ്ങദളാടുള്ള പ്തികരണം അവതരിപെിക്കുന്ന ദനാവലകചള ദകവലസവോധരീനതയിൽ 
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മാത്ം ഒതുകേിനിർത്തരത്. സാഹിത്യരൂപം, പ്ദമയം, ദമാട്ടിഫ്, പ്സ്ാനം, േർശനം 
എന്നരീ തലങ്ങളിൽ മലയാളദനാവലകൾകേ് ഇതരപ്ാദേശിക സാഹിത്യങ്ങളിചല ദനാവ
ലകളുമാദയാ വിദേശദനാവലകളുമാദയാ ഉള്ള ബന്ം വ്യത്യയാത്മകയായി കചണ്ത്താ
വന്നതാണ്. ലാറ്റിനദമരികേൻ എഴുത്തുകാരനായ മരിദയാവർഗാസ് ദയാസയുചട ആടിചറെ 
വിരന്ന് (The feast of goat) എന്ന ദനാവലം മലയാളത്തിചല ഉത്തരാധുനിക ദനാവ
ലിസ്റം ചചറുകഥാകൃത്തുമായ ഇ.സദന്താ്് കുമാറിചറെ അന്കാരനഴിയും വകകാര്യം 
ചചയ്യുന്ന പ്ദമയം ഭരണകൂടഭരീകരതയുദടതാണ്. ഇവ തമ്മിലള്ള വ്യത്യയാത്മക താരത
മ്യപഠനത്തിനു പ്സക്ിയുണ്്. 

ഭരണകൂടഭരീകരത (Ruling Horribility) 
അധികാരവർഗ്ഗവം ജനതയുമായുള്ള സംഘർ്ങ്ങളിൽ ചരിത്ത്തിലം വർത്തമാന

ത്തിലം ഏചറ പ്ചാരമുള്ള വാകോണ് ഭരണകൂടഭരീകരത. അധിനിദവശ ഭരണകൂടങ്ങളുചട 
വിധവേംസകപ്വർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും ദസവേച്ഛാധിപതികളുചട അധികാരപ്ദയാഗവമായി
ട്ടുമാണ് ഈ വാകേിനു ബന്ം. അധികാരശക്ികൾ വിമതശബ്ദങ്ങചള നിഷ്രണം 
അടിച്ചമർത്തുകയും ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങൾ മർദേദനാപകരണമായി മാറ്റുകയും ചചയ്യു
ന്നത് നാം നിരന്തരം അനുഭവിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുന്നു. ദകാൺസൺദട്്ൻ ക്യാമ്പുകളിൽ 
ലക്ഷകണകേിന് ജൂതചര വംശരീയ ഉന്മൂലനം നടത്തിയ ഹിറ്റ് ലറും വിമതചരയും വിമർശക
ചരയും അടിച്ചമർത്തിയ സ്റാലിനും ജനാധിപത്യത്തിനുദവണ്ിശബ്ദിച്ച വിേ്യാർത്ികചള 
ബുൾദഡാസർ കയറ്റിചകോന്ന വചനരീസ് ഭരണകൂടവചമാചകേ ഭരണകൂടഭരീകരതയുചട ഇര
പതാംനൂറ്റാണ്ിചല ഭരീതിേമായ ഉോഹരണങ്ങളദത്. വർത്തമാന ചരിത്ത്തിലം ഇത്തരം 
ഒറ്റചപെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തികേചപെടുന്നുണ്്. ഭരണകൂടത്തിചറെ 
മർദേദനാപകരണങ്ങളായ ദപാലരീസ്, പട്ടാളം, ജയിൽ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപദയാ
ഗിച്ചാണ് അധികാരശക്ികൾ ജനതചയ മർദേിചച്ചാതുകേലം ചകാലകളും നടത്തുന്നത്. 
ഇചതാര വർത്തമാനരാഷ്ടരീയസമസ്യയാണ്. ദലാകചമങ്ം നടക്കുന്ന മനു്്യാവകാശ 
ദപാരാട്ടങ്ങളും സവോതന്ത്ര്യദപാരാട്ടങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളുചട മർദേനസമ്പ്രോയത്തിചനതി
രായ ചചറുത്തുനില്കളാണ്. ഇത്തരം പ്ദമയങ്ങൾ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലം വിവിധ 
രൂപങ്ങളിൽ ആവിഷ്രികേചപെടുന്നുണ്്. 

രാജ്യങ്ങളുചടയും ദേശരീയതകളുചടയും ചരിത്വം ഭരണകൂടം ജനങ്ങളുചടദമൽ 
നടത്തുന്ന ആധിപത്യശ്മങ്ങളും ഭരണവർഗ്ഗത്തിചനതിരായ ദപാരാട്ടങ്ങളും സാഹിത്യ
കൃതികളിലം കലാസൃഷ്ികളിലം ഫലപ്േമായി ആവിഷ്ാരം ദനടുന്നുണ്്. സമകാലസാ
ഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി ഉോഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണികോൻ കഴിയും. 2015-
ചല ദനാബൽസമ്മാന ദജത്ിയായ റ്്യൻ എഴുത്തുകാരിയും പത്പ്വർത്തകയുമായ 
ചസവേറ്റ് ലാന അലക്ിദയാവിച്ചിചറെ രചനകളാണ് ഏറ്റവം മികച്ച സമകാലദൃഷ്ാന്തം. 
വസ്തുതാപരമായ ദനാവൽ (Factual Novel) എന്നു വിളികോവന്ന രചനകളാണവരദടത്. 
രാഷ്ടരീയ ദുരന്തങ്ങചളക്കുറിച്ച് ദശഖരിച്ച വസ്തുതാപരമായ വിവരണങ്ങൾ. ഒര പ്ാദേശിക 
പത്ത്തിനുദവണ്ി എഴുതിയതാണവ. രണ്ാംദലാകമഹായുദ്ത്തിൽ പചങ്കടുത്ത സ്ത്രരീ
ദപാരാളികചളക്കുറിചച്ചഴുതിയ ‘യുദ്മുഖചത്ത ദപാരാളികൾ’ അഭിമുഖസംഭാ്ണവം 
റിദപൊർട്ടുകളുമാണ്. ചചർദണാബിൽ ആണവദുരന്തത്തിചറെ ജരീവിക്കുന്ന രക്സാക്ഷി
കളുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളും അവരചട പ്ഖ്യാത രചനകളാണ്. അൽദബനിയൻ 
എഴുത്തുകാരനായ ഇസ്മയിൽ കാേദരയുചടയും ടർകേി്് എഴുത്തുകാരനായ ഓർഹാൻ 
പാമുഖിചറെയും ദനാവലകൾ മനു്്യസവോതന്ത്ര്യചത്ത ഭരണകൂടം ചങ്ങലയ്കിടുന്നതിചറെ 
പ്തരീകാത്മകമായ ആഖ്യാനങ്ങളാണ്. മൂന്നാംദലാക രാജ്യങ്ങളിചല ദനാവൽ സാഹിത്യം 
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ഭരണകൂടഭരീകരതയ്ക് സവിദശ് ഊന്നൽ ചകാടുക്കുന്നുണ്്. മനു്്യാവകാശലംഘനങ്ങചള 
ദലാകശ്ദ്യിദലക്കു ചകാണ്ടുവരാൻ ഇതിലൂചട കഴിയുന്നു. ആഫ്ികേ, ലാറ്റിനദമരികേ, 
അൽദബനിയ, ശ്രീലങ്ക, തുർകേി, ഇറാകേ്, ഇസ്ാദയൽ, ബംഗ്ാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യ
ങ്ങളിചല ദനാവലകൾ ഈ സാഹിത്യരൂപചത്ത ‘ചപാരതുന്ന ജനതയുചട ഇതിഹാസം’ 
എന്ന വിദശ്ണത്തിനർഹമാക്കുന്നു. 

ദയാസയുചട ‘ആടിചറെ വിരന്ന് ’ 
സവിദശ് ആഖ്യാനങ്ങൾ ചകാണ്് ലാറ്റിനദമരികേൻ സാഹിത്യത്തിൽ 

തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് മരിദയാവർഗാസ് ദയാസ. അധിനിദവശം, 
 ദസവേച്ഛാധിപത്യം, ചരിത്ത്തിചറെ പുനർവായനകൾ, രാഷ്ടരീയമായ ശരികചളക്കുറിച്ചുള്ള 
അദനവേ്ണം ഇചതാചകേയാണ് ഈ ചപറൂവിയൻ സ്പാനി്് എഴുത്തുകാരചറെ ദനാവല
കളിചല ഊന്നലകൾ. ഭരണകൂടവം വ്യക്ിയും തമ്മിലള്ള സംഘർ്മാണ് ഒരവിഭാഗം 
ദനാവലകളുചട വി്യം. ചഡാമിനികേൻ റിപെബ്ികേിചറെ രാഷ്ടരീയചരിത്ത്തിചല 1930 
മുതൽ 1961 വചരയുള്ള കാലമാണ് ആടിചറെ വിരന്ന് എന്ന ദനാവലിചല ഇതിവൃത്തം. ഈ 
കാലയളവിൽ ചഡാമിനികേൻ റിപെബ്ിക് അടകേിവാണിരന്ന  ദസവേച്ഛാധിപതിയായിരന്നു 
റാദഫൽ ലിദയാനിഡാസ് ട്രൂജിദലാ. അദദേഹത്തിചറെ ഭരണകാലമാണ് ദനാവലിചറെ 
ചരിത്പശ്ാത്തലം. ചഡാമിനികേൻ ജനതയുചട ചരിത്ത്തിൽനിന്നും സംഭരിച്ച 
ജരീവദരഖകൾ ദനാവലിൽ ഭദ്രമായി വിളകേിദച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റകാചരയും 
കദത്താലികോസഭചയയും അടിച്ചമർത്തിയ ട്രൂജിദലാ (ദനാവലിൽ ട്രൂഹിദലാ) യുചട കിരാ
തഭരണത്തിചനതിചര അദമരികേയുചട ഒത്താശദയാചട നടന്ന വിദമാചനസമരം ഒടുവിൽ 
ആ ദസവേച്ഛാധിപതിയുചട വധത്തിൽ കലാശിച്ചു. തുടർന്നുണ്ായ അധികാരവടംവലികളും 
രാഷ്ടരീയഉപജാപങ്ങളും ഉൾകേിടിലമുളവാക്കുമാറ് ആഖ്യാനം ചചയ്ിരിക്കുന്നു ദയാസ. 

കാലങ്ങചള ക്രമരഹിതമായി വിന്യസിക്കുന്ന ഈ ദനാവലിൽ മൂന്ന് ആഖ്യാന 
അടരകളാണുള്ളത്. ട്രൂഹിദയായുചട കാമദപെക്കൂത്തിനിരയായി നാടുവിദടണ്ി വന്ന 
യുറാനിയകബ്ാൾ എന്ന യുവതി മുപെത്തിയഞ്ചു വർ്ത്തിനുദശ്ം ചഡാമിനികേൻ 
റിപെബ്ികേിൽ യാദൃച്ഛികമായി എത്തുന്നതാണ് ദനാവലിചറെ വർത്തമാനം. ട്രൂഹിദയാ 
കന്യകാതവേം കവർചന്നടുക്കുദമ്പാൾ അവൾ പതിനാലകാരിയായ സ്കൂൾ വിേ്യാർത്ിനി
യായിരന്നു. അതിചറെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ പുര്വർഗ്ഗചത്ത ആകമാനം ചവറുത്ത് 
അവിവാഹിതയായി ജരീവിക്കുന്ന യുറാനിയ കബ്ാൾ ഇന്ന് ദലാകബാങ്ക് ഉദേ്യാഗസ്ാ
യാണ്. തചറെ അമ്മായിദയാടും അവരചട മകദളാടും ട്രൂഹിദയായിൽനിന്ന് തനികേ് 
ഏദ്കേണ്ിവന്ന പരീഡനത്തിചറെ കഥ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഒരാഖ്യാനതലം.  വധംനടക്കുന്ന 
േിവസം ട്രൂഹിദയായുചട വ്യക്ിജരീവിതത്തിചലയും ഔദേ്യാഗികജരീവിതത്തിചലയും 
സംഭവങ്ങളാണ് മചറ്റാന്ന്. ട്രൂഹിദയാ കാമലരീലചയ്കത്തുന്ന മഹാഗണിഹൗസിദലക്കുള്ള 
വഹദവയിൽ അയാചള വധികോൻ സജ്രായി നില്ക്കുന്ന വധേൗത്യസംഘചത്തയും 
വധചത്തത്തുടർന്ന് അറസ്റിലായവർ ദനരിടുന്ന ക്രൂരമായ പരീഡനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നതാണ് 
മൂന്നാമചത്ത ആഖ്യാനതലം. പാവപ്സിഡണ്ിചന പ്തിഷ്ഠിച്ച് ചഡാമനികേൻ റിപെബ്ി
കേിചറെ കുത്തകാധികാരം നിലനിർത്തുന്നു ട്രൂഹിദയാചയങ്കിൽ പണചകോതിയന്മാരായ 
അയാളുചട ബന്ധുകേൾ വസന്യത്തിചറെയും ഭരണദകന്ദങ്ങളുചടയും അധികാരസ്ാനങ്ങ
ളിലിരന്നുചകാണ്് ചപാതുമുതൽ ചകാള്ളയടിച്ച് വിദേശബാങ്കുകളിൽ സവേകാര്യനിദക്ഷപം 
നടത്തിചകോണ്ിരിക്കുന്നു. ഏകാകിയും ധരീരനുമായ ട്രൂഹിദയാ, രാജ്യം സമ്മർദേങ്ങളിലൂചട 
കടന്നുദപാകുദമ്പാൾ തനിചകേതിചര ശബ്ദമുയർത്തിയവചര നിഷ്രണം ചകാചന്നാടുകേി. 
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ഇതിചനല്ലാം ഊർജ്ം നുകരന്നത് വലംഗികപരീഡനത്തിലൂചടയായിരന്നു. കന്യക
മാർ മുതൽ തചറെ കരീഴിചല വിനരീതരായ ഉദേ്യാഗസ്രചട ഭാര്യമാചരവചര കരീചപെടുത്തി 
കാമോഹം തരീർത്ത് മദോന്മത്തനായികേഴിഞ്ഞ ട്രൂഹിദയാ മുപെതുവർ്ം നാടിചന ചചൽ
പെിടിയിചലാതുകേി. പദക്ഷ, എഴുപതിചലത്തിയ ട്രൂഹിദയായ്ക് തചറെ ഇച്ഛകൾ നിറദവറ്റാൻ 
ശരരീരം വഴങ്ങിചകോടുക്കുന്നില്ല. ട്രൂഹിദയായുചട വലംഗികശക്ിക്ഷയം രാഷ്ടത്തിചറെ 
ഭരണപ്തിസന്ിയായി മാറുന്നിടത്താണ് അധികാരചത്തയും വലംഗികശക്ിദയയും 
തമ്മിൽ ദനാവലിസ്റ് ബന്ിപെിക്കുന്നത്. ദപ്ാദ്രേറ്റ് വരീകേംവന്ന് ഉദ്ാരണശക്ി ക്ഷയിച്ച് 
ഇടയ്കിചട അറിയാചത മുള്ളിദപൊകുന്ന ഈ ദസവേച്ഛാധിപതി തചറെ വലംഗികശക്ി ക്ഷ
യിച്ചുചവന്ന് ഒര ചഞട്ടദലാചട തിരിച്ചറിയുന്നു. വലംഗികശക്ിക്ഷയം താൻ പടുത്തുയർ
ത്തിയ സാമ്ാജ്യത്തിചറെ പതനത്തിന് നാന്ദിയായിത്തരീരന്നുചവന്ന് അയാളറിഞ്ഞില്ല. 
‘മഹാഗണിഹൗസ് ’ എന്ന കാമസൗധത്തിൽ ചവച്ച് കാമശമനത്തിനായി ചകാണ്ടുവന്ന 
ചപൺകുട്ടിചയ അനുഭവികോൻ ശ്മിച്ചദപൊൾ ഉദ്ാരണമുണ്ാകാത്തതിചറെ നിരാശ 
അയാളിൽ ദകാപവം സ്ത്രരീവർഗ്ഗത്തിചനതിരായ പകയുമായി ആളികേത്തുകയായിരന്നു. 
ആയിടയ്കാണ് കദത്താലികോസഭയുമായി ട്രൂഹിദയാ ഭരണകൂടം ഇടഞ്ഞത് അദപൊദഴക്കും 
അദമരികേ ഏർചപെടുത്തിയ ഉപദരാധം ചഡാമിനികേയിൽ രാഷ്ടരീയ അനിശ്ിതതവേത്തിചറെ 
നിഴൽ വരീഴ്തിയിരന്നു. 

ട്രൂഹിദയാചയ വധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവമായി മുദന്നറുന്ന വിപ്വകാരികളുചട 
കഥയാണ് ദനാവലിചല മചറ്റാര സംഭ്രമജനകമായ ആഖ്യാനതലം. ട്രൂഹിദയാ ചചയ്തുകൂട്ടിയ 
നിഷ്രണമായ കൂട്ടചകോലകൾക്കും അടിച്ചമർത്തലകൾക്കും പരീഡനങ്ങൾക്കും ഇരകളാ
യിത്തരീർന്നവരചട ബന്ധുകേളുചടയും സുഹൃത്തുകേളുചടയും മനസ്ിൽ നുരഞ്ഞുചപാന്തിയ 
പ്തികാരത്തിചറെ പരിണിതഫലമായിരന്നു വധേൗത്യസംഘത്തിചറെ രൂപചപെടലിനി
ടയാകേിയത്. ജൂൺ 14-ചറെ വിപ്വമുദന്നറ്റചത്ത അടിച്ചമർത്തുകയും വിപ്വകാരികചള 
ചകാടുംഹത്യകേിരയാക്കുകയും ചചയ്ിരന്നു ട്രൂഹിദയാ. അദതല്പിച്ച മുറിവകൾ വധേൗത്യ
സംഘത്തിചറെ രൂപചപെടലിന് കരദത്തകി. ട്രൂഹിദയായുചട ബന്ധുവം വസന്യത്തിചല 
ജനറലമായിരന്നയാളുചട മൗനസമ്മതവം അദമരികേയുചട സഹായവം കദത്താലികോ
സഭയുചട പിന്തുണയും വിപ്വസംഘത്തിന് പിൻബലമായി. ട്രൂഹിദയാചയ വധികോൻ 
കഴിഞ്ഞുചവങ്കിലം പ്തരീക്ഷിച്ചതുദപാചല അധികാര അട്ടിമറി സാധ്യമായില്ല. ട്രൂഹിദയാ 
വധചത്തത്തുടർന്നുണ്ായ രാഷ്ടരീയ അനിശ്ിതതവേം പ്സിഡറെ് ബലാദഗവേർ മുതചലടുക്കു
കയാണുണ്ായത്. അധികാരം ട്രൂഹിദയായുചട മകൻ റാംഫിസിൽ ദകന്ദരീകരിക്കുന്നു. 
തചറെ പിതാവിചന വധിച്ചവചര സമൂലം നശിപെിക്കുകയായിരന്നു അയാളുചട ലക്ഷ്യം. 
പിടിയിലായ വിപ്വകാരികൾകേ് അനുഭവിദകേണ്ിവരന്ന പരീഡനങ്ങൾ, അവസാനി
കോത്ത ദഭേ്യമുറകൾ ഇവയുചട ചിത്രീകരണം സംഭ്രമജനകമാംവിധം ദനാവലിൽ അവത
രിപെിക്കുന്നു. ട്രൂഹിദയായുചട വിധവയുൾചപെചടയുള്ളവർ വിദേശദത്തകേ് ഒളിച്ച്  കടക്കുന്നു. 
ട്രൂഹിദയായുചട ഘാതകചര രാജ്യാന്തര നരീതിപരീഠം അനുശാസിക്കുന്ന രരീതിയിൽ വിചാ
രണചചയ്യണചമന്നാവശ്യചപെട്ട് പ്ദക്ഷാഭം ചപാട്ടിപുറചപെടുന്നു. ജനവികാരം മാനിച്ച് 
പ്സിഡറെ് ബലാദഗവേർ ട്രൂഹിദയാ ഘാതകർകേ് മാപെ് നല്കുന്നു. ഒളിവിൽകേഴിഞ്ഞിരന്ന 
ട്രൂഹിദയാ വധസംഘത്തിൽചപെട്ട രണ്ടുദപർ വരീരനായകന്മാരായി. വിപ്വകാരികൾകേ് 
വരീരപേവി ദസവേച്ഛാധിപത്യത്തിന് പുതിയമുഖം ഇങ്ങചന ചഡാമിനികേൻ റിപെബ്ികേിചറെ 
രാഷ്ടരീയ ചരിത്ം ദനാവൽ പാഠത്തിദലകേ് ചകാണ്ടുവരന്ന ദയാസ അധികാരദപെക്കൂത്തുക
ളും രാഷ്ടരീയ ഉപജാപങ്ങളും ദുരന്തവം കണ്രീരം നിഷ്ളങ്ക മനു്്യരചട ചചറുത്തുനില്മാണ് 
മാനവചരിത്ചമന്ന് ഓർമ്മചപെടുത്തുന്നു. 
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അന്കാരനഴി 
1970-കളിചല ദകരളത്തിചറെ രാഷ്ടരീയചരിത് പശ്ാത്തലത്തിചലഴുതിയ 

ദനാവലാണ് ‘അന്കാരനഴി’. നക്ൽ പ്സ്ാനം, അടിയന്തരാവസ് എന്നിവയാണ് 
ദനാവലിചറെ അസംസ്കൃതവിഭവമായിത്തരീർന്നിട്ടുള്ളത്. പാർട്ടി നിർദദേശപ്കാരം സുര
ക്ഷിതമായ ച്ൽട്ടർ ദതടി വിപ്വകാരിയായ ശിവൻ ഒര ഉൾനാടൻ പ്ദേശദത്തകേ് 
ദപാകുന്നു. വിപ്വപ്ത്യയശാസ്ത്രത്തിചറെ പ്ദയാഗത്തിനും പ്ചാരണത്തിനുമായി ശിവനും 
സഖാവ് ദശഖരനും പി.ചക.പി.യും അടങ്ന്ന യുവസംഘം തരീവ്രമായ പ്വർത്തനത്തി
ലാണ്. ഭരണകൂടത്തിചനതിചര അവർ നടത്തിയ വിധവേംസക പ്വർത്തനങ്ങളിചലാന്നാ
യിരന്നു ‘ദതലകേരസംഭവം’ എന്ന ദപരിൽ അറിയചപെട്ട ദതലകേര ദപാലരീസ് ദസ്റ്ൻ 
ആക്രമണം, മുക്ിപഥം എന്ന പ്സിദ്രീകരണം, ചാത്തരദമദനാൻ എന്ന ജന്മിയുചട തലയ
റുത്ത സംഭവം എന്നിവ. ഉന്മൂലനസിദ്ാന്തവം വിധവേംസകപ്വർത്തനവം നടത്തുദമ്പാഴും 
പ്സ്ാനത്തിനുള്ളിൽ ആന്തരവവരധ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരന്നു. അർത്ശൂന്യമായിരന്നു 
അവരചട പ്വർത്തനങ്ങൾ. ചാത്തരദമദനാൻ എന്ന ജന്മിയുചട തലയറുത്തതിലൂചട ഉന്മൂല
നസിദ്ാന്തം നടപെിൽവരത്തിചയങ്കിലം ജന്മിയായിരന്ന ദകാമപെദമദനാചന വധികോൻ 
ദപായവർകേ് ആളുമാറിദപൊയിരന്നു. വധികേചപെട്ടത് ജന്മിയുചട ദജ്യഷ്ഠനും മദനാദരാഗിയു
മായ ചാത്തരദമദനാൻ ആയിരന്നു. കങ്ങഴ ആക് ് ചനതുടർന്ന് തരീവ്രവിപ്വകാരിയായ 
ശിവൻ ഒളിവിൽദപാകുന്നു. ശിവചറെ ഒളിവജരീവിതത്തിന് സുഹൃത്തുകേളും അനുഭാവികളും 
സഹായം ചചയ്തുചകാടുക്കുന്നു. എഞ്ിനരീയറിങ് ദകാദളജ് വിേ്യാർത്ികളുചട ദഹാസ്റലിൽ 
ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരന്ന ശിവൻ അവിചട നിന്ന് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന കവിയുചട അടുദത്ത
കോണ് ദപാകുന്നത്. ശിവനു അഭയം നല്ിയവചര ദപാലരീസ് പിടികൂടുകയും ക്രൂരമായി 
മർദേിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഹൃേയദഭേകമായത് ശ്രീനിവാസൻ 
എന്ന നിർദദോ്ിയായ കവികേ് ഏദ്കേണ്ിവരന്ന പരീഡനവം അയാളുചട ദുരൂഹമായ 
തിദരാധാനവമാണ് അയാചള അദനവേ്ിച്ച് ഭാര്യ ശകുന്തള അധികാരസ്ാനങ്ങളിൽ 
കയറിയിറങ്ന്നു. ശിവൻ ഒരികേലം ദപാലരീസുകാരചട വകയിൽചപെടുന്നില്ല. അയാളുചട 
അവസാനചത്ത ഒളിത്താവളം ‘കരടിയച്ചാച്ചൻ’ എന്നു വിളിദപെരള്ളയാളുചട അധരീനതയി
ലള്ള ഒര തുരത്താണ്. പ്തരീകാത്മകമായ ഒര ഒളിയിടമദത് കരടിയച്ചാച്ചചറെ തുരത്ത്. 
ഈ തുരത്തിൽ അകചപെടുന്ന വിപ്വകാരിയുചട രൂപാന്തരത്തിചറെ കഥയാണ് ‘അന്
കാരനഴി’ പറയുന്നത്. തരീവ്രവിപ്വകാരിയായ ശിവചറെ കൺമുന്നിൽ പല അക്രമങ്ങളും 
അനരീതികളും അപ്തിദരാധ്യമായ അധികാരത്തിചറെ അന്നരീതികളും അരദങ്ങറുന്നു. 
എങ്കിലം അയാൾകേ് ഒന്നും ചചയ്യാനാവന്നില്ല. അവിടചത്ത അടിസ്ാനവർഗ്ഗജനതചയ 
അയാൾ അവജദയാചട കാണുന്നു. സ്ത്രരീകചള ശരരീരം മാത്മായി കണ്് അയാൾ ഉപദയാ
ഗിച്ച് ഉദപക്ഷിച്ചുകളയുന്നു. ദതച്ചപെചറെ ഭാര്യയായ ദമരിചപെണ്ം തുരത്തിചലത്തിദച്ചരന്ന 
രമണിയും അയാൾകേ് ദഭാദഗാപകരണങ്ങൾ മാത്ം. അയ്യക്കുരവിദനാട് അയാൾക്കുള്ളത് 
ഒര കരീഴാളചന സവർണ്ൻ കാണുദമ്പാചലയദത്. രമണിയുചട മരണത്തിന് അയാൾ 
കാരണമാകുന്നു. ദതച്ചപെചറെ കുരങ്ങ്, അയ്യപെചനയും പ്സ്ാനത്തിനുദവണ്ി സവേന്തം 
വകപെത്തി നഷ്ചപെടുത്തിയ അച്ചുവിചനയും അയാൾ അപായചപെടുത്തുന്നത് ഒദര മദനാ
ഭാവദത്താചടയാണ്. ഭയചപെടുത്തുന്ന അധികാരരൂപമായ കരടിയച്ചാച്ചചറെ തുരത്തിൽ 
നിന്ന് രക്ഷചപെടാനുള്ള വഴിയാദലാചിച്ചുചകാണ്ിരന്ന ശിവൻ സവേയം കരടിയച്ചാച്ചൻ 
എന്ന അധികാരസവേരൂപമായി മാറുന്നിടത്താണ് ദനാവൽ അവസാനിക്കുന്നത്. അധി
കാരചത്ത ചവല്ലുവിളിച്ച് ഭരണകൂടചത്ത അട്ടിമറിച്ച് സാമൂഹ്യവവരധ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാ
കോൻ ശ്മിച്ച വിപ്വപ്സ്ാനത്തിനും വിപ്വകാരികൾക്കും സംഭവിച്ച രൂപാന്തരമാണ് 
ശിവനിലൂചട അവതരിപെിക്കുന്നത്. പ്സ്ാനചത്ത ദസ്നഹിക്കുകയും വിശവേസിക്കുകയും 
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ചചയ്ിരന്നവർകോണ് ദുരനുഭവങ്ങൾ ദനരിദടണ്ിവരന്നത്. അധികാരചത്ത ചവല്ലുവി
ളിച്ചവർ ഒടുവിൽ ഫാസിസ്റകളായി മാറുന്നത് പ്തരീകാത്മകമായി അവതരിപെിക്കുന്ന 
ദനാവൽ, ‘അധികാരത്തിചറെ അന്കാരനഴി’ എന്ന ഫാസിസ്റ് ഭരീതി സൃഷ്ിച്ചുചകാണ്ാണ് 
അവസാനിക്കുന്നത്. എഴുപതുകളിചല രാഷ്ടരീയചരിത്ചത്ത പ്ത്യയശാസ്ത്രവവകല്യങ്ങ
ളുചടയും ഭരണകൂടഭരീകരതയുചടയും ഇരകളായിത്തരീർന്ന പാവം മനു്്യരചട ദുരിതാനു
ഭവങ്ങളുചട പശ്ാത്തലത്തിൽ അടയാളചപെടുത്തുകയും അധികാരചത്ത എതിർത്തവർ 
സവേയം അധികാരത്തിചറെ അന്കാരനഴികളിൽ തളയ്കചപെടുകയും ചചയ്യുന്നതിചറെ ദുരന്തം 
വരച്ചുകാട്ടുകയും ചചയ്യുന്നു ഇ. സദന്താ്് കുമാറിചറെ ദനാവൽ. 

ആടിചറെ വിരന്നും അന്കാരനഴിയും വ്യത്യയതാരതമ്യം 
ഈ രണ്ടു ദനാവലകചളയും താരതമ്യം ചചയ്യുദമ്പാൾ ഇതിൽ കടന്നുവരന്ന രാഷ്ടരീയ 

ചരിത്മാണ് പ്ധാനമാകുന്നത്. രണ്ടു ദനാവലകളിലം ഭരണകൂടഭരീകരത മുഖ്യ പ്ദമയ
മായി വരന്നു. കാല്പനികമായ ആേർശവത്കരണങ്ങളില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് ദയാസ. 
വിശവേസാഹിത്യത്തിചല സമുന്നതനായ രാഷ്ടരീയ ദനാവലിസ്റാണ് അദദേഹം. ‘വ്യവസ്ി
തിയുചട ദനരിനും ചനറിക്കുമിടയിൽ സാധാരണമനു്്യൻ സവേന്തം ജരീവിതം ചകാചണ്
ഴുതിയ കഥകളാണ് ദയാസയുചട രചനക’ചളന്ന് എൻ. ശശിധരൻ (ഭാ്ാദപാ്ിണി 
നവം. 2010) നിരരീക്ഷിക്കുന്നു. വനതികമായ തത്തവേസംഹിതകളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ, 
 ജനദക്ഷമത്തിനും മാനവികതയ്കം ഊന്നൽ നല്കുന്ന ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ, അഴിമ
തിയിലം സവേജനപക്ഷപാതത്തിലം ആഡംബരത്തിലം മുഴുകുദമ്പാൾ വികലമാകുന്നത് 
ജനകരീയ മുദന്നറ്റങ്ങളുചട ചരിത്ം കൂടിയാണ്. ദസവേച്ഛാധിപത്യം, ഭരണകൂടഭരീകരത, വിപ്
വമുദന്നറ്റം എന്നരീ പ്ദമയതലങ്ങളിലൂചട ഒര നാടിചറെ വിക്ഷുബ്ധമായ രാഷ്ടരീയചരിത്ം 
ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നു ദയാസ. വിപ്വമുദന്നറ്റത്തിചറെയും അതിചറെ വിപര്യയത്തിചറെയും 
കഥയാണ് ‘അന്കാരനഴി’യിൽ പറയുന്നത്. ദയാസയുചട ദനാവൽ ചഡാമിനികേൻ 
റിപെബ്ികേിചറെ യഥാർത്ചരിത്ചത്ത അവലംബിക്കുദമ്പാൾ അന്കാരനഴി ചരിത്ത്തി
ചറെ പുനർവായനയും വിപ്വകാരികൾക്കു സംഭവിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ് രൂപപരിണാമവം 
പ്ശ്നവത്കരിക്കുന്നു. 

സമാനപ്ദമയങ്ങൾ വകകാര്യം ചചയ്യുന്ന കൃതികചള അതാതുകൃതികൾ അസം
സ്കൃതവിഭവമാകേിയിരിക്കുന്ന ചരിത്-രാഷ്ടരീയ-സാമൂഹിക പശ്ാത്തലത്തിൽ നിർത്തി 
അതു തമ്മിലള്ള വ്യത്യയാത്മകബന്മായിരികേണം കചണ്ദത്തണ്ത്. ഒദര പ്ദമയം 
വകകാര്യം ചചയ്യുന്ന കൃതികചള അടുത്തുനിർത്തി പരിദശാധിക്കുന്നതിലൂചട കചണ്ത്താൻ 
കഴിയുന്ന സമാനതകളും സാദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹികദബാധവചമല്ലാം വ്യത്യയബന്പഠന
ത്തിചറെ പരിധിയിൽ വരം. ഈ രണ്ടു ദനാവലകചളയും വ്യത്യയാത്മക താരതമ്യത്തിനു 
വിദധയമാക്കുദമ്പാൾ കചണ്ത്താൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകൾ താചഴ പറയുന്നു. 

1. രണ്ടു ദനാവലകളും ഉപജരീവിക്കുന്നത് രാഷ്ടരീയ ചരിത്മാണ്. ദസവേച്ഛാധിപത്യത്തി
ചനതിരായ വിപ്വസംഘങ്ങളുചട പ്വർത്തനമാണ് ആടിചറെ വിരന്ന് പ്ദമയമാ
ക്കുന്നത്. ഇതിചല സമരീപനം യഥാതഥമാണ്. ഭരണകൂടവിരദ് പ്ദക്ഷാഭത്തിനു 
പിന്നിചല കാരണങ്ങൾ ദനാവലിൽ സ്പഷ്വമാണ്. 

2. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ടരീയചരിത്ത്തിചല തരീവ്രവിപ്വ രാഷ്ടരീയസംഘടനകളുചട ഉേയവം 
ദകരളത്തിൽ ചില സ്ലങ്ങളിലണ്ായ ഉന്മൂലനസിദ്ാന്തപ്ദയാഗവം എന്ന സ്ഥൂല
ചരിത്ം അന്കാരനഴിയിൽ കടന്നുവരന്നുചവങ്കിലം അതിചറെ വിശോംശങ്ങൾ സ്പ
ഷ്മല്ല. വിപ്വപ്സ്ാനത്തിലണ്ായ വവരദ്്യങ്ങളും പ്ത്യയശാസ്ത്രപാളിച്ചകളും 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I number 116

നിഷ്ളങ്കരായ മനു്്യർകേ് ഏദ്കേണ്ിവന്ന ക്രൂരവിധിയുമാണ് അന്കാരനഴി പ്
ശ്നവത്കരിക്കുന്നത്. ഒര ജനതയുചട രാഷ്ടരീയ ചരിത്ത്തിചല വിക്ഷുബ്ധകാലങ്ങൾ 
ദനാവലിൽ ഉപദയാഗിക്കുദമ്പാൾ എഴുത്തുകാരചട സമരീപനരരീതിയുചട വ്യത്യസ്ത
തകൾക്കുോഹരണമാണ് ഈ ദനാവലകൾ. 

3. ദയാസയുചട ചരിത്ദത്താടുള്ള സമരീപനം യഥാതഥവം ജനപക്ഷചരിത്ത്തിൽ 
ഊന്നുന്നതുമാണ്. ദകരളത്തിചറെ രാഷ്ടരീയചരിത്ചത്ത ഇരകളുചട പക്ഷത്തുനിന്നു 
വരീക്ഷിക്കുന്നു, ഇ. സദന്താ്് കുമാർ. നവചരിത്വാേത്തിചറെയും സമാന്തരചരിത് 
രചനയുചടയും സമരീപനങ്ങൾ ദനാവലിസ്റിചന സവോധരീനിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. 

4. ദസവേച്ഛാധിപത്യത്തിചറെ ആൾരൂപമായ ഭരണാധികാരിയുചട ജരീവിതവം പ്വർത്ത
നങ്ങളും ദയാസ ദനരിട്ടു പറയുന്നുചവങ്കിൽ അന്കാരനഴിയിൽ ഭരണകൂടത്തലവൻ 
ദനരിട്ടു പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നില്ല. ഭരണകൂടത്തിചറെ മർദേനഉപകരണങ്ങളായ ദപാലരീസ്, 
ദകാടതി, ജയിൽ എന്നിവയാണ് ഭരണകൂടഭരീകരതയുചട മാരകപ്തിനിധാനങ്ങ
ളായി പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നത്. 

5. അധികാരവം വലംഗികതയുമായി ബന്ിപെിച്ചുള്ള അവതരണം ‘ആടിചറെ 
വിരന്നിൽ’ കാണാം. അധികാരദത്താടുള്ള തുറന്ന ഏറ്റുമുട്ടലം അതിചറെ േൗരന്തി
കപരിണാമവം ജനകരീയമുദന്നറ്റത്തിചറെ വിജയവം ദയാസയുചട ദനാവൽ പറയുന്നു. 
ജനകരീയമുദന്നറ്റത്തിലൂചട ഏതു ദസവേച്ഛാധിപതിചയയും ഇല്ലാതാകോം എന്ന വിപ്വ 
സദന്ദശം ഈ ദനാവൽ മുദന്നാട്ടു വയ്കന്നു. വിപ്വപ്സ്ാനങ്ങളുചട ഭാവിയിൽ പ്
തരീക്ഷയർപെിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് മരിദയാ വർഗാസ് ദയാസ. 

6. വിപ്വകാരികൾചചന്നകചപെടുന്ന പ്ത്യയശാസ്ത്രപ്തിസന്ികളുചട ദുരന്തമാണ് 
അന്കാരനഴിയിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വിപ്വപ്സ്ാനങ്ങൾകേ് സംഭവിച്ച 
മുതലാളിത്ത, ദസവേച്ഛാധിപത്യ, ഫാസിസ്റ് പരിണാമചത്ത രൂപകാത്മകമായി 
അവതരിപെിക്കുന്നു അന്കാരനഴി. 

ചുരകേത്തിൽ കാലംചകാണ്ടും സ്ലംചകാണ്ടും ഭാ്ചകാണ്ടും അറിയചപെടാത്ത 
തുരത്തുകളിൽ കഴിയുന്ന ജനത വ്യവസ്ിതിദയാടുകലഹിക്കുന്നതിചറെ വിവിധ അവസ്
കചള അവതരിപെിക്കുന്ന ഈ ദനാവലകൾ അധികാരവം ജനതയും തമ്മിലള്ള ദപാരാ
ട്ടത്തിചറെ വരീര്യം അവതരിപെിക്കുന്നതിലം ഇരകളുചട വേന്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലം 
 വ്യത്യയബന്ം പുലർത്തുന്നു. 
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പയ്യന്നൂർ: ദപരം ചപാരളും 

ചപ്ാഫ. ഇ. ശ്രീധരൻ
കാമ്പസ് ഡയറക്ടർ, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല, പയ്യന്നൂർ ദകന്ദം

പയ്യന്നൂർ പൗരാണികകാലം മുതല്ക്കുതചന്ന ജനശ്ദ് ദനടിദപാന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരദകരള
ത്തിചല സാംസ്ാരിക ദകന്ദമാണ്. പഴങ്കഥകളിലം വാചമാഴിപൊട്ടുകളിലം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന 
ഈ പ്ദേശത്തിന് രാജതലസ്ാനം, തരീർത്ാടനദകന്ദം, ദവേപഠനദകന്ദം, സമുോയ
സൗഹാർദേഗ്രാമം, ദഫാക് ദലാറിചറെ പാരമ്പര്യഭൂമി, ദജ്യാതി്സംസ്കൃതസമ്പന്നദേശം, 
അധിനിവിഷ്ബ്ാഹ്മണഗ്രാമം, വാണിജ്യദകന്ദം, സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർ
ക്കും ജന്മം നല്ിയ നാട്, ദേശരീയപ്സ്ാനത്തിന്നും കർ്കമുദന്നറ്റത്തിനും ദവണ്ി സമരം 
നയിച്ച മണ്് —ഇങ്ങചന പയ്യന്നൂരിന്ന് ചാർത്തിചകോടുക്കുവാനുള്ള വിദശ്ണങ്ങൾ 
അനവധിയാണ്.  കാലത്തിചറെ ഗതിയിൽ പലതിന്നും ദതയ്ാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരികോം, 
ചില വിദശ്ണങ്ങൾ ഇന്ന് തരീചര ദചരാത്തതായും വദന്നകോം. എങ്കിലം തലമുറകളി
ലൂചട വകമാറി കിട്ടിയ പയ്യന്നൂരിചറെ ഉോത്തമായ സാംസ്ാരിക ദബാധമുണ്ദല്ലാ അതു 
നിലനിർത്തുവാൻ സമകാലികസമൂഹവം ശ്മിക്കുന്നുചവന്നത് വാസ്തവമാണ്. പാശ്ാത്യ
സംസ്കൃതിയുചട തിരതള്ളലിൽചപെട്ടു ദേശസംസ്കൃതി പിടിച്ചുനി്കോനാകാചത വിലപിക്കുദമ്പാ
ഴും പയ്യന്നൂരിചറെ തനിമ നിലനില്ക്കുന്നുചവന്നതാണ് പയ്യന്നൂരിചറെ സവിദശ്ത.

സംഘകാലമുദ്രകൾ : മലദയാരങ്ങളിൽ താമസം ചകാണ് പ്ാചരീനജനത ക്രദമണ താഴ്ാ
രങ്ങളിചല ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ കൃ്ിഭൂമിയാകേിയും വാസഭൂമികളാകേിയും ജനപേങ്ങചള 
രൂപചപെടുത്തിയതായി നമുക്കു വായിചച്ചടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്്. നാടൻപാട്ടുകളിലം 
പുരാവൃത്തങ്ങളിലം ചരിത്പണ്ഡിതരചട ഗദവ്ണപാഠങ്ങളിലം ഇതിചനക്കുറിച്ചുള്ള 
സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുമുണ്്. സ്ിരവാസമുറപെിക്കുന്നതുവചര ഊരചുറ്റി ജരീവിച്ചുദപാന്ന 
മനു്്യസമൂഹചത്തക്കുറിച്ചും ചരിത്കാരന്മാർ പറഞ്ഞുചവച്ചിട്ടുണ്്. അങ്ങചനചയങ്കിൽ 
ഏഴിമലത്താഴ്ാരങ്ങളിൽ താമസം ചകാണ് ആേിമജനസമൂഹം പിന്നരീട് പ്ാന്തപ്ദേശ
ങ്ങളിൽ പുതിയ നാട്ടുമ്പുറങ്ങൾ സൃഷ്ിചച്ചടുത്തതിചറെ തുടർച്ചയായി രൂപചപെട്ടതായിരികോം 
പയ്യന്നൂചരന്ന ഊരിടം. പടിഞ്ഞാറൻ കടലിദലകേ് ഉന്തിനില്ക്കുന്ന ഏഴു മലകളും അവയുചട 
പ്ാന്ത പ്ദേശങ്ങളും ദചർന്ന ഭൂമികേ് പഴയകാലം മുതൽ ലഭിച്ചുദപാന്നിട്ടുള്ള ദപര് ഏഴി
മലചയന്നതാണ്. ദകാലനാചടന്നും പാഴിനാചടന്നും ചകാൾകോനദച്ചരിചയന്നും പല 
ദപരകളിൽ പലകാലത്തായി അറിയചപെട്ട നാടിചറെ പി്കോലനാമമാണ് പയ്യനൂചരന്നത്. 
സംഘകാലകൃതികൾ, മൂ്ികവംശം ദപാലള്ള ചരിത്കൃതികൾ, പഴയ നാടൻപാട്ടുകൾ 
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എന്നിവ ഏഴിമലദയയും പ്ാന്തപ്ദേശങ്ങദളയും നമുകേ് അനാവരണം ചചയ്തുതരന്നുണ്്. 
പയ്യന്നൂരിചറെ പഴയദപര് ചകാൾകോനദച്ചരി എന്നാചണന്നാണ് ചില ചരിത്കാ

രന്മാരചട അഭിപ്ായം1. ചകാഴുത്ത കാനമാണ് ചകാൾകോനം. കാനചമന്നാൽ ദതാട്, 
ദചരിചയന്നാൽ പ്ദേശം. കാദങ്കാൽപ്പുഴ, ചപരളംപുഴ, മാണിയാട്ട് ദതാട് എന്നരീ ദപാ്
കനേികൾ ദചർന്ന കവ്വായിപ്പുഴയുചട പഴയദപരാണദത് ചകാൾകോനചമന്നത് 2. അതിചറെ 
ചതദകേകരയിലള്ള പ്ദേശമാണ് പയ്യന്നൂരായചതന്നു ചിറകേൽ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ 
സൂചിപെിച്ചിട്ടുണ്്. പിന്നരീട് ചകാൾകോനദച്ചരിചയന്നത് പറഞ്ഞുപറഞ്ഞ് ചകാകോനദശ്രി 
ആയതായി ഊഹികോവന്നദതയുള്ളൂ. ചകാൾകോനചമന്ന പേം സംഘകാലകൃതികളിൽ 
സൂചിതമാണ്. നന്നചനന്ന രാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരന്നത് ഈ  ചകാൾകോനത്തിലാചണന്നും 
അവിചട പറയുന്നുണ്്. അദതസമയം നന്നചറെ രാജധാനി ചകാൾകാനത്തിലല്ല ചകാങ്ക
ണത്തിലാചണന്ന് ഇതിചന തിരത്തിവായിക്കുകയും ദഗാവയും സമരീപപ്ദേശങ്ങളും 
ഉൾചകോള്ളുന്ന ചകാങ്കണദേശമാകേി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചചയ്യുന്നവരണ്്. ദവണ്ത് 
ചതളിവകൾ ലഭികോത്തിടദത്താളം തറപെിച്ചുപറയാൻ പ്യാസമാണ്. നറ്റിവണ എന്ന 
സംഘകൃതിയിചല പാവലപാടിയ ചപരം കടുദങ്കാ രചിച്ചതായി പറയുന്ന പാട്ടിചല 
പത്താം ഭാഗം പരിദശാധിച്ചുദനാക്കുക.

ചപാൻപടു ചകാൺകാന നന്നൻ നന്നാട്ടു, 
ഏഴിൽ കുറെം ചപറിനും ചപാരൾവയിൻയാദരാ 
പിരികിർ പവദര കവവള നരീർവാർ നികർമലരന്നനിൻ 
ദപരമർമവഴകേൺചതൺപനിചകാളദവ3

ചകാൺകാന ദേശത്തിന്ന് അധിപനായ നന്നചറെ അദനകം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഏചറ 
ദശാഭിക്കുന്ന ഏഴിമല സവേന്തമായി ലഭിച്ചാൽ ദപാലം ആചരങ്കിലം നിചന്ന പിരിഞ്ഞിരി
കോൻ ആഗ്രഹിക്കുദമാ? എന്ന് പരിഭാ്.

ഇവിചട പറഞ്ഞ ചകാൺകാനദേശം പയ്യന്നൂര് ആകാനാണ് സാദ്്യത. കാരണം 
ഏഴിമലത്താഴ്ാരത്തിചല നന്നചറെ ചകാട്ടാരം ദഗാവയിലാകുന്നചതങ്ങചന? അതുല്യമായ 
പരാക്രമം ചകാണ്് രിപുകേൾകേ് അന്തകനും മിത്ങ്ങൾകേ് ആദരാമലമായിരന്നു നന്നൻ. 
ഭൂവിസ്തൃതികൂട്ടാനും ചകാള്കോനചത്ത ചകാള്ളയടികോനും കച്ചചകട്ടിയിറങ്ങിയ ദചരവം
ശരാജാകേന്മാചര പാഠംപഠിപെിച്ചുവിട്ട ചരിത്ം നന്നദറെതായിട്ടുണ്്. സംഘം കൃതികളിൽ 
ചിലയിടത്ത് ഇത് പാഴിനാചടന്നും വ്യവഹരികേചപെട്ടിട്ടുണ്്. പാഴി പയ്യന്നൂരാകുന്നത് 
സവോഭാവികം മാത്ം. 

ബ്രഹ്ാണ്ഡപുരാണചിഹ്നങ്ങൾ : ഏറ്റവം പ്സിദ്ങ്ങളായ പതിചനട്ടുപുരാണങ്ങളിൽ പ്
ധാനചപെട്ടതാണ് ബ്ഹ്മാണ്ഡപുരാണം. ഈ കൃതിയിൽ ഇരപത്തഞ്ാം അദ്്യായത്തി
ലായി പ്തിപാേിക്കുന്ന സുബ്ഹ്മണ്യപുരരീവർണ്ന പയ്യന്നൂരിചനക്കുറിച്ചാചണന്ന് ഏ.ചക. 
കൃഷ്ണൻമാസ്റരചട ദലഖനത്തിൽ കാണുന്നു. കള്ളച്ചൂതിൽ പരാജിതനായ ധർമ്മപുത്ർ 
സദഹാേരദരാചടാപെം ഗന്മാേന പർവ്വതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലത്ത്, ഗർഗമഹർ്ി 
ഇവിചട എത്തിദച്ചരന്നു. ശൗനകബ്ാഹ്മണചറെ അഭ്യർത്നയനുസരിച്ച് ഗർഗർ ഭാരത
വർണ്ന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പയ്യന്നൂർ കടന്നുവരന്നത്. പയ്യന്നൂരിചല സുബ്ഹ്മ
ണ്യസവോമിദക്ഷത്മടകേം മൂന്ന് സുപ്ധാനദക്ഷത്ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് പരശുരാമനാചണന്ന് 
കൃതി പറയുദമ്പാൾ, ബ്ാഹ്മണപ്തിപുര്നായ പരശുരാമദറെയും അനുയായികളുദടയും 
കുടിദയറ്റത്തിചറെ വരീരഗാഥാവിവരണമായി ഈ കൃതി മാറുകയാണ്. 

തതസ്തുഭാർഗ്ഗദവാരാദമാമഹാഭാദഗാമഹാപ്ഭുഃ 
സുബ്ഹ്മണ്യപുരരീം തത് കാരയാമാസ സതവേരം 4
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എന്നു തുടങ്ന്ന ഭാഗം ദക്ഷത്ത്തിചറെ വിസ്തൃതപ്തിപാേനമാണ്. പാഴിനാട്ടിചലത്തിയ 
പരശുരാമനും കൂട്ടരം ഏഴിമലയിറകേത്തിൽ ആശ്മങ്ങളും ശങ്കരനാരായണചറെ ദക്ഷത്വം 
നിർമ്മിച്ച് ഇതിചന തദപാഭൂമിയാകേി മാറ്റിയിരികോം. കണവേഭൂമിയായ കണ്മംഗലവം 
രാമഭൂമിയായ രാമന്തളിയും പരശുരാമകഥയുചട ഭാഗങ്ങളാണ്. തൃകേരിപ്പൂരിചല ചക്രപാണി
ദക്ഷത്ം നിർമ്മിച്ചതിനുദശ്മാണ് പയ്യന്നൂർ സുബ്ഹ്മണ്യ ദക്ഷത്ത്തിചറെ നിർമ്മാണം 
നടന്നചതന്ന് കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്്. സുബ്ഹ്മണ്യപുരിയുചട ദ്രാവിഡപരിഭാ്യാണ് 
പയ്യന്നൂചരന്നത്, പയ്യചറെ ഊര് പയ്യന്നൂര്. പയ്യൻ സുബ്ഹ്മണ്യനാണ്.

മൂഷികവംശക്കുറിപ്പുകൾ : അതുലചനന്ന കവി സംസ്കൃതത്തിചലഴുതിയ ചരിത്കാവ്യമാണ് 
മൂ്ികവംശം. ശ്രീകണ്ഠചനന്ന ദകാലരാജാവിചറെ ആസ്ാനകവിയായിട്ടാണ് അതുലചന 
പണ്ഡിതർ സവേരീകരിക്കുന്നത്. മൂ്ികവംശ സ്ാപകനായ രാമഘടൻ പിറന്നത് എലിമ
ലയിലാണ്. കൃതിയിൽ മുഴുവൻ എലിമലചയന്നല്ലാചത ഏഴിമലചയന്ന പേപ്ദയാഗമില്ല. 
നന്നചറെ ഏഴിമല എലിമലയായചതങ്ങചന? ഒരികേൽ പർവ്വതം എലിയുചട ദവ്ം ധരിച്ച് 
രമിച്ചുചകാണ്ിരിദകേ, അദത പർവ്വതത്തിൽ തപസ്സുചചയ്യുകയായിരന്ന കൗശികന്ന് 
അദലാസരമുണ്ാകേിയതിനാൽ ദകാപിഷ്ഠനായ കൗശികൻ എലിയായിത്തചന്ന 
കഴിയുവാൻ പർവ്വതചത്ത ശപിച്ചുവദത്. പിന്നരീട് ദഹദഹയരാജ്യത്തുനിന്നും പലായനം 
ചചയ്തുവന്ന ഗർഭിണിയായ രാജപത്ിചയ എലിയായ പർവ്വതം ഉപദ്രവിക്കുകയും, പതിവ്ര
തയായ രാജപത്ിയുചട ദകാപാഗ്ിയിൽ പർവ്വതം ഭസ്മമായി ശാപദമാക്ഷം ദനടുകയും 
ചചയ്തു. സന്തുഷ്നായ പർവ്വതം പിന്നരീട് രാജപത്ിയിൽ പിറന്ന രാമഘടന്ന് സർവവ്വശവേ
ര്യങ്ങളും പ്ോനം ചചയ്യുകയായിരന്നുവദത്. മൂ്ികനായ പർവ്വതത്തിചറെ അനുഗ്രഹം 
ലഭിച്ച രാമഘടൻ പിന്നരീട് തചറെ ദപദരാടുകൂടി പർവ്വതനാമവം ദചർക്കുകയായിരന്നു5. 

ഈ കഥയിൽ അതയുക്ിയും അസംഭാവ്യതയും ഉചണ്ന്നിരികേിലം ദചർത്തുവായി
കോവന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്്. അതായത് നന്നചറെ നാട് തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ സുന്ദര
മായിട്ടാണ് വർണ്ികേചപെട്ടിരന്നചതങ്കിലം, നന്നൻ പലയിടത്തും ക്രൂരനായിട്ടാണ് ചിത്രീ
കരികേചപെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുദപാചല നന്നചറെ നാട്ടിദലകേ് കുടിദയറിവന്ന ബ്ാഹ്മണചര 
ഉൾചകോള്ളാൻ നന്നചറെ പിൻതലമുറകോർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും അവിചടചയാര 
സംഘർ്ത്തിന്ന് വഴിചയാരങ്കയും ചചയ്ിരികോം. എന്നാൽ നന്നചറെ പിൻമുറകോർ 
നന്നചനദപൊചല കരത്തരല്ലാത്തതുചകാണ്് ബ്ാഹ്മണകേരത്തിനുമുമ്പിൽ  മുട്ടുമടക്കുകയും 
അവർക്കുദവണ്ി പ്തിപുര്നായി റാണിയുചട പുതുതായി പിറന്ന മകചന രാജാവാക്കു
കയും ചചയ്തായിരികോം. അതിനാൽ ബ്ാഹ്മണരചട സംഭാവനയായിദവണം മൂ്ിക
പേപ്ദവശചമന്നാണ് എനിക്കു ദതാന്നുന്നത്. അദതസമയം രാജചിഹ്നമായ വാകയുചട 
സംസ്കൃതനാമമാചണചതന്ന് ദബാദ്്യചപെടുത്തുകയും ചചയ്ിരികോം. എന്നാൽ മൂ്ികചമ
ന്നത് എലിയുചട സംസ്കൃതനാമമാണ്. കൃതിയിലവതരിപെിക്കുന്നതും മൂ്ികചനയാണ്. 
മൂ്കമാണ് വാകമരം. മൂ്ികചമന്നല്ല മൂ്കചമന്നാചണന്ന് തിരത്തി വായിപെിക്കുന്ന 
ബാലകൃഷ്ണൻനായർ വാകപ്പൂവാണ് മൂ്കരാജാകേന്മാരചട രാജചിഹ്നചമന്നും വാകയുചട 
സംസ്കൃതനാമമാണ് മൂ്കചമന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ കാവ്യത്തിലടനരീളം മൂ്ികചമന്നു
തചന്നയാണ് കാണുന്നചതന്ന് ഓർദകേണ്തുണ്്. ഏഴിമലയിലൂചട  സഞ്രിച്ച വിദേശസ
ഞ്ാരികളുചട കുറിപ്പുകളിൽ പഴയകാലത്ത് പ്ബലമായി നിലനിന്നിരന്ന എലിമലയുണ്്.

പരശുരാമചറെ ആശ്മം സ്ിതിചചയ്ിരന്ന നാടാണ് രാമന്തളി. രാമചറെ (പരശുരാ
മചറെ) തളി (ആശ്മദേശം) എന്ന അർത്ത്തിലാണ് ഈ ദപര വന്നിട്ടുള്ളത്. മൂ്ികവം
ശത്തിൽ ഇതു വ്യക്മായി പറയുന്നുണ്്. അദതസമയം എലിമലയിൽ ജനിച്ച രാമഘടൻ 
തചറെ തലസ്ാനനഗരിയായ ദകാലചത്ത നിർമ്മിക്കുന്നത്, എലിമലയിൽനിന്നും 
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അകചലയുള്ള കില്ലാനേികേരിദകയാണ്. കില്ലാനേിചയന്നത് പഴയങ്ങാടിപ്പുഴയാണ്. അങ്ങ
ചനചയങ്കിൽ അത് മാടായികോവിന്നടുത്തുള്ള രാമപുരദമാ പഴയങ്ങാടിദയാ ആകാദന 
തരമുള്ളൂ. കില്ലാനേിയും സമുദ്രവം ദചരന്ന േികേിൽ മാരാഹി ( മാടായി ) എന്ന പട്ടണചത്ത 
വല്ലഭചനന്ന രാജാവ് നിർമ്മിച്ചതായി കാവ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്്. അതിനാൽ രാമഘടചറെ 
തലസ്ാനം രാമന്തളിയല്ല, മാടായികോവിന്നടുത്താകാദന തരമുള്ളൂ. ദകരദളാത്പത്തി
യിചല “ഏഴിമലയുചട മുകളിൽനിന്ന് എഴുന്നള്ളിയ തമ്പുരാട്ടികേ് എഴുന്നള്ളിയിരിപൊൻ 
ഏഴിമലയുചട താചഴ ഏദഴാത്ത് ദകാവിലകം പണിതരീർത്തു.” എന്ന ഭാഗം കൂടി ദചർത്തു
വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിചടനിന്നും എലിമലയിചല ഭാർഗ്ഗവരാമചന കാണാൻ 
രാമഘടൻ വരന്നത് പല ഗ്രാമങ്ങളും കടന്നിട്ടാചണന്ന് കൃതിയിൽ സൂചിപെികേചപെട്ടിട്ടുണ്്. 
ദകരദളാത്പത്തിയിലടനരീളം പരശുരാമകഥ വരന്നുണ്്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരശു
രാമൻ പുരാണത്തിചല പരശുരാമൻ തചന്നദയാ? പുരാണത്തിചല പരശുരാമനചല്ലങ്കിൽ 
അത്യും പ്ഭാവമുണ്ായിരന്ന മദറ്റചതങ്കിലം ബ്ാഹ്മണനായിരികോം മൂ്ികവംശത്തിചല 
താപസനായ രാമൻ.

ഈ കൃതിയിൽ ഒരിടത്തും പയ്യന്നൂർ കടന്നുവന്നിട്ടില്ല. രാമന്തളിയിചല ശങ്കരനാരാ
യണദക്ഷത്ം, തൃകേരിപ്പൂരിചല ചക്രപാണി ദക്ഷത്ം, പയ്യന്നൂർ സുബ്ഹ്മണ്യ സവോമിദക്ഷ
ത്ം എന്നരീ പ്ധാനദക്ഷത്ങ്ങളും പരാമൃഷ്ങ്ങളാകുന്നില്ല. അദതസമയം തളിപെറചമ്പന്ന 
ചചല്ലൂരിചല മഹാശിവദക്ഷത്വം വടുദകശവേരം ദക്ഷത്വം പാപെിനിദശ്രി ദക്ഷത്വം 
തൃച്ചംബരംദക്ഷത്വം പരാമർശികേചപെടുന്നുണ്ടുതാനും. ഇപെറയചപെട്ട ദക്ഷത്ങ്ങൾ ദകാലരാ
ജാകേന്മാരാൽ നിർമ്മികേചപെട്ടവദയാ പുനരദ്രികേചപെട്ടവദയാ ആണ്. ചചറുകുന്നമ്പലം, 
മാടായികോവ്, പയ്യന്നൂരമ്പലം, രാമന്തളിയമ്പലം തുടങ്ങിയ ദക്ഷത്ങ്ങൾ ബ്ാഹ്മണാധി
നിദവശം തുടങ്ങിയ നാളുകളിൽതചന്ന നിർമ്മികേചപെട്ടവയാചണന്നും അദതദപാചല 
വടകേൻദക്ഷത്ങ്ങളിൽ ഏറ്റവം പ്ബലമായ തളിപെറമ്പമ്പലം ബ്ാഹ്മണർ ആേ്യം 
സ്ാപിച്ച ദക്ഷത്മാചണന്നും മനസ്ിലാകോവന്നതാണ്. ദകാലരാജാകേന്മാചരദപൊലം 
ചവല്ലുവിളിക്കുംവിധം സമ്പേ് സമൃദ്ിയുണ്ായിരന്ന തളിപെറചമ്പന്ന ലക്ഷരീഗ്രാമത്തിചല 
ബ്ാഹ്മണരചട പ്രീതിപിടിച്ചുപറ്റാൻ ദകാലരാജാവായ ശതദസാമൻ പുനുഃപ്തിഷ്ഠ നടത്തി
ക്കുക മാത്മായിരികോം ചചയ്ത്.

രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണദക്ഷത്ം, ചക്രപാണി ദക്ഷത്ം, പയ്യന്നൂർ സുബ്ഹ്മണ്യ 
സവോമി ദക്ഷത്ചമന്നിവ മൂ്ികവംശത്തിൽ പരാമർശികേചപെട്ട പരശുരാമൻ നിർമ്മിച്ചുചവ
ന്നത് വിശവേസികോവന്ന വിധം ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. ഇവ മൂന്നും തളിദക്ഷ
ത്മായിചട്ടണ്ന്നതാണ് ശരിയായിരിക്കുകചയന്നു ദതാന്നുകയാണ്. പയ്യന്നൂരമ്പലത്തിചല 
ആചാരക്രമം പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ ക്ഷത്ിയന്മാർകേ് അവിചട പ്ദവശനമിചല്ലന്നതും 
ശ്ദദ്യമായ സംഗതിയാണ്. 

ശ്രീകണ്ഠൻ മൂ്ികവംശത്തിചല അവസാനചത്ത രാജാവാണ്. ഈ വംശത്തിചല 
ഒന്നാമചത്ത രാജാവായ രാമഘടന്നുദശ്ം നൂറിലധികം രാജാകേന്മാർ നാടു ഭരിച്ചതിനു
ദശ്മാണ് ശ്രീകണ്ഠചറെ കാലം. രാമഘടനാകചട്ട പരശുരാമചനന്ന ബ്ാഹ്മണാധിനിദവ
ശനായകചറെ കാലത്തുതചന്ന ഏഴിമലയിൽ താമസമാകേിയ രാജാവാണ്. ഇദദേഹചത്ത 
രാജാവായി അഭിദ്കം ചചയ്യിക്കുന്നതും പരശുരാമനാണ്. രാമനാൽ ഘടാഭിദ്കം 
ചചയ്യചപെട്ടവൻ രാമഘടൻ. പയ്യന്നൂർ സുബ്ഹ്മണ്യദക്ഷത്ം ബ്ാഹ്മണദക്ഷത്വം ദവേപഠ
നദകന്ദവമായതിനാൽ മൂ്ികരാജാകേന്മാരചട ഇടചപടൽ കുറഞ്ഞ ദക്ഷത്മാകാനാണ് 
സാദ്്യത. അദതദപാചല പരശുരാമാശ്മത്തിചറെ ദനരിട്ട് ഇടചപടലണ്ാചയന്നു വിശവേ
സികോവന്ന മൂന്നു ദക്ഷത്ങ്ങചളയും—ശങ്കരനാരായണദക്ഷത്ം, സുബ്ഹ്മണ്യദക്ഷത്ം, 
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ചക്രപാണിദക്ഷത്ം—മൂ്ികവംശചമന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശികോചത ഒഴിവാകേിചയ
ന്നതും ശ്ദദ്യമാണ്. മാത്വമല്ല, ശ്രീകണ്ഠചറെ തലസ്ാനം തളിപെറമ്പിനടുത്ത ശ്രീക
ണ്ഠപുരമാചണന്നതിനാൽ പയ്യന്നൂരം പരിസരവം പരാമർശവി്യമാകാചതയും ദപായി.

പയ്യന്നൂർപാട്ടടയാളങ്ങൾ: മൂ്ികവംശത്തിൽ നിന്നും നാം കടന്നുചചല്ലുക പയ്യന്നൂർ പാട്ടി
ദലകോയിരിക്കും. ദഡാ.ചഹർമൻ ഗുണ്ർട്ടാണ് ഈ കൃതിചയ ചപാതുജനസമക്ഷം ആേ്യം 
അവതരിപെിച്ചത്. 

“This poem is certainly the oldest specimen of Malayalam composition which 
I have seen, the language is rich and bold, evidently of a time when the infusion 
from Sanskrit had not reduced the energy of the tongue by cramping it with hosts 
of unmeaning participles.”6 എന്നാണ് ഗുണ്ർട്ട് ഈ കൃതിചയക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. ഉള്ളൂ
രിചറെ സാഹിത്യചരിത്ത്തിൽ ഏ.ഡി. പതിമൂദന്നാ പതിന്നാദലാ നൂറ്റാണ്ാണ് ഇതിചറെ 
കാലചമന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചപ്ാഫ.ഗുപ്തൻ നായരം ഈ അഭിപ്ായദത്താടു ദചർന്നു
നില്ക്കുന്നുണ്്. 

അഞ്ാറു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും ആൺമകനില്ലാത്തതിനാൽ വി്മിച്ച നരീലിദകശി, 
മുജ്ന്മദുരിതംചകാണ്ാണ് പുത്ന്മാരില്ലാത്തചതന്നും ഊരചതണ്ി പാപദമാക്ഷം 
ദനടിയാൽ പുത്ഭാഗ്യമുണ്ാകുചമന്നുള്ള ആങ്ങളമാരചട വാക്കുദകട്ട് ദപരൂർനഗരി
യുചട ഭിക്ഷദതടി കച്ചിൽപട്ടണത്തിചലത്തി. അവിചടചവച്ച് നാട്ടിനും നഗരത്തിനും 
മികദവാനായ നമ്പിചച്ചട്ടിചയന്ന വണികേ് അവചള വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ദപരൂരയ്യചറെ 
ദകാവിലിൽ പ്ാർത്നയിരന്നതിചറെ ഫലമായി ഇളന്തരിയൻ ജനിക്കുന്നു. പുത്ജനനം 
ചകദങ്കമമായി ചകാണ്ാടുന്ന ചചട്ടി, പചയനൂരിൽചവച്ച് അന്നോനവം കൂത്തും നടത്തുന്നു. 
ആ വഴി മരകേപെലിൽ യാത് ചചയ്യദവ, നരീലിദകശിയുചട ആങ്ങളമാർ കൂചത്താരകേം 
കണ്് അവിചടയിറങ്ന്നു. കൂത്തിനു പാങ്ങറിയാത്തവർ ഒപെമിരിപെതു ശരിയചല്ലന്നു കണ്്, 
അവചര അകറ്റിനിർത്തുവാൻ നാട്ടുകാർ ശ്മിക്കുന്നു. ബഹളത്തിചലത്തുന്ന രംഗം ആങ്ങള
മാരചട മരണത്തിലവസാനിക്കുന്നു. ദകാപംചകാള്ളുന്ന നരീലിദകശി എല്ലാത്തിന്നും ദഹതു
ഭൂതനായ മകചറെ വധം പ്തിജ ചചയ്് നാടുവിടുന്നു. കാലദമചറകേഴിഞ്ഞു, ഇളന്തരിയൻ 
പണ്ഡിതനും പരാക്രമിയും വാണിജ്യനിപുണനുമായി വളർന്നുവന്നു. പിന്നരീചടാരികേൽ 
താപസിദവ്ംപൂണ് നരീലിദകശി ഇളന്തരിയചന കാണാചനത്തുന്നു. ഭിക്ഷുകിയായ 
അവൾകേ് ഭിക്ഷനല്ണചമങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് വിജയികേണചമന്ന് ഇളന്തരിയൻ. 
മതിയായ ഉത്തരം നല്കുന്ന നരീലിദകശിയുചട മുന്നിൽ ചൂളിദപൊകുന്ന അവൻ, പചയനൂരിചല 
കൂത്തിൽ പചങ്കടുത്ത് ആണത്തം ചതളിയിക്കുവാൻ ചവല്ലുവിളികേചപെടുന്നു. ചതിയാചണന്ന
റിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛചനതിർത്തിട്ടും ഇളന്തരിയൻ ദപാകാചനാരങ്ന്നു (അപൂർണ്മായ കൃതി 
ഇവിചട അവസാനിക്കുകയാണ് ).

ഈ കൃതിയിൽ മൂന്നു സ്ലനാമങ്ങൾ പ്ധാനമായും കടന്നുവരന്നു, ദപരൂര്, പചയനൂര്, 
കച്ചിൽപട്ടണം. ദപരൂർ നഗരിയാണ്, അവിചട അയ്യൻ ചപരംദകാവിലണ്്, അവിചട കൂത്ത് 
പ്ാർത്നയായി കഴിപെിച്ചു വരാറുണ്്. ചതാട്ടടുത്ത് തൃക്കൂചറ്റഴുചമചമ്പരമാൻ ദകാവിലണ്്. 
ഇത്യും വിദശ്ണങ്ങൾ ചവച്ചുചകാണ്് ഗുപ്തൻനായചരദപാലള്ളവർ പറയുന്നു—സംശയം 
ദവണ്, ഇതു തൃശ്ിവദപരൂചരന്ന തൃശൂര് തചന്ന. എന്നാൽ ഈ വാേം ശരിയചല്ലന്നാണ് 
എചറെ പക്ഷം. ഒന്നാമതായി, ഈ കൃതിയിലടനരീളം വണിക്കുകളായ ചചട്ടിയാൻമാരചട 
കഥയാണു പറയുന്നത്. പട്ടണവം കിരിയവം നഗരവം അവരചട സമുോയ സംഘങ്ങളാണ്. 
നാട്ടിന്നും നഗരത്തിന്നും മികവനാണ് നമ്പിചച്ചട്ടിചയന്നു പരാമർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും 
ഇവിടുചത്ത നഗരം ചചട്ടിമാരചട കൂട്ടകേഴകത്തിചറെ സാദങ്കതികനാമമായിരികോചമന്നു 
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ദതാന്നുന്നു. കൃതിയിചല അയ്യൻ ശിവനാചണന്ന് തറപെിച്ചു പറയുദന്നടത്തും പ്ശ്നമുണ്്. 
അങ്ങചനചയങ്കിൽ, അയ്യൻ ചപരിദങ്കാവിലിൽ ചചന്നതിനുദശ്ം വലദത്താട്ട് നടന്ന് 
തൃക്കുചറ്റഴുചമമ്പിരമാൻ വകയാൽ ദചാറും തരീർത്വം തിരചവണ്രീറും വാങ്ങിചയന്നു 
പറഞ്ഞചതന്തിന് ? രണ്് ശിവദക്ഷത്ങ്ങൾ ഒരിടത്ത് തചന്ന സ്ാപിക്കുചമാ? ഗുപ്തൻ 
നായർ പറയുന്നു—അത് പാറദമകോവിലള്ള ശിവദക്ഷത്മാചണന്ന്. എന്നാചലനിക്കു 
ദതാന്നുന്നത് ഇങ്ങചനയാണ്. അയ്യചനന്നിവിചട പറഞ്ഞത് അയ്യപെചന തചന്നയാചണന്നും 
പയ്യന്നൂരിന്നടുത്ത് പ്ശസ്തമായ അയ്യൻദകാവിലണ്ായിരന്നുചവന്നുമാണ്. ചിലദപൊഴത് 
ചചട്ടിമാരചട മൂലസ്ാനമായ കരീഴൂരിചല ശാസ്താവായിരികോം. കരീഴൂരിചറെ പഴയദപര് 
ദപരൂചരന്നായിരികോം. ദകാലത്തിരി രാജാവിചറെ അധികാരദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവം 
കരീചഴയുള്ള പ്ദേശമായതുചകാണ്ാണ് കരീഴൂചരന്ന ദപര വന്നത്. പഴയകാലത്ത് കരീഴൂർ 
ശാസ്താദക്ഷത്ം എല്ലാ സമുോയങ്ങൾക്കും പ്ധാനചപെട്ട ദക്ഷത്മാണ്. പടിഞ്ഞാറ് കടൽ, 
കിഴകേ് കുന്നും ദകാട്ടയും വടകേ് പുഴ, ചതക്കുമാറി തൃകേണ്യാവ് ശിവദക്ഷത്ം. കരീഴൂരിൽ 
ചതാഴാൻ വരന്നവർ ശിവദക്ഷത്ത്തിലം ചചല്ലുന്നു. തൃക്കൂചറ്റഴുചമമ്പിരാചനന്നു കൃതിയിൽ 
പറഞ്ഞത് തൃകേണ്യാവിചല ശിവചനതചന്നയാകണം. ദവചറയും കാരണങ്ങളുണ്്. (1) 
കൃതിയിചലല്ലായിടത്തും ദപരൂരയ്യചനന്നും അയ്യപെചനന്നുമല്ലാചത ശിവചനന്നു പറയുദന്ന
യില്ല. (2) രണ്ാംപാട്ടിൽ ശങ്കരനാരായണനാന്മുഖന്മാചര ചതാഴുന്നദതാചടാപെം അയ്യചന 
പ്ദത്യകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്്. അത് അയ്യപെനാകാദന വഴിയുള്ളൂ. (3)എൺപത്തിയാറാ
മചത്ത പാട്ടിൽ അയ്യപെൻ ദകായിൽകേൽ കൂത്താടിദച്ചൻ എന്നു വ്യക്മായി പറയുന്നുണ്്. 
(4) പചത്താമ്പതാം പാട്ടിൽ, 

പുലചരപുലചരദപൊവിനൂദടാ, ചപാൽക്കൂത്താടുവാൻ ശാങ്കിമാദര 
അലസാചത ചചന്നദപെരൂർ നഗരിൽ അയ്യൻചപരിചങ്കായിൽ പുചകേല്ലാരം7

എന്ന പ്സ്താവം കച്ചിൽപട്ടണത്തിൽ നിന്നും വളചര അകചലയചല്ലന്ന് ദബാദ്്യചപെടുത്തു
ന്നുണ്്. ഇനി, ദപരൂരിചല കൂത്തിചനക്കുറിച്ച്—പൂരകേളി, ശാസ്ത്രം ചചാല്ലൽ, നാടകമാടൽ, 
ഭാരതം ചചാല്ലൽ, ഇവചയചയല്ലാം പഴയകാലത്ത് കൂത്താടുക എന്നുതചന്നയാണു പറഞ്ഞി
രന്നത്. പ്ാർത്നയായിട്ടും മറ്റും ഇത്തരം കൂത്തുകളാടിയിരന്നു. 59-ാമചത്ത പാട്ടിൽ 
കൂത്തിചനക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുദന്നടത്ത്,

കൂത്തു ചകട്ടവൻ ചകട്ടവന്നാശയാൽ, 
ചകാചണ്ൽമാളിക കരീഴറങ്ങിനാൻ 
ചാത്തിരത്തിദലാ കൂത്തു ചശാൽ,
ചാത്തിരത്തിദലാ പാരതത്തിദലാ 
നാടകത്തിദലാ കൂത്തു താൻ, 
ആത്തിയം പചറയാചത ചശാൽ, 
ആർക്കുറിച്ച കൂത്തുമിചക.

എന്നു പറയുന്നുണ്്. കച്ചിൽപട്ടണത്തിചലത്തി, ഇളന്തരിയചന കാണാൻ വന്ന താപസി
ദയാടാണ് അവചറെ ദചാേ്യം. ഇപെറയചപെട്ട കൂത്തുകചളല്ലാം ഇദപൊഴും നമ്മുചട നാട്ടിചല 
മറുത്തുകളിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്്. മാത്മല്ല, ഇളന്തരിയൻ താപസിദയാട് ശാസ്ത്രം 
ചചാല്ലി വിജയിക്കുവാൻ ചവല്ലുവിളിക്കുദന്നടത്ത് മറുത്തുകളിയുചട പകർപ്പു തചന്നയാണു 
അവതരിപെികേചപെടുന്നതുതാനും. പചയന്നൂരിചല കൂത്തിൽ പചങ്കടുകോൻ താപസി ഇളന്ത
രിയചന ചവല്ലുവിളിക്കുദന്നടത്ത്, 

അന്നാചള കൂത്തിനു വന്നുദണ്ാ നരീ, 
വാരായ്ിലാണല്ല ചപചണ്ാചടാക്കും 
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എന്ന് താപസി കളിയാക്കുന്നതും അച്ഛചനതിർത്തിട്ടും ഇളന്തരിയൻ അഭിമാനം നില
നിർത്താൻ ദപാകാചനാരങ്ങിയതും കൂട്ടിവായിദകേണ്താണ്. മാത്മല്ല, പചയന്നൂരിചല 
മായക്കൂചത്തന്നു കൃതിയിൽ വിദശ്ിപെിച്ചത് മായന്മാരചട കൂത്തായ പൂരകേളിചയ തചന്ന. 
ചുരകേത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പാട്ടിചല ദപരൂരയ്യൻ കരീഴൂരിചല ശാസ്താവ് തചന്നയായിരികേണം.

കരീഴൂരിചനക്കുറിച്ചദനവേ്ിച്ചദപൊൾ ദപരൂചരന്ന ദപര് അന്നാട്ടിന്നുള്ളതായി ആരം 
സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ മചറ്റാന്നു കൂടി ഇവിചട ചിന്തികോവന്നതാണ്. അതിതാണ്. 
ദപരൂരിചല മുതുകാട്ട്കാചവന്ന പ്സിദ്മായ ശാസ്താവിചറെ ദക്ഷത്മായിരികോം ദപരൂ
രമ്പലം. നാമിന്നറിയുന്ന ദപരൂൽ യഥാർത്ത്തിൽ ദപരൂലചല്ലന്നും ദപരൂരാചണന്നും 
സ്ലപുരാണദകാശത്തിൽ പറയുന്നുണ്്. ഇവിചട ചതാട്ടടുത്തായി ശിവദക്ഷത്വമുണ്്. 
സാഹചര്യചത്തളിവകൾ പലതും ഇത്തരചമാര ചിന്തയ്ക് അനുകൂലവമാണ്.

ഇനി ഒര കാര്യം കൂടി. പയ്യന്നൂർ പദട്ടാല കണ്ടുകിട്ടിയാദല ഇതു തറപെിച്ചു പറയാൻ 
പറ്റൂ. എങ്കിലം പറയാം. സൂചന ഏ.ചക.പി.യുചട പഴയദലഖനത്തിൽനിന്നാണ്. പയ്യന്നൂർ 
സുബ്ഹ്മണ്യസവോമിദക്ഷത്ത്തിനു ചതകോയി പട്ടറാട്ടുചകാവ്വലിൽ വലിചയാര ശിവദക്ഷ
ത്വം ചതരവിന്ന് ചതകോയി അയ്യപെദക്ഷത്വമുണ്ായിരന്നുവദത്. തളിപെറമ്പ് ബ്ാഹ്മ
ണരമായുള്ള വിദരാധത്തിൽ ഈ ദക്ഷത്ങ്ങൾ നശിപെികേചപെട്ടതായി പദട്ടാലയിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ദത്. എങ്കിൽ സംശയം ദവണ്ാ—ദപരൂരയ്യപെനും തൃക്കൂചറ്റഴുചമചമ്പരമാനും 
ഇവിചടത്തചന്ന. പയ്യന്നൂർപാട്ട് സൂക്ഷമായി പഠിച്ചാൽ മനസ്ിലാകും—പചയന്നൂരം 
ദപരൂരം അകചലയചല്ലന്ന്.

പയ്യന്നൂർ എന്ന ദപര് കൃതിയിചലവിചടയും ഉപദയാഗിച്ചിട്ടിചല്ലങ്കിലം പയ്യന്നൂർ പാട്ട് 
എന്ന ദപരിലാണ് ഈ കൃതി ഇന്ന് അറിയചപെടുന്നത്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഗുണ്ർട്ടിന്ന് 
ഇത് കിട്ടിചയന്നതുചകാണ്ാണ് അത്തരചമാര ദപരിട്ടത് എന്ന് വാേിക്കുന്നവരണ്്. വാസ്ത
വത്തിൽ ഈ കൃതി ഗുണ്ർട്ടിന്ന് കിട്ടിയത് പയ്യന്നൂരിൽനിന്നല്ല തളിപെറമ്പിൽനിന്നാചണ
ന്ന് ദഡാ. സ്റിയ സകേറിയ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്്.

പചഴനൂർ (അഞ്ടി, 24, 60,58), പചഴചയനൂർ, (21, 25), പചയന്നൂർ (79) എന്നി
ങ്ങചനയാണ് കൃതിയിചല പരാമർശങ്ങൾ. ഇവിചട പരിദശാധിച്ചാൽ മനസ്ിലാകുന്നു 
ദപരിചല ദനരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. ചചട്ടിയാന്മാരചട പതിന്നാല നഗരങ്ങളിചലാന്ന് 
പയ്യന്നൂരിദലതാണ്. അതുചകാണ്് ഈ ദപരകൾ പുതിയ പയ്യന്നൂരിചന സൂചിപെിക്കുന്നവ 
തചന്നയായിരികോം. 

കകരകളാത്പത്ിസൂചനകൾ: പയ്യന്നൂരിചല ബ്ാഹ്മണാധിദവശചത്തക്കുറിച്ച് സൂചന 
തരന്ന കൃതിയാണ് ദകരദളാത്പത്തി. പരശുരാമൻ ഉത്തരഭൂമിയിൽ ചചന്ന് ആര്യപുരത്തി
ങ്കൽ നിന്ന് ആര്യബ്ാഹ്മണചര ദകരളത്തിദലക്കു ചകാണ്ടുവന്ന് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങൾ 
തരീർത്തുവദത്. അവയിൽ പ്ധാനചപെട്ട ഒര ഗ്രാമമാണ് പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം. ഇവിചട രണ്ാ
യിരദത്താളം ബ്ാഹ്മണർ പരശുരാമനിൽനിന്നും വാളും ഭൂമിയും വാങ്ങി വാഴൂരന്മാരായി 
(ഊരാന്മയ്കാർ) വാണുവദത്. ഈ അറുപത്തിനാല ഗ്രാമങ്ങളിൽ പയ്യന്നൂർഗ്രാമമായിരന്നു 
സമൃദ്ി ചകാണ്ടും വേവാനുഗ്രഹംചകാണ്ടും മുന്നിൽ. “പയ്യന്നൂർഗ്രാമത്തിനു നമ്പിക്കൂറും 
കല്പിച്ചു ചകാടുത്തു. അനുഗ്രഹവം കടാക്ഷവം പയ്യന്നൂര് ഗ്രാമത്തിനു വളചര വളചരയുണ്് ” 
(ദകര. ദപ.4). പരശുരാമചറെ നിർദദേശമനുസരിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ാഹ്മണർ മാതൃസമ്പ്രോയം 
അനുസരിച്ചു. അറുപത്തിനാല ഗ്രാമത്തിന്നും ചപാതുവായി നാല കഴകചത്ത കല്പിച്ചദപൊൾ 
അതിചലാന്ന് പയ്യന്നൂരായി നിശ്യിച്ചു. പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമചമന്ന നമ്പിടി ഖണ്ഡത്തിൽ 
ആയിരം നായന്മാചര ചുരിക ചകട്ടിച്ച് ദസനാനായകരാകേി. വളചരകോലത്തിനുദശ്ം 
ഉേയവർമ്മൻദകാലത്തിരി 237 ഇല്ലം ബ്ാഹ്മണചരയും ആറു വാദ്്യന്മാചരയും ചകാണ്ടുവന്ന് 
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പയ്യന്നൂർ സുബ്ഹ്മണ്യസവോമിദക്ഷത്ത്തിൽ കഴകചമാപെിച്ച് സഭയിരത്തി. 

വികേശസഞ്ാരികരഖകൾ : വടകേൻ ദകരളത്തിചറെ ദേശചരിത്രചനയിൽ സഞ്ാരികളുചട 
കുറിപെ് വളചരദയചറ സഹായകങ്ങളായി നിലചകാള്ളുന്നുണ്്. ചപരിപ്സ് ഓഫ് എറി
ത്ിയൻ സരീ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ( ഏ.ഡി. 80) പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള Buzantion പയ്യന്നൂരാ
ചണന്ന് ദഡാ. പ്ിയേർശൻലാൽ ദരഖചപെടുത്തിയിട്ടുണ്്. അബുൾഫിേയുചട കുറിപ്പുകളിൽ 
മംഗലാപുരത്തുനിന്നു ചതദകോട്ടുള്ള യാത്യിൽ ആേ്യചത്ത ലക്ഷ്യം ദഹലിമുനചമ്പന്ന് 
സൂചിപെിച്ചിട്ടുണ്്. പ്സിദ്ദലാകസഞ്ാരി മാർദകോദപാദളാ ഏഴിമലചയ വിസ്തൃതമായി 
പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്്. കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് 300 വമൽ മാറി കടലിദലാട്ട് തള്ളിനില്ക്കുന്ന 
രാജ്യമാണ് ഏലിമലചയന്നും കടൽചകോള്ളകോരചട സദങ്കതമാണിചതന്നും സൂചിപെിച്ചി
രിക്കുന്നു. 1342-ലാണ് ഇബിൻബത്തൂത്ത ഏഴിമലയിചലത്തുന്നത്. പ്കൃതിമദനാഹരമായ 
ഭൂവിഭാഗമാണ് ഏലിമലചയന്നും വലിയ വചനരീസ് കപെലകൾദപാലം വന്നണയുന്ന 
പ്ദേശമാണിചതന്നും സൂചിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പപരുമാളമ്പലപ്രശസ്ി : പയ്യന്നൂരിചറെ പ്ശസ്തിയ്ക് ഏറ്റവം നിോനമായി വർത്തിക്കുന്ന 
നാടുവാഴിദക്ഷത്മാണ് ശ്രീ സുബ്ഹ്മണ്യസവോമിദക്ഷത്ം. വടകേൻ പഴനിചയന്നനില
യിലമുണ്് പ്ശസ്തി. ദക്ഷത്ദകന്ദിതമായ ഭരണക്രമം നിലനിന്നിരന്ന പഴയകാലത്ത് 
ഊർകേകചത്ത ദക്ഷത്ങ്ങൾചകേല്ലാം ദമചല അധരീശദക്ഷത്മായിട്ടായിരന്നു ഇതിചറെ 
നില. കാലം മാറിചയങ്കിലം ആചാരക്രമങ്ങൾകേ് വലിയ മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ ഊരാള
ത്തനില തുടർന്നുദപാരന്നുണ്്. മിത്തുകളും സങ്കല്പങ്ങളും പഴംകഥകളും നിറഞ്ഞ നാട്ടിൽ 
കില്ലാനേി കടചന്നത്തുന്ന വേവസങ്കല്പങ്ങൾക്കും മരകേപെലിൽ കരയടുക്കുന്ന അമ്മവേ
വങ്ങൾക്കും ഊർകേകത്ത് സ്ാനം കിട്ടാൻ ചപരമാളുചട അനുമതി ദവണമായിരന്നു. 
ചപരമയുള്ള ആളാണ് ചപരമാൾ. ദകരളത്തിചല അറിയചപെടുന്ന ദക്ഷത്ദേവന്മാരിൽ 
ചപരമാൾപട്ടം ചാർത്തികിട്ടിയ അപൂർവ്വം ദേവന്മാരിൽ പയ്യന്നൂർ ചപരമാളുണ്്. ദകരള
ത്തിചല ബ്ാഹ്മണാധിദവശകാലദത്താളം പഴകേമുള്ള ദക്ഷത്ത്തിചറെ ഊരായ് ബ്ാഹ്മ
ണർക്കും കാരായ് ചപാതുവാളർക്കുമാണ്. പരശുരാമൻ തന്ത്രാവകാശം നല്ിയനുഗ്രഹിച്ച 
തരണചനല്ലൂർ  ബ്ാഹ്മണർകേ് ഇവിചട തന്ത്രിസ്ാനമുണ്്. പരശുരാമപ്തിഷ്ഠയാണിവിചട 
എന്ന വിശവോസം നിലനില്ക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷത്ിയർകേ് നാലമ്പലപ്ദവശം നി്ിദ്മാ
ണിവിചട. ടിപ്പുവിചറെ പടദയാട്ടകോലത്ത് തകർകേചപെട്ട ദക്ഷത്ചത്ത ഏ.ഡി. 1838-ൽ 
പുനരദ്രിപെിച്ച് പുനുഃപ്തിഷ്ഠ ചചയ്യിപെിച്ച് ഇന്നചത്ത നിലയിലാകേി. 

സംസ്കൃതപാരമ്പര്യമുദ്രകൾ : ദകരളത്തിചല ആര്യാധിനിവിഷ്ഭൂമികളിൽ പ്ധാനചപെട്ട 
ഭൂമിയാണിചതന്നതിനാൽ ആര്യഭാ്യായ സംസ്കൃതത്തിന്ന് ഇവിചട നരീണ് ദവദരാട്ടം 
തചന്നയുചണ്ന്നുദവണം പറയാൻ. പയ്യന്നൂരമ്പലത്തിചറെ പരിസരത്തു സ്ാപികേചപെട്ട
തായി കരതുന്ന ദവേപാഠശാലകൾ കാലഗതിയിചലദപൊദഴാ നാമം ദപാലം അവദശ്ി
പെികോചത മറഞ്ഞു. നാട്ടുവഴകേങ്ങളിലൂചട തലമുറകളിദലകേ് വകമാറിദപൊകുന്ന വിശവോ
സങ്ങളിൽ പരശുരാമൻ, കൗശികൻ, കണവേൻ തുടങ്ങി നിരവധി മഹർ്ിമാരചട താപ
സഭൂമിയാണിചതന്ന് ചപരമയുണ്്. ഉേയവർമ്മചരിതം. ജംബൂേവേരീദപാത്പത്തി തുടങ്ങിയ 
കൃതികളിചലല്ലാം ബ്ാഹ്മണാഗമനം സൂചിതമായിട്ടുണ്്. കിട്ടിദയടദത്താളം കൃതികൾ 
ചവച്ചു പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ ഏറ്റവം പ്ാചരീനമായ ഉത്തരദകരളത്തിചല സംസ്കൃതകൃതി 
മൂ്ികവംശമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇത്യും ബൃഹത്തും കാവ്യരസം തുളുമ്പുന്നതുമായ ഒര 
കൃതി പ്സിദ്രീകരിച്ചതിൽനിന്നുതചന്ന അകോലചത്ത സംസ്കൃതപ്ഭാവം നമുകേ് അനു
മാനികോവന്നതാണ്. വായനകോരിചല്ലങ്കിൽ ഒര കൃതിയും പ്സിദ്ിയിചലത്തുകയില്ല. 
മൂ്ികവംശത്തിചറെ പ്ശസ്തി അതിന്നുണ്ായ വായനകോരചട വ്യാപ്തിചയ കാണിക്കുന്നു. 
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അങ്ങചനചയങ്കിൽ സംസ്കൃതജന്മാരായ നിരവധി ദപർ അകോലത്ത് ഇന്നാട്ടിലണ്ാ
യിരികേണചമന്ന് ഊഹികോം. സംസ്കൃതവവേികപാഠശാലചയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾകേ് 
പ്സക്ിയുണ്ാകുന്നത് ഈയടിസ്ാനത്തിലാണ്. എന്തായാലം അന്നുമുതൽകേിദങ്ങാട്ട് 
സമ്പന്നമായ സംസ്കൃതപാരമ്പര്യം പയ്യന്നൂരിന്നുണ്ായിട്ടുണ്്.

സൂര്യസ്തുതിചയന്ന വിശിഷ്കൃതിയുചട കർത്താവായ ദപാദത്തര എഴുത്തച്ഛൻ, ശങ്കര
നാഥദജ്യാത്്യർ, മാടമന എഴുത്തച്ഛൻ, തുടങ്ങിയവർ ഇന്നാട്ടിചല സംസ്കൃതപണ്ഡിതരിൽ 
പ്ഥമഗണനരീയരാണ്. ആനിടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ, വിേവോൻ തിരമുമ്പ്, കാനാചയഴുത്തച്ഛന്മാർ, 
കരിപെചത്തഴുത്തച്ഛന്മാർ, മമ്പലം ഗുരകേന്മാർ, കാരയിചലഴുത്തച്ഛൻ, കണ്മ്പത്ത് ദശഖരചന
ഴുത്തച്ഛൻ, കാമ്പ്രചത്തഴുത്തച്ഛൻ, ഉത്തമന്തിചലഴുത്തച്ഛന്മാർ, സാഹിത്യതിലകൻ പി.ചക. 
കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ, വി.പി. ശ്രീകണ്ഠചപൊതുവാൾ, പുത്തലത്ത് കമ്മാരചനഴുത്തച്ഛൻ, എം. 
നാരായണൻ അടിദയാടി, ചക.വി. നാരായണചപൊതുവാൾ, അപൊചടഴുത്തച്ഛൻ, ശങ്കരൻ 
നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ വൻനിര തചന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ിചല പയ്യന്നൂരിചറെ സംസ്കൃതപ
ണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുണ്്. ഗണിതപ്കാശികാ കർത്താവായ വാച്ചാകേര എഴുത്തച്ഛൻ, വിേവോൻ 
ഏ.ചക.കൃഷ്ണൻമാസ്റർ, വ്യാകരണശിദരാമണി ഒ.ചക. മുൻ്ി, പണ്ഡിതരാജൻ കല്ലിടിചലഴു
ത്തച്ഛൻ, ഗണിതദജ്യാതി്ചക്രവർത്തി വി.പി.ചക. ചപാതുവാൾ, പ്ാശ്നികരത്ം സി.പി. 
കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങി നിരവധി ദപർ മുൻതലമുറയിലമുണ്ായിട്ടുണ്്.

സംസ്കൃതത്തിൽ അഗാധപാണ്ഡിത്യം ദനടിയ അനവധി പൂരകേളിപണ്ഡിതന്മാർ പയ്യ
ന്നൂരിദറെതായിട്ടുണ്്. ടി.ടി.രാമൻ പണികേർ, രാമന്തളി കൃഷ്ണൻ പണികേർ തുടങ്ങിയവർ 
ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്ഥമഗണനരീയരാണ്. 

ക്്യാതിഷത്ിപല പയ്യന്നൂർപ്പടി : ഇന്ത്യയ്കകത്തും പുറത്തും അറിയചപെടുന്ന എത്ദയാ 
ദജ്യാതി്പണ്ഡിതന്മാർ പയ്യന്നൂരിലണ്ായിട്ടുണ്്. ദജ്യാതി്ജനായ സുബ്ഹ്മണ്യചറെ 
നാട്ടിൽ കൃത്യമായ ഫലപ്വചനം കിട്ടുന്നുചവന്ന് പുറന്നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനാൽ 
രാജകരീയപ്ൗഢിദയാചടയാണ് ഇവിടുചത്ത ദജ്യാതി്ികൾ ആേരികേചപെടുന്നത്. ഇന്ത്യാ
ഗവർചമ്മണ്ിചറെ രാഷ്ടരീയപഞ്ാംഗത്തിചറെ മലയാളം പതിപെ്, മാതൃഭൂമി പഞ്ാംഗം 
തുടങ്ങി പഞ്ാംഗങ്ങളും കലണ്റുകളും തയ്യാറാക്കുന്ന നാടായി പയ്യന്നൂർ അറിയചപെടുന്നു.

പയ്യന്നൂർ കകാൽക്കളി : നാടൻകലകളുചട കൂട്ടത്തിൽ ശ്ദദ്യമായ സ്ാനമാണ് 
ദകാൽകേളിയ്കള്ളത്. ദകരളത്തിചറെ പലഭാഗങ്ങളിലം ദകാൽകേളിയുണ്് താനും. മുസിം 
 സമുോയത്തിചറെ വിദനാേകലാരൂപത്തിൽ ദകാൽകേളിയുണ്്. യാേവരചട പാരമ്പര്യക
ലയായും ദകാൽകേളിയുണ്്. എന്നാൽ അവയിൽനിചന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പയ്യന്നൂരിന്ന് 
തനതാചയാര ദകാൽകേളി പാരമ്പര്യമുണ്്. ചൂവാട്ട ഗുരകേചളന്ന കളരിയഭ്യാസിയും 
കലാരസികനുമായിതുന്ന ആചാര്യനിൽനിന്നദത് പയ്യന്നൂർദകാൽകേളിയുചട പിറവി. 
അദതസമയം ആനിടിൽഎഴുത്തച്ഛചറെ കലശപൊട്ടിലൂചടയാണ് അത് കൂടുതൽ പ്ചാരം 
ദനടിയത്. ചകാല്ലവർ്ം 1013-ചല പയ്യന്നൂരമ്പലത്തിചല പുനുഃപ്തിഷ്ഠാ ബ്ഹ്മകല
ദശാത്വത്തിചറെ കഥ പറയുന്ന പ്സ്തുത ഗാനകൃതിയാണ് പയ്യന്നൂർ ദകാൽകേളിയിൽ 
കൂടുതലായും ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. ദേവസ്തുതികളാണ് പാട്ടുകളിചല മുഖ്യവി്യം. വട്ട
ദകോൽ, ചുറ്റിദകോൽ, ചതറ്റിദകോൽ, ചാഞ്ഞുകളി, തടുത്തുകളി, ചവിട്ടിച്ചുറ്റൽ, താളകേളി 
തുടങ്ങി അനവധി കളിദഭേങ്ങൾ ഇതിന്നുണ്്. 

നാട്ടറിവുതട്ടകം : ദകരളത്തിചല മദറ്റചതാര ഗ്രാമദത്തകോളും നാട്ടറിവദശഖരമുള്ള നാടാണ് 
പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർദകാൽകേളിക്കു പുറദമ, കളരിപെയറ്റ്, പൂരകേളി, ചതയ്യം, ദകളരീപാത്ം, 
ദകാതാമൂരി, വണ്ാൻകൂത്ത്, പുദള്ളാൻപാട്ട്, ചകദന്ത്രാൻ പാട്ട്, കളംപാട്ട്, ചാലിയചപാ
റാട്ട്, േഫ് മുട്ട്, തുടിപൊട്ട്, ഉച്ചബലി, മന്ത്രവാേപൊട്ട്, ആചാരപാരമ്പര്യം, നാട്ടുവവേ്യം, 
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പാരമ്പര്യദജ്യാതി്ം—തുടങ്ങി കൂട്ടായ്യുചട സവേതവേദബാധം തുടിപെിക്കുന്ന നാട്ടറിവകളുചട 
ദകന്ദമാണിത്. മരീനമാസകോലത്ത് പയ്യന്നൂരിചല പൂമാലകോവകളിൽ പൂരകേളിചയന്ന 
ആസവോേ്യമായ കല േർശനരീയമാണ്. വേവത്തിചറെ പ്തിരൂപം ധരിച്ച് നാട്ടുക്കൂട്ടത്തിചറെ 
ആവലാതികൾ ദകട്ട് രക്ഷിപെദനചയന്നുരിയാടിചകോണ്് സമാശവേസിപെികോചനത്തുന്ന 
ചതയ്യദകോലങ്ങൾ തുലാപെത്തു മുതൽ എടവപൊതിദയാളം പള്ളിയറമുറ്റങ്ങളിലം ദകാട്ടങ്ങ
ളിലചമല്ലാം ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അവദറാന്നൻ ഗുരകേളിലൂചട പകർന്നുകിട്ടിയ കളരിപാരമ്പര്യം 
നാരായണൻ ഗുരകേളിലൂചടയും ദഡാ.ദവണുദഗാപാലനിലൂചടയും നിലനില്ക്കുന്നു. പരദമ
ശവേരചറെ ഭിക്ഷാടനചത്ത അനുസ്മരിപെിക്കുന്ന ദയാഗിമാരചട ദകളിപാത്ം വരീടുവരീടാന്തരം 
കയറിയിറങ്ന്നു. ദകാതാമൂരിയുചട ചപായ് ദവ്ചമടുത്തണിഞ്ഞ് രണ്് പനിയന്മാരചട 
അകമ്പടിദയാചടചയത്തുന്ന ദകാതാമൂരിയാട്ടകോരൻ ദപായ് ദപായ കാർ്ികസംസ്കൃതി
യുചട സ്മരണയുണർത്തുന്നു. വണ്ാന്മാർ ചകട്ടിയാടുന്ന വണ്ാൻകൂത്ത് ദ്ാകം ചചാല്ലി 
അർത്ം സരസമായും സഹാസമായും അവതരിപെിക്കുന്ന ഒരിനം നാടൻകലയാണ്. 
വയൽസമൃദ്ിക്കുദവണ്ി വരമ്പിൽ വന്നുനിന്ന് വരീണ മരീട്ടി പാട്ടുപാടുന്ന പുദള്ളാചറെ പാട്ട് 
ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും മറഞ്ഞുചകാണ്ിരികേയാണ്. സന്താനലാഭത്തിനുദവണ്ി കണിയാൻ
മാർ തറവാട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ പാടുന്ന കളംപാട്ടും ബാധചയാഴിപെികോനായി അനുഷ്ഠിപെിക്കുന്ന 
മന്ത്രവാേപൊട്ടും ഇന്നു നാശവഴിയിലാണ്.ഗർഭിണികളുചട ബാധചയാഴിപെിച്ച് സുഖപ്സ
വത്തിനായി നടത്തുന്ന പ്ാർത്നയുചട ഭാഗമായുള്ള ചകദന്ത്രാൻപാട്ട് ഇദന്നതായാലം 
അസ്തമിച്ചു. ചൂവാട്ട, കല്ലിടിൽ, ചവദള്ളാറ തുടങ്ങിയ തറവാടുകളിൽ അനുഷ്ഠാനരൂപത്തിൽ 
മലയസമുോയചത്തചകോണ്് നടത്തിക്കുന്ന നാട്ടാചാരമാണ് ഉച്ചബലി. മുസിംഭവനങ്ങ
ളിചല േഫ് മുട്ടും പുലയസമുോയത്തിചറെ തുടിപൊട്ടും ശാലിയസമുോയത്തിചറെ ചപാറാട്ടും 
പഴയപ്താപത്തിലിചല്ലങ്കിലം അന്യംനിന്നുദപായിട്ടില്ല.

പയ്യന്നൂർ പവിത്ം : പുറംനാടുകളിൽനിന്നും പയ്യന്നൂരിചലത്തുന്ന സഞ്ാരികൾകേ് പയ്യ
ന്നൂരിൽനിന്നും സവേന്തം നാട്ടിദലക്കു സമ്മാനമായി ചകാണ്ടുദപാകാനുള്ള വിശിഷ്വസ്തുചവ
ന്താണ് ? ഒറ്റവാകേിൽ കിട്ടാവന്ന ഉത്തരം—പയ്യന്നൂർ പവിത്ം. അതിന്നുചമാര കഥയുണ്്. 
പഴയകാലചത്ത വലിചയാര വവേികദകന്ദമായിരന്ന ഇവിചട ദവേവിധിയനുസരിച്ചുള്ള 
കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരന്നുവദത്. മാധ്യാഹ്നികം കഴിദവാളവം, സായം
സന്്യ മുതൽ പിദന്നയും പവിത്മണിഞ്ഞ് കർമ്മങ്ങൾ ചചദയ്യണ്തായ സന്ദർഭങ്ങൾ 
ഉണ്ാവമായിരന്നുവദത്. സാധാരണസന്ദർഭങ്ങളിൽ േർഭപ്പുല്ല്  ചകാണ്ടുണ്ാക്കുന്ന പവി
ത്ദമാതിരമാണ് ഉപദയാഗിക്കുക. എന്നാൽ േരീർഘദനരം േർഭയുചട പവിത്ം അണിയു
ന്നതിലള്ള പ്യാസം ഒഴിവാകോൻ പൗരാണികർ ഒരപായം കണ്ടു—സവേർണ്ം ചകാണ്് 
ദമാതിരമുണ്ാകേി ധരിക്കുക. ആചാരശുദ്ി വരത്തി ചപരമാൾദകാവിലിൽ പൂജിച്ച് 
അണിയുന്ന ദമാതിരം അനന്തസൗഭാഗ്യങ്ങൾ നല്കുചമന്ന് നാട്ടുകൂട്ടം വിശവേസിച്ചു. അങ്ങചന
യായദപൊൾ ബ്ാഹ്മണർ മാത്മല്ല ഇതരസമുോയകോരം ഈ പൂജാദമാതിരം നിർമ്മിപെിച്ച് 
അണിയാൻ തുടങ്ങി. അതിചറെ കരീർത്തി നാട്ടിനു പുറത്തും ചചന്നു. അങ്ങചന പയ്യന്നൂർ 
പവിത്ദമാതിരം ഊരിചറെ സുവർണ്മുദ്രയായി മാറി. 

സ്ാതന്ത്യസമരഗാഥകൾ : സവോതന്ത്ര്യസമരചരിത്ത്തിൽ ദകരളചത്ത അദനവേ്ിക്കു
ദമ്പാൾ പയ്യന്നൂരം ചതളിഞ്ഞുവരം. കാരണം രാഷ്ടപിതാവായ ഗാന്ിജിയും രാഷ്ടശി
ല്പിയായ ചനഹ്റുവം പാേസ്പർശം ചകാണ്നുഗ്രഹിച്ച ഈ മണ്് ധരീരദേശാഭിമാനികൾകേ് 
ജന്മം നല്ിയ മാതാവാണ്. ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹവം നിസ്ഹകരണസമരവം കവേിറ്റിന്ത്യാപ്ദക്ഷാ
ഭവം ചരിത്ക്കുറിപ്പുകളായി ആദലഖനം ചചയ്യചപെടുദമ്പാൾ ദകരളത്തിചല നായകനഗ
രിചയന്നനിലയിൽ അനുസ്മരികേചപെടുക പയ്യന്നൂരായിരിക്കും. ഗാന്ിവമതാനം ഗാന്ി 
പാർകോചയങ്കിലം ചനഹ്റുവമതാനം ദപാലരീസുവമതാനമാചയങ്കിലം ചകാറ്റികേടവം 
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ഉളിയത്തുകടവം പയ്യന്നൂർബസാറും പഴയദപാലരീസ് ദസ്റ്നും മാറാചത ഇദപൊഴുമുണ്്.

പയ്യന്നൂർ ഖാേി : നിസ്ഹകരണവം വിദേശവസ്ത്രബഹിഷ്രണവം ബ്രീട്ടരീഷുകാർചകേതി
രായുള്ള സവോതന്ത്ര്യസമരമാർഗ്ഗങ്ങളായി ഗാന്ിജി വികസിപെിച്ചദപൊൾ,നാട്ടുകാരിൽ 
സവോശ്യസാമ്പത്തികദബാധം വളർത്താനായി ഖാേിപ്സ്ാനത്തിനു രൂപംചകാടുത്തു. 
നമ്മൾ നൂല്ക്കും നൂലചകാണ്്, നമ്മൾ ചനയ്യും വസ്ത്രം ചകാണ്് ഭാരതത്തിന്ന് സുരക്ഷിതാവ
രണം തരീർകോചമന്ന ഗാന്ിചിന്തചയ ചപാലിപെിക്കും വിധം പയ്യന്നൂരിചല സമരഭടന്മാർ 
പയ്യന്നൂർഖാേികേ് ജന്മംനല്ി. കുറഞ്ഞവിലയ്ക് ഗുണദമന്മയുള്ള വസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ 
മാത്മല്ല, നമ്മുചട പണം നമ്മുചട നാട്ടിൽ തചന്ന ചചലവാകേചപെടുന്നുചവന്നത് ഉറപ്പുവ
രത്താനും ഇതിലൂചട കഴിഞ്ഞു. കുറഞ്ഞകാലംചകാണ്് പയ്യന്നൂർഖാേി വിപണിയിചല 
പ്ിയവസ്തുവായി. ഇന്ന് നാടാചക ആദഗാളസാധനങ്ങളുചട ചപരംചന്തയായി മാറിയിട്ടും 
പയ്യന്നൂർഖാേിചയ ദതടി ആളുകചളത്തുന്നുചവന്നത് പയ്യന്നൂരിചറെ മചറ്റാര സവിദശ്ത 
തചന്ന.

നാരായണവിേ്യാലയവും ആനന്ദതീർത്ഥരും : നാങ്കചള ചകാത്ത്യാലം നരീങ്കചള ചകാത്ത്യാലം 
ദചാരതചന്നചയന്ന് ഓർമ്മിപെിദകേണ്ിവന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചതാട്ടുകൂടാത്തവനും തരീണ്ി
ക്കൂടാത്തവനും ദൃഷ്ിയിൽചപെട്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാദറണ്വനുമുചണ്ന്ന ദബാധം പ്ചരിച്ചിരന്ന 
നാട്ടിൽ മനു്്യദസ്നഹത്തിചറെയും സമതവേത്തിചറെയും സദന്ദശം പ്ചരിപെിച്ചുചകാണ്്, 
അതിന്നായി സവേന്തമാചയാരാശ്മം സ്ാപിച്ചുചകാണ്് ചിരസ്മരണരീയിത്തരീർന്ന ആനന്ദ
തരീർത്ചനന്ന നാരായണശി്്യചറെ ദപരിലം പയ്യന്നൂർ ഇന്ന് അറിയചപെടുന്നുണ്്. 

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1. ചതരചഞ്ഞടുത്ത പ്ബന്ങ്ങൾ, ചിറകേൽ ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ,1967, പുറം 75. 

2. ഏഴിമലയും പയ്യന്നൂർ പാട്ടും, ടി.സി.ചക. ചപാതുവാൾ ഹാർചവസ്റ് മരീഡിയ സർവരീസസ് 2002, 
പുറം 20. 

3. രണ്ായിരം വർ്ചത്ത ചതരചഞ്ഞടുത്ത മലയാള പേ്യങ്ങൾ നറ്റിവണ, ഭാഗം 10, പുറം 97. 

4. സർവ്വാഭരീഷ് വരോയക, ചക.വി.ആർ. പയ്യന്നൂർ, ചപാതുവാൾ ബുകേ്സ്, പയ്യന്നൂർ 1993 പുറം 30. 

5. ഏഴിമല, ചക. ബാലകൃഷ്ണൻ, മാതൃഭൂമി ബുകേ് സ്, 2007,പുറം 162. 

6. പയ്യന്നൂർ പാട്ട്, പി. ആറെണി (എഡി.),ഡിസി ബുകേ്സ്, 1983പുറം xxvii. 

7. പയ്യന്നൂർ പാട്ട്, ടി പവിത്ൻ, പുസ്തകഭവൻ, ചചറുപുഴ, 2010, പുറം 26. 
8. ദകരദളാൽപത്തി, എം.ആർ. രാഘവവാര്യർ കാലികേറ്റ് സർവകലാശാല, പുറം 4.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
1. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ, ചിറകേൽ ടി. ചതരചഞ്ഞടുത്ത പ്ബന്ങ്ങൾ, പഞ്ാംഗം ബുകേ് ഡിദപൊ,
2. ആറെണി പി., (എഡി.), പയ്യന്നൂർ പാട്ട്,  ഡി.സി. ബുകേ്സ്, ദകാട്ടയം, 1983.
3. പവിത്ൻ ടി., പയ്യന്നൂർ പാട്ട്, പുസ്തകഭവൻ, ചചറുപുഴ, 2010.



പുര്വിചാരണകൾ  
സാറാ ദജാസഫിചറെയും സകേറിയയുചടയും കൃതികളിൽ

ഫാ. ദജാബി ദജകേബ്
അസിസ്ററെ് ചപ്ാഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, നിർമലഗിരി ദകാദളജ്, കൂത്തുപറമ്പ്.

“മനു്്യൻ ഒഴിചകയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങൾ അവയ്ക ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന  സവോതന്ത്ര്യത്തിചറെ 
വൃത്തപരിധിദയാളം യാത്ചചയ്് തങ്ങളുചട ഭൂമിക പൂർണമായും നിറദവറ്റുന്നുചണ്ന്നു 
പറയുന്നതിൽ ചതറ്റുണ്ാവില്ല. കാരണം, അവചയ സംബന്ിച്ചിടദത്താളം ഇചതല്ലാം 
അവ അറിയാചതതചന്ന പ്ാകൃതികമായ ചമറ്റാദബാളിസത്തിചറെയും ജന്മവാസനയുചടയും 
ഫലമായി നടന്നുദപാകുന്നു. മനു്്യന് അത് സവേയം സവേന്തം ഇച്ഛാശക്ി ഉപദയാഗിച്ച് 
ദബാധപൂർവം നിറദവദറ്റണ്ിയിരിക്കുന്നു. ആ ഇച്ഛാശക്ി പ്ദയാഗികേചപെടാചത ഇരി
ക്കുകയാചണങ്കിൽ അവൻ തനികേ് അവകാശചപെട്ട സവോതന്ത്ര്യത്തിചറെ സാമ്ാജ്യചത്ത 
തദറെതാക്കുന്നതിൽ പരാജയചപെടുകയും അവചനകോൾ താണപടിയിലള്ള ജന്തുകേളുചട 
ഭൂമിക മാത്ം നിറദവറ്റി സവേന്തം ജരീവിതം അവസാനിപെിക്കുകയുമാണ് ചചയ്യുന്നത് ”. 
മനു്്യപ്കൃതിയുചട വജവസവേഭാവചത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ആനന്ദിചറെ വാക്കുകളാണിത്. 

തങ്ങൾകേ് അവകാശചപെട്ട സവോതന്ത്ര്യത്തിചറെ സാമ്ാജ്യചത്ത തങ്ങളുദടതാക്കുന്ന
തിൽ പരാജയചപെടുന്ന സ്ത്രരീജന്മങ്ങൾ ഇകോലത്തും ഏചറയുണ്് നമ്മുചട നാട്ടിൽ. കാല
ങ്ങളായി പുര്ാധിപത്യത്തിനു വിദധയചപെട്ടു ജരീവിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരചട വിദമാചനത്തി
നുദവണ്ി ആരംഭിച്ച പ്സ്ാനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഐതിഹാസികസമരമുദന്നറ്റങ്ങളും 
ചരിത്പുസ്തകങ്ങളിൽ സുഷുപ്തിചകാള്ളുന്നു. പുര്ാധിനിദവശം അതിചറെ എല്ലാ ആസുരത
കദളാടുംകൂചട സമൂഹത്തിൽ പ്വർത്തിക്കുദമ്പാൾ അതിചനതിചരയുള്ള പ്തിദരാധങ്ങൾ 
ബഹുമുഖങ്ങളാകണം. ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യത്തിചറെ പ്തിനിധാനങ്ങളായ സാറാ 
ദജാസഫിചറെയും സകേറിയായുചടയും ചതരചഞ്ഞടുത്ത കൃതികളിൽ ഈ വ്യവഹാരം 
എപ്കാരമാചണന്ന അദനവേ്ണമാണിത്.

പശ്ാത്തലം
പാശ്ാത്യമി്ണറിപ്വർത്തനങ്ങളും ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാഭ്യാസവം നദവാത്ാനേർശ

നങ്ങളുംചകാണ്് ദകരളത്തിചറെ പ്ത്യയശാസ്ത്രമണ്ഡലം വികസവേരമായദപൊൾ പുര്ന്മാരാ
യിരന്നു ആ പരിഷ്രണങ്ങളുചട ആനുകൂല്യങ്ങളും സേ്ഫലങ്ങളും മുഖ്യമായും അനുഭവിച്ചത്. 
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സവോഭാവികമായും സ്ത്രരീകളും വിേ്യാഭ്യാസംദനടാനും സവേതന്ത്രരാകാനും ആഗ്രഹിച്ചു. 
ഉൽകേർദ്ച്ഛുകേളായ പുര്ന്മാർ തങ്ങളുചട സ്ത്രരീകചള വിേ്യാഭ്യാസം ചചയ്യികോൻ തുടങ്ങി. 
ദേശരീയപ്സ്ാനവം സവോതന്ത്ര്യസമരവം ശക്ിപ്ാപിച്ചദപൊൾ സ്ത്രരീവിദമാചനപ്സ്ാന
ങ്ങളും സജരീവമായിചയന്നു കാണാചനാക്കും. നദവാത്ാന സമരങ്ങളുചട ഭാഗമായ പല 
പ്ദക്ഷാഭങ്ങളും സ്ത്രരീകളുചട സാമൂഹികപേവിയിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ികോനുള്ളവ
യായിരന്നു. ബഹുഭാര്യാതവേം, ബഹുഭർത്തൃതവേം, വശശവവിവാഹം, സംബന്ം, സ്ത്രരീധനം, 
സ്ിരവവധവ്യം തുടങ്ങിയ ക്രൂരതകൾചകേതിചര സമൂഹമനുഃസാക്ഷിചയ ഉണർത്താൻ 
അവ സഹായിച്ചു.

20-ാം നൂറ്റാണ്ിൽ ദകരളത്തിൽ നടന്ന നദവാത്ാനമുദന്നറ്റങ്ങളിൽ സുപ്ധാനമായ 
ചില ചലനങ്ങൾ സ്ത്രരീവിദമാചനവമായി ബന്ചപെട്ടായിരന്നുചവന്നു പറയാറുണ്്. പദക്ഷ, 
സൂക്ഷവിശകലനത്തിൽ അവ പുലർത്തിദപൊന്നത് വിദമാചനലക്ഷ്യങ്ങളായിരന്നില്ല, പരി
ഷ്രണലക്ഷ്യങ്ങളായിരന്നുചവന്നു മനസ്ിലാകും. സ്ത്രരീകേ് കുടുംബത്തിൽ സവോതന്ത്ര്യവം 
മാന്യതയും ലഭികേണചമന്നും അവൾ ഉത്തമകുടുംബിനിയായി മാനികേചപെടണചമന്നും 
വിവാഹം, വലംഗികത, ശരരീരം എന്നിവചയക്കുറിച്ചുള്ള പുര്നിർമിത മൂല്യസങ്കല്പ
ങ്ങൾകേനുസരിച്ച് സമൂഹം അവചള ആേരികേണചമന്നുമാണ് നദവാത്ാന മുദന്നറ്റങ്ങൾ 
ആവശ്യചപെട്ടത്.

വിദമാചനപ്സ്ാനങ്ങളുചടയും വിേ്യാഭ്യാസപ്വർത്തനങ്ങളുചടയും ഫലശൂന്യത
യാണിവിചട കാണുന്നത്. സ്ത്രരീവിദമാചനത്തിന് പുതിയ വഴി ദതദടണ്ിവരന്നത് ഈ 
പശ്ാത്തലത്തിലാണ്. ‘ദകരളത്തിചല പ്ത്യയശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിൽ സവോതന്ത്ര്യത്തിചറെ
യും ജനാധിപത്യത്തിചറെയും ആശയങ്ങൾ ദമൽദകോയ് ദനടുകയും മറുവശത്ത് ആന്ത
രികഘടനയിചല പരിവർത്തനങ്ങൾ സ്ത്രരീകചള വരീട്ടടിമകളാകേിത്തരീർക്കുകയും ചചയ് 
സവിദശ്സാഹചര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രരീവിദമാചനത്തിചറെ പ്ശ് നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതിനു 
കാരണം. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ സ്ത്രരീ പുര്വർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻചപങ്മില്ലാത്തവിധം 
ശത്രുതാപരമായ വവരദ്്യങ്ങളും സംഘർ്ങ്ങളും സൃഷ്ിച്ചു. ഗാർഹികാടിമത്തത്തിൽ 
നിപതിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തിചറെ അർദ്ഭാഗമായ സ്ത്രരീകളിൽനിന്നും വിദമാചനാഭിലാ
്ങ്ങളും ആത്മദരാ്വം നിദ്ധങ്ങളും വിവിധഭാവങ്ങളിൽ ചപാട്ടിപ്പുറചപെട്ടു, എൻ.ചക.
രവരീന്ദചറെ നിരരീക്ഷണമാണിത്.

ഗാർഹികാന്തരരീക്ഷത്തിചല അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് സ്ത്രരീകചള വിദമാചിപെിക്കുന്ന
തിനും സ്ത്രരീധർമം, ചാരിത്്യം, പാതിവ്രത്യം, മാതൃതവേം തുടങ്ങിയ ആേർശബിംബങ്ങൾ 
പ്തിഷ്ഠിച്ച് സ്ത്രരീവിദമാചനചലനങ്ങൾ പ്തിദരാധിക്കുന്ന പുര്കാപട്യങ്ങചള തുറന്നുകാ
ണിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർഗാത്മകപ്വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇരപതാംനൂറ്റാണ്ിചറെ 
ആേ്യവർ്ങ്ങളിൽത്തചന്നയാണ്. ചക. ലക്ഷിയമ്മയുചട ‘പുര്ധർമ്മം’ (ശാരേ, മിഥുനം 
1081), സദരാജിനിയുചട ‘സ്ത്രരീതവേം’ (മഹിളാരത്ം, ധനു 1091) മാധവിയുചട ‘വനിതാവവ
ഭവം’ (ശാരേ, ഏപ്ിൽ 1908), മിസ്ിസ്് സി. ദജകേബിചറെ ‘സ്ത്രരീകളുചട അഭയുന്നതി’ (മഹി
ളാരത്ം, വൃശ്ികം 1901) ബി. പാച്ചിയമ്മയുചട ‘സ്ത്രരീകളും സവോതന്ത്യവം’ (മഹിള, മാർച്ച് 
1921) മുതലായവ ഉോഹരണങ്ങളാണ്. വളചര രൂക്ഷവം പ്ദകാപനപരവമായ ഭാ്യിൽ 
സ്ത്രരീകളുചട സവോതന്ത്ര്യചത്തയും വ്യക്ിതവേചത്തയും പുര്ദകന്ദരീകൃതസമൂഹത്തിചറെ കപട
തകചളയും തുറചന്നഴുതിയവരാണ് ഇവചരല്ലാം. ദകരളരീയ സ്ത്രരീവിദമാചനപാരമ്പര്യത്തിചറെ 
ആേ്യകാലത്തുണ്ായ തരീക്ഷ്ണമായ ചില പ്തിദ്ധരചനകളുചട ഏതാനും ഉോഹരണങ്ങൾ 
മാത്മാണിവ. ഇതര ഇന്ത്യൻ സംസ്ാനങ്ങചളകോൾ വിേ്യാഭ്യാസം, ആദരാഗ്യം, ചതാഴിൽ
പ്ദവശം എന്നരീ നിലകളിൽ ദകരളസ്ത്രരീകൾ മുൻപന്തിയിലാചണങ്കിലം യാഥാസ്ിതികവം 
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പാരമ്പര്യനിഷ്ഠവമായ ചിന്താധാരകൾചകോണ്് വരിഞ്ഞുമുറുകേചപെട്ട മലയാളികൾകേിട
യിൽ യഥാർത് സ്ത്രരീസവോതന്ത്ര്യം മരരീചികയായിത്തുടരന്നു. ഈ പശ്ാത്തലത്തിലാണ് 
ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യത്തിലം സമകാലിക സാംസ്ാരിക ദവേികളിലം സജരീവസാ
ന്നിദ്്യങ്ങളായ സകേറിയചയയും സാറാദജാസഫിചനയും അവരചട സ്ത്രരീപക്ഷ നിലപാടി
ചനപ്തി ഇവിചട സംക്ഷിപ്തമായി പഠിക്കുന്നത്. സ്ത്രരീവിദമാചന ലക്ഷ്യങ്ങദളാചട മലയാ
ളത്തിൽ നടന്ന അദനകം രചനകളിൽനിന്ന് ഇവരചട രചനകചള വ്യതിരിക്മാക്കുന്ന 
ഒര ഘടകം പുര്വിചാരണകളും പരിഹാസപ്തിപാേനങ്ങളുമാണ്. ഉത്തരാധുനികര
ചനകളുചട ചപാതുസവേഭാവമണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ സവിദശ്തകൾ കാണചപെടുന്നത്.

സാറാ ദജാസഫം പുര്വിചാരണകളും
സ്ത്രരീകൾക്കും ഭൂമിക്കുചമതിചര നടക്കുന്ന കദയ്യറ്റങ്ങൾചകേതിചരയുള്ള എതിർപൊണ് 

സാറാ ദജാസഫിചറെ കൃതികളുചട വചതന്യവം ശക്ിയും. മണ്ം ചപണ്ം പുര്ചറെ 
േയാോക്ഷിണ്യങ്ങൾകേ് വിദധയമാണിന്നും. ആർദ്രതദയാ അലിദവാ ഇല്ലാത്ത ആസുര
പ്കൃതമുള്ള പുര്നരീതിയുചട ഇരകളാകേചപെടുന്നു സ്ത്രരീയും പ്കൃതിയും. പുര്തവേത്തിചറെ 
ലക്ഷണം അധരീശതവേവം നൃശംസതയുമാചണന്നു ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങചളക്കു
റിച്ച് സഹതാപാർദ്രതദയാചടയാണ് എഴുത്തുകാരി സംസാരിക്കുന്നത്: 

“നമുചകോര സങ്കല്പമുണ്്. ഒര പുര്ൻ എങ്ങചന ആയിരികേണചമന്നതിചന സംബ
ന്ിച്ച്. അതരീപെറഞ്ഞ കായികബലം കാണിക്കുന്ന പുര്നല്ല. എന്താണ് ആണത്തചമന്ന് 
ദചാേിച്ചാൽ ഉറച്ച മസിലം ദപശരീബലവചമാചകേയുള്ള ‘എചന്തടാ’ എന്നു ദചാേിച്ചാൽ 
‘ഏചതടാ’ എന്നു പറയുന്ന ഒര ആൺസങ്കല്പം ഇവിചട നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. എചറെ മനസ്ിലള്ള 
കംപാനിയൻ ആർദ്രമായ ചപൺമനസ്സുള്ള ഒര പുര്നാണ്. നമ്മചള മനസ്ിലാകോനുള്ള 
ആർദ്രത. ഓദരാ നിമി്വം നമ്മചള മനസ്ിലാകോൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ. നമ്മളാഗ്രഹിക്കു
ന്നതിദനകോൾ നമ്മചള ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുര്ൻ ആചണചറെ മനസ്ിചല കംപാനിയൻ. 
അതാണ് പ്ണയത്തിചറെ ഒര പൂർണതയായിവരന്നത്. ഞാചനാരികേലം പുര്ചന 
ചവറുക്കുകദയാ നിരാകരിക്കുകദയാ ചചയ്ിട്ടില്ല”.

പുര്നും സ്ത്രരീയ്കം സമൂഹത്തിൽ തുല്യപേവി ലഭികേണചമന്നല്ലാചത സ്ത്രരീവാേത്തി
ലൂചട പുര്സമുോയചത്ത ദതദജാവധം ചചയ്യാൻ സാറാദജാസഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 
ഭാരതചരിത്ത്തിലം പുരാണങ്ങളിലം ഇതിഹാസങ്ങളിലം സ്ത്രരീവിരദ്ത നിറഞ്ഞുനില്
ചണ്ന്ന് മനസിലാകോൻ ഗദവ്ണചമാന്നും ആവശ്യമില്ല.  ആർ്ഭാരതസംസ്കൃതിചയന്നു 
വാഴ്തചപെടുന്ന ഈ നാടിചറെ പാരമ്പര്യത്തിചറെ അസ്തിവാരങ്ങൾ ഈ ക്ാസിക്കുകളിലാണ് 
നാം കചണ്ത്തുന്നത്. തരീർച്ചയായും ഈ ബൃഹോഖ്യാനങ്ങചള യുക്ിപൂർവം വിചാരണ 
ചചയ്യുദമ്പാൾ ക്രൂരമായ പുര്നരീതികളും ഹരീനമായ സ്ത്രരീവിദവചനങ്ങളും ചതളിഞ്ഞുകാണാ
ചനാക്കും. എഴുതചപെട്ട കാലചത്ത നാട്ടുനരീതികളുചട ചവളിച്ചത്തിൽ ചിട്ടചപെടുത്തിയവയാണ് 
പുരാണകൃതികചളല്ലാം. ഭരണവർഗ്ഗം ന്യായചമന്നും ധർമചമന്നും വിധിച്ച അംഗരീകൃത
ചപരമാറ്റമാതൃകകൾചകേതിചരയുള്ള ചലനങ്ങചളയും സവേരങ്ങചളയും അമർച്ച ചചയ്യല
ല്ലാചത മചറ്റാന്നുമായിരന്നില്ല ധർമസംസ്ാപനം. രാമൻ രാവണചനയും ബാലിചയയും 
ജംബൂകചനയും വകവരത്തുന്നതും ശൂർപെണഖചയയും സരീതചയയും ശിക്ഷിക്കുന്നതും 
സുഗ്രരീവചനയും വിഭരീ്ണചനയും വാഴിക്കുന്നതും അംഗരീകൃത നിയമവ്യവസ്കളുചട 
സാധൂകരണമല്ലാചത മചറ്റാന്നുമായിരന്നില്ല. സാറാദജാസഫിചറെ ഊരകാവൽ എന്ന 
ദനാവലിൽ ഇതു കാണാചനാക്കും. കടന്നുകയറി നശിപെികോനും അഹങ്കാരദത്താചട 
ഭരികോനും ചനറിദകടുകചള ന്യായരീകരികോനും ചരിത്ത്തിലിദങ്ങാളം പുര്ൻ കാണിച്ച 
ധാർഷ്്യചത്ത പരിഹസിക്കുന്നുണ്് എഴുത്തുകാരി മറ്റു കൃതികളിലം. പ്കൃതിയും സ്ത്രരീയും 
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പുര്ചറെ േയാോക്ഷിണ്യങ്ങൾക്കു വിദധയമാചണന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണചയ ചപാള്ളി
ക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരി.

അധികാരത്തിചറെ ആൾരൂപങ്ങളും സർവജഭാവം പൂണ്വരമായ പുര്രൂപ
ങ്ങചള സാധൂകരികോൻ സാറാ ദജാസഫ് ശ്മിച്ചിട്ടില്ല. അപഹാസ്യരം കഴിവചകട്ടവര
മായ ഒരപാട് പുര്കഥാപാത്ങ്ങൾ ആ കൃതികളിൽ നിറയുന്നുണ്്. ‘ഓദരാ എഴുത്തുകാ
രിയുചട ഉള്ളിലം’ എന്ന കഥയിചല പുരദ്ാത്തമൻ, ‘മുടിചത്തയ്യ’ത്തിചല സനാതനൻ, 
‘ോമ്പത്യ’ത്തിചലയും ‘സ്കൂട്ടറി’ചലയും ‘പാപത്തറ’യിചലയും മറ്റദനകം കഥകളിചലയും 
ഭർത്താകേന്മാർ, ‘ആലാഹയുചട ചപൺമകേൾ’ എന്ന ദനാവലിചല ദകാകോഞ്ിറ ഗ്രാമ
ത്തിചല ദരാഗികളും അലസന്മാരം കള്ളുകുടിയന്മാരം വഴകോളികളുമായ പുര്ന്മാർ, 
‘ഒതപെ് ’ എന്ന ദനാവലിചല ഫാ.കരരീകേൻ, മർഗലരീത്തയുചട സദഹാേരന്മാർ, ‘ആതി’യിചല 
കുമാരൻ, ഊരകാവലിചല സുഗ്രരീവനും രാമനും മറ്റദനകരം ഉോഹരണങ്ങളാണ്. വി.ചക.
എൻ. കൃതികചളയു ധർമപുരാണചത്തയും ഓർമചപെടുത്തുന്ന ‘ജാതി ഗുപ്തനും ജാനകിഗുപ്തനും’ 
എന്ന കഥയിചല നായകൻ അപഹാസ്യനും കഴിവചകട്ടവനുമാണ്. ‘വിയർപെടയാളങ്ങൾ’ 
എന്ന കഥയിചല ദതവമ്മാ്് മഹാഭരീരവായാണ് പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നത്. ചരിത്ത്തിചല നടു
കുനിച്ച് വാചപാത്തിനില്ക്കുന്ന അപെന്മാരിൽ നിന്നാണ് അയാൾകേ് ദപടി പകർന്നുകിട്ടിയത്. 
ചമറിറ്റിൽ അഡ്ി്ൻ കിദട്ടണ് തചന്ന അയാൾ റിസർദവ്വ്നിൽ ചപടുത്തിയത് ദചാേ്യം
ചചയ്യാൻ വന്ന കുട്ടിയുചട വിയർപെടയാളങ്ങചളയാണ് അയാൾ ഭയക്കുന്നത്. അനരീതിചയ 
ദചാേ്യം ചചയ്യാൻ ആ കുട്ടിചയ അഡ്ി്ൻ കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പിദലക്കു പറഞ്ഞയക്കുന്ന പത്ം 
ഏജറെ് ചന്ദികയുചട തദറെടം ഇവിചട പരഭാഗദശാഭദയാചട ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുണ്്. പുര
്ന്മാർ നിർമിച്ച ചരിത്ം ഭരീരതവേത്തിദറെതാചണന്ന് ഇവിചട സൂചിതമാകുന്നു. ചരിത്ാ
ധ്യാപകനാണ് ദതവമ്മാ്്. അനരീതിയും ചനറിദകടുകളും സ്ത്രരീവിരദ്തയും നിറയുന്ന 
ചരിത്ത്തിന് തുടർച്ച നല്കുന്നത് ഭരീരകേളായ പുര്ന്മാരാചണന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരി 
ആവർത്തിക്കുന്നു.

ഈ കൃതികളിചല പുര്വിചാരണകൾ പുര്വിദരാധംചകാദണ്ാ അരാജകതവേ
ദമാഹങ്ങൾചകാദണ്ാ അല്ല, കടുത്ത അനരീതികൾക്കും കപട സോചാരങ്ങൾക്കും പരമ്പരാ
ഗതമായ അനിദ്ധ്യ ധാർഷ്്യത്തിനും സ്ത്രരീകചളയും േളിതചരയും പ്കൃതിചയത്തചന്നയും 
നിരാകരിക്കുന്ന അധരീശഭാവത്തിനുചമതിരായ ചചറുത്തുനില്കളാണ് അവ. കാലങ്ങളായി 
ഇരകളാകേചപെട്ടവർ തങ്ങളുചട അന്തസ്സും സവേതവേദബാധവം തിരിച്ചറിയാൻ ശ്മിക്കുന്നതി
ചറെ അടയാളങ്ങളാണരീ വിചാരണകൾ. ഇരയുചട പക്ഷത്തുനിന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണിത്. 
നല്ലതിചനചയാന്നും തകർകോനല്ല, ദുർനരീതികദളാട് സമരസചപെടാൻ വയ്യാത്തതുചകാണ്ടും 
സൃഷ്ിപരതചയ മാനിക്കുന്നതുചകാണ്ടുമാണ് ഈ വിചാരണകളും കലാപങ്ങളും. ഉർവര
തചയ തിരിചകചകോണ്ടുവരാനാണ്, മറിച്ച് രാമചന നശിപെികോനല്ല സരീതയുചട ബലി. 
‘ഭൂമിപുത്ി വലതുകാൽചവച്ച് ചിതയിദലക്കുകയറി. ഞാൻ സരീത. അഗ്ിചയ ശമിപെികോൻ 
ചകല്പാർന്ന മണ്് ! അനാേികാലമായി മണ്ിനുമരീചത വർ്ികേചപെട്ടുചകാണ്ിരിക്കുന്ന 
മഴകചള ഉേരത്തിൽ ദപറുന്നവൾ. വരംകാല മഴകളുചട മാറ്റമില്ലാത്ത നിനവിൽ മനസ്സൂ
ന്നിയവൾ. മഴയും വിത്തും ഏററുവാങ്ങി അഗ്ിദയാട് ദചർത്ത് ജരീവചറെ കുളിരാർന്ന പച്ച 
വിരിയിദകേണ്വൾ. സരീതയ്കചുറ്റും അഗ്ി ആളിയാളി പടർന്നു. പിചന്ന കാച്ചിചയടുത്ത മണ്് 
വിത്തും മഴയും കാത്ത് വിശുദ്മായി ചതളിഞ്ഞുകിടന്നു’ എന്ന് സാറാ ദജാസഫ് എഴുതുന്നു.

സരീതയുചട ത്യാഗാനുഷ്ഠാനം പ്കൃതിക്കു നല്കുന്ന പുത്തൻ വജവികതയാണിത്. 
നദവാത്ാന സുകൃതങ്ങൾ ദകരളമണ്ിൽ മുളച്ചുചപാങ്ങിയത് ഇപ്കാരമുള്ള രക്സാക്ഷി
തവേങ്ങൾ വഴിയാണ്. ഇവചയാചകേയും പുര്ദമധാവിതവേ നിലപാടുകചള വിമർശിക്കുകയും 
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വിചാരണ നടത്തുകയും ചചയ്യുന്നുണ്്. ഇരകൾകേ് വാക്കും ദവേിയും നല്ലാണ് നദവാത്ാ
നത്തിചറെ ആേ്യഘട്ടം. അത്തരചമാര സമരീപനമാണ് സാറാ ദജാസഫിചറെ കൃതികളിൽ 
കാണുന്നത്. നാളിതുവചര നടന്ന യുദ്ങ്ങൾ ശക്ചറെയും പണകോരചറെയും സവർണ
ചറെയും വരീരതവേദഘാ്ങ്ങളായിരന്നു. അവയിചലല്ലാം അവർതചന്ന വിജയം കണ്ടു. ഈ 
വിജയങ്ങളാണ് സമൂഹചത്തയും ഭൂമിചയയും ആവാസവ്യവസ്ചയയും അപായചപെടുത്തി
ചകോണ്ിരിക്കുന്നത്. പദക്ഷ, ഭാ്യും വാക്കും ചിന്തയുംചകാണ്ടുള്ള പുതിയ യുദ്ത്തിൽ 
വിജയിക്കുന്നത് പഴയ ഇരകളായിരിക്കും. എഴുത്തുകാരിയുചട സരീതായണങ്ങളും ഈ 
പരിദപ്ക്ഷ്യത്തിൽ വിശേരീകരികോവന്നവയാണ്.

പുര്വിചാരണകൾ സ്ത്രരീകദളാ ഇരകദളാ ശബ്ദമുയർത്തി നടത്തുന്നവ മാത്മചല്ലന്നും 
കാണാം. സ്ത്രരീയുചട നിശബ്ദതയും നിസംഗതയും പുര്വിചാരണയുചട തരീവ്രരംഗങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്്. പ്കൃതിയുചട ദക്രാധവം തിരിച്ചടികളും പുര്സവോർത്തചയ വിചാരണ 
ചചയ്തുചകാണ്ടുള്ള ശിക്ഷനടപൊകേലകൾ തചന്നയാണ്. ‘ഫയലകൾ’ എന്ന കഥയിൽ 
കൃഷ്ണയുചട ധരീരമായ നിലപാടും ഉറച്ച വ്യക്ിതവേവംചകാണ്് മദഹശൻ മര്യാേകോരനാകു
ന്നുണ്്. ‘ജവോല’ എന്ന കഥയിചല നായിക ഭർത്താവിചനയും അമ്മായിയച്ഛചനയും ഏചറ 
തന്മതയവേദത്താചട മാന്യന്മാരാക്കുന്നു.

സാറാ ദജാസഫിചറെ കൃതികളിചല സജരീവമായ പാരിസ്ിതികേർശനവം പുര
്ാധരീശചൂ്ണ വ്യവസ്കൾചകേതിചരയുള്ള ജാഗ്രതചപെടൽചകാണ്് സജരീവമാണ്. 
സ്ത്രരീചയയും പ്കൃതിചയയും ഒരദപാചല ആക്രമിക്കുകയും ചൂ്ണം നടത്തുകയും ചചയ്യുന്ന 
പുര്ാധിപത്യ സമ്പ്രോയത്തിചനതിചരയാണ് ഇദകോചഫമിനിസം സജരീവമാകുന്നത്. 
സവോഭാവികമായി, പരിസ്ിതിവാേവം സ്ത്രരീവാേവം ഒരമിച്ചുവരകയാണിവിചട. തകർകേ
ചപെടുന്ന സവേതവേങ്ങളുചട പുനർനിർമിതിചയയാണിതു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്ത്രരീയും പ്കൃതിയും 
തമ്മിലള്ള വജവബന്വം പാരിസ്ിതിക സ്ത്രരീവാേചത്ത യുക്ിഭദ്രമാക്കുന്നുണ്്. ‘പരി
ദകേറ്റ പ്കൃതിചയ പരിചരികോൻ മറ്റ് ആചരകോളും സാധിക്കുക തത്തുല്യമായ അവസ് 
പങ്കിടുന്ന സ്ത്രരീകോണ് എന്നു മനസ്ിലാകേിയ സ്ത്രരീവാേികളാണ് പാരിസ്ിതിക സ്ത്രരീവാേ
ത്തിന് തുടകേം കുറിച്ചത് ’ .

സാറാ ദജാസഫിചറെ മികേ കൃതികളിലമുണ്് ഈ പാരിസ്ിതികാവദബാധവം 
പ്കൃതി പാഠങ്ങളും. ‘ആതി’ എന്ന ദനാവൽ ഈ ആശയത്തിചറെ ഏറ്റവം ശക്മായ 
അവതരണമാണ്. ഇതിൽ ചവള്ളം ജരീവജലമാചണന്നറിയുന്ന ഹാഗാർ ചവള്ളം ദതടിവന്ന 
ആളുകദളാടു പറയുന്ന ഒര കാര്യമുണ്്. ‘ചവള്ളത്തിചറെ ഉടമസ് ഞാനായിരിക്കും. അതിചറെ 
അമ്മയും പരിപാലകയും ഞാനായിരിക്കും. അധികാരത്തിചറെ ദപരിലല്ല; ജരീവചറെ 
ദപരിലാണ് ഞാൻ ഇതു നിങ്ങദളാടു പറയുന്നത്. ആേ്യചത്ത തുള്ളിചവള്ളത്തിചറെ വില 
എചറെ കുഞ്ഞിചറെ ജരീവചറെ വിലയാചണന്നറിഞ്ഞവളാണ് ഞാൻ. കൺമുന്നിചലാര 
തടാകം കണ്് മതിമറന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ആേ്യചത്ത തുള്ളിചവള്ളചത്ത
ക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരമാണ്. നിങ്ങൾകേ് മറകോം ഞാൻ മറകേില്ല. ധൂർത്ത് ഞാൻ 
അനുവേികേില്ല’. സ്ത്രരീ പ്കൃതിയുചട, ജലത്തിചറെ, മണ്ിചറെ കാവലാളാകുന്നത് ഈ വജവ
ദബാധത്തിചറെയും സംരക്ഷണദബാധത്തിചറെയും ദപ്രണയാലാണ്. അവളുചട വാക്കുകൾ 
പ്തിദരാധത്തിചറെയും മുന്നറിയിപെിചറെയും പ്ഖ്യാപനങ്ങളാകുന്നത് ഈ പാരിസ്ിതിക 
അവദബാധത്താലാണ്.

പാരിസ്ിതിക സ്ത്രരീവാേചമന്ത് അഥവാ സ്ത്രരീകേ് പരിസ്ിതി സംരക്ഷണത്തിൽ എന്തു 
ഭാഗദധയമുണ്് എന്ന ദചാേ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് മരഭൂമിയിചല നരീരറവയ്കരകിലി
രന്നുചകാണ്് ഹാഗാർ പറയുന്നത്. അധികാരത്തിചറെ ദപരിലല്ല, ജരീവചറെ ദപരിലാണ് 
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ഈ പ്തിദരാധം. സ്ത്രരീ ജരീവചറെയും പുര്ൻ അധികാരത്തിചറെയും പ്തരീകങ്ങളാകുന്നുണ്് 
സാറാ ദജാസഫിചറെ രചനകളിചലല്ലാം. ജലാശയങ്ങൾ ദതടിവരന്ന പുതിയ പുതിയ 
സംഘങ്ങദളാട് ഹാഗാറിനു പറയാനുള്ളത് ആേ്യചത്ത ജലതുള്ളിയുചട വിലയാണ്. 
അധിനിദവശത്തിചറെയും ഉപദഭാഗത്തിചറെയും തിരസ്ാരത്തിചറെയും പുര്നരീതിയുചട 
ഇരയാണ് ഹാഗാർ. ഈ പുര്നരീതിചയ വിചാരണ ചചയ്യാൻമാത്ം കരത്തുണ്് ഇദപൊൾ 
ഹാഗാറിന്.

പുര്ൻ അഥവാ അധിനിദവശം നശിപെിച്ച പ്കൃതിസവേതവേത്തിചറെ വരീചണ്ടുകേലി
നുള്ള കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏചറയുണ്് സാറാ ദജാസഫിചറെ കൃതികളിൽ. പ്കൃതിയുചട 
വജവികതയുചട ദമൽ, മണ്ിചറെയും ചപണ്ിചറെയുംദമൽ അധികാരപ്മത്തതദയാചട 
പുര്ൻ നടത്തിദപൊരന്ന അതിക്രമങ്ങൾകേ് പ്തിക്രിയ ചചയ്യണചമന്നുതചന്നയാണ് 
എഴുത്തുകാരിയുചട പക്ഷം. പുരാണകാലത്തു തുടങ്ങിയ ഈ ചനറിദകടുകചള തിരത്തണ
ചമന്നുതചന്നയാണ് പാരിസ്ിതിക സ്ത്രരീവാേത്തിചറെ സദന്ദശം. അതിന് സമൂഹചത്തയും 
പ്കൃതിചയയും സ്ത്രരീകൾ അവരചട ഭാവനയിലം ഭാ്യിലം പുനർനിർവചിദകേണ്തുണ്്. 
പുര്നു മനസ്ിലാകില്ല ഈ പരിസ്ിതിേർശനം. ‘മഴ’ചയന്ന കഥയിചല നായിക പേ്മ 
ഭർത്താവിചനയും മകേചളയും ഗൗനികോചത മഴ നനയുന്ന രംഗമുണ്്. ആർക്കും മനസി
ലാകോൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുചട വികാരങ്ങളും മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളും. വരീടിനു പുറത്തും 
മഴയത്തും ആയിരികോൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വരീടിനു പുറത്തുള്ള അന്തരരീക്ഷചത്തയും 
പ്പഞ്ചത്തയും പച്ചചയയും വനചത്തയും ജരീവജാതികചളയും കടലിചനയും കുന്നുകചളയും 
ദസ്നഹിക്കുന്ന സ്ത്രരീകളുചട ദലാകമാണ് സ്ത്രരീവാേം എന്ന പരികല്പനയിലള്ളത് എന്നു സാരം. 

സകേറിയയുചട ചഫമിനിസം
സമകാലികദകരളസമൂഹത്തിചറെ ധാരണകളും ചലനങ്ങളും അടുത്തുനിന്നു വരീക്ഷി

ക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് സകേറിയ. മലയാളിയുചട ദബാധങ്ങളും ദബാധദകേടുകളു
മാണ് അദദേഹത്തിചറെ പ്ദമയങ്ങൾ. അക്ഷരജാനത്തിലം രാഷ്ടരീയ പ്ബുദ്തയിലം 
സാംസ്ാരിക ദബാധത്തിലം മലയാളി മറ്റു ഭാരതരീയചരകോൾ മുദന്നറിയിട്ടുണ്് എന്ന 
ചിന്തയാണ് നദവാത്ാനത്തിചറെ സേ്ഫലങ്ങൾ ഇവിചട വ്യാപകമാചണന്ന സങ്കല്പ
ത്തിനാധാരം. പദക്ഷ, സമൂഹത്തിചറെ ചപാതുദബാധത്തിലം ചപാതുദവേികളിലം ഒര 
മലയാളിചയ മചറ്റാര മലയാളിയിൽനിന്നു അകറ്റിനിർത്താൻ ജാതി, മത, ലിംഗ, രാഷ്ടരീയ 
പരിഗണനകൾ ഏചറ ശക്മായിചകോണ്ിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഈ പശ്ാത്തലത്തിൽ 
നിന്നുചകാണ്ാണ് സകേറിയയുചട സ്ത്രരീപക്ഷചിന്തകൾ നാം നിരരീക്ഷിക്കുന്നത്.

ചഫമിനിസ്റാകാൻ ശ്മിദകേണ്ത് സ്ത്രരീയല്ല, പുര്നാചണന്നാണ് സകേറിയ എഴു
തുന്നത്. ‘സ്ത്രരീചയപെറ്റിയുള്ള ‘നല്ചപെട്ട’ തലദച്ചാർശരീലങ്ങചള പുനുഃപരിദശാധിക്കുകയും 
ജരീവിതത്തിലം എഴുത്തിലം അവചയ വിശാലമായ മാനു്ികസത്തകളിലധിഷ്ഠിതമായ 
പുനുഃസംഘടനയ്ക വിദധയമാക്കുകയും ചചയ്യുക മലയാളി എഴുത്തുകാരചറെ ഉത്തരവാേിതവേ
മാണ്. ചഫമിനിസം പുര്ചറെ ചുമതലയാണ് ; സ്ത്രരീയുദടതിദനകോദളചറ’.

സ്ത്രരീചയ ശരരീരം മാത്മായി കാണാചത അവളുചട വ്യക്ിതവേവം മനസ്സും ആത്മാവം 
ചതാട്ടറിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവാണ് സകേറിയയുചട സ്ത്രരീേർശനത്തിചറെ ആധാരം. ദവശ്യയും 
പരസ്യപാപിനിയുമായവചളദപൊലം ‘മകദള’ എന്നു വിളിച്ച് സമാധാനചപെടുത്തിയവനാണ് 
ക്രിസ്തു. അടിമയും ഉപദയാഗവസ്തുവമായിട്ടാണ് ഭരണകൂടങ്ങളും അധികാരവർഗവം സ്ത്രരീചയ 
പരിഗണിക്കുന്നത് . ‘എന്തുണ്് വിദശ്ം പരീലാദത്താദസ’ എന്ന കൃതിയിൽ ഇതാണ് 
കാണുന്നത്. അദറൊണിദയാസിദനാട് പരീലാദത്താസ് എഴുതിപെറയുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ 
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സ്ത്രരീകചള ഉപദയാഗിച്ചതിചറെയും അവരചട ശരരീരവഴകേങ്ങളുചടയും വിവരണങ്ങൾ 
മാത്മായിരന്നു. ദയശുവിചന അയാൾ അസൂയദയാചടയാണ് ദനാക്കുന്നത്. അതാകചട്ട, 
സ്ത്രരീകളിൽനിന്ന് ദറാമാഗവർണറായ തനികേ് ഒരികേലം ലഭികോചതദപായ ആരാധന
ചയയും ദസ്നഹചത്തയും പ്തിയായിരന്നു.

‘ഒര ക്രിസ്മസ് കഥ’യിൽ ക്രിസ്തുവിചറെ സ്ത്രരീേർശനം അനാവൃതമാകുന്നുണ്്. പദത്ാസ്, 
സിദ്ാർത്ൻ എന്നിവർ ദചർന്ന് ദലാഡ്ജിചലത്തിച്ച അമ്മിണി എന്ന ദവശ്യ ഗർഭിണി
യാചണന്നും ഭർത്താവിചറെ നിർബന്പ്കാരമാണരീ ദജാലിചചയ്യുന്നചതന്നും അറിഞ്ഞ
ദപൊൾ അവർ തരളിതരായി. അവചള ആേരദവാചട ദനാകോൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു. 
ക്രിസ്തുമസ് േിനത്തിൽ സിദ്ാർത്നും പദത്ാസും ക്രിസ്തുവിചറെ സ്ത്രരീേർശനത്തിദലക്കു 
വളരന്നു എന്നു പറയാം. സ്ത്രരീചയ മാനിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അന്ന് അവരചട ഉള്ളിൽ ജനിച്ചു. 
സകേറിയായുചട സ്ത്രരീേർശനം മൃദുലാബായ് വിശേരീകരിക്കുന്നതിങ്ങചനയാണ്: “പുര
്ാധിപത്യദലാകം ചപചട്ടന്ന് അംഗരീകരിച്ചുനല്ാത്ത ബഹുമുഖമായ സ്ത്രരീയുചട വ്യക്ി
തവേചത്ത പഠികോചനാര ശ്മവം, അവളുചട സ്ാനത്തുനിന്നുള്ള ചിന്താവ്യാപാരവം 
സകേറിയ നിർവഹിച്ചു. സ്ത്രരീചയക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹത്തിചറെ മുൻവിധികദളാട് ോസ്യം 
പുലർത്താചത അവചയ നരീതിയുചട ചവട്ടദത്തകേ് നരീകേിനിറുത്താൻ കഥാകാരൻ തചറെ 
 തൂലികചകാചണ്ാന്ന് ഉന്തിദനാകേിചയന്നു പറയാം. ജരീവിതാനുഭവങ്ങചള വസ്ത്രണമായ 
മാനസികാവസ്യിലിരന്ന് ദനാകേികോണാൻ അദദേഹം ശ്മിച്ചിട്ടുണ്്. ക്രൂരതദയാടും 
അനരീതിദയാടും പ്തിദ്ധികോൻ സകേറിയ തചറെ തൂലിക പരിഹാസച്ചാറിൽ മുകേി 
 പുര്ധാർഷ്്യത്തിചറെ ചപാലിമയ്കദമൽ വയ്കകയാണു ചചയ്യുന്നത്. അല്ലാചത സാദരാപ
ദേശപ്സംഗമട്ടിൽ തുറന്നടിച്ചു വിസ്തരികേയല്ല. തനിക്കു പറയാനുള്ളതിനുതകുന്ന കഥാ
സന്ദർഭങ്ങചളാരകേി വാക്കുകളിലൂചട ധവേനിപെിക്കുകയാണ് അദദേഹത്തിചറെ പതിവ് .”

പരാജിതപുര്ന്മാർ
നദവാത്ാനപൂർവ കാലഘട്ടത്തിചല പുര്മാതൃകകൾ സൂരിനമ്പൂതിരിപൊടിചറെ 

സമശരീർ്രായിരന്നു. സമൂഹത്തിചല പ്മാണികൾ അവരായിരന്നു. കുടുംബത്തിചറെ 
നിയന്ത്രണവം സകലത്തിചറെയും അവസാനവാക്കും അവരദടതായിരന്നു. അക്ഷരവം 
അകേങ്ങളും തലയും കലയും അവരദടതായിരന്നു. അറിവിചറെ കുത്തക തകർന്നിട്ടും 
സംസ്ാരത്തിലം മാന്യതയിലം പിന്നാകേം ദപായിചകോണ്ിരന്നിട്ടും ഇന്നും പുര്ൻ 
തചറെ പ്ാമാണിതവേത്തിചറെ ചാരകദസരയിൽ അമർന്നിരന്ന് അപഹാസ്യനാകുകയാണ്. 
നിഷ്കിയരം ഭരീരകേളും കഥയില്ലാത്തവരമായ അദനകം പുര്ന്മാരചട കഥകൾ സകേ
റിയായ്ക പറയാനുണ്്. പ്ശ്നങ്ങളുചട മുമ്പിൽ പരിഭ്രമിക്കുന്നവരം കഴിവചകട്ടവരമായ 
അദനകം ആണുങ്ങളുണ്് അദദേഹത്തിചറെ രചനകളിൽ. 2016-ൽ സകേറിയ എഴുതിയ 
‘റാണി’ എന്ന കഥ ഉോഹരണം. അപഹാസ്യനും കഴിവചകട്ടവനും ബുദ്ിയും വിദവകവം 
തരീചര കുറഞ്ഞവനുമായ ് ാജി എന്ന ഭർത്താവ് ഈ കഥയുചട ദപജുകളിൽ മാത്ം ഒതുങ്
ന്നവനല്ല; ഒ.വി.വിജയചറെ ബിംബകല്പനയിചല േിദനാസറിചറെ കാലംവചരചയത്തിനില്ക്കു
ന്നു പരാജിതനും നിർഗുണനും ആണത്തമില്ലാത്തവനുമായ ആ പുര്ൻ. പുരാണങ്ങളിലം 
ചരിത്ത്തിചല യുദ്താണ്ഡവങ്ങളിലം ഏകാധിപതികളുചട മൃഗയാവിദനാേങ്ങളിലം 
ജനാധിപത്യത്തിചറെ കശാപ്പുശാലകളിലം വർഗരീയസംഘർ്ങ്ങളിലം പ്ാദേശിക 
ലഹളകളിലം വർഗസമരങ്ങളുചട ചകാലകേളങ്ങളിലം മുഴങ്ന്ന സ്ത്രരീവിലാപങ്ങചളാചകേയും 
പുര്ചറെ ക്രൂരതകളുചടയും അസഹിഷ്ണുതയുചടയും ഫലമാണ്. ഇവചയാന്നും യഥാർത്
ത്തിൽ പുര്ചറെ വിജയങ്ങദള അല്ല.
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‘രഹസ്യദപൊലരീസ് ’ എന്ന കഥയിലമുണ്് പരാജിതനും ഭരീരവമായ പുര്ൻ. ആൾമാ
റാട്ടം നടത്തി അനർഹമായി സമ്പാേിച്ച രഹസ്യദപൊലരീസ് ദജാലിയുമായി ഈസ്താംബൂ
ളിൽ ചചന്ന് സുഖദഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുകി നടന്ന അയാചള പഴയ കാമുകി കദയ്യാചട പിടികൂടു
ദമ്പാൾ ദപാലരീസിചന കണ് കള്ളചറെ പരങ്ങലിലാണയാൾ. നാടിചനയും ഉദേ്യാഗചത്തയും 
സർദവ്വാപരി സവേന്തം വ്യക്ിതവേചത്തയും വഞ്ിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടിയ അയാൾ സമർത്യും 
തദറെടിയുമായ പഴയ കാമുകിയുചട മുമ്പിൽ പഞ്പുച്ഛമടകേി  നിലചകാള്ളുന്നു. ‘ചപ്യ് സ് േി 
ദലാർഡ് ’ എന്ന ദനാവചലറ്റിചല ദജായി ഭാര്യയായ ആൻസിയുചട സൗന്ദര്യത്തിചറെയും 
പ്തയുല്പന്നമതിതവേത്തിചറെയും മുമ്പിൽ വിനരീതനും വിദധയനുമാണ്. വ്യഭിചരികോനായി 
ഒര രൂപയുമായി വതപ്പുലയിചയ സമരീപിച്ച ഒരവദനാട് അവൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ 
അയാചള ലജ്ിതനും പരാജിതനുമാക്കുന്നു. ‘നാലകവിതാവസ്തുകേൾ’ എന്ന കഥയിചല 
മൂന്നാം ഖണ്ഡത്തിലാണിത്. പണദമാ ജാത്യാഭിമാനദമാ വിേ്യാഭ്യാസദമാ ഇല്ലാത്ത ആ 
പുലയസ്ത്രരീ തികഞ്ഞ സാമൂഹികാവദബാധദത്താചടയും മനുഃശാസ്ത്രവിശാരേദയാചടയുമാണ് 
സംസാരിക്കുന്നത്: ‘തരീ തിന്നുന്നതാരാണ് ? ‘നിങ്ങൾ പുര്ന്മാരചട മടികളിൽ ഗുഹകൾ 
ഛർദേിച്ച കുഞ്ഞുപിടയ്കദമ്പാൾ ഞാചനാറ്റയ്കാണ് ദവേനയിൽ കൂചടപെിടയ്കന്നത്. കുഞ്ഞിദനാ
ടുകൂചട നിങ്ങളുചട വയറുകൾ ചിരിചകാണ്് കുലങ്ന്നു. എചറെ അടിവയറിചറെ മർദേങ്ങദളാ 
ഭൂകമ്പത്തിൽ പിളർന്ന ഭൂമിദപാചല പിളരന്നു’ ഇങ്ങചന പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഓടിദപൊയി. 
അവൾക്കു ചകാടുത്ത പണംദപാലം തിരിചക വാങ്ങാനാകാചത ഇതികർത്തവ്യതാമൂ
ഢനായി അയാൾ നിന്നുദപായി. സുഖം ദതടിചച്ചന്നവൻ മുഖത്തടിദയറ്റവചനദപൊചല 
നിന്നുദപായി.

ഭാര്യയുചട അസാന്മാർഗികതയിൽ മനംചനാന്ത് നാടുവിടുകയും ഭാര്യയുചട ജാരൻ 
മരിച്ച വധര്യത്തിൽ തിരിചകചചല്ലാൻ നിശ്യിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന ഒരവചന ‘പത്ം’ എന്ന 
കഥയിൽ കാണാം. ജാരചന എതിർകോദനാ ഭാര്യചയ തിരത്താദനാ ധരീരമായി കുടുംബം 
ദനാകോദനാ പ്ാപ്തിയില്ലാത്ത ഭരീരവാണയാൾ. സമാനമായ ഭരീരതവേമാണ് അദ്്യാപകനും 
പണകോരനും അന്വിശവോസിയുമായ നസ്ാണിയുവാവിൽ കാണുന്നത്. ഗൗളിശാസ്ത്ര
ത്തിൽ ബുദ്ിചകട്ടുദപായ അയാൾകേ് ഭാര്യചയ ‘നഷ്മാകുന്നു’ (ഒര നസ്ാണി യുവാവം 
ഗൗളി ശാസ്ത്രവം). പുര്ധാർഷ്്യത്തിചറെ നികൃഷ്രൂപമായ ഭാസ്രപദട്ടലരം നിയതാർത്
ത്തിൽ മഹാഭരീരവം പരാജിതനുമായ ഒര നരീചപുര്നാണ്. പണത്തിനുദവണ്ി അയാൾ 
സദരാജകേചയ ചകാല്ലുന്നു. പദക്ഷ, താനാണ് ചകാന്നചതന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുദണ്ാ 
എന്നതാണയാളുചട ഭയവം ആകുലതയും. ദതാക്കു സവേന്തമായുചണ്ങ്കിലം ഉന്നംപിഴയ്കാചത 
ചവടിചവകോനറിയാത്തവനും വിടനും ദഭാജനപ്ിയനും പരപരീഡപ്ിയനുചമാചകേയാണ് 
അയാൾ.

‘സലാം അദമരികേയിചല’ ദജാസി വിടുവായനും മന്ദനും മേ്യപാനിയും പരസ്ത്രരീഗ
മനതല്പരനും ഭാര്യയുചട മുമ്പിൽ വിനരീതനുമാണ്. ‘ഹൃേയതാരക’ത്തിചല സുകുമാരൻ 
മചറ്റാരോഹരണം. വ്യക്ിതവേമികദവാ സവേതന്ത്രനിലപാദടാ യാഥാർത്്യദബാധദമാ 
വ്യക്ിബന്ങ്ങദളാ ജരീവിതലക്ഷ്യദമാ ഭാവി പദ്തികദളാ ഇല്ലാത്തവനാണ് അയാൾ. 
സകേറിയയുചട ചപൺകഥകളും സ്ത്രരീപക്ഷനിലപാടുകളും പുര്പരാജയങ്ങചള എടു
ത്തുകാണിക്കുന്നവയാണ്. ചഫമിനിസ്റാകാൻ ശ്മം നടദത്തണ്ത് പുര്നാചണന്ന 
ദബാധ്യമാണ് അദദേഹത്തിനുള്ളത്. സ്ത്രരീ-പുര് സമതവേം പുര്ചറെ മാനസികാദരാഗ്യ
ചത്തയും വ്യക്ിതവേസമഗ്രതദയയും ആശ്യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ് സകേറിയ
യുചട സ്ത്രരീപക്ഷ രചനകൾ ചവളിചപെടുത്തുന്നത്.
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ഉപസംഹാരം
സാറാ ദജാസഫിചറെയും സകേറിയയുചടയും ചഫമിനിസ്റ ചിന്തകൾ സ്ത്രരീചയ ഉോ

ത്തവ്കേരിക്കുന്നവയാണ്. പരമ്പരാഗതമായ പുര്ധാരണകളിൽ സ്ത്രരീ വിദവകരഹിതയും 
കഴിവചകട്ടവളുമാണ്. പദക്ഷ, പുര്നരീതിയുചട ഇരകളാകേചപെട്ടവരചട അവശതകൾ 
മാത്മാണ് അവരചട പ്ശ്നം. സ്ത്രരീയും പ്കൃതിയും ഈ കാര്യത്തിൽ സമാന ദുുഃഖിതരാണ്. 
പരാജിതരം ക്രൂരരം വിദവകരഹിതരം ജഡദമാഹികളുമായ ഒര വലിയ കൂട്ടം പുര
്ന്മാരണ്് സകേറിയായുചടയും സാറാ ദജാസഫിചറെയും പുര്കഥാപാത്ങ്ങചള 
 കഥകളിൽനിന്ന് വിളിച്ചിറകേി നിരത്തിനിറുത്തിയാൽ. അദതസമയം വിദവകികളും 
ബുദ്ിശാലികളും കാര്യപ്ാപ്തരം പ്കൃതിചയയും സമൂഹചത്തയും മാനിക്കുന്നവരമായ 
സ്ത്രരീകളാണ് ഈ രചനകളിചലല്ലാം നിറയുന്നത്. അവരചട ഉത്കണ്ഠകളും ജാഗ്രതയും 
കണ്രീരം പ്പഞ്ത്തിചറെയും സമൂഹത്തിചറെയും സുസ്ിതിക്കുദവണ്ിയുള്ളതുമാണ്. 
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വയനാടൻ പുലയരചട യാചറാറ  
—പ്തിദരാധത്തിചറെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക

ദഡാ. സിനുദമാൾ ദതാമസ്
അസിസ്ററെ് ചപ്ാഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, ഗവ. ബ്ണ്ൻ ദകാദളജ്, തലദശ്രി

1. വംശരീയത
ദേശരീയത, വംശരീയത എന്നിവ സമകാലിക സാംസ്ാരിക പരിസരങ്ങളിൽ ഏചറ 

ചർച്ചചചയ്യചപെടുന്ന േവേന്ദങ്ങളാണ്. ഓദരാ വ്യക്ിയുദടയും സാമൂഹികവ്യക്ിതവേചത്ത 
രൂപചപെടുത്തുന്നതിൽ ഈരണ്ടു പരികല്പനകളും സുപ്ധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുചണ്
ന്നും നിസ്തർകേമാണ്. ഇതിൽ ദേശരീയതയുചട സവോധരീനദശ്ിദയകോൾ ബലവത്തായ 
വവകാരിക സവോധരീനശക്ിയാണ് വംശരീയ സവേതവേദബാധം ഒരാളിൽ ചചലത്തുന്നത്. 
മതം, ജാതി, ഭാ്, സംസ്ാരം, ശരരീരികഘടന, നിറം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങചള ആശ്യി
ച്ചാണ് ഭിന്ന വംശരീയ പരികല്പനകൾ പ്സക്മാകുന്നത്.

എദത്ാസ് എന്നവാകേിൽ നിന്നാണ് വംശരീയത എന്നർത്ം വരന്ന എത്ിസിറ്റി 
(Ethnicity)എന്ന പേമുണ്ാകുന്നത്. എദത്ാസ് എന്ന പേം ദേശം എന്ന അർത്ത്തിലാണ് 
വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ദേശവം, വംശവം ഒരനാണയത്തിചറെ രണ്ടുവശങ്ങൾദപാചല ഒരാളുചട 
സവേതവേനിർമ്മിതിയിൽ പ്ധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്്. നിശ്ിതമായ ചപാതുചരിത്ം, മതം, 
ഭാ്, ആഹാരക്രമം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നരീ ചപാതുലക്ഷണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന 
ഒരകൂട്ടായ്യുചട സംഘാവദബാധത്തിചറെ ആകത്തുകയാണ് വംശരീയത  എന്നതുചകാണ്് 
വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരസമൂഹചത്ത ഇതരസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ദവർതിരിക്കുന്ന 
സാംസ്ാരിക സവിദശ്തകളാണ് അവരചട വംശരീയത നിർണ്യിക്കുന്നത് (എം.ഐ. 
പുന്നൂസ്. 2013 5-6 )എന്ന് നിരരീക്ഷികേചപെട്ടിട്ടുണ്്.

മനു്്യചറെ സാംസ്ാരിക സാമൂഹിക പരിണാമത്തിചല കിരാതഘട്ടമായാണ് 
(primitive) ഗദവ്കർ ദഗാത്വർഗ്ഗകാലചത്ത പരിഗണിച്ചുദപാരന്നത് (മിനി പി.വി. 
2011. 27). സവേന്തമായിചട്ടാര ഭാ്ദയാ ഭാ്ാദഭേദമാ ഉള്ളവരം വ്യക്മായ ദഗാത്വർ
ഗസവേഭാവം പുലർത്തുന്നവരം തനിമയുള്ള ഒര പാരമ്പര്യക്രമം വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലകൾ 
ഇല്ലാചത പിന്തുടരന്നവരം സവേന്തമായ ഒരപ്ദേശം ഉള്ളവരമാണ് ദഗാത്വർഗ്ഗകോർ.
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ഓദരാ ദഗാത്വർഗ്ഗത്തിനും അവരദടതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലാപ്കടനങ്ങളു
മുണ്്. അദൃശ്യശക്ികളാൽ നിയന്ത്രിതമാണ് തങ്ങളുചട ജരീവിതചമന്ന് പ്ാചരീനകാലം 
മുതൽ വിശവേസിച്ചുവന്ന പ്ാചരീനമനു്്യചറെ പിന്മുറകോരായ നമ്മുചട ദഗാത്വർഗ്ഗകോർ 
പ്പഞ്ശക്ികളിലം പദരതാത്മാകേളിലം പൂർവ്വികരിലം വിശവേസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ 
വിശവോസത്തിചറെ പിൻബലത്തിലാണ് നിരവധി അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലകളും അതതു 
സമൂഹങ്ങളിൽ വളർന്നുവന്നത്.ഓദരാ അനുഷ്ഠാനവം അതാത് വംശത്തിചറെ സവേതവേം 
അടയാളചപെടുത്തിയിട്ടുമുണ്്. 

2. അധിനിദവശം
മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന സംസ്ാരസമ്പന്നരായ ജനതയാണ് ആേിവാ

സികൾ. ഇവരാണ് യഥാർത്ത്തിൽ ഈ മണ്ിചറെ അവകാശികൾ. അവർ തങ്ങളുചട 
പ്കൃതികേ് യാചതാരവിധ ദകടുപാടുകളും വരത്താചത കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനതയാണ്. 
ഓദരാ വിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുചട ദഗാത്പാരമ്പര്യത്തിനു കരീഴിൽ ജിവിച്ചുദപാരന്നു. ഇന്നും 
ഇവരചട ദഗാത്ത്തനിമകളും സംസ്ാരങ്ങളും സംസ്ാര സമ്പന്നചരന്നഭിമാനിക്കുന്ന ആധു
നികർകേറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

പുറംദലാകത്തിനു മുന്നിൽ പുറംതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഈ ഗിരിവർഗ്ഗ ജനതകചളക്കുറിച്ച് 
പഠിക്കുന്നതുവഴി അവരചട സംസ്ാരം, സാമൂഹ്യജിവിതം, സാഹിത്യം, കല, നാട്ടറിവകൾ, 
ഭാ് തുടങ്ങിയവചയക്കുറിചച്ചാചകേ പുറം ദലാകത്തിന്നറിയാൻ കഴിയും. മാത്വമല്ല സവോ
തന്ത്ര്യാനന്തരം, ദകരളത്തിചറെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിദലകേ് വൻദതാതിൽ കുടിദയറ്റകോർ 
കടന്നുകയറുകയുണ്ായി. കാടുചവട്ടിചത്തളിച്ച് കൃ്ികളിറകേിയദതാചട ആേിവാസികൾ 
കുടിയിറക്കു ഭരീ്ണിയിലായി. തങ്ങളുചട ആവാസവ്യവസ്യിലല്ലാചത ജരീവികോൻ 
കഴിയാത്ത ഗിരിവർഗ്ഗകോർകേ് അദതാചട പ്ാമാണ്യതവേം നഷ്ചപെട്ടു. മലമ്പ്രദേശങ്ങളിചല 
ഭൂരിപക്ഷ ജനത ന്യൂനപക്ഷമായിത്തരീർന്നദതാചട സംസ്ാരസമ്പന്നരായ ദഗാത്ജനത 
കുടിദയറ്റകോരചട അടിമകളായിത്തരീർന്നു. കാടുകളുചട ഉടമകളായിരന്ന വലിയവിഭാഗം 
അന്നുമുതൽ പട്ടിണിയിദലയ്കം ോരിദ്ര്യത്തിദലയ്കം നിസ്ഹായരായി വലിചച്ചറിയചപെട്ടു. 

നാല്പതുകളിൽ തിരവിതാംകൂറിൽ നിന്നുണ്ായ ക്രിസ്ത്യൻ കുടിദയറ്റദത്താചട 
ചപാടുന്നചന സംഭവിച്ച ഒര പരിണതിയല്ല ഇത്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാദണ്ാചട കർണാ
ടകത്തിൽ നിന്നുവന്ന വജനമതാനുയായികളായ കർ്ക ജനതയും ചതാട്ടുപിറചക 
വന്ന ദകാട്ടയം രാജാകേന്മാരചട കരീഴിലള്ള ജന്മി-നാടുവാഴി കുടുംബങ്ങളും അവരചട 
ആശ്ിതരം ഈസ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുമായി കാർ്ിദകാല്പന്ന വ്യാപാരത്തിദലർചപെട്ടിരന്ന 
മുസരീം വണിക്കുകളുചമല്ലാം തുടങ്ങിചവച്ച കുടിദയറ്റങ്ങളുചട തുടർച്ചയാണ് നാല്പതുകളിലണ്ാ
യത്. പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല േൗത്യങ്ങളും ദപ്രണകളുമായി വയനാട്ടിദലക്കുണ്ായ 
പലതരകോരചട സംഘടിതമായ കുടിദയറ്റങ്ങളാണ് തദദേശരീയരായ ദഗാത്സമുോയങ്ങചള 
വശങ്ങളിദലകേ് തള്ളിമാറ്റിയത്. ചരിത്ത്തിചറെ പല അനിവാര്യതകളിചലാന്നായാണ് 
ഇത്തരം കുടിദയറ്റങ്ങചള വയനാടിചറെ പ്ാദേശിക ചരിത്ം രചിച്ച ഒ.ചക. ദജാണി വിലയി
രത്തുന്നത്. ‘ആേിവാസികൾ ഭൂരഹിതരം നിർദ്നരമായതിചറെ പശ്ാത്തലമറിയാനും 
ഈ ഭൂതകാല ചരിത്ത്തിചറെ വായന സഹായിക്കും’ എന്ന പക്ഷകോരൻ കൂടിയാണദദേഹം 
(ഒ.ചക. ദജാണി 2007: 20).

ഇങ്ങചന തകർച്ചയിദലയ്ക് നരീങ്ങിചകോണ്ിരന്ന ഗിരിവർഗ്ഗജനത ഇന്ന് തകർച്ച
യുചട പാരമ്യത്തിചലത്തി നില്ക്കുകയാണ.് ആേിവാസികൾ ഇന്നും തങ്ങളുചട ദഗാത്പാര
മ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവഴി തങ്ങളുചട സാംസ്ാരിക വപതൃകചത്തയും അവർ 
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ദപാറദലല്പികോചതതചന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യവം തനിമയും കചണ്ത്താൻ 
ആേിവാസി പഠനങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ാവണം. ദകരളത്തിചല വിവിധവർഗ്ഗകോരായ 
ആേിവാസികളിൽ ചില വർഗ്ഗകോചരക്കുറിച്ചുമാത്മാണ് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്. 
ഉോ: പണിയർ, അടിയർ, കരിമ്പാലന്മാർ, കുറിച്യർ, കാണികോർ, മലമ്പണ്ാരങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയവ. എന്നാൽ ദപരചകാണ്ടുമാത്ം സർകോറിചറെ പട്ടികയിൽ ഉൾചപെട്ടിട്ടുള്ളവരം 
പുറംദലാകത്തിചറെ ശ്ദ് ആകർ്ികോൻ കഴിയാത്തവരമായ നിസ്ഹായരായ ഒര 
വലിയവിഭാഗം വനത്തിൽ ഇന്നും കഴിയുന്നുണ്്. 

പുലയർ എന്നു വിളിക്കുന്ന സമുോയം ദകരളത്തിചറെ ഏതാചണ്ല്ലാഭാഗത്തും അധി
വസിക്കുന്നുണ്്. സമതലങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഈ പുലയരിൽനിന്നും തികച്ചും 
വ്യത്യസ്തരാണ് ഗിരിവർഗ്ഗകോരായ വയനാടൻ പുലയർ. സമരീപകാലത്തായി ഇവരചട 
സംസ്ാരത്തിലം കലർപ്പുകൾ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. വയനാടൻ പുലയരചട അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ 
ഒന്നായ യാചറാറചയ മുൻനിർത്തിചകോണ്് വംശരീയത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ എങ്ങചന പ്
കടമാകുന്നുചണ്ന്നും മറ്റ് സംസ്കൃതികളുചട സവോധരീനം ഏചതല്ലാം വിധത്തിൽ ഈ അനു
ഷ്ഠാനങ്ങചള കരീഴടക്കുന്നുചണ്ന്നും അവചയ പ്തിദരാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എചന്തന്നുമുള്ള 
അദനവേ്ണമാണ് ഈ പ്ബന്ം.

3. വയനാടൻ പുലയർ
ഓദരാ ആേിവാസി വിഭാഗത്തിനും ഉള്ളതുദപാചല ദഗാത്പരമായ ആചാര സവി

ദശ്തകളും മറ്റനവധി സാംസ്ാരിക പ്ദത്യകതകളും വകമുതലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒര 
ദഗാത്ജനതയാണ് വയനാടൻ പുലയർ. ദഗാത്സവേഭാവം പുലർത്തുകയും സാംസ്ാരിക 
സവിദശ്തകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന പലവിഭാഗങ്ങചളയും സർകോർ പട്ടിക
വർഗ്ഗപട്ടികയിൽ ഉൾചപെടുത്തിയിട്ടില്ല. പലരം പട്ടികജാതികോരായാണ് സർകോർ പട്ടിക
യിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ആേിവാസി ഗദവ്കരായ പി. ദസാമദശഖരൻ നായരചടയും 
(1976.പുറം15) എ.എ.ഡി. ലൂയിസിചറെയും പട്ടികവർഗ്ഗപട്ടികയിൽ ഉൾചപെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് 
വയനാടൻ പുലയർ. 2003-ൽ പുറത്തിറകേിയ ദകരളസംസ്ാനത്തിചല പട്ടികജാതികളു
ചടയും പട്ടികവർഗ്ഗങ്ങളുചടയും ലിസ്റിൽ പട്ടികജാതികോരിൽ 31-ാം വിഭാഗമായി പുലയൻ 
എന്നതിദനാചടാന്നിച്ച് വയനാടൻ പുലയൻ, വയനാട് പുലയൻ, മാത, മാതപ്പുലയൻ എന്നി
ങ്ങചന ദചർത്തിരിക്കുന്നു.

വയനാട്ടിൽ മാത്ം കാണചപെടുന്ന ഗിരിവർഗ്ഗജനതയാണ് വയനാടൻ പുലയർ. 
കറുത്ത നിറവം ചുരണ് തലമുടിയും പരന്ന മൂക്കും ഈ ജനവിഭാഗത്തിചറെ സാമാന്യ
മായ പ്ദത്യകതകളാണ്. പ്ദത്യകമായ ആചാരവിദശ്ങ്ങളും ആരാധനാരരീതികളും 
സാംസ്ാരിക പ്ദത്യകതകളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒര ദഗാത്വിഭാഗമാണ് വയനാടൻ 
പുലയർ. വിവാഹരരീതിയിലം, മരണാനന്തര ചടങ്കളിലം സവിദശ്തകൾ പുലർത്തുന്ന 
ഈ ജനവിഭാഗചത്ത ദപരിൽ പുലയർ എന്നുള്ളതിനാൽ സമതലത്തിചല പുലയരമായി 
ബന്ം ആദരാപിച്ച് ഒചരാറ്റ വിഭാഗമായി ചതറ്റിദ്രിച്ചിരിക്കുന്നു.

3.1. അധിവാസദേശങ്ങൾ
വയനാടൻ പുലയരചട അധിവാസ ദേശങ്ങചളക്കുറിച്ച് ആേിവാസികളുചട ദകരളം 

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങചന പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.വയനാടൻ പുലയചരന്നും മാതപ്പുല
യചരന്നുമുള്ള ദപരകളിൽ അറിഞ്ഞുവരന്ന ഒര കൂട്ടം ഗിരിവർഗ്ഗകോചര ചതദകേ വയനാ
ട്ടിചല കരിമ്പാല, ദകാട്ടത്തറ, ആമ്പിദലരി, തരിദയാട്, ദപരംബറ്റ, പടിഞ്ഞാദറത്തറ, 
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കുപൊടിത്തറ എന്നരീ സ്ലങ്ങളിൽകോണാം (ചനട്ടൂർ പി. ോദമാേരൻ 1974: 95). ദകാഴി
ദകോട്ടു ജില്ലയിചല ചതദകേ വയനാട്ടിചല കൽപെറ്റ, തരിദയാട്, വവത്തിരി തുടങ്ങിയ 
പ്ദേശങ്ങളിൽ മാതർ അധിവസിക്കുന്നു എന്നാണ് പണിയർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദരഖ
ചപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. (പി. ദസാമദശഖരൻ നായർ 1976: 20)

വയനാട് ജില്ലയിൽ 25 പഞ്ായത്തുകൾ ഉചണ്ങ്കിലം ഇവിടുചത്ത 5 പഞ്ായത്തുക
ളിലം കല്പറ്റ നഗരസഭയിലം മാത്മാണ് വയനാടൻ പുലയർ അധിവസിക്കുന്നത്. ദഗാത്
സമൂഹമായ ഈ ഗിരിവർഗ്ഗജനത കൂട്ടമായി ജരീവിക്കുന്നവരാണ്. അടുത്തടുത്തു കുടികൾ 
ചവച്ചു താമസിക്കുന്ന ഇവർ വയനാട്ടിചല അഞ്ചു പഞ്ായത്തുകളിചല ചില പ്ദേശങ്ങൾ 
ദകന്ദരീകരിച്ചാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയിചല പടിഞ്ഞാറത്തറ, ചപാഴുതന, 
ചവള്ളമുണ്, എടവക, ദകാട്ടത്തറ എന്നരീ അഞ്ചു പഞ്ായത്തുകളിലം കല്പറ്റ നഗരസഭയിചല 
ചില പ്ദേശങ്ങളിലമാണ് ഈ ഗിരിവർഗ്ഗജനത അധിവസിക്കുന്നത് 

4 ദഗാത്പരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
വയനാടൻ പുലയർ ഒര ദഗാത്ജനതയായതിനാൽ തചന്ന ദഗാത്പരമായ ഐക്യം 

ചകട്ടിയുറപെിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ രൂപചപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും 
ഈ രരീതി പിന്തുടരാനുള്ള ശ്മങ്ങളാണ് ഈ ആേിവാസി സമൂഹം നടത്തുന്നതും. വയനാടൻ 
പുലയരചട ആരാധനാ ദകന്ദങ്ങളാണ് മണ്ങ്ങളും കാവകളും. മണ്ങ്ങളിൽ ഈശവേരന്മാർ 
വസിക്കുദമ്പാൾ കാവകൾ അമ്മ (ദേവി) സങ്കല്പത്തിലള്ളതാണ്. എല്ലാ വയനാടൻ പുലയ 
ദകാളനികദളാടനുബന്ിച്ചും പ്ദത്യകം മണ്ങ്ങളുണ്്. എല്ലാ മണ്ങ്ങളിലം നടത്തുന്ന 
അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളും, ചില പ്ദത്യക മണ്ത്തിൽ മാത്ം വളചരയധികം ആദഘാ്പൂർ
വ്വം നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഉണ്്. എല്ലാ മണ്ങ്ങളിലം നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിൽ 
അതതു മണ്ത്തിചറെ പരിധിയിലൾചപെടുന്നവരം അതുദപാചല മണ്ത്തിൽ അവകാശമുള്ള 
കുലത്തിൽചപെട്ടവരം പചങ്കടുക്കുക സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ചില അനുഷ്ഠാന കർമ്മ
ങ്ങൾ എല്ലാ മണ്ത്തിലം നടത്താറുചണ്ങ്കിലം ചില മണ്ത്തിൽ സവിദശ് പ്ാധാന്യം 
നല്ി അനുഷ്ഠിക്കുദമ്പാൾ കഴിയുന്നിടദത്താളം വയനാടൻ പുലയർ അതിൽ പചങ്കടുക്കുന്ന 
പതിവ് ഇന്നുമുണ്്. തുലാപെത്ത്, പുത്തരിദകോള്, യാചറാറ, കളരിതുറപെ്, തിറകൾ തുടങ്ങി 
ധാരാളം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വയനാടൻ പുലയർക്കുണ്്.

4.1 യാചറാറ
വയനാടൻ പുലയരചട അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്ധാനചപെട്ട ഒന്നാണ് യാചറാറ. എല്ലാവർ

്വം ദമടം 30ന് ദചമ്പിദലാട് പുലയദകോളനിയിൽ മാത്ം ചകാണ്ാടുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാ
നമാണ് ഇടവസംക്രമപൂജയായ യാചറാറ. ചങ്ങ്കാന്തി, കളരിയടപെ്, കളരിയടികേൽ എന്നരീ 
ദപരകളിലം ഈ അനുഷ്ഠാനം അറിയചപെടുന്നു. പ്യാന പ്ാടുന്ന ചടങ്ങാണ് യാചറാറ. 
പ്ാടുക എന്ന വാകേിന് പ്സാേിക്കുക എന്നാണ് അർത്ം. അതായത് പ്യാനചയ പ്
സാേിപെിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങിചറെയും ലക്ഷ്യം. ഇവരചട വേവചത്ത സൂചിപെി
കോൻ ഉപദയാഗിക്കുന്ന പേമാണ് പ്യാന. ഈ അനുഷ്ഠാനദത്താടനുബന്ിച്ച് നിരവധി 
ചടങ്കളുണ്്. 

വയനാടൻ പുലയരചട എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സാധാരണയായി എല്ലാ  മണ്ങ്ങളിലം 
ചചറിയ വ്യത്യാസങ്ങദളാചട ആദഘാ്ികോറുണ്്. എന്നാൽ യാചറാറ മാത്ം ഇതിൽ 
നിന്നും ഭിന്നമായി  ദചമ്പിദലാട് ദകാളനി (എടവക പഞ്ായത്ത് ) യിചല മണ്ത്തിൽ 
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മാത്ം നടത്തുന്നതിനു പിന്നിൽ ഒര കാരണമുണ്്. കുറെത്തടുത്ത് കുല (നൂറ്റിനാല്പത് കുലങ്ങ
ളിൽ നിലവിലള്ള ഇരപചതണ്ത്തിൽ ഒന്ന് ) ത്തിചല മൂപ്പും ഇളമയും സ്ാനത്തുള്ള ചചമ്മ
കോരനും പിൻഗാമിയുമാണ് യാചറാറയുചട മുഖ്യകർമ്മികൾ. കുറെത്തടുത്ത് കുലത്തിന് 
ആചാരസ്ാനമുള്ള മണ്മാണ് ദചമ്പിദലാട് ദകാളനിയിലള്ളത്. അതുചകാണ്ാണ് ഈ 
മണ്ത്തിൽചവച്ചു മാത്ം യാചറാറ നടത്തുന്നത്.

4.1.1 ചടങ്കൾ
യാചറാറയുചട ചടങ്കൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മണ്മുറ്റത്ത് തുമ്മം (മുറകോൻ) വയ്കന്ന

ദതാചടയാണ്. അടയ്കയും ചവറ്റിലയുമാണ് വയ്കന്നത്. ഏഴ് വരിയിലം ഏഴ് നിരയിലമായി 
നാല്പത്തി ഒൻപത് ചവറ്റിലയും അതിനുമരീചത നുറുകേിയ അടയ്കയും നിരത്തി വയ്കന്നു. 
ഇതിന് തുമ്മം (ചവറ്റില) ചവച്ച് തിരികേൽ എന്നാണ് ദപര്. 

വയനാടൻ പുലയരചട മികേ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും മുദന്നാടിയായി ഏഴുനി
രയിലം വരിയിലമായി തുമ്മം വയ്കന്ന പതിവകാണാം. എന്തുചകാണ്് ഏഴുനിരയിലം 
വരിയിലമായി തുമ്മം വയ്കന്നു എന്ന ദചാേ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇവർകേറിയില്ല. 
ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയ്ക് ഏചതങ്കിലം വിധത്തിലള്ള പ്ാധാന്യമുള്ളതായി സൂചനകചളാന്നും 
തചന്നയില്ല. ‘ഏഴില്ലം കണകേന്മാർ’ എചന്നാര പ്ദയാഗമുചണ്ങ്കിലം കണകേന്മാർകേ് തുമ്മ
ത്തിൽ അവകാശങ്ങചളാന്നും തചന്നയില്ല. ഏഴ് കുലത്തിൽ ഏതിചലങ്കിലമാണ് പ്യാന 
ഉൾചപെടുക. ആ കുലങ്ങചള തമ്പ് രാൻ കുലങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഒര പദക്ഷ തമ്പ് രാൻ 
കുലങ്ങചളയാവാം ഏഴ് എന്നതുചകാണ്് ഉദദേശിക്കുന്നത്. പദക്ഷ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ 
ഇവരിൽനിന്നും ലഭ്യമല്ല. 

വയനാടൻ പുലയസമുോയ ദശ്ണിയിചല ഉന്നതരായ ചമരത്തൻ, കുറെത്തടുത്ത് 
കുലത്തിചല നടപെൻ, കുടിയൻ, നാടൻ, ചചമ്മകോരൻ എന്നിവരാണ് തുമ്മം ചവയ്കന്നത്. 
ഇവർ ഒൻപതു മുതൽ പതിചനാന്ന് േിവസം വചര വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ാവണം. കുളിചയ
ടുകേൽ എന്നാണ് ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം അറിയചപെടുന്നത്. ഇവദരാചടാപെം സമുോയത്തിചല 
എല്ലാവരം വ്രതം എടുത്ത് ബ്ഹ്മചര്യം പാലികേണചമന്ന നിഷ്ർ്യുമുണ്്. 

ചവറ്റിലചവച്ച് തിരിച്ചതിദനാചടാപെം വാളും പരിചയും വയ്കന്നു. സമുോയ ദശ്ണിയിചല 
ഉന്നതരായ അഞ്ചുദപർചകോപെം കുറെത്തടുത്ത് കുലത്തിചല മൂപ്പും ഇളമയും സ്ാനം വഹി
ക്കുന്നവർ വകകൂപെി പ്ാർത്ിക്കുന്നു. ചമാത്തംഏഴുദപരാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പചങ്കടുക്കു
ന്നത്. എല്ലാവരചട ദവ്വം ഒരദപാചലയാണ്. ചവള്ളമുണ്് മുചട്ടാപെം ഇറകേത്തിലടുത്ത് 
അതിനുമരീചത ചുവന്ന പട്ടുചുറ്റുന്നു 

ചവറ്റില തിരിച്ചതിദനാചടാപെം വയ്കന്ന വാളും പരിചയും ചവളിച്ചപൊടി(ദകാമരം)
ദറെതാണ്. നടപെനാണ് ദകാമരം. അരയിൽ കച്ച (ദചാപെ് ), സ്ാനവള, കഴുത്തിൽ താലി 
എന്നിവയും ദകാമരത്തിചറെ ദവ്വിധാനത്തിൽ ഉൾചപെടുന്നു . ദകാമരം ഉറഞ്ഞുതുള്ളി 
േർശനം കിട്ടിയാൽ മാത്ദമ വാചളടുക്കൂ. േർശനം കിട്ടിയ ദകാമരം വാളും പരിചയുചമടുത്ത് 
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി മണ്ത്തിനു ചുറ്റും വലംചവയ്കന്നു. മണ്ത്തിനു ചുറ്റും നിരവധി ആചാര സ്ാന
ങ്ങളുണ്്. ഇവിടങ്ങളിൽ വിളകേ് ചതളിയിച്ചിട്ടുണ്ാകും. വാളും പരിചയുദമന്തിയ ദകാമരം 
ആ സ്ാനങ്ങളിദലകേ് ഉറഞ്ഞുതുള്ളി വരന്നതിദനാചടാപെം ‘ഏയ് ദഹയ് ദഹയ് ’ എന്ന 
വായ്താരി മുഴക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. വലംകയ്യിൽ വാളും ഇടംകയ്യിൽ പരിചയുമായി ഓദരാ 
സ്ാനത്തും ദപായി ഇതാവർത്തിക്കുന്നു. 

പ്യാനയായി മാറിയ ദകാമരം നാലേികേിചനയും വന്ദിക്കുന്നു. ഇതിന് പ്യാന താഴ്ച 
ചകാടുക്കുക എന്നാണു പറയുക. പൂജാേി കർമ്മങ്ങൾ ചചയ്യുന്ന ചചമ്മകോരൻ ദകാമരത്തിന് 
മചറ്റാര വാൾകൂടി നല്കുന്നു. അവസാനം എല്ലാവരം ദകാമരത്തിൽനിന്നും അനുഗ്രഹം 
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വാങ്ന്നു. എല്ലാവരചടയും തലയിൽ പരിചചവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇദതാചട പ്യാനയുചട 
സംരക്ഷണം ലഭിച്ചുചവന്ന് ഇവർ വിശവേസിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരം ദനർച്ചകൾ 
നല്കുന്നു. പണം, ചവറ്റില, അടകേ, ചവള്ള (തുണി), പട്ട് തുടങ്ങി എന്തും ദനർച്ചയായി നല്ാം. 
ചവള്ള നല്കുദമ്പാൾ ദകാമരം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്ന തുണിക്കുമരീചത ചവള്ളത്തുണി ഉടുപെിക്കുന്നു. 
വഴിപാടായി ദകാമരത്തിചറെ കയ്യിൽ വള അണിയിക്കുന്ന പതിവണ്്. വാളിൽ ചതാട്ട് 
വന്ദിച്ച് ദനർച്ച നല്കുന്നു. 

എല്ലാവരം ഒര പണം ദനർച്ച നല്കുന്നു. ഒര പണം ഇദപൊൾ 50 വപസയാണ്. 
ദനരദത്തയിത് 25 വപസ ആയിരന്നു. അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പ്യാനദയാട് സഹായം 
അദപക്ഷിച്ച് ഇത് പണം എന്ന് ദനരന്നു. ഒര പണം 50 വപസ എന്ന കണകേിൽ 
ദനർച്ചനിറദവറ്റുന്നു. ദനർച്ചയായി നല്കുന്ന ദകാഴികളുചട ദകാഴിചവട്ടു കർമ്മം നടത്തും. 
ദകാമരമാണ് ദകാഴിചവട്ടു നടത്തുക. ഈ ചടങ്ങിനു ദശ്ം തുമ്മം ചവച്ച അടയ്കയും 
ചവറ്റിലയും ചചമ്മകോരൻ എടുത്ത് സ്ാനികർകേ് ചകാടുക്കുന്നു. 

അരി അളകേൽ
പച്ചരിചകാണ്ടുള്ള ഊട്ടാണ് യാചറാറയ്ക് ദവണ്ി തയ്യാറാദകേണ്ത്. കമ്മത്ത് 

കുടിയനാണ് അരി അളക്കുന്നത്. പഴയകാലത്ത് കമ്മത്ത് കുടിയനാണ് യാചറാറ നടത്തി
പെിചറെ ചചലവ് വഹിച്ചിരന്നത്. ഇന്ന് മൂന്നാമന്മാർ ചടങ്ങിചനത്തിയാൽ മതി. ചചലവ് 
കമ്മിറ്റികോർ വഹിക്കും. ഇതിനുദവണ് അരി പാറ്റിചകോഴിചച്ചടുക്കുന്നത് 55 വയസ്സു 
കഴിഞ്ഞ സ്ത്രരീകളാണ്. 

കാവിൽ ദപാകുന്നതിനു മുദന്നാടിയായുള്ള ഒരകേം.
കാവിൽ സമർപെിക്കുന്നതിനായി നിരവധി സാധനങ്ങൾ ഒരദകേണ്തുണ്്. ഇതിൽ 

ഏറ്റവം പ്ധാനം ദമാണിദയാടുകൂടിയ പഴുത്ത രണ്ടു വാഴക്കുലയാണ്. അതായത് ചുണ്്/
കൂദമ്പാടുകൂടിയ പഴുത്ത വാഴക്കുല ഇത് കാവിൽ നിന്നും ചടങ്ങിനു ദവണ്ി ചവട്ടിചയടു
ക്കുന്നതാണ്. ദതങ്ങ, എണ്, തിരി, തുടങ്ങിയവയും ഒരകേി ചവയ്കന്നു. ഈ സാധനങ്ങൾ 
മൂലമുറത്തിലാണ് വയ്കന്നത്. കർമ്മികൾ തചന്നയാണ് കുല ചവട്ടുന്നത്. മഞ്ഞളും നൂറും 
കലർത്തിയ ചവള്ളം ചകാണ്് ഈ വസ്തുകേചളാചകേ തളിച്ചു ശുദ്ി വരത്തുന്നു. 

ദകാളുതിരികേൽ
കുറെത്തടുത്ത് കുലത്തിചല താവഴികോർകോണ് മരീത്തചലകോവിലം ദമചലകോവിലം 

കർമ്മം നടത്താനുള്ള അവകാശമുള്ളത് മരീത്തചലകോവ് ‘മരീത്തചല മണ്ം’ എന്നും അറി
യചപെടുന്നു. മണ്ത്തിൽ സ്ത്രരീകൾകേ് പ്ദവശനമുണ്്. എന്നാൽ ദമചലകോവിലം മരീത്തചല 
മണ്ത്തിലം സ്ത്രരീകൾകേ് പ്ദവശനമില്ല. ദമചലകോവിൽ ചചമ്മകോരനും (കുറെത്തടുത്ത് 
കുലത്തിചറെ മൂപെ് ) മരീത്തചലകോവി ൽ (മരീത്തചല മണ്ം) ഇളമയും (ചചമ്മകോരചറെ ഇളയ 
ആൾ-അടുത്ത അവകാശി) കർമ്മം ചചയ്യുന്നു. 9 വരീതം ദതങ്ങ, ഓദരാ കുല, എണ്, തിരി, 
അടയ്ക, ചവറ്റില, വാഴയില ഇവയാണ് ഓദരാ കാവിദലക്കും ദകാളിനായി ഒരദകേണ്ത്. 
മരീത്തചല മണ്ത്തിൽ ദകാള് സമർപെികോനുള്ള വ്യക്ിചയ മഞ്ഞളും നൂറും പൂശുന്നു. പ്ദത്യ
കതരത്തിലള്ള വരകൾ ദേഹം മുഴുവനും വരയ്കന്നു. രണ്ടുകാവിലം ഒദരസമയത്ത് ദകാള് 
സമർപെിക്കുന്നു. ദമദലകോവിൽ ദകാള് സമർപെിക്കുന്ന ചചമ്മകോരചറെ ദേഹത്തും മഞ്ഞളും 
നൂറും ചകാണ്ടു വരയ്കന്നു. വിളകേ് കത്തിച്ച് ദകാള് സമർപെിക്കുന്നു . ഇലയിൽ വാഴപെഴം, 
ദതങ്ങ, മാണിയുള്ള കുല ഇവ സമർപെിക്കുന്നു. ദവചറ 9 ഇലകളിൽ ബാകേി ദതങ്ങയും 
പഴവം ചുറ്റിലമായി വയ്കന്നുണ്്. 



2019 Jan - June  
1194 ധനു - ഇടവം 43

മരീത്തചലകോവിചറെ പുറം ഭാഗത്തായി പുലയരദടതല്ലാത്ത ഒര ദേവനും കൂടി ഇവർ 
ദകാള് വയ്കന്നുണ്്. കള്ളചമ്പട്ടി എന്ന ഈ വേവം കുറിച്യരദടതാണ്. പുലയരചട കൂട്ട
ത്തിൽ വന്ന കള്ളചമ്പട്ടിചയ പുറത്ത് കുടിയിരത്തി എന്നാണ് വിശവോസം. മണ്ത്തിനു 
മുകളിലായിട്ടാണ് മരീത്തചലകോവ്. അതിനും മുകളിലാണ് ദമദലകോവ്. രണ്ിടത്തും ദകാള് 
സമർപെിച്ചതിനുദശ്ം എല്ലാവരം മണ്ത്തിദലകേ് ഇറങ്ങി വരന്നു. അതിനുദശ്ം 
വഴിപാടായി കിട്ടിയ ദതങ്ങ മുഴുവൻ ചവട്ടുന്നു. മണ്ത്തിനുള്ളിൽ ഇലചവച്ച് പഴവം 
ദതങ്ങയും ചവച്ച് ഒപെിക്കുന്നു. 

ഉണങ്ങലരി നുറുകേിൽ മഞ്ഞൾ ദചർത്ത് മഞ്ഞ അരി ആക്കുന്നു. ഇതിചന ഇവർ 
ചവള്ളരി എന്നു പറയുന്നു. ദകായിവാളിചറെ ഇലചകാണ്് (ഒരതരം ചചടിയുചട ഇല) ഈ 
ചവള്ളരി ശുദ്ിയാക്കുന്നു. ദകാമരമാണ് ശുദ്ികർമ്മം ചചയ്യുന്നത്. പിന്നരീട് മണ്ത്തിനു 
ചുറ്റിലം തളിച്ച് ശുദ്ിവരത്തുന്നു.

ഈ സമയം കിഴദകേകുള്ളിൽ (കിഴദകേ കുടി/ചബലിദയാൾ) പായവിരിച്ച് സ്ാന
കോർ ഇരിക്കുന്നു. വ്രതാനുഷ്ഠാനദത്താചട ചനചയ്ടുത്ത പായയിലാണ് സ്ാനികർ ഇരിദകേ
ണ്ത്. ചവറ്റില ചവച്ചുതിരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനുപദയാഗിച്ച ചവറ്റിലയും പാക്കും സ്ാനികർകേ് 
വിതരണം ചചയ്യുകയും ചചയ്യുന്നു. 

കാവകളുചട സവിദശ്തകൾ
എല്ലാ മണ്ദത്താടനുബന്ിച്ചും രണ്ടു കാവകൾ ഉണ്ാകും. ഒന്ന് മരീത്തചലകോവം 

മചറ്റാന്ന് ദമദലകോവം. ദമദലകോവിൽ പ്യാനകചളയാണ് കുടിയിരത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
മരീത്തചല മണ്ം ദേവദറെതാണ്. ദേവനുമായി ബന്ചപെട്ട മൂർത്തികചളയാണിവിചട 
പ്സാേിപെിക്കുന്നത്. പുത്തരിദകോളിദനാടനുബന്ിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഇവിചട 
രണ്ിടത്തും ദനർച്ചകൾ സമർപെിക്കുന്നത.് ദചമ്പിദലാട്ട് ദകാളനിയിചല കാവകളിൽ 
മാത്ം കളരിയടപെി (യാചറാറ) ദനാടനുബന്ിച്ചും ദനർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപെികോറുണ്്. മറ്റ് 
ദനർച്ചകൾ ഏറ്റവം താചഴ മണ്ത്തിൽ മാത്ദമ സമർപെികോറുള്ളൂ. അസുഖങ്ങൾ മാറിയാൽ 
ആണി അടിക്കുന്ന രരീതി മചറ്റാര ദനർച്ചയാണ്. മണ്ത്തിചല ചചമ്പകം, പാല, പ്ാവ് 
മുതലായ പാലള്ള മരങ്ങളിലാണ് ആണി അടിക്കുന്നത്. 

യാചറാറയ്ക് മരീത്തചല മണ്ത്തിൽ കർമ്മം ചചയ്യുന്നവർ മാപ്പുപറച്ചിൽ നടത്തുന്നു. 
കുലത്തിചറെയും ദഗാത്ത്തിചറെയും എല്ലാവരദടയും സൗഖ്യത്തിനുദവണ്ി, ചചയ്തുദപായ 
പിഴകൾക്കുദവണ്ി ദേവദനാട് മാപെദപക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിചട ഭഗവതിയുചട പ്തിഷ്ഠ 
പുറത്താണ്. ദേവചനകേണ്് ചകാതിച്ചു വന്ന ഭഗവതിചയ പുറത്തു പ്തിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണിവർ 
വിശവേസിക്കുന്നത്. ഭഗവതിക്കും അദന്നേിവസം ഇവർ ദകാള് വയ്കാറുണ്്. 

ദമളം കൂട്ടലം കളചപെട്ട് പാടലം
യാചറാറയുചട ചടങ്കൾ രാത്ി വവകുന്നതുവചര ഉണ്ാകും. ഇതിനുദശ്ം ദനരം 

പുലരന്നതുവചര കൾചപെട്ട് പാടുകയും ദമളം കൂട്ടുകയും ചചയ്യും. സ്ത്രരീകളുചട കൾചപെട്ട് 
മാത്ദമ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പാടൂ എന്ന പ്ദത്യകതയുണ്് യാചറാറയ്ക മാത്മാണ് ഈ 
പ്ദത്യകത കാണുന്നത്. പാടുന്നതിന് പ്ദത്യക ക്രമമുണ്.് ആേ്യം നടപെിചറെ ഭാര്യയുചട 
കൾചപെട്ട് പാടുന്നു. പിന്നരീട് നാടചറെ ഭാര്യയുദടത്. അതിനുദശ്ം കുടിയചറെ ഭാര്യയുചട 
പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. പിന്നരീടാണ് ചമരത്തചറെ ഭാര്യയുചട പാട്ട്. ദചമ്പിദലാട് മണ്ത്തിചറെ 
മുറ്റത്ത് സ്ാനമുള്ള കുലമായ കുറെത്തടുത്ത് കുലത്തിചല മൂപെ്, ഇളമ ഇവരചട ഭാര്യമാരചട 
പാട്ടുകൾ പാടുന്നു. ദനരം ചവളുക്കുന്നതുവചര ഇവരചട പാട്ടുകൾ പാടിചകോണ്ിരിക്കും. 
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കളരിയടകേൽ 
ദമടം 30-ാം൹ നടത്തുന്ന ഇടവ സംക്രമപൂജയായ യാചറാറയുചട അവസാന ചടങ്ങാണ് 

കളരിയടകേൽ എന്ന ചടങ്ങ്. ഇദതാടുകൂടി വയനാടൻ പുലയരചട ഒര വർ്ചത്ത പരി
പാടികചളാചകേ അവസാനിക്കുകയായി. കമ്പളത്തിചറെ മുദന്നാടിയായാണ് ഈ ചടങ്ങ് 
നടത്തുന്നത്. തങ്ങളുചട ഒര വർ്ചത്ത അദ്വോനം സമർപെിച്ച് പ്യാനകചള പ്സാേിപെിച്ച് 
അനുഗ്രഹം ദതടി പ്വർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപെിക്കുന്നു. പിന്നരീട് മഴകോലത്ത് കമ്പള
നാട്ടി നടത്തുന്നു. 

കളരിയടച്ചാൽ കളരി തുറക്കുന്ന ചടങ്ം ഇവർക്കുണ്്. സാധാരണയായി കന്നി 
5-ാം൹ ആണ് കളരി തുറകേൽ നടത്തുന്നത്. 

5. അധിനിദവശചത്ത അടയാളചപെടുത്തുന്ന പരിണാമങ്ങൾ
യാചറാറ എന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങ് യാചതാര വ്യത്യാസവം വരത്താചത 

ഇന്നും വയനാടൻ പുലയർ നടത്തിദപൊരന്നു. ഇന്നും ദചമ്പിദലാട് ദകാളനിയിൽ 
മാത്മാണ് ഈ കർമ്മം നടത്തുന്നത്. അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങൾകേ് യാചതാര വ്യ
ത്യാസവം വരത്താത്തദപൊഴും ചചറിയ രരീതിയിലള്ള പരിണാമം നടത്തിപെിൽ വന്നുദചർ
ന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ആേ്യകാലത്ത് വയനാടൻ പുലയർ മാത്മാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ 
സംബന്ിച്ചിരന്നത്. ഇന്ന് ഇവരചട ദഗാത്ാചാരങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർകേ് 
പ്ദവശനം നല്കുന്നുണ്്. 

ആേ്യകാലത്ത് മുറൊളന്മാരിൽ ഒരാളായ കമ്മത്ത് കുടിയൻ നടദത്തണ്ിയിരന്ന 
ചടങ്ങാണ് യാചറാറ. എല്ലാ ചചലവകളും അദദേഹത്തിദറെതായിരന്നു. പ് യാലിയത്ത് 
(മാരാരചട വരീട് ) അടിമയായിരന്ന കമ്മത്ത് കുടിയന് ഏറ്റവം വലിയ കറ്റ (വിളഞ്ഞ ചനൽ
കേതിർ മുറിച്ചു ചകട്ടിയത് ) യാചറാറയ്ക ദവണ്ി എടുകോമായിരന്നദത്. അഞ്ചും ആറും ദപർ 
ദചർന്ന് എടുത്തു ചപാകോവന്ന തരത്തിൽ അത്യും വലിയ കറ്റ ഈ ആവശ്യത്തിനുദവണ്ി 
കമ്മത്ത് കുടിയൻ അവകാശമാകേി വാങ്ങിയിരന്നു. എന്നാൽ വലിയ പണചച്ചലവള്ള ഈ 
ചടങ്ങ് അടിമപെണിയില്ലാതായദതാചട ഒര വ്യക്ിക്കു മാത്മായി ഏചറ്റടുത്തു നടത്തുക 
പ്യാസമായതുചകാണ്് വയനാടൻ പുലയരചട കമ്മറ്റികോർ ഇതിനുദവണ് ചചലവകൾ 
കചണ്ത്തുകയും ചമരത്തചറെയും മുറൊളന്മാരചടയും ദനതൃതവേത്തിൽ അനുഷ്ഠാന ചടങ്കൾ 
നിറദവറ്റുകയും ചചയ്യുന്നു.

വനവിഭവങ്ങൾചകാണ്് വിശപെടകേിയിരന്നവരം വനാശ്യ ജരീവിതം നയിച്ചിര
ന്നവരമായ മാതപ്പുലയർ പിന്നരീട് കാർ്ിക വൃത്തിയിദലകേ് കടന്നു വന്നതായി നാം 
കാണുന്നു. കുടിദയറ്റ സംസ്ാരം അവരചട ജരീവിതത്തിദലൽപെിച്ച സവോധരീനമാണ് അതിനു 
കാരണം. മറ്റുള്ളവർക്കു ദവണ്ി അദ്വോനികോൻ വിധികേചപെട്ടവരം അടിമത്തത്തിചറെ 
ദവേനകൾ ദപറാൻ വിധികേചപെട്ടവരമായി അവർ മാറിയതിചറെ ചതളിവാണ് ഈ 
പരിണതി. കാർ്ികവൃത്തിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്തിഫലം മാത്മായി അവരചട 
ജരീവിതത്തിചറെ അടിസ്ാനം.

പ് യാലിയത്ത് അടിമയായിരന്ന കമ്മത്ത് കുടിയന് ജന്മിനല്കുന്ന ഔോര്യമായാണ് 
യാചറാറയ്കള്ള കറ്റ എടുകേലിചന ഇവർ കണ്ിരന്നതും ഇന്നു കാണുന്നതും. യഥാർഥത്തിൽ 
അടുത്ത ഒരവർ്ദത്തക്കുകൂടി കമ്മത്ത് കുടിയചന അവിചട അടിമയാക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് 
നടക്കുന്നചതന്നു കാണാം. ഈ രരീതി ആവർത്തിച്ചുചകാദണ്യിരിക്കും. അടിമത്തത്തിൽ 
നിന്നും ദമാചനമില്ലാത്ത അവസ് ഇവർ അറിയാചത തചന്ന അനുഭവിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുന്നു. 
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ആ അനുഭവം ദപാലം നല്ല ഒന്നായി ഈ അടിയാളവർഗ്ഗസമൂഹം ഇന്നും കരതുന്നത് 
എന്നിടത്ത് അധിനിദവശത്തിചറെ ദവരകളുചട ആഴമളന്നറിയാം. 

വയനാടൻ പുലയരചട കുലചത്താഴിലാണ് പായചനയ്ത്. ഈ അനുഷ്ഠാനചടങ്ങിലം 
ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് കദസരകളിദലാ മറ്റ് ഇരിപെിടങ്ങളിദലാ അല്ല. പായ തചന്നയാണ് 
ഇദപൊഴും ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. പദക്ഷ ചനചയ്ടുക്കുന്ന പായകൾ ഇവരചട ഇടയിൽ തചന്ന 
ഉപദയാഗിക്കുന്നത് കുറവാണ്. പകരം വിലയ്കവാങ്ന്ന പ്ാസ്റികേ് പായകൾകോണ് 
കൂടുതൽ പ്ചാരം. 

മുൻകാലങ്ങളിൽ കാർ്ികവൃത്തിയും പ്കൃതിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുമാണ് 
കരീഴാള ജനതയുചട ജരീവിതാശ്യമായിരന്നത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിചല ജരീവിതരരീതി 
ഉണ്ാകേിയ മാറ്റങ്ങളും ചതാഴിൽ ദമഖലയിചല പരിണാമങ്ങളും എങ്ങചനയാണ് കുലചത്താ
ഴിലകചള അന്യമാകേിത്തരീർക്കുന്നചതന്ന് മാതപ്പുലയരചട ജരീവിതം ചതളിവതരന്നുണ്്. 
തഴപൊയ ചനയ്ത് കുലചത്താഴിലായിരന്ന വയനാടൻ പുലയർ (മാതപ്പുലയർ) പ്ാസ്റിക് 
പായകൾ വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുന്ന രരീതിയിദലകേ് മാറിദപൊയതിന് കാരണം കുല
ചത്താഴിലകൾകേ് ആവശ്യമായ പ്കൃതി വിഭവങ്ങളുചട അഭാവവം പരിഷ്ാരങ്ങദളാടുള്ള 
അഭിനിദവശവമാണ്. 

6 അനുഷ്ഠാനങ്ങളിചല പ്തിദരാധം 
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾകേ് വളചരയധികം പ്ാധാന്യം നല്കുന്ന ഒര സാമൂഹ്യ 

ജരീവിതമാണ് വയനാടൻ പുലയർക്കുള്ളത്. ഒര ആേിവാസി ദഗാത് വിഭാഗചമന്ന 
നിലയിൽ വരീക്ഷിക്കുദമ്പാൾ ഇവരദടതായ തനിമയുള്ള ആചാരക്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാന
രരീതികളും വേവ സങ്കല്പവം ഇന്നും പിന്തുടരന്നതായി കാണാം. 

സമതലത്തിചല പുലയർകേിടയിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവയാണ് ഇവയിൽ പലതും. 
കുട്ട, വട്ടി, പായ തുടങ്ങിയവയുചട ചനയ്താണ് ഇവരചട കുലചത്താഴിചലങ്കിലം കാർ്ിക 
ജരീവിതചത്ത പരിപുഷ്മാക്കുന്നതിനുദവണ്ി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾകേ് ഇവരചട 
ആചാര വിദശ്ങ്ങളിൽ സവിദശ് സ്ാനമുണ്്. കാലക്രദമണ കാർ്ിക ചതാഴിലകൾ 
ജരീവിത വൃത്തിയായി സവേരീകരിച്ച ഒര സമൂഹമാണ് വയനാടൻ പുലയരദടചതന്ന സൂചന
യാണിതു നമുകേ് നല്കുന്നത്. 

വയനാടൻ പുലയരചട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മികേതും പഴയരരീതിയിൽ നില
നിർത്തിദപൊരാനുള്ള ശ്മങ്ങൾ ഈ ഗിരിവർഗ്ഗ ജനത നടത്തുന്നുണ്്. എങ്കിലം ചചറിയ 
ദതാതിലള്ള പരിണാമങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലം വന്നുദചർന്നിട്ടുചണ്ന്നു കാണാം. 
അനുഷ്ഠാന ചടങ്കൾ അദത രരീതിയിൽ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ പണത്തിചറെ 
അഭാവംമൂലം നാലം അഞ്ചും വർ്ം കൂടുദമ്പാൾ ഒരികേലായി ഇവ നടത്തുന്ന പതിവം 
ഇദപൊൾ ഇവർക്കുണ്്. സാമ്പത്തിക സ്ിതി ദമാശമായതു ചകാണ്ടുതചന്ന പല ചടങ്കളും 
ദപരിനു മാത്മായി ഒതുക്കുന്ന നിലയിദലക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തിദച്ചർന്നിട്ടുണ്്. ആചാര
ങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചകാണ്് സമ്പന്നമായ ഈ ഗിരിവർഗ്ഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വയനാടൻ 
പുലയ ദഗാത്ത്തിചറെ വിശവോസത്തിചറെ അടിസ്ാനത്തിലാചണങ്കിൽ സാമുോയികാചാര 
വിദശ്ങ്ങളാകചട്ട സാമുോയികമായ ഐക്യചത്ത ഊട്ടിയുറപെിക്കുന്നവയുമാണ്. 

ആേ്യകാലത്ത് എല്ലാ മാതപ്പുലയരചടയും സാന്നിദ്്യം ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾകേ് 
ഉണ്ായിരന്നുചവങ്കിൽ ഇന്ന് സാമ്പത്തികദശ്ി അനുവേിക്കുന്നവരം സമുോയദനതാകേ
ന്മാരം അതതു മണ്ത്തിലള്ളവരമായി ചുരങ്ന്ന രരീതിയാണുള്ളത്. ആേ്യകാലങ്ങളിൽ 
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ചില പ്ദത്യക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾകേ് ദനതൃതവേംനല്കുന്ന മുറൊളൻ സവേന്തം നിലയിൽ അതി
നുദവണ് ചചലവകൾ കചണ്ദത്തണ്ിയിരന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ബാദ്്യതകൾ ഒരാൾ
ചകോറ്റയ്ക് വഹികോൻ സാധികോത്തതുചകാണ്് കമ്മറ്റികൾ രൂപരീകരിച്ച് പണം ദശഖരിച്ച് 
നടത്തുന്ന രരീതിയിദലകേ് മാറിചകോണ്ിരിക്കുന്നുണ്്. 

എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുചടയും നടത്തിപെിന് ആേ്യകാലങ്ങളിൽ ചമരത്തചറെസാ
ന്നിദ്്യം ഉണ്ായിരന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തിദച്ചരാനുള്ള പ്യാസം മൂലം 
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്ം ചമരത്തൻ പചങ്കടുക്കുന്നു. ചില പ്ദത്യക 
മണ്ങ്ങളിൽ വളചര ആദഘാ്പൂർവ്വം ചകാണ്ാടുന്ന ചടങ്കളിൽ ചമരത്തചറെ സാന്നി
ദ്്യം നിർബന്മാണ്. പദക്ഷ, എത്തിദച്ചരാനാവശ്യമായ എല്ലാ ചചലവകൾക്കും ദവണ് 
തുക അദദേഹം പണിചചയ്് സവേയം കചണ്ദത്തണ് നിലയാണുള്ളത്.

7 ഉപസംഹാരം
യാചറാറ എന്ന ചടങ്ങ് പൂർണ്മായും വയനാടൻ പുലയരചട വംശരീയതയുചട പ്തി

നിധാനമായ അനുഷ്ഠാനം തചന്നയാണ്. വയനാടൻ പുലയചര ചമാത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ചുദചർ
ക്കുന്ന ചടങ്കൂടിയാണിത്. എല്ലാവരദടയും നന്മകാംക്ഷിക്കുന്ന നിഷ്ളങ്കരായ ഒര ജനത
ചയക്കൂടിയാണ് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരവർ്ചത്ത അധവോനം 
ഈശവേരനിൽ അർപെിച്ച് നന്ദി പറയുന്നദതാചടാപെം എല്ലാവരദടയും ചതറ്റുകുറ്റങ്ങൾകോയി 
മാപെിരക്കുകയും ചചയ്യുന്നതിലൂചട ഈശവേരദനയും പൂർവ്വികദരയും പ്രീതിചപെടുത്തുന്ന ഈ 
ദഗാത്ജനതയുചട സവേതവേം ചവളിചപെടിത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനം കൂടിയാണിത്.

ആധുനികതയുചട അദനകം അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായ കുടിദയറ്റം ദഗാത്സമൂഹ
ങ്ങളുചടദമൽ കടന്നുകയറി അധരീശതവേം ഉറപെിച്ചത് വയനാട്ടിചല ദഗാത്വിഭാഗങ്ങചള 
വരീക്ഷിക്കുദമ്പാൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഭാ്, ആചാരങ്ങൾ, ജരീവിതരരീതികൾ തുടങ്ങി 
സംസ്ാരത്തിചറെ നാനാ ദമഖലകളിലം ഈ അധിനിദവശത്തിന് വശംവേരായവരാണ് 
നമ്മുചട ആേിവാസികൾ. എങ്കിലം ദഗാത്ാനുഷ്ഠാനങ്ങളിചല തനിമ ഏചറക്കുചറ കാത്തുസൂ
ക്ഷികോനവർക്കു കഴിയുന്നുചണ്ന്ന് വയനാടൻ പുലയരചട യാചറാറ ചതളിയിക്കുന്നുണ്്. 
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5. ോദമാേരൻ, പി. ചനട്ടൂർ. ആേിവാസികളുചട ദകരളം. ദകാട്ടയം : എൻ.ബി.എസ്, 1974

6. നമ്പ്യാർ, എ.ചക. ദകരളത്തിചല നാടൻ കലകൾ. തിരവനന്തപുരം : ദകരളഭാ്ാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 1989 

7. നമ്പ്യാർ, എ.ചക. വംശരീയ സംഗരീതം. കണ്ണൂർ, ദകരള ദഫാക് ദലാർ അകോേമി. 2011
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ആദവേക സൂചി
1. ബാലകൃഷ്ണൻ 38 മദകോട്ടുകുന്നു ദകാളനി പടിഞ്ഞാറത്തറ
2. പ്േരീപൻ 34 മദകോട്ടുകുന്നു ദകാളനി പടിഞ്ഞാറത്തറ
3. പ്സാേ് 22 മദകോട്ടുകുന്നു ദകാളനി പടിഞ്ഞാറത്തറ
4. ലച്ച്മി 37 മദകോട്ടുകുന്നു ദകാളനി പടിഞ്ഞാറത്തറ
5. ലച്ച്മണൻ 48 കല്ലുചവട്ടും താചഴ പടിഞ്ഞാറത്തറ
6. കാരിച്ചി 50 കല്ലുചവട്ടും താചഴ പടിഞ്ഞാറത്തറ
7. അചയുതൻ 48 കല്ലുചവട്ടും താചഴ പടിഞ്ഞാറത്തറ
8. സദന്താ്് 32 ദചമ്പിദലാട് എടവക
9. രാഘവൻ 60 ദചമ്പിദലാട് എടവക
10. ശങ്കരൻ 65 മദകോട്ടുകുന്നു ദകാളനി പടിഞ്ഞാറത്തറ



പരപെനാട്ടിചല ഉപ്പുപടന്നകൾ സ്ലനാമങ്ങളിൽ
കലാചന്ദൻ

ഗദവ്ക, മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല, കാലടി

േക്ഷിദണന്ത്യയിൽ ചപാതുദവയും ദകരള തരീരപ്ദേശങ്ങളിൽ വിദശ്ിച്ചും വ്യാ
പകമായി ഉപ്പുനിർമ്മാണം നടന്നിരന്നതിന് ചരിത്പരമായ ചതളിവകൾ ഉണ്്. ദകരള
ത്തിചല ഭൂപ്കൃതിയുചട പ്ധാന സവിദശ്തയായ നരീണ് കടൽത്തരീരചത്ത പ്ദയാജന
ചപെടുത്തി ദകരളതരീരങ്ങളിലം ഉപ്പുകുറുകേൽ വ്യാപകമായി നടന്നിരന്നു. “പശ്ിമഘട്ടം 
കടദലാടടുത്തുവരന്ന പ്ദേശത്ത് പുഴകൾകേ് നരീളം കുറയും. പുഴകളിലൂചട കടൽചവള്ളം 
സാമാന്യമായി പതിനഞ്് ഇരപത് കിദലാമരീറ്റദറാളം ഉള്ളിദലകേ് ദവലിദയറിചച്ചല്ലുന്നു.
കടദലാടടുത്ത ഭൂനിരപെ് കടൽകേചരനരീചള പലയിടങ്ങളിലം കടൽവിതാനദത്തകോൾ 
താണിരന്നു. അതിനാൽ ദവലിദയറുദമ്പാൾ കയറിവരന്ന ചവള്ളം താണ നിലത്തകചപെട്ട് 
ചകട്ടികേിടക്കും, ഉപ്പുവാറ്റാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമാണിത് ” (രാഘവവാര്യർ, രാജൻ ഗുരകേൾ 
:2007:68). ഇത്തരം അനുകൂല ഭൂപ്കൃതിയാണ് ദകരളത്തിൽ ചപാതുദവയും പരപെനാട്ടിൽ 
വിദശ്ിച്ചും ഉപ്പുനിർമ്മാണം വ്യാപകമാവാൻ കാരണമായത്. 

1905-ൽ തയ്യാറാകേിയ ചസറ്റിൽചമറെ് രജിസ്ററുകൾ പ്കാരം ലഭിച്ച സ്ലനാമ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് പരപെനാട്ടിൽ വ്യാപകമായി നിലനിന്നിരന്ന ഉപെളങ്ങചളയും ഉപെിചറെ 
സംഭരണ- വിതരണ ദകന്ദങ്ങചളയും കുറിച്ചുള്ള സുചനകൾ ലഭിക്കുന്നു. ചസറ്റിൽചമറെ് 
ദരഖകളിൽ പടന്ന, കഴി, ഉപ്പുകൂടം തുടങ്ങിയ പേങ്ങൾ സാമാന്യവാചികളായുള്ള പറമ്പ്/
വളപെ് ദപരകൾ കാണാം. ‘പടന്ന’ എന്ന വാകേിന് ‘ഉപ്പുവിളയുന്ന സ്ലം, ഉപെളം ‘ എന്നി
ങ്ങചനയാണ് ശബ്ദതാരാവലിയിൽ അർത്ം നൽകിയിട്ടുള്ളത് (2013: 337). കഴി എന്ന 
പേത്തിചറെ അർത്കല്പന ഉപെിചറെ അഴുകേ്, ദവലിദയറ്റപ്പുഴ, സമുദ്രതരീരത്തിനടുത്തുള്ള 
ഉപ്പുരസമാർന്ന നരീർപെരപെ് എന്നിങ്ങചനയാണ് (2013:524) “കഴി, പടന്ന, ഉപ്പുകൂടം എന്നരീ 
ദപരകചളല്ലാം ഉപെിചറെ നിർമ്മാണവമാദയാ ദശഖരണവമാദയാ ബന്ചപെട്ട പ്ദേശങ്ങ
ളാണ് ” എന്ന് രാഘവവാര്യർ നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്് (2014 :64).

പരപെനാട്ടിചല കടദലാരദേശങ്ങളായ പഴഞ്ന്നൂർ, പള്ളിക്കുന്ന് , അരിയല്ലൂർ എന്നരീ 
ദേശങ്ങളിൽ ദമൽപറഞ്ഞ സൂചനകദളാടുകൂടിയ വളപ്പുദപരകൾ ഉണ്്.

വടകേ് ദബപ്പൂർ പുഴക്കും ചതകേ് പൂരപ്പുഴക്കും ഇടയിൽ അറബികേടലിദനാട് ദചർന്ന് 
കിടക്കുന്ന പ്ദേശമാണ് പരപെനാട്. പഴഞ്ന്നൂർ, പള്ളിക്കുന്ന്, അരിയല്ലൂർ എന്നരീ 



2019 Jan - June  
1194 ധനു - ഇടവം 49
ദേശങ്ങൾ (വിദല്ലജുകൾ) കടദലാര പ്ദേശങ്ങളാണ്. ചാലിയം, കടലണ്ി എന്നരീ പ്ദേ
ശങ്ങൾ പഴഞ്ന്നൂരിൽ ഉൾചപെടുന്നു. ദബപ്പൂർ പുഴക്കും കടലണ്ിപ്പുഴക്കും ഇടയിലായി ഒര 
തുരത്തുദപാചലയാണ് പഴഞ്ന്നൂർ ദേശം സ്ിതിചചയ്യുന്നത്. ഈ രണ്് പുഴകചളയും 
ബന്ിപെിക്കുന്ന ചചറിയ ദതാടുകൾ പഴഞ്ന്നൂർ ദേശത്തിചറെ കിഴകേൻ അതിർത്തിയു
മാണ്. പള്ളിക്കുന്ന് അഥവാ വള്ളിക്കുന്ന് ദേശത്തിചറെ വടദകേ അതിര് കടലണ്ിപ്പുഴ
യാണ്. ഇങ്ങചന പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കടലം മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പുഴകദളാ ദതാടുകദളാ 
ദചർന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന സവിദശ്മായ ഒര ഭൂമിശാസ്ത്രഘടന ഈ ദേശങ്ങൾക്കുണ്്. 
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ പ്ദത്യകതകചള പ്ദയാജനചപെടുത്തി വികസിച്ചതായിരികേണം 
പരപെനാട്ടിചല ഉപ്പുനിർമ്മാണം. ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തിചറെ സ്ലനാമപരമായ ചതളിവകൾ 
സർദവ്വ നമ്പർ, വളപ്പുദപരകൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ താചഴ നൽകുന്നു. 

പഴഞ്ന്നൂർ
തുറമുഖ പ്ദേശങ്ങളായ കടലണ്ി, ചാലിയം എന്നിവ ഉൾചപെടുന്ന ദേശമാണ് പഴഞ്

ന്നൂർ . പഴഞ്ന്നൂരിൽ മാത്ം ഇരപത്തിചയട്ട് വളപ്പുദപരകളിൽ ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തിചറെ 
സൂചനകൾ ഉണ്്. 

സർദവ്വ നമ്പർ വളപ്പുദപര്
 2  ദകരന്ന പടന്ന
 5 പടന്നദകോട പറമ്പ
 13 1. ദകരകോട പടന്നപറമ്പ
  2. പടന്ന പറമ്പ
 14 1. പുതുപടന്ന
  2. അമ്പലപൊട്ട് പടന്ന പറമ്പ
 114 കറുത്തങ്ങാട്ട് പടന്ന
 115 കാഞ്ഞിരത്തറയുചട കിഴദകേ പടന്ന
 117 കാഞ്ഞിരത്തറയുചട വളപ്പു പടന്ന
 120 കാഞ്ഞിരത്തറയുചട വളപ്പു പടന്ന
 154 നാൽപെതുകണ്ി പടന്ന പറമ്പ
 160 പുട്ടലകേളം പടന്ന
 166 ചവട്ടകോട്ട് പടന്ന
 167 ചവട്ടകോട്ട് പടന്ന
 171 ചതാലിയിൽ നടുവിചല പടന്ന പറമ്പ
 173 നാൽപെതുകണ്ി പടന്ന പറമ്പ
 182 ദവട്ടകോട്ടിൽ വടദകേ പടന്ന പറമ്പ
 196 1. ദവട്ടകോട്ടിൽ പുറചത്ത പടന്ന
  2. ചതാലിയിൽ പടന്ന പറമ്പ
 197 അരയറക്കുഴി പടന്ന
 206 പറമ്പിൽ ഉമ്മറം പടന്ന 
 208 പുതുക്കുളം പടന്ന
 212 ഏഴാക്കുളം പടന്ന
 299 ചപരന്ന താഴം പടന്ന
 250 അഴരീട്ട കണ്ിപടന്ന
 359 ഉപ്പുകുട വളപെിചറെ കിഴക്കുഭാഗമുള്ള സ്ലം
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 360 ഉപ്പുകുട വളപെ്
 366 സാൾട്ട് സർകേിൾ ഓഫരീസ്

ദമൽപെറഞ്ഞ വളപ്പുകൾ / പറമ്പുകൾ എല്ലാം തചന്ന കടലിദനാദടാ പുഴദയാദടാ 
ദചർന്നുകിടക്കുന്ന പ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ പുഴകേരയിലള്ള വളപ്പുകളും അല്പം ഉള്ളി
ദലക്കു മാറിയുള്ളവയും ഉണ്്. ഉോഹരണമായി സർദവ്വ നമ്പർ 2, (ദകരന്ന പടന്ന) സ്ിതി 
ചചയ്യുന്നത് പുഴകേരയിലാണ്. കൂടാചത, സ. ന 14, (പുതുപടന്ന, അമ്പലപൊട്ട് വടന്നപറമ്പ് ) 
എന്നിവയും ദബപ്പൂർപ്പുഴയുചട തചന്ന വകവഴിദയാട് ദചർന്നുകിടക്കുന്നു.എന്നാൽ സ.ന 
114 (കറുത്തങ്ങാട്ടുപടന്ന) 115 (കാഞ്ഞിരത്തറയുചട കിഴദകേ പടന്ന)117 (കാഞ്ഞിര
ത്തറയും വടക്കു പടന്ന) എന്നിവ അൽപം ഉള്ളിദലക്കു മറി സ്ിതി ചചയ്യുന്നതവയാണ്. 
ദവലിദയറ്റ സമയത്ത് കടൽചവള്ളം പുഴയിദലക്കു കയറി വരികയും അവ പുഴകേരയിചല 
വളപ്പുചകട്ടുകളിൽ സംഭരിക്കുകയും ചചയ്യുന്നതാണ് ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒര മാർഗ്ഗം. 
പുഴചവള്ളം ദതാടുകൾ വഴി അല്പം ഉള്ളിദലക്കു കയറികേിടക്കുന്ന താഴ്ന്ന വയലകളിചല 
ത്തിക്കുന്നതായും കാണാനാവം, ദമൽ വിവരിച്ച സ.ന. 114, 115, 117 നമ്പർ വളപ്പുകളിദല
ക്കും, സ.ന 120 തുടങ്ങിയ വളപ്പുകളിദലക്കും ചവള്ളചമത്തിക്കുന്നത് ദതാടുകൾ വഴിയാചണ
ന്ന് ചസറ്റിൽചമന്റു രജിസ്ററുകളിൽ നിന്നുതചന്ന മനസ്ിലാകോം. സർദവ്വ നമ്പറുകൾ : 116, 
121, 123, 124, 127, 128 എന്നിവ ദതാടുകളാണ്. ദമൽ പറഞ്ഞ ഉപെളങ്ങചള ചുറ്റിദയാ, 
അവയ്കിടയിലൂചടദയാ ആണ് ഈ ദതാടുകൾ നരീളുന്നത് . അവ ചതകേ് കടലണ്ിപ്പുഴയുമായി 
ബന്ചപെട്ടിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ഇദതമട്ടിൽത്തചന്ന പഴഞ്ന്നൂരിചറെ പടിഞ്ഞാറൻ 
ഭാഗചത്ത വളപ്പുകളും ദതാടുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ിപെിച്ചിരിക്കുന്നതുകാണാം. 

സർദവ്വ നമ്പറുകൾ : 158, 160, 161 , 163, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
174, 176, 179, 180, 182, 183, 184,186,195 എന്നിവചയല്ലാം ചചറുതും വലതുമായ 
ദതാടുകളാണ്.

ഈ ദതാടുകദളാടു ദചർന്നുള്ള വളപ്പുകളിൽ 196 ( ദവട്ടകോട്ടിൽ പുറചത്ത പടന്ന), 
197 (അരയറക്കുഴി പടന്ന), 206 ( പറമ്പിൽ ഉമ്മറം പടന്ന), 208 (പുതുക്കുളം പടന്ന), 
212 (ഏഴാകേളം പടന്ന പറമ്പ), 160 (പുട്ടലകേളം പടന്ന), 154 (നാൽപെതുകണ്ി പടന്ന 
പറമ്പ) തുടങ്ങിയവയും ഉൾചപെടുന്നു. 

ദബപ്പൂർപ്പുഴദയാട് ദചർന്നുകിടക്കുന്ന ഉപ്പുനിർമ്മാണ സ്ലങ്ങൾ, സർദവ്വ നമ്പ
റുകൾ 299, ( ചപരന്ന താഴം പടന്ന), 350 (ആഴരീട്ടകണ്ി പടന്ന), 360 (ഉപ്പുകൂട വളപെ് ) 
എന്നിവയാണ്. കടലണ്ിപ്പുഴയുചട സമരീപത്തുള്ളവദയകോൾ എണ്ത്തിൽ കുറവാണ് ഈ 
പ്ദേശചത്ത ഉപെളങ്ങൾ. ചാലിയം തുറമുഖ പ്ദേശത്തിദനാട് ദചർന്നാണ് ഈ വളപ്പുകൾ. 
ഉപ്പുൽപാേനവമാദയാ, സംഭരണ വിതരണവമാദയാ ബന്ചപെട്ട അധികാരസ്ാനങ്ങളുചട 
സാന്നിധ്യമാണ് ഈ പ്ദേശചത്ത ഒര സവിദശ്ത . സാൾട്ട് സർകേിൾ ഓഫരീസ് എന്ന് 
ദപരകാണുന്ന വളപെ് (സർദവ്വ നമ്പർ 366) സാൾട്ട് വക മരീൻചാപെ എന്നു ദപരള്ള വളപെ് 
(സർദവ്വനമ്പർ.363) എന്നിവ കടലിദനാട് ദചർന്നുകിടക്കുന്നു. 

ദമൽപറഞ്ഞ അധികാരദകന്ദങ്ങൾ ചാലിയം തുറയിചല മറ്റു രാഷ്ടരീയ  പ്ാധാന്യമുള്ള 
സ്ാപനങ്ങദളാടും സമരീപസ്മാണ് എന്നും ശ്ദ്ിദകേണ്തുണ്്. മവറൻ ഓഫരീസ് 
(സർദവ്വനമ്പർ .368) പഴയ ദപാസ്റ് ഓഫരീസ് എന്നിവയും ഇദത ഭാഗത്ത് സ്ിതി 
ചചയ്യുന്നു.

പഴഞ്ന്നൂർ ദേശചത്ത ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തിചറെ സൂചനയുള്ള ഇരപത്തിചയട്ട് സ്ലനാ
മങ്ങളിൽ ഇരപത്തിഅചഞ്ണ്ം ‘പടന്ന’ എന്ന സവിദശ് വാചിദയാടു കൂടിയുള്ളതാണ്. 
രചണ്ണ്ം ‘ഉപ്പുകൂട’വം ഒന്ന് ഉപെിചറെ ‘ഭരണകാര്യനിർവ്വഹണദകന്ദവം (Administrative 
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1194 ധനു - ഇടവം 51
centre) മചറ്റാന്ന് ഉപെിചറെ വ്യാവസായിക പ്ാധാന്യം സൂചിപെിക്കുന്നതും (Salt വക 
മരീൻചാപെ) ആചണന്ന് കാണാം. 

പള്ളിക്കുന്ന് 
പഴഞ്ന്നൂരിന് ചതക്കുഭാഗത്തായി കടദലാരത്ത് സ്ിതി ചചയ്യുന്ന ദേശമാണ് പള്ളിക്കുന്ന് 
അഥവാ വള്ളിക്കുന്ന്. പടിഞ്ഞാറുഭാഗം കടലം, വടകേ് -കഴിക്കുഭാഗം കടലണ്ിപ്പുഴയുമാണ് 
അതിരകൾ. കടലണ്ിപ്പുഴയുചട അകേചര ദതഞ്ഞിപെലം ദേശദത്താട് ദചർന്നുള്ള കുറച്ചു 
ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഈ ദേശാതിർത്തിയിൽ ഉൾചപെടുന്നതായി ചസറ്റിൽചമറെ് ദരഖകളിൽ 
കാണുന്നു. ഈ ദേശത്ത് 17 വളപ്പുദപരകളാണ് ഉപ്പുനിർമ്മാണവമായി ബന്ചപെട്ടതായി 
കാണുന്നത്. അവചയല്ലാം ‘പടന്ന’എന്ന സവിദശ്വാചിദയാടുകൂടി ഉള്ളതാണ്.

സർദവ്വ നമ്പർ   സ്ലനാമം 
305 ദകാഴിദകോട് നിലം പടന്ന
350 പടന്നക്കുന്നും പറമ്പ
351 പടന്നക്കുന്നു പറമ്പ
287 പടനാചപാരകോനിലം
375 ചപരമ്പടന്നയിൽ പറമ്പ്
352 കൂവടുപടന്ന
353 ചകാടുകളം പടന്ന
356 പടന്നപ്പുറചത്ത തറപറമ്പ
437 ഓടകേളം പടന്ന പറമ്പ്
439 ഓടകേളം പടന്ന പറമ്പ
446 കരിപെ പടന്ന നിലം
440 പടിഞ്ഞാചറ പടന്ന
449 ചപാഴമ്പാളി പടന്ന
481 പടന്ന സ്ലം 
 ഓടകേളം പടന്ന
482 ചചറുതാഴം പടന്ന പറമ്പ
577 പടന്ന സ്ലം
578 പടന്ന സ്ലം
595 ചിറങ്ങാട്ട പടന്ന നിലം
625 കരിപ്ം പടന്ന പറമ്പ

പള്ളിക്കുന്ന് ദേശത്തിചല ഉപ്പുനിർമ്മാണവമായി ബന്ചപെട്ട വളപ്പുകൾ മൂന്നുനാല 
ഇടങ്ങളിലായി സ്ിതി ചചയ്യുന്നു. സർദവ്വനമ്പർ 305 ദകാഴിദകോട് നിലം പടന്ന നിലം 
വിസ്താരമുള്ളതും പുഴദയാട് ദചർന്നതുമാണ്. കടലിൽ നിന്നും ഏറ്റവം അകചലയുള്ള 
പടന്നയും ഇതുതചന്നയാണ് ദവലിദയറ്റ സമയത്ത് ഉപ്പുചവള്ളം കൂടുതൽ ദൂരം പുഴയിലൂചട 
കയറി വന്നിരന്നു എന്നതിചറെ സൂചന ഇതിലണ്്. ഈ പടന്നദയാട് ദചർന്നുതചന്ന ഒര 
പാണ്ികശാലയുണ്്. കടലിദനാട് ഏചറക്കുചറ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവയാണ് സ.ന 439, 
437, 440, 577, 578 എന്നിവ . പുഴദയാട് ദചർന്നുള്ളവയാണ് 481, 482 വളപ്പുകൾ . 
എന്നാൽ സർദവ്വനമ്പർ 625 (കരിപ്ം പടന്ന പറമ്പ) 595 (ചിറങ്ങാട പടന്ന നിലം) 
എന്നിവ അൽപെം ഉള്ളിദലകേ് മാറി സ്ിതി ചചയ്യുന്നവയാണ്. 625 നമ്പർ വളപെിദലകേ് 
നരീളുന്ന ഒര ദതാട് സർദവ്വനമ്പർ.449 ആയി ദരഖചപെടുത്തി കാണുന്നു. പുഴദയാട് വളചര 
അടുത്തും എന്നാൽ ദതാട് വഴി ബന്ിപെിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കരിപ്ം പടന്നപറമ്പ. എന്നാൽ 
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സ.ന. 595 ന് സമരീപം ദതാടുകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് കടലിന് സമരീപത്തുള്ള 
താഴ്ന്ന നിലം ആയിരികോനുള്ള സാദ്്യത അവദശ്ിക്കുന്നു. 

പരപെനങ്ങാടി
പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബികേടലം, ചതക്കുഭാഗത്ത് പൂരപ്പുഴയും കിഴകേ് ചനടുവ 

ദേശവം വടകേ് അരിയല്ലൂർ ദേശവമാണ് പരപെനങ്ങാടി ദേശത്തിചറെ അതിരകൾ. ഇവിചട 
ആറ് വളപ്പുദപരകളിലാണ് ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തിചറെ സൂചനകൾ ഉള്ളത്. 

സർദവ്വ നമ്പർ  വളപ്പുദപര്
 98 ഉപൊയചിറ
 123 ഉപൊച്ചിറയുചട വടദകേ പള്ളിയാൽ
 136 ചതദകേ ഉപൊത്ത പറമ്പ്
 133 വടചകേ ഉപൊത്ത പറമ്പ
 144 ഉപൊത്ത പടിഞ്ഞാചറ കണ്ി
 185 ഉപെംതറദമൽ പാടം നിലം

ഉപ്പുനിർമ്മാണം
ഉപെ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപദയാഗിച്ചിരന്ന ഉപകരണങ്ങചളക്കുറിദച്ചാ നിർമ്മാണ 

പ്വർത്തികചളകുറിദച്ചാ ഉള്ള ചതളിവകചളാന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ കടൽചവള്ളം പാട
ങ്ങളിൽ കള്ളിതിരിച്ച് നിറുത്തിവറ്റിച്ച് ഉപ്പുണ്ാക്കുന്നതി ചനക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ സംഘം 
കൃതികളിൽ കാണുന്നുണ്് . അമ്മൂവനാർ എഴുതിയ ഒര അകം കവിതയിൽ;

“ചപരങ്ങ്കടല് ദവട്ടത്തുച്ചിറുകുടി പെരതവർ
ഇരങ്കഴി ചച്ചറുവി നുഴാ അതു ചചയ്
ചവൺകലപെിൻ ചകാവള്ളചാറ്റി
എങ്്രൂഴ് വിടര കുൻറമ് ദപാകുങ്ങ്
കതഴ് ദകാലമണർ കാതൻ മടമകള്
ചില് ദകാചലല് വവള ചതളിർപെിച്ച വരീചി
ചനല്ലിദനചര ചവൺകലചപെന
ദച്ചരി വിവലമാറുകൂറലിൻ മവനയ
വിളിയറി ഞമലി കുവരപെ ചവരരീ ഇയ 

(അപാരമായ കടലിൽചചന്ന് മരീൻപിടിക്കുന്ന ചതാഴിദലാടുകൂടിയ ചചറിയ കുടിലകളിൽ 
ജരീവിക്കുന്ന ചനയ്ൽ നിവാസികൾ കറുത്ത കഴിയാകുന്ന വയലിൽ കാളചകട്ടി ഉഴുതുമറി
കോചത വിളയിച്ച ചവളുത്ത കല്ലുപെിചറെ വിലപറഞ്ഞുചകാണ്് സൂര്യൻ പിളർക്കുകമൂലമു
ണ്ായ വിള്ളലകദളാടുകൂടിയ മലയിചല വഴിയിലൂചട ചചല്ലുന്ന കാളകചള മുടുക്കുന്നതിനുള്ള 
ദകാദലാടുകൂടിയ ഉപ്പുവ്യാപാരികളുചട വാത്ല്യഭാജനവം യൗവന യുക്യും ആയ ഒര 
കാമിനി, പലതരം ചകാത്തുപണിദയാട് കൂടുന്ന, മിന്നുന്ന വളകൾ കിലങ്മാറ് തചറെ 
വകവരീശി നടന്ന് നാഴിചനല്ലിന് നാഴി ചവളുത്ത ഈ കല്ലുചപെന്ന് ദചരിയിൽ സാധനവി
നിമയ വില വിളിച്ചുപറഞ്ഞുംചകാണ്ടു ദപായതിചറെ ഫലമായി അവളുചട ഉച്ചത്തിലള്ള 
ഒച്ച ദകട്ട് ആ ദചരിയിചല കുടിലകളിലള്ള നായ്കൾ ദകാപദത്താചട കുരച്ചുചകാണ്ടുവന്നു’’ 
(വിശവേനാഥൻ നായർ,വിവ: 2015 : 518).

ഉപദഭാഗം/വിനിമയം
നിത്യജരീവിതത്തിചല അവശ്യവസ്തു എന്നനിലയിലള്ള മൂല്യം ഉപെിനുണ്്. അതുചകാ

ണ്ടുതചന്ന അതിചറെ ഉപദഭാഗവം വിപുലമായിരികേണം. എന്നാൽ ഈ വിഭവത്തിചറെ 
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ഉപദഭാക്ാകേൾ ആര് എന്നതിന് വ്യക്മായ ഉത്തരം പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലം 
കടൽത്തരീര വിഭവമായ ഉപെിന് തരീർച്ചയായും ഉൾനാടൻജനത ആവശ്യകോരായിരന്നു 
എന്ന് അനുമാനികോം. കടൽത്തരീരങ്ങളിചല ഉപെളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾനാടുകളിദലകേ് ഉപെ് 
ചകാണ്ടുദപായിരന്നത് ഉമണർ എന്ന വണിക് സംഘങ്ങളായിരന്നു.

ഉമണർ
‘ദകാട്ടിണർ ദവയ്മ്പിൻ ഏട്ടിചല മിവടന്ത
പടവലകേണ്ിപെദരചരറുഴ്തിണിദതാൾ
മുടവലയാവകേ മുഴുവലി മാകേൾ
ചിറുതുവളക് ചകാടുനുമ് ചനറിപടനിവറത്ത
ചപരങ്ങ്കയിചറ്റഴുവക മരങ്കിർകാപെച്
ചിൽപത ഉണവിൻ ചകാള് വളചാറ്റിവ്
പല് ചലരന്തുമണർപതിദപാകുചനടുചനറി
എല് ലിവടകേഴിയുനർദകമമാക’ (59-66)
‘ചചറുതുളയുള്ള ചനടിയനുകത്തിൽ

വലിയ കയറുചകാണ്ടു കാളകചളപ്പൂട്ടിയ ഉപ്പുവണ്ികളാണവ. ചില്ലത്തലപെിൽ പൂങ്കുലയുള്ള 
ആര്യദവപെിചറെ ഇലചമടഞ്ഞ തഴയുടുത്തും ഇടകേിചട പൂപെടലയും ഇലയും ചകട്ടിപെിടിച്ച മറ്റുടു
പ്പുകളും ചുറ്റി അരമറച്ച കാവൽകോരണ്്. കരത്തുറ്റ ഉറച്ച ദതാളുകളും നല്ല ശരരീരബലവമുള്ള 
സുന്ദരഗാത്ൻമാർ, വാങ്ങാൻ വരന്നവദരാട് ചരകേിചറെ വിലപറഞ്ഞ് വിറ്റ് വണ്ിയുചട 
കൂചട നടക്കുന്നു. ധാരാളം കാളവണ്ികദളാചട ഉപ്പുവ്യാപാരികൾ നടന്നുവിൽക്കുന്ന കുഗ്രാമ
ങ്ങളിദലക്കുള്ള േരീർഘദൂരം യാത്കോർകേ് സുരക്ഷിതം തചന്ന’ (ദമലങ്ങത്ത് നാരായണൻ
കുട്ടി, 2000: 119) എന്ന് ചപരമ്പാണാറ്റുപടയിൽ കടിയലൂർ രദ്രൻ കണ്നാരം

‘ദതാൾപുറമ്മവറക്കു നൽകൂർ നുചുപെിൻ
ഉളരിയൽ എമ്പാൽ ഉമട്ടിയർ ഈൻറ’ (ചിറുപാണാറ്റുപെട : 61, 62)
‘ബലിഷ്ഠ വൃ്ഭങ്ങചള പൂട്ടിയ
വണ്ി ചതളിച്ചുവരന്ന
ഉപ്പുവ്യാപാരികൾ’ 

എന്ന് ചിറുപാണാറ്റുപെടയിൽ ഇവടകേഴിനാട്ടുനല്ലൂർ നൽേത്തനും ഉമണചരക്കുറിച്ച് പാടു
ന്നുണ്്.

പരപെനാട്ടിചല സ്ലനാമങ്ങളിൽ നാമമാത്മായാചണങ്കിലം ഉമണരചട സാന്നിധ്യം 
കാണാനായിട്ടുണ്്. ചനടുവ ദേശചത്ത സർചവ്വ നമ്പർ 289 ‘ഉമണന്തറയിൽ കണ്ം നിലം’ 
ആണ്.ഇത് പരപെനാട്ടിചല ഉമണരചട സാന്നിധ്യചത്ത ഉറപെിക്കുന്നു. ഉപ്പുനിർമ്മാണ 
ദകന്ദങ്ങളിൽനിന്ന് ആവശ്യകോരിദലകേ് (ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിദലദകോ ചന്തകളിദല
ദകോ വരീടുകളിദലദകോ) ഉപെ് എത്തിച്ചിരന്ന ഇക്കൂട്ടർ ‘ഇടനിലകോരചട’ നിലയാണ് 
കയ്യാളുന്നത്. ‘വിഭദവാല്പാേകരിൽ നിന്ന് ദവറിട്ട ചതാഴിൽക്കൂട്ടം വിതരണ രംഗദത്തകേ് 
വരന്നതിചറെ സൂചനയാണിചത’ന്ന് രാഘവവാര്യരം രാജൻ ഗുരകേളും നിരരീക്ഷിക്കുന്നു
ണ്്( 2007:78). പരപെനാട്ടിൽ ഏദതാ ചരിത്ഘട്ടത്തിൽ വികസിച്ചു നിന്നിരന്ന ഉപ്പുനിർ
മ്മാണദത്താചടാപെം നിലനിന്ന അതിചറെ വിതരണ സംവിധാനത്തിചറെ ചരിത് സൂചന 
എന്ന നിലയിൽ ദവണം ‘ഉമണന്തറ’ എന്ന ഒചരാറ്റ വളപ്പുദപരിചന മനസ്ിലാകോൻ.

ഒര ഉല്പന്ന(Commodity)ത്തിചറെ നിർമ്മാണദത്താളം തചന്ന പ്ധാനമാണ് 
അതിചറെ ഉപദഭാഗവം . ഒര ചരകേിചന നിർവചിക്കുന്നതും അതിചറെ മൂല്യം നിർണ
യിക്കുന്നതും ആ ചരകേിനുള്ള ഉപയുക്തയാണ്. വിനിമയം അചല്ലങ്കിൽ ഉപദഭാഗം 
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നടക്കുദമ്പാൾ മാത്മാണ് ഒര വസ്തു ചരകോവന്നത്. ഉപെ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയുക്ത 
(utility) യുള്ള ഒര ചരകോണ്.

ചനയ്ൽ തിണയിചല മചറ്റാര വിഭവമായ ഉണകേമരീനിചറെ നിർമ്മാണത്തിനാവ
ശ്യമായ അസംസ് കൃത വസ്തു എന്ന നിലയിലള്ള ഉപയുക്യും പരപെനാട്ടിൽ ഉപെിനുണ്്. 
ഉണകേമരീൻ പരപെനാട്ടിചല ഒര പ്ധാന ഉൽപെന്നമായിരന്നു.പരപെനങ്ങാടിയിൽ നിന്നും 
കയറ്റിയയക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉപെിട്ടുണകേിയ മരീൻ ആണ് എന്ന ദലാഗൻ വ്യക്
മാക്കുന്നുണ്് (60:2009). ഒദര മരീനിചറെ തചന്ന ഇരപദതാളം വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ മൂന്നിയൂർ 
കളിയാട്ടകോവിചല ഉത്വച്ചന്തയിൽ ഉണകേമരീനായി എത്തിയിരന്നു. കളിയാട്ടച്ചന്തയുചട 
പ്ധാനചപെട്ട ഒര ഭാഗം ഉണകേമരീൻ ചന്തയാണ് എന്നതും ശ്ദദ്യമാണ്. ഉണകേമരീനി
ചറെ ഗുണദമന്മ നിശ്യിക്കുന്നത് അതിൽദച്ചർത്ത ഉപെിചറെ അളവിചനയും ഉണകേിയ 
കാലചത്തയും പരിഗണിച്ചാണ്. 

ഇങ്ങചന വ്യത്യസ്തനിലകളിൽ മൂല്യവം ചരകേിചറെ നിലയും (Commodityhood) 
ഉള്ള ഉല്പന്നമാണ് ഉപെ്. അദതസമയം അത് അധികാരത്തിചറെ ഉപകരണം എന്ന 
നിലയിലം പ്വർത്തിച്ചിരന്നു എന്നു കാണാം.

പ്ാചരീന ശാസനങ്ങളിൽ :
ഭരണസവേരൂപങ്ങളുചടയും ദേശവാഴിത്തറവാടുകളുചടയും മറ്റും കണക്കുകളാണ് ശാസ

നങ്ങൾ. അതതുകാലചത്ത രാഷ്ടരീയ ചരിത്ദത്താചടാപെം വിനിമയ മൂല്യങ്ങൾ കൂടി ഇത്തരം 
ദരഖകൾ ഉൾചകോള്ളുന്നുണ്്. ഈ ലിഖിതങ്ങളിചല പരാമർശങ്ങൾ ഉപെിചറെ അധികാ
രബന്വം വിനിമയമൂല്യവം എന്തായിരന്നു എന്ന് മനസ്ിലാകോൻ സഹായകമാവം.

ചകാല്ലവർ്ം 24 (AD 849) ചല തരിസാപെള്ളി ചചദപെട് അയ്യനടികൾ തിരവടികൾ 
എന്ന ദവണാട്ടുരാജാവ് കുരദകേണിചകോല്ലത്ത് മരവാൻ സപരീരിദശാ ചചയ്യിച്ച തരിസാ
പള്ളികേ് നൽകുന്ന ോനപത്മാണ്. ഇതിൽ കുടനാഴി എന്ന വിൽപെന നികുതിചയക്കുറിച്ച് 
പറയുന്നുണ്്. കുടത്തിനു നാഴി , കലത്തിന് ഉഴുകേ് എന്നിങ്ങചന എണ്, ഉപെ് മുതലായ 
സാധനങ്ങൾകേ് നികുതി ചുമത്തിയിരന്നു. “എന്നാണ് ഉപെിചനക്കുറിച്ച് ശാസനത്തിലള്ള 
പരാമർശം.

ചകാല്ലവർ്ം 225 (AD 1080) ചല ചപരന്ന ദക്ഷത്ത്തിചല ഉത്വ നടത്തിപെിന് 
ദക്ഷത്ഭാരവാഹികളും ഉത്വ ഭാരവാഹികളും ദയാഗം കൂടിചച്ചയ്യുന്ന ഏർപൊടുകളാണ് 
ചപരന്ന ശാസനത്തിചല വി്യം. ഇതിൽ ഓദരാരത്തരം അവനവന് നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള 
േിവസം മറ്റു വിഭവങ്ങൾചകോപെം ‘ഇരനാഴിവച്ചയ്തുപ്പും’(രണ്ടുനാഴി വരീതം ഉപെ് ) ദക്ഷത്
ത്തിദലകേ് നദല്ണ്തുണ്്. 

1225-ചല വരീരരാഘവ പട്ടയം, വർത്തകപ്മുഖനായ ഇരവിദകാർത്തന് നൽകിയ 
അവകാശങ്ങചളക്കുറിച്ചുള്ള ദരഖയാണ്. ഈ അവകാശങ്ങളിൽ ഉപ്പുകുറുകേലിചറെ 
കുത്തകയും ഉൾചപെടുന്നു.

പല കാലങ്ങളിചല ശാസനങ്ങളിൽ ഉപെ് പലനിലകളിൽ പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നു. തരിസാ
പെള്ളി ശാസനത്തിൽ നികുതി ചുമത്താവന്ന ഒര വിഭവമാണ് ഉപെ്. എന്നാൽ ദക്ഷത്കാര്യ 
നടത്തിപെിനാവശ്യമായ ഒര വിഭവം എന്ന നിലയാണ് ചപരന്ന ശാസനത്തിൽ ഉപെിന്. 
വരീരരാഘവ പട്ടയത്തിൽ ഇരവിദകാർത്തനചറെ അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഉറപെികോനുള്ള 
ഒര വിഭവമായി ഉപെ് നില്ക്കുന്നു.

ഉപ്പു നിർമ്മാണചത്തയും ഉപെിചറെ സംഭരണ വിതരണ സദങ്കതങ്ങചളയും കുറിച്ചുള്ള 
അറിവകൾ പരപെനാട്ടിചല വളപ്പു ദപരകളുചട വിശകലനത്തിൽ നിന്നും മനസ്ിലാകോൻ 
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കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. ചനയ്ൽ തിണയുചട ഭാഗമായ പരപെനാടിറെ സവിദശ്മായ ഭൂമി ശാസ്ത്രവം 
ഉപെ് നിർമ്മാണചത്ത നിർണ്യിച്ചിട്ടുണ്്. പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുചട കാലദത്താളം പഴകേമുള്ള 
ഉപ്പു നിർമ്മാണ-വിനിമയ സൂചനകൾ പരപെനാട്ടിചല അധിവാസത്തിചറെയും ജരീവിത
സംസ്ാരത്തിചറെയും ചരിത്ം ദരഖചപെടുത്തുന്ന അറിവരൂപങ്ങൾ ആയി മനസ്ിലാകോം.

1. പറമ്പ് /വളപെ് /കുടിയിരിപ്പുകൾ (field name) എന്ന നിലയിലാണ് ഓദരാ തുണ്് 
ഭൂമിദയയും വ്യവഹരിച്ചുദപാന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വ്യവഹാരങ്ങചള ക്രമചപെടുത്തി ദരഖചപെടുത്തി 
ചവച്ചതാണ് ചസറ്റിൽചമറെ് രജിസ്ററുകൾ. ഫരീൽഡ് നമ്പർ, വളപെ് ദപര്, വകവശകോരൻ/
കാരി, ഭൂമിയുചട തരം, വിള, ഭൂമിയുചട സവേഭാവം, മണ്ിചറെ ഇനം, വിസ്തരീർണ്ം, നികുതി, 
പട്ടയത്തിചറെ ഇനം എന്നിങ്ങചന ഓദരാ വളപെിദനയും സംബന്ിക്കുന്ന സൂക്ഷമായ അറി
വകളുചട സഞ്യമാണ് ഇത്. ചസറ്റിൽചമറെ് ഓഫരീസർ ആയിരന്ന സി.എ. ഇന്നസ് ആണ് 
1905-ൽ ഇത് തയ്യാറാകേിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ദരഖാസഞ്യത്തിൽ നിന്ന് പരപെനാടിചറെ 
അചല്ലങ്കിൽ പഴയ ഏറനാട് താലൂകേിചറെ ഭാഗമായ അരിയല്ലൂർ, ഉള്ളണം, തിരൂരങ്ങാടി, 
തൃക്കുളം, ചനടുവ, പഴഞ്ന്നൂർ, പള്ളിക്കുന്ന്, പരപെനങ്ങാടി എന്നരീ ദേശങ്ങളുചട (Village) 
ഫരീൽഡ് /സർദവ്വ നമ്പർ, വളപ്പുദപര്, ഭൂപടം (Map) എന്നിവയാണ് ഈ പഠനത്തിന് 
അടിസ്ാനസാമഗ്രികളായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1.  ദലാഗൻ, വില്യം, 2009, മലബാർ മാനവേൽ (വിവർത്തനം ടി.വി. കൃഷ്ണൻ), മാതൃഭൂമി
2.  രാഘവവാര്യർ, എം.ആർ., 2014, മദ്്യകാല ദകരളം സവേരൂപനരീതിയുചട ചരിത്പാഠങ്ങൾ, 

സാഹിത്യ പ്വർത്തക സഹകരണ സംഘം, ദകാട്ടയം
3.  വിശവേനാഥൻ നായർ, ചനന്മാറ പി. ( വിവ.), 2015, അകനാനൂറ് , ദകരള സാഹിത്യ അകോേമി, 

തൃശ്ശൂർ. 
4.  നാരായണൻ കുട്ടി ദമലങ്ങത്ത്.( വിവർത്തനം), 2000, പത്തുപൊട്ട്, ദകരള സാഹിത്യ അകോേമി, 

തൃശ്ശൂർ. 
5.  രാഘവവാര്യർ, രാജൻ ഗുരകേൾ, 2007, ദകരള ചരിത്ം, വള്ളദത്താൾ വിേ്യാപരീഠം, ശുകപുരം
6.  പേ്മനാഭപിള്ള, ശ്രീകദണ്ഠശവേരം ജി., 2013, ശബ്ദതാരാവലി, സാഹിത്യ പ്വർത്തക സഹകരണ 

സംഘം, ദകാട്ടയം
7.  രത്മ്മ, ചക., 2005, പ്ാചരീന ശാസനങ്ങളും മലയാള പരിഭാ്യും, സാംസ്ാരിക പ്സിദ്രീകരണ 

വകുപെ്



ദകരളവർമ്മയുചട അവതാരികകൾ: 
വിമർശനാത്മകപഠനം

രമ്യ എൻ.
ഗദവ്ക, മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ ദകാദളജ്, ദകാഴിദകോട്

1845 മുതൽ 1914 വചരയുള്ള ഏഴുേശകങ്ങളാണ് ദകരളവർമ്മയുഗം എന്ന ദപരിൽ 
മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ അറിയചപെടുന്നത്. അച്ചടിയുചട പ്ചാരം, പത്മാസികകളുചട 
പ്സിദ്രീകരണം, ചകാദളാണിയൽ ചിന്താധാരകളുചട കടന്നുവരവ്, ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാഭ്യാസ
ത്തിചറെ പ്ചാരം, നദവാത്ാനാശയങ്ങളുചട  പ്ചാരം, അവയുചട പ്വർത്തനം, സർകോർ 
ആഭിമുഖ്യത്തിലള്ള നാട്ടുഭാ്ാവിേ്യാലയങ്ങളുചട പ്വർത്തനം, പാഠപുസ്തകനിർമ്മാണം, 
ഗേ്യപേ്യസാഹിത്യങ്ങചള പരിദപാ്ിപെിക്കുന്നതിനുള്ള ദബാധപൂർവശ്മം തുടങ്ങിയവ 
ഈ കാലഘട്ടത്തിചല പ്ദത്യകതകളാണ്. ചരിത്ത്തിചല ഈ നിർണ്ായക പരിണാ
മപ്ക്രിയയിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിചല അഭിനിദവശങ്ങൾക്കും അഭിപ്ായങ്ങൾക്കും 
േിശാദബാധവം ദനതൃതവേവം നല്ി എന്നുള്ളതാണ് ദകരളവർമ്മചയ പ്സക്നാക്കുന്ന 
സന്ദർഭം. 

കാവ്യാേർശം
ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാഭ്യാസം സിദ്ിച്ചവരായിരന്നു ദകരളവർമ്മയുൾചപെചടയുള്ള 

അന്നചത്ത പ്മുഖ സാഹിത്യകാരന്മാർ. സംസ്കൃതജാനികളും സംസ്കൃതാഭിമാനികളു
മായിരന്നു അവർ. സാഹിത്യചരിത്കാരന്മാരം നിരൂപകരം യാഥാസ്ിതികപക്ഷ
ത്താണ് ദകരളവർമ്മചയ പ്തിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. േവേിതരീയാക്ഷരപ്ാസചത്ത സംബന്ിച്ചുള്ള 
അദദേഹത്തിചറെ നിലപാടാണ് ഇതിനു പ്ധാന കാരണം. പ്ാസപക്ഷവാേിയായിരന്നു 
ദകരളവർമ്മ. “ഭാ്ാകവിതയിൽ പ്ാസനിർബന്ം കൂടാതിരന്നാൽ പേ്യങ്ങൾകേ് അധി
ലാളിത്യമുണ്ാകുചമന്നുള്ളതു വാസ്തവമാചണങ്കിൽ ഭാ്ാഗേ്യങ്ങൾക്കു തേധികമായ ലാളി
ത്യമുണ്ായിരിക്കുചമന്നുള്ളത് അതിലമധികം വാസ്തവമാകചകാണ്് ഭാ്ാപണ്ഡിതന്മാർ 
പേ്യനിർമ്മാണത്തിൽ പ്വർത്തികോതിരികേയാണദല്ലാ ദവണ്്. അതുചചയ്യാതിരിക്കു
ന്ന സ്ിതിക്കു ഭാ്ാകവിതയിൽ യഥാശക്ി പ്ാസചത്ത നിർവഹിച്ചുചകാണ്ടുദപാക
തചന്നയാണ് ദവണ്ത് എന്നാണ് എചറെ പക്ഷം” (പ്സ്താവന, അന്യാപദേശശതകം). 
മയൂരസദന്ദശവം (1884) അന്യാപദേശപരിഭാ്യും (1902) േവേിതരീയാക്ഷരപ്ാസചത്ത 
അനുവർത്തിച്ചുചകാണ്് ദകരളവർമ്മ രചിച്ച പ്ധാനകാവ്യങ്ങളാണ്. 
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േവേിതരീയാക്ഷരപ്ാസദത്താടുള്ള താല്പര്യം, മണിപ്വാളവശലി പിന്തുടർന്നുചകാ
ണ്ടുള്ള കൃതികളുചട രചന, സംസ്കൃതഭാ്ദയാടുള്ള അതിരകവിഞ്ഞ അഭികാമ്യം എന്നരീ 
സാഹിത്യേർശങ്ങചള ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ മലയാളഭാ്യുചടയും സാഹിത്യത്തിചറെയും 
ആധുനികരീകരണത്തിനായി പ്വർത്തിച്ച മാതൃഭാ്ാഭിമാനിയാണ് ദകരളവർമ്മ. വിവിധ
വിജാനശാഖകളിചല കൃതികൾചകേഴുതിയ അവതാരികകൾ ഇതിനു ചതളിവകളാണ്. 
ഭാ്യുചട വളർച്ചയ്കം വികാസത്തിനും എചന്തല്ലാം പ്തിസന്ികളാണുള്ളചതന്ന് സൂക്ഷ
ദൃഷ്്യാ കണ്റിയുക, അത് വായനകോർകേ് മനസ്ിലാകേിചകാടുക്കുക, തരണം ചചയ്യുന്ന
തിനായി പുതുതലമുറയിചല എഴുത്തുകാചര ദപ്ാത്ാഹിപെിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമ
ങ്ങളാണ് അവതാരികകളിലൂചട ദകരളവർമ്മ വകചകോണ്ത്. 

അവതാരിക—സവിദശ്തകൾ
അകോലയളവിലിറങ്ങിയ ഒട്ടുമികേ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദകരളവർമ്മയുചട സർട്ടിഫികേറ്റു

കദളാചടയാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. എ.ഡി. ഹരിശർമ പറയുന്നതുദനാക്കുക. “അദദേ
ഹത്തിചറെ വാങ്മൂലദമാ ദരഖാമൂലദമാ ആയ ദപ്ാത്ാഹനംമൂലം അരയും തലയും 
മുറുകേി അന്ന് അരങ്ങത്തു പ്ദവശിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരചട സംഖ്യ കുറചച്ചാന്നുമല്ല. 
അകോലത്തു പുറചപെട്ടിരന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒര വലിയ ഭൂരിപക്ഷം വലിയദകായിത്ത
മ്പുരാചറെ സാക്ഷ്യപത്ങ്ങദളാടുകൂടിയവയായിരന്നു (രണ്ടു സാഹിത്യനായകന്മാർ, പു. 
166)  ദകരളവർമ്മതചന്ന പ്ിയസുഹൃത്ത് ചന്തുദമദനാന് അയച്ച കത്ത് ഈ വസ്തുതചയ 
ബലചപെടുത്തുന്നുണ്്. “വാസ്തവം പറയുന്നതിനാൽ ഇദപൊൾ നടത്തിവരന്ന സാഹിത്യവ്യ
വസായംദപാചല മചറ്റാന്നും എചന്ന മു്ിപെിക്കുന്നില്ല ദവചറാന്നിനും. പരിദശാധനയ്കം 
ഈയിടയ്കവന്നുദചരന്ന പുസ്തകങ്ങൾകേ് അവസാനമില്ല. പലദപൊഴും അവയ്ക് അവതാരിക 
എഴുതുന്നതിനും ശല്യചപെടുത്തുന്നുണ്്. ഒര കാലത്ത് ഇചതല്ലാം ഉദന്മ്കരമായ വ്യവസാ
യമായി എനിക്കുദതാന്നിയിരന്നു. എന്നാൽ ഇദപൊഴാകചട്ട കുന്നുദപാചല വന്നുകിടക്കുന്ന 
വകചയഴുത്തു പ്തികൾദനാകേി എചറെ മനസ്സുമുട്ടി” (ദകരളവർമ്മദേവൻ, പു. 165). പരി
ദശാധനയ്കായി ദകരളവർമ്മചയ സമരീപിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥാധിക്യചത്തയാണ് ഇതു സൂചിപെിക്കു
ന്നത്. പാശ്ാത്യവം പൗരസ്ത്യവമായ ഭാ്കളിലം വിവിധ വിജാനശാഖകളിലമുള്ള 
പാണ്ഡിത്യം, സംസ്കൃതത്തിലം മലയാളത്തിലമായി ധാരാളം കൃതികളുചട കർത്തൃതവേം, 
പാഠപുസ്തകകമ്മിറ്റി, ഭാ്ാദപാ്ിണിസഭ എന്നിവയുചട അധ്യക്ഷപേവി ഇവചയല്ലാം 
അദദേഹചത്ത മലയാളസാഹിത്യത്തിചല നായകതവേപേവികേ് അർഹനാകേിത്തരീർത്തു. 
“ദകരളവർമ്മ വലിയദകായിത്തമ്പുരാചറെ ദനതൃതവേമില്ലാചത തിരവിതാംകൂറിചലന്നല്ല, 
ദകരളത്തിലാകമാനവം ശ്ദദ്യങ്ങളായ സംഘടിത ശ്മങ്ങചളാന്നും സാഹിത്യരംഗ
ത്തു വന്നിട്ടില്ല. അന്നചത്ത പത്ങ്ങൾ, സംഘടനകൾ സാഹിത്യനായകന്മാർ, കവിയ
ശുഃപ്ാർത്ികൾ, ഇതരരംഗങ്ങളിചല പ്മുഖവ്യക്ികൾ, ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാം 
ദകരളവർമ്മചയ ബഹുമാനിച്ചിരന്നത് ദകരളസാഹിത്യചക്രവർത്തിയായിട്ടാണ് ” 
(പന്മന രാമചന്ദൻനായർ, നവയുഗശില്പി രാജരാജവർമ്മ, പു. 33-34). ദകരളവർമ്മയുചട 
ഈ നായകത്തപേവിയാണ് എഴുത്തുകാചര തങ്ങളുചട കൃതികളുചട പരിചയങ്ങൾകോയി 
അദദേഹത്തിനടുദത്തകേ് എത്തിച്ചത്. സാഹിത്യത്തിലം സമൂഹത്തിലം പ്സിദ്ിയുള്ള 
വ്യക്ി തങ്ങളുചട ഗ്രന്ഥത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയാൽ കൃതികേ് പ്ചാരവം പ്സിദ്ിയും 
ലഭിക്കും എന്ന ധാരണയാവാം ഇതിനുപിന്നിലള്ളത്. 

സാഹിത്യത്തിചറെ നവരീകരണം, ചലനാത്മകത, വികസനം എന്നിവയ്ക് പ്ധാനമായും 
മൂന്നുതരം സവിദശ്തകദളാടുകൂടിയ അവതാരികകാളാണ് ദകരളവർമ്മ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
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1. ദപ്ാത്ാഹനപരം
ദകരളവർമ്മയുചട അവതാരികകളുചട പ്ധാനസവിദശ്ത അവ ദപ്ാത്ാഹന

പരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല പുസ്തകങ്ങചളയും ചരീത്ത പുസ്തകങ്ങചളയും അദദേഹം 
ഒരദപാചല ദപ്ാത്ാഹിപെിച്ചു. ഗ്രന്ഥേൗർലഭ്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രരീതി 
കാലസ്ിതികേ് ദയാജിച്ചതായിരന്നു എന്ന് സുകുമാർ അഴരീദകോട് ദരഖചപെടുത്തുന്നുണ്്. 
“ഒര സാഹിത്യത്തിചറെ ചരിത്പരമായ ഒര സവിദശ് പ്തിസന്ിയിൽ അതിചറെ 
വളർച്ചയ്ക് എന്തു നയം വിമർശനത്തിൽ വകചകോള്ളണം എന്ന് ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച 
ഒര സാഹിത്യനായകചറെ ഈ ലക്ഷ്യം വിശാലതരമായ വിമർശനലക്ഷ്യമാചണന്ന് 
പറദയണ്തില്ലദല്ലാ” (മലയാളസാഹിത്യവിമർശനം, പു. 54). ഉള്ളൂരിചറെ ‘ഒര ദനർച്ച’യ്ക് 
ദകരളവർമ്മ എഴുതി. “പച്ചമലയാളത്തിൽ ചില കൃതി ഇതിനുമുമ്പിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള
തായി ദതാന്നുന്നു. അന്ന് ഈ പ്കൃതകൃതിചയദപൊചല മനസ്ിചന ആവർജ്ിച്ചിട്ടിചല്ലന്നു
ള്ളതു നിശ്യംതചന്ന. ദേവരീവി്യമായ രതിഭാവവം അതിദകാമളമായ മലയാളത്തിചറെ 
ഭംഗിയുംകൂടി ഈ കൃതിചയ ഭാ്ാകാവ്യങ്ങളിൽവച്ചു ഒരത്തമസ്ാനത്തിന് അർഹമാ
കേിത്തരീർത്തിട്ടുണ്് ” (തിരചവഴുത്ത്, പു. 11). പേ്യരൂപത്തിലള്ള അനുദമാേനങ്ങളും 
സുലഭമായി എഴുതിയിട്ടുണ്്. എസ്്. ചകാച്ചുനാഥൻ ചാന്നാരവർകൾ രചിച്ച ‘അശവേലക്ഷണം 
മണിപ്വാള’ത്തിന്

ചാരതവേം വാകേിദനറുന്ന
ചാന്നാറാം ചകാച്ചുനാഥനാൽ
ചമയ്കചപെചട്ടാരരീ ‘അശവേ
ലക്ഷണം’ നല്ല ശിക്ഷയായ്

എചന്നഴുതി. ആറ്റുകാൽ എസ്. ശങ്കരപെിള്ളയുചട ‘വിന്്യമർേനവം മദനാവൃത്തവം’ (കിളി
പൊട്ട് ), വി.ചക. ദജാസഫ് മാപെിളയുചട ‘അത്ഭുതപ്സവം തുള്ളകേഥ’, രവിവർമ്മ ദകായി
ത്തമ്പുരാചറെ ‘ഉ്ാകല്യാണം ഭാ്ാചമ്പു’ (രണ്ാംപതിപെ് ) തുടങ്ങിയ കൃതികൾചകേല്ലാം 
പേ്യരൂപത്തിലള്ള ദപ്ാത്ാഹനങ്ങളാണ് ദകരളവർമ്മ നല്ിയിട്ടുള്ളത്. 

ദകരളവർമ്മയുചട അതിരകവിഞ്ഞ ദപ്ാത്ാഹന നടപടിചകേതിചര അഭിപ്ായ
ങ്ങളുണ്ായിട്ടുണ്്. “ആശ്ിതവാത്ല്യതിമിരംചകാണ്ടു ദകരളവർമ്മ ഭാ്യിലണ്ാകുന്ന 
എല്ലാകൃതികളിലം നല്ല പുസ്തകങ്ങളും നല്ല കവിതകളുമല്ലാചത കാണുന്നില്ല എന്നും പിത്ത
കാമിലബാധിച്ച ഒര മനു്്യൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മഞ്ഞനിറത്തിൽ കാണുന്നദപാചല
യാണ് ‘ദകരളവർമ്മിയ’ബാധിതനായ തിരദമനി എല്ലാം നല്ലതായി കാണുന്നചതന്ന് 
മൂർദകോത്ത് അഭിപ്ായചപെടുന്നു” (പത്ാധിപക്കുറിപെ്, ദകരളചിന്താമണി, നാലാം പുസ്തകം, 
ലകേം 9,10)

2. വിമർശനാത്മകം
സാഹിത്യചത്തസംബന്ിച്ചുള്ള ദകരളവർമ്മയുചട കാഴ്ചപൊടുകളും നിരൂപണതത്തവേ

ങ്ങളും അടങ്ങിയവയാണ് അദദേഹത്തിചറെ അവതാരികകൾ. സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാരചട 
സാഹിത്യസിദ്ാന്തങ്ങചള അടിസ്ാനചപെടുത്തിയാണ് അദദേഹം കൃതികചള വിലയിര
ത്തുന്നത്. ‘ഉ്ാകല്യാണം ഭാ്ാചമ്പു’വിചന, കൃതിയിചല അർത്ം, ശബ്ദഭംഗി, രസഭാ
വപുഷ്ി, അലങ്കാരപ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്ദ്യൂന്നിചകോണ്് പേ്യരൂപത്തിലള്ള 
അവതരണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

അത്യർത്സരളതവേദമാചടാഴുകുമശ്ബ്ദങ്ങദടഭംഗിയും
പ്ത്യർത്ം രസഭാവ പുഷ്ിദയാടലങ്കാര പ്കാരങ്ങളും
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സ്തുത്യർത്ം പറകേല്ലാതിങ്ങിവിലസുന്നത് പ്ബദന്മദനാ-
രത്യർത്ംഭവിതാകഥംനകവിതാവസ്ാമനി്ാവതാം

ചക.സി. ദകശവപെിള്ള പ്സിദ്രീകരിച്ച ‘്ഷ്ിപൂർത്തി്ഷ്ി’കേ് “മലയാളഭാ്യിൽ 
ഇത് ചാതുര്യവം അലങ്കാരപുഷ്ിയും, ചമൽകോരവം, സഹൃേയഹൃേയാഹ്ാേകതവേവം ദചർ
ന്നിട്ടുള്ളതായി ഒര കവിത ഇതിനു മുൻപിൽ ഞാൻ കണ്ിട്ടില്ല” എന്ന അഭിപ്ായമാണ് 
ദരഖചപെടുത്തിയത്.

ദകരളവർമ്മയുചട അവതാരികകളിൽ ഭൂരിഭാഗവം ഭാ്ാനിരൂപണങ്ങളാണ്. 
കൃതിയുചട ഗുണം അതിചറെ ഭാ്യുമായി ബന്ിപെിച്ചുചകാണ്ാണ് അദദേഹം അവതരി
പെിക്കുന്നത്. ദനാവൽ, കവിത, നാടകം തുടങ്ങി സാഹിത്യരൂപം ഏതായാലം അതിൽ 
പ്യുക്മായിരിക്കുന്ന ഭാ്യുചട ഗുണദോ്നിരൂപണം നിർവ്വഹിക്കുകയാണദദേഹം. 
മുകളിൽ നല്ിയ ഉോഹരണങ്ങൾക്കുപുറചമ കട്ടകേയത്തിൽ ചചറിയാൻ മാപെിളയുചട 
‘വില്ലാൾചവട്ടം’ നാടകത്തിചറെ ‘തിരചവഴുത്ത് ’ ശ്ദ്ിക്കുക, “ഇതിൽ ശംഗാരരസസ്ഫൂർ
ത്തി അഗ്രാമ്യമായ വിധത്തിൽ വരാവന്നിടദത്താളം രാജാവിചറെയും രാജിയുചടയും 
മന്ത്രിയുചടയും രചിരയുദടയും സംഭാ്ണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്്. സംദഭാഗശംഗാരം വര
ത്തരീട്ടിചല്ലന്നുള്ളത് ഒര വിധത്തിലം ന്യൂനതയ്ക ദഹതുവാകുന്നതല്ല. അവിടവിചട ഞാൻ 
കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൂചനകളാൽ എചറെ അഭിപ്ായം വിശേമാകുന്നതാണ്. ‘സകലത്’ ഇത്യാേി 
പ്ദയാഗങ്ങചളക്കുറിച്ചും ചിലടത്ത് പ്സാേം ദപാരായ്ചകാണ്ടും സംശയചിഹ്നങ്ങളും അധി
കപ്സംഗമായി ചില പാഠദഭേങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുള്ളവചയ യദഥഷ്ം സവേരീകരിച്ചുചകാള്ളണം”. 
കൃതിയുചട ഭാവദത്തകോൾ രൂപത്തിനു നല്കുന്ന ഈ പ്ാധാന്യം ദകരളവർമ്മയ്ക പുറചമ 
അദദേഹത്തിചറെ സമകാലികരായ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ, സി.പി. അചയുതദമദനാൻ, 
ഉള്ളൂർ തുടങ്ങിയവരിലം കാണാം. മാനകഗേ്യഭാ് (Standardized Prose)ദപാലം 
രൂപചപെടാതിരന്ന അകോലത്ത് സാഹിത്യനിരൂപണം ഭാ്ാനിരൂപണമായി പരി
ണമിച്ചതിൽ അത്ഭുതചപെടാനിചല്ലന്ന എൻ. സാമിചറെ നിരരീക്ഷണം (ദകരളവർമ്മയുചട 
സാഹിത്യവിമർശനങ്ങൾ, ദകരളവർമ്മ സ്മരണ, പു. 110) പ്സക്മാണ്. 

ഗുണാംശങ്ങചള വിസ്താരമായി പ്തിപാേിക്കുകയും ദോ്ഭാഗങ്ങചള സൂചനചകാണ്ടു 
നിർദദേശിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന നിരൂപണപദ്തിയായിരന്നു അദദേഹത്തിദറെത്. പന്തളം 
ദകരളവർമ്മയുചട ‘രഗാംഗേചരിതം’ അവതരിപെിക്കുന്നത് മികച്ച ഉോഹരണമാണ്. 
“ഭാ്ാനിയമങ്ങൾ ‘അവ്യവസ്ിതിതമായി’രന്ന അകോലത്ത് പുറചപെട്ടിട്ടുള്ള ഏതു ഭാ്ാ
കൃതിയിലം ദയനദകനപ്കാദരണ ആദക്ഷപത്തിന് അവകാശമുള്ളതായി കാണചപെടുന്ന 
സ്ിതിക്കു ഗുണാംശങ്ങചള കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ദോ്ഭാഗങ്ങചള സൂചനചകാണ്ടു 
നിർദദേശിക്കുകയുമദത് പ്ദയാജനകരമായിരിക്കുന്നത് ” (എം.ആർ. ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ, 
ദകരളവർമ്മദേവൻ, 169).

ചന്തുദമദനാചറെ ‘ശാരേ’ ദനാവലിന് ദകരളവർമ്മ എഴുതിയ മുഖവരയിൽ ഒര യഥാർഥ 
വിമർശകചന കാണാം. ദനാവലിചല കഥാപാത്ങ്ങചള നിരൂപണം ചചയ്യുന്നതുദനാക്കുക: 
“ ‘ശാരേ’ പാത്സൃഷ്ിചാതുര്യത്തിൽ ‘ഇന്ദുദലഖ’ചയ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുതചന്ന 
പറദയണ്താചണന്നു ദതാന്നുന്നു, എങ്കിലം അയാചളദപൊചല ഒരവചന നാം എവിചടദയാ 
കണ്ിട്ടുണ്ദല്ലാ എന്നാണ് വായനകോർകേ് ദതാന്നുന്നത്. അയാളുചട സർപെദൃഷ്ിദയയും 
മറ്റും കവിയുചട മദനാേർപെണത്തിൽ വാക്പ്സരപ്കാശസാന്നിദ്്യത്താൽ പ്തിഫലിച്ചു 
നാം വാസ്തവത്തിൽ കാണുന്നു”. “ശംഗാരസ്പർശമുചണ്ങ്കിദല ഇതിവൃത്തത്തിനു ചകാഴുപ്പും 
ജാത്യവം വരൂ എന്നു വല്ലവരം ഭ്രമിക്കുന്നുചണ്ങ്കിൽ അവർ ‘ശാരേ’ വായിച്ചുദനാകേചട്ട. 
ഇതിൽ നായകൻ ഏചതന്നുതചന്ന തരീർച്ചചപെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നായിക ശാരേ തചന്ന. 
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എന്നാൽ കന്യകയ്ക യൗവനം ആർജികോൻ ദപാകുദന്ന ഉള്ളൂ. ഇന്ദുദലഖയ്ക് ശംഗാരം 
അധികചപെചട്ടങ്കിൽ ശാരേയ്ക് അത് ഒട്ടും അധികമായി കാണുന്നില്ല. രാഘവദമദനാചറെയും 
കണ്ൻദമദനാചറെയും സംഭാ്ണം സൂരിനമ്പൂരിയും ഇന്ദുദലഖയും തമ്മിലള്ള സല്ലാപദത്ത
കോൾ ഒരപടി ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നു.”

ഉള്ളൂരിചറെ ‘ഉമാദകരള’ത്തിന് ദകരളവർമ്മ എഴുതിയ അവതാരികയും നിരൂപണ
ചമന്ന നിലയ്ക് ശ്ദദ്യമാണ്. തചറെ ദനതൃതവേത്തിൽ നടന്ന പ്ാസയുദ്ത്തിചറെ ചകാട്ടി
കേലാശമായിരന്നു ആ മഹാകാവ്യചമങ്കിലം അദദേഹം ആ നിരൂപണത്തിൽ മുഖ്യമായി 
ഊന്നിയത് കവിയുചട രാജപ്മാധിഷ്ഠിതമായ പാരമ്പര്യചത്തയും അതുമായി ബന്ചപെട്ട് 
കൃതി നല്ാനിടയുള്ള സംസ്ാരചത്തയും കുറിച്ചാണ്. ഗ്രന്ഥകാരചനക്കുറിച്ചുള്ള ദബാധം, 
കൃതി എന്ന മാധ്യമചത്ത സമഗ്രമായി പരിചയചപെടുത്തൽ, കൃതിയുചട സാംസ്ാരിക പ്തി
ബദ്ത വ്യക്മാകേൽ, വായനകോരചറെ അനുഭവം നിർണയികേൽ, മറ്റു കൃതികളുമായുള്ള 
താരതമ്യം ഇചതല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് സൂക്ഷിച്ചു പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ ഈ അവതാരിക 
(കല്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ, മലയാളസാഹിത്യചരിത്ം, പു. 231)

3. വിജാനപ്ചാരണം
തചറെ പരിദശാധനയ്കായി അയക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുചട മുൻവിഭവവമായി ബന്ചപെ

ട്ടുചകാണ്് ദകരളവർമ്മ നിരവധി വിജാനശാഖകളിചല കൃതികൾകോയി ആഹവോനം 
ചചയ്തു. ഗ്രന്ഥോരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ദകരളവർമ്മയുദടത്. സർവകലാശാ
ലയിൽ മലയാളഭാ്ചയ ഉപഭാ്യായി സവേരീകരിച്ച് അതിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങചള നിശ്യി
ദകേണ് ദവളയിൽ കഥകളിപൊട്ടുകദളയും ഗുണ്ർട്ടിചറെ വ്യാകരണദത്തയും ഗേ്യകൃതികളുചട 
കൂട്ടത്തിൽ ഗണിദകേണ് സാഹചര്യമാണ് അദദേഹത്തിനുണ്ായിരന്നത്. അതുചകാണ്ടു
തചന്ന മലയാളത്തിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ാകുന്നതിനായുള്ള ആസൂത്ിതപദ്തിക
ളാണ് അവതാരികകളിലൂചട അദദേഹം ആവിഷ്രിച്ചത്. ഒര ഭാ്യുചട ഉൽകേർ്ചത്ത 
പരിദച്ഛേിക്കുന്നത് അതിലള്ള ഗേ്യഗ്രന്ഥങ്ങളുചട എണ്ംചകാണ്ാചണങ്കിൽ മലയാളഭാ
്യുചട അവസ് ആേ്യാപി ദശാചനരീയമായിത്തചന്ന ഇരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ 
നല്ി ധാരാളം ഗേ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുത്തിനായി ദപ്ാത്ാഹിപെിക്കുന്ന അവതാരികയാണ് 
‘ഗേ്യമാലിക’യുദടത്. ചരിത്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ാദകണ് ആവശ്യകത ഓർമ്മിപെിക്കുന്നതാണ് 
‘അക്ബർ’ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ജരീവചരിത്ഗ്രന്ഥങ്ങളുചട നിർമ്മാണത്തിനായി 
ദപ്രിപെിക്കുന്നതാണ് ‘ഇന്ത്യയിചല മഹാൻമാർ’, ‘മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം’ എന്നിവയുചട 
അവതാരികകൾ. വകചയഴുത്തുപ്തികചള അച്ചടിയുചട സാദങ്കതികതയിദലകേ് പരി
വർത്തിക്കുന്ന പ്വണതചയ ദപ്ാത്ാഹിപെിക്കുന്നതാണ് ചറഡ്യാർ പ്സിദ്രീകരിച്ച 
‘കുഞ്ൻനമ്പ്യാരചട ഓട്ടൻതുള്ളൽ 30 കഥകൾ’ചകേഴുതിയ അഭിപ്ായക്കുറിപെ്. 

ഉപസംഹാരം
സാഹിത്യത്തിചറെയും സമൂഹത്തിചറെയും നവരീകരണത്തിനായി പുദരാഗമനപര

മായ ആശയങ്ങളാണ് അവതാരികകളിലൂചട ദകരളവർമ്മ പങ്കുവച്ചത്. സവേകൃതികളിൽ 
മണിപ്വാളവശലിദയാട് അതിരകവിഞ്ഞ ആേരവ്പുലർത്തുന്ന അദദേഹം മറ്റുള്ളവരചട 
കൃതികചള പരിദശാധിച്ച് അഭിപ്ായം ദരഖചപെടുത്തുന്ന ദവളയിൽ ലളിതവം സുന്ദരവമായ 
ഗേ്യവശലിയാണ് സവേരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ഒര വിമർശകനായാണ് അവതാരികകളി
ലൂചട അദദേഹം പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നത്. 
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9. ദഡാ. രാമചന്ദൻനായർ ചക., (സമ്പാ.), ദകരളവർമ്മസ്മരണ, ദകരളഭാ്ാഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരവന
ന്തപുരം: 1995.

10. സുകുമാർ അഴരീദകോട്, മലയാളസാഹിത്യവിമർശനം, വള്ളദത്താൾ വിേ്യാപരീഠം, ശുകപുരം: 1981.



പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ
ദഡാ. നിബുലാൽ ചവട്ടൂർ

മലയാളവിഭാഗം, ചസറെ്ദതാമസ് ദകാചളജ്, ദകാഴദഞ്രി

സംസ്ാരനിർമിതികേ് അടിത്തറപാകുന്നതിൽ കലയ്കള്ള പങ്ക് ഏചറയാണ്. മനു്്യ
ജരീവിതദത്താളംതചന്ന പഴകേമുണ്് നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾകേ്. ജരീവിതത്തിചറെ നിലനില്പ ് 
പ്തിദരാധം, ആചാരം, വിശവോസം, വിദനാേം, എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മികേ 
നാദടാടികേലാരൂപങ്ങളും. കൂട്ടായ്യുചടയും  സംഘദബാധത്തിചറെയും അടിസ്ാനത്തി
ലാണ് ഇവ രൂപചപെട്ടിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹിക ജരീവിതം സുസാധ്യമാക്കുകചയന്ന  കർത്തവ്യം 
ഇവയിൽ അന്തർലരീനമാണ്. പാരമ്പര്യവമായി ഗാഢബന്ം പുലർത്തുന്നവയാണ് നാദടാ
ടികേലാരൂപങ്ങചളല്ലാം തചന്ന. അതുചകാണ്ടുതചന്ന അവയ്ക് പ്ാക്നതയും ഉണ്്. പരമ്പ
രാഗതമായി തലമുറകളിലൂചട വകമാറ്റം ചചയ്യുന്നവയാണ് നാദടാടികേലകൾ. തലമുറക
ളിലൂചട വകമാറ്റം ചചയ്് ഇന്നും പ്ാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങൾകേിടയിലം ചില പ്ദത്യക 
സമുോയങ്ങളിലം നിലനില്ക്കുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ ഏചറയാണ്. പ്ാദേശികമായി മാത്ം 
അറിയചപെടുന്ന ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങൾ ഇന്ന് ദഫാക് ദലാർ പഠനത്തിചറെ ഭാഗമായി 
ഏചറ ശ്ദ്ികേചപെടുന്നുണ്്.
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മാദളാരചട കദണ്റും നാദവറുദോ്ങ്ങളും തരീർകോൻ ചിങ്ങമാസത്തിൽ, ഓണകോ
ലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിചല വരീടുകൾദതാറും കയറിയിറങ്ങി ദവലൻപാട്ടിചറെ അകമ്പടിദയാചട 
ദവലൻ സമുോയം നടത്തുന്ന കലാരൂപമാണ് പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. മധ്യതിരവിതാംകൂ
റിചല പ്ദത്യകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിചല നാരങ്ങാനത്താണ് ഈ കലാരൂപത്തിചറെ 
അവതരണം ഇന്നുള്ളത്. 30 വർ്ങ്ങൾകേ് ദശ്മാണ് ഈ കലാരൂപം ഈയിചട വരീണ്ടും 
അരങ്ങിചലത്തിയത്. ദവലസമുോയത്തിൽചപെട്ടവരാണ് ഈ കലാരൂപം പരമ്പരാഗത
മായി അവതരിപെിച്ചുവരന്നത്. പുരാണകഥയിചല മലങ്കുറവചറെയും കുറത്തിയുചടയും ദവ്
മണിഞ്ഞ, ശിവചനയും പാർവതിചയയും ഓർമിപെിക്കുന്ന ദവ്മാണ് രംഗത്ത് വരന്ന 
ദവലനും ദവലത്തിക്കുമുള്ളത്. പുര്ന്മാർതചന്നയാണ് ദവലനും ദവലത്തിയുമായി ദവ്ം 
ചകട്ടി ഈ കലാരൂപം അവതരിപെിക്കുന്നത്. തുടിചകാട്ടിപൊടുന്ന ദവലൻപാട്ടിന് അനുസ
രിച്ച് ചുവടുകൾചവട്ടി തുള്ളുന്നതാണ് രരീതി. ദവലസമുോയത്തിചല സാമൂഹികാചാരങ്ങളി
ചലാന്നാണ് ഇത്. പാടിയും തുള്ളിയും അനുഗ്രഹിച്ച് വരീടുകളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ദകാടിമുണ്ടും 
ചനല്ലും മറ്റും വാങ്ങി പടിയിറങ്ന്ന സംഘങ്ങൾ പഴയകാല മധ്യതിരവിതാംകൂറിചല 
കാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ായിരന്നതായി പഴമകോർ പറയുന്നു. 

ദവ്ം
ദവലനും ദവലത്തിയുമാണ് പൂവാങ്കുറുന്തില തുള്ളലിചല പ്ധാനദവ്ങ്ങൾ. ദവലത്തിചയ 
അവതരിപെിക്കുന്ന പുര്ൻ മുഖത്ത് കരിചയഴുതി കറുത്ത ദവ്മണിയുന്നു. കുരദത്താല
ചകാണ്് നിർമിച്ച വകതാമരയും തലയിൽ ചവള്ളദത്താർത്തുമുണ്ാകും. 

ദവലൻ ഭസ്മക്കുറിയണിഞ്ഞ് കറുത്ത മുണ്ടുചുറ്റി അതിനുമുകളിൽ ചചമ്പട്ടുമിടും. 
അതിനും മുകളിലായി കുരദത്താല പാവാടയും അണിയും. ദേഹത്ത് രദ്രാക്ഷമാലയും 
കുരദത്താല പൂണൂലം വകയിൽ വകതാമരയും കാലിൽ ചിലങ്കയും തലയിൽ പൂവാം
കുറുന്തിലയും ചൂടും.

താളം
ഒറ്റദകോലചകാണ്് തുടിചകാട്ടിയാണ് പാട്ടുപാടുന്നത്. പാട്ടിനും താളത്തിനുമനുസരിച്ച് 
ചുവടുകൾ ചവട്ടിയും കുമ്പിട്ടുമാണ് തുള്ളുന്നത്. ഒറ്റ, ഇരട്ട, മുകേണ്ി, ദകാതുകാൽ, പിറദകാട്ടി 
തുടങ്ങിയ ചുവടുകളാണ് തുള്ളലിൽ ഉള്ളത്. 

പാരമ്പര്യം
ഭാരതദവലചറെ പിന്തുടർച്ചകോരായ സമുോയ അംഗങ്ങളാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപെി
ക്കുന്നത്. സംഘകാലദത്താളം പഴകേമുള്ളതാണ് ഈ കലാരൂപത്തിചറെയും ദവലസമുോ
യത്തിചറെയും പാരമ്പര്യം. ദവലൻപാട്ടിൽ നിറയുന്ന വംദശാല്പത്തികേഥകളും സാമുോയിക 
പ്വർത്തികളും ഇതിചറെ പ്ാക്നതചയ അടയാളചപെടുത്തുന്നുണ്്. സംഘകാലചത്ത തിണ 
സങ്കല്പങ്ങളിൽ കുറുഞ്ിത്തിണയിചല മന്ത്രവാേിയാണ് ദവലൻ. കൂടാചത സംഘകാലം 
മുതൽ ഇദങ്ങാട്ട് ദക്ഷത്ാചാരങ്ങളിൽ ശ്രീദകാവിലിന് പുറത്തുള്ള ആചാരങ്ങളിലം അനു
ഷ്ഠാനങ്ങളിലം ദവലസമുോയത്തിന് കൃത്യമായ സ്ാനം തചന്നയുണ്ായിരന്നു. അടവി, 
പള്ളിപൊന തുടങ്ങിയ ദക്ഷത്ാചാരങ്ങൾക്കും ചാറ്റ്, ചാഴിവിലകേ്, മുദറാത്ത് തുടങ്ങിയ 
അചാരങ്ങളും നടത്തിയിരന്നതും ഇദപൊൾ ചിലയിടങ്ങളിചലങ്കിലം നടത്തുന്നതും 
ദവലന്മാരാണ്. 
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കഥ
ദവലസമുോയത്തിചറെ വംദശാല്പത്തികഥകളും പിണിതരീർചത്താഴികേൽ പാട്ടുമാണ് 
തുള്ളലിന് പ്ധാനമായും പശ്ാത്തലമായി പാടുന്നത്. പൂം കുറവനായും പൂം കുറത്തിയായും 
അടവിയിൽ പാർവതിയും പരദമശവേരനും നടക്കുദമ്പാൾ ആനയുചട ദവ്ം സവേരീകരിച്ച് 
ഗജമുഖനായ ഗണപതികേ് ജന്മംനല്ിയതും ഗണപതിയുചട കരച്ചിലം കുസൃതികളും 
കണ് പരമശിവൻ മഹാഭാരത കഥപറഞ്ഞുചകാടുക്കുന്ന രംഗവം പറഞ്ഞാണ് പൂവാംകുറു
ന്തില തുള്ളൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പാർവതിയുചടയും പരമശിവചറെയും ദവ്ംചകട്ടിയവർ 
തുള്ളുകയും പാട്ടുകാർ മഹാഭാരതകഥ തുടിചകാട്ടിപൊടുകയും ചചയ്യുന്നു. വംദശാല്പത്തികേഥ
യിൽ പാടുന്ന പാട്ടിന് പുരാണത്തിചല അമൃതമഥനം കഥയിൽനിന്ന് കുറച്ചു വ്യത്യാസങ്ങൾ 
വരത്തിയിട്ടുണ്്. 

ദുർവാസാവിചറെ ശാപത്താൽ വാർദ്ക്യംബാധിച്ച ദേവന്മാർ ശാപദമാക്ഷത്തിനായി 
അമൃത് ലഭിക്കുന്നതിന് പാലാഴികടയുന്നു. അമൃത് കിട്ടിയ അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് അത് 
തിരിചക എടുക്കുന്നതിനായി മഹാവിഷ്ണു ദമാഹിനി ദവ്ധാരിയായി ചചന്ന് അമൃത് 
വകകേലാക്കുന്നു. അമൃത് തട്ടിചയടുത്തത് മഹാവിഷ്ണുവാചണന്ന് മനസ്ിലാകേിയ അസുര
ന്മാർ അദദേഹത്തിചനതിചര ആഭിചാരപ്വർത്തിചചയ്തു. ആഭിചാരം ഏറ്റ മഹാവിഷ്ണുവിചന 
രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദേവന്മാർ ശ്മം ആരംഭിച്ചു. അതിനായി ആേ്യം സുബ്ഹ്മണ്യചന
ചകോണ്് രാശിവപെിച്ച് ദനാകേി. ദവലചനവിളിച്ചുവരത്തി, അവചറെ കാർമികതവേത്തിൽ 
ദവണം ആഭിചാരദോ്ം തരീർകോചനന്ന് സുബ്ഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദേവന്മാർ 
ദവലചന തിരഞ്ഞിറങ്ങിചയങ്കിലം കചണ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ നാരേചറെ 
സഹായദത്താചട വകലാസത്തിചലത്തി ശിവചന കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദവലചന 
ആഭിചാരദോ്പരിഹാരത്തിനായി അയകോചമന്ന് ശിവൻ അറിയിക്കുകയും ചചയ്തു. 
ശിവൻ ദവലചറെയും പാർവതി ദവലത്തിയുചടയും ദവ്ത്തിൽ പാലാഴിയിൽ ചചന്ന് 
ആഭിചാരചമാഴികേൽ പ്വൃത്തിചചയ്തു തുടങ്ങി. ശിവൻ തുടിചകാട്ടിപൊടിയദപൊൾ മഹാവിഷ്ണു 
ഉണരകയും പിണിദോ്ം തരീർകോൻ അനുവാേം നല്കുകയും ചചയ്തു. തുടർന്നു ദോ്ം 
തരീർത്തുചവന്ന് കഥ. അങ്ങചനയാണ് ദേവന്മാർക്കും മനു്്യർക്കുമുണ്ാകുന്ന ദോ്ങ്ങൾ 
തരീർകോൻ ഓതുകയും ചാറ്റുപ്വർത്തികൾ ചചയ്യുകയും ചചയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം 
ദവലന് കിട്ടിചയന്നാണ് പാട്ടിലൂചട പറയുന്നത്. 

തന്നുടമ്പു പറിച്ച ദവലചനയമ്പിദനാടു പടച്ചദത
മങ്ക പാർവതി തചറെ മാർവിടമമ്പിദനാടു പറിച്ചവൻ
മങ്കയിവൾ ദവലത്തിചയന്നരൾ ചചയ്തുപിന്നിൽ നിറുത്തിനാൾ
പിന്നിലങ് നടപെതിന്നിനി ആരിചതന്നുനിനച്ചവൻ
പിചന്നയങ് പണിഞ്ഞു ഭൂതഗണചത്തയും പിറമാടിയായ്
ദവചലടുത്ത ്ഡാനനചന്നാരദവൽ നല്ിയ കാരണം 
ദവലചനന്നു പുകഴ്തി ദേവകൾ വാനിൽ നിന്നവചരാചകേയും

മഹാവിഷ്ണുവിന് ബാധിച്ച പിണി തരീർചത്താഴികോൻ ദവലദവ്ംചകട്ടിയ ശിവൻ ഉപദയാ
ഗിച്ച പൂകേളിചലാന്നായിരന്നു പൂവാംകുറുന്തില. േശപുഷ്പങ്ങളിൽ പ്ധാനചപെട്ട പൂവ് ഉപദയാ
ഗിച്ചതുചകാണ്ാവാം തുള്ളലിന് പൂവാംകുറുന്തിലത്തുള്ളൽ എന്ന ദപരവരീണത്. 

നാരങ്ങാനത്തിന് സമരീപചത്ത കാരിമുറ്റം സവേദേശിയായ ദവലായുധനാശാനാണ് 
ഇന്ന് ഈ കലാരൂപത്തിചറെ വക്ാവ്. ഇദദേഹത്തിന് പൂർവികരിൽനിന്നു പകർന്നു 
കിട്ടയതാണ് ഈ കലാരൂപം. സാമുോയികമായി ദഗാത്പരമായി പൂർവികർ ഉപദയാ
ഗിച്ചിരന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴകേമുള്ള വാദേ്യാപകരണങ്ങളും ഇദദേഹത്തിചറെ വകവശം 
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സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്്. പൂർവികർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ദക്ഷത്ം, ശബരിമല 
മാളികപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുലചത്താഴിലായ ദവലൻപാട്ടും പറചകാട്ടിച്ചാറ്റും 
കണ്ംദോ്ം അകറ്റലം അമ്പലപ്പുഴയിൽ പള്ളിപൊനയും മറ്റും നടത്തിവന്നവരാണ്. ആ 
പിന്തുടർച്ച ദവലായുധനാശാനും ഇന്നും തുടർന്നു ദപാകുന്നുണ്്. ഇങ്ങചനചയാകോചണങ്കിലം 
ഈ കലാരൂപം ഇന്ന് നാശത്തിചറെ വകേിലാണ്. സാമുോയിക ആചാരം ദപാചല നടത്തി
യിരന്ന ഈ കലാരൂപത്തിന് പിന്മുറകോർ വലിയ പ്ാധാന്യം ചകാടുകോത്തത് ഈ 
കലാരൂപത്തിചറെ നിലനില്പിചന കാര്യമായി ബാധിക്കുകമാത്മല്ല ഒര  സമുോയത്തിചറെ 
പാരമ്പര്യവം ദഗാത്സ്മൃതികളും ജരീവിതരരീതികളുമാണ് നഷ്മാകുന്നത്.

കടപൊട്
ദവലായുധനാശാൻ, 
ദഡാ.ബി. രവികുമാർ, 
ദഗാപു വി. നായർ, 
രാദജ്് ദവലായുധൻ.



ജദലാപരിതലത്തിചല ഉടചലഴുത്തുകൾ
ചപ്ാഫ.വി. ലിസി മാതയു 

മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, പയ്യന്നൂർ ദകന്ദം

‘ദകാട്ടംവിട്ടചത’ന്ന് ഖ്യാതിദനടിയ ദകാട്ടയം കഥകളിചല ആമുഖദ്ാകങ്ങളിൽ 
കഥകളിയുചട വികാസചരിത്ത്തിചല നിർണായക മുഹൂർത്തങ്ങചളക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്മായ 
സൂചനകളുണ്്. കണ്ണൂരിചറെ പരിസരപ്ദേശങ്ങളിലായി നിലചകാണ്ിരന്ന പുരാതന 
നാട്ടുരാജ്യമായ ദകാട്ടയത്തിന് ദകരളത്തിചറെ ക്ാസിക് കലാരൂപമായ കഥകളിയിൽ 
വലിയ സവോധരീനം ചചലത്താൻ കഴിചഞ്ഞന്നത് അതിശയകരമായി ദതാന്നിദയകോം. 
കാരണം, ചതയ്യത്തിചറെയും തിറകളുചടയും നാടായ ഉത്തരദകരളത്തിൽ കഥകളികേ് 
നിലവിൽ പ്ചാരം കുറവാണ്. കാവിചല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വാചമാഴിവഴകേങ്ങൾക്കും 
പ്ാദേശികജനത പ്ാമുഖ്യം ചകാടുത്തതുചകാണ്ാവാം ഇങ്ങചന സംഭവിച്ചത്. സമൂഹ
ത്തിചല ബഹുതലങ്ങളിലള്ള ജനങ്ങചള, വിദശ്ിച്ചു സാധാരണകോചര, കൂട്ടിയിണകേി
ചകോണ്് ചതയ്യങ്ങളും ഇതര നാദടാടി ആവിഷ്ാരങ്ങളും അരങ്ങ് നിറയുന്നു. സാഹിത്യവം 
സംഗരീതവം അഭിനയവം മാത്മല്ല, അനുഷ്ഠാനവശങ്ങളും കൂടിദച്ചർന്നദപൊൾ ചതയ്യംദപാല
ള്ള കലകൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിചല  സാമാന്യജനങ്ങളുചട സഹൃേയതവേചത്ത— ആത്മരീയമായും 
ആന്തരികമായും—തൃപ്തിചപെടുത്തുന്ന ആസവോേനവഴികളായി മാറി. എന്നാൽ, ഒരകാലത്ത് 
സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിചറെയും ദക്ഷത്കലകളുചടയും കാര്യത്തിൽ ഉത്തരദകരളം സമ്പന്ന
മായിരന്നുചവന്ന് ചരിത്ം സാക്ഷ്യചപെടുത്തുന്നു. കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള ഏഴിമലയിചല മൂ്ക
വംശരാജാകേന്മാചരക്കുറിച്ച് അവരചട സേസ്യനായിരന്ന അതുലൻ രചിച്ച മൂ്കവംശം 
മഹാകാവ്യം ഇതിനു ചതളിവാണ്. 

ആര്യാധിനിദവശകാലത്ത് സ്ാപികേചപെട്ട വിഖ്യാതഗ്രാമങ്ങളാണ് ചപരിചഞ്ല്ലൂരം 
പയ്യന്നൂരം. പി്കോലത്ത് ഈ രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളും സാംസ്ാരികരംഗത്ത് ഏചറ ശ്ദ്ികേചപെട്ടു. 
ആര്യസംസ്കൃതിയുചട സവോധരീനഫലമായിട്ടാവാം, ഇവിചടയുള്ള നിരവധി ദക്ഷത്ങ്ങളിൽ, 
ആചാരത്തിചറെ ഭാഗമായി, ഇദപൊഴും സജരീവമായി കൂത്തുനടത്തുന്നുണ്്. ചകാട്ടിയൂർദക്ഷത്
ത്തിൽ ഇടവത്തിചല വിശാഖം മുതൽ 25 േിവസവം മാടായികോവിൽ ചിങ്ങം 30 മുതൽ 
തുലാസംക്രമംവചരയും തളിപെറമ്പ് ശിവദക്ഷത്ത്തിൽ ചിങ്ങം ഒന്നുമുതൽ 45 േിവസവം 
പയ്യന്നൂർ സുബ്ഹ്മണ്യസവോമിദക്ഷത്ത്തിൽ വൃശ്ികം 1 മുതൽ15 േിവസവം കരിചവള്ളൂർ 
മഹാദേവദക്ഷത്ത്തിൽ കന്നി 30 മുതൽ 30 േിവസവമാണ് കൂത്തു നടത്തുന്നത്. ചാക്യാൻ
മാർവന്ന് അനുഷ്ഠാനവിധിയനുസരിച്ചു കൂത്തുനടത്തുദമ്പാൾ അത് ദൃശ്യകലകദളാട് 
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ഇന്നാട്ടിലണ്ായിരന്നവർ പുലർത്തിയിരന്ന മദനാഭാവം ചവളിചപെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണനാട്ട
ത്തിചറെയും രാമനാട്ടത്തിചറെയും ചുവടുപിടിച്ച് കഥകളി രൂപചപെട്ടദപൊൾ സവിദശ്മായ 
ആ കലാരൂപം ഉൾചകോള്ളാനും ആ ദമഖലയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നല്ാനും 
വടകേൻ ദകരളത്തിനുകഴിഞ്ഞത് കലദയാടുള്ള അഭിനിദവശം ചകാണ്ാണ്. 

ചകാല്ലവർ്ം 829-ൽ ഗരീതദഗാവിന്ദചത്ത അടിസ്ാനമാകേി ദകാഴിദകോട് മാന
ദവേരാജാവ് കൃഷ്ണഗരീതി എന്ന ഒര സംസ്കൃതകാവ്യം രചിച്ച് രംഗാവതരണത്തിന് ഉതകും 
വിധത്തിൽ ചിട്ടചപെടുത്തി കൃഷ്ണനാട്ടം എന്നദപരിൽ അവതരിപെിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം, 
കാളിയമർദേനം, രാസക്രരീഡ, കംസവധം, സവേയംവരം, ബാണയുദ്ം, വിവിേവധം, സവേർഗ്ഗാ
ദരാഹണം എന്നിങ്ങചന എട്ടുഭാഗങ്ങളായി അവതരിപെിച്ച കൃഷ്ണനാട്ടചത്ത ദകരളരീയമായ 
ആേ്യചത്ത നൃത്തനാടകം എന്നുപറയാം. ചതാപെിമദേളം, ശുദ്മദേളം, ദചങ്ങില എന്നിവ
യാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന് വാേ്യങ്ങളായി ഉപദയാഗിച്ചത്. ഇന്ന് ഗുരവായൂർ ദക്ഷത്ത്തിൽ 
മാത്മായി ഈ കലയുചട അവതരണം ഒതുങ്ങിദപൊയി. 

 കൃഷ്ണനാട്ടചത്തക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ ചകാട്ടാരകേരതമ്പുരാൻ കലാകാരന്മാചര തചറെ നാട്ടി
ദലകേ് അയച്ചുതരണചമന്ന് മാനദവേരാജാവിദനാട് ആവശ്യചപെട്ടു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനാട്ടം 
ആസവേേികോൻ വവഭവമുള്ളവർ ചകാട്ടാരകേരയിലിചല്ലന്നുപറഞ്ഞ് അദപക്ഷ മാനദവേൻ 
നിരസിച്ചു. സവോഭാവികമായും ചകാട്ടാരകേരതമ്പുരാന് വാശിയുണ്ായി. ദക്ഷത്ങ്ങളും ചകാട്ടാ
രങ്ങളും നാടിചറെ സാംസ്ാരിക അന്തരരീക്ഷചത്ത രൂപചപെടുത്തിയിരന്ന അകോലത്ത് 
കലാവപതൃകം രാജാവിചറെ അഭിമാനമാനകംകൂടിയായിരന്നു. അതിനാൽ ചകാട്ടാരകേ
രത്തമ്പുരാൻ പുത്കാദമഷ്ി, സരീതാസവേയംവരം, വിച്ഛിന്നാഭിദ്കം, ഖരവധം, ബാലിവധം, 
ദതാരണയുദ്ം,ദസതുബന്നം, യുദ്ം എന്നിങ്ങചന ഏട്ടു ഭാഗങ്ങളായി രാമനാട്ടം എന്ന 
ദപരിൽ രാമായണചത്ത ദവേിയിൽ അവതരിപെിച്ചു. കൃഷ്ണനാട്ടചത്തദപൊചല രാമായണചത്ത 
എട്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചതും കംസവധം, വിവിേവധം എന്നരീഭാഗങ്ങൾകേ് സമാനമായി 
ഖരവധം, ബാലിവധം എന്നരീ രണ്ടുവധങ്ങചള ഉൾചപെടുത്തിയതും മാനദവേരാജാവിദനാട് 
ചകാട്ടാരകേരത്തമ്പുരാനുദതാന്നിയ വാശിയുചട ബഹിർസ്ഫുരണമായി കാണുന്നവരണ്്. 
രാമനാട്ടത്തിൽ മണിപ്വാളത്തിനാണ് പ്ാധാന്യം ഏചറയുള്ളത്. ആ മണിപ്വാളമാകചട്ട 
ഗുണസമ്പുഷ്മായി അനുഭവചപെട്ടതുമില്ല. അതുചകാണ്ാണ് ‘തമ്പുരാൻ മണിപ്വാളചത്ത 
ചിത്വധം ചചയ്തു’ചവന്ന് പി്കോലത്ത് ഉള്ളൂരിന് അഭിപ്ായചപെദടണ്ിവന്നത്.

പരിമിതികദളചറയുള്ള ആവിഷ്ാരമായിരചന്നങ്കിലം കഥകളിയുചട പൂർവരൂപ
മായി കണകോക്കുന്നത് രാമനാട്ടചത്തയാണ്. രാമനാട്ടചത്ത കഥകളിയാകേിമാറ്റിയത് 
ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാനാണ്. ദകരളരീയരചട തനതുകലാരൂപമായി അംഗരീകരികേചപെടുന്ന 
കഥകളിയ്ക് സാഹിത്യം, സംഗരീതം, ദവ്വിധാനം, അഭിനയരരീതി എന്നിങ്ങചനയുള്ള 
കാര്യങ്ങളിൽ അദദേഹം ചിട്ട നല്ി. “നിയമാനുസൃതരരീതികേ് കഥകചളഴുതി രസതാളവ
ലയത്തിനുള്ളിൽ നടന്മാചര നിബദ്രാകേി ദുുഃസവോതന്ത്ര്യം നിദരാധിച്ച് കഥകളിയുചട 
തനി പ്ൗഢി നിലനിർത്തിയത് ദകാട്ടയംരാജാവാ”ചണന്ന് കഥകളിപ്കാരത്തിൽ 
പന്നിദശ്രി നാണുപിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. അതിന് തമ്പുരാചന സഹായിച്ചത് ദസനയിചല 
 കുപെിണിദമധാവിയായിരന്ന ചാത്തുപെണികേരാണ്. കഥകളിയിചല പതിഞ്ഞപേം 
പണികേരചട സംഭാവനയാണ്. ക്രിസ്തുവർ്ം 1665-നും 1725-നും ഇടയിലാണ് 
ദകാട്ടത്തുതമ്പുരാൻ ജരീവിച്ചിരന്നചതന്ന് അഭിപ്ായമുണ്്. (നായർ എം.ചക.ചക., 1990.
കഥകളി. പുറം.33). ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാചറെ മരണദശ്ം ചാത്തുപെണികേർ കല്ലടിദകോടു 
താമസിച്ചുചകാണ്് കളരിയും കളിദയാഗവം നടത്തി. തമ്പുരാനും പണികേരം ദചർന്ന് 
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ചിട്ടചപെടുത്തി പരിശരീലിപെിച്ച കഥകളി സമ്പ്രോയം ‘കല്ലടിദകോടൻവഴി’ എന്നാണ് 
ഇദപൊഴും അറിയചപെടുന്നത്.

 ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ികം, കിർമരീരവധം, നിവാതകവചകാലദകയവധം 
എന്നിവയാണ് ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാചറെ ആട്ടകേഥകൾ. കഥകളി അഭ്യസിക്കുന്നവർ 
ഇദപൊഴും ഈ നാല കൃതികൾ തചന്നയാണ് ചിട്ടചപെടുത്തി പരിശരീലിക്കുന്നത്. ഇവ 
നാലം വശമാകേിയാൽ മദറ്റതുകഥയും അവതരിപെിച്ച് ഫലിപെികോവന്നദതയുള്ളുചവന്നാണ് 
വിശവോസം. ദകാട്ടയം തമ്പുരാചറെ അമ്മ മകചറെ രചനകചള—ആടാനും പാടാനുമുള്ള 
മികവിചന മുൻനിർത്തി—വിലയിരത്തിയ കഥയ്ക് വലിയ പ്ചാരമുണ്്. 

കഥകളി ചടങ്കൾകേ് നിയതമായ ചട്ടക്കൂടുണ്ാകേിയത് ദകാട്ടയത്തു തമ്പുരാനാണ്. 
കഥാരംഭത്തിനുമുമ്പ് ഔചിത്യമുള്ള പൂർവ്വരംഗം ആവിഷ്രിച്ചത് ഈ ദമഖലയിൽ അദദേ
ഹത്തിചറെ പ്ധാനസംഭാവനയാണ്. അഭിദനതാകേൾക്കുപുറചമ അണിയറകോർകേ് 
അവരചട കഴിവ് ദവേിയിൽ അവതരിപെികോനുള്ള അവസരമാണ് പൂർവ്വരംഗം. കഥകളി 
വാേ്യങ്ങളായ ചചണ്, മദേളം, ദചങ്ങില, വകമണി എന്നിവ ഉപദയാഗിച്ച് നടത്തുന്ന ദകളി
ചകാട്ടാണ് കഥകളിയുചട പ്ാരംഭ ചടങ്ങ്. ശുദ്മദേളം അഥവ അരങ്ങ് ദകളി എന്നറിയ
ചപെടുന്ന അടുത്ത ചടങ്ങ് മദേളം ഉപദയാഗിച്ചുള്ള വാേ്യദമളമാണ്. മൂന്നാമചത്ത ചടങ്ങായ 
ദതാടയം കഥകളി കലാകാരന്മാർ ദവേിയിൽ വന്നുനടത്തുന്ന ഈശവേരവന്ദനമാണ്. ദതാട
യത്തിനുദശ്ം വന്ദനദ്ാകങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പുറപൊട് ദവ്കോർ വന്ന് കലാശം 
എടുത്ത് രംഗം വിട്ടാൽ ദമളകോരം പാട്ടുകാരം ദചർന്ന് ദമളപെേം ആരംഭിക്കുന്നു. ‘മഞ്ജു
തര’യടകേമുള്ള എട്ട് ചരണങ്ങൾ എട്ടുവ്യത്യസ്ത രാഗങ്ങളിൽ ആലപിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് 
ആരംഭിച്ചത് ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാനാണ്. 

രംഗാവതരണത്തിന് മുദന്നാടിയായി ഇരപചത്താന്നാം അഷ്പേിയായ മഞ്ജുതര 
കടന്നുവന്നതിചനക്കുറിച്ച് ഒര കഥ പ്ചാരത്തിലണ്്. ഒരികേൽ കഥകളിയുചട അരദങ്ങറ്റേി
വസം തചറെ ഗുരവിചന ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ ക്ഷണിച്ചുവരത്തി. വന്ദനദ്ാകം ആരംഭിച്ച 
സമയത്ത് ദകാവിലകത്തിചറെ ചതകേിനിയിൽ ഉറങ്കയായിരന്ന ദഗാവിന്ദഗുര വന്ദന
ദ്ാകം ആലപിച്ചദപൊൾ ഉണരകയും ‘ദഗാവിന്ദമാേ്യം ഗുരം’ എന്നുദകട്ട് അത്യധികം 
സദന്താ്ിക്കുകയും ചചയ്തു. ശി്്യചറെ ഗുരഭക്ിയുചട ആഴം മനസ്ിലാകേിയ അദദേഹം 
ദവേിയിദലചകേത്താൻ തിടുകേചപെട്ടു. ഗുരവിചറെ ഉറകേത്തിന് തടസ്മാദവണ് എന്നുക
രതിയ ആദരാ ദഗാവണിപെലക അടച്ച് ചകാളുത്തിട്ടിരന്നതിനാൽ അദദേഹത്തിന് ഉദദേ
ശിച്ചസമയത്ത് ദവേിയിചലത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വാതിൽ തുറപെിച്ച് എത്തിയദപൊദഴക്കും 
കളിയരങ്ങിൽ പുറപൊടു കഴിഞ്ഞിരന്നു. നിറകണ്കദളാചട ശി്്യചന ആലിംഗനംചചയ്് 
ഗുര വവകിദപൊചയങ്കിലം മംഗളാചരണത്തിൽ തചറെ വകചയന്ന നിലയിൽ മഞ്ജുതര 
പാടി. ഗുരനാഥചറെ ആശിസ്ിനുദവണ്ി അന്നുമുതൽ കളിദയാഗത്തിന് മഞ്ജുതര ആലപി
കേണചമന്ന് തമ്പുരാൻ കല്പിച്ചു.

ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാചറെ ജരീവിതകാലദമാ ആട്ടകേഥാരചന നടത്തിയ കാലഘട്ടദമാ 
ഏതാചണന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്യികോനുള്ള സൂചനകൾ അദദേഹത്തിചറെ രചനകളിലില്ല. 
എന്നാൽ പൂർവ്വരംഗത്ത് ഉപദയാഗിക്കുന്ന വന്ദനദ്ാകങ്ങളിലം കവിപ്ശസ്തിയിലം മറ്റും 
ആട്ടകേഥാകർത്താവിചനക്കുറിച്ച് സവിദശ്മായ ചില പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. 
ഇകോര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്ചാരത്തിലണ്്. യുക്ിയുചടയും 
വിശവോസ്യതയുചടയും പിൻബലം കുറവാചണങ്കിലം ഈ ഐതിഹ്യങ്ങൾ വടകേൻദകരള
ത്തിചറെയും കഥകളിയുചടയും നിർണ്ായകമായ ചരിത്ഘട്ടചത്ത അടയാളചപെടുത്തുന്നുണ്്. 
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അസ്തി സവേഹസ്താർജ്ിതവരീര്യധാമ് നാം
ശസ്താ ഹരിശ്ന്ദകുദലാത്ഭവാനാം
പൃഥവേരീപതരീനാം പുരളരീതിനാമ് നാ
പുരരീ പുരാരാതിനിദ്വകാണാം.
ശ്രീമാനനർഘഗുണശാലിതയാ നൃപാണാം
ഭൂ്ായിദതാ നിജകരാത്തസമസ്തദതജാുഃ
കാമപ്ോനമിതകല്പമഹരീരഹുഃ സ
ചിന്താമണിർജയതി ദകരളവർമ്മനാമാ.
തേനന്തരദജന നിർമ്മിതം
തേിേം പാണ്ഡുഭവാം കഥാമൃതം
സവേേദത സവേേതാം േയാലദവ
യദുനാഥാംഘ്ിസമർപെിതാത്മനാം.

എന്നിങ്ങചനയുള്ള ആമുഖദ്ാകങ്ങളിൽ വടകേൻ ദകരളത്തിചറെയും ദകാട്ടയം രാജവം
ശത്തിചറെയും ചരിത്ം സൂചിതമാകുന്നുണ്്. വരീരയശസ്സുള്ളവരം ഹരിശ്ന്ദരാജാവിചറെ 
വംശത്തിൽ ജനിച്ചവരം ത്ിപുരാന്തകനായ ശിവചന ദസവിക്കുന്നവരമായ രാജാകേൻമാ
രചട പുരളി എന്ന രാജധാനി സർദവ്വാല്ർദ്ണ വർത്തിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഇവിചട 
പരാമർശിക്കുന്ന ഹരിശ്ന്ദരാജാവ് തരീർച്ചയായും വടകേൻദകരളത്തിചല പ്ബലനായ 
ഭരണാധികാരിയാചണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ‘ദയ്ാം വംദശ സമജനി ഹരിശ്
ന്ദനാമാ നദരന്ദ’ എന്ന് ദകാകിലസദന്ദശത്തിൽ ഉദേണ്ഡശാസ്ത്രികൾ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഇദത രാജാവിചനതചന്നയാണ്. ഹരിശ്ന്ദരാജാവിചനക്കുറിച്ചുള്ള ഒദട്ടചറ കഥകൾ ഇന്ന് 
പറഞ്ഞുദകൾക്കുന്നുണ്്. ദകരദളാല്പത്തിയിൽ ഇരപതാമചത്ത ചപരമാളായി വർണ്ികേ
ചപെടുന്ന ഹരിശ്ന്ദചപരമാളാണ് പുരളിമലയിൽ ഹരിശ്ന്ദൻദകാട്ട പണികഴിപെിച്ചത്. 
പുരളരീശൻ അഥവാ പുരളിരാജാവ് എന്നറിയചപെട്ട ഈ രാജാവിചറെ അനന്തരപരമ്പരകളും 
പുരളിരാജാകേൻമാർ എന്നാണ് അറിയചപെട്ടത്. 

 മുഴക്കുന്നിചല പിണ്ാലികേളരി
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കരബലംചകാണ്ടു ദനടിയ പ്ഭാവഗുണമുള്ളവൻ എന്ന വർണ്നകേിണങ്ന്ന 
മട്ടിലാണ് പുരളി രാജവംശത്തിചറെ ഉല്പത്തിചയക്കുറിച്ചള്ള ഐതിഹ്യമുള്ളത്. ഒരികേൽ 
ശത്രുകേളുചട ശക്മായ ആക്രമണമുണ്ായ സമയത്ത് ദകാലത്തിരി രാജാവ് വസന്യദശ
ഖരണം നടത്താൻ ഒര ക്ഷത്ിയചന അദനവേ്ിച്ചു. പുരളിമലയിൽ ആയുധാഭ്യാസികളും പ്
ഗത്ഭരമായ രണ്ടുദപരചണ്ന്നറിഞ്ഞ് അദദേഹം അവചര സമരീപിച്ച്  സഹായമഭ്യർത്ിച്ചു. 
മചറ്റാരാളുചട കരീഴിൽ വസന്യദസവനം നടത്തുന്നത് അഭിമാനകരമചല്ലന്നും ആവശ്യചമ
ങ്കിൽ സവേതന്ത്രനിലയിൽ സഹായികോചമന്നും അവർ അറിയിച്ചു. അതനുസരിച്ച് പുരളി

മലയുൾചപെചടയുള്ള പ്ദേശങ്ങൾദചർന്ന പുറനാട്ടുകരയിൽ സവേതന്ത്രവാഴ്ച നടത്തുവാൻ 
ദകാലത്തിരി അവചര അനുവേിച്ചു. പുറനാട്ടുകര, പുറാട്ടര, പ്ാട്ടര എന്നരീ  ദപരകളിചലാചകേ 
പി്കോലത്ത് അറിയചപെട്ടത് ഈ രാജവംശമാണ്. ഇവരചട കരീഴിൽ പന്തരീരായിരം പടയാ
ളികൾദചർന്ന ഒര വസന്യം ‘പ്ാട്ടര പന്തരീരായിരം’ എന്ന ദപരിൽ പ്സിദ്മായി. 
ഇവർക്കു പരിശരീലനം നല്ിയത് നമ്പരീശൻമാരായ പിണ്ാലിഗുരകേൻമാരാണ.് മുഴക്കു
ന്നിൽ പിണ്ാലികേളരി ഇദപൊഴും ഉണ്്. 

ദകാട്ടയംതമ്പുരാന് ആട്ടകേഥ രചികോൻ തകേതായ പ്തിഭയും  ഭാ്ാവയുല്പത്തിയും 
ലഭിച്ചതിനുപിന്നിൽ കുമാരധാരയുമായി ബന്ചപെട്ട ഒര ഐതിഹ്യം നിലവിലണ്്. 
എന്നാൽ ഹരിശ്ന്ദരാജാവമായി ബന്ചപെടുത്തിയാണ് നാട്ടുചമാഴികളിൽ ഈ കഥകേ് 
കൂടുതൽ പ്ചാരമുള്ളത്. സാമൂതിരി രാജാവ് മരണമടഞ്ഞസമയത്ത് അനുദശാചനമറി
യിച്ചുചചല്ലാൻ മറ്റാരമില്ലാതിരന്നതിനാൽ അല്പബുദ്ിയായ ഒര കുമാരചന ദകാവിലക
ചത്ത അമ്മ പറഞ്ഞയച്ചു. ദകാവിലകത്തുചചന്ന് ‘മയാ കിം കർത്തവ്യം’ എന്നു ദചാേി
കേണചമന്നും ചട്ടംചകട്ടി. ദപാകുന്നവഴിയിൽ ദചാേിദകേണ് കാര്യം കുട്ടി പലതവണ 

കുമാരധാര
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ആവർത്തിച്ചുപഠിചച്ചങ്കിലം അവിചട എത്തിയദപൊൾ ‘മയ കിം കർത്തവ്യം’ എന്നാണു 
പറഞ്ഞുദപായത്. ദചാേ്യം ദകട്ട തമ്പുരാൻ ‘േരീർദഘാച്ചാരണം കർത്തവ്യം’ എന്നു മറുപടി 
പറഞ്ഞ് കുട്ടിചയ മടകേി. വിവരമറിഞ്ഞ് അമ്മകേ് ലജ്യും വ്യസനവമുണ്ായി. അപമാന
ഭാരം താങ്ങാനാവാചത പുരളിമലയിൽനിന്നും ഒഴുകിവരന്ന കുമാരധാര എന്നറിയചപെടുന്ന
നരീചരാഴുകേിൽ അമ്മ കുട്ടിചയ ഉദപക്ഷിച്ചു. കുമാരധാരയിചല ഔ്ധഗുണമുള്ള ജലത്തിൽ 
കിടന്നാൽ സവിദശ്സിദ്ികളുണ്ാകുചമന്ന് ആൾകോർ വിശവേസിച്ചിരന്ന കാലമായിര
ന്നു അത്. േിവസം മുഴുവൻ ചവള്ളത്തിൽ കിടന്ന കുട്ടി സംസ്കൃതദ്ാകങ്ങൾ ചചല്ലുന്നതുദകട്ട് 
വഴിദപാകേർ ആ വിവരം ചകാട്ടാരത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ചകാട്ടാരത്തിൽനിന്ന് അവചന 
കൂട്ടിചകോണ്ടുദപാകാൻ ആൾകോർ എത്തുകയും ചചയ്തു. എന്നാൽ തചന്ന ദവേനിപെിച്ച 
ദകാവിലകദത്തകേ് തിരിചക ദപാകാൻ കൂട്ടാകോചത കുട്ടി പുരളിമലകയറി ഹരിശ്ന്ദ
ചപരമാളായിമാറി.

ദകാട്ടയംരാജാവിചറെ വന്ദനദ്ാകങ്ങളിൽ പരാമർശികേചപെടുന്ന ഈശവേരൻമാർ 
മുഴക്കുന്നിചല ദുർഗ്ഗയും ചകാട്ടിയൂർചപരമാളും ദപാർകേലിയും ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണ്. 

സ്ഫടികധവളഭാസം ഫല്ലകന്ദാഭഹാസം
കനകഗിരിശരാസം കല്മ്ധവോന്തഹംസം
വിഹിതപുരനിരാസം വാങ്മയരീതരീരവാസം
ഭജത ബഹുവിലാസം ബാലചന്ദാവതംസം.

എന്ന ദ്ാകത്തിൽ സ്ഫടികധവളദശാഭയുള്ളവനും ത്ിപുരാന്തകനും വാങ്മയരീതരീരവാ
സിയുമായ ചകാട്ടിയൂർ ചപരമാചള സ്തുതിക്കുന്നു. ബാവലിപ്പുഴയാണ് വാങ്മയരീതരീരം. 
ചകാട്ടിയൂർദക്ഷത്ത്തിനുമുമ്പിലൂചട ഒഴുകുന്ന ബാവലിപ്പുഴ കടലിദനാടടുക്കുദമ്പാൾ വളപട്ട
ണംപുഴയായി പരിണമിക്കുന്നു. ദതാറ്റംപാട്ടുകളിലം ഞാറ്റുപാട്ടുകളിലം വളപട്ടണംപുഴചയ 
ചനയ്യാർ എന്നു വിദശ്ിപെികോറുണ്്. ചകാട്ടിയൂർ ദക്ഷത്ത്തിചല പൂജാസന്ദർഭങ്ങളിൽ 

ദകാട്ടയം ദകാവിലകം അവശിഷ്ങ്ങൾ
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ഉപദയാഗിക്കുന്ന ചനയ്യ് ഒഴുകി ചവള്ളത്തിൽ കലരന്നതുചകാണ്ാണ് ഈ പുഴയ്ക് ചനയ്യാർ 
എന്ന വിളിദപെര് ലഭിച്ചത്. ദകാട്ടയം രാജാകേന്മാരചട ഇഷ്വേവമാണ് ചകാട്ടിയൂരപെൻ. 

‘’മാതംഗാനനമബ്ജവാസരമണരീം
ദഗാവിന്ദമാേ്യം ഗുരം
വ്യാസം പാണിനിഗർഗ്ഗനാരേകണാ-
ോേ്യാൻ മുനരീന്ദാൻ ബുധാൻ
ദുർഗ്ഗാഞ്ാപി മൃേംഗവശലനിലയാം
ശ്രീദപാർകേലരീമിഷ്ോം
ഭക്്യാ നിത്യമുപാസ്മദഹ സപേി നുഃ
കുർവ്വന്തവേമരീ മംഗളം.”

എന്ന പ്സിദ്ദ്ാകത്തിൽ ഗണപതി, സരസവേതി, ഗുര ദഗാവിന്ദശാസ്ത്രികൾ, വ്യാസൻ, 
പാണിനി, ഗർഗൻ, നാരേൻ, കണാേൻ, മൃേംഗവശദലശവേരിയായ ദുർഗ, ദപാർകേലി 
എന്നിവചരയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. ദകാട്ടയം രാജാകേന്മാരചട ഇഷ്ദേവതയായിരന്നു 
ദപാർകേലിഭഗവതി. മൃേംഗവശദലശവേരദക്ഷത്ത്തിദനാടുദചർന്ന് ദകാട്ടയം അഥവാ 
പഴശ്ിദകോവിലകത്തിചറെ അവശിഷ്ങ്ങൾ ഇദപൊഴുമുണ്്. അടുകേളകേിണറും കുളവം 
കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. ദകാവിലകവം ദപാർകേലരീദക്ഷത്വം ഒദര ചകട്ടിടത്തിൽതചന്ന 
ഉണ്ായിരന്നുചവന്ന് ഊഹികോം. ദപാർകേലിചയ പ്തിഷ്ഠിച്ചിരന്ന സ്ാനം മണ്വരീണ് 
നികന്ന അവസ്യിലാണ്. ഏതാനും പടവകളും തൂണും മാത്ദമ അവിചട അവദശ്ിച്ചി
ട്ടുള്ളു. പടവിറങ്ങി എത്തിദച്ചദരണ്ിയിരന്ന ഗുഹാദക്ഷത്മായിരന്നു ഇത്. ശ്രീകൃഷ്ണചറെ പ്
തിഷ്ഠയും ഇദതാടുദചർന്നുണ്ായിരന്നു. ഇവിചട പ്ദത്യക പൂജകൾ നടത്തിയതിനുദശ്ം 
മാത്ദമ ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാകേന്മാർ യുദ്ത്തിനുദപായിരന്നുള്ളൂ. ഈ ദക്ഷത്ത്തിൽ 
നരബലി നടത്തിയിരന്നതായും പറയചപെടുന്നു. 

ദകരളസിംഹചമന്ന് പ്സിദ്ിദനടിയ ദകാട്ടയംരാജാവായ വരീരപഴശ്ിരാജയുചട 
ഉപാസനാമൂർത്തിയായും അറിയചപെടുന്ന ദേവിയാണ് മൃേംഗവശദലശവേരി. ദേവദലാ
കത്തുനിന്നും ഒര മിഴാവ് അഥവാ മൃേംഗം പറന്നുവന്നുവരീണതിനാലാണ് മൃേംഗവശല
ചമന്ന ദപര് ആ പ്ദേശത്തിന് ലഭിച്ചത്. ശ്രീദകാവിലിചറെ ചതക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള 
വാതിൽമാടത്തിൽ മിഴാവരൂപത്തിൽ ദേവി സവേയംഭൂവാചയന്ന് ഭക്ർ വിശവേസിക്കുന്നു. 
മൃേംഗവശലം മലയാളത്തിൽ മിഴാവകുന്നാവകയും പിന്നരീടത് ദലാപിച്ച് മുഴക്കുന്നാവക
യും ചചയ്തുവദത്. ഇവിചട വന്നുപ്ാർത്ിച്ചാൽ കലാസാഹിത്യാേിദമഖലകളിൽ ദശാഭി
കോനാവചമന്നാണ് വിശവോസം. ഏചറ പഴകേമുള്ള ഈ ദക്ഷത്ം ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് 

മൃേംഗവശദലശവേരിദക്ഷത്ം വിഹഗവരീക്ഷണം
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കഥകളി സ്ത്രരീദവ്ം

പരശുരാമൻ പ്തിഷ്ഠനടത്തിയ നൂറ്റിചയട്ട് ദുർഗാദക്ഷത്ങ്ങളിചലാന്നാണ്. പഴശ്ിരാജാ
വിചറെ മുൻതലമുറകോരനായ ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ കഥകളിയ്കം കഥകളിസംഗരീതത്തിനും 
നല്ിയ സംഭാവനകൾ ഇതിന് അടിവരയിടുന്നു. ‘ദകാട്ടംവിട്ട ദകാട്ടയംകഥ’കൾ നാലം 
ഈ ദക്ഷത്പരിസരത്തുവച്ചാണ് രചിച്ചത്. ദകാട്ടയംകഥകൾ മാത്മല്ല ഇതര ആട്ടകേ
ഥകൾ അവതരിപെിക്കുദമ്പാഴും മാതംഗാനനചമന്നാരംഭിക്കുന്ന വന്ദനദ്ാകത്തിലൂചട 
കരീർത്തികേചപെടുന്ന മൃേംഗവശദലശവേരിയുചട സാന്നിധ്യം രംഗദവേിയിൽ നിറയുന്നത് 
യാദൃച്ഛികമചല്ലന്ന് വിശവേസിക്കുന്നവർ ഏചറയുണ്്.

ദലാഹമൂല്യം മാത്ം പരിഗണിച്ചാൽ ഒന്നരദകാടി രൂപദയാളം വിലമതിക്കുന്ന, 
എഴുപത്തിരണ്ടുകിദലാഗ്രാംതൂകേമുള്ള, പഞ്ദലാഹവിഗ്രഹം മൂന്നുതവണ ദമാഷ്ികേചപെ
ട്ടതിചനതുടർന്നുണ്ായ ചില ചവളിചപെടുത്തലകളാണ് മൃേംഗവശദലശവേരിദക്ഷത്ചത്ത 
അടുത്തകാലത്ത് ജനശ്ദ്യിൽ ചകാണ്ടുവന്നത്. ദമാ്ണം നടന്ന മൂന്നുസന്ദർഭത്തിലം 
േിശാദബാധം നഷ്ചപെട്ട വിഗ്രഹദമാഷ്ാകേൾ മുഴക്കുന്നിൽ തിരിചച്ചത്തികേണചമന്ന 
അറിയിദപൊചട വിഗ്രഹം വഴിയിലദപക്ഷിക്കുകയാണ് ചചയ്ത്. ദേവിയുചട ശക്ിയും 
വചതന്യവം ചവളിചപെടുത്തുന്ന കഥകൾ പ്ചാരത്തിലായദതാടുകൂടി ആ പ്ദേശദത്തകേ് 
ഭക്ർ ഒഴുകിചയത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലള്ളത്.

മൃേംഗവശദലശവേരിയുചട അനുഗ്രഹത്താലാണ് കഥകളികേ് മികച്ച സ്ത്രരീദവ്ം ചി
ട്ടചപെടുത്തുവാൻ ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാന് സാധിച്ചചതന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന കഥകൾ പ്ചാ
രത്തിലണ്്. വടകേൻദകരളത്തിചല ചതയ്യദകോലങ്ങളുചട രൂപം ‘മനസ്ിചല ദതാന്നൽ’ 
ചകാണ്് യാഥാർഥ്യമാകേിയത് മണകോടൻ കുരികേളാണ്. ഒറ്റ രാത്ിചകാണ്് മുപെത്തിയ
ഞ്് ചതയ്യങ്ങചള കുരികേൾ വളപട്ടണംദകാട്ടയിൽ ചകട്ടിയാടിച്ചുചവന്നാണ് വിശവോസം. 
ചതയ്യത്തിചറെ നാട്ടിലിരന്നാണ് കഥകളിദവ്ം രൂപകല്പന ചചയ്യാൻ തമ്പുരാൻ ശ്മിച്ചത്. 
ആട്ടകോർ പുര്ന്മാരായതുചകാണ്് അവർ ധരിക്കുന്ന ദവ്ം വകയും മറ്റും മറഞ്ഞിരിക്കു
ന്ന തരത്തിലള്ളതും സ്ത്രരീയുചട ആഹാര്യകാന്തിയ്കിണങ്ന്നതുമാദവണ്ിയിരന്നു. ചുറ്റുപാടും 
 താമസിക്കുന്ന സ്ത്രരീകളുചട വസ്ത്രധാരണചത്ത അനുകരികോനും നിവൃത്തിയുണ്ായിരന്നില്ല. 

കാരണം ഒറ്റമുണ്ടുമാത്മുടുത്ത് മാറുമറയ്കാ
ചത നടക്കുന്നവരായിരന്നു ദകരളത്തി
ചല ഭൂരിഭാഗം വനിതകളും. അരദങ്ങറ്റ 
േിവസമടുത്തിട്ടും സ്ത്രരീദവ്ം രൂപകല്പന 
ചചയ്യാൻകഴിയാചത മനസ്സുമടുത്ത തമ്പു
രാൻ മൃേംഗവശദലശവേരിദക്ഷത്ത്തിനു
മുമ്പിലള്ള കുളകേരയിലിരന്നു. അങ്ങ
ചന വി്ണ്നായിരിക്കുദമ്പാഴാണ് 
അദദേഹം ജദലാപരിതലത്തിൽ ഒര 
സ്ത്രരീരൂപം നിഴൽദപാചല കണ്ത്. മൃേം
ഗവശദലശവേരി കഥകളിദവ്ത്തിൽ 
തമ്പുരാചറെ മുമ്പിൽ പ്ത്യക്ഷചപെട്ടുചവ
ന്നാണ് നാട്ടുഭാ്്യം സാക്ഷ്യചപെടുത്തു
ന്നത്. എന്തായാലം മുണ്ടും കുപൊയവം 
തട്ടവമിട്ട ആ നിഴൽരൂപം തമ്പുരാൻ 
കഥകളിയുചട സ്ത്രരീദവ്മായി തരീരമാ
നിച്ചു. കാച്ചിമുണ്ടും തട്ടവം കുപൊയവമിട്ട 
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ഒപെനദവേിയിചല മുസരീം ചപൺകുട്ടിയും കഥകളി അരങ്ങിചല സ്ത്രരീദവ്വം തമ്മിൽ വലിയ 
വ്യത്യാസചമാന്നുമില്ല. ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാചറെ ജരീവിതകാലത്ത് ശരരീരം മറച്ചുനടന്നിരന്നത് 
മുസരീം സ്ത്രരീകൾ മാത്മായിരികോനാണ് സാധ്യത. മാറുമറയ്കാചത നടന്നിരന്ന ദകരളരീയസ്ത്രരീ
കൾകേ് കുപൊയം ധരിക്കുന്ന കാര്യം സങ്കല്പികോൻദപാലം അകോലത്ത് കഴിഞ്ഞിരന്നില്ല. 
മലബാറിചല  സ്ത്രരീകദളാട് മാറുമറയ്കാൻ ആേ്യം പറഞ്ഞത് ടിപ്പുസുൽത്താനാണ്. ശരരീരം 
മുഴുവൻ മറച്ചുനടക്കുന്ന സ്ത്രരീകചള കണ്ടുപരിചയിച്ചുവന്ന ടിപ്പുസുൽത്താന് ഇവിടുചത്ത സ്ത്രരീ
കളുചട വസ്ത്രധാരണം അംഗരീകരികോൻ സാധിച്ചില്ല. സ്ത്രരീകൾ മാറുമറയ്കണചമന്ന ഉത്തരവ് 
ഹിന്ദുസ്ത്രരീകചള കുപൊയമിടുവിച്ച് മതം മാറ്റാനുള്ള ടിപ്പുവിചറെ തന്ത്രമായി വ്യഖ്യാനികേചപെട്ടു. 
തുടർന്നുവന്ന സാമൂഹിക-രാഷ്ടരീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് വടകേൻദകരളത്തിചല സവർണവി
ഭാഗങ്ങചള തിരവിതാംകൂറിദലകേ് പലായനം ചചയ്യിച്ചത്. ചരിത്ം ഇങ്ങചനചയാചകേയാ
ചണങ്കിലം തചറെ അരങ്ങിൽ ഉർവശിദയയും പാഞ്ാലിദയയും കുന്തിദയയും ലളിതദയയും 
മറ്റും മുസരീം സ്ത്രരീയുചട ആഹാര്യദശാഭയിൽ പ്ത്യക്ഷമാകോനാണ് ദകാട്ടയംതമ്പുരാചന 
മൃേംഗവശദലശവേരി ദതാന്നിപെിച്ചത്. 

മൃേംഗവശദലശവേരിദക്ഷത്ത്തിചറെ പിന്നിലായി പുരളിമല കാണാം. മുത്തപെൻചത
യ്യത്തിചറെ ആസ്ാനവം ഇദത മലതചന്നയാണ്. കുറിച്യരം തരീയ്യരമാണ് ഒരകാലത്ത് 
ദക്ഷത്ചത്ത സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തിയത്. ഇദപൊഴും ഈ രണ്ടു വിഭാഗകോർക്കും ദക്ഷത്
ത്തിൽ പ്ദത്യക അവകാശങ്ങളുണ്്. സമൂഹത്തിചല നാനാവിഭാഗകോരായ ജനങ്ങദളാട് 
അടുത്തബന്ം പുലർത്തിയിരന്ന ഈ ആരാധനാലയത്തിചറെ ഖ്യാതി നാചടങ്ചമത്തി
യിരന്നു. ആ പ്ശസ്തികേ് ദകാട്ടയംകൃതികൾ ഇദപൊൾ തിളകേം വർദ്ിപെിക്കുന്നു. മഹാഭാര
തത്തിചല പാണ്ഡവരചട കഥ മുൻനിർത്തി ധർമ്മാധർമ്മങ്ങചളയും മാനവികമൂല്യങ്ങചളയും 
ചർച്ചചചയ്യുന്ന ദകാട്ടയംകൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിചറെയും കളിയാട്ടദവേിയുചടയും 

ദക്ഷത്ക്കുളം
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കരത്താണ്. അതിലൂചട വടകേൻദകരളത്തിചറെ സാംസ്ാരികപാരമ്പര്യചത്തയും ചരിത്
ചത്തയും മലയാളിയുചട ചപാതു അരങ്ങിദലക്കുയർത്തിയതാണ് ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാചറെ 
ഏറ്റവം വലിയ സംഭാവന. 

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.  കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻനായർ, ദമക്കുന്നത്ത്, ദകാട്ടയം കഥകൾ ഒര പഠനം, ദകാഴിദകോട്, പി. ചക. ബ്ദേഴ്്. 
2.  ശിവശങ്കരപിള്ള, മചങ്കാമ്പ്; സി.ചക. ശിവരാമപിള്ള, കഥകളി സവേരൂപം, ദകാഴിദകോട്, മാതൃഭൂമി 
3.  ബാലകൃഷ്ണൻ ചക. 2011: പഴശ്ിയും കടത്തനാടും, ദകാട്ടയം, ഡി.സി.ബുക്്
4.  വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപൊട്, കിള്ളിമംഗലം, കലാമണ്ഡലം എം.പി.എസ്. നമ്പൂതിരി 2013: കഥകളി

യുചട രംഗപാഠചരിത്ം, ദകാഴിദകോട് മാതൃഭൂമി ബുക്് 

പുരളിമല



വിഭവസംസ്ാരവം ഉപകരണചരിത്വം
ദഡാ. രൺജിത്ത് സി.ചക., 

അസി.ചപ്ാഫ : സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റൻസ് എഡയുദകേ്ൻ, ദകാഴിദകോട് സർവ്വകലാശാല

ജരീവൻ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ പ്കൃതിയിൽനിന്നും സവോയത്തമാ
ക്കുക എന്നത് മനു്്യനുൾചപെചട ഓദരാ ജരീവിയുദടയും വനസർഗ്ഗികപ്വൃത്തിയാണ്. 
വികാസത്തിചറെ വ്യത്യസ്തഘട്ടത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ ചപറുകേിയും പിന്നരീട് കാർ്ികവൃത്തി
യിദലർചപെട്ടും മനു്്യർ അതിജരീവനമാർഗങ്ങൾ കചണ്ത്തിയിട്ടുണ്്. സാഹചര്യങ്ങളുചട 
ആനുകൂല്യചത്ത പ്ദയാജനചപെടുത്തിചകോണ്് ആഹരികോനാവശ്യമായവ ദനടിചയടുക്കു
ന്നതിചറെ ഭാഗമായാണ് ചരിത്ത്തിൽ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉടചലടുത്തത്. വിഭവസ
മ്പാേനപ്ക്രിയചയ ലഘൂകരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുചട ചരിത്ചത്ത പ്ധാനമായും രണ്ായി 
വിഭജികോവന്നതാണ്. അതിൽ പ്ഥമമായുള്ളത് ചപറുകേലമായി ബന്ചപെട്ട ഉപകര
ണങ്ങളാണ്. അത് മനു്്യചരിത്ത്തിചറെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തുടങ്ന്നു. കൃ്ിയുമായി 
ബന്ചപെട്ട രണ്ാമചത്ത വിഭാഗം നവരീനശിലായുഗദത്താചട തുടങ്കയും വികസിക്കുകയും 
ചചയ്തു. ഫ്ഡറികേ് ഏംഗൽസ് അന്നചരിത്ത്തിചറെ വികാസഘട്ടചത്ത സവോയത്തമാകേ
ലിചറെ ഘട്ടം, ഉല്പാേനത്തിചറെ ഘട്ടം എന്നിങ്ങചന ദവർതിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ദചർത്ത് 
വായികോവന്നതാണ്. 

ചപറുകേൽ
ആഹരിക്കുന്നതിനായി പ്കൃതിയിൽനിന്നും വിഭവങ്ങൾ സവോയത്തമാക്കുന്നതിചന 
ചപറുകേൽ എന്നുപറയുന്നു. പ്കൃതിയിൽ നിന്നും ദയാഗ്യമായ വിഭവങ്ങൾ കചണ്ടുത്ത് 
ആഹരിക്കുന്നതിചന സൂചിപെികോൻ ചരിത്-നരവംശശാസ്ത്രരചനകളിൽ ഗാതറിങ് 
(Gathering) എന്ന പേമാണ് ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ‘ദശഖരികേൽ’, ‘സംഭരികേൽ’, 
‘ചപറുകേിചയടുക്കുക’, ‘സമാഹരിക്കുക’ എചന്നല്ലാമാണ് അർത്ം. ജരീവനുള്ളവചയ ചപറുക്കു
ന്ന ക്രിയയാണ് ദവട്ട (Hunting). ഇരപതാംനൂറ്റാണ്ിലം സമ്പൂർണമായ ചപറുകേലിലൂചട 
ജരീവിക്കുന്ന വിഭിന്നസമൂഹങ്ങൾ ദലാകത്തിചറെ പല ഭാഗങ്ങളിലണ്്. കൃ്ികേ് മുദന്നാടി
യായി മനു്്യാസ്തിതവേത്തിചറെ പ്ഥദമാപാധിചയന്ന നിലയിൽ രൂപചപെട്ട് വർത്തമാന
കാലംവദരയും നരീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചരിത്വം പരിണാമവം ചപറുകേലിനുണ്്. നവരീനശിലാ
യുഗാനന്തരമുള്ള കാലചത്ത മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഇരപതുലക്ഷം വർ്ദത്താളം നരീണ് 
ചരിത്മാണ് ചപറുകേലിദറെത് എന്ന് റിച്ചാർഡ് ബി. ലരീ ദരഖചപെടുത്തുന്നു. സവേത്തിചറെ 
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മുതലാളിത്തപൂർവ്വരൂപങ്ങളിചല ഒന്നാംഘട്ടമായാണ് മാർക്ം ഏംഗൽസും ചപറുകേൽസം
സ്ാരചത്ത കാണുന്നത്. കൂട്ടായ്യിലധിഷ്ഠിതമായ പ്വൃത്തിയാണ് ചപറുകേൽ. സ്ത്രരീകളും 
പുര്ന്മാരം കുട്ടികളുചമല്ലാം ചപറുകേലിൽ ഭാഗഭാകോയിരന്നു. ചപറുകേലിചറെ ആരംഭഘ
ട്ടചത്തക്കുറിച്ച് ഊഹങ്ങൾകേ് മാത്ദമ സാധ്യതയുള്ളൂ. പഴം, കായ, വിത്ത്, ധാന്യം, ദവര്, 
കിഴങ്ങ്, ചചറുപ്ാണികൾ എന്നിവദയാചടാപെം ചചറുതരം പക്ഷികദളയും മൃഗങ്ങദളയും 
മരീനുകദളയും അവർ തങ്ങളുചട പ്കൃതിയിൽനിന്നും ചപറുകേിചയടുത്തു. 

ദവട്ട 
സസ്യവിഭവങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അന്നരൂപചമന്നനിലയിൽ മനു്്യൻ പ്
കൃതിയിചല മറ്റ് ജരീവജാലങ്ങദളയും ചപറുകേിയിരന്നു. പക്ഷിമൃഗാേികചള ദവട്ടയാടിയ 
പ്ാചരീനമധ്യശിലായുഗജരീവിതത്തിചറെ സവോധരീനം വർത്തമാനസാഹചര്യങ്ങളിലം നചമ്മ 
വിട്ടുദപായിട്ടിചല്ലന്ന് തിരിച്ചറിദയണ്തുണ്്. കായ്നികളുചട അപര്യാപ്തതയിൽ നിന്നാവാം 
ദവട്ട സർവ്വസാധാരണമായത്. ദകരളചരിത്ം പരിദശാധിച്ചാൽ നമ്പൂതിരിമാർകേ് താചഴ, 
നായർ ഉൾചപെചട മുഴുവൻ ജനതയും തങ്ങളുചട പരിസ്ിതിയിൽ ദവട്ടയുചട സാധ്യതകൾ 
പരരീക്ഷിച്ചവരാണ്. സംസ്ാരത്തിചല ഈചയാര വശചത്തക്കൂടി ഉൾചകോണ്ടുചകാണ്ടുള്ള 
ആഖ്യാനമാണ് ദകരളത്തിചറെ ചരിത്മായി ഉയർന്നുവദരണ്ത്.

വധ്ണികമായ വികാസത്തിചനാത്ത് അമ്പും-വില്ലും, കുന്തം, ബൂമറാങ്, ദതാകേ്  
മുതലായ ദൂരദവധിയായ ഉപകരണങ്ങളും ഒട്ടനവധി ചകണികളും മനു്്യന് ദവട്ടയ്ക് 
സഹായകമായി. ഇരദതടലിചറെ ആേിമസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുതുടങ്ങി ഇന്നും സമൂഹ
ഗാത്ത്തിചല വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പിന്തുടരന്ന ജരീവിതമാർഗമാണ് ദവട്ട. ദകരളത്തിചല 
ഗിരിവർഗകോരിൽ മികേവരം ഇന്നും ദവട്ട നിത്യജരീവിതത്തിചറെ ഭാഗമാകേിയവരാണ് 
എന്ന് ദഡാ.എ. അയ്യപെൻ ദരഖചപെടുത്തുന്നുണ്്. നിലമ്പൂർ ഭാഗചത്ത അരണാടൻമാർ, 
മലമ്പണ്ാരങ്ങൾ, ഊരാളികൾ, മന്നാന്മാർ, കാണികോർ എന്നിവചരല്ലാം ദവട്ട നിത്യജരീ
വിതത്തിചറെ ഭാഗമാകേിയവരാണ്.

കൃ്ിയും ഉല്പാേനപ്ക്രിയയും
ചപറുകേലിചറെ കാലത്തുനിന്നും വിഭിന്നമായ ജരീവിതരരീതിയാണ് കൃ്ിയുചട ആരംഭ
ദത്താചട രൂപചപെടുന്നത്. അദ്വോനചമന്ന പ്ക്രിയ ഇകോലത്ത് കുദറക്കൂടി ആസൂത്ിത
മായി. ദവട്ടയിൽ അദ്വോനം ആവശ്യമായിരചന്നങ്കിലം അത് ദബാധപൂർവ്വമല്ലാത്തതും, 
തരീർത്തും സവോഭാവികവമായ ഒന്നായിരന്നു. അന്ന് അദ്വോനവം അതിചറെ പ്തിഫലവ
ചമല്ലാം ഉടനടി അനുഭവികോൻ സാധിച്ചിരന്നു. എന്നാൽ കൃ്ിയുചട ആരംഭദത്താചട 
അദ്വോനം നിശ്ിതകാലദത്തകേ് നരീട്ടിചവകേചപെട്ടു. അദ്വോനം ചിലദപൊൾ കഠിനവം 
മടുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാദയകോം. എന്നിരന്നാലം മനു്്യചറെ ഭക്ഷണാവശ്യങ്ങചള ഒര 
പരിധിവചര സുരക്ഷിതമാകോൻ കൃ്ി സഹായിച്ചു.

കാർ്ികവൃത്തിയിചല അടിസ്ാനഘടകം കായികാദ്വോനമായിരന്നു. ‘അദ്വോ
നപ്ക്രിയയിൽ മനു്്യൻ സവേയം ജനിച്ചു’—എന്നാണ്  പ്കൃതിയുചട വവരദ്്യാത്മക
തയിൽ ഏംഗൽസ് പറയുന്നത്. ചപറുകേലിനും ദവട്ടയാടാനുമായി മുൻകാലങ്ങളിലം 
അദ്വോനിച്ചിരന്നുചവങ്കിലം തികച്ചും വ്യതിരിക്മായ രരീതിശാസ്ത്രമായിരന്നു കൃ്ിയുചട 
ആരംഭദത്താചട പരിശരീലിച്ച അദ്വോനം. അതിൽ മചണ്ാരകേം മുതൽ വിളചവടുപ്പുവചര 
വിവിധഘട്ടം പിന്നിടുന്ന തുടർച്ച നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. മചണ്ാരകേൽ, വിത, ജലദസചനം, 
വളമിടരീൽ, കളപറികേൽ, ചകായ്ത്, ചമതി, വിത്തുസംരക്ഷണം എന്നിങ്ങചന വ്യത്യസ്ത 
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ചതാഴിലകളുമായി ബന്ചപെട്ട് ഒട്ടനവധി അദ്വോനദമഖലകൾ കൃ്ിയുചട ഭാഗമായി 
രൂപചപെട്ടു. ഇവിചടചയല്ലാം തനതായ നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും അനിവാര്യമായി.

വിഭവസമ്പാേനത്തിചല അദ്വോനവമായി ബന്ചപെട്ട് രൂപചപെട്ട വിവിധ ഉപകരണ
ങ്ങചളയാണ് ഇനി നിരരീക്ഷിക്കുന്നത്. ദമല്പറഞ്ഞദപാചല ചപറുകേലിദറെയും കൃ്ിയുദടയും 
വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങചള ദവർതിരിച്ച് ഉപകരണങ്ങചള അടയാളചപെടുത്താൻ സാധിക്കും. കാല
ഗണനാപ്കാരം ചരിത്ത്തിൽ ആേ്യം സംഭവിച്ചത് ചപറുകേൽ ആയതിനാൽ പ്സ്തുതദമ
ഖലയിചല ഉപകരണങ്ങചളയാണ് പ്ഥമമായി പരിദശാധിക്കുന്നത്.

ചപറുകേൽ ഉപകരണങ്ങൾ
മനു്്യചരിത്ത്തിചല ആേ്യകാല ഉപകരണങ്ങചളല്ലാംതചന്ന ചപറുകേലമായി ബന്ചപെട്ട
വയായിരന്നു. ശിലായുധങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ാകേിയത്. 
അണ്ഡാകൃതിയിലള്ള കല്ലുകൾ ഒരവശം കൂർപെിചച്ചടുത്തതാണ് ഇത്തരം ശിലായുധങ്ങൾ. 
കല്ലുചകാണ്ടുള്ള വിവിധ ആയുധങ്ങൾ തുടർന്നും രൂപംചകാണ്ിരികോം. കല്ലുകൾ ദനർത്ത 
പാളികളായി അടർത്തിചയടുത്ത് ലഘുവായ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരികേണം. 
ചരിത്ത്തിചറെ ആരംഭകാലം മുതൽ നിലനില്പിചറെ അടിസ്ാനചമന്ന നിലയിൽ, ദമല്പ
റഞ്ഞവിധം ഉപകരണങ്ങളുചട സഹായദത്താചട, ചപറുകേലിചന ദകരളരീയർ തങ്ങളുചട 
ജരീവിതത്തിചറെ ഭാഗമാകേിയിരന്നു. ‘മരംചകാദണ്ാ, മുളചകാദണ്ാ ഉണ്ാകേിയ പാരദകോ
ലാണ് ദകരളരീയഭക്ഷ്യസമ്പാേനദഗാത്ങ്ങളുചട പ്ധാന ഉപകരണചമന്ന് ദഗാത്പഠന
ങ്ങൾ ചതളിയിക്കുന്നു.’ മണ്ിനടിയിൽ വളരന്ന നൂദറാളം കിഴങ്കൾ ഇന്നും ദകരളരീയർ 
ആഹരിക്കുന്നുണ്്.

ജരീവനുള്ളവചയ ദവട്ടയാടാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നുമുതലാചണന്ന് കൃത്യമായി പറയുക 
സാധ്യമല്ല. ചതളിവകളുചട അഭാവമാണ് ഈ ദമഖലയിൽ ചരിത്കൃതികളുചട പരിമിതി. 
ദവട്ട ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുദമ്പ മനു്്യൻ മാംസം ആഹരിച്ചിരികോം. കാട്ടുതരീയിലം മറ്റ് 
പ്കൃതിദക്ഷാഭങ്ങളിലം ചചത്താടുങ്ങിയ ജരീവികളുചട മാംസം കഴിച്ചുതുടങ്ങിയ മനു്്യൻ 
പി്കോലത്ത് വലതും ചചറുതുമായ ജരീവികചള പിടികൂടുന്നതിനായി ചകണികൾ ആസൂത്ണം 
ചചയ്തു എന്നുകരതുകയാവം ശരി. തദന്നകോൾ ദവഗതദയറിയതും സവിദശ്മായ 

നുകം

ദതക്കുകുട്ട

ചകാത്ത്
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ചലനസവോതന്ത്ര്യമുളളതുമായ ജന്തുകേൾക്കു മുന്നിൽ നിസ്ാരനാവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 
അതിജരീവനതന്ത്രം എന്നനിലയിലാണ് ചകണികൾ രൂപംചകാള്ളുന്നത്. പലദപൊഴും മനു
്്യചറെ അസാന്നിധ്യത്തിലം ഇരചയ കരീഴടക്കുന്നവിധത്തിൽ മികച്ച ഉപകരണങ്ങളായി 
ചകണികൾ മാറി. കരീഴടകേചപെട്ട ജരീവികചള ആഹാരമാകേി മാറ്റുന്നതിനായി നിസ്ാരമായ 
പ്വൃത്തികദള പിന്നരീട് ആവശ്യമുണ്ായിരന്നുള്ളൂ. 

കല്ല്, കയർ, ചൂരൽ, മുള, വടി എന്നിവചയല്ലാം ചകണികൾ ഉണ്ാകോനായി ഉപദയാഗ
ചപെടുത്തിയിരന്നു. ദകരളത്തിചല ആേിവാസികൾകേിടയിൽ ചപാതുവായി ഉപദയാഗിക്കു
ന്ന ചമളഞ്ഞിദകോൽ, കത്താരി എന്നിവചയല്ലാം ഇതിനുോഹരണമാണ്. ചമളഞ്ഞിദകോൽ 
പക്ഷികചള പിടികൂടാനാണ് ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. കത്താരി കുറുമ്പവിഭാഗത്തിനിടയിൽ 
എലിചയ പിടികോനുള്ള ചകണിയാണ്. മാവിലർകേിടയിലം വിവിധയിനം ചകണികൾ 
ഉണ്ായിരന്നു. പക്ഷികചള പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ചകണിയാണ് ചകാത്തുചകണി, വരീസ് 
എന്നിവ. കാട്ടുപന്നി, കാട്ടാട്, മലമാൻ എന്നിവചയ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ചവിട്ടുചകണി, 
പന്നി, മലമാൻ എന്നിവചയ പിടികൂടാനുള്ള അടിച്ചിൽ എന്നിവയായിരന്നു മാവിലർ
കേിടയിചല പ്ധാന ചകണികൾ. ഭാരദമറിയ കമ്പുകദളാടു കൂടിയ കല്ലുകൾ മൃഗങ്ങളുചട 
ദമൽ പതിപെിച്ച് ഇര പിടിക്കുന്ന രരീതിയാണ് കുറിച്യരചട ഇടയിൽ പ്ചാരത്തിലിരന്ന 
അടിച്ചിൽ. പന്നി, കുരങ്ങൻ, ഉടുമ്പ്, പുള്ള്, കാട്ടുദകാഴി എന്നിവചയ ഇങ്ങചന പിടിക്കുക 
പതിവായിരന്നു. 

ഇര കൃത്യമായി ചകണിക്കുള്ളിദലകേ് എത്തിദച്ചരന്ന വിധത്തിൽ ചകണിയുചട 
ഇരവശവം കാട്ടുചചടികൾചകാണ്ടുംമറ്റും മറച്ചുചവകോനും ദവട്ടയിദലർചപെടുന്നവർ ശ്
ദ്ിച്ചിരന്നു. അമ്പും വില്ലും ഉപദയാഗിച്ച് ജരീവികചള പിടിക്കുക എന്നതായിരന്നു മചറ്റാ
രരരീതി. നിലമ്പൂരിചറെ പരിസരപ്ദേശങ്ങളിലള്ള അരനാടന്മാർ അഥവാ ഏർനാടന്മാർ 
അടുത്തകാലം വദരയും കുരങ്കചള ചകാല്ലാൻ അമ്പും വില്ലും ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. വ്യ
ത്യസ്ത തരത്തിലള്ള അമ്പുകൾ ഉണ്ായിരന്നു. ചമാട്ടമ്പ്, കത്തിയമ്പ് എന്നിങ്ങചന രണ്് 
തരത്തിലള്ള അമ്പുകൾ കുറിച്യർകേിടയിൽ പ്ചാരത്തിലിരന്നു. കാണികോർകേിടയിൽ 
ചകാത്തുകാട്ടിദലകേ് കയറിവരന്ന മൃഗങ്ങചള തടയാൻ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ാ
യിരന്നു. ഇതിൽ പ്ധാനചപെട്ടവയാണ് ഒറ്റചകോട്ടാൻ, പുലിയമറി, ചകാട്ടുമുള എന്നിവ. 
കാറ്റിചനാത്ത് താദന മുഴങ്ന്നതാണ് ചകാട്ടുമുള. വായ്ഭാഗം മൂടിചകേട്ടിയ മൺകലത്തിചറെ 
അടിവശത്ത് േവോരമുണ്ാകേി അതിൽ േർപെദയാല വലിച്ചുചകട്ടി ശബ്ദമുണ്ാക്കുന്നതാണ് 
പുലിയമറി. പന്നി, മുള്ളൻ എന്നിവചകേതിചര പുലിയമറി ഉപദയാഗിക്കുന്നത് പതിവാണ്. 
‘ചപരിപ്പുകളിച്ചും’ മൃഗങ്ങചള പിടിക്കും. ദകഴ, മ്ാവ്, പന്നി എന്നിവചയ പിടികോൻ ഡാല് 
ഉപദയാഗിക്കും. എലിചയ പിടികോൻ മുളയിൽ നിർമിച്ച ചകാടുങ്ക ഉപദയാഗിക്കുന്നു. 
വലിയ മൃഗങ്ങചള പിടികോൻ ചകാമ്പുവിയപ്പൂട്ട് എന്ന ചകണി നിർമിച്ച് കാട്ടിൽചവക്കുന്ന 
രരീതിയായിരന്നു ഉണ്ായിരന്നത്. കാണികോരചട പ്ധാന ആയുധം മുണ്ങ്കത്തിയും (ചവട്ടു
കത്തി) വില്ലുമാണ്. ചൂണ്ടുവില്ല് (കവണ), എയ് വില്ല്, ചതറിവില്ല് (ദതാകേ് ദപാചല അമ്പ് 
വിടാവന്നവ) എന്നിങ്ങചന മൂന്നിനം വില്ലുകളായിരന്നു പ്ധാനമായും ഉണ്ായിരന്നത്. 

മരീൻപിടുദത്താപകരണങ്ങൾ
ചപറുകേലിചറെ ഉപവിഭാഗമായ ദവട്ടയുമായി ബന്ചപെട്ട പ്ധാനരരീതിയാണ് മരീൻപി

ടുത്തം. ദകരളത്തിചല ജലദമഖലയിചല പ്ധാന വിഭവസമ്പാേദനാപാധിയുമാണത്. ദകര
ളത്തിചല മനു്്യചരിത്ത്തിചറെ ആരംഭകാലംമുതൽ മരീൻ തദദേശരീയരചട ആഹാരത്തിചല 
പ്ധാനഭാഗമായിരന്നു. സംഘകാലംമുതൽ ലഭ്യമായ ചതളിവകൾ േക്ഷിദണന്ത്യയിചല 
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മരീൻപിടുത്തചത്തക്കുറിച്ച് അറിവ നല്കുന്നുണ്്. ജലാശയങ്ങളിൽ മരീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. പ്സ്തുത ഉപകരണങ്ങളുചടചയല്ലാം പ്ദയാ
ഗത്തിന് കൃത്യമായ വവേഗ്ദ്ധ്യവം ആവശ്യമായിരന്നു. ജലവിഭവദശഖരണത്തിനായി 
പ്ാചരീനകാലംമുതൽ പ്ദയാഗിച്ചുദപാന്ന തനതുരരീതികളാണ് ചുവചട പരിദശാധിക്കുന്നത്.

മൂർച്ചയുള്ള ഇരമ്പിചറെ ആയുധങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് മരീനിചന ചവട്ടിപെിടിക്കുന്ന 
രരീതി ഇവിചടയുണ്ായിരന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ ചവള്ളം കുറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് 
ഇത് കൂടുതലായി ഉപയാഗിക്കുന്നത്. അമ്പും വില്ലും ദപാലള്ള ചതറ്റാൽ ഉപദയാഗിച്ചും 
മരീൻ പിടിച്ചിരന്നു. ചതറ്റാലിചല കൂർത്ത അറ്റമുള്ള അമ്പിചറെ പിൻഭാഗത്ത് ഘടപെിച്ച 
ചരട് വില്ലുമായി ബന്ിപെിച്ചിരിക്കും. ചവള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മരീനിചന കരയിൽ നിന്നും 
അചമ്പയ്് ചകാരകോനും പിന്നരീട് വില്ലിൽ ബന്ിച്ച ചരടിൽ പിടിച്ച് അമ്പിൽ ദകാർ
ത്തിരിക്കുന്ന മരീനിചന വലിചച്ചടുകോനും സാധിക്കുന്നു. ദകാലം വലയും ഉപദയാഗിക്കുന്ന 
രരീതിയാണ് അടുത്തത്. പുഴദയാരത്ത് നാട്ടിയ കുറ്റിദമൽ വലയുചട ഒരഭാഗം ചകട്ടിയ 
ദശ്ം മദറ്റയറ്റം പിടിച്ച് ചവള്ളത്തിൽ കുറ്റികേ് ചുറ്റും കറക്കുന്നു. മരീൻ വലക്കുള്ളിൽ കയറി 
എന്നുറപൊകുദമ്പാൾ വലയുയർത്തുന്നു. ഉരൽദപാചല മുളമ്പാളികൾ ചകാണ്ടുണ്ാകേിയ 
ഒറ്റാൽ മരീൻ പിടികോനായി ഇന്നും ഉപദയാഗിക്കുക പതിവാണ്. ഒഴുക്കുള്ള ചവള്ളത്തിൽ 
ഇത് കമിഴ്തിചവക്കുന്നു. ചവള്ളത്തിലൂചട നരീന്തിവരന്ന മരീനുകൾ ഇതിൽചപെട്ടാൽ പിന്നരീട
വയ്ക് പുറത്തുദപാകാൻ സാധികേില്ല.

ദകരളത്തിചല ആേിവാസികളിൽ പ്ധാനികളായ വി്വർ മരീൻപിടികോനായി 
ഉപദയാഗിച്ചിരന്ന ആയുധമാണ് മുപെല്ലി. പത്തടി നരീളമുള്ള കമ്പിചറെ അറ്റത്ത് ഉറപെിച്ച 
മൂന്ന് മുനകളുള്ള ആയുധമാണിത്. കരയിൽ നിന്ന് മുപെല്ലിചകാണ്് എറിഞ്ഞാണ് മരീൻ 
പിടിക്കുക. ദകരളത്തിചല ദഗാത്വിഭാഗങ്ങൾകേിടയിൽ മരീൻ പിടികോനായി ചനചയ്ടു
ക്കുന്ന കൂടുകൾകേ് കുടുമ്പ്, കുടാചമ്പ എചന്നല്ലാം ദപരണ്ായിരന്നു.  ഒഴുക്കുള്ള ചചറിയ ജലാ
ശയങ്ങളിലായിരന്നു കുടുമ്പ് ഉപദയാഗിച്ചിരന്നത്. ഇതിചറെ തുറന്ന വലിയ വായ്ഭാഗം 
ഒഴുകേിനഭിമുഖമായി ചവക്കുകയാണ് പതിവ്. മുള ചരീകിമിനുകേിചയടുത്ത് ദനരിയ ചരീളു
കളാകേിയദശ്ം നാരപദയാഗിച്ചാണ് ഇതുണ്ാക്കുന്നത്. വയനാട്ടിചല അടിയാൻമാർ 
ചവടിചഗ എന്ന മരത്തിചറെ നാരപദയാഗിച്ചാണ് കുടാചമ്പ ചമടയുന്നത്. ആയചത്തങ്ങിചറെ 
ഈർകേിലപദയാഗിച്ചും ചൂരലപദയാഗിച്ചും കുടാചമ്പ ഉണ്ാകോം.

മരീൻപിടുത്തത്തിന് മാവിലർ ഉപദയാഗിച്ച പ്ധാനചപെട്ട ചകണിയായിരന്നു കുത്തൂട്. 
അദനകം മുളഞ്രീളു ചകാണ്് വട്ടത്തിൽ ചമടഞ്ഞുണ്ാക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. ഇതിചറെ 
അടിഭാഗം വ്യാസം കൂടിയതും മുകൾഭാഗം വ്യാസം കുറഞ്ഞതുമാണ്. കൂടുതൽ മരീനുള്ള 
സ്ലത്ത് ഇത് ചപചട്ടന്ന് കുത്തിനിർത്തി ഉള്ളിൽക്കുടുങ്ങിയ മരീനിചന മുകളിലൂചട കയ്യിട്ട് 
പിടിക്കുകയാണ് ചചയ്യുന്നത്. മുളചകാണ്ടുള്ള ചതറ്റാലി ആേിവാസിവിഭാഗകോർകേിടയിൽ 
ഏചറ പ്ചാരമുള്ള ഉപകരണമാണ്. മുള ചരീന്തിചയടുത്ത് പുകയത്തുചവച്ച് വാട്ടിചയടുത്ത 
ദശ്മാണ് അതിൽ വില്ലുകയർ ചകട്ടുന്നത്. രണ്ിഴ കയർ ഉണ്ാവം. ഇതിൽ ചുവടിചഗ
മരത്തിചറെ നാര് ഉപദയാഗിച്ച് പട്ട ഉണ്ാക്കുന്നു. പുറ്റുമണ്് ദഗാളാകൃതിയിൽ ഉരട്ടിചയടു
ത്താണ് ചതറ്റാലിയിൽ പ്ദയാഗിക്കുന്നത്.

ചൂണ്യിടൽ മരീൻപിടുത്തത്തിൽ ഏറ്റവം പ്ചാരമുള്ള മചറ്റാര രരീതിയായിരന്നു. നരീണ് 
കയറിചറെ അറ്റത്ത് ഇരമ്പിചറെ ചകാളുത്ത് ഘടിപെിച്ച് അതിൽ ഇര ദകാർത്തായിരന്നു 
മരീൻ പിടിച്ചിരന്നത്. മണ്ിര, ചചമ്മരീൻ എന്നിവചയയാണ് ചചറിയ ചൂണ്യിൽ ദകാർക്കുക. 
ഒറള്, കണവ തുടങ്ങിയവയുചട മാംസം ദകാർത്ത് മരീൻ പിടിക്കുന്നതിചന മട്ട് എന്ന് 
പറയുന്നു. ഒന്നുമുതൽ നൂറുവചര നമ്പറുള്ള ചൂണ് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവം വലിയ ചൂണ് 
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ഒന്നാം നമ്പർ ചൂണ്യാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരടി നരീളമുള്ളതാണ്. വലിയ മരീനുകളായ ചൂര, 
സ്ാവ്, കടൽപെന്നി എന്നിവചയ പിടികോൻ ഒന്നാംനമ്പർ ചൂണ്യാണ് ഉപദയാഗിക്കുക. 
ഏറ്റവം ചചറിയ നൂറാംനമ്പർ ചൂണ് കളിമരീൻ, നദത്താലി എന്നിങ്ങചനയുള്ള ചചറിയ 
മരീനുകൾക്കുള്ളതാണ്. ഇര ദകാർകോചത മരീൻ പിടിക്കുന്ന രരീതിയും ഉണ്ായിരന്നു. ആച്ചൽ 
അഥവാ നരീട്ടുവളപെ് എന്നാണിതിന് പറയുന്നത്. ഇരയ്ക് പകരം നിറമുള്ള തുണി ദകാർക്കുന്ന 
രരീതിയാണിത്. നിറം കണ്് ആകർ്ികേചപെടുന്ന മരീൻ ചൂണ്യിൽക്കുടുങ്ന്നു.

മരീൻപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇന്നചത്ത പ്ധാന ഉപകരണം വലയാണ്. മുൻകാലങ്ങ
ളിൽ പഞ്ഞി, ചണനൂൽ എന്നിവചകാണ്ടുള്ള വലകളായിരന്നു ഉപദയാഗിച്ചിരന്നത്. ഇന്ന് 
നല്ല ഉറപ്പുള്ള പ്ാസ്റിക് വലകളാണ് പ്ദയാഗത്തിലള്ളത്. ചപാങ്തടികൾ ഘടിപെിച്ച 
വലകൾ ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പരവ, വാള, അയില, ചകാഞ്് തുടങ്ങി 
എല്ലാ മരീനും നൂൽവലയിൽ ചപടും. പഞ്ഞിനൂൽ ഉപദയാഗിച്ച് തിരമ്മി ഇഴദചർത്ത് ചനയ്തു
ണ്ാക്കുന്ന വലയാണ് നൂൽവല. ചതളിവല, അടകംവല എന്നിങ്ങചന രണ്ിനം നൂൽവല
കളുണ്ായിരന്നു. ചതളിവല വലതും അടകംവല ചചറുതുമായിരന്നു. വരീശുവല, ദകാരവല, 
കുറ്റിവല (ഊന്നുവല), അരവല, ആറ്റുവല, ചാളവല, കച്ചവല, കമ്പവല, ചണവല, പര
ട്ടവല, വട്ടുവല എന്നിങ്ങചന പിചന്നയും നിരവധി വലകൾ ഉണ്ായിരന്നു. കായലിൽ 
നിന്നും മരീൻ പിടിക്കുന്നതിന് ഉപദയാഗിക്കുന്ന ആറ്റുവല, മത്തി പിടികോൻ ദവണ്ി മാത്ം 
ഉപദയാഗിക്കുന്ന ചാളവല, നദത്താലി പിടികോൻ ഉപദയാഗിക്കുന്ന കച്ചവല, കരയിൽ 
നിന്നുചകാണ്് തരീരങ്ങളിൽ മരീൻപിടികോൻ ഉപദയാഗിക്കുന്ന കമ്പവല, ചനയ്രീൻ ദപാചല 
വലിയ മരീൻ പിടികോനുള്ള ചണവല, വലിയ മരീനുകൾ പിടിക്കുന്നതിനായുള്ള പരട്ടവല, 
ഏറ്റവം വലിയ കണ്ികളുള്ളതും സ്ാവ്, ചൂര, ചനയ്രീൻ, വാള, വങ്കട തുടങ്ങിയ മരീനുകൾ 
പിടിക്കുന്നതിന് ഉപദയാഗിക്കുന്നതുമായ വട്ടുവല, തണ്ാടിവല എന്നും അറിയചപെടുന്ന 
ദകാരവല, ചകാഞ്ിചന പിടികോനുള്ള ഡിദസ്ാവല, ദറാളുവല, അരമ്പർവല, പാച്ചുവല 
എന്നിങ്ങചന വിവിധയിനം വലകൾ പ്ചാരത്തിലണ്്. ഉപകരണങ്ങളുചട വികാസത്തി
ലൂചട ദകരളത്തിൽ മരീൻപിടുത്തം ഏചറ പ്ചാരമുള്ള ചതാഴിൽദമഖലയായി മാറിയിരി
ക്കുന്നു.

കാർ്ിദകാപകരണങ്ങൾ
മുൻകാലമാതൃകകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ കൃ്ിയുചട ആരം
ഭദത്താചട രൂപചപെട്ടു. കൃ്ിയിടത്തിൽ മനു്്യചറെ കായികാദ്വോനചത്ത ലഘൂകരികോൻ 
ഒരപരിധിവചര ഉപകരണങ്ങൾ കാരണമായി. വയലിൽ മണ്് ഉഴുതുമറിയ്കന്നതിനും, കട്ട
യുടയ്കന്നതിനും, നിരത്തുന്നതിനും, ചവള്ളം ദതവന്നതിനും, വിളവ് ചകാചയ്ടുക്കുന്നതിനും 

വിത്തുകൾ സൂക്ഷികോനുചമ
ല്ലാമായി നിരവധി ഉപകരണ
ങ്ങൾ പി്കോലത്ത് രൂപചപെട്ടു.

മണ്ിളകേൽ
കൃ്ിയിടത്തിൽ പ്ാഥ
മികമായി ചചദയ്യണ്ത് 
മചണ്ാരകേലാണ്. മണ്് 
ഇളക്കുന്നതിനുള്ള മൂർച്ചദയ
റിയ അഗ്രദത്താടു കൂടിയ 

കൂളദത്തക്കു കുട്ടതുടി
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കലപെയും കരിയുമാണ് പ്ധാന ഉപകരണം. കാഞ്ഞിരം, പ്ാവ്, മാവ് എന്നിവയാണ് 
കലപെ നിർമ്മികോൻ ഉപദയാഗിക്കുന്നത്.  ഇത് നുകവമായും ബന്ിച്ചിരിക്കും. കലപെയുചട 
പിടിഭാഗം ‘കര’ എന്നും മണ്് ഇളക്കുന്ന മൂർച്ചദയറിയ അറ്റം ‘ചകാഴു’ എന്നും അറിയ
ചപെടുന്നു. ദകരളത്തിൽ ഓദരാ പ്ദേശത്തിനും അവയുചട മൺതരത്തിന് അനുസരിച്ച് 
വ്യത്യസ്ത ജാതി കലപെകളുണ്ായിരന്നു ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. കണ്ണൂർ, കാസർദഗാഡ് ജില്ല
കളിൽ ഒന്നാംകൃ്ിക്കും രണ്ാംകൃ്ിക്കും വിഭിന്നമായ കലപെകളായിരന്നു. ആേ്യദത്തത് 
വരീതി കൂടിയും രണ്ാമദത്തത് വരീതി കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. ആേ്യദത്തതിചന ‘ദഞദങ്ങാൽ’ 
എന്നും രണ്ാമദത്തതിചന ‘പുഞ്ക്കുറുവാൾ’ എന്നും വിളിക്കും. കാഞ്ഞിരം, ദതകേ്, പ്ാവ്, 
ചചമ്പകം, വാക എന്നിങ്ങചനയുള്ള മരങ്ങളാണ് കലപെയുണ്ാകോൻ ഉപദയാഗിച്ചിരന്നത്.

പുഞ്ക്കും മുണ്കനും നിലചമാരകോൻ വലപെം കുറഞ്ഞ ഒരിനം കലപെ ഉപദയാ
ഗിച്ചിരന്നു. ഇതിന് ‘ദചറ്റുകരി’ എന്നാണ് ദപര്. വയനാട്ടിലം തിരവിതാംകൂറിചറെ ചില 
ഭാഗത്തും പൂട്ടുവാൻ ഉപദയാഗിച്ചിരന്ന പ്ദത്യകതരം കലപെയ്ക് ‘ദഞഞിൽ’ എന്നാണ് 
ദപര്. പറമ്പിലം വയലിലം ഉഴവിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്്. വയലിൽ കന്നുകചള പൂട്ടു
ദമ്പാൾ ഉഴവകാരന് ചവട്ടിനി്കോൻ മുട്ടി (ചചരപെ് ), വയൽ നിരപൊകോൻ വള്ളിചച്ചരപെ് 
എന്നിവ ഉപദയാഗിച്ചു. കന്നുകചള ചതളികോൻ ഉറപ്പുള്ളതും എളുപെം ഒടിഞ്ഞു ദപാകാ
ത്തതുമായ കാഞ്ഞിരത്തിചറെ വടിയാണ് ഉപദയാഗിച്ചിരന്നത്. കാളകളുചട കഴുത്തിൽ 
ബന്ിക്കുന്ന മരംചകാണ്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് നുകം. ദതകേ്, ഉപ്പൂത്തി എന്നിവയാണ് 
നുകം നിർമ്മികോൻ ഉപദയാഗിക്കുന്നത്.

നിരത്തുപകരണങ്ങൾ
വിത്ത് വിതക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വയലിചല കട്ടകളുടച്ച് നിരപൊക്കുന്നതിനുദവണ്ിയുള്ള ഉപക
രണമാണ് മുട്ടി. ഇതിന് കട്ടമരം/ചവിട്ടി എചന്നല്ലാം ദപരണ്്. നുകത്തിൽ ബന്ികോവ
ന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിചറെ പ്ദയാഗം. പൂട്ടുകാരൻ ഇതിനുമുകളിൽ കയറി നില്ക്കുകദയാ 
കനമുള്ള കല്ല് ചവക്കുകദയാ ചചയ്യുന്നു. മരം ചകാണ്ടുള്ള പലകയിൽ കരിദകോൽ ബന്ി
ച്ചാണ് മുട്ടിയുണ്ാക്കുന്നത്. ദകരളത്തിചല വിവിധജില്ലകളിൽ വിവിധദപരകളിലാണ് 
ഇതറിയചപെടുന്നത്. തിരവനന്തപുരം, ചകാല്ലം ജില്ലകളിൽ മരം, പത്തനംതിട്ടയിൽ 
അടിമരം, ആലപ്പുഴയിൽ പലക, ദകാട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ ഞവിരി, 
പാലകോട് ഈർച്ച, ദകാലമരം, നിരത്തുമരം, മുഴച്ചി, മലപ്പുറത്ത് ഈർച്ചമരം, എന്നിങ്ങചന 
വ്യത്യസ്ത ദപരകദളാചട ചചറിയ രൂപവ്യത്യാസത്തിൽ നിരത്തുപകരണങ്ങൾ കാണചപെ
ടുന്നു. കട്ടയുടക്കുന്നതിന്, വകചകാണ്് ഉപദയാഗികോവന്ന, മുട്ടിയുചട ചചറുരൂപമാണ് 
കട്ടതല്ലി. മുട്ടിചകാണ്് ഉടയാത്ത കട്ടകൾ ചപണ്ങ്ങൾ കട്ടതല്ലിചകാണ്് ഉടയ്കം. പ്ാവ്, മാവ്, 
കാഞ്ഞിരം എന്നരീ മരങ്ങൾചകാണ്് മുട്ടിയുണ്ാക്കുന്നു. ദകാലിന് അധികവം മുളയാണ് 
എടുക്കുക. മുട്ടിദയകോൾ നരീളംകൂടിയ മരപെലകചകാണ്് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണമാണ് 
ചങ്ങലമരം. രണ്് ഇരമ്പുചകാളുത്തുകൾ ഇതിലണ്ാവം. ഇതിൽ ‘ചവള്ളദകോൽ’ എന്ന 
ഉപകരണം ദകാർത്ത് നുകവമായി ബന്ിച്ച് പൂട്ടുന്നു. ഇതിചറെ ചചറിയ രൂപചത്ത ചില 
പ്ദേശങ്ങളിൽ ദകാദലാരം എന്നും പറയുന്നു. ചങ്ങലമരദത്തകോൾ അല്പം വലപെംകുറ
ഞ്ഞ ഉപകരണമാണ് ദകാൽമരം. കാഞ്ഞിരത്തിചറെ ദകാദലാ ചൂരദലാ ഉപദയാഗിച്ചാണ് 
ഇത് നുകത്തിൽ ബന്ിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഞൗരി എന്നും ദപരണ്്. നിലം നിരത്താ
നായി സ്ത്രരീകൾ ഉപദയാഗിച്ചിരന്ന ഉപകരണമാണ് കട്ടാടി. മുളകേഷ്ണത്തിൻദമൽ വടി 
ഉറപെിച്ചുചകാണ്ടുള്ള ഉപകരണമാണിത്. വിത്ത് വിതച്ച് ഒരചാൽ പൂട്ടികേഴിഞ്ഞദശ്ം 
സ്ത്രരീകൾ കട്ടാടിചകാണ്് കണ്ം നിരപൊക്കുന്ന രരീതി ഉണ്ായിരന്നു. മണ്ിളകേിയദശ്ം 
വയൽ നിരപൊകോനായി താവ എന്ന ഉപകരണവം നിലനിന്നിരന്നു. മരം വരീതിയിൽ 
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ചചത്തിമിനുകേിയാണ് ഇതുണ്ാക്കുന്നത്. ഉഴുന്ന്, മുതിര, എള്ള്, ചാമ എന്നിവ വിതച്ച 
ദശ്ം നിലം നിരപൊകോൻ എപെ് ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. വാഴപെിണ്ിദയാടുകൂടി ഇല്ലിക
മ്പുകൾ ദചർത്ത് ചകട്ടിയദശ്ം ഇതിൽ കയറുചകട്ടി വലിക്കുകയായിരന്നു ചചയ്ിരന്നത്. 
ഇത്തരത്തിൽ ഇല്ലിമുള്ള് ഇല്ലാചത വാഴപെിണ്ിമാത്ം രണ്ടുഭാഗത്തും കയറുചകട്ടി വലിക്കു
ന്നതിചന പടല് എന്നായിരന്നു പറഞ്ഞിരന്നത്.

ജലദസചദനാപാധികൾ
ദതക്കുകുട്ട, ദതവകുട്ട, ഏറവട്ടി എചന്നല്ലാം ദപരകളുള്ള കയറ്റുകുട്ട ആഴം കുറഞ്ഞ കുളത്തിൽ 
നിദന്നാ, ചാലിൽ നിദന്നാ ചവള്ളം ദതവാനാണ്  ഉപദയാഗിച്ചത്. മുകളിചല തുറന്ന 
വായ്ഭാഗത്തും കൂർത്ത അടിഭാഗത്തും കരിമ്പനയുചട പട്ട ചരീന്തിയുണ്ാകേിയ കയറുചകാണ്് 
പിടി ഉണ്ായിരിക്കും. ഈ കയറിൽപെിടിച്ച് രണ്ടുദപർ ദചർന്നാണ് കയറ്റുചകാട്ട ദതവന്നത്. 
കായൽനിലങ്ങളിലം ആഴം കൂടിയ പാടങ്ങളിലം ചവള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനും, താഴ്ന്നയിടചത്ത 
ജലാശയങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്ന കൃ്ിയിടങ്ങളിദലകേ് ചവള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് 
ചക്രം ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. ദതകേ്, ആഞ്ഞിലി തുടങ്ങിയ മരം ചകാണ്ടുണ്ാക്കുന്ന േളങ്ങ
ദളാടു കൂടിയ  വൃത്താകൃതിയിലള്ള ഉപകരണമാണ് ചക്രം. നാല് േളം മുതൽ ഇരപത്തിയ
ഞ്ചു േളം വചരയുള്ള ചക്രങ്ങളുണ്്. കുട്ടനാടൻ ദമഖലയിലാണ് ജലചക്രങ്ങൾ ധാരാളമായി 
ഉപദയാഗിച്ചുകാണുന്നത്. ഒര ചക്രംചകാണ്് രണ്ടിയിദലചറ  ഉയരത്തിദലകേ് ചവള്ളം 
കയറ്റാൻ സാധികേില്ല. കൃ്ിയിടത്തിചറെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ 
ചക്രങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരന്നു.

ആഴംകുറഞ്ഞ ദതാടുകളിൽ നിദന്നാ, ചാലകളിൽ നിദന്നാ കണ്ങ്ങളിദലകേ് ചവള്ളം 
മുകേി ഒഴിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ദവത്ത്. മരംചകാണ്് നിർമ്മിച്ച പാത്തിദപാലള്ള 
ഉപകരണമാണ് ഇത്. ഇതിന് മുൻവശത്ത് വക്കുണ്ായിരിക്കുകയില്ല. പിന്നിൽ നരീളമുള്ള 
വാലണ്ായിരിക്കും. പിടിയുചട അറ്റത്ത് പാത്തിദയാട് ദചർന്നാണ് കയർ ചകട്ടിയുറപെിക്കു
ന്നത്. ഒര ദവത്തിൽ ഇരപത്തിയഞ്് ലിറ്റർ ചവള്ളചമങ്കിലം ചകാള്ളും. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 
ഇത് ദവത്ത് എന്നും, പാലകോട് ജില്ലയിൽ തുടിപെ് എന്നും, മലബാറിൽ ഊവണി എന്നും 
ഇതറിയചപെടുന്നു.

ദവന്കോലത്ത് കൃ്ിയിടം നനയ്കന്നതിനായി കാളദത്തകേ് ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. 
കാളദയദയാ ദപാത്തിദനദയാ ഉപദയാഗിച്ചാണ് ചവള്ളം ദതവന്നത്. ഒര വലിയ 
ദലാഹപൊത്മാണ് ദതക്കുകുട്ട. കാൽക്കുട്ട, അരക്കുട്ട, മുകോൽകുട്ട എന്നിങ്ങചന ഇത് പല 
വലപെത്തിലണ്്. ഇതിചറെ അടിവശത്തുള്ള ചചറിയ കുഴലിൽ തുകലചകാണ്ടുള്ള തുമ്പി 
ഘടിപെിക്കും. ഏകദേശം നാലടി നരീളമുള്ള തുകലിചറെ കുഴലാണ് തുമ്പി. ദതക്കുകുട്ടയിചല 
ചവള്ളം തുമ്പി വഴിയാണ് പുറദത്തകേ് ദപാകുക. ദതക്കുകുട്ടയുചട മുകളിചല ചകാളുത്തിലം 
തുമ്പിയുചട അറ്റത്തും ഓദരാ കയർ ചകട്ടി അതിചറെ മദറ്റ അറ്റം നുകത്തിൽ ബന്ിക്കുന്നു. 
ചവള്ളം നിറഞ്ഞ ചതാട്ടി (ദതക്കുകുട്ട) കാള വലിച്ചുയർത്തുദമ്പാൾ തുകൽക്കുഴലിചറെ തുറ
ന്നഭാഗവം ചതാട്ടിയും ഒദരനിലയിൽ ആയിരികേത്തകേവണ്മായിരിക്കും കയറുകളുചട 

ചക്രം ദവത്ത് (തുടിപെ്, ഊവണി)
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നരീളം ക്രമരീകരിച്ചിരിക്കുക. കിണറ്റിൽനിന്നും ചവള്ളം ദകാരന്നതിചറെ മചറ്റാര മാതൃക 
തചന്നയാണ് കാളദത്തകേ്.  

നാലായിരം വർ്ദത്താളം പഴകേമുള്ള ജലദസചദനാപകരണമാണ് തുലാൻ 
തുലാവ്, ഏത്തം എചന്നല്ലാം ദപരകളുള്ള തുലാൻ. ദകരളത്തിൽ ഇന്നും പ്ചാരത്തിലള്ള 
ഏത്തംചവച്ചുദതവൽ ദ്രാവിഡരിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതാവാചമന്ന് കരതുന്നു. ഈജിപ്തിൽനിന്ന് 
സിന്ധുതാഴ്രയിദലക്കും അവിചടനിന്ന് ദകരളത്തിദലക്കും വന്നതാകണം ഈ സാദങ്കതി
കവിേ്യ.  മരം ചകാദണ്ാ മുള ചകാദണ്ാ ഉറപെിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തകോലകളിലാണ് തുലാൻ 
ഉറപെിക്കുക. ദലാഹത്തിദലാ മരത്തിദലാ ഉണ്ാകേിയ ചവള്ളം ദകാരന്ന പാത്മാണ് 
തുലാക്കുട്ട. തുലാനിൽ ഏത്തക്കുട്ട ചകട്ടിയതിചറെ എതിർവശത്തായി ഉഴിഞ്ഞാൽ (കൂട് ) 
ചകട്ടിയുറപെിക്കുന്നു. കല്ല്, ചചളി എന്നിവയാണ് ഉഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മികോനായി ഉപദയാ
ഗിക്കുന്നത്. പാടങ്ങളിലപദയാഗിക്കുന്ന ചചറിയ തുലാന് കൂരിത്തുലാൻ എന്നുപറയുന്നു. 
ദകരളത്തിൽ അച്ചൻദകാവിലാറിചറെ തരീരത്ത് നിലവിലിരന്ന ജലദസചനവിേ്യയാണ് 
ദതാണി. ഏതാണ്് ഒരാൾകേ് മാത്ം ചവള്ളമുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ ജലാശയത്തിൽനിന്നും 
ചവള്ളം മുകേിചയാഴികോനാണ് ദതാണി ഉപദയാഗിച്ചിരന്നത്.

വിളചവടുപ്പും ചമതിയും
ചകായ്തം ചമതിയുമായി ബന്ചപെട്ടും വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിച്ചുവന്നിരന്നു. അവ 
താചഴപെറയുന്നു. ദലാകത്താകമാനം ചനൽക്കൃ്ിയുമായി ബന്ചപെട്ട്  ഉപദയാഗിച്ചിരന്ന 
ഉപകരണമാണ് അരിവാൾ. ചകായ്തമായി ബന്ചപെട്ട പ്ധാനചപെട്ട ഉപകരണവം 
ഇതുതചന്ന. ചമതികഴിഞ്ഞ് വിത്തുകൾ ദശഖരിച്ച ദശ്മുള്ള വവദകോൽ നിത്തിയിട്ട് 
ഉണക്കുന്നതിനായി ക്ാദത്താട്ട എന്ന ഉപകരണം ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. ആറടിദയാളം 
വരന്ന മുളവടിയുചട അറ്റത്ത് വളഞ്ഞ കമ്പി ഘടിപെിച്ചതാണ് ക്ാദത്താട്ട. വിത്ത് ചികേി 
ഉണക്കുന്നതിനായുള്ള ഉപകരണമാണ് വിദത്തറ്റി. ആളുകൾകേ് നിലദത്തകേ് കുനിയാചത 
നിവർന്ന് നിന്നുതചന്ന വിത്ത് നിരത്താൻ പാകത്തിൽ നരീണ് പിടിദയാടു കൂടിയതാണ് 
വിദത്തറ്റി. ഭൂവടമകളുചട വരീടുകളിചലല്ലാം മുൻകാലങ്ങളിൽ വിദത്തറ്റി കാണാമായിരന്നു. 
ഇത്തരത്തിലള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വയലകളുചട ചരിത്ാദനവേ്ണത്തിൽനിന്നും ഇനിയും 
കചണ്ത്താനാകും.

വിത്തുസംരക്ഷണം
വിളചവടുപെിചറെ ഭാഗമായി ചകാചയ്ടുക്കുന്നവ പൂർണമായും അന്നത്തിനായി ഉപദയാ
ഗികോചത ആവശ്യമായ അളവിൽ സംരക്ഷിക്കുകചയന്നത് ആരംഭഘട്ടം മുതൽ 
 തുടർന്നുദപാന്ന രരീതിയാണ്. വവദകോൽ ഉപദയാഗിച്ച് ദഗാളാകൃതിയിൽ ചകട്ടിചപൊ
തിഞ്ഞുചവച്ചാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ വിത്തു സൂക്ഷിച്ചിരന്നത്. ചുരണ, ചപാതി എചന്നല്ലാം 
ഇതറിയചപെട്ടു. നാല പറ വിത്തുവചര ഇങ്ങചന സൂക്ഷികോം. ചനൽവിത്തിചനാപെം ചാരവം 
കൂട്ടികേലർത്തി എടുത്തുചവച്ചാൽ ദകടാകിചല്ലന്ന് പറയചപെടുന്നു. പറയവിഭാഗകോർ മുള
ചകാണ്ടുണ്ാക്കുന്ന വല്ലവട്ടിയാണ് കുരമ. ചതദങ്ങാലചകാണ്് ചമടഞ്ഞ കുട്ടയിൽ കൂവള
ത്തിചറെ ഇലചവച്ച് അതിൽ ചനല്ലു സൂക്ഷിക്കുന്ന രരീതിയുമുണ്്. പ്ാണിശല്യം കുറയാൻ 
കൂവളത്തിചറെ ഇല ഉത്തമമാണദത്. ചനല്ല് സൂക്ഷികോനായി കളിമണ്ചകാണ്് ഉണ്ാകേി 
ചുചട്ടടുക്കുന്ന പാത്ങ്ങളും നിലനിന്നിരന്നു. ഇത്തരം ചചറിയ പാത്മാണ് പ്ാവ്. ഇതി
ദനകോൾ വലിപെം കൂടിയ മൂന്നടി മുതൽ അഞ്ടി വചര ഉയരമുള്ള കളിമൺ പാത്മാണ് 
മണ്ലി. മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ടി വചര ഉയരമുള്ളതും മണ്ലിദയകോൾ വണ്ം കൂടിയതുമായ 
കുണ്ലികളും ചനല്ലു സൂക്ഷികോനായി ഉപദയാഗത്തിലണ്ായിരന്നു. ഇവ കൂടാചത ചാറ 
(കുതിര് ), ചകാചമ്മ, വല്ലം, ഈറ്റ ചകാണ്ടുണ്ാക്കുന്ന കുംഭം, ചിറ്റാരി, മാവിലർകേിടയിൽ 
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പ്ചാരത്തിലിരന്ന ചകാമ്മാരി, ഉറി എന്നിങ്ങചനയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും വിത്തുസംരക്ഷ
ണവമായി ബന്ചപെട്ട് നിലനിന്നിരന്നു. 

ഉപസംഹാരം
ആവശ്യങ്ങൾകേിണങ്ംവിധം ഭൗതികസംസ്ാരചത്ത പാകചപെടുത്താനുള്ള മനു്്യചറെ 
കഴിവ് ഇതരജരീവജാലങ്ങളുചട സൃഷ്ിവവഭവത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ഈചയാര 
കർമ്മദശ്ിയാണ് മനു്്യചറെ അതിജരീവനങ്ങൾ സാധ്യമാകേിയത്. ദകരളത്തിചറെ 
അന്നചരിത്ം പരിദശാധിച്ചാൽ പ്ാചരീനകാലം മുതൽ വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങ
ളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുചട ജരീവിതപരിസരചമന്നുകാണാം. വിഭവസമ്പാേനവമായി 
ബന്ചപെട്ട വിവിധ അദ്വോനങ്ങളിൽ സഹാദയാപകരണങ്ങളായി ഏചറക്കുചറ ചമച്ച
ചപെട്ട വിേ്യകൾതചന്ന മലയാളകേരയിൽ രൂപചപെട്ടിരന്നു. കാട്ടിൽ ദവട്ടയാടി ജരീവിച്ച 
മനു്്യൻ പി്കോലത്ത് ഉല്പാേനത്തിലൂചട സ്ിരവാസം ആരംഭിചച്ചങ്കിലം ചപറുകേലിചറെ 
വിവിധ വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളിലൂചട തുടരന്നുചവന്ന് കാണാം. 
നരീണ്കാലചത്ത അദനവേ്ണങ്ങളിലൂചടയാണ് മനു്്യൻ ശിദലാപകരണങ്ങളിൽനിന്നും 
ദലാഹങ്ങളിൽ എത്തിദച്ചർന്നത്. ഉറദപെറിയ ആയുധങ്ങൾ അദ്വോനപ്ക്രിയയുചട ലഘൂക
രണത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരന്നു. ഇരമ്പിൽ തരീർത്ത ആയുധങ്ങളുചട പ്ചാരദത്താചട 
കൃ്ിയും ചപറുകേലം ഒരദപാചല വികസിച്ചു. ഉപകരണസംസ്ാരവമായി ബന്ചപെട്ട് 
നിരവധി ചതാഴിൽക്കൂട്ടായ്കളും ദകരളത്തിൽ രൂപംചകാണ്ടു. ഉപകരണനിർമ്മിതിയുമായി 
ബന്ചപെട്ട് ചതാഴിലടിസ്ാനത്തിൽ നിലനിന്നിരന്ന ജനസമൂഹമാണ് പി്കോലത്ത് 
ജാതികളായി ദവർതിരികേചപെട്ടത്. ദകവലമായ മരകേലപെയിൽനിന്നും മരവം ഇരമ്പും 
ദചർന്ന കലപെയിദലക്കുള്ള പരിണാമം ദപാലം ഈചയാര വികാസത്തിചറെ ഭാഗമാണ്. 

ഉപകരണങ്ങചള ചപറുകേൽ കൃ്ി എന്നിങ്ങചന ദവർതിരിച്ച് പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ 
കൃ്ിയുചട ആരംഭദത്താചട അവസാനിക്കുന്നതല്ല ചപറുകേലിചറെ ചരിത്ചമന്ന് തിരിച്ച
റിയാനാവന്നുണ്്. ജലദമഖലയുമായി ബന്ചപെട്ട് രൂപചപെട്ട നിരവധി ഉപകരണങ്ങളി
ലൂചട കൃ്ിദയകോൾ സജരീവമായി ചപറുകേൽ ദകരളരീയർകേിടയിൽ നിലനില്ക്കുന്നുചവന്ന് 
കാണാം. വർത്തമാനകാലദത്തചകേത്തുദമ്പാൾ കാർ്ികവിഭവങ്ങളുചട ഉല്പാേനം വളചര 
കുറഞ്ഞയളവിലം ഇറക്കുമതി ഏറിയുമാചണന്ന് കാണാം. എന്നാൽ മരീനുൾചപെചടയുള്ള 
വിഭവങ്ങൾ ഇന്നും വലിയദതാതിൽത്തചന്ന നിശ്ിത ഉപകരണങ്ങളുപദയാഗിച്ചു 
ദശഖരിച്ച് കയറ്റുമതി ചചയ്യാൻ ദകരളം പര്യാപ്തവമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്ാചരീനമായ 
ജരീവിതചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നും വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളിദലക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ 
വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളുചട സ്ാനം തിരിച്ചറിയാവന്നതാണ്.
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ആധുനികതയുചട ചരിത്സന്ദർഭത്തിൽ അരികുവൽകേരികേചപെട്ടിരന്ന ജരീവി
തങ്ങളാണ് ഉത്തരാധുനികദനാവലകൾ അടയാളചപെടുത്തുന്നത്. സ്ത്രരീതവേം, കരീഴാളത, 
പ്ാദേശികത, പാരിസ്ിതികത എന്നിവചയല്ലാം പുര്ാധിപത്യ വ്യവസ്ിതി ചകട്ടി
യുയർത്തിയ സരീമകചള ഉല്ലംഘിച്ചുചകാണ്് അതിജരീവനത്തിനായി ദപാരാടുന്നതിചറെ 
ദനർസാക്ഷ്യങ്ങളായി ഇത്തരം രചനകചള വിലയിരത്താം. 1980-കൾകേ് ദശ്മുണ്ായ 
മലയാളദനാവലകളിൽ ഒളിഞ്ഞും ചതളിഞ്ഞും ഈ ഭാവകതവേമാറ്റം പ്കടമാകുന്നുണ്്. 
ഇരപത്തിചയാന്നാം നൂറ്റാണ്ിദലയ്ക് കടക്കുദമ്പാൾ നവഭാവകതവേം ശക്മായിത്തരീരന്ന
തായി കാണാം. നിലനില്ക്കുന്ന വ്യവസ്ിതികദളാട് കലഹിച്ചുചകാണ്്, പ്തിദരാധത്തിചറെ 
തലങ്ങൾ സൃഷ്ികോനുളള ശ്മങ്ങളാണ് അവയിൽ പ്കടമാകുന്നത്.

ദകരളത്തിചല ഏറ്റവം വിദസ്ഫാടനാവസ്യിലളള പരിസ്ിതിപ്ശ്നം എന്ന ഉപശരീർ
്കദത്താടുകൂടി 2002-ൽ പ്സിദ്രീകരിച്ച ദനാവലാണ് ജി.ആർ. ഇന്ദുദഗാപചറെ മണൽജരീ
വികൾ. കരിമണൽ തരീരങ്ങളിൽ ജരീവിക്കുന്ന ഒരപറ്റം മനു്്യരചട ദുരന്തചിത്ം വരച്ചിട്ട 
ഈ കൃതി, ഒറ്റചപെട്ട പഠനങ്ങളുണ്ായി എന്നചതാഴിച്ചാൽ ഏചറചയാന്നും സാഹിത്യസംവാ
േങ്ങൾകേ് വി്യമായതായികോണുന്നില്ല. കരിമണൽ ഖനനം നിമിത്തം പാരിസ്ിതിക 
പ്ശ്നങ്ങൾ വളചര രൂക്ഷമായ ദതാതിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചകാല്ലം തരീരദേശങ്ങളുചട, സവി
ദശ്മായി ആലപൊടു ഗ്രാമത്തിചറെ അവസ്യാണ് ദനാവലിലൂചട ആവിഷ്രിക്കുന്നത്. 
ആ തരീരഗ്രാമചത്ത മുൻനിർത്തി, പ്ാദേശികസംസ്ാരത്തിചറെ പുനചരഴുത്ത് ദനാവലിൽ 
എങ്ങചന സാധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നദനവേ്ണമാണ് ഈ പഠനം.

അപൂർവ്വ ദലാഹമണൽദശഖരമുളള ദലാകത്തിചലതചന്ന എണ്ചപെട്ട പ്ദേശങ്ങ
ളിചലാന്നാണ് ചകാല്ലം ജില്ലയിചല നരീണ്കര മുതൽ അഴരീകേൽവചര 25 കിദലാമരീറ്റർ 
നരീണ്ടുകിടക്കുന്ന തരീരദേശം. നരീണ്കര, ചവറ, പന്മന, ആലപൊട് എന്നരീ ഗ്രാമപഞ്ായത്തു
കളാണ് ഇതിചറെ പരിധിയിൽ വരന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ എണ്ണൂറ് മരീറ്റർ വചര താഴ്ചയിൽ 
കരിമണൽ നിദക്ഷപമുണ്്. കരിമണലിൽ ദമാദണാവസറ്റ്, ഇൽമവനറ്റ്, വടറ്റാനിയം, 
റൂവടയിൽ തുടങ്ങിയവ വൻദതാതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ വിമാനം, ദറാകേറ്റ് മുത
ലായവയുചട നിർമ്മാണത്തിനും ചപദട്ാമാക്ിചറെ മാറെിൽ നിർമ്മാണത്തിനും എണ്സം
സ്രണ വ്യവസായങ്ങളിലം അദനകം രാസവ്യവസായങ്ങളിലം ഉപദയാഗിക്കുന്നു. ചകാല്ലം 
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തരീരങ്ങളിചല കരിമണലിചറെ പ്ാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജർമ്മൻകാരാണ് ഖനനത്തിന് 
തുടകേം കുറിച്ചത്. അതുമുതലളള കരിമണലിചല ചരിത്ം ദനാവലിൽ പലയിടങ്ങളിലായി 
ചർച്ചചചയ്യുന്നുണ്്. 

കരനാഗപെളളി താലൂകേിചറെ തരീരദേശഗ്രാമപഞ്ായത്താണ് ആലപൊട്. കായംകുളം 
കായലിനും അറബികേടലിനും ഇടയിലായ 17 കിദലാമരീറ്റർ നരീളത്തിൽ, അരകിദലാമരീറ്റ
റിൽ താചഴമാത്ം വരീതിയിൽ സ്ിതിചചയ്യുന്ന പ്ദേശത്തിചറെ വടകേ് കായംകുളം അഴിയും 
(മത്്യബന്നതുറമുഖം) ചതകേ് പന്മനഗ്രാമവമാണുളളത്. 1908-ൽ കരിമണൽ ഖനനം 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നാല കരീദലാമരീറ്ററിലധികം വരീതിയുണ്ായിരന്ന പ്ദേശത്തിചറെ 
അവസ് വളചര ദശാചനരീയമാണ്. ഇദപൊൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ നൂറ് മരീറ്റർ വരീതിയിൽ 
മാത്മാണ് കരയുളളത്. ഇവിചട ജരീവിക്കുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവം (92%) അരയസമു
ോയകോരാണ്. മറ്റു പ്ദേശങ്ങളിചല അരയരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പല സാംസ്ാരിക 
സവിദശ്തകളും പുലർത്തുന്ന ഇവർ ആലപൊട്ടരയർ എന്ന സവേതവേദബാധചത്ത ദപറുന്നവ
രാണ്. തമിഴ് നാട്ടിചല കാദവരിപൂമ്പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കുടിദയറിപൊർത്തവരചട പിൻമുറ
കോരാചണന്ന വിശവോസചത്ത മുറുചകപിടിച്ചുചകാണ്് ജരീവിക്കുന്ന ഇവർ, ആണ്ിയാർപടുകേ, 
പരിശംവയ്പ ് എന്നരീ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജരീവിതചര്യയുചട ഭാഗമായി പാലിക്കുന്നു. കയറ്റുമതി
ചചയ് ആലപൊടൻ കയറിൽ പറ്റിയിരന്ന തിളങ്ന്ന മണൽത്തരികൾ ദതടിചയത്തിയ 
ജർമ്മൻകാരാണ് കരിമണലിചറെ പ്ാധാന്യം ആേ്യമായി    ത്തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അത് ആ 
ദേശത്തിചറെ നാശത്തിന് നിമിത്തമായി. കരിമണൽ കുന്നുകളും കുളങ്ങളും കുറ്റികോടുകളും 
ചനല്പാടങ്ങളും സമൃദ്മായ കാവകളും ഒചകേദച്ചർന്ന് പ്കൃതിചയാരകേിയ ഈ മദനാഹര 
തരീരഗ്രാമം ഇന്ന് നാദശാന്മുഖമായിരിക്കുന്നു. ഖനനം തുടങ്ങിയതിനുദശ്ം കരയുചട 
വരീതി കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് എദപൊൾ ദവണചമങ്കിലം ഇവിടം ചവളളത്തിനടിയിലാവാം 
എന്ന അവസ്യാണുളളത്. അതിചറെചയാചകേ പരിണതഫലമായിട്ടാണ് 2004-ലണ്ായ 
സുനാമിത്തിരകൾ വളചര രൂക്ഷമായി ഈ ഗ്രാമചത്ത ബാധിച്ചതും 142 ദപരചട ജരീവൻ 
അപഹരിച്ചതും.

ഈ ആലപൊടുഗ്രാമത്തിചറെ പുനചരഴുത്തായിട്ടാണ് ദനാവലിൽ ആലപൊട് പഞ്ായ
ത്ത് കടന്നുവന്നത്. ഇവിടചത്ത മത്്യചത്താഴിലാളിയും ചപാതുപ്വർത്തകനുമായ ചക.സി. 
ശ്രീകുമാറാണ് ദനാവലിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1700 വർ്ത്തിദലചറ 
പഴകേമുളള ഈ തരീരദേശത്തിചറെ ചരിത്ചത്തയും സംസ്ാരചത്തയും കാലികമായ 
പരിസ്ിതിപ്ശ്നങ്ങചള മുൻനിർത്തി പുനരാനയിക്കുകയാണ് മണൽജരീവികളിലൂചട ഇന്ദു
ദഗാപൻ. കരിമണൽ ഖനനത്തിചറെ ദുരിതങ്ങൾ ദപറുന്നവരാണ് ആലപൊടം നിവാസികൾ. 
പ്ധാന കഥാപാത്മായി പ്ത്യക്ഷചപെടുന്ന നരീലകണ്ഠൻ ദചട്ടൻ, ചകാല്ലചത്ത രാഷ്ടരീയ
പ്വർത്തകനായിരന്ന സഖാവ് എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരചട (RSP) പ്തിരൂപമാണ്. 
അദദേഹത്തിചറെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലൂചടയാണ് കരിമണൽ ഖനനത്തിചറെ നാൾവഴികൾ 
അടയാളചപെടുത്തുന്നത്.

ശക്മായ കടൽദക്ഷാഭത്തിൽചപട്ട് കടൽനാകേമ്പലം നിലംചപാത്തുന്നതുകണ്് 
ഭയചകിതനായി കിഴദകേകേരയിൽ താമസിക്കുന്ന നരീലകണ്ഠൻ ദചട്ടചറെ വരീട്ടിൽ 
അഭയം പ്ാപിക്കുന്ന ദകാദളജ് വിേ്യാർത്ിയായ ഡിസൂസ, തചറെ നാടിചറെ ോരണമായ 
അവസ്യിൽ മനംചനാന്ത് പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉദപക്ഷിച്ച് പരിസ്ിതിപ്വർത്ത
കനായി മാറുന്ന ചിത്ം ദനാവലിൽ കാണാം. അവരചട സംഭാ്ണത്തിലൂചട നാടിചറെ 
ഭരീതിേമായ അവസ് ചവളിവാകുന്നു. അമ്പലത്തിനു മുന്നിലണ്ായിരന്ന കൽവിളക്കും 
ചുറ്റുമതിലം ഒടുവിൽ വിഗ്രഹവം പലകാലങ്ങളിലായി കടൽ അപഹരിച്ചതിലളള ദുുഃഖം 
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ഡിസൂസ അറിയിക്കുദമ്പാൾ, അതിന് സമരീപം ഉണ്ായിരന്ന സമൃദ്മായ കാവിചനക്കു
റിച്ചുളള ഓർമ്മകളാണ് നരീലകണ്ഠൻദചട്ടൻ പങ്കുവയ്കന്നത് : ശൂരനാട്ട് ദകസിൽ ഒളിവി
ലായിരന്ന ദതാപെിൽ ഭാസിയും മറ്റും ഒളിദകന്ദം മാറിമാറി ഇവിചട ഒന്നുരണ്ടു േിവസം 
തങ്ങിയിചട്ടാണ്്. നിബിഡവനം ദപാലളള ഈ കാവിനുളളിൽ... ...അമ്പതുചകാല്ലത്തിനു
ദശ്ം കാവ് കടലിനു നടുവിലായി. ആ കാവദപായദതാചട എല്ലാം ദപായി (പുറം. 20). 
ഖനനം തുടങ്ങി എൺപതു ചകാല്ലംചകാണ്് രണ്ടുകിദലാമരീറ്റർ കരഭാഗം കടചലടുത്തതായി 
അദദേഹം തുടർന്നു പറയുന്നുണ്്. 1949-ചല ശൂരനാട് ചകാലദകേസിൽ പ്തികളായിരന്ന 
 കമ്മ്യൂണിസ്റ് ദനതാകേളായ ദതാപെിൽഭാസിയും ശങ്കരനാരായണൻതമ്പിയും ഒളിവിൽ 
കഴിഞ്ഞ ആലപൊട്ടുഗ്രാമത്തിചല പനകേടകോവിചനക്കുറിച്ചാണ് ഇവിചട സൂചിപെിക്കുന്നത്.

ആലപൊടം പഞ്ായത്തിചല ചവള്ളിമൺ തുരത്തിചല ചറയർ എർത്ത് കമ്പനി 
എഞ്ിനരീയറായ ഉണ്ിരാമനും കൂമൻതുറയിചല എം.എ. മലയാളം വിേ്യാർത്ിനിയായ 
കൃഷ്ണകുമാരിയും തമ്മിലളള പ്ണയവം വിവാഹവം അതിനനുബന്മായി നടക്കുന്ന 
 പ്ശ്നങ്ങളാണ് കഥചയ മുദന്നാട്ടു നയിക്കുന്നത്. ഉദേ്യാഗസ്നായ ഉണ്ിരാമചന ആർ.ഇ. 
സി. തങ്ങളുചട കമ്പനിപ്തിനിധിയാകേി ജനങ്ങചള കബളിപെികോനുളള തന്ത്രങ്ങൾ 
ചമനയുകയും അതുവഴി അവചര വരതിയിൽ നിർത്തുകയും ചചയ്യുന്ന ദൃശ്യം ദനാവലിൽ 
കാണാം.

കൃഷ്ണകുമാരിയുചട പിതാവായ രാഘവനിലൂചട ആപൊടത്തിചറെ പൂർവ്വകാല കാർ്ിക
സമൃദ്ിയും ശിവരാത്ി േിവസമുളള ആപൊടത്തുകാരചട ചചങ്ങന്നൂർ ശിവചനകോണാനുളള 
യാത്യും അതിനുപിന്നിലളള ഐതിഹ്യവം അവതരിപെിക്കുന്നു. കാർ്ികസമൃദ്ിചയക്കു
റിച്ചുളള വിവരണം ഇപ്കാരമാണ്: ആപൊടചത്ത കരിമണലിചറെ കുന്നുകൾ ഹിമാലയ
ചകോടുമുടികൾ ദപാചല കരചയ സംരക്ഷിച്ചുദപാരന്നു. കടലിനും കായലിനുമിടയിലളള 
വിസ്തൃതരാജ്യത്ത് പാടങ്ങൾ ഏചറയുണ്ായിരന്നു. കായലിചറെ നനവം കടൽകോറ്റും 
നല്ല കാലാവസ്യും. കതിർമണികൾ എടുത്താൽ ചപാങ്ങാത്ത വലിപെമുളളതായിരന്നു. 
ആചരങ്കിലമാണ് കൃ്ിയിറക്കുക. നാട്ടുകാർക്കും അന്നത്തിനുദവണ്ി കതിർമുറികോൻ 
ചപാന്നുതമ്പുരാൻ അധികാരം നല്ിയിരന്നു. നാട്ടിൽ പട്ടിണിയില്ല. പരിവട്ടമില്ല. അത്യാ
വശ്യം വി്കോനും കൂട്ടാനും ജനം കടലിൽനിന്നും മരീൻപിടിചച്ചടുത്തു. കരയിലം കടലിലം 
സമ്പത്ത്. രണ്ിടത്തും പ്ജകൾ അമിതചൂ്ണവം ആർത്തിയും കാട്ടിയില്ല, പാടങ്ങളുചട 
ഇടയിൽ ചതളിനരീരളള താമരപ്പൂകേളുണ്ായിരന്നു. ഈ വിവരണം നാടിചറെ ഗതകാല
സമൃദ്ിയിദലകോണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ആലപൊട്ടരയർ ശിവരാത്ിേിവസം ചചങ്ങന്നൂർ 
ദക്ഷത്ത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിശംവയ്പ ് എന്ന അനുഷ്ഠാനത്തിന് പിന്നിലളള ഐതിഹ്യവം 
അല്പം പാഠദഭേദത്താചടയാചണങ്കിലം ദനാവലിൽ ആവിഷ്രിക്കുന്നു.

കരിമണലിൽനിന്ന് വൻദതാതിൽ അണുപ്സരം ഉണ്ാകുന്നതായി ശാസ്ത്രദലാകം 
അഭിപ്ായചപെടുന്നുണ്്. ദലാകത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ അണുപ്സരണമുളളത് കരനാ
ഗപെളളി താലൂകേിചറെ തരീരദമഖലയിലാചണന്ന് ഭാഭാ അദറ്റാമിക് റിസർച്ച് ചസറെർ 
2007-ൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഗാമാദറഡിദയ്ചറെ ദലാകശരാശരി ഒര 
മില്ലിഗ്രാമാചണങ്കിൽ ഈ പ്ദേശത്ത് അത് 500 മുതൽ 800 ശതമാനം വചരയാണ് 
(മലയാളമദനാരമ േിനപത്ം, 2007 ചമയ് 13). ഈ അണുവികിരണം പലതരത്തിലളള 
ജനിതകവവകല്യങ്ങൾക്കും കാൻസർദരാഗത്തിനും കാരണമാകുചമന്നാണ് ശാസ്ത്രദലാകം 
പറയുന്നത്. ദനാവലിൽ ഡിസൂസയുചട അപെൻ മരിക്കുന്നത് കാൻസർ ബാധിച്ചാണ്. 
കരനാഗപെളളിയിൽ മുൻപുണ്ായിരന്ന കാൻസർ ചികിത്ാദകന്ദചത്തക്കുറിച്ചുളള 
സൂചനയും ദനാവലിൽ കടന്നുവരന്നുണ്്. വളർച്ച മുരടിച്ച് കുടിലിനുളളിൽ കഴിയുന്ന 
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അഞ്ചുവയസുകാരി ജനിതകവവകല്യത്തിചറെ ഇരയാണ്. ഇത്തരത്തിലളള പ്ശ്നങ്ങൾ 
നിലനില്ക്കുന്നുചണ്ങ്കിലം അത് മറ്റു പ്ദേശങ്ങളിൽ ഉളളതുദപാചല മാത്മാചണന്നും കരി
മണലിൽ ജനിച്ചുവളർന്നവർകേ് അതിചന പ്തിദരാധികോനുളള ദശ്ി പ്കൃത്യാതചന്ന 
ലഭ്യമായിട്ടുചണ്ന്നും ഗദവ്കയായ നരീലിമയിലൂചട ചവളിവാകുന്നുണ്്. എന്നാൽ അവളുചട 
റിസർച്ച് വഗഡായ ദഡാ. അഗ്ിദവശ് ആ നിരരീക്ഷണചത്ത അംഗരീകരിക്കുന്നില്ല (പുറം. 
68). നരീലിമയുചട അഭിപ്ായചത്ത അംഗരീകരിക്കുന്നവരാണ് ആലപൊടുനിവാസികൾ. മാത്
മല്ല, ശാസ്ത്രദലാകം നിരത്തുന്ന അണുപ്സരണത്തിചറെ കണക്കുകൾ, ഒര പ്ാദേശിക 
സംസ്ാരചത്ത മുഴുവനായി നിർമ്മാർജ്നം ചചയ്്, അവചര ഭയചപെടുത്തി ജന്മഭൂമിയിൽ
നിന്നും ആട്ടിപൊയിച്ച്. ആ തരീരദമഖല വകകേലാകോനുളള കുത്തക മുതലാളിത്തത്തിചറെ 
തന്ത്രമായാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

ദലാഹമണൽതരീരങ്ങചളക്കുറിച്ചു പഠിച്ച് ദഡാക്ടദററ്റ് ദനടിയ ശ്രീധരൻ കർത്താവ്, 
ഡിസൂസയ്കയക്കുന്ന കത്തിചന ഒര സൂചകമായി കാണാം. കത്തിൽ ഇപ്കാരം പറയു
ന്നുണ്്: നിങ്ങൾകേ് തരീരം പൂർണ്മായും നഷ്മായിരിക്കുന്നു. സ്ലം മാറിവരന്ന കമ്പ
നിജരീവനകോർ, ഖനനഭൂമിയിദലക്കുളള യാത്കോർ, അണുപ്സരണചത്തക്കുറിച്ചു 
പഠികോൻ വരന്നവർ..... ഇങ്ങചനയുളളവരാണ് ഈ തരീരചത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 
REC എന്നു ദകൾക്കുദമ്പാൾ, നിങ്ങളിലളവാകുന്ന ഒര സർകോർസ്ാപനചമന്ന ഒര 
 സുരക്ഷിതതവേദബാധമുണ്ദല്ലാ, അത് വഞ്നയുചട ഒര മുഖമാണ്, അതിനുളളിൽ മറഞ്ഞി
രിക്കുന്നത് ബുൾദഡാസർ ഭരീകരന്മാരാണ്. ചതഞ്ഞുദപാകാതിരികോൻ എചന്തങ്കിലം 
ചചയ്യൂ. നിങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ ചരിത്ത്തിചറെ ഒര താളിലം രക്കേറ പുരളില്ല. പകരം 
വ്യവസായഭരീമൻമാരചട പുസ്തകത്തിൽ ഗുഡ് എൻട്ികളായി മാറുന്ന ശ്മമാണ് ഉരിത്തി
രിയുക. ജനിച്ചുവളർന്ന നാട്ടിചല മണ്ദചാരന്നു. നിങ്ങളുചട സംസ്ാരം, പാരമ്പര്യം....
പറിച്ചുനടാൻ പുനരധിവാസം ദപാലമില്ലാചത... കഷ്ം! നിർത്തചട്ട... ഇനി ഈ വി്യ
ചത്തക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകദപാലമില്ല. ഞാൻ സുഖികോൻ ദപാകുന്നു” (പുറം. 63). ശ്രീധരൻ 
 കർത്താവിചറെ കത്തിചല ഈ അവസാന വാചകം, ഗദവ്കചറെ നിരത്തരവാേപരമായ 
സമരീപനം ചൂണ്ികോണിക്കുന്നദതാചടാപെം, ആ ഗ്രാമത്തിചറെ ആസന്നമായ മരണചത്ത 
അടയാളചപെടുത്തുക കൂടി ചചയ്യുന്നുണ്്. അത് കഥാന്ത്യത്തിചറെ സൂചകമായിക്കൂടി പ്വർ
ത്തിക്കുന്നു.

ഡിസൂസയും കൃഷ്ണകുമാരിയും കടലാക്രമണത്തിൽ അപ്ത്യക്ഷമാകുന്നുണ്്. മണ്ക
മ്പനിയിചലയും ചതാഴിലാളിയൂണിയനുകളിചലയും പ്ശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷദനടാനായി 
നാട്ടിൽനിന്നും തിദരാധാനം ചചയ്യുന്ന ഉണ്ിരാമൻ കൃഷ്ണകുമാരിചയദത്തടി അർദ്രാത്ി
യിൽ നരീലകണ്ഠൻദചട്ടന് സമരീപചമത്തുന്നത് കഥാന്ത്യത്തിൽ കാണാം. ഭരീകരമായ കടൽ
കയറ്റത്തിൽ ഉണ്ിരാമചറെ ശബ്ദവം നിലയ്കന്നു. ഒടുവിൽ നരീലകണ്ഠൻ ദചട്ടചറെ പുറത്തുചവച്ച് 
കായലം കടലം കൂട്ടിമുട്ടി. അയാൾകേത് അനുഭവികോനായി എന്നിങ്ങചന അവസാന 
വരികൾ വായിച്ചുകഴിയുദമ്പാൾ ഒര നാടിചറെ, ഒര ജനതയുചട, ഒര സംസ്ാരത്തിചറെ 
പൂർണമായ പതനമാണ് അതിലൂചട നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്തരീക്ഷിതമായി കടൽ 
ഉയർന്നുചപാങ്ങിയാൽ കായലം കടലം ഒന്നായി ആലപൊട് ഗ്രാമം തചന്ന ഇല്ലാതാവം. 
പ്ദേശവാസികൾ പങ്കുവയ്കന്ന ഈ ഭരീതിയാണ് ദനാവലിൽ യാഥാർത്്യമാവന്നത്.

കരിമണലിചറെ ചരിത്ം, റവല്യൂ്ണറി പാർട്ടിയുചട ചരിത്ം, പരിസ്ിതിപ്വർ
ത്തനങ്ങൾ, ചതാഴിലാളി യൂണിയനുകളുചട പ്ശ്നങ്ങൾ, നരീലകണ്ഠൻ ദചട്ടചറെ ശാസ്ത്രപരരീ
ക്ഷണങ്ങൾ, നരീലിമയുചട ആണവവിരദ്ദനാവൽ, ഡിസൂസയുചട തരീരസംരക്ഷണപ്വർ
ത്തനങ്ങൾ, ജപൊൻ സംഘത്തിചറെ ദലാകമണലിചനക്കുറിച്ചുളള പഠനപ്വർത്തനങ്ങൾ 
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എന്നിങ്ങചന പല വി്യങ്ങളും ദനാവലിൽ ചർച്ചചചയ്യുന്നുണ്്. ദനാട്ടടവയ്പുകാരൻ രാമൻ
പിളള, REC-യുചട എം.ഡി., ചക.പി. കറുപെൻ, സഖാവ് മത്തായി, മന്ത്രി ഡാനിദയൽ 
ദജാസഫ്, ഉണ്ിരാമചറെ മാതാപിതാകേളായ േമയന്തി, ഭാർഗവൻ എന്നിങ്ങചന നിരവധി 
കഥാപാത്ങ്ങൾ ദനാവലിൽ കടന്നുവരന്നുണ്്.

ഈ ദനാവലിന് പഠനം തയ്യാറാകേിയ ജി. മധുസൂേനൻ കൃതിയിചല ദുരന്തദബാ
ധചത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇപ്കാരമാണ്: സമകാലരീന സംസ്ാരം ഗുരതര പ്തിസ
ന്ിയിലാണ്. പഴയ നിർണ്യനങ്ങൾ അപ്സക്മാകുകയും പുതിയ അറിവകളും ചവളി
പാടുകളും ദവരറയ്കാൻ ഇടംദതടുകയും ചചയ്യുന്ന കാലമാണ് നമ്മുദടത്. ഈ കൃതിയിചല 
ദുരന്തദബാധം പരാജയത്തിൽനിന്ന് ഉടചലടുത്തതല്ല; പ്തിദരാധത്തിചറെ പ്സക്ിചയ 
അത് നിരാകരിക്കുന്നുമില്ല. ചിന്തയുചടയും കർമ്മത്തിചറെ പഴയ രൂപങ്ങൾ അപര്യാപ്ത
ങ്ങളാചണന്നുളള തിരിച്ചറിയുന്ന വിധവേംസകസവേഭാവം ദുരന്തഭാവനയ്കണ്് (പുറം. 159). 
ദനാവലിചല ദുരന്തഭാവന ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുദമ്പാൾ, പുതിയ പ്തിദരാധത
ന്ത്രങ്ങളിലൂചട, അതിജരീവനത്തിചറെ പാതയിൽ മുദന്നറാൻ ഈ തരീരജനതയ്കാവം എന്ന 
സൂചന നല്കുന്നുണ്്. അതുവചര മലയാളസാഹിത്യദലാകത്തിന് അപരിചിതമായിരന്ന ഒര 
വി്യചത്ത മുൻനിർത്തി, ഒര പ്ദേശകസംസ്ാരത്തിചറെ പുനചരഴുത്തു നടത്തുകയാണ് 
ജി.ആർ. ഇന്ദുദഗാപൻ മണൽജരീവികളിലൂചട ചചയ്യുന്നത്.
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പ്ാദേശികചരിത്ം—നവരീനസാധ്യതകൾ
സിനി ജി.പി.

ഗദവ്ക, ദേവമാതാ ദകാദളജ്, കുറവിലങ്ങാട്

ഓദരാകാലദത്തയും ബൗദ്ിക-വസദ്ാന്തിക ചിന്താഗതികൾകേനുസരിച്ചാണ് 
ചരിത്ത്തിചറെ ആഖ്യാനരരീതികൾ നിർണ്യികേചപെടുന്നത്. ചരിത്ം എന്നാൽ രാഷ്ടരീയ 
ചരിത്മാചണന്ന ചപാതുധാരണ ശരിവയ്കന്നവയാണ് ദേശരീയചരിത്ങ്ങൾ. അധികാരപ്
ത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിതികളായ ഇവ ചകാദളാണിയൽ ജാനദബാധത്തിചറെ ഫലമാണ്. 
സാധാരണജനങ്ങളുചട മൂല്യങ്ങളിലം ജരീവിതങ്ങളിലം ശ്ദ്വയ്കാതിരന്ന ഇവ തികച്ചും 
യൂദറാ ദകന്ദരീകൃതങ്ങളായിരന്നു. ബൃഹത്ചരിത്ാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമായി ഒര സമൂ
ഹത്തിന് മചറ്റാര സമൂഹത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാസം, പ്ാദേശിക ബഹുതവേങ്ങൾ എന്നരീ 
തലങ്ങളിലള്ള വിശേമായ അദനവേ്ണത്തിദലകേ് ചരിത്പഠനങ്ങൾ മാറി.

ഒര പ്ദേശചത്ത സാമൂഹികവം രാഷ്ടരീയവം സാമ്പത്തികവമായ ഘടകങ്ങൾ 
അവിടുചത്ത ജനതയുചട സംസ്ാരചത്ത സവോധരീനിക്കുന്നുണ്്. ദകാളനരീകരണം, ചരിത്
-സംസ്ാര സങ്കല്പന പരിധികൾകേ് പുനർനിർവചനം നല്ി. “കലദയയും പാരമ്പര്യദത്ത
യും മാത്മല്ല, സാമൂഹികപ്ദയാഗങ്ങദളയും സംദവേന മാധ്യമങ്ങദളയും സംസ്ാരത്തിൽ 
ഏർചപെടുത്തണചമന്ന” ചറയ്ണ്് വില്യംസിചറെ വാേം ഇവിചടയാണ് പ്സക്മാകുന്നത്. 
സംസ്ാരത്തിചറെ നിർദ്ാരണത്തിൽ ചരിത്പരവം സ്ലപരവമായ ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ാ
യകമാണ്. ചരിത്-സംസ്ാരങ്ങൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാകുന്നു.  ചരിത്-സംസ്ാരങ്ങൾക്കുള്ള 
സമസ്ാനവം ഭൂതവർത്തമാന ഭാവികാലങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുമാണ് പ്ാദേശിക 
ചരിത്ചത്ത ദേശരീയ ചരിത്ത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. “മുഖ്യധാരാചരിത്ങ്ങളിൽ 
പ്ാദേശികതയ്ക് സ്ാനമുണ്ായിരന്നില്ല. ചരിത്രചനയ്ക് പ്ദേശചത്ത കണകേിചലടുകോ
ത്ത പ്വണത രണ്ാം ദലാകമഹായുദ്ാവസാനംവചര തുടർന്നുചവന്ന് ദറാബർട്ട് ഡൗ്് 
അഭിപ്ായചപെടുന്നു. “സമൂഹത്തിചറെ സങ്കരീർണ്തകളുചട അപഗ്രഥനത്തിന് പ്ദേശചത്ത 
ചചറിയ യൂണിറ്റുകളാകേിയുള്ള പഠനമാണ് അഭികാമ്യം എന്ന ദബാധമാണ് പ്ാദേശിക 
ചരിത്ചമന്ന നവരീനരരീതി ആവിഷ്കൃതമാകാൻ കാരണം. േത്തങ്ങളുചട വസ്തുനിഷ്ഠതദയ
കോൾ സാംസ്ാരിക അർത്വവവിധ്യങ്ങളിലാണ് പ്ാദേശിക ചരിത്ം ശ്ദ്യൂന്നുന്നത്. 
മുഖ്യധാരാ ചരിത്ത്തിന് സമൂഹസങ്കല്പങ്ങദളാടുള്ള കാഴ്ചപൊടിന് വിരദ്മാണ് പ്ാദേശിക
ചരിത്ം. ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുദമ്പാൾ ദേശരീയചരിത്ചത്ത നിരാകരിച്ചുചകാണ്ടു മാത്ദമ 
പ്ാദേശിക ചരിത്ത്തിനു മുദന്നറാനാകൂ.



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I number 192

പ്ദേശത്തിചറെ നിർണ്യം
ഒര സമൂഹത്തിചറെ അടിസ്ാനം പ്ദേശമാണ് എന്നതിനാൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും 
പ്തിഫലിപെികേചപെടുന്നതും ഇവിചടയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്ദേശം ദലാകദൃഷ്ിയിൽ 
അപ്ധാനഘടകമായിരന്നു. ഇന്ന് പ്ദേശം എന്നത് ദലാകവമായി ബന്ചപെട്ട ജരീവിത
ചര്യകൾ നിലനില്ക്കുന്ന ഏറ്റവം ചചറിയ ‘ഇട’മായി മാറി. മുഖ്യധാരാ ചരിത്ത്തിൽ ഭൂമി
ശാസ്ത്രപരമായ/രാഷ്ടരീയമായ അതിരകളാണ് ഒര പ്ദേശചത്ത നിർണ്യിക്കുന്നചതങ്കിൽ 
പ്ാദേശിക രചനയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര (രാഷ്ടരീയ) അതിർത്തിക്കുപരി സംസ്ാരികമായ ഒര 
അതിർത്തികൂടി ദരഖചപെടുദത്തണ്തുണ്്. ദകാളനിവത്കരണമാണ് അതിർത്തിരൂപരീക
രണത്തിന് ആധാരം. ഇതിചറെ തുടർച്ചയാണ് ദകരളത്തിലം സംഭവിച്ചത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപര
മായി ഒര പ്ദേശം രൂപചപെടുന്നത് കൃത്യമായ നാല് അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ്. ഇത്തരം 
അതിർത്തികൾ സുസ്ിരമല്ല. ഭരണസൗകര്യാർത്വം കാലഘട്ടങ്ങൾകേനുസൃതമായും 
ഈ അതിർത്തികൾ പുനർനിർണ്യികേചപെടുന്നുണ്്. രാഷ്ടരീയമായ അതിർത്തിക്കുപ
രിയായി ഒര സാങ്കല്പികതലംകൂടി പ്ദേശം രൂപചപെടുത്തുന്നുണ്്. ജനസമൂഹത്തിചറെ 
ജരീവിതാനുഭവങ്ങൾ ജരീവിതചര്യ എന്നിവയുചട സങ്കലനത്തിലൂചട ഭാവനാത്മകമായി ഒര 
സാങ്കല്പികതലം അഥവാ സാംസ്ാരികസവേതവേം രൂപചപെടുന്നു. പ്ാദേശികമായ ഈ സവേതവേ
ദബാധമാണ് ഒര വ്യക്ിചയ പ്ദത്യക ദേശകോരനാചണന്ന തിരിച്ചറിവിചലത്തിക്കുന്നത്. 
ദകവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തികൾകേപ്പുറമാണ് ഞാൻ ആചരന്ന തിരിച്ചറിവ്. 
ഈ തിരിച്ചറിവിചറെ ചരിത്ം കൂടിയാണ് പ്ാദേശിക ചരിത്ം.

പ്സക്ി
മുഖ്യധാരാചരിത്സങ്കല്പചത്ത തിരസ്രിക്കുന്നതാണ് പ്ാദേശികചരിത്രചന. ലക്ഷ്യനിർ
ണ്യത്തിന് വർത്തമാനകാലത്തിചറെ സാന്നിദ്്യം മാത്ം ദപാരാ ഭൂതകാലത്തിചറെ അടി
സ്ാനംകൂടി ആവശ്യമാണ്. ഭൂതകാലപഠനചമന്നതിലപരി “നാചമങ്ങചന നാമായിത്തരീർ
ന്നു എന്നറിഞ്ഞാലാണ് നമുകേ് എന്തായി മാറാൻ കഴിയും എന്ന തിരിച്ചറിവ സാധിക്കൂ’’. 
ഇതുതചന്നയാണ് പ്ാദേശികചരിത്ത്തിചറെ പ്സക്ിയും പ്ാധാന്യവം. ചരിത്ചമന്ന 
വ്യവഹാരത്തിൽ പ്ാദേശികചരിത്ം ഉൾചപെടുന്നുചണ്ങ്കിലം ദേശരീയചരിത് ഉപാോനങ്ങ
ളായി അവ മാറുന്നില്ല. ദേശരീയ-പ്ാദേശിക ചരിത്ങ്ങൾ തമ്മിൽ ആോനപ്ോനങ്ങളുചട 
പാരസ്പര്യദത്താചടാപെം തനതായ വ്യക്ിതവേവം പുലർത്തുന്നു.

വർത്തമാനത്തിചറെ ചരിത്ം
ചരിത്ം എന്നത് ഭൂതകാലത്തിചറെ പാഠദഭേങ്ങളാണ്. ദൂരത്തിചറെയും കാലത്തിചറെയും 
കണകേനുസരിച്ച് നിജചപെടുത്തിയവചയങ്കിലം ഇവ സവേതന്ത്രമായി വ്യാപരിക്കുന്നവാണ്. 
പ്ാചരീന ലിഖിതങ്ങൾ, പുരാവസ്തുകേൾ തുടങ്ങിയവയിലൂചട കഴിഞ്ഞകാലചത്ത കചണ്
ത്താനുള്ള ശ്മമാണ് ചരിത്ം. ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തിചലത്തുദമ്പാൾ പഴയ നിർ
വ്വചനങ്ങചള നവരീകരിദകേണ്തായിവരന്നു. വിദൂരഭൂതകാലത്തിൽനിന്ന് സമകാല സംഭ
വങ്ങളിദലക്കുള്ള പരിണാമമാണ് പുതിയ ചരിത്രചനാപദ്തികൾ.  ഭൂതകാലത്തിചറെ 
വാസ്തവികതചയ പര്യാദലാചികോൻ വർത്തമാനകാലത്തിചറെ ശക്മായ അടിത്തറ 
ആവശ്യമാണ്. നവരീന അർത്തലങ്ങളുൾചകോള്ളുന്ന പുതിയ പാഠങ്ങൾ ഭാവിയിദലക്കുള്ള 
േിശാസൂചികകളാണ്. സാമ്പ്രോയികരരീതിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വർത്തമാനകാല
ത്തിന് നല്കുന്ന സ്ാനമാണ് പ്ാദേശികചരിത്ചത്ത ദവറിട്ട് നിർത്തുന്നത്.



2019 Jan - June  
1194 ധനു - ഇടവം 93
തദദേശരീയ ആഖ്യാനം
ആധുനികകാലഘട്ടം ചരിത്ത്തിൽ സ്ലകാല രൂപങ്ങൾക്കുള്ള പ്ാധാന്യചത്ത പുനർവി
ചിന്തനത്തിന് വിദധയമാകേി. സ്ലത്തിനും കാലത്തിനും തുല്യപ്ാധാന്യം വകവന്നു. 
കാലത്തിചറെ സ്ലവത്കരണമായി മാറി പുതിയ ചരിത്പഠനങ്ങൾ. ഒര സ്ലചത്തദയാ 
സംഭവദത്തദയാകുറിച്ചുള്ള സമഗ്രപഠനമല്ല മറിച്ച് സമാനതകചള കചണ്ത്തുക, താരതമ്യം 
ചചയ്യുക, വവവിദ്്യങ്ങചള അദനവേ്ിക്കുക, ഇവ ചരിത്മാകുന്നചതപ്കാരചമന്ന് പരി
ദശാധിക്കുക—തുടങ്ങിയവയാണ് പ്ാദേശിക ചരിത്മാകുന്നത്. പ്ാദേശകപഠനം ഒദര 
കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പ്ദേശങ്ങളിചല ചരിത്ാനുഭവങ്ങചള മനസ്ിലാകോനും സാമാ
ന്യവത്കരണത്തിലപരി വ്യതിരിക്തകൾ കചണ്ടുകോനും സഹായിക്കുന്നു.

സംസ്ാരപഠനം
പ്ാദേശിക ചരിത്രചന എന്നത് സാംസ്ാരിക പ്വർത്തനംകൂടിയാണ്. ഒര പ്ദേശചത്ത 
ജനതയുചട സംസ്ാരചത്ത—ചരിത്ചത്ത ജനങ്ങളുചട സഹകരണദത്താചട കചണ്ത്തുക
യാണ് പ്ാദേശികചരിത്ം ചചയ്യുന്നത്. ജാതി, വർഗ്ഗം, ലിംഗം, വർണ്ം തുടങ്ങിയ സാമൂ
ഹ്യസ്ാപനങ്ങൾക്കുപരിയായി ഒര ചപാതുതാല്പര്യത്തിചറെ/സംസ്ാരത്തിചറെ ഭാഗമാണ് 
തങ്ങചളന്ന ദബാധം സമൂഹത്തിൽ രൂപചപെടുന്നു. അധരീശപ്ത്യയശാസ്ത്ര ചിന്താഗതികൾ
കേതരീതമാണ് ഈ ദബാധത്തിചറെ സവോധരീനം. വവരദ്്യങ്ങദളയും അവയുചട സങ്കലനം 
രൂപചപെടുത്തുന്ന ചപാതുസവേതവേദത്തയും കുറിച്ചുള്ള അദനവേ്ണം, സമൂഹം എങ്ങചന പ്ദേശ
ചത്ത ഉൾചകോള്ളുന്നു, സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങചന വ്യത്യാസചപെട്ടിരിക്കുന്നു, തുടങ്ങിയ 
അദനവേ്ണമാണ് പ്ാദേശികചരിത്ം. ഇതുതചന്നയാണ് ജനകരീയ സംസ്ാരവം.

പാർശവേവത്കൃതരചട ചരിത്ം
ദേശരീയബൃഹത്ചരിത്ങ്ങളുചട ചപാതുസവേഭാവം മദ്്യകാലബ്ാഹ്മണ ദമധാവിതവേത്തിചറെ
യും പാശ്ാത്യാധിപത്യത്തിദറെയും വ്യവഹാരത്തിൽചപെടുന്നതായിരന്നു. അടിസ്ാന 
ജനവിഭാഗത്തിചറെ സ്ാനം മുഖ്യധാരാചരിത്ത്തിനു പുറത്തായിരന്നു. അവഗണി
കേചപെട്ടവദരയും പാർശവേവത്കരികേചപെട്ടവദരയും മുഖ്യധാരയിചലത്തിക്കുകവഴി 
 പ്ാദേശികചരിത്ം ശ്ദദ്യമാകേചപെട്ടു. എഴുപതുകളിൽ രൂപംചകാണ് കരീഴാളചരിത്
രചന സമൂഹത്തിചല താഴ്ന്നവിഭാഗകോർ, അവരചട ജരീവിതം, സംസ്ാരം,  സാമൂഹ്യാവസ് 
എന്നിവചയ ചിത്രീകരിച്ചു. സമൂഹം എന്നത് വദരണ്യവർഗ്ഗദത്താചടാപെം സ്ത്രരീകളും 
കരീഴാളരം ഉൾചപെടുന്നു എന്ന കാഴ്ചപൊട് രൂപരീകരികോൻ ഇത്തരം രചനകൾക്കു സാധിച്ചു. 
പാരിസ്ിതിക പഠനപദ്തികൾ, സ്ത്രരീപക്ഷ രചനകൾ, കരീഴാളപഠനങ്ങൾ, ദഫാക് ദലാർ 
എന്നിവ പ്ാദേശികചരിത്രചനയിൽ കാര്യമായ സവോധരീനം ചചലത്തി.

ആദഗാളവത്കരണം
ദകാളനിവത്കരണമാണ് ആദഗാളരീകരണത്തിന് അടിസ്ാനം. അഭിരചികളുചട വവവി
ധ്യമാണ് പ്ാദേശിക സവേതവേരൂപരീകരണത്തിനാധാരം. ആദഗാളവത്കരണത്തിനും മുത
ലാളിത്തത്തിനും നിലനി്കോൻ അവരചട ഉല്പന്നങ്ങചള സവേരീകരികോൻ സജ്മായ ഒര 
സമൂഹചത്ത സൃഷ്ിദകേണ്തായുണ്്. അതിന് അഭിരചികചള ഏകരീകരിദകേണ്തുണ്്. 
വ്യാവസായിക ആധുനികവത്കരണങ്ങൾ—ജനങ്ങളുചട ജരീവിതവരീക്ഷണം, മൂല്യദബാധം, 
സാമൂഹ്യവളർച്ച എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരത്തി. ഇത് പ്ാദേശിക സവേതവേത്തിനും 
സാംസ്ാരിക മുദ്രകൾക്കുദമൽ ഒര ചപാതുസവേതവേം വിനിമയം ചചയ്തു. പാരമ്പര്യദത്ത
യും പ്ാദേശികതദയയും ഒഴിവാകേിയാൽ മാത്ദമ ഏകരീകരണമുദ്രകളുചട വിതരണം 
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സാദ്്യമാവൂ. കദമ്പാളപരസ്യ-മാദ്്യമ ശംഖലകൾ നിറദവറ്റുന്നത് ഈ േൗത്യമാണ്. 
ആദഗാളവത്കരണം സംസ്ാരസരീമകചള മായ്കകയും തത്ഫലമായി സങ്കലന-ദലാപങ്ങൾ 
സംഭവിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. നാട്ടറിവകളും നാട്ടുവഴകേങ്ങളും പാർശവേവത്കരികേചപെടുകയും 
അതുവഴി സമൂഹംഎന്ന സങ്കല്പത്തിചറെ പ്സക്ി നഷ്ചപെടുകയും ചചയ്യുന്നു. ഈ തിരിച്ച
റിവിൽനിന്നുണ്ായ ചചറുത്തുനില്കൾ കൂടിയാണ് പ്ാദേശിക ചരിത്രചനകൾ.

സമരീപനത്തിചറെ രരീതിശാസ്ത്രം
സമരീപനത്തിചല വ്യത്യസ്തതയാണ് പ്ാദേശിക ചരിത്ചത്ത ദേശരീയചരിത്ത്തിൽ
നിന്ന് ഭിന്നമാക്കുന്നത്. ദേശരീയചരിത്ങ്ങൾ ജരീവിതത്തിചറെ ഉപരിപ്വതയിൽ ശ്ദ് 
ദകന്ദരീകരിക്കുന്നു. ഇവ സ്ഥൂലചരിതങ്ങളാണ്. സൂക്ഷചരിതങ്ങളാവചട്ട ജരീവിതചത്ത 
ആഴത്തിൽ പഠികോൻ ശ്മിക്കുന്നു. ദേശരീയ-പ്ാദേശിക ചരിത്ങ്ങളുചട വവരദ്്യാത്മക 
നിലപാടിചന, സമരീപനത്തിനു സവേരീകരിക്കുന്ന യുക്ിയുചട വ്യത്യാസം എന്ന നിലയിൽ, 
ദൂര-സൂക്ഷ േർശിനികചള സ്ഥൂല-സൂക്ഷഘടകങ്ങദളാടു താരതമ്യം ചചയ്തു വിലയിരത്താൻ 
എറിക് ദഹാബ് സ് ദബാമിന് സാധിച്ചു. ഒര പ്ദേശത്തിചറെ സാമൂഹിക-സാംസ്ാരിക 
മൂല്യങ്ങളിദലകേ് ചചചന്നത്താൻ ഇത്തരം സൂക്ഷപഠനങ്ങൾക്കു മാത്ദമ കഴിയൂ. പ്ാദേശിക 
ചരിത്ത്തിചറെ സാധ്യതയും ഇതുതചന്നയാണ്.

ഉപാേനങ്ങളുചട വ്യാഖ്യാനപരത
ചതളിവകചള ആധാരമാകേിയുള്ള ആഖ്യാനമാണ് ബൃഹേ്ചരിത്ങ്ങളുദടത്. എന്നാൽ 
പ്ാദേശിക ചരിത്ത്തിൽ ആധികാരികത അവകാശചപെടാവന്ന ഉപാോനങ്ങൾ ദുർല്ലഭ
ങ്ങളാണ്. ഓർമ്മകളും വാചമാഴിയുചമല്ലാം ഇവിചട ചരിത്ദസ്ാതസ്സുകളാവന്നു. സംസ്ാ
രദത്തയും പ്ദേശദത്തയുംകുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പഠിതപ്ദേശചത്ത ജനങ്ങചളക്കുറിച്ചും 
അവരചട ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ആദഘാ്ങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, ദവ്ഭൂ്ാേികൾ 
തുടങ്ങിയ വവവിധ്യങ്ങചളക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യദബാധം ആവശ്യമാണ്. ബൃഹേ്ചരിതങ്ങ
ളിൽനിന്ന് ഭിന്നമായി ദനരിട്ടു നിഗമനങ്ങളിചലത്തിദച്ചരാൻ പ്ാപ്തമായ ഉപാോനങ്ങൾ 
പ്ാദേശികരചനയിൽ വിരളമാണ്. അതുചകാണ്ടുതചന്ന ലഭ്യമായ ആകരങ്ങചള വിവിധ 
ശാസ്ത്രരീയ അപഗ്രഥത്തിന് വിദധയമാകേിദവണം നിഗമനങ്ങളിചലത്താൻ. നാട്ടാചാ
രങ്ങൾ, നാട്ടറിവകൾ, പള്ളി-ദക്ഷത്ദരഖകൾ, ശവകേല്ലറകൾ, കുടുംബചിത്ങ്ങൾ, 
 ചതാഴിൽക്കൂട്ടായ് എന്നിങ്ങചന പ്ാദേശികമായചതന്തും ഉപാോനങ്ങളാണ്. പദക്ഷ, 
ഇവചയ ആധാരമായി സവേരീകരിക്കുദമ്പാൾ ലഭ്യമായ പ്മാണങ്ങളുചട അടിസ്ാനത്തിൽ
നിന്നുചകാണ്ടുദവണം അവചയ പഠിദകേണ്തും പരസ്പരബന്ം കചണ്ദത്തണ്തും. ദേശരീയ 
ചരിത്ം വസ്തുനിഷ്ഠമാകുദമ്പാൾ പ്ാദേശികചരിത്ം അർത്ത്തിചറെ ആവിഷ്ാരദഭേങ്ങചള 
ദതടുന്നു.

“ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്യല്ല, ഉള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്റിഞ്ഞ് പഠനം 
നടത്താൻ പരമ്പരാഗത വശലിയിൽ ചരിത്ം എഴുതുന്നവർകേ് കഴിയായ്യാണ് പ്ശ്നം’’ 
എന്ന ഡി.ഡി. ചകാസംബിയുചട തിരിച്ചറിവ് ചരിത്രചനയ്ക് നൂതനസരണികളുചട 
അനിവാര്യത ചൂണ്ികോട്ടുന്നു. ചരിത്ം ഭൂതകാലസംഭവങ്ങളുചട ആഖ്യാനമാണ്, അത് 
ഉപദയാഗശൂന്യമാചണന്ന ആധുനിക ചിന്താഗതി തിരത്തി അഭിരചിയുദടയും ആവി
ഷ്ാരത്തിചറെയും ദമഖലയിചല ഏചതാരദനവേ്ണത്തിനും ഇന്നചലകചള ഒഴിവാകേി 
മുദന്നറാനാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പ്ാദേശിക ചരിത്ംദപാലള്ള ആധുനികാനന്തര 
രചനാപദ്തികൾ മുദന്നാട്ടുവയ്കന്നത്.
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ക്കുന്നുണ്്. സമുദ്രചത്തക്കുറിച്ച് കവികൾ എഴുതിയിട്ടുചണ്ങ്കിലം പൂർണ്മായും കടലിചന
ക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവികൾ ചുരങ്ം. കടലിചന സംബന്ിക്കുന്ന ചതരചഞ്ഞടുകേചപെട്ട 
ചില കവിതകചള മുൻനിർത്തി നമ്മുചട ജരീവിതാവദബാധപരവം പാരിസ്ിതികവമായ 
ചില ചിന്തകളാണ് ഈ പ്ബന്ം ഉൾചകോള്ളുന്നത്.) 

ആമുഖം 
ജലം ജരീവചറെ അടിസ്ാനാവശ്യങ്ങളിചലാന്നാണ്. ജരീവിതത്തിചറെ നാനാരംഗ
ങ്ങളിലം ഇതു നമുക്കുദവണ്ചപെട്ടതുതചന്ന. ഭൂമിയിചല ജലത്തിചറെ സിംഹഭാഗവം 
സമുദ്രജലമാണ്. സാഹിത്യത്തിലം ജലത്തിചറെ സാന്നിദ്്യം പലരരീതിയിലം 
ദതാതുകളിലം കാണാം. കടലിചറെ പശ്ാത്തലത്തിൽ സാമാന്യജരീവിതത്തിചറെയും 
 വവയക്ികജരീവിതത്തിചറെയും നാനാമുഖങ്ങചള അനാവരണം ചചയ്യുന്ന കവിതകൾ 
മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തുണ്ായിട്ടുണ്്. അത്തരം കടൽകേവിതകളിലൂചട ഉരത്തിരിയുന്ന 
പാരിസ്ിതിക ജരീവിതാവദബാധങ്ങൾ സുപ്ധാനമാണ്. 

കവിതകളിചല ജലചിന്തകൾ ജരീവിതദത്താടു ദചർക്കുദമ്പാൾ 
ജരീവിതദത്തയും സംസ്ാരങ്ങദളയും നിർണ്യിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന 
ഘടകമാണ് ജലം. ജരീവിതചത്തത്തചന്ന വലിചയാര പ്വാഹമായി കണകോക്കുദമ്പാഴും 
നിലനില്ക്കുന്നത് നേികളുചടയും പുഴകളുദടയും പ്വാഹതരീവ്രതയാണ്. സർഗ്ഗാത്മക ആവി
ഷ്ാരങ്ങളിലം അനുഭൂതിഘടനകളിലം ജലത്തിന് വലിയ പ്ാധാന്യം കചണ്ത്താം. 

‘വത്രങ്ങളാം വൻതിരമാലകൾ 
മത്രിച്ചാർത്തു മുദന്നാട്ടുപായുന്ന 
സങ്കടജല സമ്പൂർണ്മായുള്ള 
വൻ കടലാകും കാലം ഭയങ്കരം! 
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ആളുകൾതചറെ കണ്രീരിനാലതിൽ 
നാളുകൾദതാറുമുപ്പു കലർന്നുദപായ് !’ ( 2010:15) 

എന്ന ഇടപെള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുചട ‘കാലം’ എന്ന കവിതയിചല വരികൾ ഇതിനു
ോഹരണമാണ്. ഭയങ്കരമായ ‘കാല’ചത്ത സമുദ്രദത്താടുദചർത്താണ് കവി പറയുന്നത്. 
ജരീവിതചത്ത അതിചറെ അംശങ്ങൾ ഒറ്റതിരിദച്ചാ സാകല്യരൂപത്തിദലാ, തിര്യക്കുക
ളിദലാ അവജവപോർത്ങ്ങളിദലാ മൂർത്തദമാ അമൂർത്തദമാ ആയവയിദലാ അവയുചട 
സവിദശ്തകളിദലാ ആദരാപികോൻ കവികൾ പലദപൊഴും പരിശ്മിച്ചിട്ടുണ്്. 
കാവ്യഭാവനകളിൽ അത്തരചമാര ശ്മത്തിന് ജലവം ജലാശയങ്ങളും വൻദതാതിൽ 
വിദധയമായിട്ടുണ്്. കടലം അലമാലകളും ഇത്തരത്തിൽ ആസവോേകമനസ്സുകളിൽ ഇടം 
ദനടിയിട്ടുണ്്. വത്രങ്ങളാണ് വലിയ തിരമാലകളായി പ്സ്തുത കവിതയിൽ കല്പികേചപെ
ടുന്നത്. അതിനുകാരണം തിരമാലകളുചട അനസ്യൂതതയും ഭയാനകതയും പ്ക്ഷുബ്ധതകളും 
ആഘാതദശ്ിയും ശബ്ദദഘാ്വചമല്ലാമാണ്. ഇത് ജരീവിതത്തിചറെ ഓദരാ നിമി്
ദത്തയും വവവിദ്്യത്താലം വവരദ്്യത്താലം ബന്ിപെിച്ച് മുദന്നറുന്ന സംഭവപരമ്പര
കളുചട സംഘാതചത്ത കാണിക്കുന്നു. അതിൽ സുഖദത്തകോളും ആനന്ദദത്തകോളുദമചറ 
നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ദുുഃഖദത്തയും ദുരന്തദത്തയും കവി കചണ്ത്തുന്നു. 

ഏറ്റിറകേങ്ങളില്ലാചത ഒചരാറ്റസ്ായിയിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ജരീവിതം ഒചരാറ്റ  വ്യക്ിയ്കം 
സാദ്്യമല്ല. വിജയപരാജയങ്ങളും ഉയർച്ച താഴ്ചകളും ഉണർവ്ം തളർച്ചയും എല്ലാം അതിചറെ 
ഭാഗമാണ്. അവചയ വിഭിന്ന അദ്്യായങ്ങളായികോണാചത ഒന്നിചറെ തുടർച്ചയായി േർശി
കോൻ ഈ അലമാലകൾ നചമ്മ പഠിപെിക്കുന്നു. തിരമാലകളുചട ശംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും 
നചമ്മ മനസ്ിലാകേിച്ചുതരന്ന തത്തവേവം വിഭിന്നമല്ല. അവ സൃഷ്ിക്കുന്ന പ്ക്ഷുബ്ധതകൾ 
തരീവ്രവം ആഘാതദശ്ിദയറിയതുമാകാം. പദക്ഷ, തിരിച്ചറിവം വരീണ്ടുവിചാരവം 
ജരീവിതം ആവശ്യചപെടുന്നു. കടലിചല ഉയർന്ന ലവണാംശം ആളുകളുചട കണ്രീരിചല ഉപ്പു 
സാന്ദരീകരികേചപെട്ടതാചണന്നു കവി പറയുന്നു. അത് ജരീവിതംതചന്ന. 
കടൽ, 

 ‘മർത്ത്യത തചറെദയാദരാ പരിധിയി-
ചലത്തി ചമചല്ലത്തഴുകിഗ്ഗമിക്കുന്നു!’ ( ടി:15) എന്നും കവി പറയുന്നു. 

കടലം മലയാളകവികളും 
തങ്ങളുചട ചില കവിതകളിചലങ്കിലം കടലിചന പരാമർശികോത്ത കവികൾ മലയാളത്തി
ലിചല്ലന്നുതചന്ന പറയാം പദക്ഷ, കടലിചനക്കുറിച്ചു മാത്മായി കവിതകൾ എഴുതിയവർ 
ചുരങ്ം. ‘മലയാളത്തിചല കവികൾ ഒരികേലം ആഴകേടലിൽ ഇറങ്ന്നില്ല. ഒര മുക്കുവചറെ 
ദതാണിയുമായി കുറച്ചുദൂരചമങ്കിലം സഞ്രിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരം ഇടദശ്രിയും 
മാത്മാണ്. പദക്ഷ അവരചട മദനാഭാവങ്ങളിചല ഊന്നൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്ന് 
പ്കൃതിദകന്ദിതം. മദറ്റത് മനു്്യദകന്ദിതം. അവ എതിരിടുദമ്പാൾത്തചന്ന പരസ്പരം പൂരി
പെിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു.... അചത, മലയാളത്തിചല മികേവാറും എല്ലാ കവികളും കടലിൽ നിന്നു 
കടലിചനകോണുകയല്ല, കരയിൽ നിന്നു കടലിചന കാണുകയാണ്. അതിനാൽത്തചന്ന 
കടൽകേരയിൽനിന്നു കാണുന്ന കടലിചറെ വർണനാേങ്ങളും ഭാവഹാവങ്ങളുമാണ് അവർ 
ആവിഷ്രിക്കുന്നത്. പലചര സംബന്ിച്ചും കടൽ ഒര രൂപകം മാത്മാണ്. അപാരത
യുചട, ദപ്മത്തിചറെ, വി്ാേത്തിചറെ, കാലത്തിചറെ, ജരീവിതത്തിചറെ... രൂപകം. തങ്ങളുചട 
ചിന്തകൾ, മദനാഭാവങ്ങൾ, ദമാഹങ്ങൾ, ആകാംക്ഷകൾ ഇവചയല്ലാം അവർ കടലിൽ 
ആദരാപിക്കുന്നു. അങ്ങചന തങ്ങചളത്തചന്ന അവർ കടലിൽ നിറയ്കന്നു’ (നാരായണൻ, 
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പി.എം., 2010:9). പി.എം. നാരായണൻ നടത്തുന്ന ഈ നിരരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്ദദ്യവം 
വാസ്തവവമാണ്. കടൽ എന്നും അതിചറെ അപാരതയാൽ മലയാളികചള വിഭ്രമിപെിച്ചിരന്നു. 

‘ഉറവകളിൽ പ്കൃതി തുളുമ്പചട്ട....’ 
ജലാശയങ്ങളുചട സംരക്ഷണത്തിചറെ പ്ാധാന്യം

ആറും പുഴകളും കായലകളും തടാകങ്ങളും എന്നുതചന്നയല്ല കാട്ടുദചാലകൾവചര 
നമ്മുചട നാടിചറെ വജവപരിസ്ിതിചയ എന്നദപാചല ജരീവിതദത്തയും ഭാവനദയയും 
എന്നും  സവോധരീനിച്ചിട്ടുണ്്. ആദഗാളവ്യാപകമായി വരൾച്ചയും ചവള്ളചപൊകേവം 
ദപാചലയുള്ള  പ്കൃതിദക്ഷാഭങ്ങളാൽ ജനം വലയുന്നു. മണ്്, വായു, നരീർത്തടങ്ങൾ, ആറ്, 
പുഴ, ചചറിയ ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവചയദപൊചല സമുദ്രവം മലിനരീകരണത്തിചറെ ദുരിത
മനുഭവിക്കുന്നുണ്്. 

കുളികോനിറങ്ങി ഒന്നുമുങ്ങിനിവർന്നദപൊദഴക്കും കുളംവറ്റി മാഞ്ഞതായി ചക.ജി. 
ശങ്കരപെിള്ളയുചട ‘ചചറുതിചന വിഴുങ്ന്ന വലത് ’ എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നു. ഇവിടചത്ത 
കുളം അദനകം ജലസഞ്യങ്ങചള പ്തിനിധരീകരിക്കുന്നു. മുങ്ങിനരീർന്ന 

‘ഞങ്ങൾ കുതിർന്ന ചറാട്ടികേഷ്ണങ്ങളായില്ല; പദക്ഷ, 
കുളം ഒഴിഞ്ഞ പാൽപൊത്മായി. 
ഇമയിലം മുടിയിലം ചിരിയിലം ചുമയിലം 
മൺതരികൾ പറ്റി നിന്നു.(2010: 98). 

ജലം എന്ന പ്കൃതിവിഭവചത്ത യാചതാര വരീണ്ടുവിചാരവം ആസൂത്ണവം കൂടാചത 
ചചലവഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. ഉള്ള ജലദസ്ാതസ്സുകചളല്ലാം 
മലിനചപെടുന്നതിനും വറ്റിവരണ്ടുദപാകുന്നതിനും പിന്നിൽ അനാസ്യുദടയും നിര
ത്തരവാേസമരീപനത്തിദറെയും കാണാകേരങ്ങൾ ഉണ്്. രൂക്ഷമായ മണൽ വാരൽമൂലം 
നരീചരാഴുകേ് ഇല്ലാതായി നേി മരിച്ചുദപാകുന്നതിന് ഭാരതപ്പുഴയും മാലിന്യം തള്ളൽ മൂലം 
നേി വി്ലിപ്തമാകുന്നതിന് ചാലിയാറും നമ്മുചട കണ്മുന്നിൽ ഉോഹരണങ്ങളായി ഉണ്്. 
അത്ദവഗം കണ്ിൽചപെടുന്നദതാ തിരിച്ചറിയാനാകുന്നദതാ അല്ല കടലിലണ്ാകുന്ന പ്
ശ്നങ്ങൾ. എന്നാൽ സമുദ്രപഠിതാകേൾക്കും അനുബന്വി്യങ്ങളിചല നിരരീക്ഷകർക്കും 
അവചയക്കുറിച്ച് ദബാധ്യമുണ്്. എന്നാൽ അവർ നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്ദ്ിക്കുന്ന
തിനും തങ്ങളാലാകുന്ന പ്ശ്നപരിഹാരങ്ങൾ നടപെിലാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾ ദവണ്ത് 
ശ്ദ് ചചലത്തുന്നില്ല. ചചറുജലാശയങ്ങളും ജലദസ്ാതസ്സുകളും വനങ്ങളും  പരിസ്ിതിയും 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നുതചന്ന ജനങ്ങൾ ഇത്തരം ശ്മങ്ങൾ ആരംഭിദകേണ്തും ജാഗ്രത 
കാണിദകേണ്തുമാണ്. അത്തരത്തിചലാര ശ്മം ചപാതുജനപക്ഷത്തുനിന്നും മറ്റും താര
തദമ്യന കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് കവിതകൾ സൂചിപെിക്കുന്നത്. മണ്ിദനയും 
പുഴദയയും ചചറുജലാശയങ്ങദളയും മറ്റും സംരക്ഷികേണചമന്ന ദബാധ്യത്തിദലകേ് 
ഈയടുത്ത് ആളുകൾ ക്രദമണ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുചണ്ന്ന കാര്യം ഏചറ ആശാവഹമാണ്. 
എന്നാൽ കടൽ ജലത്തിചറെ പ്ശ്നങ്ങചളക്കുറിച്ച് അധികമാരം ഇദപൊഴും ദബാധവ്കേരി
കേചപെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. 

‘ഞങ്ങളുചട വ്യാഖ്യാതാവ് പരിദശാധിച്ചു:
നാവ് നരീട്ടൂ: വരണ്ിട്ടില്ല.
നാഡി: ഓളത്തുടിപ്പുണ്.്
കണ്് : നനവം നരീലാകാശവമുണ്.് 
പരിഭ്രമികോനില്ല, 
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ഉറവകളിൽ പ്കൃതി തുളുമ്പുന്നുണ്് ’’ (ടി:98) 
വ്യാഖ്യാതാവിചറെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത് പ്തരീക്ഷയുചട സവേരമാചണന്നു 
നമുക്കു വ്യക്മാകും.വരളാത്ത നാവ് ജലസംരക്ഷണത്തിചറെ—നരീർത്തട സംരക്ഷണത്തി
ചറെ പ്ാധാന്യം ഉവച്ചസ്തരം പ്ഖ്യാപിക്കുന്നതിനു ചകല്റ്റതാണ്. ഓളത്തുടിപ്പുള്ള നാഡി, 
പ്സ്തുതാവശ്യത്തിനായി ആത്മാർത്മായി പരിശ്മികോൻ ദശ്ിയുള്ളതാണ്. നനവം 
നരീലാകാശവമുള്ള കണ്് ആർദ്രതയും പ്തരീക്ഷയും വികസിതമായ ഒര ആശയദലാകചത്ത 
വിഭാവനം ചചയ്യാനും കൃത്യമായ വരീക്ഷണത്തിലൂചട നടപെിൽ വരത്താൻ കഴിവള്ളതുമാണ്. 
അദപൊൾപെിചന്ന അത്തരചമാര തിരിച്ചറിവം കിട്ടികേഴിഞ്ഞ ജനതയ്ക് ‘പരിഭ്രമികോനില്ല’. 
അചത, ‘ഉറവകളിൽ പ്കൃതി തുളുമ്പുന്നുണ്് ” എന്നു തചന്ന പറയാം. 
കവിയുചട കാഴ്ചവലതാകുന്നു. പുറംകടലിചറെ വിപുലത ദൃശ്യമാകുന്നു. കവി പറയുന്നു: 

‘തുണകോരം തുഴകോരം വലകോരമായി ഞങ്ങൾ
പുറംകടലിചല മരീൻകാടുകളിദലക്കു ദപായി. 
ജലഗുഹകളും ജലശംഗങ്ങളും കടന്ന് 
കടൽപ്പുരാണങ്ങളും രത്ത്താഴ്രകളും കടന്ന് 
വിധിപ്കാരം ഞങ്ങൾ 
ആഴകേടലിൽ വലവരീശി. 
വള്ളങ്ങളിൽ മരീൻ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു. 
യദശാധനം ദപാചല കണ്ഞ്ിക്കുന്ന 
പുറംകടൽ വിസ്തൃതിയിൽ ഞങ്ങൾ 
വിജയനൃത്തമാടി. 
പദക്ഷ, 
തിരതിരയായി സമുദ്രം 
മരദരഖകളായി മരവിച്ച് മലച്ചു. 
നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ വിജയം 
കഴുകന്മാർ ചകാത്തിപെറന്നു. 
ചഞട്ടിത്തരിച്ചുനിന്ന ഞങ്ങദളാട് 
ഞങ്ങളുചട വ്യാഖ്യാതാവ് പറഞ്ഞു:
കടചലന്നാൽ നിങ്ങൾകേ് മരീൻമാത്ം. 
വിജയചമന്നാൽ 
കണ്ഞ്ിക്കുന്ന കരീർത്തിമാത്ം. 
അത് മൂലം ഈ കാഴ്ചഭ്രമം.
കാണാവന്നകാലം മുഴുവൻ 
മരവിസ്തൃതിയാചണന്ന ഈ മണൽകേിനാവ.് 
ഇതിനിടയിൽ ഓദരാരത്തരം 
സവേന്തം ആഴകേടൽ കചണ്ത്തണം’’ ( ടി:98-99).

മത്്യദശഖരങ്ങളുള്ള പുറംകടലിദലക്കുദപായി വലചയറിഞ്ഞ് വളചരയധികം മത്്യസ
മ്പത്തു ദനടി. എന്നാൽ സമുദ്രം തിരതിരയായി മരദരഖകളായി മരവിച്ചു മലച്ചുദപായി. 
ഇകോലംവചര വരേയായിരന്ന സമുദ്രം എകോലവം അദത സ്ിതിയിൽ തചന്ന 
വർത്തിക്കുചമന്ന് കണക്കുകൂട്ടിക്കൂടാ എന്ന പാഠമാണിതു നല്കുന്നത്. പല ദമഖലകളില
ള്ള സംരക്ഷണം കടൽചവള്ളവം ഇതര ജലസഞ്യങ്ങളും ആവശ്യചപെടുന്നുണ്്. അതു 
നല്ാചത അനുേിനം മലിനചപെടുത്തിചകോണ്ിരന്നാൽ ബഹുസമ്പേ് വരേയായിരിക്കുന്ന 
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ഇദത സമുദ്രം അധികം വവകാചത തചന്ന ‘മരദരഖകളായി മരവിച്ചു മലച്ചു’ ദപാകും എന്ന 
മുന്നറിയിപൊയിക്കൂടി കവിത മാറുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എണ്മറ്റ കടൽവിഭവങ്ങളുചട 
ഉപദഭാക്ാവ മാത്മായും അവയുചട നിലനില്പിചന ദോ്കരമായി ബാധിക്കുന്നതരത്തിൽ 
ചചറുതും വലതുമായ പ്വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർചപെടുന്നവദരാട് കടൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾകേ് 
ദകവലം തങ്ങൾകോവശ്യമുള്ള വിഭവം നല്കുക മാത്ം ചചയ്യുന്ന അനശവേരമായ ദസ്ാത
സ്ായി കണകോകേരചതന്നു പറദയണ്ിവരം. അതിചറെ സന്തുലനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന
തിന് സവോഭാവികമായ വരീചണ്ടുപെ് ഒരികേലം കടലിന് സാധ്യമാകുന്നതിലധികം അതിചന 
ചൂ്ണം ചചയ്യരത്. അവിചടയും അദനകം ആവാസവ്യവസ്കൾ പുലരന്നുണ്്. ഈ 
കാഴ്ചപൊട് വ്യക്മാക്കുന്ന കവിതയാണ് ‘കടലിന്നടിയിചല ജരീവികൾ’ എന്ന സച്ചിോന
ന്ദചറെ കവിത. 

‘കടലിന്നടിയിൽ ജരീവികളുണ്്. 
നിഴൽദപാചല കനംകുറഞ്ഞ ശരരീരവമായി 
പായലകൾകേിടയിൽ പറ്റികേിടക്കുന്നവ,
കരയിചല പൂകേൾദപാചല പവിഴപ്പുറ്റുകൾകേിടയിൽ 
നരീലകേണ്മായി വിടരന്നവ,
ശംഖുകചള വിവാഹം കഴിച്ച് 
ശബ്ദമുണ്ാകേി ജരീവിക്കുന്നവ,
കകേകചള വാഹനമാകേി മുൾചച്ചടികൾ നിറഞ്ഞ 
നാഴികകൾ താണ്ടുന്നവ (ടി:92) 

എന്ന് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നു. ഇവയുചട ആവാസവ്യവസ് അടിസ്ാനപരമായി 
കടൽജലചത്ത ആശ്യിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽത്തചന്ന കടൽജലത്തിചറെ ഗുണത 
ഇവയുചട നിലനില്പിന് അത്യന്താദപക്ഷിതമാണ്. മത്്യങ്ങൾ, പ്വകങ്ങൾ, കടൽ സസ്യ
ങ്ങൾ തുടങ്ങി പല പല ജരീവികളും ദചർന്നതാണ് സമുദ്രദലാകം. സമുദ്രദലാകത്തിചറെ 
ചമാത്തത്തിലള്ള സന്തുലനം ചകാദണ് മനു്്യർകോവശ്യമുള്ള സമുദദ്രാല്പന്നങ്ങളുചട 
സുസ്ിതി സാദ്്യമാകൂ. 

വനസർഗ്ഗികമായ പാരിസ്ിതികാവദബാധചത്ത പരിദപാ്ിപെികോം
ഒര കവിയ്ക് കടൽ എന്താണ് എന്നു ദചാേിച്ചാൽ 

‘തിരചയാടുങ്ങാത്ത കടലാണ് 
എനികേ് ജരീവിതം.
ഓദരാ തിരയും ഓദരാ 
പുതുമയുള്ള കടൽകേൗതുകങ്ങൾ’ (ടി:108) 

എദന്ന പറയാനാകൂ എന്ന് ‘തിരകൾ’ എന്ന ഗരീതാഹിരണ്യചറെ കവിത നചമ്മ പഠിപെി
ക്കുന്നു. 

‘കടൽകേൗതുകങ്ങചള ചകാതിക്കുന്നവൾ 
വിരൽ പത്തും വലയാകേി, 
തിരയ്ക ദനചര വരീശുന്നു.
വകയിൽ തടഞ്ഞചതന്ത്? 
ഉപ്പും കുളിരം 
ഒര ജലാശയം എന്നിദലകേ് 
എഴുചന്നള്ളി എന്നറിയികോൻ 
എനികേ് ബാകേി വച്ച 
നുരപൊടുകളുമല്ലാചത...’ ( ടി:108-109). 

എന്ന വരികൾ ഒര ഭാവനാസമ്പന്നയായ, പ്കൃതിക്കുദനചര തുറന്നുപിടിച്ച കണ്ം 
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മനസ്സുമുള്ള ഒര കവയിത്ിയുചട അനുഭവമായി നമുക്കു വായികോം. ആത്യന്തികമായി 
പ്കൃതിദയാട് ഇത്തരചമാര കൗതുകദൃഷ്ി ആന്തരികമായുള്ളവർകേ് അറിയാചതതചന്ന 
വനസർഗ്ഗികമായ പാരിസ്ിതികാവദബാധം ഉണ്ാകും. അത്തരചമാര ചചറുലാഞ്ഛന
യുള്ളവരിൽ ദബാധവ്കേരണപരിശ്മങ്ങൾ ചപചട്ടന്ന് ഫലപ്േവം പ്ാവർത്തികവമാകും. 
ഇത്തരം മനസ്് ഏവരിലം സൃഷ്ികോനും സവേതുഃസിദ്മായ അത്തരം മനസ്് ഉള്ളവരിൽ 
അതിചന ഊട്ടിയുറപെികോനും പരിദപാ്ിപെികോനും സാഹിത്യത്തിനു വലിയ പങ്ക് വഹി
കോനാകും. കടൽജലത്തിചറെയും സമുദ്രആവാസവ്യവസ്കളുചടയും സുസ്ിതികോയി 
പരിശ്മികോൻ ഇത്തരം കടൽകേവിതകൾ മുദഖന സാധിക്കും. നിരപാധികമായ 
ദസ്നഹവം സംരക്ഷണവമാണ് കടലിദനാട് നമുക്കു ദവണ്ചതന്നാണ് പ്സ്തുത കവിതയിചല 
സൂചന.

കടൽ: ചില സാമാന്യദബാധങ്ങളും ആത്മപ്ദചാേനത്തിചറെ സാക്ഷ്യവം 
ഏചതാര ഭാവത്തിദറെയും വികാരത്തിദറെയും അദങ്ങയറ്റം കാണികോൻ പല കവികളും 
കടലമായി ബന്ചപെടുത്താറുണ്്. ഉോഹരണമായി; 

‘ആനന്ദസമ്പൂർണ്മർണവം’ (ടി:31) , 
‘സങ്കടജല സമ്പൂർണ്മായുള്ള
വൻകടലാകും കാലം ഭയങ്കരം!’ (ടി:15), 
‘ആനന്ദപാരാവാരം’ (ടി:34), 
‘കണ്രീർകേടൽ’ (ടി:36) 

എന്നിങ്ങചന കചണ്ത്താം. ഇത് കടലിചറെ അഗാധതയും അപാരതയും ചവളിവാക്കുന്നു. 
അത് വലിയദതാതിലള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ായചതന്നു കാണികോൻ ശ്മിക്കുകയാണ് 
ഇതിലൂചട ചചയ്യുന്നത്. ഒരപദക്ഷ, സമുദ്രചത്ത സമുദ്രമാക്കുന്നത് അതിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരി
ക്കുന്ന ജലത്തിചറെ വമ്പിച്ച സാന്നിദ്്യമാണ്. അതിനുപിന്നിദല ആഴവം അപാരതയും 
ഉയർന്ന ലവണാംശവം ദപാലം വരന്നുള്ളൂ. ‘വിപുലവം അഗാധവമായ കടൽ നചമ്മ 
എന്നും ഭയചപെടുത്തുകയും അകറ്റി നിർത്തുകയും ചചയ്തു’ (ടി: 8) എന്ന് ആമുഖത്തിൽ പി.എം.
നാരായണൻ നടത്തുന്ന നിരരീക്ഷണം ഇടപെള്ളിയുചട ‘കാലം’ എന്ന കവിതയിചല 

‘ശാന്തമാചണങ്കിദലറ്റമപകടം,
ശാന്തമചല്ലങ്കിദലറ്റം ഭയങ്കരം!
അത്യഗാധമാമംബുധി, നിന്നിദല-
ചകേത്തി ദനാകോൻ ചകാതിക്കുന്നതാരതാൻ?’(ടി:16) 

എന്ന വരികൾ സമുദ്രചമന്ന നിലയിൽ എടുത്താൽ പ്സ്തുത ചിന്തചയ പ്ത്യക്ഷത്തിൽത്ത
ചന്ന ചവളിചപെടുത്തുന്നു എന്നു മനസ്ിലാകോം. ഈ ഭയം ഏറിയകൂറ്  കടൽകേവിതകളുദടയും 
അടിചയാഴുകോയി വർത്തിക്കുന്നുണ്്. ഇത്തരത്തിൽ കടൽ സാമാന്യ ജരീവിതത്തിലം കവി
താജരീവിതത്തിലം ഇടചപടുന്നുചണ്ന്ന് സൂക്ഷദൃക്കുകൾകേ് കചണ്ത്താനാകും. ജരീവിതത്തി
ചറെ പല തലങ്ങളിലം ഇത്തരം ചില കടൽസ്പർശങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാചതയും 
അനുഭവിക്കുന്നുണ്്. 

ആത്മാവിഷ്ാരത്തിദറെയും ജരീവിതാവദബാധങ്ങളുദടയും സങ്കല്പങ്ങളുദടയുചമല്ലാം 
സമ്യകോയ പ്തിഫലനം കവിതകളിലണ്ാകും. അതിൽ കവിയിചല വ്യക്ിദചതനയും 
സമൂഹദചതനയും ദമളിക്കും. അത്തരത്തിലള്ള രചനകളിൽ പ്ത്യക്ഷദമാ പദരാക്ഷദമാ 
ആയി കടന്നുവരന്ന ചിന്തകൾകേ് അതിൽകേവിഞ്ഞ ആകർ്കശക്ിയുണ്ാകും. 
പാരിസ്ിതികമായ ചിന്തകളാകുദമ്പാൾ അതിചറെ മാറ്റും ധവേനനദശ്ിയും പ്സ്തുത 
 വി്യത്തിചറെ പ്ാധാന്യം കൂട്ടും. അവ അനുവാചകരിദലകേ് എളുപെത്തിലം ശക്ിയിലം 
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സംക്രമിക്കും. അത്തരചമാര രചനയായി വവദലാപെിള്ളി ശ്രീധരദമദനാചറെ ‘കടൽകോ
കേ’കചള കചണ്ടുകോം. 

കവിതവേസിദ്ിക്കു ഒര പ്ദചാേകശക്ിയായി കടൽ മാറുന്ന സംഭവം ‘കടൽകോ
കേകൾ’ എന്ന കവിതയിൽ വവദലാപെിള്ളി പറയുന്നുണ്്. 

‘ചചല്ലച്ചിറകുവിരത്തികേടലിചല 
ചവള്ളകോകേകൾ പാറുദമ്പാൾ 
അവദയാചടാത്തു പറന്നൂ മന്മന-
മറ്റം കാണാത്താഴികളിൽ 
പുതുനരജരീവിതസസ്യപെച്ചകൾ 
പുലരചവാരത്ഭുതദവലകളിൽ.

ഉള്ളതുമൂഹിച്ചതുചമല്ലാ,ചമ- 
ല്ലുന്തിന ചനഞ്ിലണച്ചു തോ.
നിഭൃതമിരദന്നൻ, പ്കൃതരീശവേരിയുചട 
നരീലവിശാലമടിത്തട്ടിൽ. 

ഏദതാ ശരീതളപാണികൾദപാൽ വ- 
ചന്നചന്നത്തഴുകരീ ചതന്നലകൾ 
കണ്ടയാചത്താര വാത്ല്യത്തിൻ
കനിവ നുകർന്നു മയങ്ദമ്പാൾ 
കാലകുടഞ്ഞൂ വാക്കുകളില്ലാ-
കേവിതകചളന്നുചട ഹൃേയത്തിൽ 
വപോഹാർത്തവരൾചച്ചടിദമദലാ 
പാട്ടുകൾ കൂടുചമയ്കന്നൂ! (2013:400-401). 

ഇവിചട വരന്നത് ഒര കവിയുചട കവിതവേസിദ്ിക്കുണർവ് നൽകുന്ന ഒര  പശ്ാത്തലത്തിചറെ 
അനന്യദശാഭയാണ്. കാലംമാറിയദപൊൾ ഇദതസ്ലത്ത് വലിയ കപെലകൾ വന്നു 
നിരന്നു തുടങ്ങി. ഏഴുസമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടുകയും ചുറ്റിലം എഴുപതുനാടുകൾ ദമളികേത്തകേ 
രരീതിയിൽ കപെലകൾ അദനകം നാടുകളിൽ സഞ്രിക്കുകയും വിവിധ സംസ്ാരങ്ങദളാടും 
ജനതകദളാടും ബന്ചപെടുകയും അവരിൽ പലദരയും വഹിക്കുകയും ചചയ്തു. അതിചല 
യാത്ികചര കണ് കവിയ്ക് അവദരാചടാപെം കൂട്ടുദചർന്ന് പല കഥകൾ പറഞ്ഞിരികോൻ 
ആഗ്രഹം ദതാന്നി. 

‘ആകേഥയൂചട മനു്്യതവേ-
ത്തിന്നുൽഗതി താളമറിചഞ്ഞങ്കിൽ!’ ( ടി:404) 

എന്നു കവി ആശിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കവി തിരിച്ചറിയുന്നു. 
‘ആ ഹൃേയങ്ങളിലൂറിചത്തളിയും 
ദസ്നഹമരന്ദത്തുള്ളികളും, 
വരീർപ്പു, വിയർപ്പും, കണ്രീരം വേ- 
വാർപെണമാമുൾകേണ്രീരം, 
പുല്ി,ചത്തളിനരീർ തൂകിത്തൂകി-
പ്പുതിയ മഴകോറ്റൂതുദമ്പാൾ 
കായൽച്ചൂളമരങ്ങൾ കണചകേൻ 
കവിതകളുണ്തിൽ മൂളുന്നു. 
കടലിചല ചവള്ളകോകേകൾ ദപാചലൻ 
കവിതകളതിലണ്ാർക്കുന്നൂ. 
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അവയിൽദത്തങ്ങിയലയ്കന്നു,ദണ്- 
ഴാഴികദളാളചമാരാഹ്ാേം!’ ( ടി: 404).

ജരീവിതദത്തയും കവിതവേസിദ്ിദയയും ഒരദപാചല ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും 
 സവോധരീനികോൻ അനിതരസാധാരണമാചയാരദശ്ി നല്ാൻ സമുദ്രവം അതിചറെ പശ്ാത്ത
ലങ്ങളും കരത്തുറ്റതാചണന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇതിൽനിന്നും മനസ്ിലാകോം. ഓദരാന്നിദനയും 
േർശിക്കുന്നവിധവം താല്പര്യവം അനുസരിച്ച് പ്തിഭാസമ്പന്നനായ ഏചതാര വ്യക്ിയ്കം 
പ്ദചാേനഘടകങ്ങൾ കചണ്ത്താം. വവദലാപെിള്ളി തചറെ ആത്മകഥാപരമായ ഈ 
കവിതയിലൂചട തചറെ ജരീവിതചത്തത്തചന്ന ആവിഷ്രിക്കുകയാണിവിചട. ഇതിൽ നിന്നു 
ചവളിവാകുന്ന ഒര കാര്യം സമുദ്രവം തരീരവം ഓളപെരപ്പും തിരമാലകളുചമല്ലാം തചന്ന 
വിേഗ്ദ്ധ ദചതസ്ിൽ ചലനങ്ങൾ ഉളവാകോൻ പര്യാപ്തമാചണന്നാണ്. 

ജരീവിതേർശനദത്തയും വരീക്ഷണദകാണുകദളയും പുദരാഗതിയിദലയ്കം അടിസ്ാനാ
വശ്യങ്ങളും നിലനില്ക്കുന്ന പ്ശ്നങ്ങളും കണ്റിഞ്ഞ് ഗുണാത്മകമായ പുതിയ ദലാകദത്തക്കു 
ചകാണ്ടുദപാകുന്നതിൽ വലിചയാര പങ്കുവഹികോൻ സാഹിത്യത്തിനാകും. ഈ തിരിച്ചറി
വിൽ സമുദ്രത്തിദറെയും ആത്യന്തികമായി ജലത്തിദറെയും പശ്ാത്തലത്തിൽ പാരിസ്ി
തിക-ജരീവിതാവദബാധങ്ങൾ വളർത്താൻ മലയാളത്തിചല കടൽകേവിതകൾ പ്ാപ്തമാണ്.

ഉപസംഹാരം 
ജരീവചറെ അടിസ്ാനഘടകമായ ജലം സാഹിത്യത്തിചറെ ദമഖലകളിലം നിറഞ്ഞ 
സാന്നിദ്്യമായി കടന്നുവരന്നുണ്്. എങ്കിലം ജലസംരക്ഷണം പ്ദത്യകിച്ചും സമുദ്രജ
ലസംരക്ഷണം ഇനിയും കൂടുതൽ ദബാധവ്കേരണങ്ങളും പരിഹാര പ്വർത്തനങ്ങളും 
ആവശ്യചപെട്ടുചകാണ്ിരിക്കുന്നു. 
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കടൽകേവിതകൾ, ചിന്ത പബ്ിദ്ഴ്്, തിരവനന്തപുരം.
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സമ്പൂർണ്കൃതികൾ, (ജന. എഡി.), എം.എൻ വിജയൻ, വാല്യം.1, കററെ് ബുക്്, തൃശ്ശൂർ. 
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ആധുനികതയുചട ഇന്ത്യ:  
‘േൽഹി’യിചല ഭക്ഷണസംസ്ാരത്തിലൂചട

്രീന വി.ചക.
ഗദവ്ക, മലയാളവിഭാഗം, ദകാഴിദകോട് സർവ്വകലാശാല

വ്യക്ിയുചട സവേതന്ത്രചിന്തചയയും ആവിഷ്ാരസവോതന്ത്ര്യചത്തയും ഭക്ഷണത്തിചറെ 
ചതരചഞ്ഞടുപെിചനദപൊലം ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചിത്മാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യ
യുദടത്. ഒരാൾകേ് തനികേിഷ്മുള്ള മതത്തിൽ വിശവേസിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണത്തിനും 
ചതരചഞ്ഞടുപെിനുമുള്ള സവോതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുദമ്പാഴും അത് തള്ളി
കേളഞ്ഞുചകാണ്് തങ്ങളുചട പ്ത്യയശാസ്ത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിനുദമൽ അടിദച്ചല്പിക്കുവാനാണ് 
പ്തിദലാമശക്ികൾ ശ്മിക്കുന്നത്. മനു്്യചറെ അടിസ്ാന ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ
ചത്തദപൊലം പ്ശ്നവത്കരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂചട അവർ. ദേശരീയതചയ അമിതമായി 
പ്ചരിപെിക്കുന്നതിലൂചട മിശ്വിവാഹചത്തയും മിശ്ദഭാജനചത്തയും തടയിടാൻ കഴിയും 
എന്ന് 1980-കളിൽ തചന്ന മഹാത്മ ദജ്യാതി റാവഭൂചല പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. സമാനമാചയാര 
സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണ പരിസരത്തിൽ ഇന്ന് നിലനില്ക്കുന്നത്. 

ആധുനികകാലത്ത് നാം സവേരീകരിച്ച ആശയങ്ങളിചലാന്നാണ് ദേശം (Nation). ഒദര 
ഭരണകൂടത്തിനു കരീഴിൽ അടുത്തടുത്തു കിടക്കുന്ന പ്ദേശങ്ങളാണ് ദേശചമന്നും മതം, ഭാ്, 
വംശം, ജനസംസ്കൃതി എന്നിവ അതിചന നിർണ്യിക്കുന്നു എന്നുചമാചകേ  പറയാചമങ്കിലം 
ഈ ചിന്ത ഇന്ന് മാറികേഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. ദേശം ഒര ‘സാംസ്ാരിക നിർമ്മിതി’ (cultural 
construction) ആചണന്ന അഭിപ്ായം ഇന്ന് എല്ലാവരം അംഗരീകരിക്കുന്നു.  ആചാരങ്ങളും 
വിശവോസങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്ദത്യകതകളുമായി ദേശം വ്യക്ിചയ രൂപചപെടുത്തുന്നു. 

ജനതയുചട മാനസികവം ഭൂമിശാസ്ത്രപരവമായ സങ്കല്പത്തിൽ കാലം പല തരത്തിൽ 
സവോധരീനം ചചലത്താറുണ്്. സ്ലസങ്കല്പം സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറാറുണ്്. 
ആദഗാളരീകരികേചപെട്ട ദേശസങ്കല്പം അതുചകാണ്ടുതചന്ന കാലത്തിചറെ മാറ്റവം മാറ്റത്തിചറെ 
കാലവം ഉൾചകോണ് ഒന്നാണ്. ആധുനികത നിർവ്വചിച്ച കാലവം ദേശവം എം. മുകുന്ദചറെ 
‘േൽഹി’ എന്ന ദനാവലിചല ഭക്ഷണ സംസ്ാരചത്ത അടിസ്ാനമാകേി വിലയിരത്തുക
യാണിവിചട. 

ആധുനികത
ജനതചയ ഒന്നടങ്കം സവോധരീനിച്ച കാലമാണ് ആധുനികതയുദടത്. അസ്തിതവേദബാധം 
വനരാശ്യം എന്നിങ്ങചന പല തലങ്ങളിൽ അടയാളചപെടുത്തചപെട്ട അകോലചത്ത 
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എഴുത്തുകൾ പലതും കൃത്യമായ നിലപാടുള്ളവയാണ്. ദേശരാഷ്ടദബാധം, സമയചത്തക്കു
റിച്ചുള്ള പുതിയ അവദബാധം, വികസനത്തിനു കിട്ടിയ അമിതപ്ാധാന്യം, വേവത്തിനും 
പ്കൃതിക്കും പകരം മനു്്യനും യുക്ിക്കും കിട്ടിയ പ്ാധാന്യം എന്നിവ ആധുനികതയുചട 
പ്ദത്യകതകളായിരന്നു. സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ടരീയത്തിചറെ അടിസ്ാനഘടകം സംഘമല്ല, 
വ്യക്ിയായിരികേണചമന്നും കൂട്ടങ്ങചള ചതാഴിലധിഷ്ഠിതമായി നിർണ്യികോചമന്നും ഉള്ള 
ദബാധം ആധുനികതയുചട ഭാഗമായി ഉത്പാേികേചപെട്ടു. 

ആധുനികതദയാട് നാദമാദരാരത്തരം പുലർത്തുന്ന മദനാഭാവം വ്യത്യസ്തമായി
രികോചമങ്കിലം നമ്മുചട പ്ത്യയശാസ്ത്ര ചട്ടക്കൂടുകചളയും മൂല്യങ്ങചളയും ഭൗതിക പരി
സരചത്തയും രൂപചപെടുത്തുന്നതിൽ ആധുനികത വലിയ സവോധരീനം ചചലത്തിയിട്ടുണ്്. 
‘ഒര വദരണ്യ മധ്യവർഗ്ഗ സൃഷ്ികേ് ’ ആധുനികത കാരണമായി. സാദങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധർ, 
മാദനജർമാർ, ബുദ്ിജരീവികൾ, ദമൽത്തട്ടിലള്ള ഉദേ്യാഗസ്ർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഈ 
മധ്യവർഗ്ഗത്തിനനുസരിച്ച് അധരീശതവേസങ്കല്പങ്ങളും മാറി. വിേ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങളും 
വായനയുചട സാദ്്യതകളും വർദ്ിച്ചദതാചടാപെംതചന്ന ചതാഴിലില്ലായ്യും നഗരങ്ങളി
ദലക്കുള്ള ഒഴുക്കും വർദ്ിച്ചുചകാണ്ിരന്നു. 

ആധുനികതചയ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ശക്മായി ആവിഷ്രിച്ചിട്ടുണ്് എഴു
ത്തുകാർ. ‘ഖസാകേിചറെ ഇതിഹാസം’, ‘ധർമ്മപുരാണം’, ‘ആൾക്കൂട്ടം’, ‘മയ്യഴിപുഴയുചട 
തരീരങ്ങളിൽ’ എന്നു തുടങ്ങി ദനാവലകൾ ഫലപ്േമായി ഈ േൗത്യം ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ സാംസ്ാരികരംഗചത്ത ഈ വിപ്വാത്മകത ദകരളത്തിചറെ ചപാതുജരീവിതചത്ത 
സവോധരീനിച്ചിരന്നിചല്ലന്നും ജനസമ്മതിയും സാംസ്ാരിക സമ്മിതിയും ഒദര ദബാധത്തി
ചറെ ഭാഗമായിരന്നിചല്ലന്നും പി.ചക. രാജദശഖരൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്്. ന്യൂനപക്ഷം 
വരന്ന സാഹിത്യാസവോേകരചട ദബാധത്തിൽ പരിവർത്തനമുണ്ാകോദന ആധുനികത 
ഉയർത്തിയ പുതിയ നരീതിദബാധത്തിനു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നും അദദേഹം കൂട്ടിദച്ചർക്കുന്നു. 
‘പരരീക്ഷണത്തിചറെയും ബൗദ്ികതയുദടയും പുത്തൻ ദപ്തരൂപങ്ങൾ’ സൃഷ്ിച്ചതായി 
കരതചപെടുന്നതും ഏകാകിയും ദുുഃഖിതനും കലാപകാരിയും നിദ്ധിയും ദരാഗാതുരനു
മായി സാഹിത്യത്തിലലഞ്ഞ കാല്പനിക മനു്്യചന സൃഷ്ിച്ചതായി കരതചപെടുകയും 
ചചയ് ആധുനികതയുചട ദുരൂഹമായ എഴുത്തുകളിൽ ഒന്നായി കരതചപെടുന്നതാണ് എം. 
മുകുന്ദചറെ ‘േൽഹി’ എന്ന ദനാവൽ. 

പാശ്ാത്യാനുകരണമായി വായികേചപെട്ട ആധുനികതയുചട എഴുത്ത് ജനമനസ്സുകചള 
ആവിഷ്രിക്കുന്നചതങ്ങചന എന്നും അവ ദേശത്തു നിന്നകന്നു ദപാവന്നുദണ്ാ എന്നും എം. 
മുകുന്ദചറെ ‘േൽഹി’ എന്ന ദനാവലിചല ഭക്ഷണശരീലചത്ത അടിസ്ാനമാകേി വിശകലനം 
ചചയ്യുകയാണിവിചട. 

അസ്തിതവേദുുഃഖത്തിനും വനരാശ്യദബാധത്തിനുമിടയിൽ ഭാംഗിലം ചരസ്ിലം അഭയം 
കചണ്ത്തുന്നവരം സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങചള തിരസ്രിക്കുന്നവരമായി അടയാളചപെടുത്തചപെട്ട 
അകോലചത്ത ദനാവലകളിൽനിന്ന് ഉത്തരാധുനികകാലത്തുദപാലമില്ലാത്ത വിധം 
ജനമനസ്സുകചളയും കൂട്ടായ് ദബാധചത്തയും ഭാവിസവേപ്നങ്ങചളയും മൂല്യദബാധചത്തയും 
കചണ്ടുകോനാവം. 

ഭക്ഷണം
ഭക്ഷണം ഓദരാ വ്യക്ിയുദടയും സവേകാര്യ ആവശ്യമായിരിക്കുദമ്പാഴും അതിൽ 

സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ടരീയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾദച്ചർന്നിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണശരീലങ്ങൾ 
സാംസ്ാരികമൂല്യങ്ങദളാടും സാമൂഹികഘടകങ്ങദളാടും ഏചറ ബന്ംപുലർത്തുന്നു. 
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സംസ്ാരം നടപെിലാവന്നത് മൂല്യങ്ങളിലൂചടയും വ്യവസ്കളിലൂചടയുമാണ്  എന്നതുചകാണ്് 
ഏതു സംസ്ാരചത്തയും അവയിലൂചട മനസ്ിലാകോം. ആധുനികതാകാലചമത്തി 
യദപൊദഴക്കും ഭക്ഷണം രണ്ടു സംസ്ാരചത്ത സൃഷ്ിച്ചു—ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്ന 
ദബാധത്തിലൂചട വിഭജനവം വരൾച്ചയും ദലാകയുദ്ങ്ങളും വചന ആക്രമണവചമല്ലാം 
തരീർത്ത സാമൂഹ്യപരിസരം ഭക്ഷണചത്തയും സവോധരീനിച്ചു. ‘േൽഹി’ എന്ന ദനാവൽ കാഴ്ച
ചവക്കുന്ന ജരീവിതപരിസരം അതിചല ഭക്ഷണത്തിലൂചട മൂന്നുവിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ 
ഇടചപടുന്നുണ്്. 

1.  ഭക്ഷണത്തിചറെ അളവം മൂല്യവം, ലഭ്യതയും അവതരിപെിക്കുക വഴി ഒര സമൂഹത്തിചറെ 
മുഴുവൻ അനുഭവചത്ത നിർണ്യിക്കുന്നു. 

2.  അധികാര ദശ്ണിചയ പുനുഃസൃഷ്ിക്കുന്ന ഒര സൂചകമായി അത് പ്വർത്തിക്കുന്നു. 
3.  സാമ്പത്തികവളർച്ചചയയും ജരീവിതനിലവാരചത്തയും തരീരമാനിക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷ

ണത്തിചറെ പ്ാധാന്യം വ്യക്മാക്കുന്നു. 

‘േൽഹി’യിചല ഇന്ത്യ
എം. മുകുന്ദചറെ ‘േൽഹി’ എന്ന ദനാവലിൽ ആധുനികതയുചടതായറിയചപെട്ട ഒചട്ടല്ലാ 

സവേഭാവസവിദശ്തകളും കചണ്ത്താനാവചമങ്കിലം ആധുനികതയ്കമപ്പുറം നില്ക്കുന്ന 
ദേശചത്തയും സമൂഹചത്തയും കൂടി ആ ദനാവൽ വരച്ചുചവക്കുന്നു. ഭക്ഷണം തചന്നസം
ബന്ിച്ചിടദത്താളം ഒര പ്ശ്നമല്ല എന്നു വിശവേസിക്കുന്ന അരവിന്ദനാണ് ‘േൽഹി’യിചല 
നായകൻ. നാട്ടിചല വിപ്വത്തിലൂചട അറിയചപെട്ടിരന്ന അരവിന്ദൻ ചതാഴിലിനുദവണ്ി 
േൽഹിയിചലത്തിയവനാണ്. നാട്ടിൽ വിപ്വ സമരങ്ങൾക്കും ചിത്രചനയ്കം മുന്നിലായി
രന്ന അരവിന്ദചറെ കാഴ്ചകളിലൂചടയാണ് ‘േൽഹി’യിൽ ഭക്ഷണം എന്ന അനുഭവം ഇന്ത്യ 
എന്ന ദേശചത്ത നിർമ്മിക്കുന്നത്. 

അമിതമായി പാലം പഞ്സാരയും ദചർത്തു കാച്ചിയ ചൂടുചായയും സദമാസയും 
വില്ക്കുന്ന വഴിദയാരകേച്ചവടകോരം പ്ാസ്റിക് ടിഫിൻദബാക്ിൽ ചപൊത്തിയും സബ്ജിയും 
ചകാണ്ടുദപാവന്ന ജരീവനകോരം ദറ്ൻകടയിചല ചകേിയിൽ ദഗാതമ്പു ചപാടിപെിച്ചു
ചകാണ്ടുദപാവന്ന കുടുംബിനികളും നിറഞ്ഞ േൽഹിയിദലകേ് ഗ്രാമത്തിചല അരവിന്ദചറെ 
‘ചവളിയിൽ വരൽ’ ആണ് അനുഭവം. ആ ‘ചവളിയിൽ വരൽ’ അവചറെ എല്ലാ അനുഭവ
ത്തിചറെയും ചവളിയിൽ വരലാവന്നു. അന്നുവചരയില്ലാത്ത നഗരാനുഭവത്തിചറെ ചവളിയിൽ 
വരൽ. പുദരാഗതി എന്നാൽ സായിപെിദറെതാവകയും സായ് വിനു ചുറ്റും കറദങ്ങണ്ി വരന്ന 
ഉപഗ്രഹങ്ങളായി വ്യക്ികൾ മാറുകയും ചചയ്യുന്ന അവസ്യാണ് ‘േൽഹി’യിചല ഇന്ത്യ. 

നഗരം എന്ന സ്ലരാശി സൃഷ്ിക്കുന്ന പലതരം അസമതവേങ്ങളും സമതവേങ്ങളും 
മുകുന്ദൻ വിവരിക്കുന്നു. ദരാഗികളും ദുുഃഖിതരം ധനികരം ഉല്ലാസയാത്കോരം രാഷ്ടരീയ 
ദനതാകേളും എല്ലാവരചമാന്നിക്കുന്ന, ബംഗാളിയും വചനകോരനും ദകരളരീയനും ഒന്നാ
വന്ന നഗരം. അവിചട അവചര അസമന്മാരാക്കുന്ന ഒദരചയാര ഘടകം വിശപൊണ്, 
ഭക്ഷണമാണ്. ബുദ്ിജരീവിയും മണൽചുമക്കുന്നവരം ദരാഗികളും റ്്യകോരനും അദമരി
കേകോരനും അറബിയും കാണുന്ന േൽഹി ഒന്നാണ്. ജാതി, മത, രാഷ്ടരീയ നിറദഭേമദന്യ 
അവർകേ് േൽഹിയിൽ ഒന്നായി ജരീവികോൻ ഉള്ള അവസരം നഗരം നല്കുദമ്പാഴും ആ 
നഗരത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദേശം വ്യത്യസ്തമാണ്. 

ഒദര സമയം ജർമ്മചറെയും ഫ്ഞ്ചുകാരചറെയും ദകരളരീയചറെയും കറുത്തവചറെയും ചവളു
ത്തവചറെയും ദവശ്യയുചടയും േരിദ്രചറെയും ഹിപെിയുചടയും ഭിന്നലിംഗകോരചടയും ടാദഗാറി
ചറെയും ഗാന്ിയുചടയും ഇന്ത്യചയ മുകുന്ദൻ വരച്ചുചവക്കുന്നു. കൃത്യമായ അതിരകൾകേപ്പുറം 
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ഓദരാ വ്യക്ിമനസ്ിലം രൂപചപെട്ട ഇന്ത്യ എന്ന വികാരചത്ത-അനുഭവചത്തയാണ് മുകുന്ദൻ 
കൃതികൾ കാണിച്ചുതരന്നത്. മനു്്യചറെ ഓദദരാ അനുഭവവം അവചറെ അടിസ്ാനാവ
ശ്യങ്ങദളാട് ബന്ചപെട്ടുചകാണ്് രൂപചപെടുന്നവയാണ് എന്നതുചകാണ്ടുതചന്ന മുകുന്ദൻ 
കൃതികളിലം അത്തരചമാര അനുഭവമാണ് സൃഷ്ികേചപെടുന്നത്.

സാംസ്ാരിക തലം: കാടൻ/നാടൻ
കാടൻ/നാടൻ എന്ന തരംതിരിവ് നിർമ്മിച്ച ദബാധം പ്ധാനമാണ്. പരിഷ്ാരം ആധുനിക
ജരീവിതം മുദന്നാട്ടുചവച്ച ആശയമാണ്. വികസനത്തിചറെ പാതദയാടുദചർന്നു നില്ക്കുന്ന മധ്യ
വർഗത്തിചറെ ആശയങ്ങളാണ് പരിഷ്ാരമായി അറിയചപെട്ടത്. നിദയാൺ ചവളിച്ചത്തിനും 
കാറുകൾക്കുമിടയിലൂചട കണ് േൽഹിയായിരന്നില്ല ഹിപെികളുചടയും ദവശ്യകളുചടയും 
േരിദ്രചറെയും േൽഹി. ആധുനികത നഷ്ചപെടുത്തിയ ജരീവിത പരിസരങ്ങൾദപാചലതചന്ന 
പ്ധാനമാണ് അത് സൃഷ്ിച്ച സവിദശ്പരിസരങ്ങളും. ആ ദബാധമാണ് കാടചനയും 
നാടചനയും സൃഷ്ിച്ചത്. ചില ഭക്ഷണം സവർണവം മറ്റുള്ളവ ദമ്ച്ഛവമാവന്ന ആധുനിക 
പരിസരത്തിലം പ്സക്മാണ് ഈ അപരവത്കരണം. 

‘താൻ എല്ലാത്തരത്തിലള്ള മത്്യങ്ങളും കഴിക്കും. എല്ലാ ജരീവികളുചടയും ഇറച്ചിതി
ന്നും. മനു്്യചറെ ഇറച്ചി കിട്ടിയാൽ അതും തിന്നാൻ മടികേില്ല. താൻ കാടനാണ് ’ എന്ന 
ദബാധം അരവിന്ദനിൽ സൃഷ്ികേചപെടുന്നത് അങ്ങചനയാണ്. 

ആധുനികതയുചട സാംസ്ാരിക ദബാധചത്ത നിർണ്യിച്ച സവർണ് യുക്ിദയാടുള്ള 
പ്തിദ്ധമായി ഇത് മാറുന്നു. പ്ാദേശികമായചതല്ലാം കാടനും പാശ്ാത്യമായചതല്ലാം 
നാടനുമാവന്ന പരിസരചത്ത അത് ദചാേ്യംചചയ്യുന്നു.

വിശപെ്
ഭക്ഷണചത്ത ദകന്ദമാകേി നഗരത്തിചറെ വിശപൊണ് അരവിന്ദനിലൂചട മുകുന്ദൻ അവത
രിപെിക്കുന്നത്. അതു ദകവലം ആമാശയത്തിൽ ഒതുങ്ന്ന ഒന്നല്ല. മതങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും 
സംസ്ാരങ്ങളും ഭൂതവം ഭാവിയും വർത്തമാനവം കലർന്ന്  ഒന്നാചയാഴുകുന്ന നഗരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്ന വിശപെിചറെയും സവേഭാവം പലതാണ്. കണ്ടകോരനായ വലദബ്റിയനിലൂചട 
ഇതു മനസ്ിലാകോനാവന്നുണ്്. “അയാളുചട കണ്കളിൽ വിശപ്പുണ്്. എന്തിദനാടുള്ള വിശ
പൊണത് ? പണത്തിനു ദവണ്ിയാദണാ? സ്ത്രരീക്കുദവണ്ിയാദണാ? എന്തിദനാടായാലം 
ശരി, അയാൾക്കു വിശക്കുന്നുണ്്. കലശലായ വിശപെ്. കുഞ്ഞുരാമൻനായർ വപസയ്ക
ദവണ്ി ോഹിക്കുന്നു. രാമുണ്ി ജാതിയുചട നിലനില്പിനുദവണ്ി ോഹിക്കുന്നു. താൻ എന്തി
നുദവണ്ിയാണ് വിശക്കുന്നത് ? തചറെ കണ്കളിൽ വിശപ്പുദണ്ാ? ഉചണ്ങ്കിൽ അചത
ന്തിനുദവണ്ിയാണ് ? പണത്തിനുദവണ്ിയാദണാ? ആഹാരത്തിനുദവണ്ിയാദണാ? 
സ്ത്രരീക്കുദവണ്ിയാദണാ?’’(പു.42). സമൂഹത്തിചറെ ഈ വിശപെിനുമുന്നിൽ സവേയംതിരിച്ച
റിയാനാവാചത ദപാവന്നവനാണ് അരവിന്ദൻ. നഗരം സൃഷ്ിച്ച സാമൂഹികദബാധവം 
കാഴ്ചയും വ്യക്ികളിലണ്ാകേിയ സംഘർ്ത്തിചറെ ചിത്ണമായി ഇത് മാറുന്നു. 

വിപണി
കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ എന്ന വ്യക്ിചയ കച്ചവടമായാദലാകം മനു്്യതവേം നഷ്ചപെടുത്തുന്ന
വനാകേി മാറ്റുന്നതിചറെ േയനരീയ ചിത്മാണ് ചചാവ്വാഴ്ചകളിൽ ദകാഴിയിറച്ചി വിളമ്പുന്ന 
ദഹാട്ടൽ. പണം ലാഭിക്കുന്നതിനുദവണ്ി വിയർത്തു കുളിച്ച് പരന്തിചനപിടിച്ച് ഇറച്ചി
യാക്കുന്നത് കാഴ്ചയിലൂചട ലഭിക്കുന്നത് വിപണി വ്യക്ികചള മനു്്യരല്ലാതാക്കുന്നതിചറെ 
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ചിത്മാണ്. ചപണ്ിചനയും ലഹരിദയയും ഉപദയാഗചപെടുത്താൻ സാധാരണകോചര നിർ
ബന്ിക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമൻ നായരിലൂചട ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്മാകേചപെടുന്നു.

ചതാഴിൽ
ചതാഴിലദനവേ്ിച്ച് േൽഹിയിചലത്തുന്ന അരവിന്ദന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല 
േൽഹിയിചല ഒട്ടുവലിചയാര വിഭാഗത്തിനും ലഭിക്കുന്നത്. ശുപാർശയും പണവം വിധി
ചയഴുതുന്ന നഗരത്തിചല വിവിധ ജനതകളുചട േയനരീയചിത്ം ദനാവലിലണ്്. പരീളചകട്ടിയ 
കണ്മായി വിസർജ്യങ്ങൾകേിടയിൽ മറ്റു ജരീവികളിചലാന്നായി ജരീവിക്കുന്ന േരിദ്രചറെ
യും ചചറുദജാലികൾ ചചയ്് ജരീവിതം നയിക്കുന്നവചറെയും സമ്പന്നതയിൽ അധികാരം 
വകയിദലന്തി നില്ക്കുന്നവചറെയും ചിത്ം ‘േൽഹി’ തരന്നു. ചതാഴിലിചറെ ലഭ്യതക്കുറവം 
സവേഭാവവം ജനങ്ങളിൽ പലതലകോചര സൃഷ്ിക്കുന്നചതങ്ങചന എന്ന് ‘േൽഹി’ കാണിച്ചു 
തരന്നു. 

“അവചരല്ലാം ഒദരവിധമാണ് ഉണ്ന്നത്. തല പാത്ത്തിദലക്കുനരീട്ടി ആർത്തിദയാചട 
തിന്നുന്നു. വാരിവാരി തിന്നുന്നു. എല്ലിച്ച വിരലകൾ സാമ്പാചറാഴിച്ചുകുഴച്ച ദചാറിൽ പരാക്രമം 
കാണിക്കുന്നു. ഓദരാ ഉരളയും വായിചലത്തുദമ്പാൾ കണ്കൾ തുറിക്കുന്നു.”(പു. 13) 

രാപെകൽ ദഹാട്ടലിൽ പണിചയടുക്കുചന്നാരാളിന് ശമ്പളമില്ല പ്തിഫലം ഒര പിടി 
ദചാറും പുളിച്ച കൂട്ടാനും. പണകോരനായ കരണചറെ ദമശയിൽ ചറാട്ടിയും ചവണ്യും മുട്ടയും 
ദകാൺചലെക്ം ഗ്രാഫ്റ് ചരീസും.

നഗരം സൃഷ്ിച്ച അഭിനവ സായ് വമാചരയാണ് കരണനിലൂചട മുകുന്ദൻ എടുത്തുകാട്ടി
യത്. ‘കരണചറെ ദപര് കരണൻ എന്നല്ല, ഡാൽട്ടൺ എന്നാണ്, കാദസാവ് സ്ി എന്നാണ്, 
വാൾചഡക് എന്നാണ് ’ (പു. 22). കരണചന സായ് വാകേിയ നഗരം അരവിന്ദചനയും ചില 
സമയങ്ങളിൽ സാൻഡ് വിച്ച് കഴിക്കുന്നവനാക്കുന്നുണ്്. എങ്കിലം ഗ്രാമത്തിദലകേ് അഭയം 
ദതടുന്നവനായി അയാൾ മാറുന്നു. 

മനു്്യസമൂഹത്തിചറെ എല്ലാ പ്വർത്തനങ്ങചളയും സൂചിപെിക്കുന്ന പേമാണ് 
സംസ്ാരം. മൂല്യങ്ങളിലൂചടയും വ്യവസ്കളിലൂചടയുമാണ് സംസ്ാരം പ്വർത്തിക്കുന്നത്. 
ദേശത്തിനും കാലത്തിനുമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസചപെടുന്ന ഒന്നാണ് സംസ്ാരദബാധം. 
ബഹുസവേരമായ നമ്മുചട സംസ്ാരത്തിചറെ വവവിധ്യചത്ത ഇല്ലാതാകേിയാണ് പുതു 
മുതലാളിത്തദബാധം നമ്മിൽ പ്വർത്തിക്കുന്നത്. വവവിധ്യത്തിനു പകരം അത് സമ്മാ
നിക്കുന്നത് ഏകതവേമാണ്. ദചാറും ചവളിചച്ചണ് ഗന്മുള്ള ദതാരനും പപെടവം കടുമാങ്ങ 
അച്ചാറും ദോശയും ചട്ണിയും സാമ്പാറും ചപാരിച്ച ആദകാലിയും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി
യുമായി വവവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തരീൻദമശയിൽ നിന്നും ചകാൺഫ് ചളക് സിചറെയും 
ചറാട്ടിയുചടയും സാൻഡ് വിച്ചിചറെയും ദമശയിദലക്കുള്ള മാറ്റം ഒര സംസ്ാരത്തിചറെയും 
മൂല്യങ്ങളുചടയും മാറ്റം കൂടിയാണ്. 

േൽഹിയുചട സാംസ്ാരികപരിസരം ബൗദ്ികമായി കൃതിയുചട ഭാഗമായിവരന്നുണ്്. 
ശിപായിലഹളയും ഗാന്ിജിയും ഗദവ്ണ വി്യമായി മാറുന്ന രണ്ടു നാടിചറെ സംസ്ാരം 
ഒദര ചിന്തയിദലകേ് സമനവേയിക്കുന്നു. ഒക്കുചവയും ഭാവാനന്ദും അതിചറെ ഭാഗമാണ്. 
ചിന്തിക്കുന്നവരചടചയല്ലാം വി്യം മനു്്യചറെ വിശപ്പും തരീരാദുരിതവം കണ്രീരമാവന്നു. 
അവചരല്ലാം ഒത്തുദചരന്ന ഇടമായി ദകാഫിഹൗസ് മാറുന്നു. 1958 മാർച്ച് 8ന് എ.ചക.
ജി തുടങ്ങിയ ദകാഫിഹൗസ് 1942-ൽ നിലവിൽവന്ന ദകാഫി ദബാർഡുകളുചട സംസ്ാ
രത്തിചറെ പരിചയചപെടുത്തലാചണങ്കിലം അത് ആധുനികതയുചട ചിന്താസരണിയിൽ 
വലിയ സവോധരീനം ചചലത്തിയിട്ടുണ്്. ചിന്തിക്കുന്നവർകേ് ഒത്തുകൂടാനുള്ള ചപാതു ഇടമായി 
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അത് മാറി. ഭാവനയുചടയും ചിന്തയുചടയും വികാസത്തിൽ ഇത്തരം ചപാതുഇടങ്ങൾ ഏചറ 
സവോധരീനം ചചലത്തിയിട്ടുണ്്. 

“സിഗരറ്റിചറെയും വപപെിചറെയും പുകയും മണവം കനത്ത് കിടക്കുന്നു. താടികോരം 
തലമുടി വളർത്തിയവരം ജുബ്ായിട്ടവരം നഗ്പാേരമായ ചിത്കാരന്മാരം കവികളും 
പത്പ്വർത്തകരം ചുറ്റുമിരന്ന് കാപെിദമാന്തുകദയാ പുകവലിക്കുകദയാ ചചയ്യുന്നു’’. 

രാഷ്ടരീയം
വിഭജനത്തിചറെ രാഷ്ടരീയവം മുതലാളിത്തരാഷ്ടരീയവം ഇഴദചർത്ത് അവതരിപെികേചപെടുന്ന 
ദനാവൽ ഹിന്ദുവം ക്രിസ്ത്യാനിയും ബൗദ്നും മുസൽമാനും ദതാളുരമ്മി നില്ക്കുന്ന കാഴ്ച സമ്മാ
നിക്കുദമ്പാൾതചന്ന താനറിയാചത തചറെ വാക്കുദമാഷ്ിക്കുന്ന സായ് വിചറെ വായ്കള്ളിൽ 
ബന്നസ്നായി കിടക്കുന്ന അരവിന്ദചറെ േയനരീയ ചിത്ം ഓദരാ ഇന്ത്യകോരചറെയും 
ചിത്മാവന്നുണ്്. ‘ദലാകചത്ത തിന്നണം. ഭൂമിയും ആകാശവം തിന്ന് വയറുവരീർപെിച്ച് 
ചുരണ്ടു കിടന്നുറങ്ങാൻ’ (പു. 49) ദമാഹിക്കുന്ന അരവിന്ദൻ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ നഗ്നും 
വിശപെടങ്ങാത്തവനുമായ മനു്്യചറെ രാഷ്ടരീയമാണ് ബേലായി അവതരിപെിക്കുന്നത്. 

പരസ്പരം ദപാരടിക്കുന്ന ജനതയുചട രാഷ്ടരീയം പ്ത്യയശാസ്ത്രമല്ല. പണമാണ് എന്ന് 
ദഗാപിനാഥൻനായരചടയും ഉലഹന്നാചറെയും ഇലക്ഷനിലൂചട മുകുന്ദൻ വ്യക്മാക്കുന്നുണ്്. 
നാടിചന രക്ഷികോൻ ദപാരാടിയ ദഗാപിനാഥൻനായരചട ദതാൽവിയിലൂചട പണാ
ധികാരത്തിചറെ ഭരീകരാന്തരരീക്ഷം കടന്നുവരന്നു. അഴിമതികോരം കരിഞ്ന്തകോരം 
കള്ളകേടത്തുകാരം ഗ്രഹണിപിടിച്ചുതുങ്ന്ന വയറുമുള്ള പരസഹസ്ം കുഞ്ഞുങ്ങളുമുള്ള 
ആധുനിക ഭാരതം നരീറുന്ന കാഴ്ചയായി നിറയുന്നു. പണവം അധികാരവം നിർണയിക്കുന്ന 
രാഷ്ടരീയമാണ് ‘േൽഹി’യുചട പ്ത്യയശാസ്ത്രം.

ഉപദഭാഗസംസ്ാരം
ദോശയും ചട്ണിയും സാമ്പാറുമായി നാടൻ ദഹാട്ടലം വിസ്ിയും ്ാചമ്പയ് നും മുട്ടയും 
പാൽകേട്ടിയും സാർവഡനും ദകാൿചടയ്ൽ ദസാദസജും സാൻഡ് വിച്ചുമായി സായ്പിചറെ 
ഭക്ഷണസംസ്ാരത്തിനകത്തുചപട്ടുദപാവന്ന ഇന്ത്യകോരൻ ‘േൽഹി’യുചട ദകന്ദമാണ്. 
വരീട്ടിനകത്തുനിന്നും റദസ്റാറന്റുകളിദലക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിചറെ മാറ്റം ഉപദഭാഗാധിഷ്ഠിത
മായ പുതുസമൂഹത്തിചറെ സൂചകമാണ്. വഴിദയാരത്തു നിറയുന്ന തട്ടുകടകളും േൽഹിയുചട 
അടങ്ങാത്ത വിശപ്പും അതിചറെ ദനർചിത്ങ്ങളും. അദന്താണിയുചട റാകേിൽനിന്ന് 
സായ് വിചറെ വിസ്ിയിദലക്കുള്ള മാറ്റത്തിലൂചടയാണ് മുകുന്ദൻ അത് വ്യക്മാക്കുന്നത്. 

മാനസികതലം
ആധുനികതയുചട മായകോഴ്ചയിൽനിന്ന് തന്നിദലകേ് ഓടിചയാളിക്കുന്ന ഇന്ത്യകോരചറെ 
മനസ്ിചറെ വിശകലനമായി ദകരളം കൃതിയിൽ നിറയുന്നു. ഗൃഹാതുരതയുചട ആശവോസ
ദകന്ദമാണത്. ചട്ണിയും ദോശയും സാമ്പാറും ദചാറുമാണ് ദകാൺദലെക്ിചനകോളും 
ചറാട്ടിചയകോളും നല്ലത് എന്ന തിരിച്ചറിവിദലകേ് ഇന്ത്യൻ മനസ്ിചന മാറ്റിചയടുകോൻ 
ദനാവലിനാവന്നുണ്്. ചവളിചച്ചണ് ഗന്ംദപാലം ഓർമ്മയുചട, ദേശത്തിചറെ തിരിച്ചുപിടി
കേലായി മാറുന്നു. പ്ാദേശികതയും സംസ്ാരവം ഭക്ഷണത്തിലൂചട തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനു 
ദവണ്ിയാണ് ആധുനികതയുചട തരീൻദമശയിലിരന്ന് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും അരവിന്ദൻ 
സവേപ്നം കാണുന്നത്. 

ഭക്ഷണശരീലത്തിലൂചട നഗരസ്ലത്തിചറെ സാംസ്ാരികവം സാമൂഹികവം രാഷ്ടരീയവ
മായ തലങ്ങൾ ചവളിവാകേചപെടുന്നതുദപാചലതചന്ന നഗരവല്രണം വ്യക്ിമനസ്ിദലല്പിച്ച 
ഭരീതിേമായ ആത്മനഷ്വം ദനാവൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്്. വ്യക്ിമനസ്ാണ് സമൂഹവം 
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സംസ്ാരവമായി മാറുന്നത് എന്നതുചകാണ്ടുതചന്ന വ്യക്ിമനസ്് പ്ധാനമാണ്. ശാരരീരി
കമായ അനുഭവവം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അനുഭവവം തമ്മിചല സംഘർ്ം ദനാവലിൽ 
അടയാളചപെടുത്തചപെടുന്നുണ്്. മുഖ്യധാര പുദരാഗതിചയന്നു വിളിദച്ചാമനിക്കുന്ന പലതും 
അരികുവ്കേരണമാചണന്ന തിരിച്ചറിവ് അരവിന്ദനിൽ സൃഷ്ിക്കുന്ന അങ്കലാപെ് ഇതിചറെ 
ഭാഗമാണ്. അതുചകാണ്ാണ് എത്മാത്ം ദചരാൻ ശ്മിച്ചിട്ടും നഗരം അയാൾക്കുൾചകോ
ള്ളാൻ ആവാത്തത്. ദകരളദത്താടും ഗ്രാമദത്താടും നാടൻ രചികദളാടും അമ്മദയാടും ഉള്ള 
പ്ിയമായി മാറുന്നതും ഇതുതചന്ന. ഉപെിലിട്ടതും കാച്ചിയ ദമാരം ചവളിചച്ചണ് ഗന്വം 
സാമ്പാറും എല്ലാമായി ദകരളരീയ ഭക്ഷണത്തിചറെ സാന്നിദ്്യം മനസ്ിചല ഗൃഹാതുരത
യായി മാറുന്നതും ഓടിചയാളികോൻ അമ്മയുചട ഗർഭപാത്ം അദനവേ്ിക്കുന്നതും ഈ 
അങ്കലാപെിചറെ കൃത്യമായ ചിത്ണമായിമാറുന്നു. 

ഒര രാജ്യത്തിചറെ വളർച്ചചയയും ജരീവിതനിലവാരചത്തയും തരീരമാനിക്കുന്നതിൽ 
ഭക്ഷണശരീലങ്ങൾകേ് വലിയ പങ്കുണ്്. പുത്തൻ മുതലാളിത്തകാലത്തിദലക്കു നരീങ്ങിയ 
സമൂഹത്തിദലകേ് ആ സംസ്ാരത്തിചറെ പ്ത്യയശാസ്ത്രം അടിദച്ചല്പിക്കുന്നതിന് മുതലാളി
ത്തം കൂടുതലായി ആശ്യിച്ചത് ഭക്ഷണചത്തയാണ്. ഭക്ഷണത്തിലൂചട ഒര ജനതയുചട 
മനസ്ിചന ഏചറ സവോധരീനികോനാവം. 

ദേശത്തിചറെ ആവശ്യങ്ങൾകേനുസരിച്ച് പ്തികരിക്കുന്ന ഉല്പാേകചരയല്ല, മറിച്ച് 
‘ദലാകവിപണി’യുചട ആവശ്യങ്ങൾചകോത്ത് ചപരമാറാനുള്ള വ്യക്ിയുചട കഴിവാണ്, 
ആദഗാളപരിസരത്ത് നിർണായകമാവന്നത്. ഇന്ന് സാർവജനരീന സവേഭാവമുള്ള ഉപദഭാ
ക്ാവിനാണ് പ്ാധാന്യം. (Cosmopolitan Consumers). ഇത്തരചമാര ഉപദഭാക്ാവായിമാ
റാൻ ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗം മത്രിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇതിചറെ തുടകേം ‘േൽഹിയിൽ’ 
കചണ്ത്താം.

ആധുനികതയുചട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ടരീയ ജാഗ്രത
1960-കളുദടയും 70-കളുദടയും ഇടയിചല ഒര തലമുറയുചട ജരീവിതമാണ് ‘േൽഹി’ 

മുദന്നാട്ടുചവക്കുന്ന സാംസ്ാരിക പരിസരം. മധ്യവർഗ്ഗസംസ്ാരം വളർന്നു വരന്നതി
ചറെയും മൂല്യങ്ങൾ പണാധിഷ്ഠിതമായി മാറ്റചപെടുന്നതിചറെയും നഗരങ്ങൾ പണിയുന്ന 
പാശ്ാത്യ വികസനസങ്കല്പത്തിന് അടിയറവ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഭൗതികതലചത്തയും 
കാണിക്കുന്നദതാചടാപെംതചന്ന തന്നിദലക്കു കടന്നുകയറിചകോണ്ിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ 
മാറ്റചത്ത പ്തിദ്ധിക്കുന്ന അരവിന്ദചനയും ഒക്കുചവചയയും ശാലിനിചയയും ഭാവാനന്ദി
ചനയും ദഗാപിനാഥൻ നായചരയും അത്തരത്തിലള്ള ഒര കൂട്ടചത്തയും അവതരിപെിക്കുന്നു 
എന്നതാണ് ‘േൽഹി’ ചയ ആധുനികതയുചട അസ്തിതവേവ്യഥയ്കപ്പുറം ഉയർത്തിനിർത്തുന്ന 
ഘടകം. 

ചിത്കലയിൽ വ്യാപക മാറ്റങ്ങളുളവാകേിയ ക്യൂബിസത്തിചറെ പരരീക്ഷണഇടം 
കൂടിയാണ് ആ ദനാവൽ. എങ്കിലം വസ്തുകേചള ദചർത്തും അഴിച്ചും പുതുരൂപങ്ങൾ 
പണിയുന്ന ആ സദങ്കതം ഒര പുതുദലാകസൃഷ്ികോയുള്ള അഴിച്ചുപണിയലായാണ് 
ദനാവൽ ഉപദയാഗചപെടുത്തുന്നത്. 

അസ്തിതവേവ്യഥയ്കം വനരാശ്യദബാധത്തിനുമിടയിൽ എഴുത്തുകാർ സമൂഹചത്ത 
ഉൾചകോള്ളാൻ ശ്മിച്ചിരന്നു എന്നതിചറെ കൃത്യമായ ഉോഹരണമായി മാറുന്നുണ്് 
എം. മുകുന്ദചറെ ‘േൽഹി’. ജരീവിതത്തിചല ഭൗതിക യാഥാർത്്യങ്ങചള നിരാകരിച്ചു
ചകാണ്് ഉത്തരവാേിത്ത ദബാധമില്ലാത്ത വധ്ണിക സവേപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയവർ 
എന്ന ആദക്ഷപം ആധുനികതയുചട പല എഴുത്തുകളുചടയും സൂക്ഷപാരായണം വഴി 
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ഇല്ലാതാവം. ദേശരീയാധുനികതയുചട വികസനക്രമവം രാഷ്ടസങ്കല്പവം ചവല്ലുവിളികേ
ചപെടുകയും ഗാന്ിയൻ ആേർശാത്മകതയും ജരീവിതസങ്കല്പവം നഷ്മായിത്തുടങ്കയും 
ചചയ് കാലത്താണ് േൽഹി, ‘ഉഷ്ണദമഖല, ആൾക്കൂട്ടം’എന്നരീ ദനാവലകളുചടചയാചകേ 
രംഗപ്ദവശം. വ്യക്ിദുുഃഖങ്ങൾ ചകോപെം സാമൂഹികപ്ശ്നങ്ങളുചട വിശകലനവം പരി
ഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ആ എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുചട രചനകളിലൂചട നിർവ്വഹിച്ചിരന്നു. 
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മതം, അധിനിദവശം, ആഖ്യാനം: 
‘പരിഷ്ാരവിജയ’ത്തിൽ

ദഡാ. അജിത ദചമ്പൻ
അസിസ്ററെ് ചപ്ാഫസ ർ, ഗവ. ബ്ണ്ൻ ദകാദളജ്, തലദശ്രി

ഭാരതത്തിചറെ രാഷ്ടരീയചരിത്ത്തിൽ നിരവധിയായ അധിനിദവശങ്ങൾ ദരഖചപെടു
ത്തിയിട്ടുണ്്. വവദേശിക അധിനിദവശത്തിൽ നിർണ്ായകമായ സവോധരീനം ചചലത്തി
യത് ബ്ിട്ടരീ്് ആധിപത്യകാലമാണ്. യൂദറാപ്യൻ അധിനിദവശകചരല്ലാവരം ആധിപത്യ
ത്തിനായി മത്രിച്ച പ്ദേശങ്ങളിചലാന്നാണ് ദകരളം. അതുചകാണ്ടു തചന്ന ദകരളത്തിചറെ 
സാംസ്ാരികചരിത്നിർമ്മിതിയിൽ അധിനിദവശകദരാരത്തരം സവോധരീനം ചചലത്തി. 
ആധുനിക ദകരളത്തിചറെ രാഷ്ടരീയ-സാംസ്ാരിക മണ്ഡലത്തിൽ ബ്ിട്ടരീ്് അധിനിദവശം 
ചചലത്തിയ സവോധരീനമാണ് ഏറ്റവം പ്കടമായി നിലനിർത്തചപെട്ടത്. ചകാദളാണിയൽ 
അധിനിദവശം സമസ്ത ദമഖലകചളയും സ്പർശിച്ചിരന്നു. അവർ കരീഴടകേിയ പ്ദേശങ്ങളുചട 
സാംസ്ാരചത്ത മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ സാംസ്ാരികാധിനിദവശങ്ങൾ ബൗദ്ിക ദകാളനരീകരണ
ത്തിന് നിമിത്തമായിത്തരീരകയും ചചയ്തു. ദകരളത്തിചല ബൗദ്ികമണ്ഡലം പ്ധാനമായും 
ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയുചട വക്ാകേളായി മാറി. ‘സാഹിത്യം, നാടകം, ചിത്കല, 
സംഗരീതം, വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, സംഭാ്ണം, ഉപചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുചട സാംസ്ാരി
കമാതൃകകൾ അധിനിദവശിതരചട ദലാകത്തുനിന്നും സവേരീകരികേചപെടുകയായിരന്നു. 
അങ്ങചന പുതുസാക്ഷരതവേം, ഇന്ത്യചയ അധിനദവശദകന്ദങ്ങളുചട സാംസ്ാരികപ്വിശ്യക
ളും, നവസാക്ഷരരായ ഇന്ത്യകോചര സാംസ്ാരിക േല്ലാളന്മാരമായി രൂപാന്തരരീകരികോൻ 
ശ്മിക്കുകയായിരന്നു’ എന്ന് ‘പുതിയസാംസ്ാരികഭിവൃദ്ിയുചട നിർമ്മിതി’യിൽ ചക.എൻ. 
പണികേർ (സമ്പാ: ്ാജി ദജകേബ്, 2014: 78) നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്്.

ചകാദളാണിയലിസത്തിചറെ സവിദശ്തകളിദലകേ് ആകൃഷ്രായവരാണ് ഇന്ത്യ
യിൽ ദനാവൽ എന്ന സാഹിത്യസംവർഗ്ഗചത്ത ആേ്യമായി അവതരിപെിച്ചത്. അന്മായ 
പാശ്ാത്യഭ്രമദത്തകോൾ മറ്റുപല രാഷ്ടരീയസാമൂഹ്യഘടകങ്ങളും ഇത്തരം നിർമ്മിതികചള 
സവോധരീനിച്ചിരന്നു എന്നു കാണാം. ‘പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചല മലയാളദനാവലകൾ 
ദകരളരീയ സമൂഹചത്ത അടിമുടി സവോധരീനിച്ചതിദനാചടാപെം അച്ചടി, ചരിത്ാവദബാധം 
എന്നിവ പദരാക്ഷമായും വിേ്യാഭ്യാസം, ഇംഗ്രീ്് ഭാ്, സമ്പേ്ഘടന, കുടുംബവ്യവസ്, 
ജാതി-മത-ലിംഗ വ്യവസ്കൾ, ജനാധിപത്യം, ദേശരീയത തുടങ്ങിയവ പ്ത്യക്ഷമായും 
ദനാവലകളുചട സാംസ്ാരികകാനുഭവമായി മാറി’(്ാജിദജകേബ്, 2013:9)യതായി 
കാണാം.
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ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയും മതാധിനിദവശവം

പലവിധമതങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ജരീവിക്കുന്ന സാംസ്ാരിക സാഹചര്യമാണ് ഭാരത
ത്തിലണ്ായിരന്നത്. മതപരമായ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തിയ പ്ദേശത്ത് എല്ലാവിഭാഗ
കോരം തങ്ങളുചട വിശവോസപ്മാണങ്ങൾ പ്ചരിപെിക്കുകയും ചചയ്ിരന്നു. ദകരളരീയ 
പരിസരത്തിൽ ചിന്തിക്കുദമ്പാൾ, കച്ചവടബന്ത്തിലൂചടയും മറ്റും ആേ്യകാലംചതാദട്ട 
പലമതങ്ങളും സവേതന്ത്രമായി പ്ചരികേചപെട്ടിരന്നു. മതദബാധത്തിചറെ മണ്ഡലത്തിൽ 
പ്ക്ഷുബ്ധതകൾ ഉണ്ായത് വവദേശികാധിനിദവശദത്താചടയാണ്. ‘സാമാജ്യതവേ ഇന്ത്യ
യിചല ഏറ്റവമാേ്യചത്ത സാംസ്ാരിക പ്തികരണങ്ങളിചലാന്ന് വിദധയരാകേചപെട്ടവരചട 
മതങ്ങളിദന്മലള്ള സാമ്ാജ്യതവേത്തിചറെ ഇടചപടലാണ് ’ (ചക.എൻ. പണികേർ, 2002:23). 
ഇതിചറെ പ്ത്യക്ഷ ചതളിവാണ് ഉേയം ദപരൂർ സുനഹദോസും തുടർന്നുവന്ന കൂനൻകു
രിശ് കലാപവം. ചകാദളാണിയൽ കാലഘട്ടം നിരവധി മി്നറിമാരിലൂചട മതപ്ചരണം 
നടത്തി. മതപരിവർത്തനചത്ത അദങ്ങയറ്റം ദപ്ാത്ാഹിപെിക്കുകയും ചചയ്തു. ‘എങ്കിലം 
പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാദണ്ാചട തികച്ചും ഒര പുതിയമാനം ഈ വി്യത്തിൽ വകവന്നു. 
ക്രിസ്ത്യാനിവൽകേരണം സാമ്ാജ്യതവേ അജണ്യചല്ലങ്കിൽ കൂടിയും സാമ്ാജ്യതവേ അധി
കാരികളും ക്രിസ്ത്യൻ മി്നറിമാരം തമ്മിൽ ഒര പ്ദത്യകബന്ം 19-ാം നൂറ്റാദണ്ാചട 
നിലവിൽവന്നു. ഗവൺചമറെിനുള്ളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മി്നറിമാചര പിന്തുണയ്കന്ന ഒര വിഭാഗം 
രൂപം ചകാണ്ടു. അവർ മി്ണറിമാചര സഹായിച്ചത് മതപരമായ ഒര സംരംഭത്തിനുള്ള 
ദപ്ാത്ാഹനം എന്ന നിലയ്കല്ല മറിച്ച് മതപ്ചരണം വിദധയതവേം ഉറപ്പുവരത്തുചമന്നും 
അതുവഴി സാമ്ാജ്യതവേത്തിചറെ സ്ിരമായ നിലനില്പിചന അത് സാധ്യമാക്കുചമന്നും 
കരതിയാണ് ’ (ചക.എൻ. പണികേർ, 2002: 24). അദതാചട ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യാന്തരരീക്ഷ
ത്തിൽ മതം ഒര പ്ധാനചിന്താവി്യമായിത്തരീർന്നു. വക്രസ്തവമത പ്ചാരണം; ക്രസ്തു
മതത്തിചല പാശ്ാത്യവത്കരണം വളചര ശക്മായി നടപെിലാകോൻ ചകാദളാണിയൽ 
അധിനിദവശം ദപ്ാത്ാഹനം നല്കുകയും ചചയ്തു.

ചകാദളാണിയൽ അധിനിദവശത്തിചറെ സാംസ്ാരികമായ ഇടചപടലകളിൽ 
നിന്നാണ് ചകാദളാണിയൽ ആധുനികത ഉടചലടുക്കുന്നത്. ചകാദളാണിയൽ ആധിപത്യ
ത്തിചറെ സാംസ്ാരിക ഇടചപടലകളും അതുണ്ാകേിയ മുദന്നറ്റങ്ങളും ആഘാതങ്ങളുമാണ് 
പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചല ദനാവലകളിൽ ആഖ്യാനം ചചയ്യചപെട്ടത്. കുടുംബഘടന, 
വ്യക്ിസവോതന്ത്ര്യം, സ്ത്രരീപുര്ബന്ം, ജാതിവ്യവസ്, ആചാരങ്ങൾ, കരീഴ് വഴകേങ്ങൾ, 
രാഷ്ടരീയമണ്ഡലം എന്നിങ്ങചനയുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിചല കൃതികൾ 
ചർച്ചചചയ്തു. ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയുചട പ്തിഫലനങ്ങളായ ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാ
ഭ്യാസം, സ്ത്രരീ വിേ്യാഭ്യാസം, മാനവികതാദബാധം, വ്യക്ിസവോതന്ത്ര്യം, സ്ത്രരീപുര് സമതവേം 
അണുകുടുംബം, മകേത്തായം തുടങ്ങിയവചയ ആേ്യകാല ദനാവലകൾ ആഖ്യാനം ചചയ്തു.

തദദേശരീയ ആധുനികത 
പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചല നദവാത്ാനം ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയുചട മാത്ം 
സൃഷ്ിയല്ല എന്നു കാണാം. മി്നറിമാർ മതപ്ചരണവം ആധുനികപാശ്ാത്യആശയ
ങ്ങളുചട പ്ചാരണവം ലക്ഷ്യംചവച്ചു പ്വർത്തിച്ചു. പത്ങ്ങൾ, മാസികകൾ, വ്യാകരണ 
കൃതികൾ, നിഘണ്ടുകേൾ തുടങ്ങിയവചയാചകേ ഉള്ളടങ്ന്ന ഗേ്യശാഖചയ അവർ ദപ്ാത്ാ
പെിച്ചു. ജാതിദബാധചത്ത മറികടക്കുന്ന രരീതിയിലള്ള ചപാതുസ്ാപനങ്ങൾ രൂപം ചകാണ്ടു. 
എന്നാൽ പാശ്ാത്യ ആശയസവേരീകർത്താകേചളല്ലാവരം ക്രിസ്തുമതം  സവേരീകരിച്ചില്ല. 
തദദേശരീയമായ ആധുനികതാസങ്കല്പം അവർകേിടയിൽ രൂപംചകാണ്ടു. ‘ജാതരീയമായ 
അദനകതകൾ ഒര ശരീർ്കത്തിദലകേ് ഏകരീകരികേചപെട്ടത് ചകാദളാണിയൽ 
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ആധുനികതാപ്ക്രിയയുചട അനന്തരഫലമായാണ്. മി്നറി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന 
സംസ്ാരവ്കേരണ പ്ക്രിയയിൽ സാമൂഹികപരിഷ്രണം ഒര ലക്ഷ്യമായി മാറുകയും പരി
ഷ്രിദകേണ് മാതൃകകൾ ഏചതന്നു നിർവചിക്കുകയും ചചയ്തു.’ (സജരീവ് പി.വി., 2014:57) 
എന്നാൽ സമാനസന്ദർഭത്തിൽ തചന്ന തദദേശരീയമായ വവജാനികമണ്ഡലങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ആർജിചച്ചടുത്ത അറിവകചള അടിസ്ാനമാകേി ഏകജാതിദബാധം ഉയർത്തി
ചകോണ്ടുവരാൻ ശ്രീനാരായണഗുരവിചനദപൊലള്ളവർകേ് കഴിഞ്ഞു. ആചാരാനുഷ്ഠാ
നങ്ങളിലം കരീഴ് വഴകേങ്ങളിലം അയിത്താചരണങ്ങളിലം നദവാത്ാന ആശയങ്ങൾ 
അവതരിപെികേചപെട്ടു. മാനവികതാദബാധം ഗുരവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു ദകട്ടു. ഹിന്ദുമതനവരീ
കരണത്തിൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾകേ് നിർണ്ായകസ്ാനമുണ്്. നദവാത്ാനം എന്നത് 
വവദേശികവം തദദേശരീയവമായ ആധുനികതയുചട സൃഷ്ിയാണ്.

‘പരിഷ്ാരവിജയ’ത്തിചല പരിഷ്ാരം
ആധുനികരീകരിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുന്ന ദകരളരീയാന്തരരീക്ഷത്തിലാണ് ‘പരിഷ്ാരവി

ജയം’ എന്ന ദനാവലിചറെ പിറവി. ഇന്ദുദലഖ, പരിഷ്ാരപൊതി എന്നിങ്ങചനയുള്ള ഇതര
സമുോയങ്ങളുചട സാമൂഹ്യസ്ിതികചള പ്തിപാേിക്കുന്ന ദനാവലകൾ വായിച്ചതിചറെ 
അടിസ്ാനത്തിൽ ചകാച്ചി സാന്താക്രൂസ് വഹസ്ക്കൂൾ അധ്യാപകനായിരന്ന വാര്യത്ത് 
ദചാറിപരീറ്റർ 1906-ൽ പ്സിദ്രീകരിച്ച ദനാവലാണ് ‘പരിഷ്ാരവിജയം’. ആേ്യകാല ദനാവ
ലകളുചട കൂട്ടത്തിൽ ദവണ്ത് ശ്ദ്ികേചപെടാചതദപായ ഈ ദനാവൽ ചകാദളാണിയൽ 
ആധുനികതയുചട വിഭിന്നവശങ്ങചള ചർച്ചചചയ്യുന്നതായി കാണാം. സമൂഹത്തിൽ വന്നു
ദചദരണ് പരിഷ്ാരങ്ങചള എങ്ങചന പ്ാവർത്തികമാകോം എന്നതാണ് ദനാവൽ മുദന്നാ
ട്ടുചവക്കുന്ന ആശയം. വളചര സുഘടിതമായ ഒര കഥാതന്തുവാണിതിലള്ളത്. മലയാള 
 കദത്താലികോ ലത്തരീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒര സമുോയത്തിചറെ വിവരണമായ ഒര 
പുതിയമാതിരി കഥ (വാര്യത്ത് ദചാറിപരീറ്റർ, 2016: 126) എന്നാണ് തചറെ കൃതിചയ ഗ്രന്ഥ
കാരൻ വിദശ്ിപെിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥയിൽ ജാനസ്നാനം, മരണം, പുല, കല്യാണം 
എന്നിങ്ങചന ഈ സമുോയത്തിചല പ്ധാനമായ അടിയന്തിരങ്ങചള വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന 
പന്ത്രണ്് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയ നാലഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ ദമാനികേ എന്ന യുവതികേ് 
ധനവാനായ ഒര മണവാളചന കാരണവന്മാർ കചണ്ത്തുകയും എന്നാൽ ആ വിവാഹം 
അവൾകേ് സമ്മതമല്ലായിരിക്കുകയും വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിൻതിരിയുകയും പരിഷ്കൃ
തനും വിേ്യാവനപുണ്യമുള്ളവനുമായ മചറ്റാരാചള കാരണവന്മാരചട അനുമതിദയാചട 
കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചചയ്യുന്നതാണ് ഇതിവൃത്തചമന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ ദനാവലിചറെ 
ആേ്യഭാഗത്തുതചന്ന വ്യക്മാകേിയിട്ടുണ്്. 

പൂമംഗലം എന്ന പ്ശസ്തമായ കുടുംബത്തിചല സംഭവങ്ങളാണ് കഥാഗതികേ് 
അടിസ്ാനം. പൂമംഗലം എന്ന തറവാട് കഥ നടക്കുന്നകാലത്ത് അഞ്ചുശാഖകളായി 
വിഭജികേചപെട്ടിരന്നു. ചാദകോയുചടയും മരണാനന്തരം മകൻ ദലാനച്ചചറെതുമായ 
പൂമംഗലം, ചാദകോയുചട അനുജൻ അവരാ താമസിക്കുന്ന ചചറുമംഗലം അവരായുചട 
അനുജൻ അചന്തയുചട ഇളമംഗലം, മരിച്ചുദപായ അനുജൻ ചകാച്ചുവറരീതിചറെ ഭാര്യയും 
മകേളും പാർക്കുന്ന ഇടമംഗലം, എല്ലാവരിലം ഇളയവനായ കുഞ്ഞവരായുചട കിളിമംഗലം 
എന്നരീ ഭവനങ്ങളിലായാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. വക്രസ്തവരായ പാശ്ാത്യചര മാതൃകയാകേി 
പരിഷ്ാരം നടപൊക്കുക എന്നതാണ് ആധുനികരീകര ണത്തിചറെ ഒര ലക്ഷ്യം. അധികാരവം 
മതവമാണ് സാമൂഹ്യഘടനചയ നിർണ്യിക്കുന്ന പ്ധാനഘടകങ്ങൾ. വക്രസ്തവ ദകാള
നരീകരണത്തിൽ ഇതുരണ്ടും ഒരദപാചല പ്വർത്തിക്കുന്നു. ‘പചത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ിൽ 
സാമൂഹ്യാവദബാധരൂപരീകരണത്തിൽ, രാഷ്ടരീയാവദബാധരൂപരീകരണത്തിൽ മതം വലിയ 
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പങ്കുവഹിച്ചതായി (ചക.എൻ. പണികേർ, 2008: 53) കാണാം. പരിഷ്ാരപൊതി, സുകുമാരി 
തുടങ്ങിയ ആേ്യകാലദനാവലകളിദലതുദപാചല മതാധിഷ്ഠിതമായ പരിഷ്രണസങ്കല്പങ്ങ
ളാണ് ‘പരിഷ്ാര വിജയ’ത്തിലമുള്ളത്. യൂദറാപ്യൻ അധിനിദവശത്തിനും എത്ദയാകാലം 
മുദമ്പനിലനിന്നിരന്ന വക്രസ്തവപാരമ്പര്യമാണ് ഇവിചട ദചാേ്യം ചചയ്യചപെടുന്നത്. തദദേ
ശരീയമതത്തിദന്മൽ വവദേശികമതം നടത്തുന്ന അധിനിദവശം തചന്നയാണ് പരിഷ്ാര
മായി വ്യാഖ്യാനികേചപെടുന്നത്.

എന്താണ് പരിഷ്ാരം? ആരാണ് പരിഷ്ാരി? എന്നിവ പരിഷ്ാരി മാത്തുവിലൂചട 
വിശേമാക്കുന്നു. ‘പരിഷ്ാരികചളന്നത് ഒര പ്ദത്യക ജാതിദയാ സമുോയദമാ അല്ല. സജ്
നസംസർഗം ചകാണ്ടും ഉയർന്ന പഠിപ്പുചകാണ്ടും മദനാമാഹാത്മ്യം ഉണ്ായി അതുകാരണം 
ഹരീനതവേസമ്പ്രോയങ്ങചള ഉദപക്ഷിച്ചും പരദേശരീയരചട ദഭേചപെട്ട നടപടികൾ കണ്ടുപഠി
ച്ചും അനാവശ്യവം ദുർച്ചിലവള്ളതുമായ സാമൂഹ്യചട്ടങ്ങചള ദഭേചപെടുത്തിയും പുതുനടപ്പുകചള 
കാലാനുസരണം അംഗരീകരിച്ചും നടക്കുന്ന ഏവചരയും’ (2012: 31) പരിഷ്ാരമുള്ളവരായി 
കരതുന്നു. ചകാദളാണിയൽ അധിനിദവശം പരിഷ്ാരചത്ത തവേരിതചപെടുത്തുന്നു എന്ന 
വസ്തുതയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്്. ‘ക്രിസ്തരീയ മാർഗ്ഗം പ്ബലചപെട്ടുവരന്ന എല്ലാരാജ്യങ്ങളിലം 
നാഗരികതയും പഠിപ്പും അതിചറെ പിൻഗാമികളായി വ്യാപിച്ചുവരന്നു എന്ന് പലരാജ്യവൃ
ത്താന്തങ്ങളിലൂചട’ (2012: 42) പരിഷ്ാരി മാത്തുവിചനദപാലള്ളവർ മനസ്ിലാകേിയിട്ടുണ്്. 
തദദേശരീയ വക്രസ്തവസഭതചന്ന ആധുനികരീകരികേചപെടുന്നുണ്്. വിദശ്ാവസരങ്ങളിൽ 
തിരദമനിമാരം ആൾദമനിമാരം ഒന്നിച്ചിരന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പരിഷ്ാരമാണ്. 
ഇതിചന ന്യായരീകരിച്ചുചകാണ്് ചചറുപെകോരനായ പരിഷ്ാരിയായ അച്ചൻ പറയുന്നത് 
‘തങ്ങൾക്കുലഭിച്ച വവേികതവേം തങ്ങചള തേവേി്യത്തിലല്ലാചത സദഹാേരന്മാരായ സവേ
വർഗ്ഗകോരിൽ നിന്നു സാമൂഹികാവസ്യിൽ വ്യത്യാസചപെടുന്നില്ലാചയന്ന് പ്ത്യക്ഷത്തിൽ 
ചതളിയിക്കുന്നു’ (2012: 67). ഇത്തരം ദബാധ്യചപെടുത്തലകളാണ് പാശ്ാത്യാധിനിദവശ
ചത്ത അരകേിട്ടുറപെിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. 1906 കാലമാകുദമ്പാദഴക്കും ശ്രീനാരായണ 
ഗുരവിചനദപാചലയുള്ളവരചട നദവാത്ാന പ്വർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചചചയ്യ
ചപെട്ടിരന്നു എങ്കിലം ദനാവലിൽ ഇത്തരം വി്യങ്ങചളാന്നും കടന്നുവരന്നില്ല. വക്രസ്ത
വരിൽ തചന്ന പുത്തൻകൂറ്റുകാരം ഹിന്ദുകേളും പരിഷ്രികേചപെടുന്നുണ്് എന്ന സൂചനയുണ്്. 
എങ്കിലം അവരചട മാതൃകകചളചന്തന്ന് ദനാവലിചലാരിടത്തും പരാമർശികേചപെടുന്നില്ല.

പരിഷ്കൃത ആശയങ്ങൾ മുദന്നാട്ടുചവക്കുന്നദതാചടാപെം അത് പ്ാവർത്തികമാദകേ
ണ്ത് എങ്ങചന എന്നും ദനാവൽ ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നുണ്്. സമകാലിക ദനാവലകളിൽ 
നിന്നും ‘പരിഷ്ാരവിജയ’ചത്ത വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകവം ഇതാണ്.  ആചാരമര്യാേകളിലം 
വസ്ത്രസങ്കല്പത്തിലം ഭക്ഷണസമ്പ്രോയത്തിലം പരിഷ്ാരം വരണചമങ്കിൽ ആചരങ്കില
ചമാചകേ അതിനായി പ്വർത്തിദകേണ്താണ്. സമൂഹഘടന എന്നത് വ്യക്ി, കുടുംബം, 
സമൂഹം എന്നതാണദല്ലാ. ഇതിൽ പരിഷ്കൃതരായ വ്യക്ികൾ അത് കുടുംബത്തിദലക്കും 
കുടുംബങ്ങൾ അത് സമൂഹത്തിദലക്കും വ്യാപിപെിക്കുകയാണ് ദവണ്ത്. ഈ ഒര സദന്ദശം 
ദനാവൽ മുദന്നാട്ടുചവക്കുന്നു. ‘ഒന്നുരണ്ാളുകൾ കാട്ടികേണ്ാൽ പിചന്ന നടപൊകോൻ മതി’ 
(65) എന്ന അന്നം ചപണ്ിചറെ വാക്കുകളും ‘ഓദരാകൂട്ടം നടപൊകേിയാദല മറ്റുള്ളവരം 
അതുകണ്ടു പഠിക്കുകയുള്ളൂ’ (71) എന്ന അവരായുചട വാക്കുകളും പരിഷ്ാരത്തിചറെ വിജയം 
എങ്ങചന എന്നു വ്യക്മാക്കുന്നു.

ആചാരമര്യാേകൾ
ദകരളരീയആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പലതും അനാവശ്യദമാ, മനു്്യനന്മയ്കതകുന്നദതാ 

അല്ല എന്ന ചിന്ത ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയുചട സൃഷ്ിയാണ്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുചട 
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ചങ്ങല ചപാട്ടിചച്ചറിയാനുള്ള തരീവ്രശ്മം ഓദരാ ജനവിഭാഗങ്ങൾകേിടയിലം വ്യത്യസ്ത
രരീതിയിൽ ചർച്ചചചയ്യചപെട്ടു. അത് പ്ാവർത്തികമാക്കുക എന്നത് ശ്മകരമായിരന്നു. 
ആചാരങ്ങചളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങചനയാണ് ‘ഇതു ഇദന്നാ ഇന്നചലദയാ ഉണ്ായ ചട്ടാ 
മചറ്റയാദണാ? പഴയ കാർണവന്മാർ നല്ലദപാചല ആദലാചിച്ച് നടപൊകേരീതദല്ലാ?’. ഈ ഒര 
ചിന്ത നിലനിൽക്കുന്നതു ചകാണ്ടുതചന്ന ആചാരപരിഷ്രണം എന്നത് സുഗമമായ ഒന്നല്ല.

‘എന്തുവന്നാലം ബന്ധുതയിലം പന്തിയിലം കുറയ്കാദമാ?’ (28) എന്ന ചിന്തയാണ് 
പാരമ്പര്യങ്ങചള മുറുചകപിടിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്ി. സേ്യ,അടിയന്തിരം തുടങ്ങിയവയ്ക് 
ബന്ധുവരീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക, സേ്യവട്ടങ്ങളിൽ  രണ്ടുദപർകേ് 
ഒരിലയിൽ ഭക്ഷണം നല്കുക, ചവള്ളത്തിനും കറിക്കും ഒദര പാത്ം ഉപദയാഗിക്കുക, 
സ്ത്രരീകൾ കാത് നരീട്ടി വളർത്തുക തുടങ്ങിയവയിലള്ളടങ്ങിയ ദോ്ങ്ങൾ നിരത്തിചകോണ്് 
അവ പരിഷ്രികേചപെദടണ്തിചറെ ആവശ്യകത ദബാധ്യചപെടുത്തുന്നു. മരിച്ചവരചട വരീട്ടിൽ 
തരീ കത്തികേരചതന്നും കർകേിടകമാസത്തിൽ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരചതന്നുമുള്ള മര്യാേ
കചളയും ദചാേ്യം ചചയ്യുന്നു. ‘മതം മാറിയവർകേ് പൂർവ്വികാചാരങ്ങൾ ചപാടുന്നചനഉദപക്ഷി
ക്കുന്നതിനു വവമുഖ്യം ഉചണ്ന്നു മനസ്ിലാകേി പുദരാഹിതന്മാർ സത്യദവേത്തിനിണങ്
മാറ് അവചയ നിലനിർത്തിയതാവാം. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നുഹിന്ദുകേളിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്കാരത്തിലം വ്യത്യാസചപെട്ട് യൂദറാപ്യചര അനുകരിക്കുന്നതിനാൽ ദമൽപറഞ്ഞ 
ചടങ്കൾ പാദട ഉദപക്ഷികേണചമന്ന പക്ഷമാണ് ദനാവലിനുള്ളത് ’ എന്ന് ദഡാ. ലിസി 
മാതയു (14) നിരരീക്ഷിക്കുകയുണ്ായി. മതാധിനിദവശത്തിന് അടിമചപെടുന്ന തദദേശരീയചര
യാണ് ദനാവലിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.

വിദശ്ാവസരങ്ങളിൽ ബന്ധുകേചളല്ലാവരം ഒന്നിച്ചിരന്ന് മേ്യപിക്കുക എന്ന 
യൂദറാപ്യൻ രരീതിചയ കൗതുകദത്താചട ദനാവൽ ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നുണ്്. ആചാരങ്ങളുചട 
ദപരിൽ നടക്കുന്ന ധൂർത്തിചന വിമർശിക്കുന്നു. അടിയന്തിരങ്ങളുചട ദപരിൽ പരസ്പരം 
മത്രിച്ച് ചചയ്യുന്ന ദുർചിലവകചള നിയന്ത്രിച്ചിചല്ലങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാ
കുചമന്ന് അചന്തയുചട ജരീവിതത്തിലൂചട ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നു. ചകാദളാണിയൽ സാമ്പ
ത്തികശാസ്ത്രം ധനസമ്പാേത്തിചറെ ശാസ്ത്രമാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ധനം ആർജ്ിദകേ
ണ്തിചനക്കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തികതതവേചിന്ത മാതൃകയായി 
മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നതുചകാണ്ടുതചന്ന തങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വകവരിദകേണ്തിചറെ 
ആവശ്യകത ഇവർകേ് ദബാധ്യചപെടുന്നുണ്്. പ്ൗഢിയും പ്ാമാണികതയും വകവരന്നത് 
ധനവാന്മാരാകുദമ്പാഴാണ് എന്ന ദബാധം ചകാദളാണിയൽ കാലദത്താചടയാണ് രൂഢ
മൂലമാവന്നത്. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതതവേവം പ്ൗഢികാണികോനുള്ള ദുർചിലവകളും 
ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. 

‘നരീചജാതികോരായ പുലയദരാ’ടും മറ്റു കരീഴാളവിഭാഗങ്ങദളാടും ബന്ചപെട്ടു നില്ക്കുന്ന 
ആചാരങ്ങചള അംഗരീകരിക്കുന്നതായി കാണാം. എഴുത്തുചകാടുത്തു വിടുക, യാത്യ്ക് സാധ
നങ്ങൾ ചുമകോനായി കൂട്ടുദപാവക, വാർത്തയറിയിക്കുക, ശവം ചുമക്കുക, മരണസമയത്ത് 
പുലമുറ ആചരിക്കുക എന്നിങ്ങചനയുള്ള പ്വൃത്തികൾ ചചയ്യുന്നവർകേ് പ്ദത്യകമായി 
ഭക്ഷണം നല്കുന്നതും ഉപഹാരം നല്കുന്നതും വസ്ത്രവം പണവം നല്ി അവചര സദന്താ്ി
പെിക്കുന്നതുചമാചകേ സൂക്ഷതദയാചട ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നുണ്്. ഇവർ നല്കുന്ന ആേരവിൽ 
സദന്താ്ിക്കുദമ്പാൾ തചന്ന ‘ബ്ിട്ടരീഷുകാരചട മാതിരി’യായി കൂടുതൽ ബഹുമാന്യതകൾകേ് 
പാത്രീഭവികേണചമന്ന ലക്ഷ്യവം കൂടി ആചാരപരിഷ്രണത്തിചറെ പിറകിലണ്്.

മുതിർന്നവർ എല്ലാം തരീരമാനിക്കുക ഇളയവർ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് പരമ്പ
രാഗത മര്യാേ. എന്നാൽ ‘പഴയതലമുറ സുപ്ധാന തരീരമാനചമടുക്കുദമ്പാൾ പുതിയ 
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തലമുറയുചട അഭിപ്ായമാരായണചമന്ന ആശയം ദനാവൽ മുദന്നാട്ടുചവക്കുന്നു’ (14). 
എല്ലാകാര്യത്തിലം ഈ ആശയം സവേരീകാര്യമാവന്നുമില്ല. വിവാഹചത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച 
ഇതിനു ദൃഷ്ാന്തമാണ്.

വസ്ത്രധാരണം
നഗ്തമറയ്കാനുള്ള ഒന്നു മാത്മല്ല വസ്ത്രം എന്നത്. ‘വസ്ത്രം മനു്്യശരരീരത്തിൽ ഒര 

ചരിത്പ്മാണമാണ്. ഒര വ്യക്ിയുചട സാംസ്ാരികവം സാമൂഹികവമായ ബന്ങ്ങചള, 
അവയുചട മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയാലമത് പ്തിഫലിപെിക്കുന്നു’. ‘അധികാരം, ആധിപത്യം, 
മഹിമ, ദശ്ണി തുടങ്ങിയ സാമൂഹികശ്മങ്ങളും വസ്ത്രവം തമ്മിലള്ള ബന്ം പ്ത്യ
ക്ഷമാണ് ’ (ചക.എൻ.പണികേർ, 2002: 94). വിഭിന്ന സമൂഹങ്ങൾകേിടയിലം ഒദര സമൂ
ഹത്തിൽ തചന്ന സ്ത്രരീപുര്ന്മാർകേിടയിലം സ്ത്രരീകൾകേിടയിൽ/പുര്ന്മാർകേിടയിൽ 
തചന്ന പ്ായവ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചും വസ്ത്രധാരണം വ്യത്യാസചപെട്ടിരിക്കുന്നു. ലത്തരീൻ 
കദത്താലികേരചട സവിദശ് വസ്ത്രധാരണരരീതി ദനാവലിൽ ആഖ്യാനംചചയ്യുന്നു. “സ്ത്രരീ
കളിൽ ഏറ്റവം പ്ായം കുറഞ്ഞവളായ മറിയക്കുട്ടി ചകാന്തചയാറ്റഴ... ...എന്നിവ ഭംഗിയിൽ 
അണിഞ്ഞും തത്തയും താമരയുമുള്ള ഒര വലിയ ചുട്ടിമുറി കരിമ്പനയുചട ഇളന്തല വിടർന്ന 
മട്ടിൽ ചന്തത്തിൽ ചഞാറിഞ്ഞുടുത്തും, ഒരപൂകേരയൻ നാടൻ ചഞാറിഞ്ഞത് രണ്ായിട്ട് 
മടകേി വകയ്യിൽ പിടിച്ചും... ... അവളുചട അമ്മ താണ്മ്മ വയസ്ിയായിരന്നതിനാൽ 
സാധാരണ ഒര തുണിയും ചട്ടയും ഉടുത്തു... ... അചന്തയുചട ഭാര്യ അന്നംചപണ്് ഇളം
പ്ായകോരത്തിയും ചകട്ടിയചപൺമകേൾ ഉള്ളവളും ആയതിനാൽ സാമൂഹ്യനിബന്ന 
അനുസരിച്ച് ഒര ചചറിയ ചുട്ടിമുറിയും ചട്ടയും രണ്് വലിയ ദമാതിരവം.... താശമ്മ 
 വിധവയായിരന്നതുചകാണ്് സാധാരണ തുണിയും ചട്ടയും കഴുത്തിൽ ജപമാലയും മാത്ം 
ധരിച്ചു’(50).

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പ്ദേശത്തും വസ്ത്രത്തിചറെ ജാതരീയ-ദശ്ണിതല വർഗ്ഗരീകര
ണങ്ങളിലൂചട വവഭിന്ന്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരന്നു. എന്നാൽ ഒര സമുോയത്തിചറെ 
നിയമസംഹിതകൾ ഇതരമതവിഭാഗങ്ങളിൽചപട്ടവർക്കുദമൽ അടിദച്ചല്പിക്കുവാൻ ശ്മ
ങ്ങദളതും നടന്നിരന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്ിട്ടരീ്് അധിനിദവശം ഇന്ത്യയിചല സാംസ്ാരിക
ബഹുതവേത്തിചറെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏകാത്മക അനുഷ്ഠാനങ്ങചള ആവിഷ്രിക്കുവാനാണ് 
ശ്മിച്ചത് (ചക.എൻ. പണികേർ, 2002:96). ഈ ശ്മത്തിചറെ സാന്നിധ്യം ദനാവലിൽ 
കാണാം. ദകരളരീയ വക്രസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ായിരന്ന വസ്ത്രവവവിധ്യങ്ങൾ പലതും 
ഇല്ലാതായി. തദദേശരീയതചയ നിലനിർത്തിചകോണ്ടുതചന്ന അവ ആധുനികരീകരിച്ചു. എല്ലാ 
വക്രസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുചടയും ദവ്വിതാനം ഒര ദപാചലയായി.  ഭക്ഷണസമ്പ്രോയത്തിലം 
ആചാരങ്ങളിലമുള്ളതുദപാചല വസ്ത്രത്തിചറെ കാര്യത്തിൽ ദോ്ാദരാപണങ്ങചളാന്നും 
നടത്തുന്നില്ല. യൂദറാപ്യന്മാർകേ് സമ്മതമാകുന്ന രരീതിയിദലക്കുള്ള മാറ്റമാണ് നടക്കു
ന്നത്. അച്ചന്മാർ നിർദദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനിയായ മണവാളൻ മുണ്ടും 
ദതാൾനാടനും അരയിൽ നാരായവം പിശ്ാത്തിയും തിരകി പള്ളിയിൽ ദപായതിനു 
പകരം പരിഷ്ാരത്തിനും ശരരീരക്രമത്തിനും ദചർന്ന വസ്ത്രവം തദലചകേട്ടും സവേരീകരിച്ചത്. 
ദനാവലിചറെ അവസാനഭാഗത്ത് ദകാട്ട്, ്ർട്ട്, ചതാപെി ഇചതാചകേയാണ് സാർവത്ിക
മായ പുര്ദവ്ം. കുഞ്ഞിചന മാദമ്മാേരീസയ്ക ചകാണ്ടുദപാകുദമ്പാൾ തുണിയിൽ ചപാതി
യുന്നതിന് പകരം കവായും കർപ്പൂസും (ഇത് പറങ്കികളുചട രരീതിയാണ് ) ധരിപെിക്കുന്നു. 
മരണവരീട്ടിൽ പറ്റുചമങ്കിൽ കറുത്ത കുപൊയമിട്ട് ദപാകുക. അതചല്ലങ്കിൽ ‘ദനറ്റിത്തുണിയും 
കർപെനൂൽ ചകാണ്ടു കുത്തിയ ഇരട്ടകോണിക്കുപൊയവം കഴുത്തിൽ ജപമാലയും അണിയുക 
എന്നിങ്ങചന പരിഷ്ാരങ്ങദളാദരാന്നും യൂദറാപ്യൻ മാതൃകയ്കനുസരിച്ചുള്ളതാണ്.
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ലാളിത്യവം സൗശരീല്യവം സൂചിപെിക്കുന്ന ചവള്ളവസ്ത്രമാണ് ഉത്തമവനിതയായ 
ദമാനികേ അണിയുന്നത്. മാറുമറയ്കാത്ത സ്ത്രരീകൾ എന്നത് പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചല 
സ്ത്രരീയവസ്യുചട ഭാഗമാണ്. സവർണ് വിഭാഗങ്ങൾ മാറുമറയ്കന്നതിചന അധമമായാണ് 
വിലയിരത്തിയിരന്നത്. “വവദേശിക മതങ്ങളുചട കടന്നുവരദവാചട വസ്ത്രധാരണത്തിൽ 
ഉണ്ായ അഭിരചി വ്യതിയാനം ജാകേറ്റിചന അവശ്യവസ്തുവാകേി. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ദചർന്ന 
ചാന്നാർ സ്ത്രരീകൾകേ് മാറുമറയ്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി സമരം ചചദയ്യണ്ിവന്ന കാല
ഘട്ടത്തു തചന്നയാണ് ദലാനൻകുഞ്ഞ് ദമാനികേയ്ക് തയ്യൽചപെട്ടി നല്കുന്നത് ’’(16). തയ്ച്ച 
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകമാത്മല്ല ഇടവകയിചല ഇംഗ്രീ്് പാഠശാലയിചല വിേ്യാർത്ിനി
കൾകേ് തയ്യൽപെണി പഠിപെിക്കുന്നതായും ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നു.

വിേ്യാഭ്യാസം
വവദേശികാധിനിദവശം വിേ്യാഭ്യാസചത്തക്കുറിച്ച് നവരീനമായ കാഴ്ചപൊടുകൾ അവത
രിപെിച്ചു. തദദേശരീയമായ വിേ്യാഭ്യാസം എഴുത്താശ്ാന്മാരചട  പള്ളിക്കൂടങ്ങളായിരന്നു. 
നിഷ്പ്രദയാജനമായ വിേ്യാഭ്യാസമാണ് ഇവർ പകർന്നുചകാടുത്തത് എന്ന് ആംഗദലയ 
വിേ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾ പറഞ്ഞുറപെിച്ചിരന്നു. ആധുനികരീകരണം സാധ്യമാകണചമങ്കിൽ 
ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാഭ്യാസം തചന്ന ദനടണചമന്നത് സാംസ്ാരികാധിനിദവശത്തിചറെ പ്തി
ഫലനമായി ബൗദ്ികമണ്ഡലത്തിൽ വ്യവഹരിച്ചിരന്നു. പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചല 
ദനാവലകളും ചപാതുചവ ഈ ആശയത്തിചറെ പ്ചാരകരായിരന്നു. മറിയക്കുട്ടിയുചട മകൻ 
ലൂവരീസ് കുട്ടിയുചട സിദ്രൂപപഠനചത്തയും പരിഷ്ാരി മാത്തുവിചറെ മകൻ ദജാസഫിചറെ 
പുസ്തക പഠനചത്തയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പ്ാദയാഗിക ജരീവിത ബന്മുള്ളത് ഇംഗ്രീ്് 
വിേ്യാഭ്യാസത്തിനാചണന്ന് ദസാോഹരണം സമർത്ിക്കുന്നു.

വിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ കാര്യത്തിലം ഉദേ്യാഗത്തിചറെ കാര്യത്തിലം വിദേശികൾ 
സമഭാവന പുലർത്തുന്നു എന്ന് ചവങ്കിടാചലയ്യരചട വാക്കുകളിലൂചട ദകൾകോം. ‘ജാതി, 
മതം, നിറം ഇവകൾ ഒന്നും പ്മാണികോചത ഉയർന്ന പഠിപ്പുള്ളവനാദരാ അവനു തകേതായ 
ഉദേ്യാഗം നല്കുന്ന ബ്ിട്ടരീഷുഭരണകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒര പരി് മാത്ം ഉയർന്ന ഉദേ്യാഗങ്ങൾ
ക്കു ദയാഗ്യരാകാചത ഇരിക്കുന്നതു വളചര ബുദ്ിക്കുറവാചണ’(113)ന്ന് അയാൾ അവരചയയും 
മറ്റും ഉപദേശിക്കുന്നു. ചപാതുധാരയിൽ നിന്ന് പിൻതള്ളിദപൊയ ലത്തരീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾകേ് 
മുദന്നറാനുള്ള മാർഗ്ഗവം നിർദദേശിക്കുന്നുണ്്. ‘നിങ്ങളുചട പള്ളികദളാടു ദചർന്ന് മലയാള 
പാഠശാലകളിൽ ഇംഗ്രീഷു പഠിപെിക്കുന്നതിനു മാസ്റർമാചര ഏർചപെടുത്തുകയും ആണ്ടുദതാറും 
ഓദരാ ദമൽക്ാസുകൾ ചവക്കുകയും അതുകളിൽ പഠിച്ചുകഴിയുന്ന കുട്ടികചള ഉയർന്ന പഠന
മുള്ള വലിയ ദകാദളജുകളിൽ അയക്കുകയും ചചയ്ാൽ മതിയാകും. നിങ്ങളുചട പള്ളികളിൽ 
മികേവയും വളചര സവേത്തുള്ളവയാകയാൽ ജനങ്ങൾകേ് ഈ കാര്യത്തിൽ തൃഷ്ണയുചണ്ങ്കിൽ, 
ഈ ഉദദേശ്യം പ്യാസം കൂടാചത സാധികോവന്നതാകുന്നു’’(114).

ഹിന്ദുകേളും പുത്തൻ കൂറ്റുകാരം വിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്ദയാ
ജനചപെടുത്തി വലിയ ഉദേ്യാഗങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്്. ചവങ്കിടാചലയ്യർ എന്ന വട്ടിപെലിശ
കോരചറെ മകേചളല്ലാം ഉന്നത ഉദേ്യാഗം ഭരിക്കുന്നു എന്ന പരാമർശവം ഇതിനു ചതളിവാ
യുണ്്. വിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഉദേ്യാഗം ഭരികേലാചണന്ന സദന്ദശവം 
ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതദയാചടയാണ് പ്ചരിപെികേചപെട്ടത്. 
വിവാഹം

സവർണ്ദമധാവിതവേത്തിചറെ വിശവോസപ്മാണങ്ങചള ദചാേ്യംചചയ്യുന്ന തരത്തി
ലാണ് കുടുംബഘടനചയയും വിവാഹസമ്പ്രോയങ്ങചളയും ആധുനികത അവതരിപെിച്ചത്. 
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സജാതരീയ ദവളികൾ, സംബന്ങ്ങൾ, സപത്രീതവേം, ബഹുഭർത്തൃതവേം, മരമകേത്തായം 
എന്നിങ്ങചനയുള്ള നിരവധി സാംസ്ാരിക സമസ്യകളുചട ബേലായിരന്നു അധിനിദവശക
രചട വിവാഹസങ്കല്പവം കുടംബഘടനയും. പുര്നും സ്ത്രരീയും ഒന്നാകുന്നദതാചട അവിചട 
പുതിയ കുടുംബം രൂപചപെടുന്നു, ഒര പുര്ന് ഒര സ്ത്രരീമാത്ം പങ്കാളിയായിത്തരീരന്നു 
എന്നിങ്ങചനയുള്ള വിദക്ടാറിയൻ സോചാര്യമൂല്യങ്ങൾ പ്ചരിപെികേചപെട്ടു. ‘ചചറുപെം മുതൽ 
വാത്ല്യദത്താചട വളർത്തിചകാണ്ടുവന്ന ഒര ചപൺകുട്ടിചയ ജരീവപര്യന്തം രക്ഷിച്ചുചകാ
ള്ളുന്നതിനു ഒര പുര്ൻ വശം എല്പിച്ചുചകാടുക്കുന്ന മദഹാത്വം’’(110)മാണ് വിവാഹം. 
പുര്ദമധാവിതവേം അനുശാസിക്കുന്ന രരീതിയിലള്ള ഉത്തമയായ സ്ത്രരീചയയാണ് അവൻ 
വകചകോള്ളുന്നത്. അദതാചട സ്ത്രരീ കുടുംബം എന്ന ഘടനയ്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിദ്കേണ്വളാ
യിത്തരീരന്നു. മാദമ്മാേിസാവിവരം അറിയിച്ചുചകാണ്ടുള്ള കത്തിചല തിരത്തൽ “കുഞ്ഞമ്മ
ചയചകോണ്് തല ചതാടുവികോൻ നിശ്യിച്ചിരികേചകാണ്് വിവരം കാദലക്കൂട്ടി അറിയി
ക്കുന്നു എന്ന ഭാഗം ‘ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അതിദനാടു നിങ്ങളും ദയാജികേണ
ചമന്ന് വിചാരിക്കുന്നു’ എന്നിടത്ത് അതിനുള്ള ന്യായരീകരണമായി പറയുന്നത് ഇതാണ് 
കുട്ടി നിങ്ങളുദടതാണങ്കിലം അന്യചറെ അധരീനതയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രരീയാകയാൽ ആഗ്രഹം 
അറിയികോദന അവകാശമുള്ളൂ. അത് തരീർച്ചയാക്കുന്നത് അവരചട കാര്യമാണ് ”(50). 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തരീർച്ചയാക്കുന്നതും പുര്ന്മാരാണ്. സത്രീ ഉത്തമയായി അതിചന 
അനുസരിക്കുന്നവളായാൽ മതി. 

കുടുംബം എന്ന ഘടനയ്കകത്തുള്ള സ്ത്രരീകൾതചന്നയാണ് ദകരളരീയാന്തരരീക്ഷത്തിൽ 
സാമുോയികപരിഷ്രണങ്ങൾകേ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. അത്തരം ഒര ആശയം ദനാവൽ 
മുദന്നാട്ടുചവക്കുന്നുണ്്. ദലാനങ്കുഞ്ഞിചറെ ഭാര്യയായ ദമാനികേ ഭർത്താവിചറെ എല്ലാകാ
ര്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശിയാണ്. വിവാഹത്തിനുമുമ്പുതചന്ന ദലാനങ്കുഞ്ഞ് തചറെ 
ശമ്പളത്തിചറെ പാതി ഇഷ്ാനുസരണം ചചലവഴികോനായി ദമാനികേകേ് നല്കുന്നുണ്്. 
ദലാനങ്കുഞ്ഞ്-ദമാനികേ, മാത്തു-ദലനമ്മ േമ്പതികൾ ഒന്നിച്ചാണ് വിേ്യാഭ്യാസ പ്വർത്തന
ങ്ങൾക്കും സ്ത്രരീ മുദന്നറ്റങ്ങൾക്കും ദവണ്ി പ്വർത്തിക്കുന്നത്. കുടുംബഘടനയ്കകത്തു നിന്നുള്ള 
പ്വർത്തന സവോതന്ത്ര്യം സ്ത്രരീകൾക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്്. കുടുംബത്തിചറെ ദമൽദനാട്ടം പുര്നു 
പറ്റാതാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് സ്ത്രരീചയ ഏല്പികോനുള്ള തദറെടം ‘അന്നംചപണ്ിദനാട് 
കുടുംബം ദനാകേിനടത്താൻ’(100) പറയുന്നതിലൂചട പ്കടിപെിക്കുന്നു. ഭാര്യചയ ‘നിങ്ങൾ’ 
എന്നാണ് അഭിസംദബാധന ചചയ്യുന്നത്. ചകാദളാണിയൽ ആധുനികത മുദന്നാട്ടുചവച്ച 
ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ത്തിചല സമതവേം എന്ന ആശയമാണ് ഈചയാര അഭിസംദബാധനയ്ക് 
പിറകിലള്ളത്. ഇഷ്മില്ലാത്ത പുര്ചന നിരാകരിക്കുദമ്പാൾ തചന്ന ദസവേച്ഛാവിവാഹം 
എന്നത് പരിഷ്കൃതമാചണന്ന് അംഗരീകരിക്കുന്നുമില്ല. മുതിർന്നവർ ദചർന്ന് ആദലാചിച്ചുറപെി
ക്കുന്ന കല്യാണമാണ് കൂടുതൽ യുക്ം എന്ന അഭിപ്ായം ദനാവലിചല  പരിഷ്ാരികചളല്ലാം 
ചവച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്്. വിദവകികൾ ദസവേച്ഛവിവാഹം നടത്തുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. മുതിർ
ന്നവർ കൂടിയാദലാചിച്ച് നടത്തുന്ന വിവാഹം മചറ്റല്ലാ മതങ്ങൾകേിടയിലമുള്ള പരിഷ്കൃത 
ആശയമാണ്. ദലനമ്മയും ദമാനികേയും മാത്തുവചമാചകേ വിവാഹകാര്യത്തിൽ നാട്ടുന
ടപെിചന അംഗരീകരിക്കുന്നു. തദദേശരീയ പാരമ്പര്യചത്ത നിലനിർദത്തണ്തിചറെ യുക്ിക
ളാണ് ഇവദരാരത്തരം അവതരിപെിക്കുന്നത്.

ഉത്തമസ്ത്രരീ
ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയുചട കാലഘട്ടത്തിചല എല്ലാ സാഹിത്യ മാതൃകകളും 
ഉത്തമയായ സ്ത്രരീ എന്ന ദബാധചത്ത ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു. ദകരളത്തിചല 
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സാമ്പ്രോയികരരീതികൾ പിൻതുടരന്ന സ്ത്രരീ ഉത്തമഗണത്തിൽ ചപടുന്നവചളചല്ലന്ന സൂചന 
‘ഇന്ദുദലഖ’ ചതാട്ടുതചന്ന തുടങ്ന്നുണ്്. അത്തരം സ്ത്രരീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സവോതന്ത്ര്യചത്ത
ക്കുറിച്ച് അഭിപ്ായഭിന്നതയുമുണ്്. കുലരീനത, വിനയം, ആർദ്രത, അച്ചടകേം എന്നിങ്ങചന 
നിരവധി ഗുണങ്ങളുള്ളവളാണ് ഉത്തമസ്ത്രരീ. അദങ്ങയറ്റം മതവിശവോസദത്താചട വിശവേസ്ത
വിദധയയായി കുടുംബം പരിപാലിക്കുന്നവളാണ് അവൾ. ഈ സ്ത്രരീദബാധചത്തയാണ് 
പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചല ദനാവലകളിലധികവം പ്തിഫലിപെിച്ചത്. കാരണവത്തി, 
അന്നംചപണ്്, മറിയക്കുട്ടി, കുഞ്ഞമ്മ, ളവദരാ, താശമ്മ, ദലനമ്മ, താണ്മ്മ, ആദഗ്സമ്മ, 
ദമാനികേ എന്നിങ്ങചന ദനാവലിൽ പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നവചരല്ലാം പുര്ാധിപത്യത്തിചറെ 
സ്ത്രരീദബാധചത്ത തൃപ്തിചപെടുത്തുന്നവരാണ്. ദനാകേിയും കണ്ടും കാര്യങ്ങൾ സവേരൂപിച്ചുചവച്ച് 
ആവശ്യത്തിന് ചചലവഴിക്കുന്നവൾ, ഭർത്താവിചറെ വരീട്ടിചല ധനപുഷ്ിചയക്കുറിച്ച് വരീമ്പു
പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവചര പുച്ഛികോത്തവൾ, മതാത്മക ആത്മരീയതചയ അനുവർത്തിക്കുന്നവൾ 
എന്നിങ്ങചന ആ ഉത്തമസ്ത്രരീകേ് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്്. ഈ ഗുണങ്ങചളല്ലാം തികഞ്ഞവ
ളാണ് നായികയായ ദമാനികേ. ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാഭ്യാസം ദനടിയ, തയ്യൽ പഠിച്ച, നിരവധി 
സംഗരീത ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്ാവരീണ്യം ചതളിയിച്ച, സവേന്തമായി കരീർത്തനങ്ങളും 
ഗാനങ്ങളും രചിച്ചു പാടുന്ന, കവിതചയഴുത്തിന് തിരവിതാംകൂർമന്ത്രിപ്വരനിൽ നിന്ന് 
സമ്മാനം ദനടിയവളാണ് ദമാനികേ. വൃത്തിയും ചവടിപ്പുമുള്ളവളായി ജരീവിക്കുന്ന നായി
കാചിത്ണത്തിൽ പലയിടത്തും അവൾ ഇന്ദുദലഖചയ ഓർമ്മിപെിക്കുന്നു. ഇന്ദുദലഖയുചട 
ഇംഗ്രീ്് വിേ്യാഭ്യാസത്തിന് നിമിത്തമാകുന്നത് അമ്മാവനാചണങ്കിൽ ദമാനികേ ഇളയമ്മ 
വഴിയാണ് ആ സൗഭാഗ്യം ദനടുന്നത്. ദലാനങ്കുഞ്ഞുമായി അവൾക്കുള്ള പ്ണയം പരി
പകവേവം വിദവകമാർന്നതുമാണ്. അതുചകാണ്ാണ് ‘കല്യാണേിവസം വചര കുർബ്ാന 
കാണുകയും ശനിയാഴ്ചദതാറും ചനായമ്പ് എടുക്കുകയും’ ദവണചമന്ന അവചറെ അഭ്യർത്ന 
ശിരസാവഹിക്കുന്നത്. വിേ്യാഭ്യാസമുള്ള ചചറുകേചന മാത്ദമ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന 
തരീരമാനം വകചകോണ്ത് ചകാണ്ാണ് ഒര ധനികചന കല്യാണവാഗ്ദത്തദവളയിൽ 
അവൾ നിരാകരിച്ചത്. സ്ത്രരീയുചട അഭരീഷ്മനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴികോനുള്ള സവോതന്ത്ര്യ
ചത്തക്കുറിച്ച് അവൾ വാചാലയാവന്നു. നമ്മുചട പാരമ്പര്യമതചല്ലന്ന് ദലനമ്മ ഓർമ്മിപെിക്കു
ദമ്പാൾ സരീതചയയും പാഞ്ാലിചയയും ഉദ്രിച്ചുചകാണ്് അവൾ മറുവാേമുന്നയിക്കുന്നുണ്്. 
എങ്കിലം മുതിർന്നവർ ആദലാചിച്ചുറപെിക്കുന്ന വിവാഹം എന്ന ആശയചത്ത തള്ളിപെറയു
ന്നില്ല. അമ്മയും പവിത്യും പരിശുദ്യും പുര്ന് കരീഴടങ്ന്നവളുമായ ഹവ്വചയദപൊചല 
ഉത്കൃഷ്യായിരികേണം സ്ത്രരീ എന്ന ആശയചത്ത ദനാവൽ ഉറപെിചച്ചടുക്കുന്നു. 

സ്ത്രരീവിേ്യാഭ്യാസം
സ്ത്രരീവിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ ആവശ്യകതചയക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചുള്ള ചർച്ച ദനാവലിലണ്്. 
ചപൺകുട്ടികൾ പരിഷ്ാരികളാകുന്നദതാചട വകയ്ക് ചകാള്ളാത്ത ചപണ്ായി മാറുന്നുഎ
ന്നതാണ് ചപാതുചവയുള്ള അഭിപ്ായം. അന്നംചപണ്ിചറെ വാകേിൽ ഇതു പ്കടമാണ്. 
“പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ഫലമാണ്! വരീട്ടുദവലകൾ വല്ലതും അവൾകേിപെ അറിയാദമാ? എദന്നരവം 
ചവളുത്ത തുണരീം കുപൊദയാം ഉടുത്തു മാളികപ്പുറത്തു ദകറി ചപാത്തദകാം വായദനം 
എഴുത്തും കൂത്തുമായി ഇരന്നിട്ട് എന്തു ഗുണം?” (92) 

സവിദശ്മായ മാളികയിൽ അഭ്യസ്തവിേ്യയായി ജരീവിക്കുന്ന ഇന്ദുദലഖ എന്ന 
നായികചയദപൊലള്ളവദരാടുള്ള എതിർപെ് ഇവിചട ശക്മായി കടന്നു വരന്നു. ‘എഴുത്ത് 
അറിയുന്ന ചപങ്കിടാങ്ങൾ ആങ്കടാങ്ങൾകേ് കള്ളകേചത്തഴുതും’’ എന്നതാണ് മചറ്റാരാ
ദരാപണം. ഈ ഘട്ടത്തിചലാചകേ ഇന്ദുദലഖയിചല സമാനസന്ദർഭങ്ങൾ ദനാവലിചറെ 
പിന്നണിയിൽ വർത്തിക്കുന്നുചണ്ന്ന് വ്യക്മാകുന്നു. 
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സ്ത്രരീയ്ക് പഠിപ്പുണ്ായാലള്ള ഗുണം ഇചതാചകേയാണ്.

“ഉദേ്യാഗം ഭരിക്കുവാൻ സ്ത്രരീകേ് കഴിവവന്നിചല്ലങ്കിലം ഗൃഹഭരണത്തിനു പഠിപെ് 
കൂടിദയ മതിയാവൂ. പ്ദത്യകം തങ്ങളുചട മകേചള സന്മാർഗ്ഗ നടപടിയിൽ വളർത്തുന്നതിനും 
അവചര ചചറുപെം മുതലികേ് എല്ലാ ജാനത്തിനും അടിസ്ാനമായ വേവഭയത്തിലം 
അനുസരണം, പരമാർത്ത, വിനയം മുതലായ സുശരീലങ്ങളിലം അഭ്യസിപെിദകേണ്തിനും 
ജാനമുള്ള തള്ളമാർ ആവശ്യമാകുന്നു. ഇതുകൂടാചത ഭർത്താവിചറെ വരവ് ദനാകേി ചിലവ് 
ചചയ്യുന്നതിനും വരവം ചിലവം ക്രമമായി ഒര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും 
സ്ത്രരീകചള പ്ാപ്തരാക്കുന്നത് വിേ്യാഭ്യാസമാണ്. പഠിപ്പുള്ള സ്ത്രരീകൾ ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ ഒഴി
വകിട്ടുന്ന സമയം നഷ്മാകോചത വരീട്ടിലള്ളവചരയും മകേചളയും വിളിച്ചുകൂട്ടി നല്ല പുസ്ത
കങ്ങൾ വായിച്ച് അവചര ദകൾപെിക്കുകയും തങ്ങളുചട മകേളുചട പാഠങ്ങൾ വരീട്ടിൽചവച്ചു 
ദകൾക്കുകയും ചചയ്യും”(95).

“പഠിപ്പുള്ള തള്ളമാർകേ് ശരരീരസംരക്ഷണ ശാസ്ത്രചത്തക്കുറിച്ച് സാമാന്യം അറിവണ്ാ
യിരിക്കും. അതുമൂലം വരീട്ടിൽ ഉള്ളവർകേ് േരീനം പിടിചപടാതിരികോൻ ദവണ്ിയ ഉപശാ
ന്തിയും മുൻകരതലകളും അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭക്ഷണം, ഉടുപെ്, കുളി, കുടിക്കുന്ന ചവള്ളം, 
ഇതുകളിൽ ആവശ്യമായ കൃത്യങ്ങൾ ഒചകേയും വരത്തും. ചിലവരീടുകളിൽ കുട്ടികളും 
മുതിർന്നവരം പ്ാർത്ന ചചാല്ലുദമ്പാൾ ധൃതിയിൽ ചചാല്ലിക്കൂട്ടുക പതിവായിരന്നു. പഠി
പ്പുള്ള സ്ത്രരീകൾ അങ്ങചനയുള്ള വരീടുകളിലണ്ായിരന്നാൽ അത് അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല. 
ചചാല്ലുന്ന വചനങ്ങളുചട സാരചത്തക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ ദവണ്ി സമയം കിദട്ടണ്തിന് 
പ്ാർത്നകൾ സാവധാനത്തിൽ ചചാദല്ലണ്തിന് അവർ നിർബന്ിക്കും. പരിഷ്ാരമു
ള്ള സ്ത്രരീകൾ തങ്ങളുചട മകേചള ചചറുപെത്തിൽ തചന്ന ചവടുപ്പും ചന്തവം ശരീലിപെിക്കുകയും 
അവരചട പ്ായത്തിനും വർഗ്ഗത്തിനും ദചരന്ന ഉടുപ്പുകൾ തയിച്ച് അവചര എല്ലാദയ്പാഴും 
ധരിപെിക്കുകയും വരീട്ടിലള്ളവരചട കിടകേ, തലയണ മുതലായ സാധനങ്ങൾ ചവടുദപൊചട 
ചവക്കുകയും ചചയ്യും’ (95). കുടുംബത്തിചല ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ നിർവഹികോൻ സ്ത്രരീചയ 
പ്ാപ്തയാക്കുക എന്നതാണ് വിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ ലക്ഷ്യം.

മനസ്മ്മതത്തിന് വരന്ന ദലാനങ്കുഞ്ഞ് വിേ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രരീകേ് സമ്മാനിക്കുന്നത് 
തയ്യൽ ചമ്രീനും ‘ഗൃഹഭരണം’ എന്ന പുസ്തകവമാണ്. വൃത്തിയും ചവടിപ്പും ഗൃഹഭരണവം 
ശിശുപരിചരണവം മതദബാധവം ചവച്ചുപുലർത്തുന്ന ഉത്തമസ്ത്രരീ എന്ന ചകാദളാണിയൽ 
ആധുനികതയിചല സ്ത്രരീനിർമ്മിതി സാധ്യമാക്കുന്നു.

സവേദേശചത്ത പരിഷ്രിക്കുന്നവർ
പരിഷ്ാരികൾ നാഗരികരായി മാറുന്നതിചറെ ചരിത്മാണ് ഇന്ദുദലഖ മുദന്നാട്ടുചവ

ച്ചത്. മാധവനും ഇന്ദുദലഖയും ജന്മനാടിചന വകചവടിയുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ‘പരി
ഷ്ാരപൊതി’യിലം ‘പരിഷ്ാരവിജയ’ത്തിലചമാചകേ ഗ്രാമങ്ങൾ തചന്ന, നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ 
തചന്ന പരിഷ്ാരത്തിചറെ ദകന്ദമായിത്തരീരന്നു. പരിഷ്ാരികളായ യുവതലമുറയുചട പ്
തിനിധികളായ ദലാനങ്കുഞ്ഞും, ദമാനികേയും വിവാഹനന്തരം ദമാനികേയുചട വരീട്ടിൽ 
താമസിക്കുന്നു. അചന്തയുചട വരീട്ടിൽ താമസിച്ച് അവിടുചത്ത സാമ്പത്തിക വവ്മ്യങ്ങചള 
പരിഹരിക്കുകയും സമൂഹത്തിചറെ ഉന്നതികോയി പല പ്വർത്തനങ്ങളിദലർചപെടുകയു
മാണ് ചചയ്ത്. ‘പരിഷ്കൃതന്മാരായ തരണരീതരണന്മാർ തങ്ങൾക്കു വിേ്യാഭ്യാസലബ്ധമായ 
മദനാവികാസത്തിചറെ ഫലങ്ങചള സവേദേശരീയരചട ഗുണത്തിനും അഭയുേയത്തിനും കൂടി 
ഉപദയാഗി’(പു. 120) ക്കുകയാണുണ്ായത്. പരിഷ്ാരി മാത്തു തൃശ്ിവദപരൂരിൽ സായ്പിചറെ 
ആപെരീസിൽ ഉണ്ായിരന്ന ഗുമസ്തപെണി ഉദപക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നാട്ടിൽ വന്ന് പരിഷ്ാരപ്വർ
ത്തനങ്ങൾ ചചയ്യുന്നത്. ചപാതുചവ നഗരങ്ങളാണ് പരിഷ്കൃതദേശം. ഗ്രാമങ്ങൾ അപരിഷ്കൃത 
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ഭൂമിയാണ്. വ്യക്ിക്കും കുടുംബത്തിനും ദനടാനായ പരിഷ്ാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുകൂടി 
പ്ാപ്തമാകുദമ്പാദഴ പരിഷ്ാരവിജയം പൂർണ്മാവകയുള്ളൂ. സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനം 
സാധ്യമാകണചമങ്കിൽ പരിഷ്ാരികൾ ആ സമൂഹത്തിനകത്തുതചന്ന രൂപചപെദടണ്താണ്. 
അത്തരം പരിവർത്തനങ്ങൾദകേ സ്ായിയായ അടിത്തറ ഉണ്ാവകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തി
ലള്ള പരിവർത്തന സങ്കല്പവം ഈ ദനാവലിൽ ചതളിഞ്ഞു കാണുന്നു. 

ചകാദളാണിയൽ ആധുനിക കർത്തൃതവേം
ദമാനികേ എന്ന നായികചയ വർണ്ിക്കുദമ്പാൾ വിദക്ടാറിയൻ സോചാരദബാധചത്ത 
തൃപ്തിചപെടുത്തുന്ന വിവരണമാണുള്ളത്. ദമാനികേയുചട രൂപലാവണ്യവർണ്നയിൽ മാത്
മല്ല മറ്റ് സ്ത്രരീകചള അവതരിപെിക്കുദമ്പാഴും ശരരീരപ്ത്യംഗവർണ്നയാകാതിരികോനുള്ള 
ജാഗ്രത എദപൊഴും ചവച്ചുപുലർത്തുന്നു. ദവ്ത്തിലം ഭൂ്ണങ്ങളിലം തദദേശരീയമായതിചന 
നിരാകരികോൻ ശ്മിക്കുദമ്പാൾ തചന്ന അവളുചട സവേഭാവമഹതവേം വിവരിക്കുദമ്പാൾ 
ഭാരതരീയ പാരമ്പര്യത്തിനുകൂടി കരീചപെടുന്നവളായാണ് അവതരിപെിക്കുന്നത്. ‘കാദര്യഷു
മന്ത്രി....’ എന്നിങ്ങചനയുള്ള ദ്ാകം ഉദ്രിച്ചുചകാണ്് കുലധർമ്മപത്രീസങ്കല്പചത്തകൂടി 
ഉയർത്തികാണിക്കുന്നു. “ആകാരത്തിലം ആഹാര്യത്തിലം വിദേശവനിതചയ്കാപെം 
നിർത്താനായി മുദന്നാട്ടുന്തുകയും അദതസമയം സവേഭാവഗുണങ്ങളിൽ ഭാരതരീയ യാഥാ
സ്ിതിക പാരമ്പര്യദത്താട് ദചർത്തുചകട്ടാനായി പിന്നിദലകേ് വലിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന 
ഊഞ്ഞാൽ പ്തിഭാസമാണ് ”(15) കാണുന്നത്.

“ദമാനികേയുചട രൂപലാവണ്യചത്തക്കുറിച്ച് വർണ്ിക്കുന്നതിന് സാമർത്്യം ഇല്ല’’ 
എന്നു പറഞ്ഞുചകാണ്ാണ് ദമാനികേചയ വർണ്ിക്കുന്നത്. “ഇവൾ മഹാസുന്ദരിയാണ്. 
ചകാത്തുപണികോരചറെ ചചറുഉളികളാകചട്ട ചിത്ചമഴുത്തുകാരചറെ ബ്ഷുകളാകചട്ട 
ഇതിൽപരം മദനാഹരമായ ഒര സവേരൂപചത്ത നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഈ യുവതി യൗവ്വനപൂർ
ണ്തയിലള്ള രക്പ്സാേത്താൽ സവേർണ്നിറമുള്ളവളായിരന്നു”(82). ‘ഇന്ദുദലഖ’യുചട 
സവേർണ്വർണ്ം തചന്നയാണ് ദമാനികേയിലം കാണുന്നത്. ചകാദളാണിയൽ സൗന്ദര്യ
ദബാധത്തിചറെ നിർമ്മിതിയാണിത്.

സവേതന്ത്രവ്യക്ിതവേമുള്ളവരം വ്യക്മായ ജരീവിതാവദബാധവം സാമൂഹ്യദബാ
ധവം ചവച്ചുപുലർത്തുന്നവരമാണ് ഇതിചല പ്ധാന കഥാപാത്ങ്ങചളല്ലാം. സ്ത്രരീകചള 
മനു്്യരായി പരിഗണിച്ചുചകാണ്് ഭാര്യ ഭർത്താവിചറെ ശരരീരത്തിചലാരംശമാചണന്ന് 
കരതുകയും സ്ത്രരീകചള ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയചല്ലന്നു വിശവേസിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന, ഭാര്യ
യ്ക് ഭർത്താവിചറെ വരമാനത്തിൽ തുല്യ അർഹതയുചണ്ന്ന് കരതുന്ന ദലാനങ്കുഞ്ഞും 
ദവ്ത്തിചറെയും ആചാരങ്ങളുചടയും കാര്യത്തിൽ വവദേശികമായ അഭിരചികചള 
അംഗരീകരിക്കുദമ്പാൾ തചന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘നമ്മുചട നടപ്പുകളാണ് ശരി’ എന്നു 
കരതുന്ന ദമാനികേയും വളചര േരീർഘമായ സംഭാ്ണത്തിലൂചട തങ്ങളുചട നിലപാടുകൾ 
വ്യക്മാക്കുന്നു. മാദമാേരീസ, കല്യാണം, മരണം, കൃത്യതദയാചട സവേത്ത് ദനാകേിനടപെ്, 
ദവ്ഭൂ്കളിചല പരിവർത്തനങ്ങൾ, മില്ലുകളും മറ്റും സ്ാപികേചപെടുന്നതിലൂചട ഉണ്ാ
കുന്ന പുതിയ സമ്പേ്ഘടന ഇവചയക്കുറിചച്ചാചകേ ദനാവലിൽ ചർച്ച ചചയ്യുന്നു. പുതുദമാ
ടികോരായ വധുവരന്മാർ പരസ്പരം സവേതന്ത്രമായി ഇടചപടുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണ്, 
മറ്റുള്ളവചര കുറ്റംപറയാചത അവരചട ചതറ്റുകൾ ചപാറുക്കുകയാണ് ദവണ്ത്, ജപധ്യാന
ങ്ങളിലൂചട മതാത്മകജരീവിതം പുലർദത്തണ്ത് ഉത്തരവാേിത്തമാണ് എന്നിങ്ങചനയുള്ള 
ചിന്തകൾ ദമാനികേയിൽ രൂപചപെടുന്നത് ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയിൽ നിന്നും 
ആർജ്ിച്ച വിശവോസപ്മാണങ്ങളുചട അടിസ്ാനത്തിലാണ്. അവൾ കന്യാസ്ത്രരീകൾ 
നല്കുന്ന അനുശാസനങ്ങചള ശിരസാവഹിക്കുന്നു. ക്ഷമ, േയ, വിനയം, ഉപകാരസ്മരണ, 
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സഹജരീവികദളാടുള്ള ആേരവ് തുടങ്ങിയ വക്രസ്തവ മതസങ്കല്പങ്ങൾ രൂപചപെടുത്തിയ 
മാനവികതാദബാധമാണ് ദനാവലിൽ ആഖ്യാനം ചചയ്യചപെടുന്നത്.

ആഖ്യാനത്തിചല റിയലിസം
ഒര ജാനസ്നാന അടിയന്തിരം, ഒര മരണം, ഒര പുല അടിയന്തിരം, ഒര കല്യാണ അടി
യന്തിരം എന്നിങ്ങചന നാലഭാഗങ്ങളിലായി സുഘടിതമായി ആവിഷ്രിക്കുന്ന കൃതിയാണ് 
‘പരിഷ്ാരവിജയം’. യാഥാർത്്യത്തിചറെ ആവിഷ്രണം എന്ന തരത്തിലാണ് ആേ്യകാല
ദനാവലകൾ ആഖ്യാനം ചചയ്യചപെട്ടത്. ദനാവലിചല റിയലിസത്തിചറെ ഭാവകതവേസവേഭാവം 
ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയുചട പ്ദത്യകതയാണ്. ദനാവലിൽ സന്നിഹിതമാകുന്ന 
സാമൂഹികത, ചരിത്ാത്മകത, സമകാലികത, ദേശരീയത, സ്ലഭാവന, ഭാ്, വ്യക്ി
സങ്കല്പം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ആഖ്യാനത്തിൽ റിയലിസചത്ത നിർണ്യിക്കുന്നത് 
(്ാജിദജകേബ്, 2013 :19).

ലത്തരീൻ ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹത്തിചറെ കഥയാണ് ആഖ്യാനം ചചയ്യുന്നത്. ‘വിേ്യാഭ്യാസ
ത്തിൽ അഭിവൃദ്ിപ്ാപികോത്ത സാധാരണകോർക്കുദവണ്ി എളുപെത്തിൽ ഗ്രഹികോവന്ന 
രരീതിയിൽ എഴുതിയ ഒര പ്ദത്യകമാതിരി കഥ’ എന്നാണ് തചറെ ദനാവലിചനക്കുറിച്ച് 
ദചാറിപരീറ്റർ പറയുന്നത്. ഇതരമതസ്രം വക്രസ്തവരിൽ തചന്ന പുത്തൻകൂറ്റുകാരം 
പരിഷ്ാരികളായി ഉന്നതസ്ാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടും ഔന്നത്യം 
പ്ാപികോനാവാത്ത വിഭാഗമാണ് ലത്തരീൻ വക്രസ്തവരദടത്. ‘സമുോയത്തിചറെ പരിഷ്ാ
രാഭിവൃദ്ി, വിേ്യാഭ്യാസവർദ്ന ഇതുകചള ഉദദേശിച്ചും സമുോയം ആ സ്ിതികചളപ്ാപി
കേണചമന്ന് സർവ്വാത്മനാ ആശിച്ചും ചകാണ്് ’ (7) എഴുതചപെട്ട കൃതിയാണിത്.

‘വിേ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദവണ്തുദപാചലയുള്ള അഭിവൃദ്ി പ്ാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർകേ് 
ചപാതുചവ ഉദദേശികേചപെട്ടിട്ടുള്ളതാകയാൽ അവർകേ് എളുപെത്തിൽ ഗ്രഹികോവന്ന സമ്പ്രോ
യത്തിലം രരീതിയിലമാണ് ’ (8) ദനാവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആേ്യകാലദനാവലകളിൽ 
പലതും വായിച്ചുരസികോനായി നിർമ്മികേചപെട്ടവയായിരന്നു. എന്നാൽ യാഥാർത്്യദബാ
ധദത്താചട എഴുതിയ ദസാദദേശ്യകൃതി യാണിത്. വിേ്യാഭ്യാസം, പരിഷ്ാരം എന്നിവയുചട 
ആവശ്യകത ഗ്രഹിപെിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ദനാവലിസ്റിനുള്ളത്. മി്നറിമാർ 
വദരണ്യഭാ്യിൽ നിന്ന് അകലകയും കരീഴാളരചട/സാധാരണകോരചട ഭാ്ദയാട് 
അടുക്കുകയും ചചയ്ിരിക്കുന്നു. വദരണ്യസംസ്കൃതിദയാടുള്ള വിദച്ഛേം ആേ്യകാലദനാവല
കളിൽ ഭാ്ാപരമായ ചിന്തയായി പ്ത്യക്ഷചപെട്ടു. വാചമാഴിദയാട് ദചർന്നുനിൽക്കുന്ന 
ഭാ്യിൽ ദനാവൽ ആഖ്യാനം ചചയ്തു. സാധാരണകോർകേ് സവേരീകാര്യമായ ഭാ്ാതല
ത്തിന് പ്ാമാണ്യം ലഭിച്ചു എന്നത് ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയിചലാന്നാണ്.

ദനാവലിചല റിയലിസത്തിന് ഇതരഘടകങ്ങളുമായും ബന്മുണ്്. വായനകോചര 
ദനരിട്ടഭിസംദബാധന ചചയ്യുന്ന രരീതി/പറച്ചിൽ, ഇതുചവറും കഥയല്ല, സംഭവിച്ച 
കാര്യമാണ് എന്ന് തുടർച്ചയായി ഓർമ്മിപെിക്കുന്ന രരീതി, സ്ലകാലങ്ങളിചലന്നദപാചല 
മാനു്ികബന്ങ്ങളിലം ക്രിയകളിലം മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്ന യാഥാർത്്യപ്തരീതി, സാമൂഹ്യ
വസ്തുതകചള കൃതിയിദലകേ് ഇണക്കുന്ന രരീതി (്ാജിദജകേബ് :2013 : 22) ഇവചയാചകേ 
യാഥാർത്്യദബാധം സൃഷ്ിക്കുന്നു.

നടന്ന സംഭവം എന്ന രരീതിയിലാണ് ആഖ്യാനം. ‘മലയാള കദത്താലികോ ലത്തരീൻ 
ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒര വർദ്ിച്ച സമുോയത്തിൽ ദചർന്ന പൂമംഗലത്ത് എന്ന ദകൾവിദകട്ട 
ഒര തറവാട്ടിൽ ദലാനച്ചൻ എന്നു ദപരായി ഒരാൾ കുദറകാലങ്ങൾക്കുമുദമ്പ ചചല്ലാന
ത്തിനു സമരീപം ഒര ദേശത്ത് ’(23) എന്നു തുടങ്ന്ന കഥ സ്ലകാലങ്ങചള ആഖ്യാനം 
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ചചയ്യുന്നു. ക്രമാനുഗതമായി പുദരാഗമിക്കുന്ന കഥയാണിത്. ആധികാരികാഖ്യാന 
(authorial narrative) മാതൃകയിലള്ള കഥയിൽ പലഘട്ടങ്ങളിലം ബാഹ്യാഖ്യാതാവ് 
(external narrator)വായനകോചര അഭിസംദബാധന ചചയ്യുന്നുണ്്. ‘കഥയുചട തുടകേം 
ദലാനച്ചന് ഒര കടിഞ്ഞൂൽ പുത്ൻ ജനിക്കുന്നതു മുത്കോണ് ’(24) ‘ഇവരചട വരവിചറെ 
കാരണചമന്തായിരന്നുചവന്ന് വായനകോർകേ് ഇദപൊൾ ഊഹികോവന്നതാണദല്ലാ. 
അന്നു അചന്തയുചട മകൾ ദമാനികേയുചട അച്ചാരകേല്യാണമായിരന്നു’(75). ‘ദമാനികേയുചട 
വളർച്ചചയയും വിേ്യാഭ്യാസചത്തയും മറ്റും സംബന്ിച്ചു വായനകോചര അറിയിക്കുന്നതിന് 
ഇവിചട ആവശ്യമാചണന്നും കാണുന്നു’ (82) ഈ അഭിസംദബാധനകൾ ദനാവലിചല 
ആഖ്യാതാവം വായനകോരനും തമ്മിലള്ള ബന്ചത്ത ഉറപെിക്കുന്നു.

ചകാദളാണിയൽ ആധുനികതയും അത് സാംസ്ാരികമണ്ഡലത്തിൽ സംജാത
മാകേിയ സന്ദിഗ്ദ്ധതകളും ദനാവലിൽ പ്തിഫലിക്കുന്നു. തദദേശരീയമായ നന്മകളിൽ 
ചിലതിചന നിലനിർത്തിചകോണ്ടുതചന്ന അധിനിദവശ ആധുനികതചയ സവോംശരീകരി
കോനുള്ള പരിശ്മങ്ങളുചട വിജയമാണ് ‘പരിഷ്ാരവിജയം’ മുദന്നാട്ടു ചവക്കുന്നത്.
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ദനാവലിചല ഭാ്: സാമൂഹികഭാ്ാശാസ്ത്ര പാരായണം
ശരത് ചന്ദൻ

ഗദവ്കൻ, മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാല

ആമുഖം
സാമൂഹികബന്ങ്ങളുചട അടിത്തറ ഭാ്യാണ്. വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾകേ് 

വ്യത്യസ്തമായ ഭാ്കളുണ്്. അതുദപാചല തചന്നയാണ് ഒര ഭാ് വിവിധ ദമഖലകളിൽ 
വവവിധ്യദത്താടുകൂടി ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. ഈ വവവിധ്യം ഓദരാ ജനതയുചടയും ജരീവി
തരരീതികളിൽനിന്നും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്ദത്യകതകളിൽനിന്നും ഉരത്തിരിയുന്നതാണ്. 
ഭാ്ാവവവിധ്യങ്ങചള സമൂഹവമായി ബന്ിപെിച്ചുചകാണ്് പഠിക്കുന്ന ഭാ്ാശാസ്ത്രശാഖ
യാണ് സാമൂഹികഭാ്ാശാസ്ത്രം.

ഒര സമൂഹചത്തക്കുറിദച്ചാ ഏചതങ്കിലചമാര വിഭാഗചത്തക്കുറിദച്ചാ സാഹിത്യത്തിൽ 
ആവിഷ്രിദകേണ്ിവരദമ്പാൾ എഴുത്തുകാർ ആ ജനതയുചട ഭൂമിശാസ്ത്രവം സാമൂഹികവ
മായ പ്ദത്യകതകചള മാത്മല്ല ഭാ്ചയയും സവേരീകരിക്കുന്നു. ചപാതുചവ ഭാ്ാദഭേങ്ങചള 
ഉൾചകോള്ളാചത വവവിധ്യങ്ങചള ചിത്രീകരികോൻ എഴുത്തുകാർകേ് സാധികേില്ല. 
അതുചകാണ്് ഒര ജനതചയ അവതരിപെിക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതിയിചല ഭാ് ആ ജനങ്ങ
ളുചട ഭാ്തചന്നയാകും; ആ ഭാ്യിലൂചട പ്ത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനാവാത്ത സാമൂഹിക 
യാഥാർത്്യങ്ങൾ മനസ്ിലാകോനും കഴിയുന്നു. അതിനായി പഠനവിദധയമാക്കുന്നത് പി. 
വത്ലയുചട ‘ചനല്ല് ’ എന്ന ദനാവലാണ്.

ചനല്ല് എന്ന ദനാവലിചന അടിസ്ാനമാകേി സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രപരമായും—പ്ശ്ന
പരമായ—പ്ത്യയശാസ്ത്രപരമായും പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുചണ്ങ്കിലം സാമൂഹികഭാ
്ാശാസ്ത്രത്തിചറെ രരീതിശാസ്ത്രം ഉപദയാഗിച്ചുചകാണ്ടുള്ള പാരായണം ഉണ്ായിട്ടില്ല. 
അതിനായി ദനാവലിചല ഭാ്ചയക്കുറിച്ചും സാമൂഹികതചയക്കുറിച്ചുമുള്ള മൂല്യ(values)
ങ്ങളാണ് പരിദശാധിക്കുന്നത്. സാമൂഹികചരങ്ങളായി സവേരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിംഗം, ജാതി, 
മതം, ചതാഴിൽ, സന്ദർഭം എന്നിവയും ഭാ്ാചരങ്ങളായി സവേരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വാക്യം, 
പേം (വ്യക്ിനാമങ്ങൾ, സംദബാധനാപേങ്ങൾ, പരാമർശപേങ്ങൾ, ആചാരപേങ്ങൾ, 
വിേ്യാഭ്യാസ നാമങ്ങൾ, ചതാഴിൽപേങ്ങൾ, ഭക്ഷണസൂചകപേങ്ങൾ, ആരാധനാ പേങ്ങൾ, 
വിശവോസസൂചകങ്ങൾ) എന്നിവയുമാണ്. ഇവ തമ്മിലള്ള ബന്ം അപഗ്രഥിക്കുന്നതിലൂചട 
നിഗമനങ്ങളിദലകേ് എത്തുകയും ചചയ്യുന്നു.
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1. ദനാവലം സാമൂഹികജരീവിതവം
നിർവചനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനി്കോത്ത ദനാവൽ, സാമൂഹിക ജരീവിതം അതിചറെ എല്ലാ 
സങ്കരീർണ്തകദളാചടയും അവതരിപെിക്കുന്നു. ദനാവൽ എദപൊഴും അത് രൂപചപെട്ടുവരന്ന 
പ്ദേശത്തിചറെ ചരിത്ം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പുരാവൃത്തങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, നാട്ടറിവകൾ 
എന്നിങ്ങചന നിരവധി ഘടകങ്ങളുചട സവോധരീനത്തിനു വിദധയമായിട്ടുണ്്. മലയാള 
ദനാവലിചറെ ചരിത്ം പരിദശാധിക്കുദമ്പാഴും ഈ വസ്തുതയാണ് വ്യക്മാകുന്നത്. 
ഇതിദനാടു സമാനമായ നിരരീക്ഷണം തചന്ന ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണനും നടത്തിയിട്ടുണ്്. അദദേഹം 
പറയുന്നു; ‘ദനാവചലന്നത് ഒര സാഹിത്യരൂപചമന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒര മുഴുവൻ സാഹി
ത്യദമഖല തചന്നയാണ് എന്ന അഭിപ്ായചത്ത ന്യായരീകരിക്കുന്ന വിധം ഇവിടചത്ത ജരീവി
തത്തിചറെ വവവിധ്യം തചന്നയാണ് ’ (2010:19). ഇതിൽനിന്നും മറ്റ് സാഹിത്യരൂപങ്ങചള 
അദപക്ഷിച്ച് ദനാവലിചറെ ആഖ്യാനമണ്ഡലം വിശാലവം അതിവിപുലവമാചണന്ന് മനസ്ി
ലാകോം. അതുചകാണ്ടുതചന്ന സാമൂഹികജരീവിതചത്ത അതിചറെ എല്ലാ സൂക്ഷതദയാടുംകൂടി 
ആവിഷ്രികോൻ ദനാവലിന് കഴിയുന്നു.

ദനാവലിചറെ ആഖ്യാനമണ്ഡലത്തിദലകേ് സമൂഹഘടനയുമായി ബന്ചപെട്ടുനില്ക്കുന്ന 
നിരവധി ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭാ്യും കടന്നുവരന്നു. ഒര സമൂഹചത്ത അതിചറെ 
പൂർണ്വവവിധ്യങ്ങളിൽ ഉറപെിച്ചുനിർത്തുന്ന പ്ധാന ഘടകങ്ങളിചലാന്ന് ഭാ്യാണ്. 
‘ഭാ്യുചട പരമപ്ാധാന്യം ചകാണ്ടുതചന്ന, അത് സമൂഹത്തിൽ വിവിധതരത്തിൽ, വ്യ
ത്യസ്തരൂപങ്ങളിൽ ഉപദയാഗികേചപെടുന്നു. സമൂഹമില്ലാചത ഭാ്യുണ്ാകാത്തതുചകാണ്് 
സമൂഹചത്ത ഭാ്യിൽനിന്നകറ്റി നിർത്തിചകോണ്ടുള്ള ഭാ്ാപഠനവം സാധ്യമല്ല’ (ഉ്ാ 
നമ്പൂതിരിപൊട്, 1994:22). സാമൂഹിക വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഭാ്ാദഭേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നചത
ന്ന് മനസ്ിലാകോം.

ഭാ്യുചട കലയാണ് ദനാവൽ. ഭാ്യിലൂചട കഥപറയുന്ന ദനാവൽ അതുചകാണ്ടു
തചന്ന ഭാ്യിലൂചടദവണം വ്യത്യസ്ത സമൂഹചത്തയും വ്യക്ികചളയും സൃഷ്ിക്കുവാൻ. 
മലബാറിൽ നടക്കുന്ന ഒര കഥ സൂക്ഷമായി അവതരിപെിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരന്/എഴുത്തു
കാരികേ് തിരവിതാംകൂറിചല ഭാ് ഉപദയാഗികോൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭാ്ാഘടന
യും സമൂഹഘടനയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ചപാരത്തചപെടുനില്ക്കുന്നു. ഈചയാര ചപാരത്തം 
തചന്നയാണ് ദകരളത്തിചല ആചാരഭാ്ചയക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പി.എം. 
ഗിരരീഷും അഭിപ്ായചപെടുന്നത്. അദദേഹം നിരരീക്ഷിക്കുന്നത്, ‘സമകാലരീന സാമൂഹിക
ജരീവിതചത്ത പ്ത്യക്ഷമാദയാ പദരാക്ഷമാദയാ സാഹിത്യം പ്തിനിധാനം ചചയ്യുന്നു. 
അതുചകാണ്് സാഹിത്യം ഒദരസമയം സമൂഹഘടനയുമായും ഭാ്ാഘടനയുമായും ബന്
ചപെട്ടുകിടക്കുന്ന ദമഖലയാണ് ’ (1998:24) എന്നാണ്.

സമൂഹത്തിൽ ജരീവിക്കുന്ന വ്യക്ിയുചട പ്ത്യക്ഷജരീവിതവം മാനസികമായ ചിന്തക
ളുമാണ് ദനാവലിൽ കാണുന്നത്. വ്യക്ിചിന്തകൾകേ് അനുസരിച്ചും സാമൂഹികസാഹച
ര്യങ്ങൾകേ് അനുസരിച്ചും ദനാവൽ മാറുന്നത് സവോഭാവികമാണ്. ഇവചയ എത്ദത്താളം 
സൂക്ഷമായി ചിത്രീകരികോൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഓദരാ ദനാവലിചറെയും മികവ് 
പുലർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളിചലാന്നാണ്. എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഇതിന് കഴിഞ്ഞുചവന്ന് 
വരില്ല. സി.വിയുചട ദനാവലകളിൽ ഈ പ്വണത കാണാം. പിന്നരീടുവന്ന നിരവധി എഴു
ത്തുകാരിൽ ചിലർ ഭാ്ാദഭേങ്ങളിൽ ശ്ദ്പുലർത്തി. ചിലർ അതിചന ഗൗരവമായി 
പരിഗണിച്ചതുമില്ല. പ്ാദേശിക ഭാ്ാദഭേങ്ങളിലൂചട കഥപറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരിൽ 
പ്മുഖരാണ് തകഴി, ബ്രീർ, ഒ.വി. വിജയൻ, എം.ടി., സാറാദജാസഫ് തുടങ്ങിയവർ. 
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ഇവരചട ദനാവലകളിൽ ഒര സമൂഹത്തിചറെദയാ വിഭാഗത്തിചറെദയാ സൂക്ഷജരീവിതം 
ആവിഷ്രിക്കുന്നത് പ്ാദേശിക ഭാ്ാദഭേങ്ങളിലൂചടയാണ്.

ദനാവലിചല കഥാപാത്ങ്ങൾ തമ്മിലള്ള സംഭാ്ണങ്ങളിലൂചട കഥപറയുന്ന 
ദനാവലിസ്റ്, അതിലപരിയായി പാത്സവേഭാവം കൂടിയാണ് വ്യക്മാക്കുന്നത്. ഓദരാ 
കഥാപാത്ത്തിനും സമൂഹത്തിചറെ ഓദരാ പ്തിനിധികളായി മാറാൻ കഴിയുന്നു. ഈ 
കഥാപാത്ങ്ങളുചട സംഭാ്ണത്തിൽ കടന്നുവരന്നത് ആ സമൂഹത്തിചല പ്ത്യക്ഷയാ
ഥാർത്്യങ്ങളാണ്. അവ ദനാവലിസ്റിചറെ മാത്ം ഭാ്ാസൃഷ്ിയാചണന്ന് പറയുവാൻ 
കഴിയില്ല. ഓദരാ കഥാപാത്ദത്താടും താതാത്മ്യം പ്ാപിച്ചുചകാണ്് കഥാപാത്മായി 
മാറുകയാണ് എഴുത്തുകാർ ചചയ്യുന്നത്. അതുചകാണ്ടുതചന്ന ഓദരാ  കഥാപാത്ത്തിചറെയും 
ഭാ്യിലൂചട ദനാവൽ പറഞ്ഞുതരന്നതിലപരിയായിട്ടുള്ള സാമൂഹികാവസ്കൾ മനസ്ി
ലാകോൻ സാധിക്കുന്നു.

2. ചനല്ലിചല സാമൂഹികജരീവിതവം ഭാ്യും
മലബാറിചല തിരചനല്ലിയിചല ആേിവാസി ജനതയുചട കഥ പറയുന്ന ദനാവലാണ് 
പി. വത്ലയുചട ചനല്ല്. എന്നാൽ ഇതിൽ ആേിവാസികളുചട ജരീവിതം മാത്മല്ല, സമരീ
പപ്ദേശത്തുള്ള ഇതര സമുോയങ്ങളുചട ജരീവിതാവസ്കളും സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളും 
കടന്നുവരന്നു. കാടും കാടിചറെ പരിസരത്തുള്ള ജനതയുചട ജരീവിതവമാണ് ചിത്രീകരി
ക്കുന്നചതങ്കിലം ആേിവാസി-സവർണ് വിഭാഗങ്ങൾ കടന്നുവരന്നതിനാൽ പ്ാകൃതം/
ആധുനികം എന്നരീ േവേന്ദവേങ്ങൾ ഈ ദനാവലിൽ പ്തിഫലിക്കുന്നതായി ്ം്ാേ് 
ഹുവസൻ ആമുഖപഠനത്തിൽ നിരരീക്ഷിക്കുന്നു (പു.7). ഈചയാര േവേന്ദവേം തചന്ന ചനല്ലിചല 
ഭാ്യിലം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒര വംശത്തിചറെ ആചാരങ്ങളും വിശവോസങ്ങളും 
ദനാവലിചറെ ആഖ്യാനഘടനയിൽ സവേരീകാര്യമാകണചമങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള 
വരീക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങചനചയാര വരീക്ഷണത്തിചറെ ഭാഗമായി ദനാവലിചല 
ഭാ്യിലം സൂക്ഷത വരത്താൻ പി. വത്ല ശ്ദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ചനല്ലിചല ആഖ്യാനഘടന
യിദലകേ് കടന്ന് ഭാ്യിലൂചട സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്മാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ 
ഏചതല്ലാചമന്ന് പരിദശാധിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ചചയ്യുന്നത്.

2.1. വ്യക്ിനാമങ്ങൾ
പ്ാകൃതം/ആധുനികം എന്ന േവേന്ദവേം ദനാവലിൽ നിലനില്ക്കുന്നതിചനക്കുറിച്ച് സൂചിപെിച്ചു. 
അതിചന സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലള്ളതാണ് ദനാവലിചല കഥാപാത്ങ്ങളുചട ദപരകൾ. 
ഓദരാ വിഭാഗത്തിലമുള്ള വ്യക്ികചള അവരചട ദപരകളിൽനിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ 
സാധിക്കുന്നു. ദനാവലിൽ കടന്നുവരന്ന കഥാപാത്ങ്ങളുചട ദപരകൾ: മല്ലൻ, ചുചണ്ലി, 
ചസയ്്, കുറുമാട്ടി, കുറിച്യൻ ദകളൻ, മാര, ചമ്പ, ചവടികോരൻ ദജാസഫ്, കുറിച്യൻ ചാത്തു, 
കുഞ്ഞിലക്ഷി, ശിവരാമൻ, ചാത്തൻ, സുഭദ്ര, കറുമൻ കാളൻ, സാവിത്ി വാരസ്യാർ, 
ദഗാപാലൻ മൂസ്്, രാഘവൻ നായർ, ദതാമദച്ചട്ടൻ, ദപമ്പി, ോമുവാര്യർ, കരിയൻ, ജവനി, 
ചവള്ളി, ജവരചപെരമൻ, ചപദ്ദുമാരൻ, എളുതചപൊട്ടൻ, മാനി, വട്ട, കുറിച്യൻ കണ്ാമൻ, കാളി, 
ക്ഷുരകൻ ദഗാപാലൻ, തട്ടാൻ ബാപ്പു, ചകാല്ലൻ കൃഷ്ണൻ, മണ്ാൻ രാമൻ, തപാൽ ശിപായി 
നാണു, ചമായ്രീൻ, കുഞ്ഞാലി, വണ്ി കാകേ, എമ്പ്രാശൻ മാധവൻ, മൂപെിൽ നായർ, തമ്മാടി, 
ദഗാപാലൻ നായർ, കരിമി, ദകളു, ഉണ്ിത്തമ്പുരാൻ, ബസവൻ, കുറിച്യത്തി കുമ്പ, ദജാഗി, 
മാരിയമ്മ, കിട്ടുവാര്യർ, ദഗാപാലവാര്യർ, ലക്ഷിക്കുട്ടി വാരസ്യാർ, കരിനരീലകേരിയൻ, 
ചാണ്ി, മണ്ാൻ ബാപ്പു, ഗാർഡ് ശങ്കുണ്ി, പത്മനാഭൻ, അറുമുഖൻ, അപ്പുമൂസ്്, ചമയൻ, 
കൃഷ്ണമാരാർ, മുത്തു, വാസുദേവൻ, പഠാണി, ദതാലാചവള്ളൻ, ോദമാേരൻ എന്നിവയാണ്.
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സമൂഹത്തിചറെ ജാതരീയമായിട്ടുള്ള ദശ്ണരീകരണം അടിസ്ാനമാകേിത്തചന്ന
യാണ് ഇവരചട ദപരകൾ എന്നു മനസ്ിലാകോം. ആേിവാസി ജനതയുചട ദപരകൾ 
അപരിഷ്കൃതചമന്ന് ദതാന്നിക്കുന്ന തരത്തിലള്ള ദ്രാവിഡാംശം ഏറിനില്ക്കുന്ന പേങ്ങളാണ്. 
എന്നാൽ സവർണ്രായിട്ടുള്ളവരചടയും വിേ്യാസമ്പന്നരചടയും ദപരകൾ പരിഷ്കൃതവം 
സംസ്കൃതരീകരിച്ചവയുമാചണന്ന് കാണാം. ആേിവാസി-സവർണ്വിഭാഗങ്ങളുചട ഇടയിൽ 
വരന്ന ചില വിഭാഗങ്ങചള അവരചട ജാതിനാമം ദചർത്താണ് വിളിക്കുന്നത്. കുറിച്യൻ, 
മണ്ാൻ, ക്ഷുരകൻ, തട്ടാൻ, ചകാല്ലൻ എന്നരീ വിഭാഗങ്ങചളയാണ് ജാതിനാമം കഴിഞ്ഞ് 
ദപരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ജാതികോരചട ദപരിനുദശ്മാണ് അവരചട ജാതിനാമം 
ദചർക്കുന്നത്. ഇവർകേ് ജാതിനാമം ദചർത്തുവിളിക്കുന്നത് ദശ്ഷ്ഠമായി ദതാന്നുചമങ്കിലം 
താദഴകേിടയിലള്ളവർകേ് അങ്ങചനയല്ല. അതുചകാണ്ടുതചന്ന അവചര ജാതിയുചട അടി
സ്ാനത്തിൽ ചൂ്ണം ചചയ്യുന്നതിനും മാനസികമായി തളർത്തുന്നതിനും കൂടിയാണ് 
ദപരിനുമുൻപുതചന്ന ജാതിനാമം ദചർത്തുവിളിക്കുന്നത്.

പണ്് ജാതിനാമങ്ങൾ ഓദരാ വിഭാഗത്തിചറെയും ചതാഴിലമായി ബന്ചപെട്ടായിര
ന്നു നിലനിന്നിരന്നത്. ചതാഴിൽ നാമങ്ങളായാണ് ചകാല്ലൻ, തട്ടാൻ, ക്ഷുരകൻ എന്നി
ങ്ങചനയുള്ള പ്ദയാഗങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ചിരന്നത്. പിന്നരീട് അത് ജാതിനാമങ്ങളായി മാറു
കയായിരന്നു. ദനാവലിൽ ചതാഴിൽനാമം ദചർത്ത് വിളിക്കുന്ന മറ്റുചില ദപരകൾ കൂടി 
കാണാം. തപാൽ ശിപായി നാണു, ചവടികോരൻ ദജാസഫ് എന്നിവയാണവ. ജാതിമത 
വ്യത്യാസത്തിചറെ അടിസ്ാനത്തിലള്ളവ കൂടിയാണ് മുകളിൽ സൂചിപെിച്ച ദപരകചളല്ലാം. 
ചമായ്രീനും ചസയ്തും ഏത് മതത്തിലാണ് എന്നും ദജാസഫം ചാണ്ിയും ഏതുമതത്തിലാണ് 
വിശവേസിക്കുന്നചതന്നും അവരചട ദപരകൾ വ്യക്മാക്കുന്നു.

2.2. സ്ത്രരീ-പുര്വ്യത്യാസം
മുകളിൽ സൂചിപെിച്ച ദപരകളിൽനിന്നും സ്ത്രരീപുര്വ്യത്യാസം വ്യക്മാണ്. ദപരിചറെ 
സവേഭാവവം പ്ദത്യകതയുമാണ് സ്ത്രരീപുര്നാമങ്ങചള ദവറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. ദനാവലിചല 
മല്ലൻ, കുറിച്യൻ ദകളൻ, ചവടികോരൻ ദജാസഫ്, കുറിച്യൻ ചാത്തു, ശിവരാമൻ, 
ദഗാപാലൻമൂസ്്, ചാത്തൻ, രാഘവൻ നായർ, ദതാമദച്ചട്ടൻ, ോമുവാര്യർ, ചകാല്ലൻ 
കൃഷ്ണൻ, കരിയൻ, ജവരചപെരമകൻ, ചപാദേട്ടമാരൻ, എളുതചപൊട്ടൻ, കുറിച്യൻ കണ്ാമൻ, 
ക്ഷുരകൻ ദഗാപാലൻ, മണ്ാൻ രാമൻ, തപാൽ ശിപായി നാണു, ചമായ്രീൻ, കുറുമൻ കാളൻ, 
എമ്പ്രാശൻ, മാധവൻ, മൂപെിൽ നായർ, ദഗാപാലൻ നായർ, കാളൻ ദകളു, ഉണ്ിത്തമ്പുരാൻ, 
ബസവൻ, കിട്ടുവാര്യർ എന്നിങ്ങചനയുള്ള നാമങ്ങൾ പുര്നാമങ്ങളാചണന്ന് ദപരിചറെ 
അവസാനം കടന്നുവരന്ന ‘അൻ’ പ്ത്യയം ഉപദയാഗിച്ച് എളുപെത്തിൽ മനസ്ിലാകോം. 
‘അൻ’ പ്ത്യയം ഇല്ലാത്തതും ‘ഇ’ പ്ത്യയം വരന്നതുമാണ് സ്ത്രരീനാമങ്ങളിലധികവം. 
കുറുമാട്ടി, കുഞ്ഞുലക്ഷി, സാവിത്ി, ദപമ്പി, ജവനി, ചവള്ളി, കാളി, കരിമി, ലക്ഷിക്കുട്ടി 
എന്നിങ്ങചനയുള്ള നാമങ്ങൾ ദകൾക്കുന്ന മാത്യിൽ സ്ത്രരീനാമങ്ങളാചണന്ന് തിരിച്ചറിയാം. 
ഇതുകൂടാചത ദനാവലിൽ ഉപദയാഗിക്കുന്ന സ്ത്രരീ നാമങ്ങളാണ്. മാര, ചമ്പ, സുഭദ്ര, വട്ട, 
കുമ്പ മുതലായവ. ഈ നാമങ്ങളുള്ള വ്യക്ികചള അവരചട ജാതിനാമം ദചർക്കുദമ്പാൾ 
കടന്നുവരന്ന ‘ഇ’ പ്ത്യയം ഉപദയാഗിദച്ചാ അവരചട സംദബാധനാ പേങ്ങളിലൂചടദയാ 
സ്ത്രരീകളാചണന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം നാമങ്ങൾ പുര്ന്മാർകേ് ഇടാ
റുമില്ല. ചുരകേത്തിൽ സ്ത്രരീയ്കം പുര്നും ഓദരാ സമൂഹത്തിലം അവരചട സാമൂഹിക 
വ്യത്യാസങ്ങൾകേനുസരിച്ച് നാമങ്ങളും തരംതിരിച്ച് നല്ിയിട്ടുചണ്ന്ന് കാണാം. (വളചര 
അപൂർവ്വമായി ഇതിനപവാേമായി ചൂണ്ികോണികോൻ സാധിക്കുന്ന ചില ദപരകളും 
ഭാ്യിലണ്് ).
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2.3. സംദബാധനാപേങ്ങൾ
വ്യക്ികൾ തമ്മിൽ സംഭാ്ണത്തിദലർചപെടുദമ്പാൾ പരസ്പരം വിളിക്കുന്ന ദപരകളാണ് 
സംദബാധനാപേങ്ങൾ. സമൂഹജരീവിയായ മനു്്യന് സംദബാധനാപേങ്ങളുചട പ്ദയാഗം 
കൂടിദയതരീരൂ. ഏചതാര സമൂഹത്തിലം പരസ്പരം ബഹുമാന സൂചകമാദയാ അല്ലാചതദയാ 
നിരവധി സംദബാധനാപേങ്ങളും ഉണ്ാവാറുണ്്. ഈ ദനാവലിചല പല തരത്തിലള്ള 
സംദബാധനാപേങ്ങളുചട പിന്നിലള്ള സാമൂഹികാന്തരരീക്ഷമാണ് തുടർന്ന് പരിദശാധി
ക്കുന്നത്.

2.3.1. അടിയാളരചട സംദബാധനാപേങ്ങൾ
ദനാവലിചല ഏറ്റവം താഴ്ന്ന വിഭാഗമായ അടിയാളർ സമൂഹത്തിചല സവർണരായ നായർ, 
നമ്പൂതിരി, വാര്യർ മുതലായ വിഭാഗത്തിലള്ള പുര്ന്മാചര ‘തമ്പ് രാൻ’ എന്നും സ്ത്രരീകചള 
‘തമ്പ്രാട്ടി,’ ‘മനയമ്മ,’ ‘തിരദവാളമ്മ’ എന്നിങ്ങചനയുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. അടിയാളർ മറ്റ് 
വിഭാഗത്തിലള്ളവചര ജാതിനാമദത്താടുകൂടി ദപരതചന്നയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവർകേ് 
കൂടുതൽ വിദധയതവേമുള്ളത് നായർ, നമ്പൂതിരി, വാര്യർ വിഭാഗങ്ങദളാടാണ്. അവരചട 
കരീഴിലാണ് ഇവർ ദവല ചചയ്യുന്നത്. അതുചകാണ്ടുതചന്ന അവദരാട് കൂടുതൽ ഭക്ിയും 
ബഹുമാനവം പ്കടിപെിക്കുന്നു.

അടിയാളരായിട്ടുള്ള പുര്ന്മാർ സ്ത്രരീകചള ‘മ,’ എന്നും സ്ത്രരീകൾ പുര്ന്മാചര ‘വ’ 
എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിദലതുദപാചലതചന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് 
ഇവരചട സംദബാധനാപേങ്ങളും മാറുന്നുണ്്. ആേിവാസികൾ ചിറ്റപെചന ‘കൂളിയപെൻ’ 
എന്നും ചിറ്റമ്മചയ ‘കൂളിയമ്മ’ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്.

2.3.2. ദമലാളരചട സംദബാധനാപേങ്ങൾ
ദമലാളരായ സവർണ്വിഭാഗം ആേിവാസി വിഭാഗത്തിലള്ളവചര ‘നരീ’ എന്നാണ് വിളി
ക്കുന്നത്. ചില സന്ദർഭത്തിൽ ‘പന്നി’ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ദകാപം വരദമ്പാഴും ദേ്്യചപെ
ടുദമ്പാഴുമാണിത്. ആേിവാസികദളാടുള്ള ദമലാളരചട മദനാഭാവവം അധരീശതവേവമാണ് 
ഈ സംദബാധനകളിൽനിന്നും വ്യക്മാകുന്നത്. മറ്റുള്ള താഴ്ന്ന ജാതികോചര ഇവർ ജാതി
ദപെരിനുദശ്ം വ്യക്ിനാമം കൂട്ടിയാണ് സംദബാധന ചചയ്യുന്നത്. സവർണ്രായിട്ടുള്ളവർ 
പരസ്പരം ജാതിദപെര് മാത്ം ഉപദയാഗിച്ചും ദപരിനുദശ്ം ജാതിദപെര് ദചർത്തും വിളി
ക്കുന്നു. പരസ്പരം ബഹുമാനദത്താടുകൂടിയാണ് ഈ സംദബാധനകൾ. ദമലാളർ അവരചട 
സ്ത്രരീകചളയും കുട്ടികചളയും ദപരാണ് വിളിക്കുന്നത്.

2.4. പരാമർശപേങ്ങൾ
ഒര വ്യക്ിചയക്കുറിച്ച് മൂന്നാമചതാരാദളാടു സംസാരിക്കുദമ്പാഴും പരിചയചപെടുത്തി ചകാടു
ക്കുദമ്പാഴും ഉപദയാഗിക്കുന്ന പേങ്ങളാണ് പരാമർശപേങ്ങൾ. സംദബാധനാപേങ്ങളിൽ 
പലതും പരാമർശത്തിനായും ഉപദയാഗികോറുണ്്. ആേിവാസിജനത അവരചട അമ്മചയ 
ബഹുമാനസൂചകമായി പരാമർശിക്കുന്നത് ‘അവ്വ’ എന്നാണ്. അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ 
‘തള്ള’ എന്നും ഉപദയാഗിക്കുന്നു. ഭാര്യചയക്കുറിച്ച് അവർ ‘റാട്ടി’ എന്നാണ് പരാമർശി
ക്കുന്നത്. കുടുംബകോരണവചര അഥവാ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവം മുതിർന്ന പുര്ചന 
‘കാരണവർ’ എന്നുപറയുന്നു. കുടുംബകോരണവരചട ഭാര്യചയ ‘ചചമ്മരകോരത്തി’എന്നും 
പറയുന്നു. അവരചട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ചചമ്മരകോരത്തികേ് പ്ദത്യക സ്ാനമാ
ണുള്ളത്.
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ദനാവലിചല സവർണ്വിഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവചരക്കുറിച്ച് പരാമർശികോൻ ദപദരാ, 
ജാതിനാമദമാ രണ്ടുംകൂടി ദചർദത്താ ഉപദയാഗിക്കുന്നു.

2.5. ആചാരഭാ്
‘ആേരവം വിനയവം പ്കടിപെിക്കുന്നതിനുള്ള ആചാരഭാ് അതിചറെ സവിദശ്തകൾ 
നിലനിർത്തുന്നത് മുഖ്യമായും സംദബാധനാപേങ്ങളിലാണ്. േിനചര്യകൾ, ഗൃഹം, ചിട്ടകൾ, 
ചടങ്കൾ തുടങ്ങിയവചയ കുറിക്കുന്ന ദപരകളിലം ഇത് കൃത്യമായി പാലികേചപെടുന്നു’ 
(ഗിരരീ്്, 1998:14). ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾകേ് അനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനവം വിദധയതവേവം 
ഭാ്യിലൂചട പ്കടിപെിക്കുന്നത് ദനാവലിലം വ്യക്മാണ്. വിവിധ വി്യങ്ങളുമായി 
ബന്ചപെട്ട ആചാരഭാ്യാണ് ചുവചട പരിദശാധിക്കുന്നത്.

2.5.1. വാസസ്ലങ്ങൾ
ഓദരാ വിഭാഗത്തിനും ജാതിമത വ്യത്യാസത്തിചറെ അടിസ്ാനത്തിൽ അവരചട വാസ
സ്ലത്തിന് വ്യത്യസ്ത ദപരകളാണുള്ളത്. ദനാവലിൽ നമ്പൂതിരിയുചട വാസസ്ലം ‘മന,’ 
‘ ഇല്ലം’ എന്നിങ്ങചന മാറിമാറി ഉപദയാഗിച്ചുകാണുന്നു. വാര്യരചട വരീടിചന ‘വാരിയം’ 
എന്നും നായരദടത് ‘വരീട് ’ എന്നും സൂചിപെിക്കുദമ്പാൾ ആേിവാസി വിഭാഗം താമസിക്കു
ന്നത് ‘ചചറ്റ’, ‘കുള്ള്,’ ‘മുളചഞ്റ്റ,’ ‘മൺകൂര’ എന്നിങ്ങചനയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കുറിച്യർ 
ദപാലള്ള മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുചട വാസസ്ലത്തിന് ‘കുടി’ എന്നപേം ദചർത്ത് ജാതിനാമമാണ് 
ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. ‘കുറിച്യക്കുടി’, ‘തട്ടാക്കുടി’ എന്നിങ്ങചനയാണ് അവചയ വിളിക്കുന്നത്.

2.5.2. ചടങ്കൾ
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലം ജരീവിതരരീതിയിലം ആേിവാസി-സവർണ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ 
വലിയ അന്തരമാണുള്ളത്. അവരപദയാഗിക്കുന്ന ഇത്തരം പേങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. 
എന്നാൽ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരദപാചലയുള്ള പല ചടങ്കളിലം ആചാരഭാ്യുചട 
സവോധരീനം ശക്മായി കാണാം. വിവാഹമാണ് അവയിചലാന്ന്. ഉയർന്ന ജാതികോരചട 
വിവാഹചത്ത ‘ദവളി’ എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആേിവാസി ജനതയുചട 
വിവാഹം ‘ചകട്ട് ’ എന്നുമാണ് അിറയചപെടുന്നത്. മരണാനന്തരം ചചയ്യുന്ന ക്രിയകൾകേ് 
ആേിവാസികൾ ‘ശാസ്ത്രം ചചാല്ലിവിടൽ’ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സവർണർ ഇതിന് 
‘ദശ്ക്രിയ’ എന്നും പറയുന്നു.

2.5.3. വസ്തു നാമങ്ങൾ
പണവം മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചചറിയ തുണിസഞ്ികേ് ആേിവാസികൾ ‘ചരീരം’ 
എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദത സഞ്ി സവർണ്ർ ഉപദയാഗിക്കുദമ്പാൾ അതിചന 
‘സഞ്ി’ എന്നുതചന്ന പറയുന്നു. അതുദപാചല തചന്നയാണ് ദമലാളന്മാർ ഉടുക്കുന്നത് ‘മുണ്ടും 
്ർട്ടും’ എന്നു പറയുദമ്പാൾ ആേിവാസിയുദടതിചന ‘ദചല,’ ‘പുടവ,’ ‘ചിചന്ത,’ ‘കുപൊയം’ 
എന്നിങ്ങചനയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്.

2.6. വിേ്യാഭ്യാസ സൂചകങ്ങൾ
കാട്ടിലം പരിസരപ്ദേശങ്ങളിലമായി വസിക്കുന്ന ആേിവാസി വിഭാഗത്തിന് വിേ്യാ
ഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവരചട സംസാരഭാ്യിൽനിന്നുതചന്ന മനസ്ിലാകോം. 
വിേ്യാഭ്യാസം ദനടിയിട്ടുള്ളവർ പ്ാകൃതത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന മാനകമലയാ
ളമാണ് ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. ഇവിചടയുള്ള ആേിവാസികൾ ഉപദയാഗിക്കുന്ന ഏതാനും 
പേങ്ങളാണ്: കവഞ്ഞാ=കഴിദഞ്ഞാ, ഞാങ്കൂചട = ഞങ്ങളുചട, ശുചണ്ലി = ചുചണ്ലി, നിങ്കു = 
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നിചന്ന, ഉറാങ്കി = ഉറങ്ങി, ദബദണാ = ദവദണാ, ഞാള് = ഞങ്ങള്, ചരീവിക്കുക = ജരീവിക്കുക, 
വാറ് = ഗർഭം, നാനു = ഞാൻ എന്നിവ.

ആേിവാസികൾക്കുമാത്മല്ല ഈ പ്ദേശത്തുള്ള സവർണ്രായിട്ടുള്ളവർക്കും ദവണ്ത് 
വിേ്യാഭ്യാസം ലഭികോൻ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല എന്ന് സാവിത്ി വാരസ്യാരചട വാക്കുകളിൽനി
ന്നും മനസ്ിലാകോവന്നതാണ്. അവർ പറയുന്നു: ‘ഇവിചടചയാര പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയാൽ 
രാഘവൻ നായർക്കു പുണ്യമുണ്ാവം’, ‘എചറെ കുട്ടികചളചയങ്കിലം ഈ ചപാട്ടകേിണറ്റിൽ 
നിന്നു ചപാകേിചയടുക്കൂ’ (പു.60) എന്നിങ്ങചന. കാട്ടിലം കാടിദനാടു ദചർന്ന പ്ദേശങ്ങളിലം 
കൃ്ിചചയ്് ജരീവിക്കുന്ന ഈ പ്ദേശചത്ത ജനതയ്ക് കാര്യമായ വിേ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല 
എന്ന് അവരചട ഭാ്യിൽനിന്നും മനസ്ിലാകോം.

2.7. ചതാഴിൽ പരാമർശങ്ങൾ
തിരചനല്ലിയിചല പ്ധാന ചതാഴിൽ കൃ്ിതചന്നയാചണന്ന് ഈ ദനാവലിൽ ആവർ

ത്തിച്ചുവരന്ന വയൽ, പുഞ്കേണ്ം, ദവല, കലപെ, ഞാറ്റുവടികൾ, പത്തായം, ചകായ്ത്, 
ഉഴുക, വല്ലിചകാടുക്കുക, പാട്ടം, കാവൽ പന്തലകൾ എന്നിങ്ങചനയുള്ള പേങ്ങളിൽനിന്നും 
മനസ്ിലാകോം. എന്നാൽ കൃ്ിസ്ലങ്ങൾ ദമലാളരായിട്ടുള്ളവരചട ഉടമസ്തയിലം 
ആേിവാസികൾ ചവറും കൂലികളാചണന്നും ‘അടിമപെണം’ എന്ന പേത്തിലൂചട മനസ്ിലാ
കോം. മാത്മല്ല അടിയാളരചട ഇടയിൽ ഉപദയാഗിക്കുന്ന മറ്റുചില പേങ്ങൾ ഇതിചന 
ഊട്ടിയുറപെിക്കുന്നതുമാണ്. അവ: ‘കുണ്ൽ’ = അടിയാന്മാർകേ് ആണ്റുതിയിൽ അവകാ
ശമായി കിട്ടുന്ന ചനല്ല്, ‘വല്ലികിട്ടുക’ = വരീതം കിട്ടുക, ‘ചകാരമ്പ് ’ = മഴയത്തു വയൽപെണി 
ചചയ്യുന്നവർ ചൂടുന്ന ഒര തരം കുട, ‘ചകാമ്മ’ = ചനല്ലിടുന്ന വലിയ വരീപെയുചട ആകൃതിയിലള്ള 
മുളങ്കുട്ട. സവർണ്രചടയും അവർണ്രചടയും ഉപജരീവനമാർഗ്ഗം ചപാതുചവ ചനൽകൃ്ി
യാണ് എന്ന് അവരചട ഭാ്യിലൂചട മനസ്ിലാകോം.

ദനാവലിൽ മചറ്റാരിടത്ത് വാരസ്യാചരക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്കാരമാണ്; ‘…. 
പിന്നരീട് കാത്തിരിപൊണ്. നിദവേ്യദച്ചാറിന്, വിശന്നു കാരയുന്ന കുട്ടിയുചട വായിൽ 
പാലില്ലാത്ത മുല തിരകിചകോടുക്കുന്നു. ഇത് സാവിത്ി വാരസ്യാരചട മാത്ം കാര്യമല്ല’ 
(പു. 60). ഇതിൽനിന്ന് അവർ അനുഭവിച്ച ോരിദ്ര്യവം കഷ്പൊടുകളും ഒപെം വാര്യരചട 
ദക്ഷത്ത്തിചല ദജാലിയും വ്യക്മാക്കുന്നു. ‘ചസയ്ിചറെ ചായകേട’, ചമായ്രീചറെ പരീടിക’ 
എന്നിങ്ങചന ദനാവലിൽ പരാമർശിച്ചു കാണുന്നതിൽനിന്നും മുസരീങ്ങളുചട ചതാഴിൽ 
പരമ്പരാഗതമായ കച്ചവടം തചന്നയാചണന്ന് മനസ്ിലാകോം. മാത്വമല്ല, ഒരിടത്ത് ചസയ്് 
പറയുന്നുമുണ്്, ‘മണ്ം ഞാനും ഇണങ്ങില്ല നായദര, കദച്ചാടാണ് ഞമ്മക്കു പടദച്ചാൻ തന്ന 
ജരീവിതമാർഗ്ഗം’ (പു.310). പണ്ടുചതാട്ടുതചന്ന മുസരീങ്ങൾ കച്ചവടകോരാണ് എചന്നാരധാരണ 
സമൂഹത്തിൽ പരചകേയുണ്്. ചപാതുചവ അത് ശരിയുമാണ്. ഇവിചടയും അതാണ് വ്യക്
മാകുന്നത്.

2.8. ഭക്ഷണപോർത്ങ്ങൾ
കാട്ടിലം സമരീപപ്ദേശങ്ങളിലം ചനൽകൃ്ി ചചയ്തു ജരീവിക്കുന്ന ഒര ജനതയുചട 

ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അരിയാഹാരം സാധാരണമാണ്. ജാതിയുചടയും സാമൂഹികാവസ്
കളുചടയും അടിസ്ാനത്തിൽ ദനാവലിചല ദമലാളന്മാരം കരീഴാളന്മാരം വ്യത്യസ്തമായ 
ഭക്ഷണപോർത്ങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നചതന്ന് അവരചട ഭാ് വ്യക്മാക്കുന്നു. ചകായ്ത 
കഴിഞ്ഞുള്ള ഏതാനും നാളുകളിൽ മാത്മാണ് കരീഴാളരചട ജരീവിതത്തിൽ ‘ദചാറും’ 
‘കഞ്ഞിചവള്ളവം’ കടന്നുവരന്നത്. വേനംേിന ജരീവിതത്തിൽ അവരചട ആഹാരപോർ
ത്ങ്ങളായി ഭാ്യിൽ കടന്നുവരന്ന പേങ്ങളാണ് ‘അരികേിഴങ്ങ് ’, ‘നാരങ്ങൽ കിഴങ്ങ് ’, 
‘താള് ’, ‘ചകേ’, ‘ഞണ്് ’, ‘മരീൻ’, ചദപൊ ഇലദയാ’ എന്നിങ്ങചനയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ. 
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വയലിൽ പണിക്കുദപാകുന്ന ഒര വിഭാഗത്തിചറെ ആഹാരക്രമത്തിൽ അരിയാഹാരമില്ല 
എന്നു വരികയും അവർ പട്ടിണി അനുഭവിക്കുകയും ചചയ്യുദമ്പാൾ സവർണ്രായ ദമലാളർ 
നടത്തുന്ന ചൂ്ണത്തിചറെ ആകേമാണ് വ്യക്മാകുന്നത്.

ദമലാളരചട ഭക്ഷണശരീലങ്ങളിൽ എന്നും ‘ദചാറും കറികളും’ കടന്നുവരന്നു. മാത്മല്ല, 
‘ചനചയ്യാഴിച്ചു ചുട്ട ദോശ’ മുതലായ അരിയാഹാരങ്ങളും അവരചട ഭാ്യിൽ കാണാം.

2.9. ആരാധനാപേങ്ങൾ 
ദനാവലിചല രണ്് വിഭാഗങ്ങളുചടയും ദേവരീദേവന്മാരചട നാമങ്ങളിൽനിന്നും അവർ ഏത് 
വിഭാഗത്തിലള്ളവരാചണന്നും ദ്രാവിഡാരാധനാക്രമമാദണാ ആര്യാരാധനാക്രമമാദണാ 
തുടരന്നചതന്നും മനസ്ിലാകോൻ സാധിക്കുന്നു. ആേിവാസികളായ അടിയാളർ എദപൊഴും 
ഈശവേരചന വിളിക്കുന്നത് ‘മലങ്കാരി ദേവദത...’ ‘ചാമുണ്ി...’ എന്നിങ്ങചനയാണ്. എന്നാൽ 
സവർണ്രായിട്ടുള്ള മറ്റുവിഭാഗങ്ങളുചട ദേവരീദേവന്മാരിൽനിന്ന് അവരചട വിശവോസവം വ്യ
ക്മാകുന്നു. അവർ ‘ഭഗവാദന,’ ‘ഈശവേരാ,’ ‘ദേവരീ മഹാമാദയ,’ ചകാട്ടിയൂരദമ്മ’ എന്നിങ്ങ
ചനയാണ് വേവചത്ത വിളിക്കുന്നത്, ആേിവാസികൾകേിടയിൽ മാത്ം കാണുന്ന ‘ഖദേിക’ 
എന്ന പേത്തിൽനിന്നും അവരചട വിശവോസങ്ങളും ആരാധനാരരീതിയും എത്ദത്താളം 
തരീവ്രമാചണന്ന് മനസ്ിലാകോം.

2.10. വിശവോസസൂചകങ്ങൾ
ഒര കാലത്ത് സമൂഹത്തിലണ്ായിരന്ന ചതാട്ടുകൂടായ്യും തരീണ്ിക്കൂടായ്യും സൃഷ്ിച്ച ചില 
വിശവോസങ്ങൾ തിരചനല്ലിയിലണ്് എന്ന് വ്യക്മാക്കുന്ന സന്ദർഭം ദനാവലിൽ കാണാം. 
താഴ്ന്ന ജാതികോർ ചതാട്ടാദലാ വരീട്ടിൽ പ്ദവശിച്ചാദലാ അശുദ്മാകുചമന്നും കളങ്കം 
വരീഴുചമന്നും മറ്റുമുള്ള വിശവോസങ്ങൾ ഇവിചട നിലനിന്നിരന്നു. അത്തരം വിശവോസങ്ങചള 
തുറന്നുകാട്ടുന്ന പ്ദയാഗങ്ങളാണ്; ‘നായരൂട്ടരീചട എച്ചിപ്ാവില ഇവ്ട് ചത്ത പാത്ത്തിൽ 
ചതാടരത് ’, ‘നാനു അരിവച്ചാ, തമ്പ് രാ തിന്നുവാ?’ ഈ രണ്് വാക്യങ്ങളിചലയും ഭാ്യുചട 
വശലിയും സൂചനകളും ചവച്ച് ഏത് വിഭാഗത്തിലള്ളവർ പറയുന്നതാചണന്നും എന്തിനു
ദവണ്ി പറയുന്നതാചണന്നും വ്യക്മാണ്.

2.11. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്ദത്യകതകൾ
കാട്ടിലം കാടിദനാടു ദചർന്നുകിടക്കുന്ന പ്ദേശത്തുമാണ് തങ്ങൾ ജരീവിക്കുന്നചതന്ന് വ്യ
ക്മാകേിത്തരന്ന ചില പ്ദയാഗങ്ങൾ ദനാവലിലണ്്. അതിൽ ഒന്നാണ്, ‘മൂന്നു േിവസങ്ങ
ളിചല പത്ം ഒന്നിച്ചു വന്നദപൊൾ ആേ്യം അത്ഭുതം ദതാന്നി’ എന്ന വാക്യം. കാട്ടിലാണ് 
വസിക്കുന്നചതന്ന് വ്യക്മാക്കുന്ന പേങ്ങളാണ് ആേിവാസികളും ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. 
അവർ ഉപദയാഗിക്കുന്ന ചില ഉപമകൾ ഇങ്ങചനയാണ്: ‘വരീട്ടികോതൽ ദപാലിരിക്കുന്ന’ 
(കാട്ടിചല പ്ധാന ഉറപ്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിചലാന്നാണ് ഈട്ടി), ‘ആന ചവട്ടിയ വാഴപെിണ്ി 
ദപാചല’ (ആന ഇറങ്ന്ന പ്ദേശമാണ് എന്നും അവരചട ഭരീതിയും കൃ്ിനാശവം എല്ലാം 
വ്യക്മാകുന്നു). ഇതുകൂടാചത ‘കന്നുകാലിപൊത’, ‘ആനച്ചാല് ’ എന്നരീ പേങ്ങളും ആ പ്ദേ
ശത്തിചറെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്ദത്യകതകൾ വ്യക്മാക്കുന്നവയാണ്.

ഓദരാ പ്ദേശത്തിനും ഓദരാ വിഭാഗത്തിനും അവരചട ജരീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ
കേനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഭാ്ാദഭേങ്ങൾ ഉചണ്ന്നുകാണാം. ഒര വിഭാഗത്തിലള്ള ജനങ്ങൾ 
തമ്മിലള്ള സംഭാ്ണത്തിലം മറ്റുള്ളവരമായുള്ള സംഭാ്ണത്തിലം ഒട്ടനവധി വവവി
ധ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭൂമിശാസ്ത്രവം കാലവം സന്ദർഭവചമല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 
ഭാ്ചയ സവോധരീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. സാംസ്ാരിക വവവിധ്യങ്ങൾ  ഉൾചകോള്ളുന്ന 
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ദകരളത്തിൽ ഓദരാസമൂഹത്തിനനുസരിച്ചും ഭാ്യിൽ വവവിധ്യങ്ങൾ കാണാൻ 
സാധിക്കും. അങ്ങചനയുള്ള ഓദരാ സമൂഹത്തിചറെയും കഥപറയുന്ന ദനാവലിൽ ആ പ്
ദേശചത്ത ജനതയുചട ജരീവിതചത്ത ആവിഷ്രിക്കുന്നദതാചടാപെം അവരചട ഭാ്ചയയും 
അവതരിപെിക്കുന്നു. അങ്ങചന ഭാ്യുചട പ്ദത്യകതകളിലൂചടയും പ്ദയാഗവവവിധ്യങ്ങ
ളിലൂചടയും അവരചട ജരീവിതസാഹചര്യങ്ങചളക്കുറിച്ച് മനസ്ിലാകോനും സാധിക്കുന്നു.

3. ഉപസംഹാരം
പി. വത്ലയുചട ചനല്ല് എന്ന ദനാവലിചന അടിസ്ാനമാകേി, അതിൽ ചിത്രീകരി
ച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുചട ഭാ്യിൽ എത്ദത്താളം അവരചട ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ 
കടന്നുവരന്നു എന്നുള്ള അദനവേ്ണമാണ് ഈ പഠനം. സാമൂഹിക ഭാ്ാശാസ്ത്രത്തിചറെ 
കാഴ്ചപൊടിലൂചട ഈ ദനാവലിചന അപഗ്രഥനം നടത്തിയദപൊൾ കചണ്ത്തിയ നിഗമന
ങ്ങചള താചഴ ദക്രാഡരീകരിക്കുന്നു.

3.1. സമൂഹത്തിചറെ ഭാ്ാദഭേങ്ങചള, അതാതു സമൂഹത്തിചറെ ഉല്പന്നങ്ങളായ ദനാവല
കളിലൂചട കചണ്ത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലൂചട ആ ജനതയുചട ഭൗതികസാഹ
ചര്യങ്ങളും മനസ്ിലാകോൻ കഴിയുന്നു.

3.2. ദനാവലിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തിരചനല്ലിയിചല ജനങ്ങചള പ്ധാനമായും 
രണ്് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരികോം. ദമലാളരം കരീഴാളരം വ്യത്യസ്ത ജരീവിത
രരീതിയാണ് ദനാവൽ ആവിഷ്രിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള 
അസമതവേങ്ങചള ഭാ്ാപ്ദയാഗങ്ങളിലൂചട

3.3. ജാതിയുചടയും ചതാഴിലിചറെയും അടിസ്ാനത്തിലള്ള സാമൂഹികദശ്ണരീകരണ
ത്തിൽ വ്യക്ിനാമങ്ങൾ ദപാലം ദവറിട്ടു നില്ക്കുന്നു.

3.4. ആേിവാസി വിഭാഗം തങ്ങളുചട ഭാ്യിലൂചട ദമലാളദരാടുള്ള വിദധയതവേം വ്യ
ക്മാക്കുന്നു. ദമലാളരചട ഭാ്യിലം താദഴകേിടയിലള്ളവദരാടുള്ള അവരചട 
മദനാഭാവവം കാഴ്ചപൊടുകളും പ്കടമാണ്.

3.5. ദമലാളർ തങ്ങളുചട ആവശ്യങ്ങൾക്കുദവണ്ി മാത്ം ഉപദയാഗിക്കുന്ന ഉപകര
ണങ്ങൾ മാത്മാണ് ആേിവാസികൾ എന്ന് ‘അടിമപെണം’ ദപാലള്ള പേങ്ങൾ 
വ്യക്മാക്കുന്നു.

3.6. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്ദത്യകതകൾദപാലം ഒര ജനതയുചട ജരീവിതചത്ത സവോധരീ
നിക്കുന്നു. ഇത് അവരചട ഭാ്യിലൂചട പ്തിഫലിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു.

3.7. തിരചനല്ലിയിചല ആേിവാസികൾക്കും സവർണ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും കാര്യമായ 
വിേ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാണാം.
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ആകർ്ണരീയതയുചട അകംചപാരൾ
ദഡാ. ആർ. രാജശ്രീ

അസി.ചപ്ാഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, ഗവ.ബ്ണ്ൻ ദകാചളജ്, ധർമ്മടം

“പുരുഷസാന്നിദ്ധ്യത്തെ തനിരനിച്ചറനിയാൻ സ്പർശമ�ാ കാഴ്ചമയാ ഒന്നുംതത്ന്  
ആവശധ്യ�നില്ല. അത് ഒരു സ്ത്രീ ഹൃദയവു�ായനി നടത്തുന് അഭനിജാത�ായ 

ഉടമ്പടനിയുത്ട ഭാഗ�ാണ്.”’
സിദമാൺ േി ബുചവ

തനികേ് പരിചയമുളള ഒര ദരാഗിയുചട അനുഭവം ചസകേൻഡ് ചസക്് എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ സിദമാൺ േി ബുചവ ദരഖചപെടുത്തുന്നുണ്്. ഒര എഴുത്തുകാരനുമായി അടുപെത്തിലാ
വകയും അയാളുചട പ്ണയഭാജനമാവകയും ചചയ് ദരാഗിണി ഭ്രാന്താലയത്തിൽ ചികി
ത്യ്ക് എത്തുന്നു. ‘ക്ാദമാർണിചല പുരാതനമായ ഭ്രാന്താലയം’ എന്ന് ദേശം അവൾകേ് 
കൃത്യമായി ഓർമ്മയുണ്്. ചചറുപെകോരായ ഒര കൂട്ടം ചികിത്കരാണ് അവിചടയുളളത്. 
ഒര സന്്യയ്ക് അവചരല്ലാം ഒത്തുകൂടി ദരാഗിണിദയാട് കാമാഭ്യർത്നനടത്തുകയും 
രതിയിൽ ഏർചപെടുകയും ചചയ്യുന്നു. അതിൽത്തചന്ന പ്ധാനചികിത്കദനാട് അവൾകേ് 
പ്ദത്യക താല്പര്യം  ദതാന്നുന്നുണ്്. തനികേ് എണ്ിത്തരീർകോനാവാത്തത് കാമുകന്മാർ 
ഉണ്ായിരന്നിട്ടും അയാദളാടുദതാന്നിയ സവിദശ്പ്ണയചത്തപെറ്റി അവർ വാചാലയാ
വന്നു. അദതസമയം അയാളുമായി ഒരികേലം ദവർപിരിയാതിരികോൻ പ്ാർത്ിക്കുകയും 
ചചയ്യുന്നുണ്് അവർ. 

‘ഒറ്റവാകേിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വേവചത്ത അദനവേ്ിക്കുകയായിരന്നു. ആ അദനവേ
്ണമാകചട്ട ചചചന്നത്തിയത് ഒര പുര്നിലായിരന്നു. അവൻ എചറെ എല്ലാമായിരന്നു. 
ഇഷ്വം അനിഷ്വം കൂടികലർന്ന് അന്ന് ഞാചനദങ്ങാദട്ടകോണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നുമാത്ം 
എനികേറിയില്ല.’ ഇതാണ് ഈ വിരദ്മദനാനിലചയക്കുറിച്ചുളള ദരാഗിണിയുചട ഭാ്്യം. 
ഈ സംഭവചത്ത വിശകലനം ചചയ്തുചകാണ്് സിദമാൺ േി ബുചവ പറയുന്നത് ദമല്പറഞ്ഞ 
രാഗദേവേ്ങ്ങളുചട യഥാർത്കാതൽ േിവ്യതവേം കലർന്ന ദരാഗവമായി ബന്ചപെട്ടതാചണ
ന്നാണ്. വേവവം മനു്്യനും ദചർന്നുളള ഒത്തുകളിയിൽനിന്നുണ്ാകുന്ന ജാഗ്രതയാണ് 
ഈ അനുഭവചമന്ന് അവൾ വിദശ്ിപെിക്കുന്നു. ജരീവിതചത്ത പ്തരീക്ഷാനിർഭരമായി 
ദനാകേികോണുന്നതിചനാപെം അത് ആസവേേികോനുളള വ്യഗ്രതകൂടി അതിലണ്് എന്നാണ് 
ബുചവ ഈ ദരാഗാവസ്യ്ക് നല്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം.ദസതുവിചറെ പാണ്ഡവപുരത്തിചല ദേവി 
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ഇപ്കാരം േിവ്യതവേം കലർന്ന ഒര ദരാഗചത്ത പിൻപറ്റുന്നുണ്്. ദേവിയുചടയും ജാരചറെയും 
വിഭ്രാമകമായ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാണ് പാണ്ഡവപുരത്തിചറെ അന്തരരീക്ഷം. യാഥാർ
ത്്യവം ഭ്രമാത്മകതയും തമ്മിലളള സംഘർമാണ് ഈ ദനാവലിചറെ ജരീവൻ. നിശ്ിതമായ 
കാലദേശങ്ങചളക്കുറിച്ചുളള ദബാധദത്താട് ചപാരത്തചപെട്ടുദപാകുന്നവചയല്ലാം യാഥാർ
ത്്യം എന്ന സംജയുചട പരിധിയിൽ വരം. ഇതിൽത്തചന്ന ദബാധം എന്ന സങ്കല്പ
ത്തിന് ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒര തലമുണ്്. അത് ഒര വ്യക്ിചയസംബന്ിച്ചിടദത്താളം 
അയാളുചട അനുഭവങ്ങചള അടിസ്ാനമാകേിനിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ചില ദബാധ്യങ്ങൾ 
ഉൾദച്ചരന്നതാണ്. അതുചകാണ്് യാഥാർത്്യം പലദപൊഴും ആത്മനിഷ്ഠമാചണന്ന് പറദയ
ണ്ിവരന്നു. ഒര സാഹിത്യരൂപത്തിൽ ആവിഷ്രികേചപെടുന്ന യാഥാർത്്യങ്ങൾകേ് പരി
ധിയുണ്ാകുന്നത് അതുചകാണ്ാണ്.

എഴുത്തിചല സത്യം സംഭവ്യതകചളക്കുറിച്ചുളള വിശേരീകരണമല്ല. യഥാർത്ദലാക
ത്തിചല വസ്തുതകചള വിശകലനം ചചയ്യാനുദദേശിച്ചുളളതല്ല അത് എന്ന് േി ട്രൂത്ത് സ് ഓഫ് 
ഫിക് ് ൻ എന്ന കൃതിയിൽ അലൻ ദറാദഡവേ നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്്. ഭൗതികയാഥാർത്്യവം 
കലായാഥാർത്്യവം രണ്ടുതരം ഭാവനകളുചട ഫലമാചണന്ന് വില്യം ദബ്കേ് പറയുന്നു. 
സവേഭാവികദലാകത്തിനും ചിന്തയുചട ദലാകത്തിനും മദദ്്യയുളള ഒര പ്തരീകമായാണ് 
അദദേഹം കലാസൃഷ്ിചയ കണ്ത്. (വത്ലൻ വാതുദശ്രി, 2004-17) ആന്തരികയാഥാർ
ത്്യങ്ങചള എഴുത്തിൽ അവതരിപെിക്കുദമ്പാൾ അവ പലദപൊഴും ഭൗതികയാഥാർത്്യങ്ങ
ളുചട ഘടനയ്ക് ഇണങ്ങണചമന്നില്ല. അതിനപ്പുറം മനു്ചറെ മനസ്ിചറെ ഭ്രമാത്മകതചയ 
ആധികാരികതദയാചട സ്ാപിച്ചുചകാണ്് പാണ്ഡവപുരം വായികേചപെടണചമന്നില്ല. അത് 
വായനചയ പരിമിതചപെടുത്തുകയാണ് ചചയ്യുക. സാമാന്യമായും Individual Psych, Social 
Psych സംഘർ്ം നിലനില്ക്കുന്ന പാണ്ഡവപുരം ദപാലളള ഒര ദനാവലിചറെ കാര്യത്തിൽ 
വിദശ്ിച്ചും. മദനാനിലകളും സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലളള വിനിമയത്തിചറെ 
അടിസ്ാനത്തിലാണ് മനു്്യസവേഭാവം രൂപചപെടുന്നചതന്ന് സാമൂഹികമനുഃശാസ്ത്രം 
പറയുന്നു. ഇത് വ്യക്ിയുചട മദനാനിലചയകൂടി വിശേരീകരികോൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതു
ചകാണ്ടുതചന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്ിചയ അടർത്തിമാറ്റിചകോണ്ടുളള മനുഃശാസ്ത്ര
വിശകലനങ്ങൾ അപൂർണ്മായിരിക്കുന്നു. ഒര വ്യക്ിയുചട ചപരമാറ്റവം ചിന്തകളും 
അയാൾ ഉൾദച്ചർന്ന സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളുചട പ്തിനിധാനമാണ്. അത് സ്ത്രരീയാ
യാലം പുര്നായാലം വിഭിന്നവലംഗികതസവേഭാവം പുലർത്തുന്നവരായാലം പാണ്ഡ
വപുരത്തിചല ദേവി കടന്നുദദപാകുന്ന ജരീവിതാവസ്കളാണ് അവളുചട  ചപരമാറ്റചത്ത 
അപ്വചനരീയമാകേി മാറ്റുന്നത്. ജാരൻ എന്ന കഥാപാത്ത്തിചറെ സാന്നിദ്്യം തചന്ന 
അതിചറെ സവേഭാവികപരിണതിയാണ്. ഭ്രാന്ത് എന്നും േിവ്യതവേചമന്നും  വ്യവഹരികേചപെടുന്ന 
അവസ്കൾ വ്യക്ി ഏകപക്ഷരീയമായി സൃഷ്ിചച്ചടുക്കുന്നതല്ല. പലദപൊഴും അവചയ 
വ്യക്ി അദതഗൗരവത്തിൽ തിരിച്ചറിയണചമന്നുദപാലമില്ല. വ്യക്ി മനസ്് എന്ന സങ്ക
ല്പചത്ത സമൂഹമനസ്് ആദേശംചചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണവ. പാണ്ഡവപുരത്തിചല 
ദേവിയും കളരിപൊടചത്തദേവിയും ഒദര സവേതവേത്തിചറെ അപരങ്ങളാണ് . രണ്ിൽ ഏതാണ് 
യാഥാർത്്യം എന്ന തരീരമാനത്തിൽ ദനാവൽ എത്തുന്നില്ല. 1979-ലാണ് പാണ്ഡവപുരം 
പ്സിദ്രീകരികേചപെടുന്നത് പത്തുവർ്ത്തിനുദശ്ം ദനാവൽ മാറ്റിചയഴുതുന്നതിചനക്കു
റിച്ച് താൻ ചിന്തിച്ചുചവങ്കിലം അത്തരം പുനുഃസൃഷ്ി എഴുത്തുകാരചനന്ന നിലയ്ക് ആഹ്ാേം 
പകരാത്തതുചകാണ്് ആ ശ്മം ഉദപക്ഷിച്ചതായി ദസതു ദരഖചപെടുത്തുന്നുണ്്(2017 
പതിപെ് ). ജരീവിതത്തിചറെ പ്ദത്യക അവസ്യിൽ എഴുതിത്തരീർത്ത ദനാവൽ മചറ്റാര 
മാനസികാവസ്യിൽ പുതുകേിചയഴുതുന്നതിചല അർത്ശൂന്യതയിലാണ് അദദേഹം 
ഊന്നുന്നത്. പാണ്ഡവപുരത്തിചല ദേശകാലങ്ങൾ സാങ്കല്പികമാചണങ്കിലം രചന എന്ന 
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നിലയ്കം വായനാസാമഗ്രി എന്ന നിലയ്കം ദനാവലിസ്റ് തചന്ന നല്കുന്ന ദേശകാലങ്ങളുചട 
ഗ്രാഫ് പ്സക്മാണ് എന്നാൽ വായനചയയും എഴുത്തിചനയും ഇവരണ്ിചറെയും വിശ
കലനങ്ങചളയും പറ്റിയുളള സങ്കല്പങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞ ഒര േശകത്തിനകത്തുവച്ചാണ് 
പാണ്ഡവപുരം ഇനി വിലയിരത്തചപെദടണ്ത്.

ദജാസഫ് ബ്രൂകേർ The Literature of the 1980s: After the watershed (2010) എന്ന 
പുസ്തകത്തിൽ 1980-കളിചല സാഹിത്യചത്ത നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്്. ആ േശകത്തിന് പുതിയ 
കാലചത്ത രാഷ്ടരീയത്തിലം സംസ്ാരത്തിലം സവോധരീനം തുടരാൻ സാധിക്കുന്നുചണ്ന്ന് 
അദദേഹം പറയുന്നു. ഉോഹരണമായി ബ്രൂകേർ പരാമർശിക്കുന്നത് 2004-ചല ബുകേർ 
വപ്സിന് അർഹമായ The Line of Beauty എന്ന ദനാവലാണ്. ഉൽകേർദ്ച്ഛുവായ 
ഒര രാഷ്ടരീയകോരചറെ ചുറ്റുപാടിൽ വട്ടമിടുന്ന ഈ ദനാവലിചല ഒര കഥാപാത്ത്തിചറെ 
സംഭാ്ണം ഉദ്രിച്ചുചകാണ്് ബ്രൂകേർ പറയുന്നത് 1980-കൾ ശരിക്കും അവസാനിച്ചുദവാ 
എന്ന് രണ്ായിരത്തിനുദശ്മുളള വായനകോർ അത്ഭുതചപെടുചമന്നാണ്. ഒപെം പ്സ്തുത 
ദനാവലിചറെ ചപാതുസമ്മതിയും വിമർശനസംബന്മായ വിജയവം ആ പ്ദത്യക 
േശകത്തിൽനിന്നു വിട്ടുദപാരാനുളള കഴിവില്ലായ്യായി കണകോകേചപെദട്ടകോചമന്നു കൂടി 
അദദേഹം പറയുന്നു. ഭൂതകാലരതിയിൽ ഉറച്ചുദപാകുന്ന വായനകചള ബ്രൂകേർ കാണുന്നുണ്് 
എന്നർത്ം. വവകാരികമായ ഒര ചതരചഞ്ഞടുപ്പു നടത്തിയാൽ ഇപ്കാരം  വായികേചപെട്ട, 
സ്ാപികേചപെട്ട രചനകൾ നിരവധിയുണ്് മലയാളത്തിൽ ഖസാകേിചറെ ഇതിഹാസം 
ഒന്നാം നിരയിൽ വരം. ആ ദശ്ണിയിലാണ് പാണ്ഡവപുരത്തിചറെ ഇടം.

പാണ്ഡവപുരത്തിചല ദേവിചയന്ന സ്ത്രരീ കഥാപാത്ം മലയാളത്തിചല ഏറ്റവം ആകർ
്കമായ ദനാവൽ കഥാപാത്മാചണന്ന് പാണ്ഡവപുരത്തിചറെ ഇംഗ്രീ്് പരിഭാ്യിചല 
പഠനത്തിൽ വി.സി. ഹാരിസ് അഭിപ്ായചപെടുന്നുണ്്. ദേവിചയന്ന ദപരിന് ദുർഗ്ഗയുമാ
യുളള ബന്വം ഇതിഹാസകഥാപാത്മായ ദ്രൗപേിയുചട ബഹുഭർത്തൃതവേചത്തക്കുറിച്ചുളള 
സൂചനകളും മരമകേത്തായത്തിചല സ്ത്രരീവലംഗികതചയ ചൂഴുന്ന ദുരൂഹതയുമാണ് അതി
നുകാരണചമന്ന് Mutation of Droupadi എന്ന ഗദവ്ണപ്ബന്ത്തിൽ പഞ്ാബി കവയ
ത്ിയായ അർച്ചനസാഹ്നി വാേിക്കുന്നുണ്് (വിവ.വി.എം. വിനയകുമാർ) എന്തായാലം 
പാണ്ഡവപുരം എന്ന ദനാവലിചറെ ചുരചകേഴുത്തായി ഈ നിരരീക്ഷണങ്ങചള സവേരീകരി
കോവന്നതാണ്. 

ദേവിചയന്ന ദപര് ദുർഗ്ഗയുമായി ദനരിട്ട് ബന്ചപെടുന്നുണ്്. പാർവതി ദേവിയുചട 
മചറ്റാര രൂപമാണ്. വിവാഹിതയും നിയന്ത്രിതവലംഗികതയുചട ഉടമയും ആേർശാത്മക 
കുടുംബിനിയുമാണ് പുരാണങ്ങളിചല പാർവതി. ദുർഗ്ഗ ഒര കുടുംബത്തിചറെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കു
ളളിൽ നില്ക്കുന്ന സ്ത്രരീരൂപമല്ല. സവേന്തം വലംഗികതയ്കം സവോതന്ത്ര്യത്തിനുംദമൽ പൂർണ്മായ 
അവകാശമുളളവയാണ് ദുർഗ്ഗ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് സവേരീകാര്യവം ജനപ്ിയവമായ 
ദേവരീരൂപം പാർവതിയുദടതാണ് എന്ന് ലിൻഗാത് വഡിചന ഉദ്രിച്ച് അദനവേ് ആര്യ 
അഭിപ്ായചപെടുന്നുണ്്. (2009:41) ‘ദേവി’ എന്ന കഥാപാത്ചത്ത കുഞ്ഞിക്കുട്ടചറെ ഭാര്യ 
എന്ന ദമൽവിലാസത്തിൽ നിലനിർത്താനുളള വ്യഗ്രത ദനാവലിലടനരീളമുണ്്. ഉണ്ിദമ
ദനാൻ മാ്് മുതൽ ശ്യാമളവചരയുളളവരം ജാരൻ തചന്നയും കുഞ്ഞിക്കുട്ടചറെ ഭാര്യ എന്ന് 
ദേവിയുചട ലിംഗപേവി ഉറപെിക്കുന്നുണ്്. ഉദപക്ഷികേചപെട്ടവളാചണങ്കിലം കുഞ്ഞിക്കുട്ടചറെ 
തിരിച്ചുവരവ് പ്തരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവളായി ദേവി സവേയം അടയാളചപെടുത്തുന്നുമുണ്്. ഇതിന് 
മറുപുറമായാണ് പാണ്ഡവപുരചത്ത ദേവി പ്തിഷ്ഠികേചപെടുന്നത്. കന്യകമാരചടയും സുമം
ഗലികളുചടയും രക്ഷകയായി ശ്രീദകാവിലിൽ ചുവന്ന ഉടയാളകളണിഞ്ഞ് ചനറുകയിൽ 
സിന്ദൂരമണിഞ്ഞ് ചമ്ം പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേവിദയാട് പാണ്ഡവപുരചത്തത്തുന്ന ഓദരാ 
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വധുവം പ്ാർത്ിക്കുന്നത് ജാരന്മാരചട മായാവലയത്തിൽചപെടാചത തങ്ങചള കാത്തു
ചകാളളണചമന്നാണ്. അവരചട ോമ്പത്യത്തിചറെ സുരക്ഷയും വിശുദ്ിയും ഭാരദമല്പികേ
ചപെടുന്നത് അഞ്് സദഹാേരങ്ങളുചട ഭാര്യയായിരിക്കുകയും സദഹാേരങ്ങൾ തമ്മിലളള 
ഐക്യത്തിനായി ോമ്പത്യം ഉദപക്ഷിച്ചുദപാവകയും ചചയ് ദേവിയിലാണ്.

ദേവിമാർക്കും സ്ത്രരീകൾക്കും അദദേഹം കല്പിക്കുന്നതിനുപിന്നിചല പ്ത്യയശാസ്ത്രം 
കചണ്ത്താൻ ചവർണർ ചമൻസ്ി ശ്മിക്കുന്നുണ്്.

‘ബുദ്ിമാന്മാരായ പുര്പ്ജകൾ വകമാറുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയുംചചയ് ഭാവ
നാരൂപങ്ങളുമായാണ് നാം ഇടചപടുന്നത് എന്നത് ദേവതകൾക്കും സ്ത്രരീകൾക്കുമിടയ്കളള 
കാല്പനികബന്ം പരിദശാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്പഷ്മാകും.’ (ചമൻസ്ി, 1991:47) ദേവി 
എന്ന ദപരിചല സൂചനകളും അതിനുണ്ായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദചർന്നുണ്ാകേിയചയടുത്ത 
ആകർ്ണരീയതയുചട രാഷ്ടരീയം പുനരാദലാചനയ്ക് വിദധയമാദകണ്താണ്. ദ്രൗപേി 
എന്ന മിത്തിചറെ സന്നിദവശം ചകാണ്ടുണ്ാകുന്ന അർത്തലങ്ങളും ഇദതമട്ടിൽ വിശ
േരീകരികോവന്നതാണ്. സ്ത്രരീയുചട വലംഗികസവോതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്കുകളില്ലാതിരന്ന 
ഗണജരീവിതത്തിൽ സ്ത്രരീ ദനതൃപേവിയിലാണുണ്ായിരന്നത്. ദനാവലിൽ അഞ്ചുസദഹാ
േരന്മാരചട അമ്മ എന്ന കഥാപാത്ം പരാമർശികേചപെടുന്നുണ്്. അഞ്ചുസദഹാേരന്മാർക്കും 
ദമൽ ഈ കഥാപാത്ത്തിനുളള ദമൽകേയ്യ് ദചാേ്യം ചചയ്യചപെടുന്നുണ്്. 

‘ഞങ്ങളുചട പൗര്ം തകർക്കുന്ന അമ്മ ഞങ്ങചള തണുപെന്മാരാക്കുന്ന അമ്മ!’ 
(ദസതു, 2017;75) സ്ത്രരീദനതൃക്രമത്തിൽനിന്ന് പുര്ദനതൃതവേത്തിദലകേ് ദഗാത്ങ്ങൾ മാറു
ന്നതിചറെ സൂചനയാണ് അമ്മചയ്കതിചര കലാപസവേരമുയർത്തുന്ന ആൺമകേൾ.

‘ഞാനാണ് അമ്മയുചട മൂത്തമകൻ, ഞാനാണ് കുടുംബനാഥൻ. എചന്ന നിങ്ങൾ 
അച്ഛചനദപൊചല ബഹുമാനിദകേണ്താണ്, അദപൊൾ അവൾ നിങ്ങളുചട അമ്മയാകുന്നു.’ 
(2017:77) അടിവരയിട്ട പേം പ്ദത്യകം ശ്ദ്ിദകേണ്താണ്. പുര്ചന ആശ്യിച്ചാണ് 
സ്ത്രരീയുചട പേവി സ്ാനചപെടുന്നത്. 

ദ്രൗപേിചയ സൂചിപെിക്കുന്ന സ്ത്രരീകഥാപാത്ം സദഹാേരന്മാരചട ചപാതുഭാര്യയാ
യിവരന്നത് ഗണങ്ങളുചട ദഗാത്ങ്ങളുചട തായ് വഴിത്തുടർച്ചചയ അടയാളചപെടുത്തുന്നു. 
എന്നാൽ അവൾ അവചര ഏദകാപിപെിച്ചു ചകാണ്ടുദപാകുന്നതിൽ പരാജയചപെടുകയാണ്. 
അവളുചട പ്ണയത്തിനും അവൾക്കുദമലളള വലംഗികാധികാരത്തിനും ദവണ്ി കലാ
പങ്ങൾ ഉണ്ായദപൊഴാണ് അവൾ വിട്ടുദപാകുന്നത്. ആ യാത് ദേവരീപേവിയിലാണ് 
അവസാനിക്കുന്നത്. ദനതൃതവേം നഷ്ചപെട്ട്, ആണധികാരവ്യവസ്യുചട നിയന്ത്രണത്തി
ലളള ദേവിയായി മാറിചകോണ്ാണ് അവൾ പാണ്ഡവപുരത്തിചറെ ോമ്പത്യവ്യവസ്യുചട 
സംരക്ഷണം ഏചറ്റടുക്കുന്നത്. 

പരപുര്സംഗത്തിനുദവണ്ിയുളള സ്ത്രരീയുചട അഭിലാ്ചത്തയാണ് ജാരൻ പ്തരീനി
ധരീകരിക്കുന്നത്. നഷ്ചപെട്ട ദഗാത് ദനതൃതവേം സ്ത്രരീചയ സംബന്ിച്ചിടദത്താളം ഒര പൂർവ്വ
ജന്മസ്മൃതിയാണ്. വലംഗികതസവോതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്കുകൾ ഇല്ലാതിരന്ന ഗണജരീവിത
കാലത്തിചറെ ദശ്ിപൊണ് ജാരൻ. വിവാദഹതരബന്ദത്താടുളള താല്പര്യചമന്നതിലപരി 
വലംഗലക സവോതന്ത്ര്യത്തിചറെ വരീചണ്ടുപൊയാണ് ജാരൻ പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നത്. ദ്രൗപേി
യ്കണ്ായിരന്ന കഥാപാത്ത്തിചറെ ആകർ്ണരീയത എന്ന നിലപാട് വിശേരീകരികേചപെ
ദടണ്ത് ഇപ്കാരമാണ്. വിലകേചപെട്ട ഇടങ്ങളിദലക്കുളള സഞ്ാരം ഗൃഹാതുരതവേം ഉണർ
ത്തിചയടുക്കുന്നതാണ്. ബഹുഭർത്തൃതവേത്തിന് ആണധികാരവ്യവസ്യിൽ ദനരിട്ട വിലകേ് 
ആത്യന്തികമായി ബാധിച്ചത് സ്ത്രരീയുചട വലംഗികതസവോതന്ത്ര്യചത്തയായതിനാൽ 
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അതിചറെ വരീചണ്ടുപെ് ചപാതുദബാധത്തിന് അത്കണ്്  സവേരീകാര്യമാകണകചമന്നില്ല. 
അതുചകാണ്ടുതചന്ന ദേവി എന്ന കഥാപാത്ത്തിചറെ ആകർ്ണരീയതയ്ക് ദ്രൗപേിയുചട 
ബഹുഭർത്തൃതവേവമായുളള ബന്ം സംശയാസ്പേമാകുന്നു.

എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരചട കൃതികൾ ആനന്ദിചറെ കൃതികചള അദപക്ഷിച്ച് 
ജനപ്ിയമായതിചറെ കാരണം ദകരളരീയ ചപാതുദബാധത്തിചറെ മരമകേത്തായത്തിചറെ 
സങ്കരീർണ്തകളും വവകാരിക പ്തിസന്ികളും വലംഗികതദയാടുളള സമരീപനങ്ങളും 
മലയാളിയുചട വായനാതാല്പര്യചത്ത സവോധരീനിച്ചിട്ടുണ്്. നായർതറവാടുകളുചട ഭൂതകാവല
ശവേര്യചത്തപെറ്റിയുളള നഷ്സ്മൃതികളും വി്ാോത്മകതയും കലർന്ന ആഖ്യാനം മലയാളികേ് 
താല്പര്യമുളള വായാനാവിഭവമാണ്. നദവാത്ാനത്തിചറെ വരദവാചട ആേർശാത്മകമായി 
മാറിയ പ്ണയം എന്ന സങ്കല്പവം വലംഗികതയിൽ സംഭവിച്ചപരിവർത്തനങ്ങളും മലയാ
ളദനാവലിൽ പ്ത്യക്ഷത്തിൽത്തചന്ന സംഘർ്ത്തിലാകുന്നുണ്്. പാണ്ഡവപുരത്തിലം 
ഇത് ദൃശ്യമാണ്. അതിമ്പുറദത്തകേ് മരമകേത്തായത്തിചല സ്ത്രരീവലംഗികതചയ ചൂഴുന്ന 
ദുരൂഹതകൾ വിശേരീകരികോനാവില്ല. സ്ത്രരീ ദനതൃോയക്രമവം ഗണവലംഗികതയും നില
നിന്നിരന്ന ഒര സമൂഹചത്ത സംബന്ിച്ചിടദത്താളം അത്തരം സങ്കരീർണ്തകൾകേ് 
സ്ാനവമില്ല. വലംഗികശുദ്ി സവേത്ത് വകമാറ്റത്തിചറെ നിർണ്ായകഘടകമായദതാചട
യാണ് മരമകേത്തായത്തിൽ സ്ത്രരീകേ് ഉണ്ായിരന്നു.ചവന്ന് കരതചപെടുന്ന വലംഗികസവോ
തന്ത്ര്യത്തിന് തട വരീണത്. ചകാദളാണിയൽ അധിനിദവശം വലംഗികതചയക്കുറിച്ചുളള 
പാപദബാധം നിർമ്മിക്കുകയും ചചയ്തു. ദനാവലിൽ ദേവിയുചട കളരിപൊടചത്ത വരീട്ടിൽ 
ജാരൻ താമസിക്കുന്നതിചന നായർ സമുോയകോരായ നാട്ടുകാർ ശക്മായി എതിർക്കുന്ന 
സന്ദർഭമുണ്്. ദേവിയും ജാരനുമായി ഉണ്ാദയകോവന്ന ശാരരീരികബന്ചത്ത ഭയക്കുകയും 
അതുനാട്ടുനടപെിന് വിരദ്മാണ് എന്ന് സ്ാപിക്കുകയും ചചയ്യുന്നുണ്വർ. സവേതന്ത്രമായ 
വലംഗികത ജന്മാവകാശമായികേിട്ടിയ ഒര സമുോയത്തിചറെ പ്തിനിധിയായിട്ടും 
നിലവിൽ (പുര്നാൽ) ഉദപക്ഷികേചപെട്ടവളായിട്ടും വലംഗികതയുചട കാര്യത്തിൽ 
സവേയം നിർണ്യാവകാശം നിദ്ധികേചപെടുന്നവളാണ് ദേവി. അന്യദഗാത്കോരനും 
പരദേശിയുമായ ജാരൻ പാണ്ഡവപുരചത്ത പ്തിനിധരീകരിക്കുന്നു. ഉണ്ിദമദനാൻ മാ്് 
പ്തിനിധരീകരിക്കുന്നത് ദേവിയും ഉൾചപെടുന്ന തദദേശരീയദഗാത്ചത്തയാണ്. സ്ത്രരീയുചട 
ദമലളള അധികാരത്തിനുദവണ്ി സംഘർ്ത്തിലാകുന്ന രണ്ടു ദഗാത്ങ്ങളുചട ഓർമ്മ
യാണ് ദേവിയുചട ദപരിൽ വഴക്കുണ്ാക്കുന്ന ജാരനും രാമകൃഷ്ണൻ നായരം പുതുകേിചയ
ടുക്കുന്നത്.

ദേവി എന്ന കഥാപാത്ത്തിന് ഇരട്ടമാനങ്ങളാണ് ദനാവലിലളളത്. അവൾ ഭർത്താ
വിൽ നിന്ന് പരീഡനങ്ങളും അവഗണനകളും സഹിച്ചവളാണ്. ഭർത്താവിചറെ സദഹാേരിയും 
മകനുചമാത്ത് എചന്നങ്കിലം അയാൾ വരചമന്ന് പ്തരീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നവളാണ്. പാണ്ഡവ
പുരം ദപായിട്ട് ഗ്രാമത്തിന് പുറദത്തകേ് ഇറങ്ങാത്തവളാണ്. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി 
അദ്്യാപികയാണ്. അദ്്യാപിക എന്നത് യാദൃച്ഛികമായി പറഞ്ഞുദപാകുന്ന പേവിയ
ല്ല. ചപാതുദബാധം കർശനമായി നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുന്നുണ്് അദ്്യാപികയുചട 
വലംഗികതചയ. അങ്ങചനചയാര വരീട്ടിലാണ് അന്യനായ ഒര പുര്ൻ താമസിക്കുന്നത്. 

ജാരൻ ദതടിചയത്തുന്ന ദേവി പാണ്ഡവപുരത്തുളളവരചട ആരാധനാമൂർത്തിയായി
രന്നു. ദക്ഷത്ത്തിചല പൂജാസമയത്ത് അവരചട ചുവപെിൽ കുളിച്ച് ജവേലിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ
ത്തിൽ പാണ്ഡവപുരം മുങ്ങിദപൊയതായി പാണ്ഡവപുരചത്തത്തുന്ന ദേവി ആേ്യകാലങ്ങ
ളിൽ എങ്ങചനയായിരന്നുചവന്ന് ജാരൻ വിശേരീകരിക്കുന്നുണ്്
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‘അന്നു ശരിക്കുചമാര നാടൻചപൺകുട്ടിയായിരന്നു. നാണംകുണുങ്ങി, അകചത്ത
വിചടദയാ ഒളിച്ചുനിന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ ബലമായി പിടിച്ചുവലിച്ച് ഞങ്ങളുചട മുമ്പിദലകേ് 
ചകാണ്ടുവന്നു. അന്ന് സാരിയുടുകോൻ ദപാലം അറിഞ്ഞുകൂടായിരന്നുചവന്ന് ഞാനിദപൊഴും 
ഓർക്കുന്നു’. (2017-21)

‘ദുർഗദയാട് എന്താണ് പ്ാർത്ികോൻ ദപാകുന്നചതന്ന് ഞാൻ ദചാേിച്ചദപൊൾ 
നിങ്ങൾ ആേ്യം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ, അല്പചമാര നാണദത്താചട പറഞ്ഞു: 
ഒര കരത്തനായ, ആണത്തമുള്ള മകനുദവണ്ി പ്ാർത്ിക്കുചമന്ന് ’. ഡാഫ് നി ഡ്യൂ 
ചമാറിയയുചട ചറദബകേ എന്ന ദനാവലിൽ (1938) ഡി വിറെറിചറെ രണ്ാം ഭാര്യചയ മരി
ച്ചുദപായ ആേ്യഭാര്യയായ ചറദബകേ അതിശക്മായി ആദവശിക്കുന്ന രംഗമുണ്്. വിവിധ 
കഥാപാത്ങ്ങളുചട ആഖ്യാനത്തിലൂചട ചറദബകേചയന്ന കഥാപാത്ം ബഹാവിധമായി 
ആവി്് കരികേചപെടുന്നു. ചറദബകേ, രണ്ാം ഭാര്യയുചട തചന്ന മചറ്റാര സവേതവേമാണ്. 
അത്തരത്തിലളള കൂടുമാറ്റമാണ് ദേവി എന്ന കഥാപാത്ത്തിനും സംഭവിക്കുന്നത്. 

കളരിപൊടചത്ത ദേവിയുചട അപരസവേതവേമാണ് പാണ്ഡവപുരചത്ത ദേവിചയന്ന് ആേ്യ
വായനയിൽ ദതാന്നിദച്ചകോം. ജാരന്മാചര ആവാഹിച്ചു വരത്തൽ ദേവിയുചട സവേപ്നവിഭ്രമം 
മാത്മാണ്. അടിച്ചമർത്തചപെട്ട വലംഗികതയുചട ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ജാരന്മാരചട 
വരവിചനക്കുറിച്ചുളള ദേവിയുചട ഭ്രമാത്മകചിന്തകൾ. േവേന്ദവേവ്യക്ിതവേദമാ അതിചറെ സങ്കരീർ
ണ്തകദളാ ആ കഥാപാത്ചത്ത അലട്ടുന്നില്ല. ദേവികേ്  സവേപ്നമാചണന്നും ഭ്രാന്താചണന്നും 
വിവിധ കഥാപാത്ങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്്. വാസ്തവത്തിൽ ദേവി ആകർ്ണരീയാ
വന്നത് പിതൃ-അധികാരഘടനയുചട നിയമാവലികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന വാർപ്പു 
മാതൃകയുചട ഭാഗമാകുന്നതിനാലാണ്. അവളുചട ശരരീരം പുര്ന് ആനന്ദോയകമായ 
വിധത്തിൽ സംവിധാനം ചചയ്യചപെട്ടതാണ്. 

മു്ിഞ്ഞ ദതാർത്ത് ദതാളിലിട്ട ദേവിടരീച്ചറും ചുവന്ന പട്ടുടയാടയിൽ ജവേലിക്കു
ന്ന ദേവിയും ഉപരിതലത്തിചല കാഴ്ചയിൽ മാത്ദമ വിഭിന്നരാകുന്നുള്ളൂ. ശ്രീരാമചന 
 കാത്തിരന്ന സരീത മലിനവസ്ത്രയായിരചന്നങ്കിലം അനഭില്ണരീയയാകുന്നില്ല, എന്നു 
തചന്നയുമല്ല അവൾ അലംകൃതയായി തചന്ന വന്നു കണ്തിൽ രാമൻ നരീരസം പ്കടിപെിക്കു
ന്നുമുണ്്. പതിയിൽ പ്ിയം ജനിപെിദകേണ്വളാചണങ്കിൽ അവൾകേ് അലങ്കരികേചപെടാൻ 
അവകാശമുചണ്ന്നതിനാലാണ് സരീത വനയാത്യിൽ മരവരി ധരികോതിരന്നത്. പരി
ത്യക്യായ സ്ത്രരീകേ് നിർദദേശികേചപെട്ട വസ്ത്രധാരണമാണ് കളരിപൊടചത്ത ദേവി പിന്തുട
രന്നത് എന്നതുചകാണ്് അവൾ പിതൃ-അധികാരവ്യവസ്യ്ക് േർശനരീയയായിരിക്കുന്നു. 
പാണ്ഡവപുരത്തും ഭർത്താവിചനാപെമാണ് അവൾ കഴിഞ്ഞിരന്നചതന്നതിനാൽ അനു
രാഗാധിക്യചത്ത സൂചിപെിക്കുന്ന ചുവപെ് അനുവേനരീയമാണ്. സിന്ദൂരത്തിചറെ പരാമർശം 
ദനാവൽ ആവർത്തിക്കുന്നുചണ്ന്നത് ശ്ദദ്യമാണ്. പതിവ്രതാധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന
വളാണ് ദേവിചയന്ന് സവേപ്നവിഭ്രമങ്ങചളാഴിയുന്ന സമയത്ത് അവൾ തചന്ന വാേിക്കുന്നുണ്്. 

ദേവിയുചട അപഥസഞ്ാരങ്ങൾ അവളുചട ഭ്രമം മാത്മാചണന്ന് ദനാവൽ തചന്ന 
സൂചനകൾ നല്കുന്നുണ്്. സ്ത്രരീകളുചട സവേതവോവിഷ്ാരങ്ങളും സവോതന്ത്ര്യപ്ഖ്യാപനങ്ങളും 
ഭ്രാന്തിചറെ ചവളിചപെടലായി വായികേചപെട്ടിട്ടുണ്്. സാറ ദജാസഫിചറെ കഥകചള വിലയി
രത്തിചകോണ്് മനസ്ിചല തരീമാത്ം, കാടിചറെ സംഗരീതം എന്നിവയിൽ പ്ത്യക്ഷചപെടുന്ന 
പല സ്ത്രരീകളും തങ്ങളും അസവോസ്്യചത്ത ദപരിട്ടു വിളികോൻ കഴിയാത്തവരം ഹിസ്റരീ
രിയ ബാധിച്ചവർ എന്ന പഴി ദകൾക്കുന്നവരമാചണന്ന് ചജ.ദേവിക നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്്. 
(2010: XVIII) ഇത്തരം കഥാപാത്ങ്ങൾ അവരചട പി്കോലകൃതികളിൽ നിന്ന് അപ്
ത്യക്ഷരാവകയാണുണ്ായത്. ഭ്രാന്തിചറെ ദമൽവിലാസത്തിൽ വസ്ത്രണാവിഷ്ാരങ്ങൾ 
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വിലയിരത്തചപെടുന്നതിചല ജനാധിപത്യവിരദ്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞതാവാം ഈ പിൻവ
ലിയലിനു പിന്നിൽ. വലംഗികതയുചട തുറന്ന ആവിഷ്ാരവം ഭ്രാന്തിചറെ ദമൽവിലാസ
ത്തിൽത്തചന്നയാണ് എഴുത്തുകാരികൾ നിർവഹിച്ചിരന്നത്. സ്ത്രരീരചനയിൽ നിന്ന് അത് 
പിൻവാങ്ങിയിട്ടും മുഖ്യധാരാ എഴുത്ത് സ്ത്രരീയുചട സഞ്ാരവ്യതിയാനങ്ങചള മദനാവിഭ്രാന്തി
യിൽ അടയാളചപെടുത്തുന്നത് തുടർന്നു. അതിചറെ അടയാളങ്ങളാണ് പാണ്ഡവപുരചത്ത 
ദേവി എന്ന കഥാപാത്ത്തിൽ ദശ്ിക്കുന്നത്. 

വലംഗിക അച്ചടകേചത്തയും വലംഗികതാരഹിതമായ കുടുംബജരീവിതചത്തയും 
അപകടചപെടുത്തുന്ന സൗന്ദര്യാത്മകസ്ത്രരീതവേത്തിചറെ ഉയിർചത്തഴുദന്നല്പ ് മാധവിക്കുട്ടിയുചട 
കഥകളിലചണ്ന്ന് ചജ.ദേവിക ചൂണ്ികോട്ടുന്നു. 

‘കുടുംബത്തിനുളളിൽ ഗാർഹികാദ്വോനം ചചയ്് ദതചഞ്ഞാടുങ്ന്ന സ്ത്രരീകളുചട 
അവസ്ചയ അവർ (മാധവിക്കുട്ടി) വർണ്ിച്ചത് പിതൃദമധാവിതവേത്തിനപ്പുറത്തുമാത്ം 
സാധ്യമാകുന്ന സ്ത്രരീപുര്സംഗമചത്തപെറ്റിയുളള കാല്പനികസവേപ്നങ്ങചള താദലാലിച്ചുചകാ
ണ്ായിരന്നു’. (2010: XXIV)

ദേവിയുചട േയനരീയാവസ്ചയ അവൾ മറികടക്കുന്നതും ഇത്തരചമാര വഴിയിലൂ
ചടയാണ്. ‘ജാരൻ’ എന്ന കഥാപാത്ം, അയാളുചട പരമ്പരകൾ സൃഷ്ികേചപെടുന്നതും ആ 
വിധത്തിലാണ് കാദണണ്ത്. 

ഇത് സവേപ്നമാണ്; യാഥാർത്്യമല്ല എന്ന ആശവോസം പിതൃ-അധികാരവ്യവസ്യ്ക് 
സ്ത്രരീകളുചട ആത്മാവിഷ്ാരങ്ങളുചട കാര്യത്തിൽ എന്നുമുണ്ായിരന്നു. ഈ വ്യവസ്ചയ 
പിൻപറ്റുന്ന ചപാതുദബാധം എഴുത്തിലം വായനയിലം പ്തിഫലികോറുണ്്. മാധവിക്കു
ട്ടിയുചട ‘എചറെ കഥ’ തരീർത്തും സാങ്കല്പികസൃഷ്ിയാചണന്ന് സ്ാപിക്കുന്നതിൽ അങ്ങ
ചനചയാരാശവോസമുണ്്. 

ജരീവിതത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ചചയ്താചണങ്കിൽ അത്തരം വിദ്വേംസകവൃത്തികൾ 
ഇത് തരീവ്രതദയാചട സാഹിത്യത്തിൽ പകർത്തുക സാധ്യമല്ല. (വത്ലൻ വാതുദശ്രി, 
2004:77)

ഭ്രമാത്മകതചയ ഏറ്റവം ഫലപ്േമായി ഉപദയാഗിച്ച എഴുത്തുകാരിയായി മാധ
വിക്കുട്ടിചയ വിമർശകർ ഈ വിധത്തിൽ സ്ാനചപെടുത്തുന്നുണ്്. ഭ്രമാത്മകത എന്ന 
സദങ്കതമുപദയാഗിച്ച് മാധവിക്കുട്ടിചയ വായിചച്ചടുക്കുദമ്പാൾ പ്വർത്തിക്കുന്നത് ഈ 
ചപാതുദബാധമാണ്. താൻ എഴുതിയതു പലതും അവാസ്തവമാചണന്ന് മാധവിക്കുട്ടി തചന്ന 
പിന്നരീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്, തചറെ തൂലികചയ ‘കള്ളത്തൂലിക’ എന്ന് വിദശ്ിപെിക്കുകയും 
ചചയ്തു എന്നരീ വസ്തുതകൾ ആവർത്തിച്ചുചകാണ്ാണ് മലയാളി വായനാസമൂഹം എഴുത്തുകാ
രിചയന്ന നിലയിൽ അവചര സവേരീകാര്യയാകേി കണ്ത്. ഈ ചപാരത്തചപെടലിനും തിര
സ്ാരത്തിനുമിടയിചല സംഘർ്ം അവരചട എഴുത്തിചനയും അതിചറെ വായനചയയും 
കലാപഭരിതമാകേി. എന്നാൽ അത്തരം കലാപങ്ങചളാന്നുമുയർത്താചത പാണ്ഡവപുരം 
ശാന്തമായിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ചർച്ചയ്ക വിദധയമാകേിയ ദേവിയുചട ‘ആകർ്ണരീ
യത’യാണ് അതിനുകാരണം. ദേവരീപേവിദയാ ബഹുഭാര്യാതവേദമാ മരമകേത്തായദമാ 
അല്ല ആൺദനാട്ടങ്ങചളയും ആണധികാരവ്യവസ്ചയയും കൃത്യമായി തൃപ്തിചപെടുന്ന 
ശരരീരവം ജരീവിതവമാണ് ആ ആകർ്ണരീയതയ്ക് പിന്നിൽ. പാണ്ഡവപുരം മനസ്ിചല 
സാങ്കല്പികപ്ദേശവം മറ്റുള്ളചതല്ലാം അടിച്ചമർത്തചപെട്ട വലംഗികതയുചട ചവളിചപെടലം 
എന്ന ലളിതയുക്ിചകാണ്് ചപാതുദബാധത്തിന് അടകേിയിരത്താനാവന്ന കഥാപാത്
മാണ് ദേവി. പാണ്ഡവപുരചത്ത ദേവിയിൽ നിന്ന് വിടുതിയില്ലായ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒര 
വായനാസമൂഹവം ഭാവനയാവാനാണ് സാധ്യത.



2019 Jan - June  
1194 ധനു - ഇടവം 141
ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ദേവിക ചജ. 2010: സാറാദജാസഫിചറെ സമ്പൂർണ്കഥകൾ, കററെ് ബുക്് തൃശ്ശൂർ

2. ദഡാ. വത്ലൻ വാതുദശ്രി 2004:  കഥയും ഫാറെസിയും,  കററെ് ബുക്് ദകാട്ടയം

3. ്ാജി ദജകേബ് 2003: മലയാളദനാവൽ, ഭാവനയുചട രാഷ്ടരീയം, ദകരളഭാ്ാ ഇൻസ്റിസ്റ്യൂട്ട്.

4. സിദമാൺ േി ബുചവ, 2015: ചസകേൻഡ് ചസക്് (വിവ.)  മുഞ്ഞിനാട് പത്മകുമാർ, പാപെിറസ്, ദകാട്ടയം

5. ദസതു 2017: പാണ്ഡവപുരം ഡി.സി.ബുക്്, ദകാട്ടയം

6. റിങ്കി ഭട്ടാചാര്യ, 2009: അടച്ചിട്ട വാതിൽമറവിൽ (വിവ.) േിവ്യ വാര്യർ ഡി.സി.ബുക്് ദകാട്ടയം

7. Hilari Robinson 2001 (Ed.): Feminism- Art- Theory An Anthology,1968-2000 Blackwell, USA
8. Menski, Werner, 1991: Martial Expectation as Dramatised in Hindu, Marriage Ritual (Ed) 

Juloa Leslie Roles and Rituals for Hindu women, Delhi: Motilal Banarasi Das PP 47-65.



തിരശ്രീലയിചല ‘ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽ’ ആവിഷ്ാരങ്ങൾ 
‘ഇരട്ടജരീവിതം’, ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’ എന്നരീ സിനിമകചള  

മുൻനിർത്തിയുള്ള അദനവേ്ണം
ദമഘ രാധാകൃഷ്ണൻ

ഗദവ്ക, മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീദകരളവർമ്മ ദകാദളജ്, തൃശ്ശൂർ

ആമുഖം
സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തചപെടുകയും അരികുവത്കരികേചപെടുകയും ചചയ്യുന്ന വിഭാ

ഗങ്ങളാണ് ‘ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽസ് ’ (Transsexuals). ഇന്ത്യയിചല ആേ്യചത്ത ട്ാൻസ്ജറെർ 
ദപാളിസികേ് തുടകേം കുറിച്ചത് ദകരളത്തിലാണ്. ലിംഗ-വലംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങചള 
മുഖ്യധാരയിദലക്കു ചകാണ്ടുവരാനുള്ള ശ്മങ്ങളും ചപാതുസമൂഹത്തിൽ അവചരപെറ്റി 
നിലനില്ക്കുന്ന മുൻവിധികചള മാറ്റിചയടുകോനുമുള്ള പ്വർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരന്നുണ്്. 
“ജന്മനായുള്ള ലിംഗവ്യക്ിതവേത്തിൽ നിന്നും തചറെ ശാരരീരിക-മാനസിക ദചാേനകചള 
അടിസ്ാനമാകേി മചറ്റാര ലിംഗാവസ്യിദലകേ് പരിവർത്തനം ചചയ്യുന്നവചരയാണ് 
ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ’’ (2016 : 131). ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂചടദയാ 
പ്ാകൃതമായ ‘തായമ്മ നിർവ്വാൺ’ എന്ന രരീതിയിലൂചടദയാ ആണ് ട്ാൻസ് ചജറെറുകൾ, 
ട്ാൻസ് വമൺ (Transwomen) അചല്ലങ്കിൽ ട്ാൻസ് ചമൻ (Transmen) ആയി മാറുന്നത്. 
ട്ാൻസ്ജറെറായി തചന്ന നിലനി്കോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരമുണ്്. ഇക്കൂട്ടർ ശസ്ത്രക്രിയകേ് 
വിദധയരാവില്ല.

സമൂഹചത്ത വലിയ അളവിൽ സവോധരീനിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് സിനിമ. കച്ചവടസി
നിമ, കലാസിനിമ എന്നരീ തരംതിരിവകൾ എന്നും ചർച്ചാവി്യവമാണ്. സിനിമയിചല 
പ്ദമയവം കഥാപാത്ങ്ങളും ഡയദലാഗുകളും എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച  ചചയ്യചപെടുന്നുണ്്. 
അതുചകാണ്ടുതചന്ന പല വി്യങ്ങചളയും സംബന്ിച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്ന നിലപാട് 
പ്സക്വമാണ്. ഏചതാര വി്യചത്തയും സംബന്ിച്ച ചപാതുധാരണകചള അപനിർ
മ്മികോനും അതിദനാട് വിദയാജിപെ് ദരഖചപെടുത്താനും അനുകൂലമായി നിലചകാള്ളാനും 
സിനിമക്കു സാധിക്കും.

മലയാളത്തിചല പല കദമർ്്യൽ സിനിമകളിലം ഹാസ്യ-പരിഹാസ കഥാപാത്
ങ്ങളായും വില്ലൻ ദവ്ങ്ങളിലം അയുക്ികരമായ രരീതിയിൽ, ‘ട്ാൻസ് ദഫാബിക് ’ ആയ 
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ഒര വലിയ വിഭാഗചത്ത തൃപ്തിചപെടുത്തുന്ന രരീതിയിലാണ് ട്ാൻസ്ജറെറുകചള ആവിഷ്
രിച്ചത്. ‘ചാന്തുചപാട്ട് ’ എന്ന പരിഹാസദപെരദപാലം മലയാളസിനിമയുചട നിർമ്മിതി
യാണ്. ഇത്തരചമാര സാഹചര്യത്തിൽ കദമർ്്യൽ സിനിമ തങ്ങളുചട കാഴ്ചപൊടുകൾ 
അപനിർമ്മിദകേണ്ത് ആവശ്യമാണ്. ആ മാറിനടപെ് ‘തിര’യിലം  ‘മായാനേി’യിലചമാചകേ 
കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിജയപത്മ സംവിധാനം ചചയ് ‘നർത്തകി’ (2011) 
ബി.എസ്. ലിംഗദേവരവിചറെ ‘നാൻ അവനല്ല അവളു’ (2014) എന്നരീ ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ 
ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽസിചറെ കഥ ആവിഷ്രിക്കുന്നവയാണ്.

2018-ലാണ് സുദര്് നാരായണൻ സംവിധാനം ചചയ് സവേതന്ത്ര സിനിമാവിഷ്ാ
രമായ ‘ഇരട്ടജരീവിതം’ പുറത്തിറങ്ന്നത്. ദബാദക്ാഫരീസ് ഹിറ്റായ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ 
ചിത്ം ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’യും അദത വർ്ം പുറത്തിറങ്ങി. ലിംഗമാറ്റം നടത്തി പുര്നും 
സ്ത്രരീയും ആയി മാറിയ ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽസിചറെ കഥയാണ് രണ്ടുസിനിമകളിലം ആവി
ഷ്രിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്തുക്കുട്ടി ദമരിക്കുട്ടിയായി മാറുകയാണ് ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടിയിൽ’ 
‘ഇരട്ടജരീവിത’ത്തിചല ആമിന അദ്രുമാനായി ജരീവിതം നയിക്കുകയാണ്. ‘ട്ാൻസ് പക്ഷത്തു 
നില്ക്കുന്ന സിനിമ’ എന്ന വാേദത്താചടയാണ് ഈ രണ്ടുസിനിമകളും പുറത്തിറങ്ങിയത്. 
വിമർശനാത്മകമായും ആധികാരികമായും ഈ വാേചത്ത വിശകലനം ചചയ്യുകയാണ് 
ഈ പ്ബന്ത്തിൽ. ഒദര വി്യം വകകാര്യം ചചയ്യുന്ന രണ്ടു സിനിമകൾ പുലർത്തുന്ന 
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമരീപനരരീതികൾ, വശലികൾ എന്നിവ കചണ്ത്താൻ ശ്മിക്കുന്നു. 
ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽസിചറെ ജരീവിതചത്ത എങ്ങചനയാണ് രണ്ടു സിനിമകളും ആവിഷ്രി
ച്ചചതന്ന് പരിദശാധിക്കുന്നു. പ്ദമയം, കഥാപാത്നിർമ്മിതി, സംഭാ്ണം, ബിംബങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവ പരിദശാധിച്ച് സിനിമകചള വിശകലനത്തിന് വിദധയമാക്കുന്നു. 

ഇരട്ടജരീവിതം
സുദര്് നാരായണൻ രചനയും സംവിധാനവം നിർവ്വഹിച്ച സിനിമയാണ് 2018-ൽ 

പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഇരട്ടജരീവിതം’. കച്ചവട സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നുമാറി, താരനിരയുചട 
അകമ്പടിയില്ലാചത സമാന്തര സിനിമാ പ്േർശനരരീതി അവലംബിച്ചാണ് ഇരട്ടജരീവിതം 
തിരശ്രീലയിൽ എത്തിയത്. ഒര വർ്ത്തിനുള്ളിൽ ദകരളത്തിൽ ഇരട്ടജരീവിതത്തിചറെ 
നൂറു പ്േർശനങ്ങൾ സവേതന്ത്രസിനിമാ പ്േർശനവശലിയിൽ നടത്തുക എന്നതാണ് 
അണിയറ പ്വർത്തകരചട ലക്ഷ്യം. അഹമ്മേ് ചമായിനുദേരീചറെ ‘ഇരട്ടജരീവിതം’ എന്ന 
കഥയിൽ നിന്ന് ചില അംശങ്ങൾ സിനിമയ്കായി സുദര്് നാരായണൻ സവേരീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

ചപണ്ടലിചല ആണും ആണുടലിചല ചപണ്ം
രണ്ടു ചപൺകുട്ടികളുചട സൗഹൃേത്തിലൂചട സിനിമ സഞ്രിക്കുന്നു. വസനുവം 

ആമിനയും. വസനുവിചറെ ഉറ്റസുഹൃത്തും കാവലാളുചമാചകേയാണ് ആമിന. കൗമാരേശ
യിൽ ആമിന നാടുവിട്ടു ദപാകുന്നു. ഇതിനിചട വസനു വിവാഹിതയാകുന്നു. നാടുവിട്ടുദപായ 
ആമിന, അദ്രുമാനായി വർ്ങ്ങൾക്കുദശ്ം സവേന്തം നാട്ടിദലക്കു തിരിചച്ചത്തുകയാണ്. 
നാടുവിട്ടു ദപാകുംമുമ്പ് ആമിനയിൽ പുര്തവേം ഉചണ്ന്ന് വരീട്ടുകാർദകോ നാട്ടുകാർദകോ ഉറ്റ
സുഹൃത്തായ വസനുവിനുദപാലദമാ അറിയില്ലായിരന്നു. ട്ാൻസ് ചസക് ് വേലായി (Female 
to Male) തചറെ ഗ്രാമത്തിൽ തിരിചച്ചത്തുന്ന അദ്രുമാൻ ദനരിദടണ്ിവരന്ന ചവല്ലുവിളികളും 
സംഘർ്ങ്ങളും അവചറെ ചുറ്റിലം ജരീവിക്കുന്നവരചട കഥയുമാണ് ‘ഇരട്ടജരീവിത’ത്തി
ലൂചട സുദര്് നാരായണൻ വരച്ചിടുന്നത്. തികച്ചും യാഥാസ്ിതികരായ, മത്്യബന്നം 
ഉപജരീവനമാകേിയ ആളുകൾ ജരീവിക്കുന്ന ഒര കടദലാര ഗ്രാമമാണ് പശ്ാത്തലം.
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സൂക്ഷമായ കഥാപാത് നിർമ്മിതി
സ്ത്രരീ സവേതവേത്തിൽ നിന്ന് പുര്സവേതവേം തിരചഞ്ഞടുത്ത ഒര വ്യക്ി തചറെ നിലനി

ല്പിനായി, അതിജരീവനത്തിനായി, ചപാരതുന്നു. മാനസികവം സാമൂഹികവമായ ഒരപാട് 
ചവല്ലുവിളികൾ അദ്രുമാൻ ദനരിടുന്നുണ്്. ‘ആത്മജ’യാണ് ആമിന-അദ്രുമാൻ കഥാപാത്ങ്ങ
ളുചട കൗമാരകാലം അവതരിപെിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചപണ്ടലിൽ ആമിന ദനരിടുന്ന ആശയ
കുഴപെങ്ങളും, പുര്നായി മാറാനുള്ള അവളുചട താത്പര്യവം പല ദൃശ്യബിംബങ്ങളിലൂചട 
അവതരിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആമിനയുചട ഉറ്റസുഹൃത്തായ വസനു, നാടുവിട്ടുദപായ കൂട്ടുകാരിചയ വർ്ങ്ങൾക്കു 
ദശ്ം പുര്രൂപത്തിൽ കണ്ദപൊൾ ആേ്യം അത്ഭുതചപെടുകയും പിചന്ന കാര്യത്തിചറെ 
ഗൗരവം മനസ്ിലാക്കുകയും ചചയ്യുന്നുണ്്. അദ്രുമാചന കാണാൻ, സംസാരികോൻ വസനു 
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിചറെ വിലകേ് അവചള പ്തിസന്ിയിലാക്കുന്നു. 
ആമിന അദ്രുമാനായദപൊൾ വസനുവിന് അവചന/ചള കാണാൻ വിലക്കു വരന്നു. ചപൺ-
ആൺ സൗഹൃേത്തിനുദമലള്ള സോചാര ദബാധത്തിചറെ അദൃശ്യമായ വിലകോണ് ഇത്. 

‘ഹാജിയാർ’ എന്ന കഥാപാത്ം തചറെ ‘വലംഗിക’ ആധിപത്യത്തിചറെ ഭാഗമായി 
ദഭാഗത്തിനായി അദ്രുമാചന സമരീപികോൻ ശ്മിക്കുന്നു. അയാചള ചവിട്ടിവരീഴ്തി സവധര്യം 
അദ്രുമാൻ തചറെ ജരീവിതത്തിദലക്കു ദപാകുന്നുണ്്. വസനുവിചറെ ഭർത്താവ്, അദ്രുമാചറെ 
ഉമ്മ, ബാല്യകാലസുഹൃത്ത് വഫസൽ, പുഷ്പ എന്നരീ കഥാപാത്ങ്ങളിലൂചട ട്ാൻസ് വിഭാ
ഗങ്ങദളാടുള്ള സമൂഹത്തിചറെ മദനാഭാവം അവതരിപെികോൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചി
ട്ടുണ്്.

സംഭാ്ണങ്ങളിലൂചട ‘ഇരട്ടജരീവിത’ചത്ത വായിക്കുദമ്പാൾ
“അദപൊദഴക്കും ആണും ചപണ്മായി മുറിഞ്ഞുദപായിദല്ല നമ്മൾ’’ എന്ന് വസനു 

അദ്രുമാദനാട് പറയുന്നു. ‘ജൻഡർ ന്യൂട്ൽ’ ആയ, മനു്്യതവേത്തിൽ ഊന്നിയ സാമൂഹ്യാ
ന്തരരീക്ഷത്തിചറെ ആവശ്യകത, അത് ഇല്ലാത്ത അവസ്യിൽ ഉടചലടുക്കുന്ന അതിരകൾ, 
വിഭജനങ്ങൾ, ദശ്ണരീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒചരാറ്റ ഡയദലാഗിലൂചട വിവരിക്കുകയാണ് 
സംവിധായകൻ. “ഞാൻ കാണാത്ത എന്ത് ശൂരതയാടാ നിനചകോചകേ ഉള്ളത് ’’ എന്ന 
ദചാേ്യത്തിലൂചട പുഷ്പ എന്ന ശക്യായ സ്ത്രരീകഥാപാത്ം രാത്ിഞ്രന്മാരചട വായടപെി
ക്കുന്നുണ്്. പുര്ാധിപത്യദത്താടുള്ള ദചാേ്യമാണത്. സ്ത്രരീയും പുര്നും വലംഗിക 
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും തുല്യരാണ് എന്ന് മനസ്ിലാദകേണ്ിടത്ത്, പുര്നാണ് എല്ലാത്തിനും 
മുകളിൽ എന്ന ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന, ഒര വിഭാഗം ട്ാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിചയ അവദഹളി
ക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി പുര്ാധികാരത്തിൽ ഊന്നിയ സാമൂഹികവ്യവസ്ിതി 
നല്ിദപൊന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവചര ദചാേ്യംചചയ്യുകയാണ് ആ ഡയദലാഗി
ലൂചട പുഷ്പ. ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽ ആയ അദ്രുമാചന ജരീവികോൻ അനുവേികോത്തവർചകേ
തിചരയുള്ള വിമർശനമാണത്. “ഓചന ഞാൻ ഇനി ദമാദളന്നു വിളികേദണാ ദമാദനന്നു 
വിളികേദണാ” എന്ന് ശങ്കിക്കുകയാണ് അദ്രുമാചറെ ഉമ്മ. എല്ലാവരാലം അംഗരീകരികേചപെ
ടുക എന്നത് തചന്നയാണ് ട്ാൻസ് സമൂഹം ദനരിടുന്ന ചവല്ലുവിളി. 

സാമൂഹ്യനിർമ്മിതിയായ ലിംഗപേവി / ലിംഗദബാധം
ലിംഗപേവി ഒര ചപർദഫാർമാറ്റരീവ് (Performative) സംവർഗ്ഗം ആചണന്നാണ് 

ജൂഡിത്ത് ബട്ട് ലറുചട വാേം. ഇത് സൂചിപെിക്കുന്നത് ഒര വ്യക്ിയുചട ലിംഗസവേതവേം (Gender 
identity) ചപർദഫാർമിറ്റിയും ദറാൾ ദപ്യിങ് ആണ് എന്നതാണ്. ആവർത്തിക്കുക എന്നത് 
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(repetition) ഇതിൽ ഏചറ പ്ധാനമാണ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള അവതരണത്തിലൂചടയാണ് 
വ്യക്ികേ് ചകട്ടുറപ്പുള്ള സവേതവേം (coherent identity) ദനടിചയടുക്കുന്നതായ ദതാന്നലണ്ാ
വന്നത്. ഒര സംസ്ാരം അതിചല അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്തരീക്ഷിക്കുന്നചതദന്താ അത് 
ആവർത്തനത്തിലൂചട സ്ാപിചച്ചടുകോനാണ് പ്ാമുഖ്യമുള്ള പ്ത്യയശാസ്ത്രം വലംഗിക 
ചപരമാറ്റം (Sexual behaviour) നിയന്ത്രണ വിദധയമാകുന്നതിലൂചട ശ്മിക്കുന്നത്. ജൻഡർ 
ദറാൾ (Gender role) എന്നത് ഒര വ്യക്ികേ് വനസർഗികമായി ഉണ്ാവന്നദതാ സവേയം 
തിരചഞ്ഞടുകോൻ കഴിയുന്നദതാ അല്ല. മറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ സാംസ്ാരിക വ്യവഹാര
ങ്ങളുചട നിർമ്മികേചപെടുന്നതാണ്. (സത്യൻ എം. ‘ലിംഗപേവിയും അധികാരവം’ 2017). 
അദ്രുമാനാകുന്ന ആമിനകേ് തചറെ പുര്സവേതവേം ഉറപൊകോൻ ബരീഡിവലിക്കുകയും മുണ്ടു 
മടകേിക്കുത്തുകയും ചചദയ്യണ്ിവരന്നുണ്്. സ്ത്രരീസവേതവേത്തിചറെ പ്ദത്യകതകളായി കണകോ
കേചപെടുന്ന ചില പ്ദത്യകതകൾ വസനുവിൽ ഊട്ടിയുറപെിക്കുന്നു (കടലിദനാടുള്ള ദപടി, 
വഴകേ്—തല്ലുകൂടൽ എന്നിവദയാടുള്ള അനിഷ്ം, വമലാഞ്ിദയാട് വസനു  കാണിക്കുന്ന 
ഇഷ്ം). കുട്ടികോലത്ത് ആമിന ആൺകുട്ടികചളാചടാപെം ഫട് ദബാൾ കളിക്കുദമ്പാൾ 
അവളുചട കൂട്ടുകാരികൾ മാറിയിരന്ന് കളികാണുക മാത്മാണ് ചചയ്യുന്നത്. ചപൺകുട്ടിക
ളുചട കൂട്ടത്തിൽ ആേ്യം വസകേിൾ ഓടികോൻ പഠിക്കുന്നത് ആമിനയാണ്. കടലിദലകേ് 
ദതാണിയിൽ വസനുവിചന കൂട്ടി തുഴഞ്ഞു ദപാകുന്നുണ്് ആമിന. ഇത്തരത്തിൽ പല 
ബിംബങ്ങളിലൂചട സംവിധായകൻ ദപ്ക്ഷകദരാട് സംവേിക്കുന്നു. 

ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി
രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ രചനയും സംവിധാനവം നിർവഹിച്ച സിനിമയാണ് ‘ഞാൻ ദമരി

ക്കുട്ടി’. ജയസൂര്യയാണ് പ്ധാനകഥാപാത്മായ ദമരിക്കുട്ടിചയ അവതരിപെിക്കുന്നത്. 
2018-ചല ഹിറ്റുചിത്ങ്ങളിൽ ഒന്നായി ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’ മാറി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലം 
ചാനലകളിലം ഏചറ സജരീവമായ ചർച്ചകൾ ഈ സിനിമചയ സംബന്ിച്ച് നടക്കുകയു
ണ്ായി. ട്ാൻസ് പക്ഷത്ത് നില്ക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പൂർണ്തയിദലകേ് ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’ 
എന്ന സിനിമ വായികേചപെട്ടു.

പ്ദമയത്തിൽ ചർച്ച ചചയ്യചപെടുന്ന ‘ട്ാൻസ് ’ പ്ശ്നങ്ങൾ
ട്ാൻസ് സവേതവേത്തിൽ ജരീവിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവരാലം നിന്ദികേചപെട്ട് അപഹാ

സങ്ങൾ ദകട്ട് ജരീവിതം ചവല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാവദമ്പാഴും സവധര്യം മുദന്നാട്ട് 
കുതിക്കുന്ന, വിേ്യാഭ്യാസത്തിലൂചടയും അറിവിലൂചടയും ഇച്ഛാശക്ിദയാചട തചറെ ലക്ഷ്യം 
ദനടിചയടുക്കുന്ന ട്ാൻസ് ചസക് ് വേലായ ദമരിക്കുട്ടിയുചട കഥയാണ് ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’. 
ബാംഗ്ലൂരിചല വിദപ്ാ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ായിരന്ന ദജാലി ഉദപക്ഷിച്ച് സവേന്തം നാട്ടി
ദലകേ് തിരിചകചയത്തുകയാണ് ദമരി. തചന്ന അവഗണിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ, 
സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ തലകുനികോചത സവേയംപര്യാപ്തതദനടി ജരീവികോനാണ് ദമരി 
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിചട സമൂഹം വില്ലൻദവ്ത്തിൽ വരന്നു. അധികാരത്തിചറെ 
പലരൂപങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ അരികുവത്കരികേചപെടുന്നവരചട മുകളിൽ ചവിട്ടിയാണ് 
നില്ക്കുന്നത്. ഫൂദകോ പ്തിപാേിക്കുന്ന നിയമാധിഷ്ഠിത അധികാരവം ജരീവിതത്തിനുദമ
ലള്ള അധികാരവം ഇവിചട പ്വർത്തിക്കുന്നു. നിദരാധനം, ശിക്ഷ എന്നിങ്ങചനയുള്ള 
രരീതികളിലാണ് നിയമാധിഷ്ഠിത അധികാരം പ്വർത്തിക്കുന്നത്. നിയമം, ദപാലരീസ് 
തുടങ്ങിയ ഔദേ്യാഗിക സ്ാപനങ്ങളാണ് ഇവയുചട അധികാരദകന്ദങ്ങൾ. ദജാജു ദജാർജ് 
അവതരിപെിക്കുന്ന സബ് ഇൻചസ്പക്ടർ കഥാപാത്ം, ഇതിചനാര ഉോഹരണമാണ്. ദമരി
ക്കുട്ടിചയ കള്ളദകേസിൽ കുടുക്കുന്ന, വലംഗികച്ചുവദയാചട ദനാക്കുന്ന, അ്രീലം പറയുന്ന, 
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മർദേിക്കുന്ന അധികാരരൂപം. ശിക്ഷണം, വജവരാഷ്ടരീയ നിർവ്വഹണം എന്നിങ്ങചനയുള്ള 
രൂപത്തിൽ വരന്ന ജരീവിതത്തിനുദമലള്ള അധികാരരൂപങ്ങളുണ്്. മാനകങ്ങൾ രൂപചപെ
ടുത്തുകയാണ് ഇതിചറെ രരീതി. മാനകങ്ങൾകേനുസരിച്ച് വ്യക്ിചയ ക്രമചപെടുത്താനാണ് 
ഈ സമൂഹം അധികാരപ്ദയാഗം നടത്തുന്നത്. സ്ത്രരീസവേതവേം ചചറുപെത്തിൽ മാത്തുക്കുട്ടി 
പ്കടിപെിക്കുദമ്പാൾ അവചന അടിക്കുന്ന, വഴക്കു പറയുന്ന അച്ഛൻ. ചപാട്ടും സാരിയും 
വലിചച്ചറിഞ്ഞ് നരീചയാരാണാചണന്ന് നിരന്തരം ഓർമ്മിപെിക്കുകയാണ് ആ പിതാവ്. 
സമൂഹത്തിചല സോചാരസംരക്ഷകരചട കുപൊയമിട്ട് കടന്നുവരന്നവരം ദമരിക്കുട്ടിക്കു
ദമൽ അധികാരപ്ദയാഗം നടത്തുന്നുണ്്. ദപാലരീസ് സബ് ഇൻചസ്പക്ടറായി ദമരിക്കുട്ടി 
ജരീവിതത്തിനുമുമ്പിൽ വിജയിയായി മാറുന്നുണ്്. മാത്തുക്കുട്ടി ദമരിക്കുട്ടിയായി മാറുദമ്പാൾ 
കഥാപാത്ചത്ത പൂർണ്തയിദലകേ് എത്തികോൻ നടനു സാധിച്ചിട്ടുണ്്. വിേ്യാഭ്യാസമാണ് 
ദമരിക്കുട്ടിയുചട വിജയത്തിനു പ്ധാനകാരണം. അറിവിലൂചടയാണ് അവൾ മുദന്നറുന്നത്. 
തചറെ അനുവാേമില്ലാചത ശരരീരത്തിൽ ചതാടുന്നവർക്കുമുമ്പിൽ ചൂളിദപൊവന്നില്ല ദമരിക്കുട്ടി. 
മാത്മല്ല, അതിചന കൃത്യമായി പ്തിദരാധിക്കുന്നുമുണ്്. വരീണുദപാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിചലാ
ചകേയും ശക്മായി തിരിച്ചുവരന്നുണ്്. 

വില്ലനാകുന്ന സമൂഹം
“ദസ്നഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വധര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അംഗരീകരികോൻ’’ എന്ന് കുറ്റദബാധ

ദത്താചട സിനിമയുചട അന്ത്യത്തിൽ ദമരിയുചട അപെൻ പറയുന്നുണ്്. സമൂഹചത്തയാണ് 
അയാൾ ഭയക്കുന്നത്. തചറെ വിവാഹത്തിനു ദമരിക്കുട്ടി തടസ്മാകും എന്നു കരതു
ദമ്പാഴാണ് സദഹാേരി പര്മായി കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ദമരിചയ അകറ്റുന്നത്. 
വവകാരികമായ പല രംഗങ്ങളിലൂചട ഇവചര നദമ്മാട് ദചർത്തുപിടികോനാണ് സിനിമ 
ആഹവോനം ചചയ്യുന്നത്. “സവേത്തിനും പണത്തിനുചമാചകേയപ്പുറത്ത് മാത്തുക്കുട്ടി എന്നുവി
ളിച്ച മാതാപിതാകേൾ എചന്നചയാന്ന് ദമരിക്കുട്ടി’’ എന്ന് വിളികേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്്. 
‘അംഗരീകരിക്കുക’ എന്നതാണ് പ്ശ്നം. ആൺ-ചപൺ ദപാചല സവോഭാവികമായ ഒന്നായി 
ട്ാൻസ് സമൂഹചത്ത ദനാകേികാണുക, ദചർത്തുപിടിക്കുക എന്നതുതചന്നയാണ് ഇവിചട 
വായിചച്ചടുകോൻ സാധിക്കുക.

ദമരിക്കുട്ടി അവദശ്ിപെിക്കുന്ന ദചാേ്യങ്ങൾ
പൂർണ്മായി ട്ാൻസ് സമൂഹദത്താട് ദചർന്നുനില്ക്കുന്നു എന്ന വാേം നിലനില്ക്കുദമ്പാഴും 

ചില സംശയങ്ങൾ ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’യിൽ ഉയരന്നുണ്്. ചില യുക്ിഭംഗങ്ങൾ കടന്നു
കൂടുന്നുണ്്.

സിനിമയിൽ ദപാലരീസ് കഥാപാത്ം (ദജാജുദജാർജ്് ) ട്ാൻസ് ദഫാബിക് 
ആണ്. ക്രിമിനൽ സവേഭാവമുള്ളവനാണ്. ദമരിക്കുട്ടി സബ് ഇൻസ് ചപക്ടറായി ദപാലരീസ് 
ദസനയിൽ വരന്നത് അയാൾകേ് അംഗരീകരികോനാവന്നില്ല. ദമരിക്കുട്ടിയുചട കരിയറിചന 
തകർകോൻ അയാൾ ശ്മിക്കുന്നുണ്്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ട്ാൻസ് പക്ഷത്ത് നില
ചകാള്ളുന്ന സുരാജ് ചവഞ്ഞാറമൂട് അവതരിപെിക്കുന്ന കളക്ടർ കഥാപാത്ം ദപാലരീസ് 
ഓഫരീസദറാട് ഇങ്ങചന പറയുന്നു—“ആണും ചപണ്ം ചകട്ടവർ ഒരപാടുദപർ നിങ്ങൾ
കേിടയിൽ തചന്നയുണ്ദല്ലാ’’ എന്ന ഡയദലാഗ് സിനിമയിലടനരീളം സംവിധായകൻ 
പറഞ്ഞുവയ്കന്ന കാഴ്ചപൊടിനു വിരദ്മാണ്. ദമരിക്കുട്ടിചയ ട്ാൻസ്ജൻഡചറന്ന് വകേരീൽ 
(സിദ്ാർത്ശിവ) വിളിക്കുദമ്പാൾ താൻ ട്ാൻസ്ജറെറല്ല, ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽ ആണ് 
എന്ന് ദമരിക്കുട്ടി തിരത്തുന്നുണ്്. എന്നാൽ പിന്നരീട് കലക്ടർ, പി.എസ്.സി. ദകാച്ചിങ്ങ് 
ചസറെറിചല അധ്യാപകനും ഒചകേ ദമരിചയ Transgender ആയാണ് അഭിസംദബാധന 
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ചചയ്യുന്നത്. ആേ്യ ട്ാൻസ്ജറെറർ സബ് ഇൻചസ്പക്ടറായി ദമരി അറിയചപെടുന്നു. എന്നാൽ 
സിനിമ തുടകേത്തിൽ പറഞ്ഞുവക്കുന്ന ട്ാൻസ് വമൺ ആണ് ദമരി. ആധാർകാർഡിൽ 
‘ഫരീചമയിൽ’ എന്നാണ് ദരഖചപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ചില മുഴച്ചുനി്കേലകൾ 
സിനിമയിൽ കാണാം. 

ഉപസംഹാരം
‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’ കച്ചവടസിനിമാവിഭാഗത്തിൽചപെടുന്നു. അതുചകാണ്ടുതചന്ന 

വിപണിമൂല്യം, ജനപ്ിയ സംസ്ാരദചരവകൾ എന്നിവചയപെററി സംവിധായകന് 
കൃത്യമായ ധാരണയുണ്്. അത് പ്ധാനകഥാപാത്ത്തിചറെ ചതരചഞ്ഞടുപെ്, ചതാലിയുചട 
നിറം, താരമൂല്യം, കഥപറച്ചിലിചറെ രരീതി, വിപണനതന്ത്രം എന്നിവയിൽ അത് േർശി
കോൻ സാധിക്കും. ചില ന്യൂനതകൾ കചണ്ത്താചമങ്കിലം വാർപ്പുമാതൃകകചള ചപാളി
ചച്ചഴുതാൻ ‘ഞാൻ ദമരിക്കുട്ടി’കേ് കഴിയുന്നുണ്്. ട്ാൻസ്പക്ഷത്ത് നിലചകാള്ളുന്ന സിനിമ 
കാലഘട്ടത്തിചറെ ആവശ്യമാണ്. ആ നിലയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾകേ് തുടകേം കുറികോൻ 
ദമരിക്കുട്ടികേ് കഴിയുന്നുണ്്. ചപാതുസമൂഹത്തിചറെ ട്ാൻസ് സമൂഹദത്താടുള്ള ചപരമാറ്റവം 
മറ്റും കൃത്യമായി അവതരിപെികേചപെട്ടിട്ടുണ്്. ആണും ചപണ്ം ചകട്ടവർ, വ്യഭിചാരം നടത്തു
ന്നവർ, തുണിചപാകേി കാണിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങചന അവചര അധിദക്ഷപിക്കുന്നവർ 
മനസ്ിലാദകേണ് പല കാര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ ചർച്ചചചയ്യചപെടുന്നു. മികച്ച പേവികളി
ചലത്താൻ, വിേ്യാഭ്യാസം ദനടാൻ എല്ലാം അവർക്കും തുല്യഅവകാശം ഉണ്്. ഈ ആശയം 
ദപ്ക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ സിനിമ വിജയിച്ചു. ‘ദമരിക്കുട്ടി’ എന്ന കഥാപാത്ചത്ത 
വ്യക്ിതവേമുള്ളവളായി, മാതൃകയായി രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ അവതരിപെിച്ചു. 

അരികുവത്കരികേചപെടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർകേ് ഏക ആശ്യം 
വിേ്യാഭ്യാസമാണ്. ദമരിക്കുട്ടികേ് പള്ളിയിൽനിന്നും, സുഹൃത്തുകേളിൽ നിന്നുചമാചകേ 
സഹായവം, പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ ‘ഇരട്ടജരീവിത’ത്തിചല അദ്രുമാൻ നിസ്
ഹായനാണ്. സാധാരണകോരനാണ്. ഉന്നതവിേ്യാഭ്യാസമില്ല. അത്തരത്തിൽ താചഴകേി
ടയിൽ ജരീവിക്കുന്ന ട്ാൻസ് ചസക് ് വേൽ വിഭാഗകോരചട അവസ്യിദലകോണ് ‘ഇരട്ടജരീ
വിതം’ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. എചന്തങ്കിലം ഒര ദജാലി ചചയ്് സവേന്തം കാലിൽ നി്കോനാണ് 
അദ്രുമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രസക്കൂട്ടുകൾകേപ്പുറം നിസ്ഹായതയുചട, അവഗണനയുചട, 
രൂക്ഷത ‘ഇരട്ടജരീവിത’ത്തിൽ കൂറച്ചുകൂചട ശക്മാണ്. അതിജരീവനമാണ് പ്ശ്നം. അത് 
ദമരിക്കുട്ടിക്കും അദ്രുമാനും വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ാത്തലവമാണ് 
ഇരവർക്കുമുന്നിലമുള്ളത്. ട്ാൻസ് പ്ണയവം, ജരീവിതവം, വലംഗികതയുചമാചകേ ഇനി
യുമിനിയും മലയാള സിനിമാദലാകത്ത് ചർച്ച ചചയ്യചപെദടണ്തുണ്്. 

കുറിപ്പുകൾ:
തായമ്മനിർവ്വാൺ: പ്ാകൃതരരീതിയിലള്ള ലിംഗമാറ്റം നടത്തുന്ന രരീതി. ലിംഗവൃ്ണങ്ങൾ ദഛേിക്കുന്ന 

അനുഷ്ഠാനം. 

ട്ാൻദസ്ഫാബിയ: ട്ാൻസ്ജറെറുകളുചട യഥാർത് അവസ് മനസ്ിലാകോചത മുൻവിധികദളാടുകൂടി 
അവചര സമരീപിക്കുദമ്പാൾ ഉണ്ാകുന്ന ഭയമാണ് ട്ാൻസ് ദഫാബിയ. 
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മലയാളവിഭാഗം, ദകാദളജ് ഓഫ് അവപ്ഡ് സയൻസസ്, മുതുവല്ലൂർ, ചകാദണ്ാട്ടി

വിശവേസാഹിത്യത്തിലടനരീളം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന േവേയങ്ങളാണ് പ്ണയവം ദപാരം. 
ഒരപദക്ഷ, ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങദളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ സർഗ്ഗവ്യവഹാരങ്ങളിചല 
സിംഹഭാഗവം അപൂർണ്മായിരിക്കും. മണ്ിനും ചപണ്ിനും ദവണ്ിയുള്ള ദപാരാട്ടങ്ങളാണ് 
സാമ്ാജ്യങ്ങളുചട പതനാഭയുേയങ്ങൾക്കു വഴിചതളിച്ചചതന്നത് ഒര ചരിത്സത്യമാണ്. 
ഇലിയഡ്, ഒഡരീസ്ി എന്നരീ പാശ്ാത്യകാവ്യങ്ങളും രാമായണം, മഹാഭാരതം എന്നരീ 
പൗരസ്ത്യകാവ്യങ്ങളും ഈ വസ്തുതയ്ക് ഒരദപാചല പിൻബലം നല്കുന്നു. രാമചരിതകാരൻ 
വാല്മരീകിയുചട യുദ്കാണ്ഡചത്ത മാത്ം അവലംബിച്ചത് ഊഴിയിൽ ചചറിയവരിദലയ്ക് 
വരീരരസം പ്ോനംചചയ്് കർദമ്മാത്സുകരാകോൻ ദവണ്ിയാണ്. കണ്ശ്ൻമാരചട വർണ്
നകൾ അതരീവ ഹൃേ്യമാകുന്നതും, എഴുത്തച്ഛചറെ ഭാ് കൂടുതൽ ചടുലത വകവരിക്കുന്നതും 
യുദ്രംഗങ്ങൾ വർണ്ിക്കുദമ്പാൾ തചന്ന. ഇപ്കാരം സവർണ്സംസ്കൃതിയുചട ഭാഗമായി 
ഏചറ ഉേ് ദഘാ്ികേചപെട്ട യുദ്കാവ്യങ്ങൾ ഒര സമാന്തരശാഖയായി ദകരളദേശത്ത് 
പ്ചാരം സിദ്ിച്ച അറബി-മലയാള ഭാ്യിദലയ്കകൂടി സംക്രമിക്കുകയുണ്ായി. അതിചറെ 
പരിണതഫലമായാണ് പടപൊട്ടുകൾ പിറവിചയടുക്കുന്നത്.

ദകരള മുസിങ്ങളുചട ഗ്രന്ഥഭാ്യായിരന്ന അറബിമലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾ എന്ന 
ദപരിലാണ് കാവ്യരൂപങ്ങൾ പുകൾചപറ്റത്. വസന്യചത്തക്കുറിയ്കന്ന പടയും, കവിതചയ
കുറിക്കുന്ന പാട്ടും ദചർന്ന് ‘പടപൊട്ട് ’ എന്ന സംജ ഉടചലടുത്തു. പടപൊട്ടുകചള അവയുചട 
ആശയസവേരീകാര്യത, ആഖ്യാനരരീതി എന്നിവയനുസരിച്ച് പ്ധാനമായും അഞ്ചുവിഭാഗങ്ങ
ളായി തരംതിരികോം. ഒന്ന് ഇസാമിചല നാദടാടികേഥകളുമായി ബന്ചപെട്ടവയാണ്. 
ഇവയ്ക് ചരിത്പരമായ ആധികാരിതയില്ല. ഇസാംമതവമായി ബന്ചപെട്ട ചകട്ടുകഥകചള 
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുക മാത്മാണിവയുചട ലക്ഷ്യം. മചറ്റാന്ന് ഇസാമികചരിത് വികസവേരതയുമായി 
ബന്ചപെട്ടവയാണ്. ഇസാമിചറെ ആേ്യനാളുകൾ, മുൻകാലയുദ്ങ്ങൾ എന്നിവയാണ് 
ഇവയിചല പ്ദമയം. ഇനിചയാര വിഭാഗം ശുദ്മായ സാങ്കല്പികകഥകളുമായി ബന്
ചപെട്ടവയാണ്. കവികളുചട ദകവലം മദനാവ്യാപാരങ്ങളിൽനിന്നും പിറവിചയടുക്കുന്ന 
ഇവയിൽ സവേതന്ത്രമായ ഏത് ആശയവം ഉൾചകോണ്ിരിക്കും. അനന്തരം മാപെിളചരി
ത്വമായി ബന്ചപെട്ട യുദ്കാവ്യങ്ങളും നിലവിലണ്്. സംഭവകഥകചള പുരസ്രിക്കുന്ന 
ഇവയിൽ ജരീവിച്ചിരിക്കുന്നവരദടദയാ രക്സാക്ഷികളുദടദയാ വരീരാപോനങ്ങളാണ് 
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ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുക. ഒപെം അലൗകികജരീവജാലങ്ങൾ കഥാപാത്ങ്ങളായി അണിനിര
ക്കുന്ന മചറ്റാര വിഭാഗവം പടപൊട്ടുകളിലൾചപെടുന്നു.

മുദ്രണശാലകൾ രൂപംചകാള്ളുന്നതിനുമുമ്പുതചന്ന കചയ്യഴുത്തുപ്തികളായി പടപൊ
ട്ടുകൾ പിറവിചയടുത്തിരന്നു. കണ്ടുകിട്ടാത്തവയും കാലാന്തരത്തിൽ വകദമാശം വന്നവയും 
അവയിലൾചപെടുന്നു. ആയതിനാൽ ഒര നിശ്ിത കൃതിചയ ആേ്യ യുദ്കാവ്യചമന്നുസ്ാപി
ക്കുന്നതിൽ ഔചിത്യമില്ല. പ്ാചരീനയുദ്കാവ്യങ്ങളിൽ ശ്ദദ്യമായ രണ്ടു രചനകളാണ് 
തബൂകേ് പടപൊട്ടും ഖന്തകേ് പടപൊട്ടും. ഹിജ് റ 1200 (എ.ഡി. 1786)ചറെ മധ്യദത്താചടയാണ് 
ഈ രണ്ടു കൃതികളും പുറത്തിറങ്ങിയത്. തബൂകേ് എന്നത് സൗേി അദറബ്യയുചട വടക്കു 
പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് സ്ിതിചചയ്യുന്ന പ്ദേശമാണ്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദറാമിനു
കരീഴിലണ്ായിരന്ന വബസദറെയ്ൻ (Byzantine) സാമ്ാജ്യത്തിചനതിചര പടനയിച്ച് 
പ്വാചകൻ നടത്തിയതായി പറയചപെടുന്ന യുദ്മാണ് തബൂകേ് യുദ്ം. അബ്ാസിചറെ 
 സമരവരീര്യം കൃതിയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ചപാന്നാനി സവേദേശിയായ നൂറുദേരീചനയാണ് ഈ 
രണ്ടു പടപൊട്ടുകളുദടയും കർത്താവായി ഗണിച്ചുദപാരന്നത്. സമാനമായി ദകാഴിദകോട് സവേ
ദേശിയായ മുഹ് യിദേരീൻ സാഹിബിചറെ വലിയ ജിൻപടയും മുഹ് യിദേരീൻ ബുനുബാവയാൽ 
വിരചിതമായ ചചറിയ ജിൻപടപൊട്ടും പ്ാചരീനയുദ്കാവ്യങ്ങളുചട  ഗണത്തിലൾചപെടുന്നു. 
ചരിത്പരമായ ആധികാരിതയില്ലാത്ത ഈ രണ്ടു കൃതികളിലം സഹാബിയായ അലി 
ജിന്നുകളുമായി നടത്തുന്ന സാങ്കല്പിക സമരചരിത്മാണ് ആദലഖനം ചചയ്ിരിക്കുന്നത്. 
അപ്കാശിതമായ പഴയ യസരീേ്പടപൊട്ടിലം അലിചയ മഹതവേവത്കരിക്കുന്നതുകാണാം. 
ശിയാവരീക്ഷണം ഉൾചകോള്ളുന്ന ആേ്യമഹാകാവ്യചമന്ന പ്ദത്യകതയും ഇതിനുണ്്.

പ്ാചരീന യുദ്കാവ്യങ്ങളുചട ഗണത്തിൽചപെടുന്നതും, പി്കോലകവികൾചകേല്ലാം മാർ
ഗ്ഗേർശിയുമായ്തരീർന്ന മൗലികമായ കൃതിയാണ് സഖം പടപൊട്ട്. ഇസാമിചല ഒര നാദടാ
ടികേഥചയ പുരസ്രിക്കുന്ന ഈ കൃതി കിതാബുൽമഗാസി എന്ന ഗ്രന്ഥചത്ത ഉപജരീവിച്ച് 
അറബിത്തമിഴിലിൽ വരിവശ മുഹ് യിദേരീൻ പുലവർ രചിച്ച ‘സഖം പവടദപൊർ’എന്ന 
കാവ്യത്തിചറെ അറബിമലയാള വിവർത്തനമാണ്. എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരികളുള്ള 
അറബിത്തമിഴിചല ഈ മഹത്തായ യുദ്കാവ്യം 1848-ലാണ് അറബിമലയാളത്തിൽ 
പുറത്തിറങ്ന്നത്.

‘കാലം കഴിഞ്ഞ് ഉമർ ഫടിചഫടുദമ്പാൾ
കലിമ ലിസാൻ അേിൽ ബസങ്ങരീടള്ളാ-
ഫാലം സിറാത്തുമ്മൽ കടത്തിബിട്ട്-
ഫേവി ലിഖാ കാമാൻ തുണ ചചയ്അള്ളാ’

എന്ന ഫലശ്രുതിയനുസരിച്ച് രചയിതാവ് ഏദതാ ഉമർ ആചണന്നും, മതപരമായ േൗത്യ
നിർവഹണമാണ് കാവ്യരചനയ്ക് അവലംബചമന്നും വിശവേസികേചപെടുന്നു. ഉമർ എന്ന പേം 
പ്ായചത്തക്കുറിക്കുന്നതാചണന്ന് ചിലർ വാേിക്കുന്നുചണ്ങ്കിലം, മതപണ്ഡിതനും കായൽ
പട്ടണം സവേദേശിയുമായ ഉമർ ആലിം ലബ്യാണ് സഖം പടപൊട്ടിചറെ രചയിതാചവന്ന 
അഭിപ്ായത്തിനാണ് കൂടുതൽ സവേരീകാര്യത ലഭിച്ചത്.

ഇറാഖിചല ഭരണാധികാരിയായിരന്ന സഖമിചനതിചര പ്വാചകൻ നടത്തിയതായി 
പറയചപെടുന്ന പടദയാട്ടത്തിചറെ കഥയാണ് സഖംപടപൊട്ടിൽ അനാവരണം ചചയ്ിരിക്കു
ന്നത്. അല്ലാഹുവിചറെ നിർദദേശമനുസരിച്ച് തിരനബി സഖമിചന ഇസാമിദലയ്ക് ക്ഷണിച്ചു. 
നിർദദേശം പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയ സഖം പ്വാചകചനതിചര പടനയിച്ചു. തചറെ പക്ഷത്തുനിന്നും 
ഒദട്ടചറ വരീരദയാദ്ാകേൾ പടകേളത്തിൽ പരാജിതരായി ഇസാം സവേരീകരിചച്ചങ്കിലം 
കരീഴ് ചപെടാൻ സഖം തയ്യാറായില്ല. വർദ്ിതവരീര്യനായി ദപാരാടിചകോണ്ിരചന്നങ്കിലം 
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സഖമിചറെ വസന്യം നിഷ്ാസനം ചചയ്യചപെട്ടുചകാണ്ിരന്നു. ഭയപരവശനായ സഖം 
ഒടുവിൽ യുദ്മവസാനിപെിച്ച് പ്വാചകസവിധത്തിചലത്തി ശഹാേത്ത് കലിമചചാല്ലി 
ഇസാംമതം സവേരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് നബിയുദടയും സഹാബികളുദടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ 
സഖമിചറെ പുത്ി സൗജത്തും പുതുവിശവോസി സുനാഫരീലം വിവാഹിതരാകുന്നദതാചട 
സഖംപടപൊട്ട് ശുഭപര്യവസായിയായിത്തരീരന്നു.

ഇസാമികചരിത്ത്തിചലവിചടയും പരാമർശികേചപെടാത്ത ഈ പടപൊട്ട് ദകവലം 
സാങ്കല്പികമായ ഒര കാവ്യമാണ്. അനിസാമിക ശക്ിക്കുദമൽ ഇസാമികശക്ിദനടിയ 
ധരീരമായ വിജയമാണ് കാവ്യം ഉേ് ദഘാ്ിക്കുന്നത്. ഹസ്ത്ത് അലിയുചട വരീരസാഹസി
കതകൾ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സഖംപടപൊട്ട് മറ്റു പ്ാചരീനകൃതികചളദപൊചല തചന്ന ശിയാ
സങ്കല്പദത്തയും ഊട്ടിഉറപെികോൻ ശ്മിക്കുന്നുണ്്. ഇറാഖിൽ നടന്നതായി പറയചപെടുന്ന 
യുദ്ചത്ത ഭാരതരീയപശ്ാത്തലത്തിദലയ്ക് പറിച്ചുനടാനുള്ള ശ്മവം കവി അവലംബി
ച്ചതായി കാണാം. പ്ാചരീന മാപെിള മഹാകാവ്യങ്ങളിചലാന്നായ ഈ കൃതി ആധുനിക 
യുദ്കാവ്യങ്ങൾചകേല്ലാം പ്ദചാേനമായി വർത്തിച്ചതിനാൽ ‘തന്തസഖം’ എന്ന ദപരിലം 
പുകൾചപറ്റു.

വരീരദജതാവായിരന്ന ഖാലിേ്ബുനുവലരീേ് (റ) മകേയുചട താഴ്രയിൽ ചവച്ചുനടത്തിയ 
അതിദഘാരമായ സംഘട്ടനത്തിചറെ ആവിഷ്ാരമാണ് താനൂർ ചമായ്രീൻകുട്ടി മുല്ല തചറെ 
ഗസ് വത്ത് ഫത്ഹ് മകേ അഥവാ മകേം ഫത്ഹ് പടപൊട്ടിൽ ആദലഖനം ചചയ്ിരിക്കു
ന്നത്. കുഞ്ഞിസരീതിസാഹിബിചറെ ഖന്തകേ് പടപൊട്ടും ശ്ദദ്യമാചയാര കൃതിയാണ്. 
അദദേഹത്തിചറെ തചന്ന ഫതൂഹ്തായിഫ് പടപൊട്ടിൽ മകോവിജയാനന്തരം നബിതിര
ദമനിയും സഹാബാകേളും ഒര മാസകോലദത്താളം തായിഫ് ദകാട്ട ഉപദരാധിച്ചതിചറെ 
ധരീരസമരചരിത്ം വർണ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ഖുർആനിൽ പരാമർശികേചപെട്ട രണ്ടു യുദ്ങ്ങളിചലാന്നാണ് ഹുവനൻ യുദ്ം. 
മുഹമ്മേ് നബിയും സഹാബികളും അദറബ്യയിചല ‘തവോഖിഫ് ’ ദഗാത്വംശജർചകേതിചര 
നടത്തിയ ദപാരാട്ടമാണ് ഹുവനൻ യുദ്ത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മുസിങ്ങളുചട വിജയത്തിലവ
സാനിക്കുന്ന ഹുവനൻ യുദ്ചത്ത പുരസ്രിച്ച് മാളിദയകേൽ കുഞ്ഞഹമ്മേ് സാഹിബ് ഒര 
പടപൊട്ട് രചിക്കുകയുണ്ായി. യയാമത്ത്, ബഹനസ്് എന്നിവയും മാപെിളസാഹിത്യത്തിചല 
മഹത്തായ യുദ്കാവ്യങ്ങളാണ്. ഇറാഖിചല കർബലയിൽ ചവച്ച് നബിയുചട പൗത്നായ 
ഹുവസനും ഭരണാധിപനായ യാസിേ് ഒന്നാമചറെ വലിയ വസന്യവം തമ്മിലണ്ായ 
ദഘാരയുദ്മാണ് കർബലപടപൊട്ടിചറെ പ്ദമയം. ഹുവസനും അദദേഹത്തിചറെ ആറുമാസം 
പ്ായമുള്ള പുത്നും മരണമടഞ്ഞു. സ്ത്രരീകളും കുട്ടികളും തടവിലാകേചപെട്ടു. എ.ഡി. 680-ൽ 
നടന്നതായി വിശവേസികേചപെടുന്ന ഈ യുദ്ത്തിന് ശിയാസാഹിത്യത്തിൽ വലിയസ്ാന
മാണുള്ളത്. ഹുവസചറെ രക്സാക്ഷിതവേം വേവഹിതമനുസരിച്ചാചണന്നുപറയചപെടുന്നു. 
യാസിേ് ഇസാമിചന നശിപെിക്കുന്നതു തടയാൻ മനുഃപൂർവ്വം സൃഷ്ികേചപെട്ടതാണിചതന്നും 
വിശവേസിക്കുന്നവരണ്്.

പടപൊട്ടുകളുചട ഗണത്തിൽ അേവേിതരീയസ്ാനമലങ്കരിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ദചറ്റുവായ് 
പരരീക്കുട്ടിയുചട ഫതൂഹുശ്ാം. മാപെിളസാഹിത്യത്തിചല വൃത്തനിയമങ്ങചളചയല്ലാം ഉല്ലംഘി
കോനുള്ള ശ്മം ഇതിൽകാണാം. സിറിയ-ദറാം യുദ്ചരിത്മാണ് കാവ്യത്തിചല ആശയം. 
ഖലരീഫമാരായിരന്ന അബൂബകേർ സിേിഖ്, ഉമർഫാറൂഖ് എന്നിവരചട സുവർണ്കാല
ഘട്ടത്തിചല സമരചരിത്ങ്ങൾ ഈ പടപൊട്ടിൽ സമഗ്രമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്്. ലാളിത്യ
മാർന്ന ഭാ്ാവശലി ഫതൂഹുശ്ാം പടപൊട്ടിചന ഏചറ ഹൃേ്യമാക്കുന്നു. പ്താപികളായ 
കവികളുചട സൃഷ്ികൾക്കുമുന്നിൽ തചറെ കൃതി നിസ്ാരമാചണന്ന് വിനയാനവേിതനായി കവി 
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പറയുന്നുണ്്. വാഖിേിയുചട ചരിത്ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ഫതൂഹുശ്ാം സംഭവങ്ങൾ കവിയ്ക 
വിവരിച്ചുചകാടുത്തത് വശഖ് അഹ് മദുള്ള ചസൻ ബുഖാരിയാണ്. അപ്കാശിതമായ 
‘റഅ് സുൽഗുൽ എന്ന ഹർബുൽ കുബ് റായിലം’ സിറിയ-ദറാം വിജയചരിത്മാണ് പ്തി
പാേിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവം വലിയ മാപെിളപൊട്ടുകാവ്യചമന്ന ബഹുമതിയും ഈ കൃതിയ്കണ്്.

തുർകേിയിചല ഖലരീഫയായിരന്ന അബ്ദുൾഹമരീേ്ഖാചറെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന 
ഗ്രരീകേ് സമരചരിത്ചത്ത പുരസ്രിച്ച് ചകായിലാണ്ി അഹമ്മേ് സാഹിബ് ഒര യുദ്കാവ്യം 
രചിക്കുകയുണ്ായി. ഹിജ് റ 1300-ൽ (എ.ഡി. 1883) രചികേചപെട്ട ഈ കൃതി ഗ്രരീസ് പട എന്ന 
ദപരിലാണറിയചപെടുന്നത്. ശംസുൽ അഖ്ബാൻ, സഫരീറ്, മുഹമ്മേ് എന്നരീ ആനുകാലിക
ങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഗ്രരീകേ് യുദ്വാർത്തകൾ ദശഖരിച്ചചതന്ന് കവിതചന്ന വ്യക്മാക്കുന്നു
ണ്്. തുർകേിവസന്യം ഗ്രരീക്കുകാചര പരാജയചപെടുത്തിയതും തുടർന്നവർ സന്ിചചയ്യുന്നതു
മാണ് കാവ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദകരള മുസിങ്ങളുചട സാഹിത്യസംഭാവനകളിൽ 
ഏറ്റവം മികച്ച പടപൊട്ടാണിചതന്ന് സലാഹുൽ ഇഖ് വാൻ എന്ന പത്ം ഗ്രരീസുപടപൊട്ടിചന 
പ്ശംസിക്കുകയുമുണ്ായി.

ഫത്ഹുൽബുസറ അഥവാ മൂഅ്അത്ത് (വല്ലാഞ്ിറ ചമായ്രീൻഹാജി), ബന് റുൽ ഉള്മാ 
(അബ്ദുൽ അസരീസ്് ), ോത്തുൽഹിമാർ അലിയുദ്ം, ചചറിയ ബഹ് നസ്് (അഹമ്മേ്കുട്ടി), 
യാസിേ്പട (ഉണ്ിമമ്മേ് ), മുവരശിഹ് യുദ്കാവ്യം (ചചറിയ അഹമ്മേ് ) എന്നിങ്ങചന 
ചചറുതുംവലതുമായ ഒദട്ടചറ യുദ്കാവ്യങ്ങൾ പലകാലഘട്ടങ്ങളിലായി അറബിമലയാള
ത്തിൽ പിറവിചയടുത്തിട്ടുണ്്.

പടപൊട്ടുകളുചട ആഖ്യാനഘടനദയയും ആശയസവേരീകാര്യതദയയും നവരീകരിച്ചചതാ
ചടാപെം സാമാന്യജനവിഭാഗങ്ങളിദലയ്ക് അവചയ സംക്രമിപെിക്കുകയും ചചയ് ആേ്യ വ്യക്ി 
മാപെിളകവിസമ്ാട്ടായ ദമായിൻകുട്ടിവവേ്യരായിരന്നു. ദലാകമുസിങ്ങചളയാകമാനം 
സവോധരീനിക്കുകയും മാപെിളകവികചളചയല്ലാം പ്ദചാേിപെിക്കുകയും ചചയ് മഹത്തായ 
രണ്ടു യുദ്ങ്ങളാണ് ബേറും, ഉഹ്ദും. ഒദട്ടചറ മാപെിളകവികൾ ഈ യുദ്ങ്ങചള പുരസ്രിച്ച് 
പടപൊട്ട് ചകട്ടിയിട്ടുചണ്ങ്കിലം ദമായിൻകുട്ടിവവേ്യദരാളം തിളങ്ങിയ മചറ്റാര പ്തിഭ 
മാപെിളസാഹിത്യത്തിലില്ല. ദകവലം നാലപതിറ്റാണ്ടുകാലം (1852-1892) മാത്ം ജരീവി
ച്ചിരന്ന അദദേഹം ലളിതമായ വശലിചകാണ്ടും വ്യതിരിക്മായ ഇശലകൾചകാണ്ടും 
ബേർ, ഉഹ്േ് യുദ്ചരിത്ചത്ത സാധാരണകോരിദലയ്ക് പകർന്നുനല്ി. അവ പിന്നരീട് 
തലമുറകളിദലയ്ക് സംക്രമിക്കുകയും മഹത്തായ മാപെിളസാഹിത്യത്തിചല അനശവേരമായ 
ഈടുചവയ്പുകളായിത്തരീരകയും ചചയ്തു.

ഹുവനൻ യുദ്ദത്താചടാപെം വിശുദ് ഖുർആനിൽ പരാമർശികേചപെട്ട മചറ്റാര 
യുദ്മാണ് ബേർ. മുഹമ്മേ് നബിയും മതനിദ്ധികളായ ഖുവറശികളും തമ്മിലാണ് 
യുദ്മരദങ്ങറിയത്. സിറിയയിൽ നിന്നും മകേയിദലക്കുള്ള പാതയും മേരീനയിൽ നിന്നും 
മകേയിദലക്കുള്ള പാതയും സംഗമിക്കുന്ന സ്ലമാണ് ബേർ. ദകവലം ഒരേിനം മാത്ം 
നരീണ്ടുനിന്ന ഈ യുദ്ത്തിൽ നബിയുചട വസന്യം അബുജഹലിചറെ ദനതൃതവേത്തിലള്ള 
ഖുവറശിപെടചയ പരാജയചപെടുത്തി. അദതാചട നബിയുചട കരീർത്തി ദലാകചമങ്ം വ്യാ
പിക്കുകയും ഒദട്ടചറദപെർ ഇസാമിദലയ്ക് ആകൃഷ്രാവകയും ചചയ്തു.

ഒര സാഹിത്യസൃഷ്ി എന്നനിലയിൽ ഒദട്ടചറ സവിദശ്തകൾക്കു പാത്മായ 
കൃതികൂടിയാണ് വവേ്യരചട ബേർ പടപൊട്ട്. മുൻകാല കവികചളല്ലാം ഗഹനമായ 
ആഖ്യാനരരീതിയിലൂചട ബേർ ചരിത്ചത്ത വിശകലനം ചചയ്ദപൊൾ വരീരസാഹസിക
തകൾകേപ്പുറം സാമൂഹികജരീവിതക്രമങ്ങദളയും ഇതരവ്യവഹാരങ്ങദളയും സന്നിദവശി
പെികോനാണ് വവേ്യർ ശ്മംനടത്തിയത്. ആർത്തുല്ലസിച്ചുവരന്ന ഖുവറശിപെട വിവിധ 
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വാദേ്യാപകരണങ്ങളാൽ അന്തരരീക്ഷമാകമാനം പ്കമ്പനംചകാള്ളിക്കുന്നതായി കവി 
വർണ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. വാദേ്യാപകരണങ്ങളുചട വ്യത്യസ്തമായ താളങ്ങൾ അദത തന്മയത്തവേ
ദത്താചടയാണ് വവേ്യർ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തുടചര മദേളവം - മുരചശാടു
മറുവ ഒചറ്റകളും - ബജചയാടു
തുടികൾേപ്പുകളും - വകമണി
ദുനികൾ താശകളാൽ
ചകാടുമ പുല്ലുകൾ പൂളചൂളകൾ
ചകാമ്പു ചങ്കുകളാൽ - തകൃതികൾ
ദകാള് താളദമ - ഓടിചാടിയും
സവേഫ് നിപ്പുകളാൽ

എന്നിങ്ങചന ചടുലവം താളനിബന്ിതവമായ ആഖ്യാനവശലിചകാണ്് കാവ്യശരരീരം 
ദമാടിപിടിപെികോൻ വവേ്യർക്കുസാധിച്ചിട്ടുണ്്. ഒര പാട്ടിചറെ ആേ്യപേം പിന്നരീട് ഒര 
പുതിയ ഇശലിചറെ ദപാരായി പരിണമികോറുണ്്.

‘ഹഖവോന ദകാൻ അമറാൽ മകോവ് വിട്ട് നബി
പകോ മേരീനത്തണവായ്
ഹാർ ഏതും എത്തിടുക ഈരാറുചമാത്ത ശഹ്ർ
ബാറാൽ ചപാറുത്ത പിറചക’

എന്ന ഈരടികളിൽനിന്നാണ് ‘ഹഖവോന’ എന്ന ഇശൽ രൂപംചകാണ്ത്. മുസിങ്ങളും 
അമുസിങ്ങളും ഒരദപാചല ഏറ്റുപാടിയ ഈ ഈരടികൾ അതിചറെ അർത്മറിയാത്ത
വർകേിടയിൽദപൊലം സുപരിചിതമാണ്.

നരീതിയ്കം ധർമ്മത്തിനും ദവണ്ി പ്വാചകൻ നടത്തിയ യുദ്ങ്ങളിൽ മഹത്തായ 
സ്ാനമാണ് ബേർയുദ്ത്തിനുള്ളത്. വരീരരസദത്തയും ഭക്ിഭാവദത്തയും ഉയർത്തിപെിടിച്ച
തിലൂചട സർവ്വസമ്മതിദനടിചയടുത്ത യുദ്കാവ്യമാണ് ബേർ പടപൊട്ട്. ദകവലം നൂറ്റിപന്ത്ര
ണ്് ഇശലകളുള്ള ഈ കൃതി മാപെിളസാഹിത്യത്തിചല ഏറ്റവം ജനകരീയമായ പടപൊട്ടാണ്. 
മുഹ് യിദേരീൻമാല കഴിഞ്ഞാൽ മുസിം സമൂഹത്തിൽ വവേ്യരചട ബേർ പടപൊട്ടിദനാളം 
പ്ചാരം സിദ്ികോനായ മചറ്റാര കൃതി ഉണ്ായിട്ടില്ല. ആയിരകേണകേിന് പകർപ്പുകൾ 
വിറ്റഴികേചപെട്ട ഈ മഹത്തായ യുദ്കാവ്യം പടപൊട്ടുകളുചട ഗണത്തിൽ ഇന്നും ഒര 
 ക്ാസ്ികോയി നിലചകാള്ളുന്നു.

ബേർ യുദ്ചത്തത്തുടർന്നുണ്ായ മചറ്റാര യുദ്വർണ്നാകാവ്യമാണ് ഉഹ്േ് പടപൊട്ട്. 
ഉഹ്േ് മലയുചട അടിവാരത്തിൽ ചവച്ച് ഹിജ് റ 3-ാമാണ്ിൽ ഖുവറശികളും മുസിങ്ങളും 
തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും, മുസിങ്ങൾ പരാജിതരാവകയും ചചയ് കഥയാണിതിൽ പരാമർ
ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേർ യുദ്ദത്തകോൾ ഭാവനാസമ്പുഷ്മായ കഥാഖ്യാനമാണ് ഉഹ്േ് 
പടപൊട്ടിൽ വവേ്യർ സവേരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദകാഴിദകോട് ഖാസിയായിരന്ന അബൂബ
കേർകുഞ്ഞിയാണ് കവിയ്ക് ഉഹ്േ് യുദ്ചരിത്ം ഭാ്ാന്തരം ചചയ്തുചകാടുത്തത്. മുസിങ്ങൾ 
ഒരകാലത്തും ദനതൃതവേചത്ത ധികേരികേരചതന്ന ഗുണപാഠം ഈ കൃതി മുദന്നാട്ടുചവയ്കന്നു. 
സങ്കരീർണ്മായ ഭാ്ാപ്ദയാഗങ്ങളും ഗഹനമായ ആഖ്യാനരരീതിയും ഉൾചകോള്ളുന്ന ഉഹ്േ് 
പടപൊട്ടിന്, പചക്ഷ ബേർ പടപൊട്ടിദനാളം ഖ്യാതിദനടാനായില്ല.

നായികയുചട ദപരിൽ പുകൾചപറ്റ വവേ്യരചട യുദ്കാവ്യമാണ് സലരീഖത്ത് 
പടപൊട്ട്. ആധികാരിക ഇസാമികഗ്രന്ഥങ്ങളിചലാന്നും പരാമർശികേചപെടാത്ത 
ഒര സാങ്കല്പികകഥയാണ് വവേ്യർ ഈ കൃതിയിലൂചട അവതരിപെിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
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ആേ്യകാലരചനകളിൽചപെടുന്ന ഈ കൃതി ഇബ് നുഹിശാം തചറെ ‘സരീറാഖുേ് സിയത് ’ എന്ന 
ചരിത്ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്രിച്ച കഥയാചണന്ന് കവി ദരഖചപെടുത്തിയിട്ടുണ്്. ‘തഹ് രരീനുൽ 
അഹ്ബാർ’ എന്ന കൃതിയിലം ഈ കഥ പരാമർശികേചപെട്ടതായി പറയചപെടുന്നു. മതപ
ണ്ഡിതന്മാർകേിടയിൽ അഭിപ്ായഭിന്നതകളുചണ്ങ്കിലം വവേ്യരചട രചനാപാടവമാണ് 
സലരീഖത്ത് പടപൊട്ടിചന ഏചറ ജനകരീയമാകേിയത്. മൗലികമായ ഈ പടപൊട്ടിചറെ 
ഇതിവൃത്തചത്ത ഇപ്കാരം സംഗ്രഹികോം.

ഇസാം മതപ്ചരണാർത്ം മുഹമ്മേ് നബിയും കൂട്ടരം യാത്തിരിദയ്ക വഴിമദധ്യ 
ചവള്ളമദനവേ്ിച്ചിറങ്ങിയ ഒരകൂട്ടം കുതിരപെടയാളികചള കണ്ടു. നബി ഒര കല്ലിനുദനചര 
വിരൽചൂണ്ിയദപൊൾ അതിൽനിന്നും ഉറവചപാട്ടുകയും പടയാളികൾ ോഹം തരീർക്കുകയും 
ചചയ്തു. സലരീഖത്ത് രാജിയുചട പടയാളികളായിരന്ന അവർ നബിയുചട അത്ഭുതസിദ്ി
യിൽ ആകൃഷ്രായി ഇസാംമതം സവേരീകരിച്ചു. രാജിചയ ഇസാമിദലകേ് ക്ഷണികോൻ 
ഒര കത്ത് ദൂതൻ മുഖാന്തരം നബി അയച്ചുചകാടുത്തു. ഒര പ്വാചകചറെ ആഗമനം 
സംബന്ിച്ച വിശവോസം ഉണ്ായിരചന്നങ്കിലം, കിടയറ്റ ദപാരാളിയും സുന്ദരിയുമായിരന്ന 
സലരീഖത്ത് കത്തിൽ അവിശവേസിക്കുകയും നബിചയ ദനരിടാൻ ഒരലക്ഷം വസനികചര 
 അയയ്കകയും ചചയ്തു. എന്നാൽ ഇസാം വസന്യം അവചര തുരത്തിദയാടിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ 
രാജി ഏഴുലക്ഷം ഭടൻമാരമായി ദനരിട്ട് യുദ്കേളത്തിലിറങ്ങി. പചക്ഷ നബിയുചട 
വസന്യം അടിയ്കടി വിജയത്തിദലയ്ക് കുതിച്ചുചകാണ്ിരന്നു. നബിയ്ക് അല്ലാഹുവിലള്ള 
അചഞ്ലമായ വിശവോസംചകാണ്ാണിചതല്ലാം സാധിക്കുന്നചതന്നറിഞ്ഞ സലരീഖത്ത് 
രാജി യുദ്മവസാനിപെിച്ച് ഇസാംമതം സവേരീകരിക്കുന്നതാണ് സലരീഖത്ത് പടപൊട്ടിചറെ 
കഥ.

കഥകളും ഉപകഥകളുമായി പരിണമിക്കുന്ന ഈ കൃതി പടപൊട്ടുകളുചട ഗണത്തിൽ 
ബൃഹത്തായ ഒര സൃഷ്ിയാണ്. കടുത്ത ശിയാവിഭാഗങ്ങളുചട അഭിപ്ായചത്ത സാധൂക
രിക്കുന്ന ഈ കൃതിയിൽ ഇസാമിചല നാലാമചത്ത ഖലരീഫ അലി(റ)യുദടയും വസന്യ
ത്തിദറെയും വരീരകഥകൾ വർണ്ിചച്ചഴുതിയിട്ടുണ്്. എന്നാൽ മഹാനായ അലി(റ)യുചട 
ജരീവചരിത്വമായി ആധികാരികബന്ചമാന്നും ഈ കൃതിയ്കില്ല. വവേ്യർ ദരാഗാതുര
നായി കിടന്നദപൊൾ സലരീഖത്ത് പടപൊട്ട് പുനുഃപ്സിദ്രീകരികേരചതന്ന് നിർദദേശം 
ചകാടുത്തിരന്നു. ശരിയായ ചരിത്വായനയിൽ ചതറ്റിദ്ാരണയുണ്ാവാതിരികോനും, 
ശിയാവിരദ്രചട അപ്രീതിയ്ക് പാത്മാകാതിരിയ്കാനുമായിരന്നു അത്.

ദകരളചരിത്ചത്ത പശ്ാത്തലമാകേി വവേ്യർ രചിച്ച ഏകകൃതിയാണ് മലപ്പുറം 
പടപൊട്ട്. മേിനിേിമാല എന്നുകൂടി അറിയചപെടുന്ന ഈ പടപൊട്ട്. ഹിന്ദു-മുസിം മതവമ
ത്ിചയ പരിദപാ്ിപെിച്ച ഒര ദേശരീയകൃതിയായും പരിഗണികേചപെടുന്നു. ഉള്ളൂർ ഉമാദകരളം 
രചിക്കുന്നതിന് എത്ദയാമുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ മലപ്പുറം പടപൊട്ട് ദകരളചരിത്ം പരാമർ
ശിച്ച ആേ്യകാവ്യചമന്ന ബഹുമതിയ്കം പാത്മായി. കുന്നലദകോനാതിരിയുചട സാമന്തനാ
ചയാരിടപ്ഭവം മലപ്പുറം ദേശത്തിചറെ ഭരണാധികാരിയുമായിരന്ന പാറനമ്പി ചിലരചട 
ദുരപദേശപ്കാരം മുഹമ്മേരീയർചകേതിചര ആക്രമണങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടു. പാറനമ്പിയുചട 
നായർപടയാളികളും മുസിങ്ങളും ദചർന്ന് ഹിജ് റ 1144-ൽ (എ.ഡി. 1732) പൂളകേമണ്ിൽ 
ചവച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി. നാല്പത്തിനാദലാളം മുസിംദയാദ്ാകേൾ മരണമടഞ്ഞു. അസഹ്യമായ 
ഹൃേയദവേനയുണ്ായ പാറനമ്പി പിന്നരീട് ക്ഷമാപണബുദ്ിദയാചട മുസിങ്ങൾകേ് പല 
ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവേിച്ചുചകാടുത്തു. ദചരമാൻ ചപരമാളിചറെ മതപരിവർത്തനവം ദകര
ളത്തിദലയ്കള്ള ഇസാംമതാഗമനവം ഉൾചകോള്ളുന്ന മലപ്പുറം പടപൊട്ട് ചരിത്പഠിതാകേൾ
കേ് ഒര മികച്ച മുതൽക്കൂട്ടാണ്. സംസ്കൃതഭാ്യിൽ വവേ്യർക്കുള്ള പരിജാനത്തിനും 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I number 1154

അവചയ ഉചിതമായി അറബിമലയാളത്തിദലയ്ക് സന്നിദവശിപെികോനുള്ള വവഭവത്തിനും 
ഈ യുദ്കൃതി ഒര നല്ല ദൃഷ്ാന്തമായി നിലചകാള്ളുന്നു.

മാപെിളസാഹിത്യത്തിൽ ഇേംപ്ഥമായി ബാലസാഹിത്യസൃഷ്ിയ്ക് തുടകേമിട്ടതും 
ദമായിൻകുട്ടിവവേ്യരാണ്. ബാലമനസ്സുകചള ഏചറ ആകർ്ിച്ച എലിപെടയിൽ മാർജ്ാര 
മൂ്ികവംശങ്ങൾ തമ്മിലണ്ായ രണ്ടു സമരകഥകളാണ് വർണ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആേ്യഘട്ട
ത്തിൽ മൂ്ികവർഗ്ഗം രണാങ്കണത്തിൽ ചവച്ച് ശത്രുകേചള പരാജയചപെടുത്തി. പൂച്ചരാജാവ് 
അപമാനിതനാവകയും, വർദ്ിതവരീര്യദത്താചട തിരിച്ചടിക്കുകയും ചചയ്തു. രണ്ാം യുദ്
ത്തിൽ മൂ്ികവംശം പൂർണ്മായും നാദശാന്മുഖമായി.

‘മണ്ിചവച്ച പൂച്ചയും തടുത്ത് നിണ്ചതത്തിരാ
മുറികേലം കടികേലം പുടിച്ചടിച്ചചതത്തിരാ
ചണ്കൾ തുടങ്ങി ഓദരാ ജാതി തമ്മിൽ എന്തിരാ
ചൂട്ടുവാലിൽ ചകട്ടിയ കുരങ്കളുചമത്തിരാ
ചകാണ്് തരീചപൊരി വരീശുന്ന ശിന്തിടുന്നചതത്തിരാ
കൂകേിയും മുറവിളിത്ത് കരഞ്ഞുപാഞ്ഞചതന്തിരാ
കുണ്ിലം കുഴിയിലം പാഞ്ഞി ഒളിച്ചചതത്തിരാ
കൂട്ടം വിട്ട് മണ്ിചയ പട ഇനങ്ങൾ എന്തിരാ......’

എന്നിങ്ങചനയുള്ള ഈരടികൾ ബാലമനസ്സുകളിൽ ആഹ്ാേം ജനിപെികോൻ ദപാന്നവ
യാണ്. യുദ്ം ദകവലം മനു്്യർകേിടയിൽ മാത്മല്ല സഹജരീവികൾകേിടയിലമുചണ്ന്ന് 
ഈ ലഘുകാവ്യം ഓർമ്മചപെടുത്തുന്നു. പ്സിദ്രീകൃതമായ വവേ്യരചട ആേ്യസൃഷ്ിചയന്ന 
സവിദശ്തയും എലിപെടയ്കണ്്. കാരകേൽ മമ്മേിചറെ മരീൻപടയാണ് സമാനമായി എടു
ത്തുകാട്ടാവന്ന മചറ്റാര കൃതി.

പ്ാചരീന മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിചലചയല്ലാം പടപൊട്ടുകചള വ്യതിരിക്മാക്കുന്ന പ്ധാന
ഘടകങ്ങളിചലാന്ന് അവയിചല സ്ത്രരീസാന്നിധ്യമാണ്. യുദ്ഭൂമിയിൽ പുര്ദകസരികൾ
ചകോപെം അടരാടുകയും അകമ്പടിദസവിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന സ്ത്രരീകചള ഉഹ്േ് പടപൊട്ടിൽ 
കാണാം. ഹിന്ദ്, ഹംറത്ത്, നുവസബാബരീവി എന്നിവർ ഉഹ്േിചല കഥാപാത്ങ്ങളാണ്. 
ബേർ പടപൊട്ടിലാകചട്ട ധരീരദയാദ്ാകേചള വരദവ്കോൻ ഒരങ്ങിച്ചമചഞ്ഞത്തുന്ന സുരസുന്ദ
രിമാരചട വർണ്നകളാണുള്ളത്. സലരീഖത്ത് പടപൊട്ടിൽ ദകന്ദകഥാപാത്മായി പ്ത്യ
ക്ഷചപെടുന്നതുതചന്ന ഒര സ്ത്രരീരത്മാണ്. വ്യക്ിജരീവിതത്തിലം സാമൂഹികജരീവിതത്തിലം 
ഒദട്ടചറ പരിമിതികൾ കല്പികേചപെട്ടിരന്ന മാപെിളസ്ത്രരീതവേചത്ത അത്തരം ചകട്ടുപാടുകളിൽ
നിചന്നല്ലാം ദമാചിപെികോനും സവേതന്ത്രദബാധത്തിചറെ പ്തരീകമായി ഉയർത്തികോട്ടാ
നുമാണ് മാപെിളകവികദളചറയും ശ്മിച്ചിരന്നത്. പടപൊട്ടുകളിചലല്ലാം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന 
 സ്ത്രരീസാന്നിധ്യം ഈ വസ്തുതയ്ക് പിൻബലം നല്കുന്നു.

അധിനിദവശവിരദ് ദപാരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ചപെടുത്തിയാണ് പടപൊട്ടുകളുചട 
ആധുനികഘട്ടചത്ത വിശകലനം ചചദയ്യണ്ത്. ദപാർച്ചുഗരീസ് ആഗമനവം ചാലി
യംദകാട്ടയുചട പതനവം ഇതിനുദവണ് പശ്ാത്തലചമാരകേി. മതദബാധനത്തിലം 
വാണിജ്യത്തിലം ഒരദപാചല കുത്തകദനടാനാഗ്രഹിച്ച പറങ്കികൾ മുസിങ്ങൾചകേതിചര 
 ആക്രമണമഴിച്ചുവിട്ടു. തങ്ങൾ വംശരീയമായി ഉന്മൂലനംചചയ്യചപെടുന്നുചവന്നു മനസ്ിലാകേിയ 
മുസിങ്ങൾ സംഘടിക്കുകയും അധിനിദവശചത്ത ചചറുത്തുനില്ക്കുകയും ചചയ്തു. അതിനുദവണ് 
ഉദത്തജനം പകർന്നുനല്ിയത് യുദ്കാവ്യങ്ങളായ പടപൊട്ടുകളായിരന്നു. സമരീപകാല
ത്തായി ലിസ്ബണിൽനിന്നും കചണ്ടുത്ത ഒര പടപൊട്ടിൽ സാമൂതിരിയുചട നാവികപ
ടയാളികളായിരന്ന കുഞ്ഞാലിമാരം പറങ്കികളും തമ്മിലണ്ായ സമരചരിത്ത്തിചറെ 
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വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരണം കാണാം. പിന്നരീടുവന്ന ബ്ിട്ടരീഷുകാർ ഈ ഉന്മൂലനപ്ക്രിയചയ 
കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണുണ്ായത്. മലബാർ കലാപവം വാഗൺട്ാജഡിയും ബ്ിട്ടരീ്് 
ഭരണത്തിചനതിചര ദകരളമുസിങ്ങളുചട ദരാ്ം ആളിപെടർത്തിയ സംഭവങ്ങളായിരന്നു. 
ദചറൂർ പടപൊട്ട,് ദചറൂർ ചിന്ത് എന്നരീ രണ്ടു കൃതികളുദടയും ആശയചത്ത ഇത്തരചമാര 
സാഹചര്യത്തിൽനിന്നാണ് വിശകലനം ചചദയ്യണ്ത്.

ചരിത്വസ്തുതകളും കാവ്യകല്പനകളും ഒരദപാചല സദമ്മളിക്കുന്ന ദചറൂർ പടപൊട്ട് 
മമ്മേ്കുട്ടി, മുഹ് യിദേരീൻ എന്നരീ രണ്ടുദപർ ദചർന്ന് രചിച്ചതാണ്. സാരസർഗുണതിരത
രളമാല എന്നുകൂടി അറിയചപെടുന്ന ഈ കൃതിയിൽ മമ്പുറം സയ്യിേ് അലവി തങ്ങളുചട 
ദനതൃതവേത്തിൽ ഏഴ് മാപെിളദയാദ്ാകേളും ബ്ിട്ടരീ്് ഭടന്മാരം തമ്മിൽ ദചറൂർ ദേശ
ത്തുചവച്ച് 1842-ലണ്ായ സംഘട്ടനമാണ് ആഖ്യാനം ചചയ്ിരിക്കുന്നത്. മേിരാശിയിൽ 
നിചന്നത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ലരീഡറുചട ദനതൃതവേത്തിലാണ് അറുപദതാളം ബ്ിട്ടരീഷുകാർ 
മാപെിളമാചര ദനരിട്ടത്. അലിഹസ്ൻ, മൂസക്കുട്ടി എന്നിവരായിരന്നു ദചറൂർ സമരത്തിചല 
പ്ധാന രക്സാക്ഷികൾ. പട്ടാളകോർ മുസിംദയാദ്ാകേളുചട മൃതദേഹങ്ങൾ തിരൂരങ്ങാടി
യിദലയ്ക് ചകാണ്ടുവന്ന് വിറകുകൂട്ടി േഹിപെികോൻ മുതിരദവ, ഒര വലിയസംഘം മാപെിളമാർ 
പ്തിദ്ധവമാചയത്തി. തുടർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ മന്താനി പറമ്പിനടുത്ത് സംസ്രിക്കുക
യാണുണ്ായത്.

ദേശരീയ സമരചരിത്ത്തിൽ നിർണ്ായക പങ്കുവഹിച്ച ദചറൂർ പടപൊട്ട്  അച്ചടിക്കുന്നതും 
ആലപിക്കുന്നതും ബ്ിട്ടരീഷുകാർ വിലകേിയിരന്നു. അനുബന്ചമദന്നാണം വിവിധ പ്
സ്സുകൾ കണ്ടുചകട്ടുകയും പ്തികൾ കചണ്ടുത്ത് നശിപെിക്കുകയും ചചയ്തു. ഖയ്യാത്തിചറെ 
ദചറൂർ ചിന്തിനും ഇദത അനുഭവമാണുണ്ായത്. കരത്തുറ്റ ബ്ിട്ടരീ്് സാമ്ാജ്യചത്ത തകിടം 
മറികേത്തകേവണ്ം വിപ്വാത്മകമായിരന്നു അവയിചല ആശയങ്ങൾ. മണ്ാർകോട് 
പടപൊട്ട് (1891), മദഞ്രി പടപൊട്ട് (1896) തുടങ്ങി പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിൽ പുറത്തിറ
ങ്ങിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം യുദ്കാവ്യങ്ങളും ഇപ്കാരം അധിനിദവശവിരദ്മദനാഭാവചത്ത 
പ്കടമാക്കുന്നവയായിരന്നു.

ദകരളദേശത്ത് ഇസാംമതചത്ത വ്യാപരിപെിക്കുന്നതിൽ പടപൊട്ടുകദളാളം സവോധരീ
നികോനായ മചറ്റാര സാഹിത്യശാഖയില്ല. വിശുദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്ം പരാമർശികേ
ചപെട്ടവയും മതപണ്ഡിതന്മാർ മാത്ം വകകാര്യം ചചയ്തുവന്നിരന്നതുമായ വി്യങ്ങചള 
സാധാരണകോരിദലയ്കകൂടി സംക്രമിപെിച്ചത് പടപൊട്ടുകളായിരന്നു. അദതാചടാപെം പാർ
ശവേവത്കൃതരം ന്യൂനപക്ഷവമായിരന്ന ഒര ജനവിഭാഗത്തിദലയ്ക് ഭൗതികവിജാനം 
പകർന്നുനല്ി മുഖ്യധാരയിദലയ്കയർത്തുന്നതിലം യുദ്കാവ്യങ്ങൾ നിർണ്ായകമായ 
പങ്കുവഹിച്ചു. അപ്കാരം വിപുലമായ ഈ സാഹിത്യശാഖചയ അപഗ്രഥിക്കുദമ്പാൾ 
ആത്മരീയതലത്തിലം നവസാമൂഹിക നിർമ്മിതിയിലം അവയ്ക് വകവരികോനായ ദനട്ടം 
ഒട്ടും നിസ്ാരമചല്ലന്ന് ദബാധ്യചപെടുന്നു.
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2. അബു, അറബി മലയാളസാഹിത്യചരിത്ം, സാഹിത്യപ്വർത്തക  സഹകരണസംഘം, ദകാട്ടയം  1970.
3. ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന്, മാപെിള സാഹിത്യപഠനങ്ങൾ, ദകരളഭാ്ാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരവനന്തപുരം, 2010.
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ചിേംബരസ്മരണ—ഒര പഠനം
ലിറ്റി പയസ്

ലിറ്റിൽ ലെവർ ദകാദളജ്, ഗുരവായൂർ

ആമുഖം
മനു്്യചറെ അനുഭവങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്കടിപെിക്കുവാനുള്ള ഒര മാധ്യമമാണ് 

സാഹിത്യം. ആത്മാവിഷ്ാരത്തിന് കൂടുതൽ ഫലപ്േമായ ഒര വഴിയാണിത്. വ്യത്യസ്ത
മായ സാഹിത്യരചനാരരീതികൾ മലയാളത്തിൽ പ്ചാരത്തിലണ്്. അവയിചലാന്നാണ് 
ആത്മകഥാസാഹിത്യം. ജരീവിതത്തിചല മുഖ്യസംഭവങ്ങൾ പ്സന്നമായ വശലിയിൽ 
അവതരിപെിക്കുകയാണ് ആത്മകഥയുചട സവേഭാവം. ആത്മകഥയിലൂചട ഗ്രന്ഥകാരൻ 
തചറെ ജരീവിതചത്ത മറ്റുള്ളവർക്കുമുന്നിൽ തുറന്നുചവയ്കകയും ശക്ി േൗർബല്യങ്ങചള 
യാചതാര മറയും കൂടാചത അവതരിപെിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. സ്മരണകൾ ആത്മകഥയുചട 
ഒരവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഒര പ്ദത്യക ജരീവിതകാലയളവിൽ തചന്നസ്പർശിച്ചുദപായ 
സംഭവങ്ങചളയും അനുഭവങ്ങചളയും വ്യക്ികചളയും വാക്കുകളാൽ ആവിഷ്രിക്കുക
യാണ് എഴുത്തുകാരൻ സ്മരണക്കുറിപ്പുകളിലൂചട ചചയ്യുന്നത്. മറ്റു വ്യക്ികൾ രചിക്കുന്ന 
ജരീവചരിത്സവേഭാവമുള്ള സ്മരണകദളകോൾ ആത്മകഥകൾകോയിരിക്കും വിശവോസ്യത 
കൂടുതൽ. ഇത്തരം കൃതികളിലൂചട ആ വ്യക്ിചയക്കുറിച്ചു മാത്മല്ല അയാളുചട മനസ്ിലൂചട 
ആ കാലഘട്ടത്തിചറെ ചരിത്ം, സംസ്ാരം, രാഷ്ടരീയം എന്നിവചയ കൂടി മനസ്ിലാകോൻ 
സാധിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുവാനും സവേയം നിരരീക്ഷിക്കുവാനും ശരീലിക്കുന്നദതാചടയാണ് ഒരവന് 
ആത്മകഥ എഴുതാനുള്ള ദപ്രണയുണ്ാവന്നത്. വ്യാഖ്യാനചത്ത അനുഭവത്തിനു പകരം 
നിർത്തുന്ന പുര്ദബാധങ്ങളാണ് ആത്മകഥ സൃഷ്ിക്കുന്നചതന്നു നിരരീക്ഷികേചപെട്ടിട്ടുണ്്. 
‘ഭൂതകാലവം വർത്തമാനവമായുള്ള അർദത്ാല്പാേന പ്വർത്തനങ്ങളുചട ഫലമാണ് 
ആത്മകഥകചളാചകേയും’ എന്ന് ഉേയകുമാർ നിരരീക്ഷിക്കുന്നു. (2011: 45)

‘സവേപ്നത്തിചറെയും സ്മരണയുചടയും ധ്യാനത്തിചറെയും പ്വചനാതരീതമായ വജവ
ദയാഗമാണ് എനിക്കു കവിത’ [അമാവാസി, (ആമുഖം) 1982] എന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞുചകാ
ണ്് തരീവ്രമായ വവയക്ികാനുഭവങ്ങൾകേ് കാവ്യഭാ് ചമച്ച കവിയാണ് ബാലചന്ദൻ 
ചുള്ളികോട്. എഴുത്തച്ഛനിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാവ്യവഴി സവേരീകരിച്ചുചകാണ്്  ഭാവതലത്തിലം 
രൂപതലത്തിലം സൃഷ്ിക്കുന്ന പുതുമകൾ അദദേഹചത്ത സമകാലകവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യ
സ്തനാകേി. ജരീവിതചത്തയും അനുഭവങ്ങചളയും ദവറിട്ടു ദനാകേികാണുവാനും തദറെതായ 
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രരീതിയിൽ ആവിഷ്രിക്കുവാനും ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിനുള്ള പാടവം ശ്ദദ്യമാണ്. 
അതിനാൽ അദദേഹത്തിചറെ സ്മരണാഗ്രന്ഥമായ ‘ചിേംബരസ്മരണ’ പ്ാധാന്യമർഹിക്കുന്ന 
ഒന്നാണ്. ‘എചറെ കഥ’യിൽ തുടങ്ന്ന ആത്മകഥകളുചട ചറാമാറെിക് ദലാകം മലയാളസാ
ഹിത്യത്തിചല അത്യപൂർവ്വമായ അനുഭവമാണ്. ഈ ശംഖലയിൽ കണ്ിദച്ചർകോവന്ന 
കൃതിയാണ് ‘ചിേംബരസ്മരണ’. സത്യസന്തയും ആത്മാർത്തയും നിറഞ്ഞ ചതളിവക
ളാണ് ഇതിചല ദലഖനങ്ങൾ. വ്യക്ികളുചടയും സംഭവങ്ങളുചടയും ആന്തരികഭാവങ്ങൾ 
മിഴിദവാചട വ്യക്മാക്കുന്ന രരീതിയിലാണ് ഇതിചറെ രചന. കണ് സ്ലങ്ങൾ, വായിച്ച 
കൃതികൾ, കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്ികൾ അതിൽതചന്ന കലാകാരന്മാർ ഇവചയല്ലാം ചിത്ത്തി
ചലഴുതിയദപൊചല അനുവാചകഹൃേയത്തിൽ പതിയുന്നു. ഇത്തരമനുഭവങ്ങചള വർ്രീക
രിച്ചു ക്രമചപെടുത്തി വിശകലനം ചചയ്യുകയാണ് ഇവിചട ചചയ്യുന്നത്.

അനുഭവദലാകങ്ങൾ
ആധുനിക മലയാളകവികളിൽ ഏറ്റവം ശ്ദദ്യനായ ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിചറെ 
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ‘ചിേംബരസ്മരണ’. മുപെത്തിദയഴ് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ കൃതിയിൽ 
ജരീവിതദത്താടുള്ള കവിമനസ്ിചറെ ദപാരാട്ടം കാണാവന്നതാണ്. അപാരമായ സത്യസ
ന്തദയാചട തചന്നതചന്ന തുറന്നുകാണിക്കുവാനുള്ള ചവമ്പൽ ഈ കവിയിൽ ചചറുപെം 
മുതദലയുണ്്. ആേ്യസമാഹാരത്തിചനഴുതിയ ആമുഖക്കുറിപെിൽ ഇങ്ങചന എഴുതുന്നു. 
‘ഇചതചറെ രക്മാണിതചറെ മാംസമാചണടുത്തുചകാള്ളുക’എന്ന് അനുവാചകചറെ മുമ്പാചക 
തുറന്നുവയ്കന്ന കവി തചറെ ആത്മചനാമ്പരങ്ങചളയും അനുഭവങ്ങചളയും വായനകോരമായി 
പങ്കുവയ്കന്ന ഹൃേ്യമായ അനുഭവമാണ് ‘ചിേംബരസ്മരണ’. അനുഭവങ്ങചള ഓർമ്മയിൽ 
സൂക്ഷിച്ച് അവയ്ക് വാഗ് രൂപം നൽകുന്നതിൽ ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിനുള്ള കഴിവം 
ആർജ്വവം ഈ കൃതിയിൽ ചതളിഞ്ഞുകാണാം.

‘ചില ജരീവിതരംഗങ്ങൾ മങ്ങിദപൊവാചത മനസ്ിൽ അവദശ്ിക്കുന്നു. അവയ്ക് 
വാഗ് രൂപം നല്ണചമന്നുദതാന്നി. അതിചറെ ഫലമാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ. ജരീവിതം മഹാേ്ഭ
തമാണ്. ഒരികേലം പ്തരീക്ഷികോത്ത ഒന്ന് അതു നിങ്ങൾകോയി എദപൊഴും കാത്തുവയ്കന്നു.’ 
(2014: 7) എന്ന കുറിദപൊചടയാണ് ചുള്ളികോട് ‘ചിേംബരസ്മരണ’ ആരംഭിക്കുന്നത്. നർമ്മ
മൂറുന്നതും കണ്രീർ കിനിയുന്നതും ഒര ചചറുചനടുവരീർപ്പുമായി ജരീവിതത്തിൽ ഇടയ്കിചട ഓടി
മറയുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒര വ്യക്ിയുചട ബാഹ്യതലങ്ങചളദപൊചലതചന്ന ആന്തരി
കതലങ്ങചളയും രൂപചപെടുത്തുന്നു. ഇത്തരം സദന്താ്ം നിറഞ്ഞതും ദുുഃഖം നിറഞ്ഞതുമായ 
അനുഭവങ്ങചള അദദേഹം ഈ കൃതിയിൽ യാചതാര മടിയുമില്ലാചത ആവിഷ്രിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അസ്തിതവേസംബന്ിയും കാവ്യസംബന്ിയുമായ തചറെ സത്യസന്തകചള അനുവാച
കദലാകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപെിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരചറെ ആർജ്വം ഏചറ ആകർ
്ണരീയമാണ്. സ്മരണാബിംബങ്ങളുചടയും സ്മൃതിസംഭവങ്ങളുചടയും നരീണ് നിരയാണ് 
ഈ കൃതിയിൽ കടന്നുവരന്നത്. പലദപൊഴും ആഖ്യാനതത്തവേങ്ങൾക്കും കാവ്യപരമായ 
നരീതരീകരണത്തിനും വഴങ്ങാത്ത ഒര അനുഭവതലം ഈ കൃതിയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

വവയക്ികാനുഭവങ്ങൾ
ഹൃേയചത്ത ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ച സംഭവങ്ങചള തൂലികതുമ്പിൽ വിരിയിക്കുക എന്ന 
സങ്കരീർണ്മായ പ്വൃത്തിചയ ലളിതവം കാവ്യാത്മകവമായ ഗേ്യത്തിൽ അനുവാചകരചട 
മുമ്പിചലത്തിക്കുവാൻ ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിന് സാധിച്ചു. ‘ചിേംബരസ്മരണ’യിചല 
ആേ്യചത്ത അധ്യായമായ ‘ഭ്രൂണഹത്യ’യിൽ പ്ണയവം വിവാഹവം തുടർന്ന് ആേ്യമായി 
പിറവിചയടുക്കുവാൻ ദപാകുന്ന കുഞ്ഞിചന ദലാകത്തിചറെ ചവളിച്ചം കാണികോചത 
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ഭ്രൂണഹത്യ നടദത്തണ്ിവന്ന പിതാവിചറെ മദനാവ്യാപാരങ്ങചളയും ആവിഷ്രിക്കുന്നു. 
ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിചറെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് തരീവ്രമായ കവിതകൾ ഉടചലടുത്തി
ട്ടുണ്്. ‘പിറകോത്ത മകന് എന്ന കവിത ഭ്രൂണഹത്യ ചചയ് തചറെ മകചനക്കുറിച്ചും അദദേഹ
ത്തിചറെ മദനാവികാരങ്ങചളക്കുറിച്ചുമുള്ള കാവ്യാവിഷ്ാരമാണ്. ‘ക്ഷമാപണം’ എന്ന കവിത 
എഴുതുവാനുണ്ായ സാഹചര്യവം ‘മറുപുറം’എന്ന അധ്യായത്തിൽ അദദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്്. 
ബാല്യകാലസഖിദയാചടാത്ത് ഹിന്ദുസ്ാനി സംഗരീതം ദകൾകോൻ ദപായി. അവിചടവച്ച് 
യൂണിദവഴ്ിറ്റി ദകാദളജിചല ചപ്ാഫസറായ ഒര പ്ശസ്ത സാഹിത്യകാരദനാചടാത്ത് 
മേ്യപിച്ച് തിരിചച്ചത്തിയ അദദേഹത്തിനുദനചര സുഹൃത്ത് ആദക്രാശിക്കുന്നു. തുടർന്നു
ണ്ായ മദനാവികാരങ്ങളാണ് കവിതയായി രൂപചപെട്ടത്. ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിചറെ 
ജരീവിതത്തിൽനിന്നും ഉടചലടുക്കുന്നവയാണ് അദദേഹത്തിചറെ കവിതകൾ എന്നതുചകാണ്ടു 
തചന്ന ജരീവസ്പന്ദനങ്ങൾ അവയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ജരീവിതവം അനുഭവങ്ങളും കാവ്യ
ദലാകചത്ത വിശാലമാകേി.

മറയില്ലാചത, മുഖം മൂടികളില്ലാചത തചറെ ജരീവിതചത്തയും നഗ്മായ ആത്മാവിചന
ക്കൂടിയും ചുള്ളികോട് തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ‘ഇരന്നുണ് ഓണ’ത്തിൽ അദദേഹം തചറെ േരിദ്രാവ
സ്ചയ അവതരിപെിക്കുന്നു. വിശപ്പു സഹികോനാവാചത ഓണേിവസം യാചകചനദപൊചല 
ഭക്ഷണം കഴിദകേണ്ിവന്നതും തചന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞദപൊഴുണ്ായ അഭിമാനക്ഷതവം ഈ 
ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു. സമ്പന്നതയും പ്ഭതവേവം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന തറവാട്ടിൽനിന്നും ആശയ
പരമായ ഭിന്നതകൾമൂലം വരീടുവിട്ടിറദങ്ങണ്ിവന്ന ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിന് അന്നം 
മികേദപൊഴും സവേപ്നമായി തരീർന്നു. ഒരപിടി ദചാറിനുദവണ്ി ഇരദകേണ്ി വന്നദപൊചളാ
ചകേ അഭിമാനദബാധത്തിന് വ്രണദമല്ക്കുന്ന അവസ് അദദേഹത്തിന് അഭിമുഖരീകരിദകേ
ണ്ിവന്നു. ‘ദചാരയുചട വില, രാജകുമാരിയും യാചകബാലനും’എന്നരീ അധ്യായങ്ങളിലം 
വിശപെിചറെ വിളി അവതരിപെിക്കുന്നു. അന്നം എന്ന കവിതയിൽ ഇതിചറെ പ്തിഫലനം 
കാണാം. വിശപെ് ജരീവിതത്തിൽ പ്തിനായകനായി എത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അദദേഹ
ത്തിനുണ്ായിട്ടുണ്്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, തലചായ്കാചനാരിടം ഇവ ഏചതാര മനു്്യചനയും 
സവേതന്ത്രനാക്കുന്നു എന്ന് ‘സവോതന്ത്ര്യം’ എന്ന കവിതയിലൂചട പറയുന്നു. ഈ ദബാധം 
അദദേഹത്തിചറെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുതചന്ന ഉടചലടുത്തതാണ്. വളചര ചചറുപ്ായത്തിൽ 
തചന്ന അനുഭവിദകേണ്ിവന്ന കഷ്തകളായിരികോം കവിയുചട കൃതികളിൽ വിങ്ങലക
ളായി ഉയർന്നു വരന്നത്. ആത്മസുഹൃത്തായ ചക. എസ്. രാധാകൃഷ്ണചറെയും ഇഷ്കവിയായ 
സച്ചിോനന്ദചറെയും വാക്കുകളല്ല പകരം സഖാവ് ഹാരൂണിചറെ വാക്കുകളാണ് യൗവനകാ
ലഘട്ടത്തിൽ മനസ്ിചന ഭരിച്ചിരന്നത്. ദവണ്ചപെട്ട വാക്കുകളുചട അർത്ങ്ങൾ മനസ്ി
ലാകാചതദപൊയ ജരീവിതചത്തക്കുറിച്ച് പിന്നരീട് അദദേഹം പശ്ാത്തപിക്കുന്നുണ്്. ചചറു
പ്ായത്തിൽ ദതാന്നിയ ദചാരതിളപെിനാൽ പഠനം ഉദപക്ഷിച്ച് നക്ൽ ആശയങ്ങൾക്കു 
പിന്നാചല പാഞ്ഞുനടന്നു. എന്നാൽ 1986-ൽ സംഘടന പിരിച്ചുവിട്ടദപൊൾ ആശയങ്ങൾ 
നഷ്ചപെട്ട് ജരീവിതത്തിചറെ ചുഴലികളിൽ ഒര കച്ചിതുരമ്പിനായി പരതുകയാണ് അദദേഹം.

തനിക്കു നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വലംഗികതൃഷ്ണചയക്കുറിച്ച് ‘ചിേംബര
സ്മരണ’യിചല പല അധ്യായങ്ങളിലം പരാമർശിക്കുന്നുണ്്. ‘മായ, ‘മറുപുറം, ‘പതനം’, 
‘വി്കന്യക’ എന്നരീ അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് കാണാവന്നതാണ്. സ്ത്രരീസാമരീപ്യങ്ങളാൽ 
തരീവ്രരതിഭാവമുള്ള കാല്പനികദലാകം അദദേഹം പടുത്തുയർത്തുന്നതുകാണാം. മാംസനിബ
ദ്മാണ് അദദേഹത്തിചറെ പ്ണയം. നാലദവേങ്ങളും ആറുശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച രാവണനും 
ജന്മവാസനകളിലകചപെട്ട് ദുരന്തദമറ്റുവാങ്ന്നത് ഇതിഹാസകാരൻ നചമ്മ പഠിപെിക്കുന്നു. 
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അദപൊൾ സാധാരണകോരനായ ഒര മനു്്യചറെ അവസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് സവോ
നുഭവത്തിചറെ ചവളിച്ചത്തിൽ എഴുതുകയാണ് കവി.

വ്യക്ിദലാകങ്ങൾ
വിവിധ വ്യക്ികളുമായുള്ള ഇടപഴകലാണ് ജരീവിതചത്ത വിശാലമാക്കുന്നത്. 

വ്യത്യസ്തതലത്തിലള്ള വ്യക്ികളുമായി ബന്ം പുലർത്തുന്നതുവഴി സവേഭാവവം ചിന്താധാ
രയും വചര മാറ്റിമറികേചപെടുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും, സമ്പന്നരം േരിദ്രരം എന്നിങ്ങചന 
വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളിൽചപെട്ട വ്യക്ികളുമായി ഇടപഴകിയാണ് ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോട് 
തചറെ യൗവനകാലഘട്ടം ജരീവിച്ചത്. അതുചകാണ്് അദദേഹത്തിന് സമൂഹത്തിചല 
വിവിധതലങ്ങളിൽചപെട്ട വ്യക്ികളുമായി ബന്ങ്ങൾ സ്ാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ചിേം
ബരസ്മരണയിചല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ സാമൂഹിക-രാഷ്ടരീയ സാംസ്ാരികരംഗങ്ങളിൽ 
വ്യക്ിമുദ്രപതിപെിച്ച പ്ശസ്തരം അപ്ശസ്തരം മാത്മല്ല, സമൂഹത്തിചല അടിത്തട്ടിൽ 
അമർത്തചപെട്ടവരം അവഗണികേചപെട്ടവരം പാർശവേവൽകേരികേചപെട്ടവരമായ വ്യക്ി
കചളക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. തചറെ ജരീവിതത്തിലൂചട കടന്നുദപായ 
മുഖങ്ങചള ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും അവചര അവതരിപെിക്കുവാനും ബാലചന്ദൻ 
ചുള്ളികോട് ശ്മിച്ചിട്ടുണ്്.

ജരീവിതത്തിചല കഷ്തനിറഞ്ഞ േിനങ്ങളിൽ തദന്നാചടാപെം നിന്ന സുഹൃത്തുകേചള
ക്കുറിച്ച് അദദേഹം പറയുന്നുണ്്. പഠനകാലത്ത് ദഹാസ്റൽ മുറിയിൽ അഭയം നല്ിയിരന്ന 
രാധൻ എന്ന സുഹൃത്തിചനക്കുറിച്ചും നടുദറാട്ടിൽ എന്തുചചയ്യണചമന്നറിയാചത നിന്ന 
ചുള്ളികോടിന് ആശവോസമായി എത്തിയ ദകാൺഗ്രസ്് ദനതാവായ അഡവേ. ദജാസഫ് 
പുതുദശ്രിചയക്കുറിച്ചും അദദേഹം ഓർക്കുന്നു. ഹൃേയത്തിൽ നന്മയുള്ള മനു്്യചര ചുള്ളി
കോട് ആത്മാർത്തദയാചട സഹൃേയർക്കുമുന്നിൽ തുറന്നുചവയ്കന്നുണ്്. ‘മിന്നാമിനുങ്ങ് ’ 
എന്ന അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പു എന്ന ബാല്യകാലസുഹൃത്തിചനക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. തചറെ 
സുഹൃത്തിചറെ ജരീവിതത്തിചല ദുുഃഖം നിറഞ്ഞ അന്ത്യം ഒര ചനടുവരീർദപൊചട മാത്ദമ അദദേ
ഹത്തിന് ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിചറെ ജരീവിതത്തിൽ 
വലിചയാര സ്ാനം സുഹൃത്തുകേൾക്കു നല്കുന്നതായി കാണാം. തചറെ ബാല്യകാലസുഹൃ
ത്തുകേചള അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമി്ങ്ങൾ കവിചയ പൂർവ്വസ്മരണകളിദലകേ് 
ചകാണ്ടുചചചന്നതിക്കുന്നു.

‘രാജകുമാരിയും യാചകബാലനും’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ കമലോസിചന ആേ്യമായി 
കണ് നിമി്ം അദദേഹം പറയുന്നു. കവയത്ി നല്ിയ ദസ്നഹവം വാത്ല്യവം സവേന്തം 
ബന്ധുവരീട്ടിൽ നിന്നുദപാലം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അദദേഹം ഓർക്കുന്നു. അന്ന് കവിയുചട 
മുന്നിലിരന്ന ആ രാജരീരൂപചത്ത വായനകോരചറെ മനസ്ിൽ വരയ്കവാൻ ചുള്ളികോടിന് 
സാധിച്ചു. പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരചട ആരാധകനായ ചുള്ളികോട് ആ മഹാകവിചയ 
ദനരിൽ കണ് സന്ദർഭം പറയുന്നുണ്്. അവിചാരിതമായ കണ്ടുമുട്ടലം പരിചയചപെടലം 
ദവർപാടുചമല്ലാം ചുള്ളികോടിചറെ മനസ്ിചന ആഴത്തിൽ സവോധരീനിച്ചിരിക്കുന്നതായി 
കാണാം. പ്ശസ്തരായ എഴുത്തുകാചര മാത്മല്ല അത് പ്ശസ്തനല്ലാത്ത കിടങ്ങറ ശ്രീവ
ത്ൻ എന്ന കവിചയക്കുറിച്ചും ഈ കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്്. ജരീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ 
മാത്ം ദനരിട്ട കവിയാണ് കിടങ്ങറ ശ്രീവത്ൻ. ഈ കവിയുചട കവിതവേസിദ്ികണ്് 
അദദേഹം അത്ഭുതചപെടുന്നുണ്്. ജി.എൻ. പിള്ള എന്ന തചറെ ഗുരനാഥൻ പറഞ്ഞ ജാ
നത്തിചറെ ഉന്മാേം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും അദദേഹത്തിചറെ ഉള്ളിൽ അലയടിച്ചുചകാ
ണ്ിരിക്കുന്നു. ഗുരനാഥദനാടുള്ള ദസ്നഹവം ബഹുമാനവം വാക്കുകളാൽ ഈ കൃതിയിൽ 
ആവിഷ്രിച്ചിരിക്കുന്നു.
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അഭിനയദലാകചത്ത കുലപതിയായ ശിവാജിഗദണശചന ആേ്യമായി കണ്തും 
അദദേഹത്തിചറെ വരീട്ടിൽ അത്താഴവിരന്നിനുദപായതും പങ്കുവയ്കന്നു. ദജാൺദപാളിചറെയും 
രാജരീവ് നാഥിചറെയും കൂചട ശിവാജി ഗദണശചറെ വരീട്ടിചലത്തിയ കവി കണ്ത് ‘വരീടല്ല ഒര 
ചകാട്ടാരം. ഈ ചചറുവാക്യപ്ദയാഗത്തിലൂചട മലയാളരചനയിചല ‘ഭാവനാദലാകചത്ത 
സൂക്ഷമായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ചകാട്ടാരസദൃശമായ വരീടിചറെ 
കാഴ്ചകചള വർണ്ിക്കുന്നതിലൂചട ‘ഭാവനാദലാകത്തിന് പൂർണ്ത നല്കുന്നതിൽ അദദേഹം 
വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതയിചല ഗഹനമായ ധവേന്യാത്മക’ഭാ്യല്ല അദദേഹം ഉപദയാ
ഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതയിചല ഗഹനമായ ധവേന്യാത്മകഭാ്യല്ല അദദേഹം ഉപദയാഗിച്ചി
രിക്കുന്നത്. അത് ഋജുവം ലളിതവമാചണങ്കിലം തികച്ചും കാവ്യാത്മകമാണ്.

ഗാന്ി എന്ന മഹാവ്യക്ിതവേചത്ത അടുത്തറിയാൻ ശ്മിക്കുന്ന വൃദ്യുമായി സൗഹൃേം 
പങ്കിടുന്ന ചുള്ളികോട് സഹനത്തിചറെ ദേശരീയതയുചട  നിശ്യോർഢ്യത്തിചറെ മുഖം ആ 
അമ്മയിൽ ചതളിഞ്ഞു കാണുന്നു. ഇടദശ്രിയുചട ‘പണിമുടകേം’ എന്ന കവിതയിചല 
അമ്മചയ മാർത്ത അമ്മൂമ്മയുമായി ദചർത്തുവയ്കാവന്നതാണ്. ആത്മബലിയുചട മുഖം ഈ 
അമ്മമാരിൽ കാണാം. ജരീവിതത്തിചറെ വാർദ്ക്യേശയിൽ നടരാജമൂർത്തി ആനന്ദതാണ്ഡ
വമാടുന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ ദേഹം ചവടിയുവാനായി എത്തിയിരന്ന വൃദ്േമ്പതിമാചരക്കുറിച്ച് 
അവരചട പഴകിയുറച്ച പ്ണയചത്തക്കുറിച്ച് ചുള്ളികോട് ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. പരാതിയി
ല്ലാചത പരിഭവമില്ലാചത വനരാശ്യദമാ കുറ്റദബാധദമാ ഇല്ലാചത എഴുപത്തിരണ്ടു വർ്
ങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ജരീവിച്ച രണ്ടു മനു്്യജരീവികളുചട ആത്മകഥ ഹൃേയസ്പർശിയായിരന്നു.

മറ്റുള്ളവരചട ദുുഃഖങ്ങചള തചറെ ദുുഃഖങ്ങളായി സവേരീകരികോനുള്ള മദനാഭാവം ബാലച
ന്ദൻ ചുള്ളികോടിനുണ്ായിരന്നു. അതുതചന്നയായിരികോം അദദേഹത്തിചറെ രചനകൾകേ് 
കൂടുതൽ ഈടും ഉറപ്പും നല്കുന്നത്. ജരീവിച്ചുമാത്ം പഠികോൻ കഴിയുന്ന ഒര വി്യമാണ് 
ജരീവിതം എന്ന് അദദേഹചത്ത പഠിപെിച്ച ദമാഹനനും വിപ്വകാരിയായ സുകുമാരനും 
വലിയ മനു്്യനായ രാജപെൻ എന്ന ചകട്ടിടനിർമ്മാണ ചതാഴിലാളിയും ദചാരവില്ക്കുവാ
നായി എത്തിയ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന ചചറുപെകോരനും ജരീവിത ദുുഃഖങ്ങളുചട ഭാരം ദപറിയ 
ദപരില്ലാത്ത അസ്തിതവേങ്ങളാണ്. തചറെ വ്യക്ിതവേചത്ത തചന്ന ദപറിയ ദപരില്ലാത്ത അസ്തി
തവേങ്ങളാണ്. തചറെ വ്യക്ിതവേചത്ത തചന്ന മറന്നുദപായവരം ജരീവിതസമരങ്ങൾകേിടയിൽ
ചപെട്ട് തകർന്നു ദപായവരം സാഹചര്യങ്ങളാൽ മചറ്റാരവ്യക്ിതവേചത്ത സവേരീകരിച്ചതുമായ 
വ്യക്ികചള ചുള്ളികോട് അനുവാചകർകേ് പരിചയചപെടുത്തുന്നു.

‘അച്ഛൻ’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ പിതാവിചറെ സ്മരണകളും മരണവം കവിയുചട 
മനസ്ിൽ കുറ്റദബാധമായി അവദശ്ിക്കുന്നതുകാണാം. ബാല്യകാലത്തിൽ ഭയദത്താചട 
മാത്ം ദനാകേി കണ്ിരന്ന അച്ഛചറെ മരണദശ്മാണ് അദദേഹം വരീട്ടിൽ തിരിചച്ചത്തു
ന്നത്. അച്ഛചറെ മരണദശ്ം എഴുതിയ കവിതയാണ് ‘താതവാക്യം’. ഉള്ളിൽ കിടന്നുനരീ
റുന്ന ആത്മഗതങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ ആവിഷ്രിച്ചിരിക്കുന്നു.

വലംഗികത പാപമചല്ലന്നും ജന്മവാസനയ്കടിചപെട്ട് മനു്്യൻ ഇച്ഛികോത്ത 
പാപങ്ങൾ ചചയ്തുദപാകുന്നു എന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞ ചുള്ളികോട് സവേകാര്യജരീവിതത്തിൽ 
തനിക്കു സംഭവിച്ച പാപനിമി്ങ്ങചള കുറ്റദബാധദത്താചട ഏറ്റുപറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചിേം
ബരസ്മരണയിചല ഏചറ ഹൃേ്യമായ ആവിഷ്ാരങ്ങളാണ്. േസ്തദയവ്സ്ിയുചട കഥാപാത്
ങ്ങചളദപൊചല സവേന്തം ആത്മാവിചറെ കുറ്റവിസ്താരത്തിൽ സംഘർ്മനുഭവിക്കുകയും ആ 
ആത്മദവേനകചള ഭാ്യിദലകേ് ആവാഹിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. വിവാഹദശ്ം ഭർത്താ
വചമാത്ത് തചന്ന കണാൻ എത്തിയ ശ്രീദേവിക്കു മുമ്പിൽ ഒര നാൾ തലകുനിച്ചുനിന്നത് 
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അദദേഹം ഓർക്കുന്നു. അടകോനാവാചതദപൊയ ചപലതകചള അദദേഹം  തുറചന്നഴുതുന്നുണ്്. 
കൗമാരകാലഘട്ടത്തിൽ തചറെ കുസൃതിയ്ക് ഇരയായ ്ാഹിന എന്ന ചപൺകുട്ടിചയ 
 മുഖത്തിചറെ പാതിയും കഴുത്തും വലതുവകയും തരീചപൊള്ളിവികൃതമായ ദപദകോലമായി 
കണ്ടുമുട്ടിയതും പൂർവ്വസ്മരണകളും വാക്ചാതുര്യദത്താചട അവതരിപെിക്കുവാൻ അദദേഹ
ത്തിനു സാധിച്ചു. ‘വി്കന്യക’എന്ന തലചകേദട്ടാടുകൂടി വലല എന്ന സ്ത്രരീചയ പരിചയചപെ
ടുത്തുന്നു. രഹസ്യസവേഭാവിയായ അവളുചട ദനാട്ടംദപാലം കവിചയ വിവശനാകേിയിരന്നു. 
ഓഫരീസിചല മു്ിപെൻ പണികൾകേിടയിൽ കവിയുചട മനസ്്  ദതടിയിരന്ന വിചിത്സവേ
ഭാവിയായ രാധികയും സുന്ദരിയും സ്തനാർബുേദരാഗിണിയുമായ ചബറ്റിയും അദദേഹത്തിചറെ 
കവിഭാവനചയ ഉണർത്തിയ സ്ത്രരീകളാണ്. രതിയും മൃതിയും ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിചറെ 
കവിതകളിൽ സഹജാതമാണ് എന്ന് സച്ചിോനന്ദൻ (2011) നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്്.

സ്ലവർണ്നകൾ

യാത്കൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നല്കുന്നു. പുതുകാഴ്ചകൾ പുതിയദലാകം തചന്ന 
സൃഷ്ിക്കുന്നു. കവിയുചട കണ്ിലൂചട കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കാവ്യാത്മകമാക്കുന്നു. ‘ചിേംബര
സ്മരണ’യിലൂചട ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോട് തചറെ അനുഭവങ്ങചളയും  പരിചയദലാകചത്തയും 
വായനകോരദറെതാകേി മാറ്റുക മാത്മല്ല, പുതിചയാര കാഴ്ചാനുഭവംകൂടി നല്കുന്നുണ്്. ചുള്ളി
കോടിന് ആശയപരമായ ദചർച്ചദകേടുകളാൽ വരീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽനിന്നും ദപാദകണ്ി
വന്നുചവങ്കിലം എന്നും അവ അദദേഹത്തിചറെ മനസ്ിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ബാല്യകാല 
ഓർമ്മകളിൽ നാട്ടിൻപുറചത്ത വർണ്ിക്കുന്നത് ശ്ദദ്യമാണ്. ലളിതവം ഹൃേ്യവമായ 
ഗേ്യവശലിയിലാണ് നാടിചനക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ‘മന്ത്രവാേി, ‘ഒഴിവകാലം, ‘മിന്നാമിനു
ങ്ങ് ’, ‘അഗ്ികാവടി’തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളിൽ നാട്ടിൻപുറ വർണ്ന കാണാം. കവിതയിൽ 
അന്തരരീക്ഷചമാരക്കുന്ന ഗ്രാമഭൂമികയുചട വ്യക്മായ ചിത്ണം ഈ കൃതിയിൽ കാണാം.

‘ഒര അമ്മ’, ‘കരരീന’, ‘േത്തുപുത്ി’ എന്നരീ അധ്യായങ്ങളിലായി സവേരീഡചറെ വിവിധ 
മുഖങ്ങചള പരിചയചപെടുത്തുന്നു. ചുരങ്ങിയ വാക്കുകൾചകാണ്് സവേരീഡൻ നഗരത്തിചറെ 
ചിത്ം വായനകോരചറെ മനസ്ിൽ വരയ്കവാൻ അദദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. പാശ്ാത്യദനാവല
കചള ഓർമ്മിപെിക്കുന്ന വശലിയിലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളുചട രചന. പാശ്ാത്യകൃതികളിലൂചട 
കടന്നുദപായ ഒര മനസ്ിദന ഇങ്ങചന എഴുതുവാൻ സാധിക്കൂ.

ചിേംബരം ദക്ഷത്ത്തിചറെ ഓർമ്മകൾ അദദേഹത്തിചറെ മനസ്ിൽ മിന്നിമറയുന്ന
തായികാണാം. ‘ചിേംബരസ്മരണ’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ ചിേംബരം ദക്ഷത്ത്തിചറെ 
ഭക്ിപ്പഞ്ചത്ത ഇങ്ങചന വർണ്ിക്കുന്നു. ചിേംബരം ദഗാപുരത്തിചറെ ചകാടുമുടിയിൽ 
തിങ്കൾകേല ചതളിഞ്ഞു. ചുടലഭസ്മംദപാചല നിലവചപാഴിഞ്ഞു. നടരാജമൂർത്തിയുചട 
ശില്പപ്പഞ്ം എനിക്കു ചുറ്റും സ്തംഭിച്ചുനിന്നു. ദക്ഷത്ത്തിചറെ അകത്തളങ്ങളിചലവിചടദയാ 
ഏകാന്തമായ ഒര ഘണ്ാനാേം മുഴങ്ങി നിശയുചട നാമശൂന്യതയിൽ ലയിച്ചു. (2014 : 66) 
അദദേഹത്തിചറെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഗേ്യം ദപാലം കാവ്യമായിത്തരീരന്നു.

ഉപസംഹാരം
സ്മരണകൾ എന്നും കവിചയ പിന്തുടരന്നതായികാണാം. തചറെ ജരീവിതത്തിചല സുഖ

ദുുഃഖസ്മരണകചള അദദേഹം ഈ കൃതിയിലൂചട അനുവാചകർക്കുമുമ്പിൽ തുറന്നുചവയ്കന്നു. 
കാവ്യാത്മകമായ ഗേ്യഭാ്യാണ് അതിനായി ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുരങ്ങിയ 
വാക്കുകൾചകാണ്് കാഴ്ചയുചട അതിരകചള ദഭേിക്കുന്ന രചനാവശലി ശ്ദദ്യമാണ്. 
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അനുഭവദലാകത്താലം വാക്പ്ദയാഗത്താലം രചനാരരീതിയാലം ‘ചിേംബരസ്മരണ’ 
അനുഭൂതിയുചട തലം സൃഷ്ിക്കുന്നു.

നിഗമനങ്ങചള ദക്രാഡരീകരിച്ച് താചഴ ദചർക്കുന്നു.
• സങ്കരീർണ്മല്ലാത്ത ലഘുവാക്യങ്ങളുചട ലാളിത്യവം മദനാഹാരിതയും കൃതിചയ 

ആകർ്കമാക്കുന്നു.
• അനുഭവങ്ങളുചട ആർജ്വമുള്ള ഭാ്.
• വ്യാഖ്യാനചത്ത അനുഭവത്തിനു പകരം നിർത്തുന്ന പുര്ദബാധങ്ങളാണ് 

ആത്മകഥകചള സൃഷ്ിക്കുന്നചതന്ന ഉേയകുമാറിചറെ നിരരീക്ഷണവമായി കൃതിചയ 
താരതമ്യം ചചയ്യുദമ്പാൾ പണ്ഡിദതാചിതമായ വ്യാഖ്യാനമല്ല ബാലചന്ദൻ ചുള്ളി
കോട് ഇതിനായി ചതരചഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നചതന്ന് കാണാം. ധവേന്യാത്മകമായ 
കവിതയായി പലഭാഗവം മാറുന്നു.

• സ്ലവർണ്നകളിൽ വായനകോചര കൂട്ടിചകാണ്ടുദപാകുന്ന സഞ്ാരസാഹിത്യകാ
രചറെ സത്യസന്തയും ഭാവനചകാണ്് ആ പ്ദേശങ്ങളുചട സൗന്ദര്യം മനസ്ിൽ 
കുറിക്കുന്ന കവിയുചട കാല്പനികതയും കാണാം.

• വ്യക്ിചയ അവതരിപെിക്കുദമ്പാൾ ദപരിടുന്ന രരീതി മനു്്യസവേഭാവത്തിചറെ സൂക്ഷ
രൂപമായി അവതരിപെിക്കുവാൻ അദദേഹത്തിനു കഴിയുന്നു. അതുചകാണ്ടുതചന്ന 
അനുഭവങ്ങൾ വവയക്ികമാകുദമ്പാഴും സാമൂഹ്യദബാധങ്ങചള തൃപ്തിചപെടുത്തു
വാൻ അദദേഹത്തിനു കഴിയുന്നു.

• ദലാകചത്ത ഒര ദജണലിസ്റിചറെ കണ്ിലൂചട ദനാകേികാണാനും അവ വായന
കോരചറെ അനുഭവമാകേിത്തരീർകോനുമുള്ള ബാലചന്ദൻ ചുള്ളികോടിചറെ കഴിവ് 
ഈ കൃതിയിൽ കാണാം. സാധാരണകോരിൽ തചന്ന കലാകാരനായ മനു്്യദന 
ഇത്തരം കൃതി രചിക്കുവാൻ സാധിക്കു.
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തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛചറെ അദ്്യാത്മരാമായണത്തിൽ
ദഡാ. കവിതാരാമൻ

അസി. ചപ്ാഫസർ, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, ചകായിലാണ്ി പ്ാദേശിക ദകന്ദം

എഴുത്തച്ഛചറെ അദ്്യാത്മരാമായണത്തിചറെ ചപാരൾ രൂപചപെടുത്തുന്നത് വശവാഗ
മതന്ത്രമാണ്. അദ്്യാത്മപ്േരീപകവം അത്യന്തം രഹസ്യവമായ ആത്മവിേ്യയാണ് ഈ 
കൃതിയുചട വി്യം. 

‘അദ്്യാത്മ പ്േരീപകമത്യന്തം രഹസ്യമി-
തദ്്യാത്മരാമായണം മൃതയുശാസനദപ്ാക്ം
അദ്്യയനംചചയ്രീടുംമർത്ത്യജന്മികൾചകേല്ലാം
മുക്ി സിദ്ിക്കുമസന്ദിഗ്ദ്ധമിജ്ന്മം ചകാദണ്’ 

 (ബാലകാണ്ഡം, 1988പുറം 23)
അദ്്യയനം ചചയ്യുന്നവർകേ് ആത്മജാനം ഉണ്ാവകയാണ് അദ്്യാത്മരാമായണ

ത്തിചറെ പാരായണലക്ഷ്യചമന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ. ആത്മജാനം ഉളവാക്കുന്ന രാമായണപാ
രായണം എന്താണ് ? കാരണം സംഘർ്ങ്ങളിലൂചട യാത് ചചദയ്യണ്ിവന്ന ഒരവചറെ 
ജരീവിതകഥയായി രാമായണചത്ത വായികോം. പ്ിയാപ്ിയങ്ങളുചട ചകണിയിൽ കുടുങ്ങി
ത്തകർന്ന കുടുംബജരീവിത ഇതിവൃത്തമായും രാമായണചത്ത വായികോം. രാമായണചമാ
ചകേ വായിക്കുന്നവനാചണന്ന അഹന്തയ്കം വായികോം. അത്തരം വായനകൾ എഴുത്തച്ഛൻ 
വാഗ്ദാനം ചചയ് ആത്മജാനപ്ാപ്തി ഉണ്ാകേിത്തരദമാ? ആത്മജാനത്തിനായി 
രാമായണം വായിക്കുന്ന തലത്തിലാണ് വശവതന്ത്രസൂചകങ്ങളും ക്രിയാപദ്തികളും നിറ
ഞ്ഞഗ്രന്ഥചമന്ന നിലയിൽ എഴുത്തച്ഛചറെ രാമായണം പ്സക്മാവന്നത്. അദപൊഴാണ് 
തന്ത്രയുചട ക്രിയാപദ്തികചളയും തന്ത്രസാധകനായ ഹനുമാചനയും പരിചയചപെദടണ്ി 
വരിക. 

 തന്ത്രചയന്ന ശബ്ദത്തിന് സിദ്ാന്തം, ശ്രുതിശാഖ, രചന, ശാസ്ത്രവിദശ്ം എചന്നല്ലാം 
നിഘണ്ടുവിൽ അർത്ം കാണാം. ശതപഥബ്ാഹ്മണവം താണ്ഡ്യബ്ാഹ്മണവം ഒന്നിചറെ 
സത്തയുചട മുഖ്യാംശചത്തതന്ത്രചമന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാശ്രീരിതന്ത്രത്തിന് ഒര കാരിക 
തചന്ന എഴുതിയ ഭാസ്രായൻ മരീമാംസാശാസ്ത്രചത്ത തന്ത്രം എന്ന് വിളിച്ചു കാണുന്നുണ്്. 
“തന്യദത വിസ്താര്യദത ജാനം അദനന ഇതി തന്ത്രം” എന്നതനുസരിച്ച് ഏതു ജാ
നശാഖദയയും തന്ത്രചമന്നു വിളികോം. 
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ഈശാനഗുരദേവപദ്തിപ്കാരം തന്ത്രചയന്നാൽ വശവസമ്പ്രോയമാണ്. പശു, 
പാശം, പതി, ശക്ി, വിചാരം, ക്രിയാചാരം എന്നരീ ആറുവിഭാഗങ്ങദളാടു കൂടിയ ഇത് 
കാശ്രീരിതന്ത്രാഗമമാണ്. ഈശാനഗുരദേവ പദ്തിപ്കാരം തന്ത്രക്കു ചകാടുക്കുന്ന 
വശവസമ്പ്രോയം എന്ന അർത്മാണ് എഴുത്തച്ഛചറെ അദ്്യാത്മരാമായണത്തിചല 
തന്ത്രവിചാരത്തിന് ഇവിചട സവേരീകരിച്ചിട്ടുളളത്. ആ അർത്ത്തിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ 
അച്ചടകേത്തിചറെ, ചിത്തശുദ്രീകരണത്തിചറെ അത്യന്തസുന്ദരമായ ഒര ജരീവിതക്രമമാണ് 
അദ്്യാത്മരാമായണം ആവശ്യചപെടുന്നത്. വായനകോരചറെ ഉണർവ്വിചറെയും സവേപ്നത്തി
ചറെയും ഉറകേത്തിചറെയും മണ്ഡലങ്ങചള രക്ഷിക്കുന്ന തന്ത്രയുചട പാരായണമാണ് ആത്മ
ജാനചത്ത ഉണ്ാക്കുന്നത്. 

ഈശാനപദ്തിപ്കാരം പറയുന്ന വശവാഗമചമന്ന തന്ത്രയുചട സവോധരീനം 
കൃതിയുചട ആചക ആഖ്യാനത്തിലം തന്ത്രയുചട സാധനകൾ വിവരിച്ചിട്ടുളള സുന്ദരകാ
ണ്ഡത്തിലമാണ് പ്കടമായി കാണുന്നത്. ഉമാമദഹശവേരസംവാേരൂപത്തിലാണ് അദ്്യാ
ത്മരാമായണത്തിചറെ ആഖ്യാനം എഴുത്തച്ഛൻ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

വിഷ്ണുവിചറെ അവതാരമായ രാമചറെ കഥ പറയുന്ന അദ്്യാത്മരാമായണത്തിൽ ശിവ
പാർവതിമാർ ആഖ്യാനദകന്ദത്തിൽ വരന്നത് അസംബന്മാചണന്നും അതല്ല ദകരള
ത്തിൽ വശവവവഷ്ണവ സമ്പ്രോയങ്ങൾ തമ്മിലളള സംഘർ്ം തമിഴ് നാട്ടിദലതുദപാചല 
പ്ബലമല്ലാതിരന്നതിചറെ ചതളിവാചണന്നും സാമാന്യാർത്ത്തിൽ പറയാം. എന്നാൽ 
സൂക്ഷമാർത്ത്തിൽ ഈ കൃതിയിചല ശിവ-പാർവതി സംവാേമാണ് തന്ത്രയിദലക്കുളള 
ആേ്യ സൂചന. 

വവഷ്ണവതന്ത്രം, വശവതന്ത്രം, ശാദക്യ തന്ത്രം എന്ന് മൂന്ന് ഉൾപെിരിവകൾ തന്ത്ര
ത്തിനുണ്്. ഇവചയ യഥാക്രമം സംഹിത, ആഗമം, തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. വശവതന്ത്രചത്ത 
ആഗമങ്ങചളന്നും വിളിക്കുന്നു. ആഗമം ശിവൻ ഗുരവം പാർവതി ശി്്യയുമായി ഉണ്ായിട്ടുളള 
തന്ത്രങ്ങളാണ.് അദ്്യാത്മരാമായണം ബാലകാണ്ഡത്തിൽ തുടങ്ന്ന ഉമാമദഹശവേരസംവാേം 
ഭാര്യാഭർത്താകേന്മാർ പറയുന്ന ദനരം ദപാകേിചറെദയാ പരദൂ്ണത്തിചറെദയാ രരീതിയി
ലല്ല. മറിച്ച് വശവാഗമതന്ത്രത്തിചല ഗുരശി്്യസംവാേ രൂപത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ 
ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുളളത്. ഒരവചള അചല്ലങ്കിൽ ഒരവചന ശി്്യനാക്കുന്ന ‘ആകാംക്ഷാ പരവശ 
ദചതസാ’ ആണ് അത്യന്തം രഹസ്യമായ വസ്തു അറിയാൻ പാർവതി മഹാനുഭാവനായ 
ശിവനിചല ഗുരകാരണ്യത്തിനായി അദപക്ഷിക്കുന്നത്. 

‘അത്യന്തം രഹസ്യമായുളചളളാര പരമാത്മാ
തത്തവോർത്മറികയിലാഗ്രഹമുണ്ായതും 
ഭക്്യാതിശയം പുരദ്ാത്തമൻതങ്കദലറ്റം 
നിത്യവം ചിത്തകാമ്പിൽ വർദ്ികേതചന്ന മൂലം
ശ്രീരാമപാോംബുജം വന്ദിച്ചു സംദക്ഷപിച്ചു
സാരമായുളള തത്തവേം ചചാല്ലുവൻ ദകട്ടാലം നരീ.’ (1988:പുറം 25) 

എന്ന് ബാലകാണ്ഡത്തിൽ തുടങ്ന്ന ശിവ-പാർവതിമാരചട ഗുരശി്്യസംവാേം 
കൃതിയുചട അവസാനംവചര എഴുത്തച്ഛൻ പിൻതുടരന്നുണ്്. സുന്ദരകാണ്ഡത്തിചറെ 
തുടകേത്തിൽ 

‘ഹിമശിഖരിസുതദയാടു ചിരച്ചുഗംഗാധര-
ചനങ്കിദലാ ദകട്ടുചകാൾചകന്നരളിചചയ്തു’ 

എന്നുംഅവസാനിക്കുദമ്പാൾ 
‘പരമശിവനിതി രഘുകുലാധിപന്തന്നുചട
പാവനയായ കഥയരൾ ചചയ്തു
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ഭഗവതി ഭവാനി പരദമശവേരി ദകട്ടു
ഭക്ിപരവശയായ് വണങ്ങരീടിനാൾ’ 

എന്നും കാണാം.വശവതന്ത്രത്തിചറെദകരളത്തിചല പ്മുഖാചാര്യനായി  എഴുത്തച്ഛചനയും 
വശവാഗമഗ്രന്ഥമായി അദ്്യാത്മരാമായണചത്തയും മാറ്റുന്നത് തന്ത്രസാധനയുചട 
ലക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുന്ദരകാണ്ഡമാണ്. ജനിമൃതികളുചട ’ലവണജലനിധി’ 
കടകോൻ ദപാകുന്ന ഹനുമാചറെ യാത്ചയ ‘അതിചപലമംബദര മാദനന ദപാകുന്നു’ 
എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പരിചയചപെടുത്തുന്നത്. അംബരം ആകാശമാണ്. ‘ദഖ’ ആകാശം. 
അഥവാ ചിത്തം. അതിൽ ചരിക്കുന്നത് ‘ദഖചരിമുദ്ര’ചയന്ന് ‘സ്പന്ദവാർത്തികം’ പറയും.

‘അതിചപലമംബദരമാദനന 
ദപാകുന്നിതാശദരശാലദയ
പ്ണതജനബഹുജനന
മരണഹരനാമകംപ്ാണപ്യാണ
കാദലനിരൂപിപെവൻജനിമരജലനിധിചയ
വിരചവാടുകടകേമ-ജ്ന്മനാകിംപുന
സ്തസ്യദൂദതാസ്മ്യഹം
തേനുമമ ഹൃേി സപേി രഘുപതി
രനാരതം തസ്യാംഗുലരീയവമുണ്ടുശിരസി ദമ’  (1988, പുറം27)

ഹനുമാചറെ യാത് ചവറും സ്ഥൂലാകാശത്തിൽ അചല്ലന്നും സവേചിത്തത്തിലൂചടയുളള 
തന്ത്രസാധകചറെ യാത്യാചണന്നും ചവളിചപെടുത്തുന്നതാണ് ‘അതിചപലമംബദര’എന്ന 
സുന്ദരകാണ്ഡത്തിചല പ്ദയാഗം. വൃത്തികൾ ചകാണ്് അതിചപലമാകുന്നചിത്തത്തിലൂ
ചടയാണ് സമയാചാരനിഷ്ഠനായ വശവതന്ത്രത്തിചല സാധകൻ സാധന നടത്തുന്നത്. 
എദപൊഴാദണാ മനസ്് വി്യങ്ങളിൽനിന്ന് പിൻതിരിയുകയും ചിത്തത്തിൽ നിലയുറ
പെിക്കുകയും ചചയ്യുന്നത് അദപൊൾ അവേവേതമായ ശിവജാനമുണ്ാകും. ‘ദഖചരിമുദ്രയും’ 
മന്ത്രവം ദചർന്നാണ് സാധകചന ലക്ഷ്യത്തിചലത്തിക്കുന്നത്. ‘മരണഹരനാമം’ചകാണ്് 
ജലനിധിചയ വിരചവാടു കടക്കുചമന്നും ‘മമ ഹൃേി സപേി രഘുപതിരനാരതം’ ഉചണ്ന്നും 
ഹനുമാൻ തചന്ന തചറെ ചിത്തത്തിചല മന്ത്ര സവേരീകരണചത്ത സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ ചവളി
ചപെടുത്തുന്നുണ്്. ഇവിചട ഹനുമാൻ ദഖചരരീമുദ്രയിലൂചട ചരിക്കുന്നത് സ്ഥൂലശരരീരം ചകാണ്് 
മാത്മല്ല സൂക്ഷമായ മന്ത്രശരരീരം ചകാണ്ാണ്.

ശംഭവിചറെ പ്തിരൂപമായ ഗുര ശി്്യനിൽ സ്ഥൂലശരരീരത്തിനപ്പുറം മന്ത്രശരരീരചത്ത
യുണ്ാക്കുന്ന തന്ത്രാഗമത്തിചല പ്ക്രിയ രാമനാകുന്ന ഹനുമാചറെ ഗുര ബാലകാണ്ഡത്തിൽ 
തചന്ന ‘പരമാത്മാവാകുന്ന ബിംബത്തിൻ പ്തിബിംബം പരിചിൽ കാണുന്നത് ജരീവാത്മ
വറിചകദടാ’ എന്ന് തുടങ്ന്ന മഹാവാദക്യാപദേശം ചകാണ്് സാധിച്ച് കിഷ്ിന്ാകാണ്ഡ
ത്തിൽ മദന്ത്രാപദേശവം അടയാളവാക്യവം നല്ി സവേശി്്യനായ ഹനുമാന് തന്ത്രേരീക്ഷ 
നല്കുന്നുണ്്. ശി്്യന് മന്ത്രശരരീരം ചകാടുത്ത് ആ മന്ത്രശരരീരത്തിന് അന്നമായ ജാനം—
അടയാളവാക്യവം അംഗുലരീയവം—നല്കുന്നുണ്്. ആ മന്ത്രശരരീരത്തിലൂചട സഞ്രിക്കുദമ്പാൾ 
സ്ഥൂലമായ അന്നശരരീരം താനചല്ലന്ന അറിവ് സാധകനിൽ ഉണ്ാവന്നത് ചകാണ്ാണ് 
നിർഭയനായി ചരിക്കുന്നത്.ആ നിർഭയതവേം ഹനുമാനിൽ ഇങ്ങചന വായികോം.

‘കിമപി നഹി ഭയമുേധി സപേി തരിതും
കരീശപ്വരദര! ദഖേിയാദയ്തുദമ.’ 
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ആ നിർഭയതവേമാണ് തന്ത്രസാധനയുചട സമ്പ്രോയം. നിർഭയനായ തന്ത്രസാധകചറെ 
മന്ത്രശരരീരത്തിചല യാത്യാണ് സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ വിവരിക്കുന്നത്.

സാധകന് അജാനത്തിചറെ ബന്മില്ലാതാകോൻ ഉേ്യമം ചകാണ്ടു മാത്ദമ കഴിയൂ 
എന്ന് വാർത്തികം പറയും. ദൃശ്യമായ ഈ ദലാകം മുഴുവൻ പരമാത്മാവിചറെ ശരരീരമാണ് 
എന്ന ശിവതതവേമാണ് അജാനത്തിചറെ ആവരണമഴികോനുളള മാർഗ്ഗമായി തന്ത്ര
ദയാഗികൾ കാണുന്നത്. അതിനവചര പ്ാപ്തമാക്കുന്നത് ഏകാഗ്രതയും ധ്യാനവമാണ്. 
അവയാണ് ചദക്രശനായ ശിവസാന്നിദ്്യത്തിൽ സാധകചന എത്തിക്കുന്നത്. 

“അതിവിപുലഗളവമാർജ്വമാകേിനി-
ന്നാകുഞ്ിതാംഘ്ിയായൂർദ്വേനയനനായ് ’’ (1988, പുറം 295) 

എന്നത് ഹനുമാചറെ യാത്നിലയുചട വർണ്നയാണ്. ഊർദ്നയനനാകുന്നത് ആജാച
ക്രത്തിദലയ്കാണ്. അവിചടയാണ് ഗുര ഇരിക്കുന്ന ഗുഹ. ആജാചക്രത്തിചല ഉപാസന ബ്
ഹ്മനാഡിയുചട അഥവാ കുണ്ഡലിനരീലതയുചട ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന  കുണ്ഡലിനിശക്ിയിദലയ്ക് 
സാധകചന എത്തിക്കും. അതാണ് അദശാകവൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന സരീതയിദലയ്കള്ള 
ഹനുമാചറെ യാത് സൂചിപെിക്കുന്നത്.

സുന്ദരകാണ്ഡത്തിചല ഹനുമാചറെ മാർഗ്ഗവിഘ്നവർണ്നം സാധനചകാണ്് ചദക്രശ
സാന്നിദ്്യത്തിചലത്തിയ സാധകചറെ ചദക്രശാവസ്യുചട വിവരണമാണ്. ചദക്രശാ
വസ്യുചട സൂചനയാണ് അണിമാ, ഗരിമാ, ലഘിമ, ഈശിതവേം, വശിതവേം തുടങ്ങിയ 
അഷ്സിദ്ികൾ. േശദയാജന, ഇരപത് ദയാജന, അംഗുഷ്ഠമാത്തവേം, കരീടവദേഹതവേം, 
പർവ്വതതുല്യശരരീരതവേം എന്നിവ ഹനുമാനുചണ്ന്ന് സുന്ദരകാണ്ഡത്തിലാചക  വർണ്നയുണ്്.

മന്ത്രശരരീരിയായ സാധകൻ സാധനയുചട മുദന്നറ്റത്തിൽ, മൂലാധാരത്തിൽ ശക്ി 
പ്ാണദരാധനം ചചയ്് ഉണർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ജാനാഗ്ിയിൽ തപിക്കും. ഹനുമാൻ 
പവനതനയനാണ്. അന്നമയശരരീരമാണ് താചനന്ന ജരീവിവർഗ്ഗത്തിചറെ അഭിമാനതലം 
ഹനുമാനില്ല. ഒരവചറെ മദനാദലാകങ്ങൾതചന്നയും അവചറെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത് 
പ്ാണമയ ശരരീരത്തിദലയ്കള്ള സാധാനാപൂർണ്മായ പ്ദവശത്തിലൂചടയാണ്. ഹനുമാചറെ 
ജനനം തചന്ന പ്ാണമായ ശരരീരത്തിൽ പവനാത്മജനായാണ്. പവനനാണ് ഹനുമാചന 
സരീതാസവിധത്തിചലത്തിക്കുന്നചതന്ന് സുന്ദരകാണ്ഡം.

‘കനകമണിരചിതഭവനങ്ങളിചലങ്ദമ 
കാണാഞ്ഞു പിചന്നയും നരീചള ദനാക്കും വിധൗ
കുസുമചയ സുരഭിചയാടു പവനനതി ഗൂഢമായി
കൂചടത്തടഞ്ഞു കൂട്ടിചകാണ്ടുദപായുടൻ 
ഉപവനവമുരതരതരപ്വരങ്ങളും-
മുന്നതമായുള്ള ശിംശാപവൃക്ഷവം
അതിനികടമഖിലജഗേരീശവേരിതചന്നയു-
മാശുഗനാശു കാട്ടിചകാടുത്തരീടിനാൻ’ (1988 പുറം 301)

ഇപ്കാരം സാധകനിൽ ശക്ിപ്ാണദരാധനം ചചയ്തുണരദമ്പാൾ ജാനാഗ്ിയാൽ 
തപിക്കും. ആ തപികേലാണ് വാസനകളുചട കാരണശരരീരചത്ത വറുത്തുചപാടിക്കുന്നത്. 
അതിചറെ വർണ്നയാണ് ഹനുമാചറെ ലങ്കാേഹനം. ‘ജാനാഗ്ി േഗ്ദ്ധകർമ്മാണാം’ എന്ന് 
പ്മാണവമുണ്ദല്ലാ. വാസനകളുചട കാരണശരരീരം വറുത്തുകളഞ്ഞ ഹനുമാനാണ് രാവണ
സഭയിൽ ധർദമ്മാപദേശം ചചയ്യുന്ന ഗുരവായി വളരന്നത്. 
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‘ത്യജമനസി േശവേന ! രാക്ഷസരീം ബുദ്ിചയ 
വേവിംഗതിചയ സമാശ്യിച്ചരീടു നരീ
അതുജനനമരണ ഭയനാശിനി നിർണ്യ-
മന്യയായുള്ളത് സംസാരകാരിണി
കളകതവഹൃേി സപതി തതവേദബാദധന നരീ
കാമദകാപദേവേ്ദലാഭദമാഹാേികൾ  (1988 പുറം 304)

കപികൾ പലരം നാലേികേിലം സരീതാദനവേ്ണത്തിന് ദപാകുന്നുചണ്ങ്കിലം ഹനുമാന് 
മാത്മാണ് മുദ്രാദമാതിരവം അടയാളവാക്യവം രാമൻ നല്കുന്നത്. ഹനുമാചറെ തിരിച്ചുവ
രവ് കാണുദമ്പാൾതചന്ന മറ്റു കപികൾ കാകുൽസ്ാനുഗ്രഹവശാൽ ഹനുമാൻ കാര്യം 
സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കുന്നുണ്്. ഇത് തന്ത്രവാർത്തികത്തിചല ഒര പ്മാണ
ത്തിദലയ്ക് ചവളിച്ചംവരീശുന്നു. അതായത് എത്നിഗൂഢമായി, എത്സ്പന്ദങ്ങചളവഹിച്ച്, 
എത്പ്കാശപൂർണ്മായി ഗുരവിൽനിന്ന് ശി്്യനിദലയ്ക് േരീക്ഷാരൂദപണമന്ത്രം പ്വ
ഹിക്കുന്നുദവാ അത്യും ശക്മായി ശി്്യനിചല ചിത്തിചറെ ശക്ിയുണരം. ഇവിചട 
ഗുരശി്്യപാരസ്പര്യത്തിചറെ അഗാധതലങ്ങളിൽ മന്ത്രനിസവേനംചകാണ്് ഗുര ശി്്യചറെ 
ചിത്ത് ചതാട്ടുണർത്തുകയാണ് ചചയ്യുന്നത്. അദപൊഴാണ് മൂകൻ വാചാലനാകുന്നത്. 
മുടന്തൻ ഗിരിശംഗങ്ങളും ശതകദയാജനാവിസ്തൃതിയുള്ള ജലനിധികളും ലംഘിക്കുന്നത്. 
അദപൊഴാണ് ശി്്യൻ അറിയുന്നത് തചറെ അറിവചകാണ്ല്ല മഹേനുഗ്രഹം ചകാണ്ാണ് 
എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നചതന്ന്. ഇത് സംപ്സാേന വിേ്യയാണ്. ആ സംപ്സാേനവിേ്യയും 
അതിചറെ ആനന്ദലഹരിയുമാണ് എഴുത്തച്ഛചറെ അദ്്യാത്മരാമായണചത്ത തന്ത്രസാധന
യുചട എകോലചത്തയും പ്ൗഢഗ്രന്ഥമാക്കുന്നത്. 

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.  തുഞ്ത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ, അദ്്യാത്മരാമായണം, 1988, ഡി.സി. ബുക്,് ദകാട്ടയം.
2.  നിർമ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്, തന്ത്ര: ആഗമങ്ങൾ ജാനാർത്ങ്ങൾ, 2015 മാതൃഭൂമി 

ബുക്്, ദകാഴിദകോട് 



സ്ത്രരീയും ചപാതുമണ്ഡലവം
നരീതു ഉണ്ി 

ഗദവ്ക, മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി

ആമുഖം
ദകരളത്തിചറെ സാമൂഹ്യസാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രരീചയ എന്നും ചപാതുമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് 
അകറ്റിയാണ് നിർത്തിയത്. പുര്ദകന്ദിതമായ സമൂഹത്തിൽ അവളുചട  ശരരീരത്തിചറെ 
ഘടനചയയും കുടുംബത്തിചല അവളുചട സ്ാനവം ഇത്തരം ഒഴിച്ചുനിർത്തലിനുള്ള 
കാരണമായി ചപാതുവായി അംഗരീകരികേചപെട്ടു. സ്ത്രരീചയന്നാൽ അമ്മയാണ്, ദേവിയാണ് 
എന്നിങ്ങചന വാഴ്തലകൾ നടത്തുന്ന ആരംതചന്ന ഒര സമൂഹജരീവിചയന്ന നിലയിലള്ള 
അവളുചട കർതൃതവേചത്തദയാ, വ്യക്ിതവേചത്തദയാ അംഗരീകരിച്ചില്ല. അതുചകാണ്ടുതചന്ന 
സ്ത്രരീചയന്നാൽ പുര്ചറെ ആജകൾ അനുസരിച്ച് അവചറെ ഇഷ്ങ്ങൾചകോപെം ചലിക്കു
ന്നവളാചണന്ന ചപാതുധാരണചയയാണ് അംഗരീകരിച്ചു വരന്നത്. ഇത്തരം ധാരണകൾക്കു 
പുറത്തുവന്നു സംസാരിക്കുന്ന തചറെ നിലപാടുകൾ വ്യക്മാക്കുന്ന സ്ത്രരീ തദറെടിയായും, 
വഴിവിട്ടു നടക്കുന്നവളായും ചിത്രീകരിച്ചു.

സ്ത്രരീയും ചപാതുമണ്ഡലവം എന്ന ഈ ദലഖനം ചപാതുദവ സ്ത്രരീകചള എങ്ങചനയാണ് 
സാമൂഹികവം സാംസ്ാരികവം രാഷ്ടരീയവമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റി നിർത്തിയ
ചതങ്ങചനചയന്നതാണ് പരിദശാധിക്കുന്നത്.

തുല്യസാമൂഹ്യപേവി ചിന്തകൾ
പുര്നിർമ്മിതമായ സമൂഹത്തിൽ എന്നും സ്ത്രരീചയ അപരയായാണ് കണകോകേിയി
രന്നത്. മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിചറെ ഇടങ്ങളിചലാന്നും സ്ത്രരീകളുചട പ്തിനിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ായിരന്നില്ല. പുര്ദമദ്കോയ്യിൽ ദൃശ്യത്തിൽചപെടാചത ദപായ സ്ത്രരീകചളക്കുറിച്ചുള്ള 
ചിന്തകളും, തങ്ങചള ആരാണ് പ്തിനിധരീകരിദകേണ്ത് എന്നുള്ള പുനർവിചിന്തനങ്ങളു
മാണ് ചഫമിനിസത്തിചറെ അടിത്തറചയന്നു പറയാം. ഇത്തരത്തിലള്ള പുനർവിചിന്ത
നങ്ങൾ സ്ത്രരീചയ അപരവ്കേരണത്തിൽനിന്ന് ദമാചിതയാക്കുകയും സ്ത്രരീകൾകേ് ദൃശ്യത 
ദനടിചകോടുക്കുകയും ചചയ്തു. “പുര് സവോതന്ത്ര്യത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രരീ എന്നും അപര (other)
യാണ്. അവൾകേ് പുര്ൻ നിർവ്വചിക്കുന്ന സങ്കുചിത നിർവ്വചനങ്ങൾകേ് പുറദത്തകേ് 
കടദകേണ്തുചണ്ന്നും അങ്ങചന പുതിചയാര സാമൂഹ്യവത്കരണം (cultural Socialization) 
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രൂപചപെടുത്തണചമന്നും ബുവ്വ വാേിച്ചു” (പത്മകുമാർ, മുഞ്ഞിനാട്: 2015:7). സ്ത്രരീകൾക്കു കൂടി 
തുല്യത ലഭിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മാത്ദമ സാമൂഹ്യവത്കരണം പൂർണ്മായദതാതിൽ 
ലഭിക്കുന്നുള്ളൂചവന്ന് ബുവ്വ പറയുന്നു.

തുല്യസാമൂഹ്യപേവിചയക്കുറിച്ചുള്ള തചറെ ചിന്തകചള പങ്കുചവച്ചുചകാണ്് ബുവ്വ 
അഭിപ്ായചപെടുന്നതിങ്ങചന: “തുല്യസാമൂഹികപേവി എന്നതുചകാണ്് ഉദദേശിക്കുന്ന 
മചറ്റാരർത്ം കൂടി ഇവിചട ചർച്ചചചദയ്യണ്ത് അനിവാര്യമാണ്. പുര്ചനാപെം എന്ന 
അർത്ത്തിലാണ് പലദപൊഴും തുല്യപേവി എന്ന പേം ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, 
ആ അർത്വം അതുമായി ബന്ചപെട്ട വി്യങ്ങളും നിലനിച്കേ തചന്ന മചറ്റാന്നുകൂടി 
ആദലാചിദകേണ്തുണ്്. അത് ഒര സ്ത്രരീകേ് മചറ്റാര സ്ത്രരീയുമായി ബന്ചപെട്ട അസ്തിതവേചത്ത 
സംബന്ിച്ചാണ്. ഒര സ്ത്രരീയ്ക് സമൂഹം അനുവേിച്ചു ചകാടുക്കുന്ന സവോതന്ത്ര്യമുൾചപെചടയുള്ള 
അംഗരീകാരങ്ങൾ മചറ്റാര സ്ത്രരീയ്കം ലഭ്യമാകുക തചന്ന ദവണം. ഇതും തുല്യസാമൂഹ്യപേവി 
തചന്നയാണ്. ഇങ്ങചനചയാര അവസ് സാദ്്യമാചണങ്കിൽ മാത്ദമ സാമൂഹികമാചയാര 
നരീതി നടപെിലാകുകയുള്ളൂ” (2015: 97).

സ്ത്രരീകൾകേിടയിൽതചന്ന നിലനിന്ന വിദവചനചത്തയാണ് ബുവ്വ ഇവിചട 
സൂചിപെിച്ചു ദപാകുന്നത്. ഉോ: ദകരളരീയാന്തരരീക്ഷത്തിൽ േളിത് സ്ത്രരീകൾ തങ്ങളുചട 
 പുര്ന്മാദരാചടാപെം ദജാലിയിൽ ഏർചപെടുകയും ചപാതു സമൂഹവമായി ബന്ചപെടുന്ന 
പ്വൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതരാവകയും ചചയ്ിരന്നു.എന്നാൽ ജാതിചകാണ്ടും മറ്റ് ആനുകൂല്യ
ങ്ങൾ ചകാണ്ടും സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ദശ്ണിയിൽചപട്ടുദപാന്ന സ്ത്രരീകൾകേ് ഇതിനുള്ള 
അവസരം നിദ്ധിച്ചിരന്നു. അതുചകാണ്ടുതചന്ന ഏചതാര വിഭാഗത്തിലംചപട്ട സ്ത്രരീ 
അനുഭവിക്കുന്ന സവോതന്ത്ര്യം അത് നിദ്ധികേചപെട്ടവർക്കും ലഭ്യമാകണം എന്നാണ് 
ബുവ്വ വാേിക്കുന്നത്. അതുദപാചല തചന്ന പുര്ൻ എങ്ങചനയാദണാ സവോതന്ത്ര്യം അനു
ഭവിക്കുന്നത് അത് സ്ത്രരീക്കും ലഭ്യമാകണം എന്ന് അവർ പറയുന്നു.

ചപാതുവിടവം സ്ത്രരീയും
സ്ത്രരീയുചട ഇടം ഗൃഹയിടചമന്നാണ് പരിഗണിച്ചു ദപാരന്നത്. ചപാതുവിടം പുര്നും ഗൃഹം 
സ്ത്രരീക്കും ലഭികേയാൽ സ്ത്രരീകളുചട ചപാതുവിട ദൃശ്യത തുദലാം കുറവതചന്നയായിരന്നു. 
പുര്ന്മാർകേ് ചപാതുവിടവം സ്ത്രരീകേ് ഗൃഹവം പതിച്ചുനല്ിയതിൽ അവരചട ശാരരീരിക 
പ്ദത്യകതകൾകേ് സ്ാനമുണ്്. ചജ. ദേവികയുചട അഭിപ്ായം ദനാകോം “മി്ണറി 
സവോധരീനത്തിനു പുറത്തുനിന്നുചകാണ്് പാശ്ാത്യ രാഷ്ടരീയചിന്തയിൽനിന്ന് സമതവേവാേ
ങ്ങൾ കടചമടുത്തുചകാണ്് എഴുതിയ ചിലരണ്ായിരന്നു. ഈ രണ്ടുകൂട്ടരം ദയാജിച്ച ഒര 
കാര്യമുണ്ായിരന്നു. സ്ത്രരീ പുര്ന്മാർ തമ്മിലള്ള വ്യത്യാസം അവരചട ശാരരീരികമായ 
പ്ദത്യകതകൾ ചകാണ്് വിശേരീകരികോചമന്ന അവകാശവാേം. സ്ത്രരീയുചടയും പുര്ചറെ
യും ശാരരീരികപ്ദത്യകതകൾകേിണങ്ന്ന സവേഭാവഗുണങ്ങളും മദനാഗതിയും പ്കൃതി
തചന്ന അവൾക്കു നല്ിയിരന്നുചവന്നും ഇവയിലൂചടയാണ് സ്ത്രരീയുചടയും പുര്ചറെയും 
സാമൂഹികനില നിർണ്യിദകേണ്ചതന്നും മി്ണറിമാരം മറ്റു പരിഷ്രണകുതുകികളും 
ഒരദപാചല വാേിച്ചു. ഇതു പ്കാരം സ്ത്രരീയുചട ശരിയായ ഇടം ഗൃഹമാചണന്നു കല്പികേ
ചപെട്ടു (2015:79). പുര്ചറെ ശരരീരത്തിചറെ ദൃഢതയും സ്ത്രരീശരരീരത്തിചറെ മൃദുലതയും ഈ 
ശാരരീരിക പ്ദത്യകതകളിൽ പ്ാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്്. ചപാതുവിടവമായി ബന്ചപെട്ട 
കായികദശ്ി കൂടിയ പ്വർത്തനങ്ങളിൽ ഇടചപദടണ്ത് പുര്നാചണന്ന ധാരണ 
ഇദതാചട ശക്ിചപെട്ടു. താരതദമ്യന കായികദശ്ികുറഞ്ഞ ഗൃഹദജാലികളിദലകേ് 
സ്ത്രരീകചള നിദയാഗിക്കുകയും ചചയ്തു. ഗൃഹയിട ദജാലികൾ സ്ത്രരീകളുചട കർത്തവ്യവം കടമയും 
ആയാണ് പരിഗണിച്ചുദപാരന്നത്. അവളുചട ഏത് തരം ബുദ്ിമുട്ടുകളും (ശാരരീരികദമാ, 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I number 1170

മാനസികദമാ) ദജാലിയുള്ള സ്ത്രരീകളാചണങ്കിൽ അവരചട ദജാലി തചന്നദയാ ഇതിനായി 
മാറ്റിചവദയ്കണ്ിവരം. എന്നാൽ ഗൃഹത്തിചറെ ഉടമയായി ചപാതുമണ്ഡലത്തിൽ അംഗരീക
രികേചപെടുന്ന പുര്നാകചട്ട ഇത്തരം വിട്ടുവരീഴ്ചകൾദകോ ഗൃഹപാലനത്തിദനാ അധികം 
പ്ാമുഖ്യം നല്കുന്നില്ല. “വിവാഹചമന്ന ആണികേല്ലുകളിചലാന്നാണ് ലിംഗപരമായ ചതാഴിൽ 
വിഭജനം . ഈ വിഭജനപ്കാരം വരീട്ടുദജാലിയുചട, ചപാതുദവ പറഞ്ഞാൽ അധവോനദശ
്ിചയ േിനംദതാറും പുനരല്പാേിപെിക്കുന്ന ദജാലിയുചട, ഉത്തരവാേിതവേം സ്ത്രരീകൾകോണ്— 
ഭക്ഷണമുണ്ാകേൽ, വരീടുവൃത്തിയാകേൽ, തുണികഴുകൽ, വിശ്മികോനുള്ള ഒരകേങ്ങൾ 
മുതലായവ—അത്യും ചപണ്ങ്ങളാണ് ചചയ്യുന്നത്. വരീട്ടുകാരി ഇവ സവേയം ചചയ്യുകദയാ 
കാശു ചകാടുത്തുചകാണ്് താരതദമ്യന തദന്നകോൾ ോരിദ്ര്യവം മറ്റു സാമൂഹികപിദന്നാ
കോവസ്യും അനുഭവിക്കുന്ന ഏചതങ്കിലം സ്ത്രരീചയചകോണ്് ചചയ്യിപെിക്കുകതചന്ന ദവണം, 
ഇവരിലാര ചചയ്ാലം വരീട്ടുപണി ചചദയ്യണ്തു ചപണ്തചന്ന, അതാണവളുചട പ്ഥമവം 
പ്ാധാന്യവമായ പണി എന്നാണ് ചപാതുദവ പറയാറ് ” [നിദവേിത ദമദനാൻ (പരിഭാ്: 
ദേവിക ചജ.) :2017:29].

ഇത്തരത്തിൽ ഗൃഹയിടത്തിചല ദജാലികചളക്കുറിച്ച് പറയുദമ്പാൾ നിദവേിത ചപാതു 
സമൂഹത്തിചല ചതാഴിൽ വിഭജനം ലിംഗപരമല്ല എന്ന് ചൂണ്ികാണിക്കുന്നു. ഉോ: ദഹാട്ട
ലകളിചലയും മറ്റു ചപാതുവിടങ്ങളിചലയും പാചകം കൂടുതൽ ചചയ്യുന്നത് പുര്നാണ് 
. എന്നാൽ ഗൃഹങ്ങളിൽ ഇത് സ്ത്രരീകളാണ് ചചയ്യുന്നത്. അതായത് കൂലിയില്ലായിടത്ത് 
ഇത് ലിംഗപരമാവകയും, ചചയ്യുന്ന പ്വൃത്തികേ് കൃത്യമായ ദവതനം ലഭിക്കുന്ന സ്ലത്ത് 
ഇത് ലിംഗപരമല്ലാതാവകയും ചചയ്യുന്നു. സ്ത്രരീകളും പുര്ന്മാരം ദചർന്നുനിന്ന് ദജാലി
ചയടുക്കുന്ന സ്ലങ്ങളിൽ പുര്ന് സ്ത്രരീദയകോൾ കൂടുതൽ ദവതനം ലഭിക്കുന്നു. അവിചട 
കാഠിന്യദമറിയ ദജാലികൾ പുര്ന് തുല്യമായി നിന്നുചകാണ്ടുതചന്ന സ്ത്രരീകൾ ചചയ്യുന്നു. 
എന്നാൽ സ്ത്രരീകൾ ചചയ്ിരിക്കുന്ന ദജാലി ചമ്രീൻ ഉപദയാഗിച്ച് ചചയ്യാവന്ന ഒന്നായി 
മാറുദമ്പാൾ അത് പ്വൃത്തിപെികോനുള്ള നിർദദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും ,അത് നിർവഹിക്കു
ന്നതും പുര്നാണ്. സ്ത്രരീയവിചട വരീണ്ടും പ്യാസദമറിയ ദജാലിയിദലകേ് മാറ്റചപെടുന്നു.

ശരരീരം എന്നതിചറെ സാധ്യതകൾ പുര്ചന അംഗരീകരിക്കുവാനുള്ള ഒന്നായി 
വിലയിരത്തിയദപൊൾ സ്ത്രരീചയ അവളുചട ശാരരീരിക സാധ്യതകൾചകാണ്ടുതചന്ന അകറ്റി 
നിർത്താവന്ന ഒന്നായാണ് പരിഗണിച്ചത്. അമിതമായ വിനയം സ്ത്രരീകചള ഇത്തരം 
അവസ്യിദലകേ് സവേയം നയിക്കുകയാചണന്ന് ബുവ്വ പറയുന്നു “ഇചതാര പദക്ഷ, ചില 
പുര്ന്മാർ സ്ത്രരീയുചട പരിമിതിയായി കണ്്, അവരചട പൂർണ്മായ സംരക്ഷണ ചുമതല 
ഏചറ്റടുക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ചില ദുുഃസൂചനകളുണ്്. അത് സ്ത്രരീയുചട ആഗ്രഹപ്കാരദമാ, 
നിർദദേശപ്കാരദമാ ആയിരികേില്ല, അവൾ ചചയ്തുചകാണ്ിരിക്കുന്ന ചതാഴിലിൽനിന്ന് 
ഓദരാ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവൻ അവചള ആേ്യംതചന്ന വിലക്കുന്നു. അവചള വിലപി
ടിപ്പുള്ള ഒന്നായി കണ്് വരീടിനുള്ളിൽതചന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവചള കൂടുതൽ സുരക്ഷിതയും 
ഉത്തരവാേിത്തമുളവാകോനാണ് ഇചതന്നാണ് പുര്ചറെ ഭാ്്യം”(2014:74). ഇത്തരത്തിൽ 
പുര്നാൽ സംരക്ഷികേചപെദടണ്വളാണ് സ്ത്രരീ എന്ന ധാരണയാണ് സമൂഹത്തിലടനരീളം 
നിലനില്ക്കുന്നത്. അതുചകാണ്ടുതചന്ന പുര്ചറെ വാകേിദനാ, ഗൃഹയിടത്തിദനാ പുറത്ത് 
സ്ത്രരീകേ് അവളുചട ദലാകം നിദ്ധികേചപെടുന്നു. 

ഗർഭം ധരികോനുള്ള സ്ത്രരീയുചട കഴിവ് ചപാതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് അവചള അകറ്റി 
നിർത്തുവാനുള്ള ഒന്നായാണ് ചപാതുസമൂഹം സവേരീകരിച്ചത്. അമ്മചയദന്നാ, ദേവിചയദന്നാ 
വിളിച്ചദപൊചഴല്ലാം മനു്്യജരീവി എന്ന പരിഗണനയിൽ സ്ത്രരീകചള അംഗരീകരികോനുള്ള 
മടി ചപാതുസമൂഹത്തിൽ വ്യക്മായി കാണുവാൻ കഴിയുമായിരന്നു. “ചപാതുഇടചമന്നും 
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സവേകാര്യഇടചമന്നും (Public-Private-sphere) സമൂഹചത്ത വിഭജിച്ചതിൽ സ്ത്രരീകേ് നല്ചപെട്ടത് 
സവേകാര്യഇടമായ വരീടിചറെ അകമായ അടുകേളയാണ്. വലംഗികതചയന്ന ഭരീകരതയിൽ
നിന്ന് സ്ത്രരീ ഒഴിഞ്ഞു നി്കേണചമന്നും പുര്നാണതിചറെ അധികാരചമന്നും സ്ത്രരീ അതിചറെ 
ആനന്ദം നിസ്ംഗമായി ഏറ്റുവാങ്ന്നവൾ മാത്മാചണന്നും പഠിപെികേചപെട്ടു. ഇതിചറെചയ
ല്ലാം ആകത്തുകചയന്നത് സ്ത്രരീ വരീടിനകചത്ത പാചകവം കുട്ടികളുചട പരിപാലനവമായി 
കഴിദയണ്ടുന്ന ദുർബ്ലയാചണന്നതായിരന്നു” ( യാദകോബ് ദതാമസ് : 2014:180). വലം
ഗികതചയന്ന ഭരീകരതയിൽ നിചന്നാഴിവാകോനായാണ് സ്ത്രരീകേ് ഗൃഹയിടം കല്പിച്ചു നല്ി
യചതന്ന യാദകോബ് ദതാമസിചറെ വാേത്തിചനതിരായാണ് നിദവേിത ദമദനാൻ തചറെ 
ആശയം അവതരിപെിക്കുന്നത്. “മാതൃതവേം ജരീവശാസ്ത്രപരമായ സത്യമാണ്; പിതൃതവേദമാ 
സാമൂഹശാസ്ത്രപരമായ ചകട്ടുകഥയും!” ഈ അറിവാണ് പുര്ാധിപത്യവ്യവസ്യുചട 
ഒരികേലചമാടുങ്ങാത്ത ചവപ്ാളത്തിനു പിന്നിൽ. സ്ത്രരീകളുചട വലംഗികതചയ സോ ഉറകേ
മിളിച്ച് നിരരീക്ഷികോനുള്ള ദപ്രണ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്.” ( 2017:25)

ശരരീരവം, ജാതിയും തിരിച്ചുള്ള ആൺ-ചപൺ ദവർതിരിവകൾ കൃത്യമായി തങ്ങൾ 
പരസ്പരം അകന്ന എദന്താ ആചണന്നും തങ്ങളുചട മുതലാളിമാർ പുര്ന്മാരാചണന്നുമുള്ള 
ധാരണ സ്ത്രരീകളിൽ ജനിപെിച്ചു. തങ്ങളുചട ശരരീരം പവിത്മാചണന്നും അത് വിവാഹം കഴി
ക്കുന്നവനു മാത്ം അവകാശചപെട്ടതാചണന്നുമുള്ള ധാരണകൾ ഇതിനു പുറചക അവരിൽ 
ശക്മായി ദവരറയ്കന്നുണ്്. അന്യപുര്നുമായുള്ള ഏചതാര സമ്പർകേവം നി്ിദ്മാ
ചണന്നും സവേയം സംരക്ഷികേചപെദടണ്വളും പുര്നാൽ സംരക്ഷികേചപെദടണ്വളുമാണ് 
താചനന്ന ധാരണ സ്ത്രരീകളിൽ ഇദത തുടർന്ന് ബലമായി “ആണിചനയും ചപണ്ിചനയും 
രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിദലക്കു മാറ്റിനിർത്തി ഇവർകേിടയിൽ സവോഭാവികമായ ഇടപാടുകൾ അസാ
ധ്യമാക്കുകയായിരന്നു ആൺദകായ് ചചയ്ത്. ഒര സമഗ്രതചയ വിദച്ഛേികേൽ. തങ്ങൾ 
വിരദ്വർഗ്ഗങ്ങളാചണന്ന് ഇരകൂട്ടർക്കും ദതാന്നി. ആകാശം-ഭൂമി, സംസ്കൃതി-പ്കൃതി, 
കരത്ത്-സൗന്ദര്യം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ി ആണിനും സൗന്ദര്യം ചപണ്ിനും പതിച്ചുകിട്ടി”  
(ഗരീത: 2014;63).

സൗന്ദര്യത്തിചറെ അളവദകാലകളിൽ സ്ത്രരീചയ തളച്ചിട്ട ആൺദകായ് ബുദ്ിയില്ലാത്ത 
സ്ത്രരീചയ ബുദ്ിയുള്ള തങ്ങളുചട അടിമകളാകേി, ബുദ്ിയില്ലാത്തതുചകാണ്ടുതചന്ന അവൾകേ് 
ചപാതുവിടത്തിദലക്കുള്ള പ്ദവശനം നി്ിദ്മാവകയും ചചയ് ദകരളരീയന്തരരീക്ഷത്തിചല 
ചപാതുദവ സ്ത്രരീകളുചട നിലയിങ്ങചന തചന്നയായിരന്നുചവങ്കിലം ഇവചയ മറികേടക്കു
വാനുള്ള സ്ത്രരീകളുചട തചന്ന പരിശ്മങ്ങൾ ഇതിദനാട് ദചർന്ന് തചന്ന നടന്നുവരന്നത് 
കാണുവാൻ കഴിയും. അഭ്യസ്തവിേ്യരായ സ്ത്രരീകൾകേ് വിേ്യദനടിയ സ്ത്രരീകൾ അറിവ് പകർന്നു 
ചകാടുക്കുന്നത് ഇതിചറെ ഭാഗമാചണന്ന് ഗരീത എഴുത്തമ്മമ്മാരിൽ പ്തിപാേിക്കുന്നുണ്്. 

“പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചറെ ആരംഭത്തിലം മലയാളി സമൂഹത്തിൽ വിശവേസികേ
ചപെട്ടു തുടങ്ങിയ ആധുനിക ലിംഗദഭേവ്യവസ്യുചട ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽത്തചന്നയായിരന്നു 
ഇവരചട ചിന്തചയന്ന കാര്യം മറകോനാവില്ല. ആധുനിക ലിംഗദഭേചമന്നതുചകാണ്ടുദദേ
ശിക്കുന്നത് ഇചതാചകേയാണ്. 

1. ദലാകം ചമാത്തത്തിൽ ചപാതു, ഗാർഹികം എന്നരീങ്ങചനയുള്ള രണ്ിടങ്ങളായി 
ദവർതിരികേചപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ധാരണ. ഇതിൽ ‘ചപാതു‘ഇടം’ ‘പുര്’ചറെയും 
‘ഗാർഹിക’ ഇടം ‘സ്ത്രരീ’യുചടയും എന്ന വിവക്ഷയുണ്്. ഈ ഇടങ്ങളിൽ പുലരാനുള്ള 
‘സവോഭാവിക’ അചല്ലങ്കിൽ ‘പ്കൃത്യാ’യുള്ള വാസനകൾ പുര്ന്മാരിലം സ്ത്രരീകളിലം 
ജന്മനാ നിക്ഷിപ്തമാചണന്ന വാേം ഇദതാചടാപെം നില്ക്കുന്നുണ്്.

2. നിർബന്മായ ഭിന്നവർഗ്ഗ വലംഗികത.
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3. മനു്്യസമൂഹത്തിചറെ സഹജവം പ്കൃത്യാനുസരണവമായ അടിത്തറ ആൺ-ചപൺ 
ദഭേത്തിലാണ് കുടിചകാള്ളുന്നചതന്ന ആശയം” (ദേവിക ചജ. :2011:13, 14)
വലംഗികത കൃത്യമായും വർഗചത്ത ദവർതിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഭിന്നവർഗ്ഗദത്താട് 

വലംഗികമായ അടുപെം ഉണ്ാകും എന്ന് പറയുദമ്പാൾ തചന്ന സ്ത്രരീയുചട ഭിന്നവർഗ്ഗം 
പുര്നാചണന്നും പുര്ചറെത് സ്ത്രരീയാചണന്നുമുള്ള ചട്ടക്കൂട്ടിദലകേ് വലംഗികതചയ 
തളച്ചിടുകയാണ് ചചയ്യുന്നത്. ഭിന്നവർഗത്തിദനാടല്ലാചത സവേവർഗദത്താടുള്ള വലംഗികത 
സമൂഹം അംഗരീകരിക്കുന്നില്ല.

സ്ത്രരീചയ വലംഗിക വർഗ്ഗമായി കാണുന്ന രരീതി ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽനിന്നു തചന്ന തുടങ്
ന്നുചവന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. വലംഗിക വർഗ്ഗമായാണ് സ്ത്രരീചയ ചപാതുവിടത്തിലം സ്ാ
നചപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്ത്രരീചയ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അവൾകേ് 
പുര്നിൽ നിന്ന് പ്ദത്യക സംരക്ഷണം നല്കുന്നുണ്്. പ്ദത്യകിച്ച് അന്യപുര്നിൽ 
നിന്ന്. ചതാഴിലിടങ്ങളിൽ പുര്നിൽനിന്ന് കൃത്യമായ അകലം നല്ിചകാണ്ാണ് സ്ത്രരീകേ് 
ചതാഴിൽ നല്കുന്നത്. അവചള പുര്നുമായി നിരന്തരമായി സമ്പർകേത്തിദലർചപെടാൻ 
സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവിചട സ്ത്രരീചയന്ന് പറയുന്നത് വലംഗികവർഗ്ഗം മാത്മാണ്. “സ്ത്രരീ 
ചതാഴിലാളിചയന്ന നിലയിൽ അധവോനം വിദ്കേണ്ി വരന്നു എന്നു മാത്മല്ല, സ്ത്രരീചയന്ന ലിം
ഗദഭേത്താൽ പരീഡനവം ശരരീരവില്പനയുംകൂടി നടദത്തണ്ിവരന്നു. ചതാഴിൽ ശാലയിൽ 
സഹപ്വർത്തകനായ പുര്ചത്താഴിലാളിയിൽനിന്നും കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഭർത്താവായ 
പുര്നിൽനിന്നും പരീഡനദമല്ക്കുന്നു. വരീടിനുള്ളിൽ കൂലിയില്ലാത്ത ഗൃഹപെണി ചചയ്യുന്നു.
അതുചകാണ്് അവൾ ഒര ഗൃഹചത്താഴിലാളിയാണ്. പുര്നാകചട്ട ഗൃഹമുതലാളിയും. 
അങ്ങചന വരീടിനുള്ളിൽ ഒര വലംഗികവർഗ്ഗം ( sex class) നിലനില്ക്കുന്നു” (ദസാമൻ, പി : 
2014: 14-15) , വലംഗിക വർഗ്ഗമായി സ്ത്രരീചയ വിദവചിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള കാരണമാകുന്നു 
ശരരീരം

‘അമ്മച്ചുമട് ’ (Mommy track) എന്നു പറയുന്ന പേത്തിന് സ്ത്രരീയിടത്തിചന നിർണ
യിക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായ പങ്കുണ്് , സ്ത്രരീ അമ്മയായി തരീർന്നതിനുദശ്ം ബാലപരി
ചരണത്തിനും ഗൃഹപരിചരണത്തിനും മുമ്പുണ്ായതിദനകോൾ പ്ധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. 
ഉദേ്യാഗസ്യായ സ്ത്രരീയാചണങ്കിൽ അവൾ തചറെ ദജാലിവചര ഇതിനായി ത്യജിക്കുകയും 
ചചയ്യുന്നു. ഇതിചറെ അനന്തര ഫലമാകചട്ട, ഗൃഹത്തിനുള്ളിദലകേ് അവൾ ചുരങ്ങിദപൊകു
ന്നു. എന്നാൽ പുര്നാകചട്ട ഇത്തരം തടസ്ങ്ങചളാന്നും ഇല്ലാചതതചന്ന തചറെ ജരീവിതം 
മുദമ്പാട്ട് ചകാണ്ടുദപാവാനാകുന്നു.

നിഗമനങ്ങൾ
സ്ത്രരീയിടത്തിചറെ സ്ാനരീകരണത്തിൽ പ്ധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് കുടുംബഘടന

യാണ്. കുടുംബത്തിചറെ പ്ധാന തരീരമാനങ്ങചളടുക്കുന്ന ദനരങ്ങളിൽ ഗൃഹനാഥ സ്ത്രരീ
യാചണങ്കിലം അവൾക്കുദമൽ നിന്ന് പുര്ന് തരീരമാനങ്ങൾ വകചകോള്ളാനാകുന്നു. 
പിതൃോയക്രമവം, പുര്നു പതിച്ചുനല്ിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ിയുചട ആനുകൂല്യവം ഇവിചട 
പ്ാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈചയാര ഘടനയിൽനിന്ന് പുറത്തു വരകചയന്നത് സ്ത്രരീകചള 
സംബന്ിച്ച് പ്യാസദമറിയതാവന്നു.

പുര്ന് തചറെ ആദരാഗ്യത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഏചതാര അനുകൂല്യവം സ്ത്രരീയിടചത്ത 
ഗൃഹയിടത്തിൽ തളയ്കന്നതാണ്. ഉത്തരാധുനികതയിൽ ഇത്തരം ഗൃഹയിടത്തിൽ നിന്ന് 
ഒരവിഭാഗം സ്ത്രരീകൾ പുറദത്തകേ് വരാൻ ശ്മിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. ‘അധിക
പ്സംഗി’, ‘തദറെടി’, ‘വഴിപിഴച്ചവൾ’ എന്നരീങ്ങചന ഒന്നിലധികം ദപരകൾ ഇതിചറെ 
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ഭാഗമായി ചപാതുസമൂഹം അവൾകേ് ചാർത്തിചകാടുക്കുന്നു. ഇതിചന അതിജരീവിക്കുന്ന 
സ്ത്രരീകളാണ് ചപാതുവിടത്തിൽ പ്ത്യക്ഷചപെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ മറുപക്ഷം നില്ക്കുന്ന 
ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രരീകളും ഇത്തരം പ്തികരണങ്ങചളയും പ്തിദ്ധങ്ങചളയും ദനരിടാനാവാചത 
ഗൃഹയിടത്തിൽ തചന്ന ഒതുങ്ന്നു.

സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
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4.  നിദവേിത ദമദനാൻ (പരിഭാ്: ദേവിക ചജ.), 2017, അകദമ ചപാട്ടിയ ചകട്ടുകൾകേപ്പുറം ഇന്ത്യൻ ചഫമിനിസത്തിചറെ 
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പാലകോടിചറെ കണ്യാർകളിയും, ചപാറാട്ടുകളും
ദഡാ: ടി് വിജയൻ 

മലയാളവിഭാഗം, ജി.എച്ച്.എസ്., ചകാടുവായൂർ

പാലകോടൻ ഗ്രാമങ്ങചള താള-ലയ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒര നാടൻ കലാരൂപമാണ് 
കണ്യാർകളി*. ദേശത്തുകളി എന്നദപരിലം ഈ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം അറിയചപെടുന്നു. 
ജില്ലയിചല കിഴകേൻ പ്ദേശങ്ങളിചല നായന്മാദരാ, തുല്യ സാമുോയികപേവിയുള്ളവദരാ 
ആണ് നൃത്തപ്ാധാന്യമുള്ള ഈ കല പരമ്പരാഗതമായി അവതരിപെിച്ചു വരന്നത്. പാ
ലകോട് ജില്ലയിൽ മാത്ം പ്ചാരത്തിലള്ള ഒര കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ നാദടാടി 
കലാപാരമ്പര്യചരിത്ത്തിൽ കണ്യാർകളികേ് സവിദശ്സ്ാനമുണ്്. ഉർവ്വരതാ 
പ്ധാനമാണ് ഈ കലാരൂപം. ഓദരാ പ്ദേശചത്തയും അധിദേവതചയ പ്സാേിപെിച്ചു 
സമ്പൽ സമൃദ്ിവരത്താൻ ഉദദേശിച്ചാണ് ഇത്  ഉത്വമായി ആദഘാ്ികോറുള്ളത്. 
‘തറ’എന്നും ‘മന്നം’എന്നും വിളിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്തിഷ്ഠികേചപെട്ട ഭഗവതിയുചട 

* കണ്കിയാർ കളി എന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുദകൾക്കുന്നുണ്്. കണ്കിയുചടയും, ദകാവലചറെയും 
കഥയുമായി ബന്ചപെടുത്തിയും ഈ കളിയുചട ചരിത്ം വായികോം. 
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മുന്നിലാണ് കണ്യാർകളികേ് അരചങ്ങാരങ്ങാറുള്ളത്. ഭഗവതി ദക്ഷത്ങ്ങളിൽ എല്ലാ 
ചകാല്ലവം ദമടമാസത്തിചല (ഏപ്ിൽ-ചമയ് മാസങ്ങളിൽ)ആണ്കണ്യാർകളി അവതരി
പെികോറുള്ളത്. വിഷുദവല കഴിഞ്ഞദശ്ം ആഴ്ചയും നാലം ദനാകേി കളികുമ്പിടുന്നു. കളി 
അവസാനിപെിക്കുന്നതിനും പ്ദത്യകം േിവസം ദനാകോറുണ്്. ഭഗവതി ദക്ഷത്ങ്ങളിൽ 
പ്ദത്യകം തയ്യാറാകേിയ പന്തലിൽ ചവച്ചാണ് കളി നടത്താറുള്ളത്. 

വിളകേിനു ചുറ്റും പാടിചകോണ്് ലാസ്യത്തിചറെയും താണ്ഡവത്തിചറെയും രസങ്ങൾ 
ഈ കളി ഉൾചകോള്ളുന്നു. ചചണ്, ദചങ്ങില, ഇലത്താളം, കുറുങ്കുഴൽ എന്നരീ വാദേ്യാപ
കരണങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് ദ്രുതം, അതിദ്രുതം എന്നരീ പ്ധാന കലാശങ്ങളിലാണ് കളി 
പുദരാഗമിക്കുന്നത്. ദക്ഷത്ങ്ങളിചല ചവളിച്ചപൊട് ആേ്യം പന്തലിദലകേ് പ്ദവശിക്കുന്നു. 
നാട്ടുകാരചട ഭക്ിയില്ലായ്ചയയും ആരാധനയില്ലായ്ചയയും കുറിച്ച് ചവളിച്ചപൊട് തചറെ 
അതൃപ്തി ഗ്രാമരീണചര അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഭഗവതിചയ തൃപ്തയാകോനായി പൂജകളും, 
ഉത്വങ്ങളും നടത്തിചകോള്ളാചമന്നു പറഞ്ഞ് കളിയാശാൻ പന്തലിദലകേ് പ്ദവശിക്കു
ന്നദതാചടയാണ് കണ്യാർകളി ആരംഭിക്കുന്നത്. 

പണ്ടുകാലത്ത് ചകാങ്ങ്നാടിചറെ നിരന്തര ആക്രമണ ഭരീ്ണിയിൽ ഉൾചപെട്ട പ്ദേ
ശമായിരന്നു ചനടുംപുറയുർ എന്ന് ആേ്യകാലത്തു അറിയചപെട്ടിരന്ന ഇന്നചത്ത പാലകോട്. 
അന്ന് ഈ പ്ദേശത്തു പരിശരീലിച്ചിരന്ന ആദയാധന കലകളുചട സവോധരീനം കണ്യാർക
ളിയിൽകാണാനാകും. ആദയാധന കലകളുചട വരീര്യംകൂട്ടാനും അത് കൂടുതൽ ആകർ്
കമാകോനും കണ്യാർകളിയിൽ നൃത്തവം, ഹാസ്യവം ഇടകലർത്തി. അതിനാൽ തചന്ന 
കളരിപെയറ്റിചറെ ചടുലതയും, നാദടാടിനാടകത്തിചറെ സൗന്ദര്യവംകണ്യാർകളിചയപു്്ട്ടി
ചപെടുത്തി. നൃത്തം (Dance), നാടകം(Drama), ഗാനം(Song ), സംഗരീതം (Music)എന്നിവ
യുചട സമഞ്ജസമായ സദമ്മളനം കളരിമുറകളുചട ചടുലനരീകേങ്ങൾചകോപെം ദപ്ക്ഷകചറെ 
മുമ്പിൽ അലൗകികമായ ഒര ദൃശ്യവിരചന്നാരക്കുകയാണ് കണ്യാർകളി. നൃത്തത്തിന് 
അകമ്പടിയായി നാദടാടിപൊട്ടുകളും, നാടൻ വാദേ്യാപകരണങ്ങളും ഉണ്ാകും. ആലത്തൂർ 
ചിറ്റൂർ താലൂക്കുകളിചല കുനിദശ്രി, കിഴകേദഞ്രി, വടകോദഞ്രി ചകാന്നദഞ്രി, 
ആയകോട് , മംഗലം, കുഴൽമന്നം, ചപരചവമ്പ്, ചിറ്റിലദഞ്രി, ഏത്തന്നൂർ, കുത്തനൂർ, 
ആലത്തൂർ, ചനന്മാറ, പുതുദകോട്, കണ്മ്പ്ര, ഋ്ിനാരേമംഗലം, പുതിയങ്കം, കാവദശ്രി, 
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പല്ലാവൂർ, മഞ്ഞളൂർ, മുരിങ്ങമല, 
ചകാടുവായൂർ, കരിദപൊട് , പല്ല
ശ്ന, മുടപെല്ലൂർ, തിരവാഴിദയാട്, 
അയിലൂർ, എലവദഞ്രി, ചകാല്ല
ദങ്കാട്, മാത്തൂർ എന്നരീ ഗ്രാമങ്ങ
ളിൽ എല്ലാ ചകാല്ലവം മുടങ്ങാചത 

കളി നടത്തിവരന്നുണ്്. 
ഭാ്ാശുദ്ി, ചമയ് വഴകേം എന്നരീ പ്ദത്യകതകൾ കണ്യാർ കളികേ് നിർബന്

മാണ്. സ്ത്രരീ ദവ്ം ചകട്ടി ആടുന്നത്  പുര്ന്മാരാണ്. 
അവതരണത്തിനു മുദമ്പ ദേശകോർഎല്ലാവരം കളി പരിശരീലനം തുടങ്ങാനുള്ള 

േിവസം തരീരമാനിക്കുന്നു. കളി അരദങ്ങറുന്നതിനു മുമ്പ് േിവസങ്ങദളാളം കളിയാശാചറെ 
കരീഴിൽ അഭ്യാസം നടത്തുന്നു. ആശാൻ കളിചയ സംബന്ിച്ചിടദത്താളം നട്ടുവനാണ്. 
ശബ്ദമാധുരി, താളദബാധം എന്നിവ കളിയാശാനുണ്ായിരികേണം. ആശാനും കളികോരം 
ദചർന്ന് പരീഠവം വാളും വാേ്യദഘാ്ങ്ങദളാചട പരിശരീലന പന്തലിൽ എത്തിച്ചു് ‘പന്തൽ
പ്ദവശവം’, ’േരീപ പ്േക്ഷിണവം’ ചചയ്തു നമസ്രിക്കുന്നു. പരിശരീലനം തുടങ്ങിചവക്കുന്ന 
ഈ ചടങ്ങാണ് ‘കളികുമ്പിടൽ’. അടുത്ത രാത്ി അത്താഴത്തിനു ദശ്മാണ് പരിശരീലനം 
ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ പരിശരീലനം ‘ഇടകേളി’ എന്നദപരിലാണ് അറിയചപെടുന്നത്. 
പാട്ടും, ചുവടും, താളവം ചപാരത്തചപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അരങ്ങ് നിശ്യിക്കുന്നു. ഭഗവതി
കോവിനു മുമ്പിൽ ചകട്ടി ഉണ്ാകേിയ അമ്പത്തിയാറുദകാൽ (56 ദകാൽ)ചുറ്റളവിലള്ള 
പുഷ്പാലംകൃതമായ കളിപെന്തലിൽ സ്ാപിച്ച വാളും പരീഠവം സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് കളി 
അരദങ്ങറുന്നത്. 

ഒര കളിസംഘത്തിൽ ആറു മുതൽ ഇരപതുവചര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ായിരിക്കും. ഒൻപ
തുകാൽ പന്തലാണ് ചകട്ടിയുണ്ാക്കുക. കുരദത്താല, മാവില, കണിചകോന്ന എന്നിവ 
ഉപദയാഗിച്ച് പന്തൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. പന്തലിനു മുകളിൽ 102നിരത്തിട്ട് പരമ്പുകളിട്ടു 
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മൂടുന്നു. വട്ടകേളി, ചപാറാട്ടുകളി എന്നിങ്ങചന രണ്ടു തരമാണ് കണ്യാർകളി. ഈശവേരപ്രീതി
ക്കുള്ള അനുഷ്ഠാന കലയാണ് വട്ടകേളി എങ്കിൽ നാദടാടി നാടകാവതരണമാണ് ചപാറാട്ട്. 

ആണ്ിക്കൂത്ത്, വദള്ളാൻ, മലമ എന്നിങ്ങചന മൂന്നും ചില സ്ലങ്ങളിൽ ഇറയകേളി 
അഥവാ പുള്ളുകളി അടകേം നാല് േിവസങ്ങളിലായാണ് കളി അരങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. 
ഇതിൽ കരിദവലയും വട്ടകേളിയും ഉൾചകോള്ളുന്നു. രാത്ിയിലാണ് കളി അവതരിപെി
കോറുള്ളത്. കഥകളിയുചട ചടങ്കചള അനുസ്മരിപെിക്കുന്നവിധം ആേ്യം ‘ദകളിചകാട്ട് ’ 
ആണ് ചടങ്ങ്. ദകളിചകാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താളവട്ടം. ഇതു കലാകാരന്മാർ രംഗത്ത് പ്ദവ
ശികേലാണ്. 

“ഥിമിഥിമിന്താ... ...ദതാംതരീത്താ... ...’’ എന്ന വായ്താരിയിൽ നരീട്ടിപൊടി ആേ്യം 
പതിഞ്ഞരരീതിയിലം പിന്നരീട് മുറുകിയ രരീതിയിലം കളിച്ചു കലാശം കാണിക്കുന്നു. താള
വട്ടത്തിനു ദശ്ം നമസ്ാരം. വാരിക്കൂട്ടിചതാഴുക എന്ന ദകരളരീയആചാരമാണ് ഇതിൽ. 
എല്ലാ വാേ്യങ്ങദളയും, ഭൂമിദേവിചയയും, കളിയാശാചനയും ചതാഴുന്നദതാചട കളിയുചട 
ആേ്യഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നു. ആണ്ിക്കൂത്തിൽ ഗണപതി, സരസവേതി സ്തുതികളും ദശ്ം 
സുബ്മണ്യ ഭക്രായ ആണ്ികൾ ഭിക്ഷാടനത്തിനു വരന്ന ഭാഗവം അവതരിപെിക്കുന്നു. 
ശിവനും, പാർവതിയും ദചർന്നുള്ള ആനന്ദനൃത്തം, ദശ്ം ശ്രീകുരംബത്തമ്മ, മന്ദത്തമ്മ, 
മഠപെിയമ്മ എന്നരീ ഭഗവതി സ്തുതികളും, ശ്രീ ഗുരവായൂരപെചറെ കുമ്മിയും കൂടി പാടികേളി
ച്ചാണ് ആണ്ിക്കൂത്ത് സമാപിക്കുന്നത്. 

 രണ്ാം േിവസചത്ത കളിയാണ് വദള്ളാൻ. ദവോന്തം, ഉൾചകോള്ളുന്ന ഈശവേര 
ചിന്തകൾ തിരവള്ളുവരചട ജാദനാപദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾചകോള്ളുന്നത് വദള്ളാൻ 
എന്ന ഈ ഭാഗത്താണ്. ഈ േിവസത്തിചല താളവട്ടം 

“താത്താവത താ വത 
താ ത്താ ചതയ് ചതയ് താ
താ ത്താ ചതയ് ചതയ് ചതയ് “

ഇതു മൂന്ന് കാലങ്ങളിലായി പാടികേളിച്ചാണ് വദള്ളാൻ കളി. ഈ കളി ആരംഭിക്കുന്ന
താവചട്ട, 

“ഹരി നദമാ നദമാ നാരായണാ നദമാ 
“ഹരിചയണരീട്ടമ്പചത്താന്നക്ഷരംവാഴ് ക... ...’’ -

എന്നഈരടിചചാല്ലിചകോണ്ാണ്. മൂന്നാം േിനചത്ത കളി ‘മലമ’ എന്നറിയചപെടുന്നു. 
കളിയുചട അവസാന അരങ്ങായതിനാൽ എല്ലാ ദേവി-ദേവന്മാചരയും സ്തുതിക്കുന്ന 
ഗാനങ്ങൾ പാടികേളിക്കുക പതിവാണ്. മലമകേളിയിൽ ഭഗവതിയുചട ചവളിച്ചപൊട് 
ചാടിത്തുള്ളിവന്നു ചിലങ്കയും 
വാളും കയ്യിദലന്തി ഇടവട്ടത്തിൽ 
രൂപകതാളത്തിൽ ഗാനത്തിനനു
സരിച്ചു ഉറയാറുണ്്. കളിയരങ്ങ് 
കഴിഞ്ഞാൽ കളികോരം അരങ്ങ് 
പന്തലിൽ വിതാനിച്ച പൂകേചളടു
ത്ത് ഭഗവതിചയ നമസ്രിച്ചു പരീഠ
ത്തിദലക്കു പുഷ്പങ്ങൾ അർപെികോ
റുണ്്. ഈ ചടങ്ങ് പൂവാരൽ എന്ന
റിയചപെടുന്നു. ഇതിൽ ദേവിചയ 
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വന്ദികോനുപദയാഗിക്കുന്ന പൂവം അരിയും (അക്ഷത) ആ വർ്ം മുഴുവനും ദേശകോർ 
വരീടുകളിൽ സൂക്ഷികോറുണ്്. 

 കസവകരയുള്ള മുണ്ടുടുത്തു രണ്ാം മുണ്് അരയിൽ വാരിച്ചുറ്റി, വാലിട്ട് കചണ്ഴുതി, 
ചപാട്ടുചതാട്ട് കഴുത്തിലം കാതിലം ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്, തലപൊവ് ചകട്ടിയാണ് 
കണ്യാർകളികോയി കളികോർ രംഗചത്തത്തുന്നത്. ഭക്ിനിർഭരമായ ദസ്താത്ങ്ങളാൽ 
ദേവരീദേവന്മാചര സ്തുതിച്ചു പതിഞ്ഞമട്ടിലം തുടർന്ന് മുറുകിയ മട്ടിലം പാടികേളിച്ചു അഷ്
കലാശം ചവച്ച് കളി അവസാനിക്കുദമ്പാദഴക്കും കളിയിൽ പചങ്കടുത്ത പാട്ടുകാരം 
കളികോരം ക്ഷരീണിതരായിരിക്കും. ഈ സമയത്തു കാണികളുചട വിരസത ഒഴിവാനാ
യാണ് പുറാട്ടുകൾ രംഗപ്ദവശം ചചയ്യുന്നത്. 

സാധാരണ നിലയിൽ പുറാട്ടുകൾ രണ്ടുവിധമാണ്. ഒറ്റപ്പുറാട്ടുകളും, കൂട്ടപ്പുറാട്ടുകളും. 
ഒറ്റചചറുമി, മണ്ാത്തി, ചകേിലിച്ചി തുടങ്ങിയവ ഒറ്റപ്പുറാട്ടുകളും വവഷ്ണവർ, ചവട്ടുവർ, കൂട്ട
മലയർ, കുംഭപൂശാരി തുടങ്ങിയവർ കൂട്ടപ്പുറാട്ടുകളുമാണ്. കൂട്ടപ്പുറാട്ടുകൾ ചചയ്യുന്ന കളിയും 
വകകേലാശവം കാദണണ് കാഴ്ച തചന്നയാണ്. മലയപ്പുറാട്ടിൽ മലയന്മാർ കഞ്ഞി
ക്കുളം കല്ലടിദകോട് ഭാഗത്തുനിന്ന് കിഴകേൻ ഭാഗദത്തകേ് വന്നവരാണ്. അവർ അതിനു 
മതിയായ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്്. “ഞങ്ങചറെ നാട്ടിൽ പാറയിൽ ചപട്ട വള്ളിയും ഇടങ്ങ
ഴിയിൽ ചപട്ട കള്ളുകുടിയും തന്ന് തിന്നുചകാഴുത്തു കിഴകേൻ തലകേൽ കൂത്തും കുമ്മാട്ടിയും 
ദവല ചവടിയും ഉള്ള നാടാചണന്ന് ദകട്ട് ഇറങ്ങിതിരിച്ചങ് ദപാചര’’. അവർക്കു ഒര പറ 
ചനല്ലാണ് േിവസക്കൂലി. കൂടാചത കള്ളിന് ഒരിടങ്ങഴി ചനല്ല് ദവചറയും. ഇചതാചകേചകാണ്് 
തിന്നുചകാഴുത്ത അവർ കൂത്ത് കുമ്മാട്ടി ദവല ചവടി തുടങ്ങിയ ഉത്വങ്ങളിൽ ആറാടി രസി
കോനാണ് കിഴകേൻ ഭാഗദത്തകേ് വന്നത്. കതിരകൂട്, ശരവടം, ചവളിച്ചപൊട് ഇവചയല്ലാം 
കളികോർചകോപെം കതിരത്വം വരവിൽ പന്തലിൽ പ്ദവശികേണം. ദനർച്ച കരിദവ് 
പുറാട്ടിചറെ മചറ്റാര രൂപമാണ്. മലയപ്പുറാട്ട് ഭഗവതികേ് ദനർച്ചയായി ധാരാളം കാഴ്ചകൾ 
ചചാരിയാനാണ് അവർ കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരന്നത്. മാൻചകാമ്പ്, ദപാത്തിൻ 
ചകാമ്പ്, ദതൻകുടം, കുന്തിരികേം എന്നിവചയല്ലാം കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളായി കയ്യിൽ കരതിയി
രിക്കും. ഓദരാ കാഴ്ചദ്രവ്യം സമർപെിക്കുദമ്പാഴും അവർ ചുവടു ചവച്ച് പാട്ടുപാടികേളിക്കുന്നു. 

ഏദല... ...വന... ...ത്തിങ്കൽ ഇഞ്ി മഞ്ഞൾ കാഴ്ച ചവചച്ചൻ... ...
നാടുവാ... ...ഴി... ...ത്തമ്പു... ...രാ... ...ചനാര കാ... ...ഴ്ച.... ...ചവച്ചാൻ
തതികുചതയ്
ഏദല... ... വന... ...ത്തിങ്കൽ മാൻചകാമ്പ് കാഴ്ച... ...ചവചച്ചൻ.... ... 
നാടുവാ... ...ഴി... ...ത്തമ്പു... ...രാ... ...ചനാര കാ... ...ഴ്ച... ...ചവച്ചാൻ... ... 
തതികുചതയ് - 

സാധാരണ പുറാട്ടുകൾ തുടകേത്തിലള്ള പന്തൽ പ്ദവശനത്തിന് പ്ാധാന്യം നല്കുദമ്പാൾ 
മലയപ്പുറാട്ടിൽ പന്തലിൽ നിന്നും 
കളിച്ചു നരീങ്ന്നതിനുള്ള പാട്ടി
ലാണ്പ്ാധാന്യം. മറ്റു പുറാട്ടുകൾ 
യാത്ദചാേിച്ചതിന് ദശ്ദമ പന്ത
ലിൽനിന്ന് ദപാകുകയുള്ളു. ഈ 
പുറാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവം പ്ാധാന്യം 
വാണാകേ് ആണ്. വാണാക്കു
കാരനും ഏറ്റുപറച്ചിൽകോരനും 
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കളികോദരാട് രസകരമായ രരീതിയിൽ സംഭാ്ണം നടത്തി കാഴ്ചകോചര രസിപെിക്കുന്നു. 

ചപാറാട്ടുകളിലായാലം, കണ്യാർകളിയിലായാലം ദവോന്തത്തിലം ആത്മരീയതയി
ലം ഊന്നിയുള്ളപാട്ടുകളാണ്ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. വദള്ളാൻപാട്ടുകളിൽ 

“മൂലദമ്പാ മൂലദമ്പാ മൂളദമ്പാലചവ്വല് 
മൂലകേിഴങ്ങിന് മൂന്നദല്ലാ വള്ളി 
മൂലത്തിചലങ്ം പടർന്നദതാ വള്ളി 
ജാനകേിഴങ്ങിന് നാലദല്ലാ വള്ളി.. .”

സൃഷ്ി, സ്ിതി, സംഹാരം എന്നരീ മൂന്ന് പ്ക്രിയകളും ബ്ഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മദഹശവേരൻ 
ഏതാണരീ മൂന്ന് മൂർത്തികളുമാണ് മൂന്നു
വള്ളികളിൽ സൂചിപെിക്കുന്നത്. മൂലകേി
ഴങ്ങ് ആേി ബ്ഹ്മമാണ്. ചതുർവിധ 
പുര്ാർത്ങ്ങളായ ധർമ്മം, അർത്ം, 
കാമം, ദമാക്ഷം എന്നിവയിലൂചട പരമ 
ജാനത്തിദലകേ് ഉയർത്തുന്നതാണ് 
ജാനകേിഴങ്ങിചറെ നാല് വള്ളികൾ. 

പറയിചപറ്റ പന്തിരകുലത്തിചല 
പാണനാർ വലിയ ദവോന്തിയാണ്. 

പാണചറെ സൃഷ്ികളാണ് പുറാട്ടുനാടകത്തിചല മികേ ഗാനങ്ങളും. കൂടാചത പുറാട്ടിൽ 
പ്ത്യക്ഷചപെടുന്ന പറയൻ ദവോന്തിയും പണ്ഡിതനുമാണ്. പന്തലിൽ പ്ദവശിക്കുന്ന 
പറയദനാട് - “നരീ സത്ത മാദട്ട തിങ്കറ പറപെയൽ അല്ലവാ”—എന്നു ദചാേിക്കുന്നവദരാട് 
- “ഞാൻ ജാനമാകുന്ന പശുവിചനയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ” -എന്നാണ് പറയൻ മറുപടി 
പറയുന്നത്. ഇതിചല ദവോന്തചപൊരൾ ശ്ദദ്യമാണ്. പറയൻ തചന്ന അടിയൻ എന്നല്ല 
ഞാൻ എന്നാണ്, ആത്മാഭിമാനിയായ ദവോന്തിയായാണ് പരിചയചപെടുത്തുന്നത്. 

തമിഴ് കലർന്ന ഒര മിശ് ഭാ്ാ രരീതി യാണ് കണ്യാർ കളിയിലം ചപാറാട്ടുകളിലം 
കളികോർ ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. കിഴകേൻപ്ദേശചത്ത തമിഴ് സവോധരീനമാകാം ഇതിനു 
ഒര പരിധിവചര ഇടയാകേിയത്. മലയാളത്തിചല ആേ്യചത്ത ഭാ്ാകാവ്യചമന്നുവാഴ്ത്തുന്ന 
രാമചരിതദത്താട് ഏചറക്കുചറ അടുത്തുനില്ക്കുന്ന ഭാ്ാപ്ദയാഗമാണ് ഇതിൽ കാണാ
നാകുന്നത്. അനുനാസികാതിപ്സരദമാ, സവേരസംവരണദമാ, പുര്ദഭേനിരാസദമാ 
വരാത്ത തരത്തിലള്ള പ്ദയാഗങ്ങൾ പാട്ടുകളിൽ നിരവധിയായി കാണാനാകും. എന്ന് 
പാലകോടൻ ഭാ് എന്ന മുദ്രകുത്തി വാഴ്ത്തുന്ന ഭാ് വശലിയിലാണ് ചപാറാട്ടുകളിചല 
കളികോരം വാണാക്കുകാരം സംഭാ്ണം നടത്തുന്നത്. 

സൂചകങ്ങൾ 
1, 2, 3 -പന്തലിൽ കളി കുമ്പിടുന്നു 
5 -9 കാൽ പന്തൽ
4, 6, 7, 8-സ്ത്രരീ ദവ്ം ചകട്ടിയ പുര് കലാകാരൻമാർ ചപാറാട്ടുനാടകം അവതരിപെിക്കുന്നു

ആധാരഗ്രന്ഥം:
1. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, എം.വി., നാദടാടി വിജാനരീയം, 2011, ഡി.സി. ബുക്്, ദകാട്ടയം
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മന്നാൻ കൂത്ത് ഉല്പത്തി-ചരിത്ം-ഇതിവൃത്തം
വിജരീ്് എം.എ.

ഗദവ്കൻ, മലയാളവിഭാഗം, ദേവമാതാ ദകാദളജ്, കുറവിലങ്ങാട്

ദഗാത്വർഗ്ഗങ്ങളുചട സാമൂഹിക ജരീവിതചത്തയും സാംസ്ാരികരരീതികചളയും 
ആഴത്തിൽ അടയാളചപെടുത്തുന്ന അകൃത്ിമമായ ആവിഷ്ാരമാണ് ദഗാത്കലകൾ. താളരാ
ഗനിബദ്മായ ഇവ സുന്ദരവം ആസവോേ്യകരവമാണ്. കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തദത്താചട അരങ്ങി
ചലത്തുന്ന ഇത്തരം പ്കടനങ്ങൾകേ് വർഗ്ഗദബാധത്തിലൂന്നിയിട്ടുള്ള വവകാരികാംശം 
ചതളിഞ്ഞു കാണാം. വാചമാഴി വഴകേത്തിലൂചട തനിമയും ലാളിത്യവം സംരക്ഷിച്ചുചകാണ്് 
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദഗാത്വഴകേങ്ങൾ, ജരീവിതരരീതി എന്നിവചയദപൊചലതചന്ന കലാ
രൂപങ്ങളും തലമുറകളായി വകമാറ്റം ചചയ്യചപെടുന്നു. 

അക്ഷരജാനമില്ലാത്തവരചട സമൂഹത്തിൽ അവരചട അന്തർഗതങ്ങളും അനു
ഭവങ്ങളും ആട്ടങ്ങളിലൂചടയും പാട്ടുകളിലൂചടയുമാണ് ആവിഷ്രിക്കുന്നതും പ്സരിപെി
ക്കുന്നതും. ആ കലാരൂപങ്ങൾ അകൃത്ിമങ്ങളാണ്. അദതസമയം അവ സവോഭാവിക 
 പരിണാമങ്ങൾക്കു വിദധയവമാണ്. അങ്ങചനയുള്ള പരിണാമത്തിചറെ േശാസന്ികളി
ലൂചട പിറദകാട്ടുദപായാൽ അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചതളിവകളും സൂചനകളും അതാത് 
സമൂഹത്തിചറെ ഘടനദയയും ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചചയയുംകുറിച്ച് മനസ്ിലാകോൻ 
പര്യാപ്തമാകും. നിലവിലള്ള സാഹചര്യത്തിനടിസ്ാനചപെട്ട് ദഗാത്കലകളിൽ കാദലാ
ചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്കടമാണ്. അവതരണം, സാഹിത്യം, ഭാ്ാവശലി എന്നിവയ്ക് 
വന്നിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കലയുചട അന്തുഃസത്തചയ ബാധിക്കുന്നുമുണ്്. അതായത് 
കലയ്ക് വന്നിട്ടുള്ള അപചയസാധ്യതകൾകൂടി പരിഗണിചച്ചങ്കിൽ മാത്ദമ ദഗാത്കലാവ
ടിവകളുചട പഠനത്തിന് പൂർണ്തയുണ്ാവൂ.

ഇടുകേി ജില്ലയിചല ദഗാത്വർഗ്ഗ കലാവിഷ്ാരങ്ങൾ പരിദശാധിച്ചാൽ ആചാരാനുഷ്ഠാ
നങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്ാധാന്യദത്താചട വർത്തിച്ചുദപാരന്ന വിശിഷ് ആേിവാസി 
കലാവിഷ്ാരമാണ് മന്നാൻകൂത്ത്. ജരീവിതത്തിചറെ വനസർഗ്ഗിക പ്കടനം മാത്മല്ല 
ദഗാത്ജനതചയ സമൂഹദശ്ണിയിദലകേ് ബന്ിപെിക്കുന്ന ചാലകശക്ികൂടിയാണിത്. 

മന്നാൻകൂത്ത്
നാടകം, കളി, വിളയാട്ടം എന്നിങ്ങചനയുള്ള അർത്ത്തിൽ കൂത്ത് അറിയചപെടുന്നു. 
പ്ദത്യകം തയ്യാറാകേിയ ഇടത്ത് അവതരിപെിക്കുന്ന കലചയന്ന സാമാന്യാർത്
ത്തിൽ ഇതിചന വിലയിരത്താം. പ്ാക്നജനതയുചട സമൂഹസമനവേയചമന്ന നിലയ്ക് 
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വർഗ്ഗവവവിധ്യദത്താചടയുള്ള അവതരണമാണ് മന്നാൻകൂത്തിനുള്ളത്. വിളചവടുപെിനു
ദശ്മുള്ള കുംഭം, മരീനം, ദമടം എന്നരീ മാസങ്ങളിൽ നടത്താറുള്ള ഉത്വങ്ങളുചട ഭാഗമായും 
മരണം, വിവാഹം എന്നരീ വിദശ്ങ്ങൾകേ് മുദന്നാടിയായും അവർ കൂത്ത് അവതരിപെിക്കു
ന്നു. ‘നാദടാടി കലകളുചട അവതരണം രണ്ടു തരത്തിലാണ് ചപാതുചവ നടന്നുവരാറുള്ളത്. 
സവേഭാവിക സന്ദർഭത്തിലള്ളതും (Natural Context) സവോഭാവിക പശ്ാത്തലമില്ലാചത അവത
രിപെിക്കുന്നതും (Induced) അനുഷ്ഠാനഗന്ിയായ ഒര കലാരൂപം അതിചറെ സവോഭാവിക 
പശ്ാത്തലത്തിൽ അവതരിപെിക്കുദമ്പാഴുള്ള അനുഭവം രണ്ാമദത്തതിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. 
ഔപചാരിക അവതരണമാണ് രണ്ാമചത്തചയന്നതിനാൽ കൃത്ിമതവേം അതിൽ കചണ്
ന്നിരിക്കും’.1 പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായി കൂത്ത് അവതരിപെിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ രാത്ികാലം 
സവേദത നിലാചവളിച്ചം ഉണ്ായിരിക്കും. പ്കൃതിദയാടിണങ്ങി ജരീവിക്കുന്ന ജനത ഈ 
മാസങ്ങൾ തിരചഞ്ഞടുത്തത് സവേഭാവിക സന്ദർഭത്തിലാണ്. സമുോയത്തിചല പ്ഗത്ഭരായ 
കൂത്ത് കലാകാരന്മാരാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അവതരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. 
മരണം പ്വചനാതരീതമായതിനാൽ അസവോഭാവിക പശ്ാത്തലത്തിൽ അവതരിപെിക്കു
ന്നതിനാൽ രസാനുഭവം വ്യത്യാസമുള്ളതാകുന്നു. കാരണം മരണം നടന്ന ‘കുടി’2യിചല 
കലാകാരന്മാരാണ് കൂത്ത് നടത്തുക. പ്ാകൃതജനതയുചട ജനനം മുതൽ മരണംവചരയുള്ള 
ജരീവിതവരീക്ഷണം ഇവിചട പ്കടമാകുന്നു.

മന്നാൻകൂത്ത് കാലാവൂട്ടുമായി ബന്ചപെട്ടാണ് അരദങ്ങറുന്നത്. ‘മകരമാസത്തിൽ 
ചവളുത്തവാവ് നാളുകളിലാണ് മന്നാൻകൂത്ത് നടത്തുക. ഇതിന് ‘കാലാവൂട്ട് ’ എന്നും 
 ദപരണ്്.’3 മന്നാൻകൂത്തിന് കാലാവൂട്ട് എന്ന അപരനാമം ഇല്ല. കാലാവൂട്ട് വിളചവടുപെി
നുദശ്ം (മകരമാസത്തിന് ദശ്ം) നടക്കുന്ന ഉത്വമാണ്. തങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ സമൃദ്ി
യുചട പങ്ക് സമുോയത്തിചല എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിട്ടുനല്കുവാനുള്ള അവസരമായതിനാൽ 
രാജസന്നിധിയിൽ സമുോയകോർ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഇത്തരം ഒത്തുദചരലിചറെ ആദഘാ്ാവ
സ്യിലാണ് കൂത്ത് അരദങ്ങറുന്നത്.

മന്നാൻസമുോയം അൻപത്തിരണ്് കുടികളിലായാണ് ജില്ലയിൽ അധിവസിക്കു
ന്നത്. എല്ലാ കുടികളിലം കൂത്ത് അരദങ്ങറും. അതാത് കുടികളുചട വംശദേവതകൾകേ് 
തങ്ങളുചട സമൃദ്ി അർച്ചിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂത്ത് ക്രമരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
‘കാണികോരൻ’4 ആണ് അതിന് ദനതൃതവേം നല്കുന്നത്. തുടർന്ന് രാജാവം  ഇളയരാജാവം 
‘കുടിയാനവൻമാരം’5 ദചർന്ന് രാജസന്നിധിയിചല ആദഘാ്ങ്ങൾകോയുള്ള തരീരമാനചമ
ടുക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി വിദനാോദഘാ് അവതരണം മാത്മല്ല കൂത്ത്. കുലദേവതമാർ 
കനിഞ്ഞുനല്ിയ കാർ്ിക സമൃദ്ി സമർപെിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള കാലദത്തകേ് കൂടുതൽ 
സമൃദ്ിക്കുദവണ്ിയുള്ള പ്ാർത്നയുമാണ്. പിതൃകേൾക്കുദവണ്ി പ്ദത്യകപൂജയും തുടർന്ന് 
രാജാവിചറെ ദനതൃതവേത്തിൽ പ്ജാദക്ഷമാദനവേ്ണവം നടക്കുന്നു. ഉർവരതാനുഷ്ഠാനപര
മായ ആവിഷ്ാരചമന്ന നിലയ്ക്, കൂത്തിചറെ ഉല്പത്തി, ചരിത്ം, ഇതിവൃത്തം, രംഗവിദശ്ം, 
ഭാ്, താളവാേ്യങ്ങൾ, കഥാപാത്സന്നിദവശം എന്നിവ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു. 

മന്നാൻകൂത്ത്-ഉല്പത്തി
ദഗാത്സംസ്കൃതിയുചട കലാസാംസ്ാരിക സമ്പ്രോയങ്ങൾ പരിദശാധിച്ചാൽ വ്യക്വം 
അവ്യക്വമായ ധാരാളം ഐതിഹ്യപുരാവൃത്തതലങ്ങൾ കാണാം. ദേശകാലസംബന്ി
യായ അവ മനു്്യചറെ ആന്തരികദചാേനയുമായി ബന്ചപെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഒര ജനതയുചട 
ആന്തരിക വരീക്ഷണചത്ത ഉറപെിച്ചുനിർത്തുന്നതിനും തങ്ങളുചട വപതൃകയാഥാർത്്യങ്ങചള 
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിചലന്നതുദപാചല കലാവിഷ്ാരങ്ങൾ
ക്കും ഉല്പത്തിപുരാവൃത്തങ്ങൾ സൂക്ഷികോറുണ്്. ‘ആേിവാസി പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ ഉല്പത്തി 
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പുരാവൃത്തങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. ഭൂമിയും ചന്ദനും സൂര്യനും വൃക്ഷലതാേികളും മനു്്യപക്ഷിമൃ
ഗാേികളും ദേവതകളും ഉത്ഭവിച്ചചതങ്ങചനചയന്നതിചനക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സങ്കല്പങ്ങൾ 
ഓദരാ ആേിവാസിവർഗ്ഗവം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്്.6 ദഗാത്ജരീവിതത്തിചറെ ഓദരാ ഘടകത്തിലം 
ഇത്തരം പുരാവൃത്തഗതികൾ കാണാം. ആേിവാസികലകളുചട തനിമചയയും അപചയസാ
ധ്യതകളിദലക്കു വിടാചത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പുരാവൃത്തങ്ങൾകേ് കൃത്യമായ പങ്കുണ്്.

‘മന്നാൻകൂത്തിചറെ ഉല്പത്തിചയ സംബന്ിച്ചിടദത്താളം സമുോയത്തിചല രണ്ടു 
കാരണവന്മാചരയാണ് കരതിദപൊരന്നത്. പഞ്ൻ പൂലാനും ചപരിയാനങ്കനും. സദഹാ
േരങ്ങളായ ഇവരിൽ മൂത്തയാൾ പഞ്ാൻപൂലാനാണ്. ‘പൂലപെൽ പൂലാൻ’ എന്ന മന്നാൻ 
സമുോയ ദനതാവിചറെ പുത്ന്മാരാണിവർ. വിേ്യാഭ്യാസത്തിനായി വടക്കുദേശത്ത് (ഇദപൊ
ഴുള്ള തമിഴ് നാട് പ്ദേശം). ‘വാള് വാദകോത’, ‘വാള് വാച്ചകേി’ എന്നരീ സദഹാേരിമാരചട 
പകേദലകേ് പിതാവയച്ചു. ധാരാളം പരരീക്ഷണങ്ങൾക്കുദശ്ം മാത്ദമ സദഹാേരിമാർ 
ശി്്യചര തിരചഞ്ഞടുത്തിരന്നുള്ളൂ. അർഹതയുള്ളവർക്കു മാത്ം അഭ്യസികോനുള്ളതാണ് 
വിേ്യചയന്ന സങ്കല്പം ഇവിചട പ്സക്മാകുന്നുണ്്.

‘വാള് വാച്ചകേി’ കുട്ടി, യുവതി, വൃദ്യായ സ്ത്രരീ എന്നിങ്ങചന പ്ച്ഛന്നയായി അവതരിച്ച് 
സദഹാേരങ്ങളുചട മനശ്ാഞ്ല്യം അളക്കുന്നു. ‘വാള് വാദകോത’ പിന്നരീട് ആന, കരടി, 
പുലി, ഭരീമകാരനായ പാമ്പ് എന്നരീ ക്ഷുദ്രജരീവികളായി വന്ന് വധര്യചത്തയും ആത്മബ
ലചത്തയും അളക്കുന്നു. പരരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിജയിച്ച സദഹാേരങ്ങചള ശി്്യരായി 
ഏചറ്റടുക്കുന്നു. രണ്ാൾക്കും വിേ്യ നല്ില്ലചയന്ന തരീരമാനം വാള് വാച്ചകേിയുചട ഭാഗത്തു
നിന്നും ഉണ്ായി. കൂട്ടത്തിൽ മൂത്തയാൾകേ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിദച്ചർന്ന അവർ 
‘പഞ്ൻ പൂലാചന’ തിരചഞ്ഞടുത്തു. പഞ്ൻ പൂലാന് വിേ്യ പറഞ്ഞുചകാടുക്കുന്ന സമയം 
ചപരിയാനങ്കൻ മറഞ്ഞിരന്നു വിേ്യ ദകട്ടഭ്യസിക്കുകയും ചചയ്തു. വിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ 
ആേ്യഘട്ട പരരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി. കാട്ടിൽ നില്ക്കുന്ന ഒര മരം  ദൃഷ്ിചകാണ്് 
ഉണക്കുവാൻ വാള് വാദകോതയും വാള് വച്ചകേിയും ആവശ്യചപെട്ടു. എന്നാൽ ‘പഞ്ൻ 
പൂലചറെ’ ദനാട്ടംചകാണ്് വൻമരം വാടിനില്ക്കുക മാത്മാണുണ്ായത്. ഇദതസമയം ചപരി
യാനങ്കൻ തചറെ ദൃഷ്ിപായിച്ച് മരം ഉണക്കുന്നു. തങ്ങളുചട ശി്്യരചട വിേ്യാലബ്ധിയിൽ 
സന്തുഷ്രായ വാള് വാദകോതയും വാള് വച്ചകേിയും ദപായ് ‘പുതു പവടപെ് ചബയ് ’ എന്നനു
ഗ്രഹിച്ച് ശി്്യചര യാത്യാകേി. ദഘാരവനാന്തരത്തിലൂചടയുള്ള യാത് സദഹാേരങ്ങചള 
പുതുചിന്തയിദലകേ് നയിച്ചു. കാടിചറെ താളത്തിനും പ്പഞ്ദബാധത്തിനും അനുസരിച്ച് 
താളങ്ങൾ പഠിക്കുകയും തിരിചക കുടിയിചലത്തിയ അവർ നൃത്തതാളങ്ങൾ നല്ി കൂത്ത് 
ചിട്ടചപെടുത്തി.’7 മന്നാൻകൂത്തിചറെ ആരംഭത്തിചല ‘രണ്ാം’പാട്ടിൽ (ഗുരസ്തുതി) പഞ്ാൻ 
പൂലാൻ, ചപരിയാനങ്കൻ എന്നിവചര പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്്.

നമ്മളാരാദര ദപചര ചചാല്ലി ആടുദവദന?
പഞ്ൻപൂലാൻ ചപരിയാനങ്കൻ
ദപദര ചചാല്ലി ആടുദവദന
നല്ലത്തട്ടത്തട്ടി വരവൻ പഞ്ൻ പൂലാൻ
ആടിപൊടി വരവാ ചപരിയാനങ്കാ
നമ്മളാരാദര ദപചര ചചാല്ലി ആടുദവദന?
പൂലപെൻ പൂലാൻ ദപചര ചചാല്ലി ആടുദവചന

‘ഇവർ വിേ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് വാള് വാദകോതാ വാള് വാച്ചകേി എന്നരീ സദഹാേ
രിമാരചട പകേൽനിന്നാചണന്ന വസ്തുത ശ്ദദ്യമാണ്; വിേ്യാധികാരികളായി 
സ്ത്രരീകൾ പ്ത്യക്ഷചപെടുന്ന തികച്ചും അപൂർവ്വമായ പ്കരണം.’8 കൂത്തരങ്ങളിൽ 
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സ്ത്രരീസാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതിനാലാവാം വിേ്യാധികാരികളായി രണ്് സ്ത്രരീകചള അവതരി
പെിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാചയങ്കിൽ പ്ാക്ന ജനതയുചട അമ്മവേവസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും 
 ഉരത്തിരിഞ്ഞതാവാം. മന്നാൻസമുോയത്തിചറെ കുലവേവങ്ങളായ മധുരമരീനാക്ഷിയമ്മാ
ചറെ അവതാരങ്ങളായി വാള് വാകേച്ചി. വാള് വാദകോത എന്നരീ ഗുരകേന്മാചര സമുോയ
ത്തിചല ഒരവിഭാഗം കരതിദപൊരന്നുണ്്. ഈ പരാമർശത്തിന് സാധുത കല്പികേത്തകേ
വിധം യാചതാര പരാമർശവം കൂത്തുപാട്ടുകളിൽനിന്നും ലഭ്യമല്ല. സമസ്തവം വേവികമായി 
കാണുന്ന ജനത ഇത്തരം പരാമർശം നടത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല. 

പുരാണത്തിചല ഏകലവ്യചന അനുസ്മരിപെിക്കുന്ന കഥാപാത്മാണ് ‘ചപരിയാനങ്കൻ’. 
ഒരാൾകേ് വിേ്യപറഞ്ഞുചകാടുക്കുന്നതുചകാണ്ാണ് മദറ്റയാൾ പഠിക്കുന്നത്. നരീതി നിദ്
ധത്തിചറെ ചപാരൾ പ്ത്യക്ഷത്തിൽ പ്കടമാകുന്നുചണ്ങ്കിലം പദരാക്ഷമായി അറിവിന് 
മറയില്ല എന്ന പ്ാപഞ്ിക ദബാധധാര വർത്തിക്കുന്നതായി കാണാം. യുക്ിസഹമായ 
പാരമ്പര്യകഥകചള നിർമ്മിചച്ചടുകോനുള്ള ദഗാത്ജനതയുചട പ്ാഗത്ഭ്യം മന്നാൻകൂത്തിചറെ 
ഉല്പത്തികേഥയിൽ പ്കടമാണ്. 

മന്നാൻകൂത്ത്; ദവേി
കലാരൂപങ്ങൾ പ്േർശിപെിക്കുന്നതിന് ഒര ദവേിയുണ്ാകണം. മന്നാൻകൂത്തിചറെ ദവേി 
നാദടാടി കലാവതരണബന്ിതമാണ്. കുടിയിചല ‘കാണികോര’ചറെ വരീടിദനാട് ദചർന്ന 
വിസ്താരമായ സ്ലമാണ് ചപാതുദയാഗത്തിചറെയും കൂത്തവതരണത്തിചറെയും ദവേി. തുറ
ന്നദവേിയിലാണ് കൂത്ത് അരദങ്ങറുന്നത്. കൂത്ത് നടത്താനിരിക്കുന്ന േിവസവം സമയവം 
കാണികോരൻ, പത്തുളന്താരി ചട്ടസഭ9, രാജാവ്, ഇളയരാജാവ് എന്നിവർ ദചർന്ന് നിശ്
യിക്കുന്നു. കൂത്തിചറെ ദവേിചയാരകോനായി തദലേിവസം ‘ചപാതുപെണി’ വച്ച് പരിസരവം 
ദവേിയും വൃത്തിയാക്കുന്നു. മണ്ിട്ടു നികത്തി ചാണകചവള്ളം തളിച്ച് ദവേി ശുദ്രീകരിക്കു
ന്നു. കൂത്തു കഴിയുന്നതുവചര അശുദ്മായ ഒന്നുംതചന്ന ദവേിയിൽ പ്േർശിപെിക്കുവാദനാ, 
ചചയ്യുവാദനാ പാടില്ല. കാലാവൂട്ട്, കൂത്ത് എന്നിവയ്കായി  കുലവേവങ്ങചളയും പിതൃകേ
ചളയും ആവാഹിച്ചിരത്തിയിരിക്കുന്നതും ഈ ദവേിയിലാണ്. അതിനാൽ അനാേരവ് 
ആരംതചന്ന കാണിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഓലചമടഞ്ഞ് ദമൽക്കൂരചകട്ടി പന്തചലാരക്കുന്നു. 
രാജാവിനും മറ്റു പ്മുഖർക്കും ഇരിക്കുവാനായി ഈറ്റചകാണ്് പരമ്പ് ചനയ്് പ്ദത്യകം 
ഇരിപെിടം ഒരക്കുന്നു. കാലാനുസരണമായ മാറ്റത്തിൽ ഇദപൊൾ കദസരകളാണ് ഉപദയാ
ഗിക്കുന്നത്. കൂത്തുദവേിചയ വേവികമായാണ് സമുോയം കാണുന്നത്. ദവേി ഒരകേിയ
തിനുദശ്ം മണ്്പൂജ നടത്തി വേവികവചതന്യം വരത്തുന്നു. തങ്ങൾകേ് സമൃദ്ിതന്ന 
മണ്ിചന ബഹുമാനാേരദവാചട കാണുന്ന ജനതയുചട സംസ്ാരപരിസരം കൂത്തുദവേിയിൽ 
ചതളിഞ്ഞുകാണാം.

അധിനിദവശം നിമിത്തം ദഗാത്ത്തനിമകൾ മാറിമറിയുന്ന കാഴ്ച ദവേിനിർമ്മാണ
ത്തിലം കാണാം. പരമ്പരാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ തിരസ്രിച്ച് ചപാതുജ
നസഞ്യ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇകോലത്ത് അവലംബിക്കുന്നു. ഓലയ്ക പകരം പ്ാസ്റിക് പടുതയും, 
ഈറ്റപരമ്പിന് പകരം പ്ാസ്റിക് പായയും ഉപദയാഗിക്കുന്നു. രാജസന്നിധിയിചല പ്ധാന 
കൂത്തിൽദപാലം ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പ്കടമാണ്.  ആധുനികജരീവിതത്തിചറെ പരിസരം 
കൂത്തുദവേിചയ അപൊചട മാറ്റികേഴിഞ്ഞിരന്നു. പ്കാശത്തിനായി തരീപന്തങ്ങൾ ദവേിയിൽ 
സജ്രീകരിച്ച കാലംമാറി. പല വർണ്ങ്ങളുള്ള വവേയുത അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ചുവ
രന്നു. കാദലാചിതമായ പരിഷ്ാരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്കടമാചണങ്കിലം ദഗാത്ത്ത
നിമയുചട ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സാംസ്ാരികമായ മൂല്യത്തകർച്ചചയന്ന് വിലയിരത്താം. 
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മന്നാൻകൂത്ത്: ഇതിവൃത്തം
തമിഴിചല പഞ്മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചിലപെതികാരം—കണ്കി ദകാവലൻ— 
കഥയാണ് കൂത്തിചറെ ഇതിവൃത്തം. കഥാപാത്ങ്ങളിചല സാമ്യതകൾ ഒഴിച്ചുനിർത്തി
യാൽ ചിലപെതികാരവമായി കൂത്ത് ഇതിവൃത്തത്തിന് മറ്റു സാമ്യതകളില്ല. നാദടാടി 
 സവേരൂപത്തിചറെ ചകട്ടുറപൊണ് മന്നാൻകൂത്തിനുള്ളത്. ചചാല്ലുകളിചല പാട്ടിലചമല്ലാംതചന്ന 
നാടൻ വാങ്മയങ്ങളുചട തനിമയാണ് ചവളിചപെടുന്നത്. ചിലപെതികാരത്തിൽ കണ്കി
-ദകാവിലൻ വിവാഹം മുത്കോണ് ആരംഭിക്കുന്നചതങ്കിൽ കൂത്തിൽ േമ്പതികളുചട ജനനം 
മുതല്ക്കുള്ള കഥയാണ് പരമാർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വായ് ചപാത്തംചചട്ടി, മരണമാലി (ദകാവലചറെ 
അച്ഛനും അമ്മയും) എന്നിവരചട വിവാഹം മുതല്ക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. 

‘ചചല്ലപെട്ടണം ചരീരങ്കപെട്ടണം
കാത്തൂതി കാതങ്കപെട്ടചമൽദട്...
എ... ദപർ മൂത്ത രാശിചപാൻ വരണമാലക്കും
മന്നൻ വായ്പാത്തം ചചട്ടിക്കും കച്ചികേല്യാണം
ചചയ്തു വായ്തദമയിറ്ന്താ...’

കൂത്തിചറെ മൂന്നാമത് ചചാല്ലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പരാമർശം കൂത്തിചറെ ആേ്യമദ്്യാ
ന്തചപാരത്തം ചവളിവാക്കുന്നുണ്്. തുടർന്നാണ് കഥയുചട ഇതിവൃത്തത്തിദലകേ് പ്ദവ
ശിക്കുന്നത്. കണ്കിയ്ക് ‘കന്നകി’ എന്നും ദകാവിലന് ‘ദകാവലൻ’ എന്നുമാണ് കൂത്തിൽ 
പ്ദയാഗിച്ചുകാണുന്നത്. 

കാദവരിപ്പൂംപട്ടണത്തിചല സമ്പന്നവണികേ് വായ്പാത്തംചചട്ടിക്കും ഭാര്യയ്കം കാല
ങ്ങളായി സന്താനലബ്ധിയില്ല. സങ്കടവതിയായ വരണമാല ശിവചന തപസ്നുഷ്ഠിക്കുന്നു. 
തപസ്ിൽ തൃപ്തനായ ശിവചപരമാൾ ഒര നാരങ്ങ നല്ി വിഴുങ്വാൻ ആവശ്യചപെടുന്നു. 
നാരങ്ങ ഭക്ഷിച്ച വരണമാല ഗർഭം ധരിക്കുകയും തുടർന്ന് പുത്ൻ ജനിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. 
ആ പുത്നാണ് ദകാവലൻ.

‘പാവിമുണ്വരണമാല പുള്ളചയ ചപചത്തടുത്ത്
പാർക്കുദമ്പാതുതാദന...
ഇന്തിരചന്തിരദകാടി ചൂര്യചനദപൊചലാരളവിൽ
പിള്ള പിറന്തുദമ വിട്ടാൻ...
പിറന്തദതാർ പിള്ളകേ് ചിന്തമുള്ള
തുലങ്കിയ ദകാവിലചപെരമാചളൻട്രു
ദപരകൂറിദമ വിട്ടാൽ...’

ഇന്ദനും ചന്ദനും സൂര്യചനദപൊചല ഒരളവിൽ സുന്ദരനായ ഒര കുട്ടിയാണ് ദകാവലൻ.
വരണമാലയ്ക് കുഞ്ഞുപിറന്നത് ചകാടിയ ദോ്ം ചചയ്ിട്ടാണ് എന്ന് പാണ്ഡ്യരാജാവ് 

ധരിക്കുന്നു. മുൻപ് ശിവപാർവതിമാർകേ് അനിഷ്മായ ഭക്ഷണം നല്ിയ വരണമാലചയ 
ശപിച്ചിരന്നു. ഈ സംഭവം പാണ്ഡ്യമന്നചറെ മനസ്ിലണ്ായിരന്നു. ഏഴുകന്നാൻമാരചട 
തലചവട്ടി ശിവപ്രീതി ദനടാൻ നിശ്യിച്ച രാജാവ് തചറെ ഭൃത്യന്മാചര അയയ്കന്നു. ജരീവചന 
ഭയന്ന് എഴുകന്നാൻമാർ അടുത്തുള്ള ഭദ്രകാളിദകാവിലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശപ്പും 
ോഹവം മൂർച്ഛിച്ച കന്നാൻമാർ കാളിക്കുവച്ച കുരതി ഭക്ഷിക്കുകയും ദകാപിഷ്ഠയായ കാളി 
പാണ്ഡ്യരാജാവിചറെ ദവളി ദകാവിലിങ്കിയുചട വയറ്റിൽപിറന്ന് മന്നചറെ കുടലകുത്തി 
മാലയായി ധരിക്കുചമന്ന് ശപഥം ചചയ്യുന്നു. അങ്ങചന ദകാലവങ്കിയിൽ ഉണ്ായ കഴുത്തിൽ 
പൂമാലദയാടും കാലിൽ മണിച്ചിലദമ്പാടും പിറന്ന ചപൺകുഞ്ഞാണ് കണ്കി.

‘വായ് വിട്ടളുതാൻ വടമതിര ചവന്തുമിടുചമൻദട്ാ...
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ദതമ്പിയളുതാൻ ചതൻ മതിര ചവന്തുവിടുചമൻദട്ാ
മതുവര കാകോത് പുള്ളചയൻട്് തങ്കത്തുനാചല
ദപാളചപെട്ടിയിൽ ചകാണ്ടുവന്നിവിദട്ടൻ... ദപാട്ടടച്ച്
എണ്ദണ്ക്കും തണ്ിയില്ലാചതവയയാറ്റിലം തചന്ന 
മണർ ദതാൺട്ി. മണൽ പുതച്ച് ചാതകം എന്നുദട ടാമായി ദകദളാ’- 

കണിയാൻമാചര വിളിച്ച് പാണ്ഡ്യരാജാവ് പ്ശ്നം വയ്പിക്കുന്നു. കണിയാന്മാരചട വാക്കുകൾ 
രാജ്യദത്തയും തചന്നയും ബാധിക്കും. കുഞ്ഞ് ജരീവിച്ചിരന്നാൽ മധുരരാജ്യം അഗ്ികേിര
യായി രാജാവിന് ക്രൂരമൃതയു ഉണ്ാകും. ആയതിനാൽ വവഗ ആറ്റിൽ ജലമില്ലാത്ത സമയം 
ദനാകേി കുഞ്ഞിചന ചപട്ടിയിലാകേി കുഴിച്ചുമൂടുവാൻ കണിയാന്മാർ നിർദദേശിക്കുന്നു. 
കുഞ്ഞിചന കുഴിച്ചുമൂടിയദശ്ം വവഗയാർ കരകവിചഞ്ഞാഴുകത്തകേ മഴചപയ്തു. ചപട്ടി 
മണൽപരപെിന് ചവളിയിലാക്കുകയും ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽചചന്ന് അതിചല യാത്ചചയ് 
വായ്പത്താംചചട്ടിയുചട വകകളിചലത്തുന്നു. ചപട്ടിതുറന്ന് ചപൺകുഞ്ഞിചന വരീട്ടിദലക്കുചകാ
ണ്ടുദപായി. ‘ദകാവല’ചനാത്ത് വളർത്തുന്നു. വായ് ചപാത്താംചചട്ടിയാണ് ‘കണ്കി’ചയന്ന് 
നാമകരണം ചചയ്ത്. കണ്കിയും ദകാവലനും വളർന്നു. തമ്മിൽ ഇഷ്കോരായ അവചര 
വായ്പചപാത്താംചചട്ടി വിവാഹത്തിനു സമ്മതിക്കുന്നു. മംഗളപൂർവ്വം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്, 
ഉടൻതചന്ന ദകാവലൻ മാതകിയുചട കൂത്ത് കാണാൻ പുറചപെടുന്നു. മധുരയിചലത്തിയ 
ദകാവലചന മാലചയറിഞ്ഞ് വശത്താകേിയ മാതകി സാവകാശം ദകാവലചറെ സവേത്തുകേൾ 
വകകേലാകേി. ക്രൂരമായ പരീഡനമനുഭവിച്ച് വസ്ത്രംദപാലമില്ലാചത ദകാവലചന മാതകി 
ഉദപക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം നഷ്ചപെട്ട ദകാവലൻ മാതകിയുചട വാഴദത്താട്ടത്തിൽനിന്ന് 
നാണം മറയ്കാൻ ഇല ചരീന്തിചയടുത്ത് കണ്കിയുചട പകേദലയ്ക് യാത്തിരിച്ചു. 

അർദ്നഗ്നായി അത്തിമരമുകളിലിരിക്കുന്ന ദകാവലചന ദതാഴിമാർ  തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
അണിയാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ി. വിശന്നുവലഞ്ഞ ദകാവലൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യചപെട്ടു. 
കണ്കി അത് നല്കുന്നു. വിശപ്പുശമിച്ചദശ്ം എല്ലാം പറയാം എന്ന വാക്കും ചകാടുക്കുന്നു. 
ഭർത്താവദപായദശ്ം ഊണുറകേമുദപക്ഷിച്ച കണ്കി സമൃദ്മായ സേ്യയുണ്ാകേി 
വിളമ്പി ഭർത്താവിചന തൃപ്തിയാകോൻ ശ്മിച്ചു. കഴിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുദമ്പാൾത്തചന്ന 
കാര്യങ്ങൾ ദചാേിച്ച് മാതകികേ് ചകാടുകോനുള്ള അഞ്് ചപാൻപണം കടം അയാൾ 
പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ കടം വരീട്ടാചത ഭക്ഷണം കഴികേില്ല എന്ന് പ്തിജചചയ്യുന്നു. 
തുടർന്ന് കണ്കിയുചട മണിച്ചിലമ്പ് കടംവരീട്ടുവാൻ ആവശ്യചപെടുന്നു. ഭർത്താവിചറെ 
അഭിലാ്മറിഞ്ഞ കണ്കി ദകാവലചനാത്ത് ചിലമ്പ് വി്കോനായി മധുരയിചലത്തുന്നു. 
പലയിടങ്ങളിലം ചിലമ്പുവില്ക്കുവാൻ ശ്മം നടത്തിയ അവർ ക്ഷരീണിതരാകുന്നു. ദമാര
വില്ക്കുന്ന ചിറ്റടിച്ചിചയകണ്് അവരചട കുടിലിൽ ഇരവരം താമസിക്കുന്നു. കണ്കിചയ 
ചിറ്റടിച്ചിയുചട സംരക്ഷണത്തിലാകേി ദകാവലൻ ചിലമ്പ് വില്ക്കുവാനുള്ള ശ്മത്തിദലർ
ചപെടുന്നു. പല തരത്തിലള്ള ദുുഃശകുനങ്ങൾ കണ്ായിരന്നു അയാളുചട യാത്. പട്ടണത്തി
ചലത്തിയ ദകാവലൻ പറച്ചിയുടം, ദപതയമ്മാൾ, ചിത്തിരക്കുറിത്തിയും ചതന്മധുരയ്ക് 
ദപാകരചതന്ന് വിലകേി. എല്ലാ വാക്കുകളും ധികേരിച്ച അയാൾ തട്ടാചറെയടുത്ത് എത്തി. 
കാര്യങ്ങൾ മനസ്ിലാകേിയ തട്ടാൻ ചിലമ്പിചറെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കുന്നു. ചിലമ്പ് പരിദശാ
ധിച്ച അയാൾ പാണ്ഡ്യറാണിയുചടതാചണന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. സൂത്ത്തിൽ ദകാവലചന 
പാണ്ഡ്യരാജചറെ മുന്നിൽ വിചാരണയ്ക് നിർത്തി. ചിലമ്പ് ദകാവിലദറെതാണ് എന്ന് 
രാജാവ്  ഉത്തരവിടുന്നു. പദക്ഷ, തട്ടാൻ അതിചന ഗൗനികോചത മുദന്നാട്ടുദപായി. എല്ലാ 
പരരീക്ഷണങ്ങളും ദകാവലന് അനുകൂലമായിരന്നു. അവസാനം മേംപിടിച്ച ആനയുചട 
മുൻപിൽ വച്ച് സത്യം പരരീക്ഷിക്കുവാൻ തരീരമാനിക്കുന്നു. ഒര കുഴിചവട്ടി ചുറ്റും വാഴചവച്ച് 
മേയാനചയ പ്ദകാപിപെിച്ച് അയയ്കന്നു. ആന ദകാവിലചന ശല്യം ചചയ്യാചത വാഴക്കൂട്ടം 
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തകർത്ത് തുമ്പിവകേചകാണ്് എടുത്ത് പുറത്തിരത്തുന്നു. തുടർന്ന് രാജധാനിയിലൂചട ചുറ്റും 
നടക്കുന്നു. താനല്ലാചത ആനപ്പുറത്ത് യാത്ചചയ് മചറ്റാരാചള കണ്് അയാചള വധിക്കുവാൻ 
രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. ഭടൻമാർ ആനപ്പുറത്തുനിന്ന് ദകാവലചന പിടിച്ചിറകേി വധിക്കുവാൻ 
ശ്മിച്ചു. ശ്മം വിഫലമായി. തുടർന്ന് ശിവചപരമാചള ധ്യാനിച്ച് മനംചനാന്ത് തല രണ്ായി 
പിളർന്ന് ദകാവലൻ മരിക്കുന്നു. മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ കണ്കി ഓടിചയത്തി തചറെ 
ഭർത്താവിചറെ തല ചപാൻനൂല ചകാണ്് തന്നിദച്ചർത്ത് ജരീവിപെിക്കുന്നു. ജരീവൻ ലഭിച്ച 
ദകാവലൻ മാതകിചയത്തചന്ന നിനയ്കന്നുചവന്ന് കണ് കണ്കി നൂല് ചപാട്ടിച്ചുവിടുന്നു. 
മാതകികേ് ദകാവലൻ മരണചപെട്ട വിവരം കണ്കി പറഞ്ഞയയ്കന്നു. മാതകി എത്തിയ 
ഉടൻ കണ്കിയും ദചർന്ന് ചിതയുണ്ാകേി ദകാവലചന കിടത്തി. അഗ്ി പകർന്നു. പദക്ഷ, 
ചിതയിചല ദേഹം കത്തിയില്ല. തുടർന്ന് കാ്കേൽ കന്നകിയും തലയ്കൽ മാതകിയും നിന്നു. 
ചിത കത്തി. മദനാവി്മം കാരണം മാതകി ആ ചിതയിൽ ചാടി ജരീവചനാടുകേി. കണ്കി 
രണ്ാളുചടയും ചിതാഭസ്മചമടുത്ത് കാദവരിയാറ്റിൽ ഒഴുകേി. ചപചട്ടന്ന് ചിതാഭസ്മം രണ്് 
താമരപ്പൂവായി വിരിഞ്ഞ് ജലത്തിലൂചട നരീങ്ങി. ദേഹശുദ്ി വരത്തിയ കണ്കി പുതിയ 
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പാണ്ഡ്യരാജാവിന് അടുചത്തത്തുന്നു. ഭർത്താവ് മരിക്കുവാനുണ്ായ 
കാര്യങ്ങൾ ആദരാപിച്ച് തർകേത്തിദലർചപെട്ടു. തുടർന്ന് തചറെ ചിലമ്പ് ആവശ്യചപെട്ട 
കണ്കി ദകാവലങ്കിയുചട ചിലമ്പ് ചകാണ്ടുവരവാൻ ആജാപിക്കുന്നു. ഗരഡൻ ആ 
ചിലമ്പ് ചകാണ്ടുവരികയും തചറെ ചിലമ്പ് മധുരമരീനാക്ഷിയമ്മചന പ്ാർത്ിച്ച് ലഭിക്കു
കയും ചചയ്യുന്നു. ചിലമ്പ് പ്ത്യക്ഷചപെട്ട കണ്കി കൂടുതൽ ദേ്്യമുള്ളവളായി തരീരന്നു. 
നരീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത പ്വർത്തിയായതിനാൽ ശൂലചമടുത്ത് തട്ടാചനയും കിങ്കരന്മാചരയും 
വധിച്ചു. തുടർന്ന് പാണ്ഡ്യമന്നചറെ വയർ കുത്തിപെിളർന്ന് കുടൽമാലയായി അണിഞ്ഞു. 
ആകാശത്തിദലകേ് ഉയർന്നുചപാങ്ങിയ കണ്കി, വലതു മുലപറിചച്ചടുത്തു. മുലയിൽനിന്നു 
വരീണ പാൽചകാണ്് തരീയുണ്ാകുകയും മധുരസാമ്ാജ്യമാചക അഗ്ികേിരയാകുകയും ചചയ്തു. 
ഇതാണ് കൂത്തിന്നാധാരമായ ഇതിവൃത്തം.10

വാചമാഴി വരചമാഴി ആഖ്യാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്്. ചിലപെതികാരകഥചയ 
ആസ്പേമാകേിയാണ് മന്നാൻകൂത്ത് ചിട്ടചപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ വാസ്തവമില്ല. 
ദ്രാവിഡതമിഴകത്ത് പ്ചരിച്ചുദപാന്നിരനന്ന മിത്താകാം കണ്കി-ദകാവില കഥ. പുരാവൃ
ത്തങ്ങചള യാഥാർത്്യമായി പരിഗണിക്കുക യുക്ിഭദ്രമല്ല. ചരിത്പരമായി ഒൻപതാംനൂ
റ്റാണ്ിൽ വജനമതപ്ചരണത്തിന് ചിട്ടചപെടുത്തിയ കാവ്യമാണ് ചിലപെതികാരം എന്ന് 
എം.ജി.എസ്. നാരായണൻ അഭിപ്ായചപെട്ടിട്ടുണ്്.11 അതിനാൽ തമിഴകത്ത് പ്ചരിച്ചു 
ദപാന്നിരന്ന മിത്തായി കൂത്തിന്നാധാരമായ കഥചയ കണകോകോം.

കുറിപ്പുകൾ
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കുത്തി റാത്തരീബ്—ചരിത്വം വർത്തമാനവം
നേരീറ എൻ. ചക.

ഗദവ്ക, സ്കൂൾ ഓഫ് ദഫാക് ദലാർ സ്റഡരീസ്, കാലികേറ്റ് സർവ്വകലാശാല

ദകരളരീയ മുസരീം ജനവിഭാഗത്തിൽ പ്ചുരപ്ചാരമുള്ള പ്ാക്നവം അനുഷ്ഠാനാ
ത്മകവമായ അവതരണമാണ് കുത്തിറാത്തരീബ്. വ്യത്യസ്തവം വവവിധ്യപൂർണ്വമായ 
ചടങ്കളിലൂചടയുള്ള ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിന് ദകരളത്തിലടനരീളം ദവറിട്ട പാഠങ്ങളുമുണ്്. 
ഒര സമൂഹത്തിചറെ അധ്യാത്മികമായ ആവശ്യകതയ്കായി രൂപംചകാണ്് സാഹസികവം 
അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഈ അനുഷ്ഠാനപ്കാരത്തിചറെ അർത്വം ധർമ്മവം 
അദനവേ്ിദകേണ്ത് അനിവാര്യമാണ്. ദകരളരീയ സൂഫി പാരമ്പര്യത്തിൽ  പ്ചാരത്തിലള്ള 
ഒര അനുഷ്ഠാനകലാരൂപമായാണ് ചപാതുചവ ഇതിചന വിലയിരത്തുന്നത്. സൂഫിസ
ത്തിചല പ്ദത്യകവിഭാഗമായ ‘രിഫാഈ’ സൂഫികൾ തങ്ങളുചട ആശയ പ്ചരണത്തിന് 
ദവണ്ിയാണ് കുത്തി റാത്തരീബ് എന്ന അനുഷ്ഠാനകല രൂപചപെടുത്തിയചതന്ന് പണ്ഡി
തൻമാർ അടയാളചപെടുത്തുന്നുണ്്.1 ഇസാം മതപ്ചാരവാഹകർ ആയി പ്വർത്തിച്ചിരന്ന 
സൂഫികചള ഇസാം മതത്തിചല മിസ്റിക് വിഭാഗമായാണ് പരിഗണിച്ചിരന്നത്. രിഫാഈ 
റാത്തരീബ് എന്ന ദപരിലാണ് കുത്തി റാത്തരീബ് ദകരളത്തിനു പുറത്ത് അറിയചപെടുന്നത്. 
കത്തി, വാൾദപാചലയുള്ള മൂർച്ചദയറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് സവേന്തം ശരരീരചത്ത 
മുറിദവൽപെിച്ചുചകാണ്് നടത്തുന്ന ഒര അനുഷ്ഠാനാവതരണമാണ് കുത്തിറാത്തരീബ്. 
പാരമ്പര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒര അനുഷ്ഠാനവ്യവഹാരമായതിനാൽ വിശവോസത്തില
ധിഷ്ഠിതമായ ഒര സമൂഹമാണ് കുത്തിറാത്തരീബിചറെ പ്സാരകർ. ജനകരീയമായ സവേഭാവം 
പി്കോലത്ത് കുത്തിറാത്തരീബിന് വകവന്നു എന്നതിചറെ സൂചനയാണ് ഇതിന് ലഭിച്ച 
വ്യാപകമായ പ്ചാരം. കുത്തിറാത്തരീബ് ദകരളരീയ സമൂഹത്തിൽ വളർന്ന് വരാനിടയായ 
സാമൂഹിക വിശകലനം ചചയ്യുകയും റാത്തരീബിചറെ പ്സക്ി അദനവേ്ിക്കുകയുമാണ് ഈ 
പ്ബന്ംചകാണ്് ഉദദേശിക്കുന്നത്.2

കുത്തിറാത്തിബിചറെ ചരിത്ം 
ഇറാഖിചല ബതവോഇഹ് പ്വിശ്യയിചല ഉമ്മു അബിേ എന്ന ചചറുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച സൂഫി 
ഗുരവായ വശഖ് അബ്ദുൽ അബ്ാസ് അഹമദുൽ കബരീർ അർ-രിഫാഈ ആണ് രിഫാഈ 
സൂഫി വഴിയുചട സ്ാപക ഗുര.3 ഇദദേഹചത്ത കുറിച്ചുള്ള അപോനങ്ങളും കരീർത്തനങ്ങ
ളുമാണ് കുത്തി റാത്തരീബിചല ഗരീതങ്ങൾ (വബത്ത് ) ആയി ആലപിക്കുന്നത്. വശഖ് 
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രിഫാഇയും4 അദദേഹത്തിചറെ പിൻഗാമികളായ ഗുരകേന്മാരം വിശവോസസമൂഹചത്ത 
സൃഷ്ിചച്ചടുത്തത് അതിസാഹസികമായ അത്ഭുത പ്വൃത്തികൾ (കറാമത്ത് ) ചചയ്തുചകാ
ണ്ായിരന്നു. ഉോഹരണത്തിന് കത്തിയാളുന്ന തരീയിൽ ഇറങ്ക, വി്പാമ്പുകളുമായി 
ഇടപഴകുക, ഹിംസ് ജന്തുകേളുചട പുറത്ത് സവാരി ചചയ്യുക, വി്ം കഴിക്കുക, തുടങ്ങിയ 
കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സാധാരണയായി ചചയ്ിരന്നവയാണ്. ഈ അത്ഭുതപ്വൃത്തികളുചട 
തുടർച്ചചയദന്നാണം രൂപചപെട്ടുവന്ന ഒര പ്കടനരൂപമാണ് കുത്തിറാത്തരീബ്. ആത്മരീയ 
ശക്ികചള ആവാഹിച്ച് നടത്തുന്ന ഒര കലാരൂപമായതിനാൽ വളചര ഏകാഗ്രതദയാടും 
ഭക്ിദയാടും കൂടിയാണ് ഈ പ്കടനം നടത്താറുള്ളത്.5 ആേ്യകാലചത്ത വസൂരിദപാചല
യുള്ള മാരകദരാഗങ്ങളിൽനിന്നും മുക്ിദനടാനും തങ്ങളുചട സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾകേ് 
അറുതി വരത്താനും ആളുകൾ ഈ അനുഷ്ഠാനം ദനർച്ച (offering) യായി കരതിദപൊന്നു.6 
ദരാഗങ്ങൾ വിതയ്കന്നത് വപശാചികശക്ിയാചണന്ന് വിശവേസിച്ചിരന്ന ആേ്യകാല 
സമൂഹം തങ്ങളുചട ചുറ്റുപാടിൽനിന്നും അവചയ അകറ്റിനിർത്താൻ കുത്തി റാത്തരീബിചന 
ഉപദയാഗചപെടുത്തിയിരന്നു. ആധുനിക ദരാഗപ്തിദരാധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരന്ന 
ആ കാലഘട്ടത്തിചല സാമൂഹ്യാന്തരരീക്ഷം കുത്തിറാത്തരീബിചന ദരാഗപ്തിദരാധത്തിനു
ള്ള പ്തിവിധി ആയി കാണുകയും ജാതി-മത ദഭേമചന്യ ഈ വിശവോസചത്ത ഉൾചകോ
ള്ളുകയും ചചയ്തു.7

കുത്തി റാത്തരീബിൽ പേ്യങ്ങൾ ചചാല്ലുന്നതിന് അകമ്പടിയായി ഉപദയാഗിക്കുന്ന 
രണ്് വാദേ്യാപകരണങ്ങളാണ് േഫ്ഫം അറബനയും. കുത്തിറാത്തരീബിൽ ഇവയുചട മുട്ടിന് 
വളചര പ്ാധാന്യം ഉണ്്. എട്ടിഞ്ചു വ്യാസത്തിൽ പ്ാവിചറെ ദവര് കടചഞ്ഞടുത്ത് ചപണ്ാ
ടിചറെ ദതാൽ സ്ഫുടംചചയ്് ചരടുമുറുകേി ശ്രുതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് േഫ്ഫ്. 
12 ഇഞ്് വ്യാസത്തിൽ ഈഴചചമ്പകം അചല്ലങ്കിൽ അയനിപെിലാവ് മരത്തിചറെ ദവര് 
തടിയിൽനിന്നും അഞ്ചു കഷ്ണങ്ങൾ ഏകദേശം 90 ചസ.മി ചുറ്റളവിൽ വൃത്തമാകേിദച്ചർത്ത് 
ഒര ഭാഗം മാത്ം തുകൽ പതിച്ച് വശങ്ങളിചല േവോരങ്ങളിൽ ‘ചിലമ്പ് ’ ഇട്ട് ഘടിപെിച്ചിട്ടുള്ള 
ഉപകരണമാണ് അറബന8. ഈ അറബന ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലത് വകചകാണ്ടിച്ചു 
ഉണ്ാക്കുന്ന മുട്ടിന് േഫ്ഫ് മുട്ടിചനകോൾ മുഴങ്ന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും. ശ്രുതിയും താളവം 
അറബനയ്കാണ് കൂടുതൽ. അതിനാൽ ചുവടുകൾകേ് മാസ്മരികമായ ചടുലത പ്കടമാകുന്നു. 
േഫ്ഫ് അറബനചയ അദപക്ഷിച്ച് ലാസ്യാധിഷ്ഠിതമാണ്.9 ദകരളത്തിൽ വടകേൻ ജില്ലക
ളിചല കുത്തിറാത്തരീബ് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ േഫ്ഫ് മുട്ടാണ് അകമ്പടിയായി ഉപദയാഗിക്കു
ന്ന വാേ്യം. ചതകേൻ ഭാഗദത്തകേ് ദപാകുംദതാറും അറബനയാണ് വാദേ്യാപകരണമായി 
കൂടുതലം ഉപദയാഗിക്കുന്നത്.10

പ്വാചകൻ മുഹമ്മേ് നബിയുചട കാലത്തിനു മുമ്പുതചന്ന അദറബ്യൻ കലാരൂപ
ങ്ങളായിരന്നു േഫ്ഫം അറബനയും.11 മകേയിൽനിന്നും മേരീനയിദലക്കുള്ള പ്വാചകചറെ 
പലായന സമയത്ത് (ഹിജ് റ) മേരീനയിചലത്തിയ പ്വാചകചന മേരീനയിചല അന്നചത്ത 
പ്മുഖ ദഗാത്മായിരന്ന ബനൂ നജ്ാദുകേർ േഫ്ഫ് മുട്ടി സവേരീകരിച്ചു എന്ന് പറയചപെടുന്നു.12 
ബേർ യുദ്ം കഴിചഞ്ഞത്തിയ പ്വാചകചനയും അനുയായികചളയും മേരീനയിചല ഒര 
കൂട്ടം ആളുകൾ അറബന മുട്ടിപൊടി എതിദരറ്റു എന്നും ചരിത്ദരഖയിലണ്്.13 ഇദതാചട 
േഫ്ഫിനും അറബനയ്കം പ്വാചകൻ മൗനാനുവാേം നല്കുകയും അതിന് മതപരമായ 
പരിദവ്ം ഉണ്ാവകയും ചചയ്തു. തുടർന്ന് എ.ഡി.5-ാം നൂറ്റാദണ്ാചട േഫ്ഫ് മുട്ടിദനയും 
അറബനമുട്ടിചനയും സൂഫികൾ ഏചറ്റടുക്കുകയും തങ്ങളുചട ആശയപ്ചാരണത്തിനുള്ള 
മാധ്യമമായി ഈ കലാരൂപങ്ങൾ ഉപദയാഗികേചപെടുകയും ചചയ്തു. തങ്ങളുചട സഞ്ാര 
പഥങ്ങളിചലാചകേയും കലാസാംസ്ാരികരംഗചത്ത ദപ്ാത്ാഹിപെിച്ച സൂഫികൾ 
ഓദരാ പ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഈ കലാരൂപങ്ങചള രൂപചപെടുത്തി.14 ഈ 
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കലാരൂപങ്ങൾ ദകരളത്തിൽ എത്തിദച്ചർന്നത് ലക്ഷവേേവേരീപ് വഴി ആയിരന്നു. പിന്നരീട് 
ഇവ ദകരളരീയവശലിക്കു വഴിമാറി. 

കുത്ത് റാത്തരീബ് എന്ന അനുഷ്ഠാനാവതരണം
കുത്തരീ റാത്തിബിചല റാത്തരീബ്, (പേ്യങ്ങൾ, ഗരീതങ്ങൾ) അറബനമുട്ട്, േഫ്ഫ് മുട്ട്, ആയു
ധപ്ദയാഗങ്ങൾ എന്നിവചയാചകേ പാരമ്പര്യമായി സിദ്ിദകേണ്താണ്. നിലവിലള്ള 
ഓദരാ ഗുരകേൻമാരിൽനിന്നും തുടങ്ങി മുകളിദലകേ് വശഖ് അഹ് മേ് കബരീർ രിഫാഈ 
വചര എത്തി നില്ക്കുന്ന ഗുര പാരമ്പര്യമാണ് കുത്തി റാത്തിബിചല പ്ധാന സവിദശ്ത. 
തങ്ങളുചട ഗുരകേൻമാരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സമ്മതപത്ത്തിലൂചട (ഇജാസത്ത് ) ആണ് 
ശി്്യന് അടുത്ത ഗുരവായി മാറാനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിചല 
വബത്തുകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം ഇതുവചര അച്ചടികേചപെട്ടിട്ടില്ല. തലമുറകളിൽനിന്ന് 
തലമുറയിലൂചട വകമാറികിട്ടുന്ന കചയ്യഴുത്തു പ്തിയിലള്ള ഗ്രന്ഥം ഓദരാ പാരമ്പര്യകോ
രം അമൂല്യമായി കാണുന്നു. അറബിഭാ്യിലാണ് ഈ ഗരീതങ്ങൾ എങ്കിലം അറബി 
ഭാ്ാജാനം മാത്ം ചകാണ്് ഇവ ആലപികോൻ കഴിയില്ല. അതിന് അതിദറെതായ 
ഈണങ്ങളും താളങ്ങളും ഉണ്്. അതു പഠിച്ച് ഗുരകേൻമാരായി മാറിയ ആളുകൾ തങ്ങളുചട 
ആൺമകേളിൽ ചിലർദകോ അടുത്ത അനുയായികൾദകോ മാത്മാണ് ഈ ജാനം പകർ
ന്നുചകാടുക്കുന്നത്. ഈ പാരമ്പര്യ ഗുരകേന്മാർ ‘അമരീർ’ എന്നും ‘ഖലരീഫ’ എന്നു അറിയചപെ
ടുന്നു. ഈ ഗുരകേന്മാരചട കരീഴിൽ രിഫാഈ റാത്തരീബ് ഗ്രന്ഥം, വാദേ്യാപകരണങ്ങളായ 
േഫ്ഫകൾ/അറബനകൾ, കുത്തി റാത്തിബിന് ഉപദയാഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ (കട്ടാരം, 
േബ്ബൂസ്, കതിര്, വാൾ) തുടങ്ങിയവയും അവതരിപെികോൻ പരിശരീലിച്ച ഒര സംഘം 
ശി്്യരം ഉണ്ായിരിക്കും. ഈ ശി്്യന്മാചര ‘മുരരീദുകൾ’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓദരാ 
സംഘവം ഖലരീഫ അടകേം 40, 20, 16, 12 എന്നരീ ക്രമത്തിലാണ് രൂപചപെടുത്തുന്നത്.15

ആേ്യകാലത്ത് 40 േിവസങ്ങൾകേ് മുദമ്പ കുത്തി റാത്തിബിന്ന് ദവണ് ഒരകേങ്ങൾ തുട
ങ്മായിരന്നു. പ്ദത്യകമായ കരീർത്തനങ്ങൾ (േിക്ർ) ഈ േിവസങ്ങളിൽ  ചചാദല്ലണ്തുണ്്. 
ഗുരവം ശി്്യരം ഒരമിച്ചിരന്നാണ് കരീർത്തനങ്ങൾ ചചാല്ലിയിരന്നത്. എന്നാലിന്ന് 
ഗുരവിന് മാത്മാണ് പ്ദത്യകമായ അനുഷ്ഠാനകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിദകേണ്ത്. പ്ദത്യക 
മന്ത്രങ്ങൾ അദദേഹം ഉരവിടുന്നു. അതത് സമയങ്ങളിൽ ചചയ്തു തരീർദകേണ് മന്ത്രങ്ങളാണവ. 
വൃത്തിയും ശുദ്ിയും ഉള്ള ഒര സേസ്ാണ് കുത്തിറാത്തരീബ് അനുഷ്ഠികോനുള്ള ഇടമായി 
തിരചഞ്ഞടുദകേണ്ത്. ചിരട്ടയുചട കനലകളിൽ കുന്തിരികേം16, ഉലവാൻ തുടങ്ങിയ സുഗ
ന്ദ്രവ്യങ്ങൾ പുകയ്കന്നു. രദണ്ാമൂദന്നാ തലയണ എടുത്ത് അതിചറെ മുകളിൽ ചവളുത്ത 
മല്ലിചറെ തുണിവിരിക്കുന്നു. ഒര തലയണകേ് മുകളിലായി ഭക്ി പുരസ്രം റാത്തിബ് 
ഗ്രന്ഥം ചവക്കുന്നു. അടുത്ത തലയണകേ് മുകളിൽ ആയുധങ്ങൾ ചവക്കുന്നു. ചിലയിടത്ത് 
നിലവിളകേ് കത്തിച്ച് ചവക്കുകയും അതിചറെ എണ് ആയുധ പ്ദയാഗത്തിന് ദശ്ം 
മുറിവകളിൽ പുരട്ടുകയും ചചയ്യാറുണ്്.17 ഖലരീഫ അടകേം ശി്്യചരല്ലാം ചവളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ 
ധരിച്ചിരിക്കും. ജുബ്യും മുണ്ടും ചതാപെിയും ആണ് സാധാരണ ദവ്ം. തുടർന്ന് ഖലരീഫ 
സേസ്ിചറെ മധ്യത്തിലിരിക്കുന്നു. ശി്്യന്മാർ ഓദരാരത്തരായി വന്നുചകാണ്് ഗുരവിന് 
അഭിവാേനം നല്കുകയും വകചകാടുത്ത് അനുഗ്രഹം ദതടുകയും ചചയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹം 
വാങ്ങിയദശ്ം സേസ്ിൽ ഇരവശങ്ങളിലം അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. ആത്മബന്ം 
ഉറപെിക്കുക എന്ന പ്ക്രിയയാണ് വക ചകാടുകേലിലൂചട നടത്തചപെടുന്നത് എന്നാണ് 
വിശവോസം. തുടർന്ന് ദലാകത്ത് അറിയചപെടുന്ന മികേ സൂഫി ഗുരകേന്മാരചട ദപരിലം 
പ്വാചകന്മാരചട ദപരിലം വിശുദ് ഖുർആനിചല ആേ്യഅദ്്യായമായ സൂറത്ത് ഫാതവേിഹ 
പാരായണം ചചയ്യുന്നു. പിന്നരീട് ഗുരകേന്മാരചട ആത്മരീയ ആഗമനത്തിന് ദവണ്ി അവരചട 
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ദപര് വിളിച്ച് ചകാണ്് പ്ാർത്ന നടത്തുന്നു.18 തുടർന്ന് വബയ്തകൾ ചചാല്ലാൻ തുടങ്ന്നു. 
ഈ വബത്തുകൾ അറബിയിദലാ മലയാളത്തിദലാ ആയിരിക്കും. പേ്യങ്ങൾ ചചാല്ലി ഒര 
പ്ദത്യക വരികളിചലത്തുദമ്പാൾ (ഹശില) വാേ്യങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് തുടങ്ന്നു. ആേ്യം 
ഇരന്നുചകാണ്ടും തുടർന്ന് നിന്നുചകാണ്ടുമാണ് വാേ്യങ്ങൾ മുട്ടുക. മുട്ട് മുറുകി വരദമ്പാൾ 
സേസ്ിലിരിക്കുന്ന ശി്്യർ ഖലരീഫയുചട അനുവാേദത്താചട എഴുദന്നറ്റ് വരകയും അദദേ
ഹത്തിൽനിന്നും അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ഗുര നൽകുന്ന ആയുധം ഏതാദണാ അത് എടുത്ത് 
ചകാണ്് സേസ്ിചറെ മധ്യത്തിൽ വരകയും ് ർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ആയുധപ്ദയാഗം നടത്താൻ 
തുടങ്കയും ചചയ്യുന്നു. ആയുധം ഉപദയാഗിച്ച് ശരരീരത്തിൽ കുത്തി മുറിദവല്പിക്കുകദയാ ചവട്ടി 
പരിദകേല്പിക്കുകദയാ ചചയ്യുന്നു. വയർ, വകകൾ, നാവ്, കണ്്, ചചവി എന്നരീ അവയവ
ങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ആയുധപ്ദയാഗം നടത്താറുള്ളത്. ഓദരാ പ്ദയാഗത്തിന് 
ദശ്ം ഗുരവായ ഖലരീഫ ശി്്യരചട അടുചത്തത്തി മുറിവിൽ തടവന്നു. ചില മന്ത്രങ്ങൾ 
(േിക്ർ) ചചാല്ലിയതിന് ദശ്ം മുറിവിചന  പൂർവ്വസ്ിതിയിദലകേ് ചകാണ്് വരന്നു. 
ശി്്യർ ഓദരാരത്തരായി വന്ന് ഇങ്ങചന ആയുധ പ്ദയാഗം നടത്തുന്നു. സാധാരണ 
അഞ്്മണിക്കൂറാണ് കുത്തിറാത്തിബ് അനുഷ്ഠികോൻ എടുകോറുള്ളത്. 

ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഏറ്റവം പ്ധാനചപെട്ട വ്യക്ി ‘ഖലരീഫ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 
ഗുരവാണ്. ചചാല്ലുന്ന ഗരീതങ്ങൾ. േഫ്ഫിദറെദയാ അറബനയുദടദയാ താളം, ആയുധപ്
ദയാഗം, എന്നിവചയല്ലാം ഒരമിച്ചു ചകാണ്ടുദപാദകണ് ചുമതല ഗുരവിചറെതാണ്. ഒരാൾകേ് 
പിഴച്ചാൽ ചമാത്തം പിഴക്കും. കാരണം, ചചാല്ലുന്ന ഗരീതങ്ങൾകേ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും 
വാേ്യങ്ങളുചട മുഴകേം ഉണ്ാകുക. വാേ്യങ്ങളുചട മുഴകേത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആയു
ധപ്ദയാഗം നടത്തുക. അതിനാൽ ഇവചയല്ലാം ഗുരവിചറെ സൂക്ഷമായ ദമൽദനാട്ടത്തി
ലായിരിക്കും. ആയുധപ്ദയാഗം നടത്തുന്ന ശി്്യരചട മുറിവകൾ പൂർവ്വസ്ിതിയിദലകേ് 
ചകാണ്് ദപാദകണ് ചുമതലയും ഗുരവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇവിചട ഖലരീഫയുചട ഗുരവിചറെ 
ശക്ിയാണ് ഖലരീഫയിലൂചട ചവളിവാകുന്നത് എന്നാണ് വിശവോസം. ആയുധപ്ദയാഗം 
നടത്തുന്നവർ പൂർണ്മായും ദബാധാവസ്യിലാണ്. പദക്ഷ, ആത്മരീയമായ ഉന്മാേം 
തങ്ങളിൽ സംഭവികോറുണ്് എന്ന് ഇവർ സാക്ഷ്യചപെടുത്തുന്നു. ദബാധമുചണ്ങ്കിലം മുറിവ് 
ഉണ്ാകുദമ്പാൾ ദവേന ഉണ്ാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിചല പ്ദത്യകത. 
ആത്മരീയ ഗുരകേൻമാരചട ചവളിചപെടൽ (ഹാളിർ) ദപാചല ഇരിക്കും ഓദരാ അനുഷ്ഠാന
ങ്ങളിചലയും ആയുധപ്ദയാഗം എന്നാണ് വിശവോസം.

രിഫാഈ ‘പാരമ്പര്യം’ വ്യത്യസ്തമായ വകവഴികളിലൂചട വകമാറചപെടുന്നതുചകാ
ണ്് അനുഷ്ഠാനപരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശവോസികൾകേിടയിൽ നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. 
ചിലരചട വിശവോസപ്കാരം ആത്മരീയ ഗുരകേന്മാരചട ‘സന്നിഹിതൽ’- ഹാളിറാത്ത് 
കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നു. അവിചട ആയുധ പ്ദയാഗത്തിലം ശക്ികൂടുന്നു. ചില ‘പാരമ്പര്യ’ 
കോർകേിടയിൽ ആയുധ പ്ദയാഗം നടത്തുദമ്പാൾ മുറിവകളിൽനിന്ന് രക്ം ഒഴുകുകയില്ല. 
എന്നാൽ ചില ‘പാരമ്പര്യ’ ത്തിൽ ചചറിയ മുറിവ് ആചണങ്കിൽ കൂടിയും രക്ം ശക്മായി 
ചരീറ്റുന്നു. അതുദപാചല സേസ്യരചട ഇടയിൽ ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രരീകൾ ഇരിക്കുന്നത് വിലക്കു
ന്ന ‘പാരമ്പര്യം’ ഉണ്്. ചില ‘പാരമ്പര്യം’ ഇത്തരം വിലക്കുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതായിരിക്കും. 

ആയുധപ്ദയാഗത്തിനു ദശ്ം ഗുരവം ശി്്യരം സേസ്ിചല കാണികളും കൂടിദച്ചർ
ന്ന് േിക് റുകൾ (മന്ത്രം) ചചാല്ലുകയും പ്ാർത്ന നടത്തുകയും ചചയ്യുന്നു. കത്തിച്ചുചവച്ച 
നിലവിളകേിചല എണ് പ്സാേംദപാചല എല്ലാവരം സവേരീകരിക്കുന്നു. ഈ എണ് ദരാഗശ
മനത്തിന് ഉത്തമമാചണന്നാണ് കരതചപെടുന്നത്. ശി്്യൻമാർ ഗുരവിന് വകചകാടുത്ത് 
പിരിയുന്നു.19
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വിശവോസികൾകേ് കുത്തി റാത്തരീബ് ഒര അനുഷ്ഠാനമാചണങ്കിലം ഇതിചനതിചര 
പുലർത്തുന്ന സമരീപനങ്ങൾ താചഴ പറയുന്നവയാണ്. 

1. ഇസാമിചറെ ഭാഗമല്ലാത്തതിചന ദപ്ാത്ാഹിപെിക്കുകയാണ് ഇത്തരം അനുഷ്ഠാന
ത്തിലൂചട ചചയ്യുന്നത്.

2. സവേന്തം ശരരീരചത്ത മുറിദവല്പിക്കുന്നത് മാനസികദരാഗമായി കാണുന്നു.
3. മാരകമായ ദരാഗങ്ങൾ ദഭേചപെടുത്താൻ ഈ അനുഷ്ഠാനം നടത്തുക വഴി ആധുനിക 

വവേ്യശാസ്ത്രചത്ത ചവല്ലുവിളിക്കുന്നു. 
4. കാണികളുചട കണ്ിൽ ചപാടി ഇടുന്ന മാജികേ് മാത്മാകുന്നു. 

ഒന്നാമദത്തത് ശുദ് ഇസാമിസ്റകൾ എന്ന് വിളികേചപെടുന്നവരചട വാേഗതിയാണ്. 
അദറബ്യയിൽ നിലനിന്നുവന്ന ഇസാമിചറെ ഉള്ളിൽ നില്ക്കുന്നവരായിരികേണം ദലാക 
മുസരീങ്ങൾ എല്ലാം എന്നുവാേിക്കുന്നതിലൂചട ഒര ചലനാത്മക സമൂഹചത്തയും ഭൂമിശാ
സ്ത്രപരമായ പ്ദത്യകതദയയും തള്ളികേളയുകയാണ് ചചയ്യുന്നത്. വശഖ് രിഫാഈ മറ്റ് 
സൂഫികചളദപൊചലത്തചന്ന അദറബ്യയിൽ ഉടചലടുത്ത ഇസാം മതത്തിന് വിഭിന്നമായി 
തങ്ങളുചട രാഷ്ടരീയ-സാമൂഹിക-സാംസ്ാരിക സാഹചര്യങ്ങചള ദകാർത്തിണകേിചകോണ്് 
ഇസാമിന് പുനരദ്ാരണം നടത്തിയ വ്യക്ി ആയിരന്നു. അദദേഹം തികഞ്ഞ ഇസാമിക 
പണ്ഡിതൻ കൂടി ആയിരന്നു.

രണ്ാമദത്തതാകചട്ട, ഒര ദഫാക് ദലാർ ഗദവ്കചന സംബന്ിച്ചിടദത്താളം 
അന്വിശവോസമില്ല; വിശവോസം മാത്ദമയുള്ളൂ. ഈ ഒര രരീതിയിൽ ഈ വാേചത്ത 
ദനാകേികോണുകയാചണങ്കിൽ ശരരീരചത്ത മുറിദവല്പിക്കുക എന്നത് വിശവോസികളുചട 
വിശവോസം ആർജ്ികോൻ ദവണ്ിയായിരന്നു ആേ്യകാലത്ത് ചചയ്ിരന്നത്. മൂന്നാമ
ചത്ത വാേം ദനാക്കുകയാചണങ്കിൽ ആധുനിക വവേ്യശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒര 
കാലത്ത് വിശവോസികളുചട ആശ്യം ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിരന്നു. ദകരളത്തിചല 
മറ്റ് അനുഷ്ഠാനരൂപങ്ങൾ ദപാചലതചന്ന കുത്തി റാത്തരീബും ദരാഗം ചകാണ്ടും ദുരിതം
ചകാണ്ടും ഗതിമുട്ടിയ വിശവോസമനസ്സുകൾകേ് ആശ്യമായി നിലചകാണ്ടു. അതുചകാണ്ടു 
തചന്നയാണ് കുത്തി റാത്തരീബിന് ‘ആസവോേകരില്ല’ ‘ആശവോസോഹിക’ദളയുള്ളൂ എന്ന് 
ചപാതുചവ പറയചപെടുന്നത് വിശവോസികൾകേിടയിൽ പറയചപെടുന്ന ഗുണപരമായ സമരീ
പനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിദശാധികോം.

1. പാരമ്പര്യമായി തങ്ങൾകേ് കിട്ടിയ അറിവിചന നിലനിർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു. 
2. അനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്നവർ (Performers) കൃത്യമായ ജരീവിതചിട്ട പാലിക്കുന്നവരായി

രിക്കും. സമൂഹത്തിന് അഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവരിൽനിന്നും സംഭവികോചത 
ശ്ദ്ിക്കുന്നു.

3. ഗുരശി്്യബന്ം ഊഷ്മളമായി കണകോക്കുന്നു 
4. ആത്മരീയ ഔന്നത്യം സംഭവിക്കുന്നു. 
5. പരിഹരികേചപെടാത്ത വ്യാധികൾകേ് പരിഹാരമായി നിലനില്ക്കുന്നു. 
6. അറബന മുട്ട്, േഫ്ഫ് മുട്ട് എന്നരീ കലാരൂപങ്ങൾ ജനകരീയമായി.
7. ശുദ് ഇസാമിസ്റകൾ തരീവ്ര ആശയങ്ങചള ചചറുക്കുന്നു. 
8. കലയുള്ള മനസ്് കല്ിതമാകുന്നില്ല. കലയുള്ള മണ്് കലാപഭൂമി ആകില്ല എന്ന 

ഉറച്ച വിശവോസം.
ഇത്തരം വസ്തുതകളാണ് വിശവോസികളുചട കൂട്ടായ് മുദന്നാട്ട് ചവക്കുന്നത്.
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ഉപസംഹാരം 
ദഫാക് ദലാർ വസ്തുതകൾ തലമുറതലമുറ വകമാറ്റം ചചയ്യചപെടുന്നതുചകാണ്്. മാറ്റ
ത്തിനു വിദധയമാണ്. ദഫാക് ദലാർ പരിണാമത്തിന് വിദധയമാണ് എന്നർത്ം. 
 അതുചകാണ്ടുതചന്ന ഇവ പുതിയപുതിയ പാഠങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചുചകാദണ്യിരിക്കും. 
ദഫാക് ദലാർ വസ്തുതകൾ തലമുറയിൽനിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിദലകേ് വകമാറ്റംചചയ്യ
ചപെടുന്നതിചന Vertical Communication എന്നാണ് അറിയുചപെടുന്നത്. പഴയ തലമുറ ഒര 
ദഫാക് ദലാർ രൂപചത്ത ദനാകേികോണുന്നതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടാണ് പുതുതലമുറ 
ദനാകേികോണുക. അതിനാൽ ഇവ മാറ്റങ്ങൾകേ് വിദധയമാകുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം
തചന്ന കുത്തി റാത്തിബിചന സംബന്ിച്ചും പ്ധാനമാണ്. അങ്ങചന ദനാക്കുദമ്പാൾ മാറ്റ
ങ്ങൾകേ് വിദധയമായിചകോണ്ടുതചന്ന കുത്തിറാത്തിബ് ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ അതിചറെ 
ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്് എന്നതാണ് ഇതിചറെ സമകാലിക പ്സക്ി സൂചിപെിക്കുന്നത്. 
തങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ പാരമ്പര്യ അറിവകൾ വകദമാശം വരാചത സൂക്ഷിച്ച് വകമാറിവര
ന്നതുചകാണ്് ആ കലാരൂപം ഇന്നും അതതു സമൂഹത്തിൽ സജരീവതയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു 
എന്നത് എടുത്തുപറദയണ് കാര്യമാണ്. ദലാകത്തിചല ഇസാം മതസമൂഹം ഇന്ന് ഒറ്റ 
സമൂഹമായി മാറണം എന്ന ശുദ് ഇസാമിസ്റകളുചട വാേചത്ത ചചറുത്തു ദതാല്പിക്കുന്നതിലം 
ഈ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം അതിദറെതായ സംഭാവനകൾ ചചയ്യുന്നുണ്്. വിവിധ രാജ്യങ്ങ
ളിൽ പ്ദത്യകിച്ച് ന്യൂസിലാറെ്, ഓദ്രേലിയ, ഫിജി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ കുത്തി റാത്തരീബ് 
എന്ന അനുഷ്ഠാനകല അവതരിപെിക്കുന്നതിനു ദവണ്ി ദകരളത്തിൽനിന്നുള്ള കലാസംഘം 
ദപാകാറുണ്് എന്നതും ഈ കലാരൂപത്തിചറെ സാമൂഹ്യ പ്സക്ിചയ സൂചിപെിക്കുന്നു. 
ചുരകേത്തിൽ കുത്തി റാത്തരീബ് പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ രൂപചപെടുത്തുകയും അതാത് 
കാലം ആവശ്യചപെടുന്ന അതിചറെ ധർമ്മം നിലനിർത്തി തലമുറകളായി വകമാറിവരക
യും നിലനില്ക്കുകയും ചചയ്യുന്നു എന്നതാണ് കുത്തി റാത്തരീബിചറെ ഏറ്റവം വലിയ സാമൂഹ്യ 
പ്സക്ി എന്നു മനസ്ിലാക്കുകയാണ് ഈ അദനവേ്ണത്തിലൂചട സാധിക്കുന്നത്.

കുറിപ്പുകൾ

1.  ദഡാ. ഹുവസൻ രണ്ത്താണി ‘സൂഫിമാർഗം’, പു. 28, 29.

2.  റാത്തരീചബന്നാൽ കരീർത്തനങ്ങൾ ആണ്. കരീർത്തനങ്ങൾകേിടയിൽ ആയുധ പ്ദയാഗം നടത്തുന്നതാണ് കുത്തിറാ
ത്തരീബ്

3. ബതവോഇയ്യ, അഹമേരീയ്യ എന്നും രിഫാഈ തവേരരീഖത്ത് അറിയചപെടുന്നുണ്്.

4. പ്സിദ് അറബി സഞ്ാരി ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത തചറെ യാത്ാ കുറിപ്പുകളിൽ രിഫാഈ സൂഫികചള കുറിച്ച് 
പരാമർശിക്കുന്നുണ്്. എ.ഡി. 1327-ൽ അഹമേ് രിഫാഈ യുചട ഖബറിടം സന്ദർശിച്ചതായി അദദേഹം ദരഖചപെടു
ത്തിയിട്ടുണ്്. ആയിരകേണകേിന് ഭക്ചര വശഖിചറെ േർഗയുചട സമരീപത്ത് തനികേ് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും 
മധ്യാഹ്ന നമസ് കോരത്തിന് ദശ്ം ഈ ഭിക്ഷുകേൾ ചപരമ്പറ ചകാട്ടി ആത്മരീയ നൃത്തം ചവിട്ടാറുണ്് എന്നും 
സന്്യാദശ്ം ഭജന നടത്താറുചണ്ന്നും അദദേഹം എഴുതി ചവച്ചിട്ടുണ്്. കൂടാചത വലിയ അഗ്ികുണ്ഡങ്ങളുണ്ാകേി 
അതിദലകേ് ചാട്ടുകയും കത്തുന്ന വിറകിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചചയ്ിരന്നു എന്നും അദദേഹം ദരഖചപെടുത്തി
യിട്ടുണ്്.

5. ഇവിചട ആത്മരീയ ശക്ികൾ എന്നത് ചകാണ്് വിവക്ഷിക്കുന്നത് സൂഫി ഗുരകേൻമാചര സംബന്ിച്ചാണ്. ഈ 
പ്കടന സമയത്ത് ഇവരചട ആത്മാകേൾ സേസ്ിൽ സന്നിഹിതരാവകയും അവരചട സഹായത്താൽ ആണ് 
പ്കടനം നടത്താറുള്ളത് എന്നുമാണ് വിശവോസം.

6. ഈ കാലഘട്ടത്തിലം കാൻസർ ദപാചലയുള്ള ദരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്ി ദനടാനുള്ള ദനർച്ച ആയിട്ടാണ് 
ജനങ്ങൾ ഈ അനുഷ്ഠാനം നടത്താറുള്ളത്.

7. ഈ കാലഘട്ടത്തിലം മുസിം സമൂഹം മാത്മല്ല കുത്തി റാത്തരീബിചറെ വിശവോസ സമൂഹം. ഹിന്ദു സമുോയത്തിലം 
തങ്ങളുചട ആഗ്രഹനിവൃത്തിയാകേി കുത്തി റാത്തരീബ് അനുഷ്ഠികോറുചണ്ന്ന് അനുഭവകോർ സാക്ഷ്യചപെടുത്തുന്നു.

8. ആേ്യകാലത്ത് അറബനമുട്ട് ഒര കലയായി വിദശ്ിപെിച്ചിരന്നില്ല. ഭയഭക്ി പുരസ്രം മുഴക്കുന്ന ഒര അനുഷ്ഠാന 
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ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
1. ദഡാ. അബ്ദുൽ സത്താർ മുഹമ്മേ്.ചക.ചക, ‘മാപെിള കരീഴാള പഠനങ്ങൾ’ (Ed.) 2014, വചനം ബുക്്, 

ദകാഴിദകോട്. 
2. ദഡാ. രണ്ത്താണി ഹുവസൻ, ‘സൂഫിമാർഗം’, 2007, ഇസാമിക് പബ്ി്ിംഗ് ബ്യൂദറാ, ദകാഴിദകോട്. 
3. സഖാഫി വസേലവി ദകാഡൂർ ‘സുൽതവോനുൽ ആരിഫരീൻ വശഖ് രിഫാഈ’ 2002, ഇൻദഫാ ബുക്്, 

മലപ്പുറം. 
4. Dr.V.Kunhali ‘Sufism in Kerala’, 2004, Calicut University Press, Universituy of calicut.

ആദവേകർ
1. ദകായ കാപൊട്, കാപൊട്, 41 വയസ്് 
2. മുത്തു മുസ്യാർ, തൃശ്ശൂർ 54 വയസ്് 
3. താഹിർ ഉസ്താേ് പട്ടാമ്പി, 35 വയസ്് 
6. റാ്ിേ്, പട്ടാമ്പി, വയസ്് 35.

വാേ്യമായാണ് അറബനചയ കണകോകേിയിരന്നത്. അതിനാൽ അറബന മുട്ടിന് കുത്തിറാത്തരീബിൽ അനിദ്
ധ്യസ്ാനമാണ് ഉണ്ായിരന്നത്.

9. വാദേ്യാപകരണങ്ങൾ ഉപദയാഗിക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുചട മുൻഗാമികൾ എന്താദണാ പിൻതുടർന്നത് അത് 
അദതദപാചല പിന്തുടരാനാണ് ഓദരാ കുത്തിറാത്തരീബ് പാരമ്പര്യകോരം ശ്മിക്കുന്നത്.

10. ഒര ദപർ്്യൻ ഗ്രാമത്തിചറെ ദപരാണ് അറബന. അതിനാൽ അറബന ദപർ്്യൻ വാേ്യമാചണന്ന് പറയചപെടുന്നു
ണ്്.

11. ദഡാ. എം. നുജൂം ‘മാപെിളകരീഴാള പഠനങ്ങൾ’, പു. 322.

12. അദത പുസ്തകം, പു. 268.

13. ഇന്ത്യയിചലത്തിയ സൂഫികൾ ഇന്ത്യയിചല സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിചകോണ്് ഇവിടചത്ത ആചാരങ്ങൾ, 
വിശവോസങ്ങൾ, ആദഘാ്ങ്ങൾ, തതവേചിന്തകൾ തുടങ്ങിയവ അംഗരീകരിച്ചുചകാണ്് ഇവചയ ഇന്ത്യൻ ഇസാമിചറെ 
ഭാഗമാകേിത്തരീർത്തു. അതിനാൽ അദറബ്യയിചല അടിസ്ാന ഇസാമിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചില സവേഭാവ
വിദശ്ങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇസാമിന് വകവന്നു. ദകരളവം ഇതിൽനിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നമായിരന്നില്ല. തങ്ങൾകേ് 
വപതൃകമായി കിട്ടിയതും ഇവിടുചത്ത സങ്കലിത സംസ്ാരവമായി ഇഴുകിദച്ചർന്ന് ഇവിടചത്ത മുസിങ്ങൾ അവര
ദടതായ സംസ്ാരം രൂപചപെടുത്തി. അദറബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിചല വന്യതയും ചടുലതയും സൂഫിസത്തിചറെ 
നിഷ്ളങ്കഭാവവം ദകരളരീയ നാദടാടി പാരമ്പര്യവം ദകരളരീയ മുസിം സംസ്ാരത്തിചറെ സവേഭാവമാണ്.

14. ദഡാ.കുഞ്ഞാലി.വി. ‘Sufism in  Kerala’ p.117.

15. ഏറ്റവം വലിയ സേസ്് 40 സംഘങ്ങൾ ഉണ്ാകുദമ്പാൾ ചചറിയ സേസ്് ആചണങ്കിൽ 12 ദപർ അടങ്ങിയതായിരി
ക്കും. ചില പാരമ്പര്യകോർ സംഘങ്ങളുചട എണ്ത്തിൽ പ്ാധാന്യം നൽകുന്നില്ല.

16. കുന്തിരികേം അന്തരരീക്ഷത്തിചല മാലിന്യങ്ങചള തടയുകയും പ്ാണിദപാചലയുള്ള ക്ഷുദ്ര വസ്തുകേചള സേസ്ിൽനി
ന്നും പുറത്താക്കുകയും ചചയ്യുന്നു.

17. കുത്തി റാത്തിബ് അനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്നവരചട പാരമ്പര്യത്തിന് വളചര പ്ാധാന്യം ഉണ്്. തങ്ങളുചട പിതാവ് 
പ്പിതാകേൻമാർ അനുഷ്ഠിച്ചിരന്നത് അദതപടി പിന്തുടരകയാണ് ഇന്ന് ചചയ്യുന്നത്. വശഖ് രിഫാഈ യുചട 
ദപരിൽ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനമാചണങ്കിലം ചചറിയ ചചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ാകാറുണ്്. വാദേ്യാ
പകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആയുധം പ്ദയാഗിക്കുന്ന രരീതി, സേസ്്, ഇവയിചല വ്യത്യസ്തമായ രരീതികളാണ് ഈ 
അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഓദരാ പാരമ്പര്യകോരം പിന്തുടരന്നത്.

18 ഹാളിറൂ യാ വശഖ് എന്ന് വിളിച്ചു ചകാണ്ാണ് പ്ാർത്ന നടത്തുക. ഹാളിറാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്നിഹിത
നാവക എന്നർത്ം. നിലവിളകേ് ചവളിച്ചത്തിലള്ള ആലാപനവം അറബന മുട്ടും ശരരീരത്തിചറെ സവേയം മറന്നുള്ള 
ചലനവം ചകാണ്് ‘ഹാളിറാത്ത് ’ സംഭവിക്കുന്നു. ‘ഹാളിറാത്ത് ’ ഉള്ളത് ചകാണ്ാണ് മുറിവകൾ ചപചട്ടന്ന് 
ഉണങ്ന്നത് എന്നാണ് വിശവോസം.

19. ശി്്യന്മാർ ഗുരവിന് വകചകാടുത്ത് അനുഗ്രഹം ദതടുന്നത് ഒര ആത്മരീയ പ്വൃത്തിയാണ്. ‘ഖലരീഫ’ തചറെ ഗുര 
അങ്ങിചന മുകളിദലാട്ട് ഓദരാ ഗുരകേന്മാരിലൂചടയും വശഖ് രിഫാഈ യിൽ എത്തുന്നു. വശഖ് രിഫാഈ യിൽ 
നിന്ന് പ്വാചകൻ മുഹമ്മേിദലക്കും അദദേഹത്തിൽനിന്ന് വേവത്തിദലക്കും എത്തുന്നു എന്നാണ് വിശവോസം.



വാചമാഴിപാരമ്പര്യം അകേിത്തത്തിചറെ കവിതകളിൽ
രമിളാദേവി പി.ആർ.

അസിസ്ററെ് ചപ്ാഫസർ, സാമൂതിരി ഗുരവായൂരപെൻ ദകാദളജ്, ദകാഴിദകോട്

ഒര കൂട്ടായ് പാരമ്പര്യമായി തലമുറകളിൽനിന്നും തലമുറകളിദലകേ് പകർന്നു 
നല്കുന്ന വാചമാഴിവഴകേങ്ങൾ ദഫാക് ദലാർദമഖലയിചല ഒര പ്ധാന ഉപാോനസാമഗ്രി
യാണ്. പ്ാചരീനകാലചത്ത മനു്്യരചട അനുഭവങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും എല്ലാം വാചമാഴി
രൂപത്തിലാണ് പ്തിഫലിച്ചിരന്നത്. അകോലചത്ത സമൂഹത്തിചറെ, സംസ്ാരത്തിചറെ 
വ്യക്മായ ചിത്ം അവ നമുകേ് കാണിച്ചുതരന്നു. അതുചകാണ്ടുതചന്നയാണ് കവികൾ 
 ജനസമൂഹത്തിചറെ തനിമ പ്കടമായി ആവിഷ്രികോൻ അവചയ ആഖ്യാനരരീതിയുചട 
ഭാഗമാകേിയതും. നാടൻപാട്ടുകൾ, നാദടാടികേഥകൾ, പുരാവൃത്തങ്ങൾ, പഴചഞ്ാല്ലുകൾ, 
ഐതിഹ്യങ്ങൾ, കടങ്കഥകൾ, വശലികൾ, സംസാരഭാ് തുടങ്ങിയവ വാചമാഴി രൂപ
ങ്ങളാണ്. അജാതകർതൃകങ്ങളായ ഇവ താളാത്മകവം ലളിതവമാണ്. സമൂഹത്തിചറെ 
വവകാരികമായ ഭാവംദപാലം ഇവയിൽ പ്തിഫലിച്ചുകാണാം.

പാരമ്പര്യധാരയിൽനിന്നും ഊർജ്ം സവേരീകരിച്ച് അവ സമകാലികസമൂഹത്തി
ചറെ ജരീവിതസമസ്യകളുമായി കൂട്ടിയിണകേി കാവ്യരചന നിർവ്വഹിക്കുന്ന അകേിത്തം 
അച്ചയുതൻ നമ്പൂതിരിയുചട കവിത വാചമാഴിവഴകേങ്ങളാൽ സമൃദ്മാണ്. സവർണകുല
ജാതനായ അദദേഹം സാധാരണകോചര കാണാതിരന്നില്ല. സമൂഹത്തിചറെ ആദരാഗ്യക
രമായ മാറ്റം സവേപ്നംകണ്ിരന്ന കവി അധവോനിക്കുന്ന, ചൂ്ിതരായ ജനവിഭാഗത്തിചറെ 
ദതങ്ങലകചള വാക്കുളാകേിമാറ്റി അവതരിപെിച്ചു. താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്പൂതിരികുടുംബാ
ന്തരരീക്ഷത്തിചറെയും പാടത്തു പകലന്തിദയാളം പണിചയടുക്കുന്ന പാവചപെട്ട കർ്കര
ദടയും ജരീവിതകഥ തനിമദയാചട അവതരിപെികോൻ ഉപദയാഗിച്ച വാചമാഴിരൂപങ്ങൾ 
പ്ദത്യക ശ്ദ് അർഹിക്കുന്നതാണ്. പുരാവൃത്തങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും പലദപൊഴായി 
അദദേഹത്തിചറെ കവിതകളിൽ കടന്നുവരന്നു. അകോലചത്ത സാമൂഹിക സാംസ്ാരിക 
അവസ്കളിദലകേ് ഇവചയാചകേ എങ്ങചനയാണ് നചമ്മ കൂട്ടിചകോണ്ടുദപാവന്നത് 
എന്നു നിരരീക്ഷികോനുള്ള ശ്മമാണ് ഈ പ്ബന്ം. അകേിത്തത്തിചറെ കവിതകളിൽ 
ഈ വി്യവമായി ബന്മുള്ളവ മാത്ം ചതരചഞ്ഞടുത്ത് പഠനവിദധയമാക്കുകയാണ്.

അകേിത്തത്തിചറെ കവിതകളിൽ വാചമാഴി രൂപങ്ങളുചട ദനരിട്ടുള്ള ആവിഷ്രണ
ത്തിനു പുറചമ അവയുചട താളം, ഈണം, ലാളിത്യം, ശബ്ദങ്ങളുചട ആവർത്തനം ചകാണ്ടു
ണ്ാകുന്ന ഭാവസൗന്ദര്യം എന്നിവ പ്കടമായിത്തചന്ന കചണ്ത്താനാവം. കവിതകളുചട 
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തലചകേട്ടിൽതചന്ന വാചമാഴിരൂപങ്ങൾ സ്ാനംപിടിച്ചിട്ടുണ്്. ചതാദള്ളകേണ്ൻ, ഇളി
ച്ചിവായൻ, പടദച്ചാൻ സഹായം, ചപാകോച്ചികദളാട്, കദട്ടാടഞ്ാത്തൻ, കാ്യുചനാന്ന്, 
ചതായിരംദമണം, അദങ്ങപൊചട്ട കാര്യസ്ൻ തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതുമാത്ം. 
ഇവയിൽ സവർണ്-അവർണ് ജരീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ സവിദശ്മായി സൂചിപെിക്കു
ന്നുണ്്. ‘അണ്ിദപായ അണ്ാൻ’, ‘ഉദപൊളം വരദമാ ഉപെിലിട്ടത് ’, ‘ചായദകോപെയിചല 
ചകാടുങ്കാറ്റ് ’എന്നിങ്ങചന മലയാളികേ് സുപരിചിതമായ വശലികൾ കവിതകളുചട 
തലചകേട്ടുകളാകോൻ കഴിഞ്ഞദതാചട വായനകോരചന കവിതയിദലകേടുപെിക്കുകയാണ് 
കവി ചചയ്ത്. ദകരളരീയരചട വാചമാഴിപാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിമാറ്റാനാവാത്ത 
ചകട്ടുകഥകദളാടും പുരാവൃത്തങ്ങദളാടും ഐതിഹ്യങ്ങദളാടും ബന്ചപെട്ട തലചകേട്ടുകളും 
അകേിത്തത്തിചറെ കവിതകളിൽ കചണ്ത്താനാവം. ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ, മഹി്ാസുരമർദേിനി, 
മഹാബലിയുചട േിവസം, ചിത്ഗുപ്തൻ, മാരിയമ്മദകോമരം, ഒര നാദടാടികേഥ, പുതിയ 
പുരാവൃത്തം, ഹംസവം പുലിയും ചകാറ്റനാടും, ചതരവിചല മാദവലി, ഈജിപ്തിചല ഒര 
നാദടാടിപൊട്ട്, നാദളചയ്കാര പഴങ്കഥ, ത്ിശങ്കുസവേർഗ്ഗം, ചമ്വട്ടത്തയ്യപെചറെ മുതല, കാല
ദക്ഷപത്തിചറെ കഥ, വവകേചത്ത പ്ാതൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിനുോഹരണമാണ്.

അകേിത്തത്തിചറെ കവിതകളിൽ നാടൻപാട്ടുകദളാടു കണ്ിദചർകോവന്ന ചില രചന
കളുമുണ്്. താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന ഗ്രാമത്തിചറെ ഉള്ളറയിൽനിന്നായിരികേണം അദദേഹം 
നാടൻപാട്ടുകൾ പരിചയിച്ചത്. അദദേഹത്തിചറെ ‘കൂത്തുകാണാൻ’ എന്ന കവിതയിദല
താണ്

‘അല്ലിമലർകോവിൽ കൂത്തുകാണാൻ ദപായി
അഞ്ചുവയസ്ാചയാരണ്ിയാം ഞാദനകൻ’ എന്ന വരികൾ

ഇതിലൂചട മലയാളികേ് സുപരിചിതമായ ഉണ്ിയാർച്ച ഓർമ്മികേചപെടുന്നു. കുട്ടികോലംമു
തദല ദകട്ടുശരീലിച്ച നാടൻപാട്ടിചറെ സവോധരീനം തചന്നയാണ്

‘എച്ചുമി’ ‘പിച്ചാപിച്ചാ’ പഠിപെിച്ചാളന്നചന്ന
‘ചയച്ചുമി’ ധരിപെിച്ചാളചന്നചന്ന ‘കാദകേ പൂദച്ച’’ (പാവചപെട്ട ധാത്ി)

എചന്നഴുതാൻ കവിചയ ദപ്രിപെിച്ചത്. നമ്പൂതിരിഗൃഹത്തിചറെ പശ്ാത്തലത്തിൽ 
അവിടുചത്ത എല്ലാമായിരന്ന ദവലകോരിയുചട ഓർമ്മ, വാത്ല്യദത്താചട കവിമനസ്ി
ദലചകേത്തുകയാണ്. വായനകോരചറെ മനസ്ിലം വാത്ല്യജനകമായ ഒരന്തരരീക്ഷം 
സൃഷ്ികോൻ ഈ വരികൾക്കു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളുചട ചകാഞ്ലം അവചര വാത്ല്യദത്താചട 
താദലാലികേലം നമ്മുചട സംസ്ാരത്തിചറെ ഭാഗമാണ്. സവേതുഃസിദ്മായ നാടൻ പ്ദയാ
ഗത്തിലൂചട അവ അവതരിപെിക്കുകയാണിവിചട.
അയ്യപെൻവിളകേിചറെ അല എന്ന കവിതയിചല

‘ദകാഴി മുഴുചകേ കൂവരീല
ദകാണി കുലകേി പാചഞ്ഞത്തി
ദകാസറി തട്ടി വിളിച്ചൂ, ദമാദനാ
ദകാവാലാ ദകാവാലാ’

എന്ന വരികൾക്കും പ്ദചാേനമായത് നാടൻ പാട്ടുകളുമായുള്ള ബന്ംതചന്നയാവാം.

ആഢ്യഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചുവളർചന്നങ്കിലം കവി സഹജരീവികളുചട ദുുഃഖം കാണാ
തിരന്നില്ല. മർദേികേചപെട്ട ജനവിഭാഗത്തിചറെ ദതങ്ങലകളാണ് കാളി, ചതായിരംദവണം 
എന്നരീ കവിതകൾ. പണിയാളരചട ജരീവിതത്തിചറെ ദനർപെകർപൊണ് ഇവ. ഇവരചട 
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പടുചമാഴി ഇവിചട കാവ്യഭാ്യാവന്നു. ചചറുമകേൾ പാടികേളിക്കുന്ന പാട്ടിചറെ താളം 
കവിതകേ് കൂടുതൽ മിഴിദവകുന്നു. 
കാളി എന്ന കവിതയിചല 

‘ചവള്പെിന് വല്ലിച്ച തമ്പ്രാൻ വദന്ന, പടിചതാറദന്ന; 
ചവളിയില് മൂന്ന് ശവങ്ങളിരികേണ്, ചകനം നദന്ന’ 

എന്ന വരികളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വാചമാഴിയായി പ്ചരിക്കുന്ന ശകുനചത്തപെറ്റിയുള്ള സൂച
നയുമുണ്്.
ചതായിരംദമണം  എന്ന കവിതയിചല

‘സവേപ്നം ദകട്ട് കറ് ദത്ത ചഞട്ടി ചവറച്ച പൂമി, 
സപ്തം ദകട്ട് മിയിദച്ച ദമാളില് നച്ചത്ങ്ങൾ!’  

എന്ന വരികൾ അന്നചത്ത പുലയരചട ഭാ്ാദഭേത്തിന് ഉോഹരണമാണ്. ജരീവിതസാഹ
ചര്യങ്ങദളാട് മല്ലിട്ട്ജരീവിക്കുദമ്പാഴും ഭൂമിദയാടും നക്ഷത്ങ്ങദളാടും മറ്റു സകല ചരാചരങ്ങ
ദളാടും ഉള്ള അകമഴിഞ്ഞ ദസ്നഹം പ്കടമാക്കുന്ന ദ്രാവിഡസംസ്ാരത്തിചറെ സവിദശ്ത 
ഈ വരികളിൽ പ്കടമാണ്.

സർവ്വചരാചരങ്ങളിലം കുടിചകാള്ളുന്നത് ഒദര ഈശവേരവചതന്യം തചന്നയാചണന്ന് 
പൂച്ച എന്ന കവിതയിലൂചട കവി വ്യക്മാക്കുന്നത് വളചര ലളിതമായ ഭാ്യിലാണ്.  

‘പൂശാതിരിക്കുക നമ്മൾ, ചുമ്മാ, 
പൂസായിക്കൂടാ മനു്്യൻ’ 

എന്നുപറയുദമ്പാൾ സാധാരണകോരചറെ സംസാരഭാ്തചന്നയാണ് ഇവിചട ഉപദയാ
ഗിക്കുന്നത്.

പകലന്തിദയാളം പണിചയടുചത്തങ്കിലം ഭക്ഷണംദപാലം കഴികോൻകിട്ടാത്ത 
മർദേിത വിഭാഗത്തിചറെ ശബ്ദമാണ് കുതിർന്ന മണ്് എന്ന കവിത. ഒരികേലം മങ്ങാത്ത 
പ്തരീക്ഷ അവചന ജരീവികോൻ ദപ്രിപെിക്കുന്നു.

‘നാചളകോലത്തവൻ ചചവിചകാണ്ടു
‘നാടിതാചക സവേതന്ത്രമായ്തരീരം’
‘എന്നുബച്ചാൽ’ ഒരത്തൻ പറഞ്ഞു
‘പിചന്ന ഞമ്മക്കു മുണ്ടുടുകോദലാ’
എന്നുബച്ചാൽ ഒരത്തൻ പറഞ്ഞു
‘പിചന്ന ഞമ്മക്കു പട്ടിണി ദബണ്ാ’
‘നാചളചത്താട്ടിനി ഞമ്മക്കും തിന്നാം
ദമാദള ഞമ്മചട സർകോരവന്നു’

ദകാരചറെ ജരീവിതാവസ്യുചട യഥാതഥമായ ചിത്ം നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് ജരീവിതഗന്ി
യായ ഭാ്യിലൂചടയാണ്.

നാടൻപാട്ടിചറെ താളലയങ്ങൾ അകേിത്തത്തിന് അന്യമായിരന്നില്ല. അതിനാൽ 
കവിയുചട പല രചനകളിലം ആ ഗാനാത്മകത ഇടംപിടിക്കുന്നു. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങദളയും 
ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങദളയും ഔചിത്യദത്താചട തചറെ കവിതയിൽ സന്നിദവശിപെികോൻ 
അദദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. കവിതയുചട ഭാവാസവോേനത്തിന് ഈ സംഗരീതമാധുര്യം സഹാ
യകമാവന്നുണ്്. ഉോഹരണത്തിന് മുത്തച്ഛൻ എന്ന കവിതയിചല

‘ചപചട്ടന്നുണ്ി കഴിഞ്ഞുദപാലം
ചപാട്ടിച്ചിരിപ്പൂ ഞാൻ മുത്തച്ഛൻ!
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ചത്തിട്ടില്ലവചനന്തുവന്നാലം
ചാവകയില്ലാചകേദങ്കമൻ’-

എന്ന വരികൾ താളബദ്മായതുചകാണ്ടുതചന്ന സംദവേനക്ഷമവമാണ്.
ചിലയിടത്ത് നരീട്ടിയും കുറുകേിയും ചചാല്ലാനാവന്നതരത്തിൽ താളാത്മകമായ വൃത്ത

ങ്ങൾ, ആസവോേകമനസ്ിദലകേ് ദനരിട്ട് ഇറങ്ങിചച്ചല്ലുന്ന നാടൻ വശലരീസംവിധാനം. 
പ്ദമയത്തിനു ദയാജിച്ച അവതരണരരീതി, വവകാരികഭാവസന്നിദവശം എന്നിവ 
നാടൻ പാട്ടുകളുചട സവിദശ്തയാണ്. ഇവചയല്ലാം കണ്റിഞ്ഞ് സവോഭാവികതദയാചട 
അകേിത്തം തചറെ കവിതകളിൽ ഉപദയാഗിക്കുന്നു. ദചാദേ്യാത്തരരൂപത്തിൽ അവതരിപെി
ക്കുന്ന ‘കണ്വരദണ്ാ’ എന്ന കവിത. ദപരകേിടാവിദനാട് മുത്തശ്ിക്കുള്ള വാത്ല്യമാണ് 
പ്ദമയം.

‘ചാത്തൂന്ന് പറയണതാരാദണ്ാ?
എന്റുണ്ിദപെരകേിടാവാദണ
ഓചനത് വയസ്ായി മുദത്ത്യദമ?
ഓനഞ്് വയസ്ായി കുദട്ട്യാദള’

ഈ കവിത സുഗ്രാഹ്യമാവന്നത് കാണാതായ ദപരകേിടാവിചനത്തിരയുന്ന മുദത്ത്യമ്മയും 
അവചന ഒളിപെിച്ച കുസൃതിക്കുട്ടികളും തമ്മിലള്ള രസകരമായ സംവാേത്തിചറെ സവോഭാവി
കതചകാണ്ാണ്. നാടൻപാട്ടുകളുചട പ്ധാന സവേഭാവമായ ഫലിതവം കുസൃതിയും എല്ലാം 
ഈ കവിതയുചട വരികളിൽ കാണാം.

‘തല്ലിചല്ലചന്നാര സത്യം ചചയ്യൂ,
തല്ലില്ലവചനസ്ത്യം ചചയ്തു
ദനാക്കൂ, മാവിചറെ കൗളിയിലാരാ?
അമ്പട കള്ളാ, വാടാ താചഴ’ 

എന്നിങ്ങചന കുസൃതിയും ഫലിതവം കലർന്ന നാട്ടുചമാഴി കവിതചയ ആസവോേകമനസ്ി
ദനാടടുപെിക്കുന്നു. പണ്ഡിതദനയും പാമരദനയും ഒരദപാചല രസിപെികോൻ ദവണ്ിയാ
വണം മറ്റുപല ആധുനികകവികദളയും ദപാചല അകേിത്തവം ഇത്തരം നാടൻപ്ദയാഗ
ങ്ങൾ സവേരീകരിച്ചത്. ഈ പ്ദയാഗങ്ങൾ കൃത്ിമമായി വലിച്ചിഴച്ചതല്ല എന്നു ദതാന്നുന്ന
വിധത്തിൽ കൂട്ടിയിണകോനും അവതരിപെികോനും കവിക്കു സാധിച്ചു.

നാദടാടി പാരമ്പര്യത്തിചല ഇതിവൃത്തങ്ങൾ അകേിത്തത്തിചന സവോധരീനിച്ചിരന്നു. 
സ്പർശമണികൾ, ചവണ്കേല്ലിചറെ കഥ, ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ, ധർമ്മസമരം എന്നരീ കവിതകൾ 
നാദടാടികേഥകളുദടയും പുരാവൃത്തത്തിചറെയും അച്ചിൽ പിറന്നുവരീണതാണ്.

‘കാലചറെ കയ്യിചലകേമ്പകേയറുട-
നാലഞ്ഞാട്ടമ്മചയചകേട്ടിയിട്ടു’ (ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ)

ഇങ്ങചന വാചമാഴിയായി പ്ചരിച്ചിരന്ന കഥകൾ കവിതയിൽ സ്ാനംപിടിച്ചു. 
നാടൻപാട്ടിൽ കാണുന്ന പേങ്ങളുചടയും അക്ഷരങ്ങളുദടയും ക്രമമായ ആവർത്തനം 

അകേിത്തത്തിചറെ കവിതയിൽ പലയിടത്തും ദൃശ്യമാവന്നു. ഉോഹരണമായി ദകാരപെചറെ 
മൗനം എന്ന കവിതയിചല

“എചന്താരടകേം ചകട്ടിയവൾക്കുട-
ചനചന്താരടകേം മകേൾക്കും’’ 
കിളുകിചളയദപൊചളാര ചിരിതൂകി
വളയിൽത്തൂങ്ങിടുമുറിദപാലം ‘- 
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എന്നരീ വരികളിൽ ഉചിതമായ ശബ്ദസന്നിദവശം അർത്പൂർത്തരീകരണത്തിന് സഹാ
യിക്കുന്നതായി കാണാം.

നൂറു ശതമാനം അക്ഷരജാനം എന്ന് യുനദസ്ായുചട അംഗരീകാരമുള്ള ദകരളത്തി
ചറെ അവസ് വിവരിക്കുന്ന കവിതയാണ് അക്ഷരജാനം. സമകാലികദകരളത്തിചറെ 
അവസ് കൃത്യമായി വരച്ചിടുന്ന ഈ കവിത ഭാ്യുചട തനിമചകാണ്് വായനകോദരാട് 
അടുത്തുനില്ക്കുന്നു.

“വകചകോട്ടുകണ്ാൽ പനിയാണു ചചകേനു’’,
വകലിദയ ചുറ്റിനടക്കൂ’’
ദഹാട്ടലിൽ ദചാറുണ്ടു പരീടികത്തിണ്യിൽ
ദകാട്ടുവാവിട്ടു കിടത്തം’

ഇങ്ങചന കണ്ടും ദകട്ടും അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചുമുള്ള നാടൻ വാചമാഴിവഴകേങ്ങൾ ആഖ്യാ
നരരീതിയിൽ ഉൾചപെടുത്തുകവഴി, കവിതയുചട സവോഭാവികതയും ഊർജ്സവേലതയും 
സൗന്ദര്യവം വർദ്ിപെികോൻ അകേിത്തത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അതിലൂചട കവി ഉദദേശിച്ച 
സാമൂഹികസാംസ്ാരിക അടയാളചപെടുത്തലകൾ കൂടുതൽ സംദവേനക്ഷമവമായി. 

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. അചയുതൻ നമ്പൂതിരി, അകേിത്തം, അകേിത്തംകവിതകൾ സമ്പൂർണ്ം, 2010, മാതൃഭൂമി 

ബുക്്, ദകാഴിദകോട്
2. ലരീലാവതി, എം., അകേിത്തത്തിചറെകവിത ഒര പഠനം, 2010, വള്ളദത്താൾ വിേ്യാപരീഠം 

ശുകപുരം.
3. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, എം.വി., നാദടാടി വിജാനരീയം, 2011 (1996), ഡി.സി. ബുക്്, ദകാട്ടയം
4. ശശിധരൻ, ചക.പി., കവിതയുചട മൂന്നു വഴി, 1983, ഡി.സി. ബുക് സ്, ദകാട്ടയം.
5. ശിവരാമൻ, കൂമുള്ളി (എഡി.), അകേിത്തത്തിചറെ ദലാകം, 2006, വള്ളദത്താൾ വിേ്യാപരീഠം, 

ശുകപുരം.



ആൺദനാട്ടങ്ങളുചട ചപൺകാഴ്ചകൾ  
ചക.ആർ. മരീരയുചട ‘കൃഷ്ണഗാഥ’ചയപെറ്റി ഒര പഠനം

അനു വി.എസ്.
അസിസ്ററെ് ചപ്ാഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, കാർമൽ ദകാദളജ്, മാള

സ്ത്രരീ ദകന്ദിതമായ മാതൃോയ ക്രമമായിരന്നു ഭാരതരീയ സമുോയത്തിനുണ്ായിരന്നത്. 
സ്ത്രരീതവേത്തിചറെ മഹതവേദമാതാത്ത ദവേങ്ങദളാ കവികദളാ ഇവിചട ഉണ്ായിരന്നില്ല.

“യത് നാര്യസ്തു പൂജ്യദന്ത രമദന്ത തത് ദേവതാുഃ
യവത്താസ്തു ന പൂജ്യദന്ത സർവ്വാസ്തത്ാഫലാുഃ ക്രിയാുഃ’’1

നാരിമാചര പൂജിക്കുന്നിടത്ത് ദേവതകൾ പ്സാേിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കും. അവചര പൂജികോ
ചതയിരന്നാൽ സകല കർമ്മങ്ങളും നിഷ്ഫലമാകും എന്ന മനുസ്മൃതി വളചര പ്സിദ്മാണ്.

“ദശ്ഷ്ഠയാ ശ്രീമാചതത്നാൾ വാഴും, തനിചകോര
കൂട്ടുകാരിയാം സ്ത്രരീചയകോണാത്ത ഭവനത്തിൽ?
ആേിമപ്കൃതിയും സ്ത്രരീതവേദമ വഹിക്കുന്നു;
സ്ത്രരീ തദന്ന പരാശക്ിുഃ സത്തയും ചിത്തും സ്ത്രരീതാൻ’’2

എന്ന് വള്ളദത്താളും സ്ത്രരീതവേത്തിചറെ മഹതവേചത്തകുറിച്ച് കാവ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്്. സ്ത്രരീയുചട 
ശാരരീരികവം മാനസികവമായ ആദരാഗ്യം പരിപാലിക്കുക വഴി പുതിചയാര തലമുറ
ചയയാണ് നാം പടുത്തുയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കഴുകചറെ ദചാരകണ്കദളാട് കൂടിയ 
ചില പുര്വർഗ്ഗം സ്ത്രരീകചള ഉപദഭാഗവസ്തുവായി മാത്ം ദനാകേികാണുകയാണ്. ‘Use and 
throw’ (ഉപദയാഗിക്കുക, വലിചച്ചറിയുക) എന്ന രരീതിശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് നിലവിലള്ളത്. 
പിഞ്ചുചപൺകുട്ടികൾദപാലം ഇവർകേ് ഇരകളാകുന്നുചണ്ന്നതാണ് യാഥാർത്്യം.

“സ്ത്രരീചയ ഒര വലംഗിദകാപകരണം മാത്മായി ചമരകേിനിർത്തുക എന്നത് 
പുര്വാഴ്ചാസമൂഹങ്ങളുചട താത്പര്യങ്ങളിൽ പ്ധാനമാണ്. അന്യഥാ പരിഷ്കൃതനും സ്ത്രരീ
കദളാട് സൗഹൃേത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവനുമായ പുര്നും, അപൂർവ്വമായി വകവരന്ന 
പ്ദത്യകസാഹചര്യങ്ങളിൽ തചറെയുള്ളിചല സ്ത്രരീപരീഡനവാസനകചള, സംസ്ാരത്തിചറെ 
ആകർ്കമായ പുറംദതാൽ ചപാഴിച്ച് കളഞ്ഞ് ആദഘാ്വം അവകാശവമാകോൻ 
മടികോറില്ല’’3. സ്ത്രരീദയാടുള്ള പുര്ചറെ ഈ ദനാട്ടങ്ങൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിലം വി്യ
മാകേിയിട്ടുണ്്. മാധവിക്കുട്ടി, സാറാദജാസഫ്, സുഭാ്് ചന്ദൻ, ചക.ആർ. മരീര, സിത്താര, 
പ്ിയ എ.എസ്. തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി എഴുത്തുകാർ സ്ത്രരീകൾക്കു ദനചരയുള്ള ക്രൂരതകചള കുറിച്ച് 
കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്്.
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ഇവരിൽ “മലയാള കഥയ്ക് പുതിയ ആധുനികതകൾ കചണ്ത്തിയിരിക്കുന്ന വിര
ലിചലണ്ാവന്ന എഴുത്തുകാരികളിചലാരാളാണ് ചക.ആർ. മരീര’’4. സ്ത്രരീപക്ഷരചനകൾ 
എഴുതി സ്ത്രരീയ്ക് സാഹിത്യത്തിലൂചട തദറെതായ ഒരിടം കചണ്ത്തുകയാണ് മരീര ചചയ്തു
ദപാരന്നത്. സ്ത്രരീകൾക്കുദനചരയുള്ള അതിക്രമങ്ങചളല്ലാം തചന്ന മരീരയുചട കഥകൾകേ് 
വി്യമാകാറുണ്്.

കൃഷ്ണഗാഥയിചല ആൺദനാട്ടങ്ങൾ
സ്ത്രരീകദളാട് ആേരവ് പ്കടിപെിക്കുന്ന പുര്നും സമൂഹത്തിചല ആേരണരീയമായ 
പേവിയിൽ ഇരന്നുചകാണ്് സ്ത്രരീകചള ചവറും വലംഗിദകാപകരണമായി മാത്ം കാണുന്ന 
പുര്വർഗ്ഗത്തിചറെയും ജരീവിതം വ്യക്മാക്കുന്ന കഥയാണ് ‘കൃഷ്ണഗാഥ’. ചചറുദശ്രി 
തചറെ കാവ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണചനക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് പറഞ്ഞചതങ്കിൽ മരീര 
കൃഷ്ണഗാഥയിൽ ‘കൃഷ്ണ’ എന്ന ചകാച്ചുചപൺകുട്ടി അനുഭവിച്ച യാതനകളുചട കഥയാണ് 
പറഞ്ഞുവയ്കന്നത്.

പുര്വർഗ്ഗത്തിചറെ രണ്് വ്യത്യസ്തമുഖങ്ങളാണ് കൃഷ്ണഗാഥയിചല അച്ഛനും നാരായ
ണൻകുട്ടി എന്ന മലയാളം അദ്്യാപകനും. അദ്്യാപകൻ എന്നാൽ അന്കാരമാകുന്ന 
ഇരട്ടിചന നരീകേി ജാനമാകുന്ന ചവളിച്ചചത്ത വിേ്യാർത്ികളിദലകേ് പകർന്നുനൽകുന്ന
വനാകണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണഗാഥയിചല നാരായണൻകുട്ടി എന്ന അദ്്യാപകൻ കുട്ടിയുചട 
ശരരീരത്തിചനയും വലംഗികതചയയുമാണ് ദനാകേി കാണുന്നത്. പാഠഭാഗം പഠിപെിക്കു
ദമ്പാൾ ദപാലം രതിക്രരീഡകചള കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അദദേഹം പ്തിപാേിക്കുന്നത്.

“്ി്്യതി കാമപി, ചുംബതി കാമപി, കാമപി രമയതം രാമാം’’5 
കൃഷ്ണചറെ രാസക്രരീഡകചളക്കുറിച്ചാണ് നാരായണൻകുട്ടി കൃഷ്ണയ്ക് പാഠം നടത്തിയിരന്നത്.

ശരരീരദത്തകോൾ മൂദന്നാ നാദലാ വയസ്സു കുട്ടിത്തമുള്ള മനസ്ിന് ഇചതാചകേ മനസ്ി
ലാകുദമാ എന്നതായിരന്നു അച്ഛചറെ സംശയം. എന്നാൽ അദദേഹം അന്ന് കൃഷ്ണയുചട മുറി
യിദലകേ് കയറിയദപൊൾ ഇറകേം കുറഞ്ഞ പാവാടയ്ക താചഴയുള്ള ചവളുത്ത തുടകളാണ് 
കണ്ത്. നരീറുന്ന അച്ഛചറെ മനസ്ിൽ അദപൊൾ തചന്ന അദ്്യാപകദനാട് ട്യൂ്ൻ പഠിപെി
കോൻ ഇനി വരണ് എന്നു പറയുകയും ചചയ്തു.

എന്നാൽ അദ്്യാപകചറെ വാക്കുകൾ വിശവേസിച്ച് കൂചടദപായ കൃഷ്ണയുചട മാനത്തി
നായി നാരായണൻകുട്ടികേ് കിട്ടിയ വില രണ്രലക്ഷം രൂപയായിരന്നു. ഇവിടം ചകാണ്ടും 
കൃഷ്ണയുചട ദനചരയുള്ള പുര്വർഗ്ഗത്തിചറെ ദനാട്ടങ്ങൾ തരീരന്നുണ്ായിരന്നില്ല. വാർത്ത
യുചട ആേ്യദപജിൽ തചന്ന ഇടംദനടിയ കൃഷ്ണദയാട് റിദപൊർട്ടർമാരചട ദചാേ്യങ്ങളും 
അസഹനരീയം തചന്നയായിരന്നു. ടൗണിദലകേ് അദ്്യാപകചറെ കൂചട ദപായദപൊൾ കണ് 
കാര്യങ്ങചളക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ് റിദപൊർട്ടർമാർക്കുണ്ായിരന്നത്.

“നാല്പത്തിചയാന്നു രാത്ികളിചല കഥകൾ അറിയാനുള്ള ഉത്കടമായ താല്പര്യം 
ചകാണ്ാവാം ദകാങ്കണ്ള്ള റിദപൊർട്ടർ മുദന്നാട്ടാഞ്ഞിരന്നു.’’6 കുട്ടി നിഷ്ളങ്കതദയാചട 
അവൾ കണ് കാര്യങ്ങളും തചറെ ദനചര ക്രൂരത കാട്ടിയവചരക്കുറിച്ചും (ക്രൂരതയാചണന്ന് 
അിറയാചത) റിദപൊർട്ടർമാദരാട് പറഞ്ഞു ചവച്ചു.

എന്നാൽ ഈ കഥാപാത്ങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണ്ന് യദശാേചയന്ന 
ദപാചലയായിരന്നു കൃഷ്ണയ്ക് അവളുചട അച്ഛൻ. റിദപൊർട്ടർമാരചട ദചാേ്യങ്ങളുചട ശരവർ
്ങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ തചറെ മകൾ ഇരിക്കുദമ്പാൾ അദദേഹം കാണുന്നത് അവളുചട നിഷ്
ളങ്കതചയയായിരന്നു.



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I number 1202

“ഞാൻ താളംതട്ടി ഉറകോറുള്ള നിചറെ കുഞ്ഞു തുടകൾ ഞാൻ എണ്ദതച്ചു കുളിപെിച്ച 
നിചറെ നനുത്ത ഉടൽ... ദചാേികോൻദപാലം ശക്ിയില്ലാചത അയാളുചട മനസ്ിൽ യദശാേ 
നിന്നു പുകഞ്ഞു എരിഞ്ഞു’’.7

“ ജുബ്യിട്ടവരം കണ്ട വച്ചവരം കളംകളം ് ർട്ടു ധരിച്ചവരമായ എത്ദയാ ദപരചട 
ആത്മഹത്യകളിൽ സവേയം തളർന്ന മകളുചട ഉടലിൽ ദനാകോൻ അച്ഛന് ഭയം ദതാന്നി’’.8

എഴുത്തുകാരിതചന്ന ആത്മഹത്യദയയും ചസക്ിദനയും ഒദര കൂട്ടിൽതചന്ന അടച്ചി
ട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഥയുചട ആേ്യഭാഗത്തുതചന്ന അതു വ്യക്മാക്കുന്നുണ്്. “കാമത്തിചറെ 
പാരമ്യത്തിൽ, രതിമൂർച്ഛയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ആത്മഹത്യ തചന്നയാണ് ’’—എന്നതാ
യിരന്നു അദ്്യാപകനായ നാരായണൻകുട്ടിയുചട പ്വചനം.

രതിമൂർച്ഛയിൽ, പിഞ്ചുവപതങ്ങൾ കിടന്നുപിടയുചമങ്കിൽകൂടിദപാലം, ചില പുര്
ന്മാരചട നാവിൽനിന്ന് ഒദര ഒരവാക്കുമാത്ദമ വരന്നുള്ളൂ. സുഭാ്്ചന്ദചറെ ‘തല്പം’ എന്ന 
കൃതിയിലം ഇത് പറഞ്ഞുവയ്കന്നുണ്്. “ഉരഞ്ഞു നരീറിയ ഇടതു കാൽമുട്ടിചറെ അസവോസ്്യ
ത്തിനിടയിലം ചനറിചകട്ട ഒരാൺ ദചാേ്യം വദള്ളാകോരനിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു—ോമ്പ
ത്യത്തിചല രസവിഹരീനമായ സുരതച്ചടങ്കളുചട ഒടുകേം, മുറചതറ്റാചത എന്നും ഭാര്യദയാട് 
ദചാേിച്ചിരന്ന അദത ദചാേ്യം : ‘സുഖം’.9 

ഇവചരല്ലാം കാണുന്നത് സ്ത്രരീയുചട ശരരീരം മാത്മാണ്. അവളുചട മനസ്ിചനയല്ല. 
എന്നാൽ മരീരയുചട ‘ആരാച്ചാരി’ൽ തചറെ ദനചര ചചയ് അതിക്രമങ്ങൾകേ്  വിധിചയഴുതുന്ന 
നായികചയയാണ് കാണുന്നത്. സാറാ ദജാസഫിചറെ ‘തായ് കുല’ത്തിൽ തചറെ മൂക്കും 
മുലയും മുറിച്ച പുര്വർഗ്ഗത്തിനു ദനചര ദക്രാധിതയാകുന്ന ശൂർപെണഖദയയും നമുകേ് 
കാണുവാൻ സാധിക്കും.

“മുറംദപാചല വിരിഞ്ഞ നഖങ്ങൾ കൂർപെികേണം. പൂദപാചല നനുത്ത കണ്കൾ മാന്തി
ചപൊളികേണം. ചവണ്ദപാചല ചകാഴുത്ത കവിളുകൾ കുത്തികേരീറണം. ശൂർപെണഖയുചട 
കണ്കളിൽ ഇടിവാൾ മിന്നി. നഖങ്ങളിൽ മിന്നലം തരീയും പാറി’’.10 പ്തികരണദശ്ി 
സ്ത്രരീയ്ക് നഷ്ചപെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിചറെ ചതളിവകളാണ് ഈ വരികൾ.

സ്ത്രരീകൾ തചറെ ദനചരയുള്ള അതിക്രമങ്ങചള ചചറുത്തു നില്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിചറെ 
ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കഥകചളാചകേ സാഹിത്യത്തിൽ ഉരത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്.

“സ്ത്രരീകൾ നിശ്ബ്ദരായിരന്നാൽ അവർ ചരിത്ത്തിനു പുറത്താകുന്നു’’.11 പുര്ൻ 
ദമധാവിതവേവാഴ്ചയുചട സൃഷ്ിയാചണന്ന സങ്കല്പം മാദറ്റണ് കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
 സ്ത്രരീയും പുര്നും തുല്യപേവി ദനടുന്നത് എദപൊഴാദണാ അദപൊൾ മാത്ദമ ഭാരതത്തിചറെ 
മഹതവേം ഒന്നുകൂടി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുല്യതയുള്ള ഒര പുത്തൻ സമൂഹത്തിചറെ 
സൃഷ്ിയായി നമ്മുചട ഭാരതം മാറുചമന്ന് ഒര ശുഭാപ്തി വിശവോസം നമുക്കുണ്ായിരികേണം. 
‘കൃഷ്ണഗാഥ’ദപാലള്ള കഥയിചല അദ്്യാപകനായ നാരായണൻകുട്ടി എന്ന പുര്ദലാക
ത്തിചറെ ദനാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷദനടാൻ, അച്ഛചനദപാലള്ള കരതലിചറെ ദനാട്ടങ്ങളിൽ 
നിലചകാള്ളാൻ സ്ത്രരീ സമൂഹത്തിനു കഴിയണചമങ്കിൽ ഭാരതരീയ ചിന്തകൾ മാദറണ്ിയി
രിക്കുന്നു.
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ആത്മകഥയിചല ചപചണ്ഴുത്ത്
ഗാർഗി. ആർ

മലയാള വിഭാഗം, ചസറെ് ചതദരസാസ് ദകാദളജ്, എറണാകുളം

സവോനുഭവാംശം അന്യരമായി പങ്കിടാനുള്ള വജവികതൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് ഓദരാ 
ആത്മചരിതവം പിറവിചകാള്ളുന്നത്. സവേജരീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിശകലനം ചചയ്് അവ 
സാമൂഹ്യമായ ഇടചപടലകൾകേ് സാധ്യമാകുന്ന രരീതിയിൽ പരിവർത്തനം ചചയ്യചപെടുദമ്പാ
ഴാണ് ആത്മകഥ ജനകരീയമാകുന്നത്. ആത്മകഥനങ്ങളുചട വ്യത്യസ്ത രചനാരൂപങ്ങളായ 
ആത്മകഥ, േിനസരികൾ, കത്തുകൾ, സ്മരണകൾ, വ്യക്ിചിത്ണങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാം 
ദചർത്ത് ആത്മാഖ്യാനങ്ങചളന്ന് ചപാതുവിൽ വിളികോം. ജരീവചരിത്ചത്തയും ആത്മകഥ
ചയയും ദവർതിരികോൻ ദനരിയ അതിർവരദമ്പയുള്ളു. പ്മുഖവ്യക്ി തന്നിൽ ചചലത്തിയ 
അനുഭവത്തിചറെ ദരഖചപെടുത്തലാണ് ജരീവചരിത്ചമങ്കിൽ പിന്നിട്ട ജരീവിതചത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
സവോത്മവിചിന്തനമാണ് ആത്മകഥ. അതായത്, ആഖ്യാതാവിചറെ സവേന്തം അനുഭവങ്ങളുചട 
തചന്ന ഒര പുനർവായനയാണ് ആത്മകഥാരചനചയന്ന പ്ക്രിയയിലൂചട സംഭവിക്കുന്നത്. 
ഇത്ചയാചകേ പ്ാധാന്യമവകാശചപെടാചമങ്കിലം ആവിഷ്രണത്തിൽ സംഭവികോവന്ന 
മറവിയും ജരീവിതത്തിചറെ മുദമ്പതചന്ന ആത്മകഥ രചിക്കുന്നതും സത്യചത്ത മറച്ചുചവച്ച് 
ചില പ്ദത്യക താല്പര്യങ്ങചള ഉയർത്തികോട്ടുന്നതും ആത്മകഥകളുചട പരിമിതിയിൽ 
നില്ക്കുന്നു. ഏചതാര ആത്മകഥയിലം രാഷ്ടരീയ-പ്ത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾ ഉണ്്. അവയുചട 
സാധ്യത/സാധുത എന്നിവചയ വിവരിക്കുകയും വിശേരീകരിക്കുകയുമാണ് ആത്മകഥയിലൂചട 
എഴുത്തുകാരൻ/എഴുത്തുകാരി ചചയ്യുന്നത.് അതിനുതകുന്ന ചതരചഞ്ഞടുപ്പും ഒഴിവാകേലമാണ് 
ആഖ്യാനരരീതിയിൽ ആത്മകഥാരചയിതാകേൾ പുലർത്തുന്നത്. ഈ ചതരചഞ്ഞടുപെിചനയും 
ഒഴിവാകേലിചനയും സവോധരീനിക്കുന്നത് സമുോയത്തിചറെ ചപാതുദബാധങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും 
മാമൂലകളുമാണ്. അനുഭവങ്ങളുചട ചപരകേംമൂലം അതിനകത്ത് തിരചഞ്ഞടുപെ് (selection)/
ചുരകേൽ (reduction) എന്നരീ തന്ത്രങ്ങൾ പ്ദയാഗികോൻ ആഖ്യാതാവ് നിർബന്ിതനാവക 
സവോഭാവികമാണ്.

ചപചണ്ഴുത്ത്
ആത്മകഥ എന്ന ഭദ്രമായ രചനാരൂപം ഏചറക്കുചറ പുര്ദകന്ദിതമാണ്. സ്ത്രരീകൾ 
സമൂഹത്തിദലകേിറങ്ങി വ്യത്യസ്തദമഖലകളിൽ ഇടചപടാൻ തുടങ്ങിയദതാചട സ്ത്രരീ സവേത
ന്ത്രവാേങ്ങൾ പ്ബലമായി മചറ്റല്ലായിടത്തുംദപാചല സ്ത്രരീ സാന്നിദ്്യം സാഹിത്യത്തിലം 
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ശക്മായി. അനുഭവത്തിചറെ തരീവ്രതയും ബന്ചപെടുന്ന സ്ലങ്ങളുചട വ്യാപനവം സ്ത്രരീകളിൽ 
പുതിചയാരവദബാധം സൃഷ്ിച്ചു. അദതാചട തങ്ങളുചട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുചവയ്കാനുള്ള താല്പര്യം 
ഇവരിൽ ഏറിയിരന്നു. ഈ ഒര സന്ദർഭത്തിലാണ് ചപൺആത്മചരിതങ്ങൾകേ് പ്സക്ി 
വരന്നത്. ഒര സ്ത്രരീകേ് സവേന്തം കഥപറയുന്നതിന് പലരരീതികൾ  ഉപദയാഗികോം. സവേന്തം 
ഭാ്യിലം വശലിയിലമുള്ള ആത്മകഥനം, ആത്മകഥയായി നാമകരണം ചചയ്യാചത 
അനുഭവങ്ങളുചടയും ജരീവചരിത്ത്തിചറെയും ദരഖരീയമല്ലാത്ത ആഖ്യാനം, മചറ്റാരാചള 
നിദയാഗിച്ച് കഥപറഞ്ഞ് ചകാടുത്തത് തയ്യാറാക്കുന്ന രരീതി എന്നിങ്ങചന. പുതിയ 
ആത്മകഥകൾ പലതും പകർത്തിചയഴുത്തിദറെതായ ഒര രരീതി അനുവർത്തിക്കുന്നതായി 
കാണുന്നുണ്.് ഇത്തരത്തിൽ പകർത്തിചയഴുത്തുകാരചറെ താല്പര്യങ്ങൾകേനുസരിച്ച ്ആത്മകഥ 
രചികേചപെടുദമ്പാൾ ഒരപദക്ഷ, അതിചറെ യഥാർത് അനുഭവതലം ലഭിച്ചിചല്ലന്നുവരാം.

സവേന്തം മദനാവ്യാപാരങ്ങൾ ഏറ്റവം നന്നായി ആവിഷ്രികോൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമം 
എന്നനിലയ്ക് ആത്മകഥയ്കള്ള പ്ാധാന്യം വിലയിരത്തുദമ്പാൾ സ്ത്രരീരചനകളുചട കാര്യത്തിൽ 
ജരീവചരിത്ത്തിൽ വരന്ന കുറവകചള തിരത്താനും സ്ത്രരീസവേതവേം കൂടുതൽ വ്യക്മായി 
അനാവരണം ചചയ്യാനും ആത്മകഥകൾകേ് കഴിയും. പുര്കാഴ്ചയ്ക് പുറത്തുള്ള സ്ത്രരീയുചട 
സവേയം കചണ്ത്തലിചറെ ആഖ്യാനമാണ് ചപൺമയുചട ആത്മചരിതങ്ങൾ. ചപാതുചവ 
സ്ത്രരീ ആത്മകഥനങ്ങൾ വവകാരികത കൂടുതലള്ളതാണ്. കുടുംബത്തിനു ദവണ്ി അവർ 
കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉപദയാഗിക്കുന്നു. പുര്ൻ ചപാതുഇടങ്ങളിലള്ള തചറെ സ്ാനം 
അടയാളചപെടുത്തുകയും തചറെ ജരീവിതവമായി ബന്ചപെട്ട സ്ത്രരീകചളക്കുറിച്ച് വളചര കുറവ് 
മാത്ം പറയുകയും ചചയ്യുന്നു. സ്ത്രരീ ആത്മചരിതങ്ങളിൽ സ്ത്രരീയുചട മാനസിക പ്ശ്നങ്ങൾ, 
വവകാരിക പ്ശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി പുര്ദലാകത്തിന് അജാതമായ മാനസിക ദലാകങ്ങൾ 
അവർ അനാവരണം ചചയ്യുന്നു. ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ, സദഹാേരൻ, മകേൾ തുടങ്ങിയവരചട 
ചപാതുപ്വർത്തനങ്ങചള പ്ശംസികോൻ സ്ത്രരീകൾ അവരചട ആത്മകഥകളിൽ മടിക്കുന്നില്ല. 
ചപാതുചവ ഏതുകാര്യവം തുറചന്നഴുതാൻ അവർ ശ്മിക്കുന്നുണ്്. കുടുംബചരിത്വം, പ്ാദേ
ശികചരിത്വം സമുോയചരിത്വം, രാഷ്ടരീയചരിത്വചമാചകേ ആത്മകഥ ചവളിചപെടുത്തുന്നു. 
ഏത് ോയക്രമവം, ഏത് ജാതിവ്യവസ്യും സ്ത്രരീകേ് പുര്ന് പിന്നിൽ മാത്മാണ് 
സ്ാനം നല്ിയചതന്നും സ്ത്രരീ ആത്മകഥനത്തിൽ പറയാചത പറയുന്നുണ്്. സ്ത്രരീചയഴുതിയ 
ആത്മകഥചയ പുര്ചനഴുതിയ ആത്മകഥയുമായി ദചർത്തു വായിക്കുദമ്പാൾ ഭാ്ാക്രമം, 
ആശയങ്ങളടങ്ന്ന രരീതി, ജരീവിത സമരീപനത്തിലള്ള വ്യത്യാസം, സ്ത്രരീപുര്ന്മാർ 
തമ്മിലള്ള വ്യത്യാസദത്താളം വലതാചണന്നു കാണാം. എസ്. ശാരേക്കുട്ടി എഴുതുന്നു ‘കരീഴ
ടക്കുന്നതിചറെ ആധികാരികത ആണിചറെ ഭാ്യിലണ്ാകുദമ്പാൾ തരണം ചചയ്യുന്നതിചറെ 
തകർച്ചയിലാണ് ചപചണ്ഴുതുന്നത്. ചരിത്ത്തിചറെ ഇടനാഴിയിചല ദതങ്ങളുകചളന്നും 
മറ്റും ചപണ്ിചറെ ആത്മകഥ വിദശ്ിപെികേചപെടുദമ്പാൾ സാമൂഹിക  വിപ്വത്തിചറെ 
തരീനാളമായി ആചണഴുതുന്ന ആത്മകഥചയ കാണുന്നതിചറെ കാരണം വി്യചത്ത 
സമരീപിക്കുദമ്പാഴുള്ള ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളാവാം’ (ശാരേക്കുട്ടി. എസ് 2007:24). 
ലിംഗദഭേം ആത്മകഥയുചട ആഖ്യാനത്തിൽ വരത്തുന്ന സവോധരീനം വളചര വലതാണ്. 
സ്ത്രരീചയഴുതുന്ന ആത്മകഥ പലദപൊഴും ചുറ്റുപാടുമുള്ള വലിയ ദലാകദത്തകോൾ തചറെ അനു
ഭവദലാകത്തിചറെ സാകല്യമാണ് ചിത്രീകരിക്കുക. ദലാകചത്ത വിശാലതകചളക്കുറിച്ചും 
ചരിത്ചത്തക്കുറിച്ചും ദബാധവതിയായിരിക്കുദമ്പാഴും വവയക്ികവം സവേകാര്യവമായ 
ദലാകചത്ത ഭ്രമണം ചചയ്യാനാണ് സ്ത്രരീഭാ്ണങ്ങൾ ശ്മികോറ്.

ആേ്യകാലത്തുണ്ായ സ്ത്രരീകളുചട ആത്മകഥകൾ പലദപൊഴും ഭർതൃചരിതത്തിൽ 
ഒതുങ്ന്ന പ്വണതയാണ് കാണുന്നത്. 1916-ൽ പ്സിദ്രീകൃതമായ ബി.കല്യാണിയമ്മ
യുചട വ്യാഴവട്ട സ്മരണകളിൽ ഉത്തമഭാര്യാസങ്കല്പചത്ത സാധൂകരിക്കുന്ന ജരീവിതമാണ് 
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ആവിഷ്രിച്ചിരിക്കുന്നത്. അകോമ്മ വർകേിയുചട 1114-ചറെ കഥ (1971) ജസ്റിസ് അന്നാ
ചാണ്ിയുചട ആത്മകഥ (1973) എന്നിവ ആേ്യഘട്ടത്തിചല ആത്മകഥകളിൽ ശ്ദദ്യമാ
യവയാണ്. 1973-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാധവിക്കുട്ടിയുചട ‘എചറെ കഥ’ സാഹിത്യദലാകത്ത് 
ദകാളിളകേമുണ്ാകേിയ ആത്മകഥയാണ്. ദകരളരീയ സമൂഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ആേർ
ശോമ്പത്യ സോചാര സങ്കല്പത്തിദനറ്റ ആഘാതമായിരന്നു ഈ കൃതി. വിപ്വകാരിയും 
സാഹിത്യകാരനുമായിരന്ന ചക. ബാലകൃഷ്ണചറെ സഹധർമ്മിണി ചന്ദികാബാലകൃഷ്ണചറെ 
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ‘ഓർമ്മയുചട ഓടക്കുഴലമായ് ’ (1978). ചക. ബാലകൃഷ്ണചന ദകന്ദരീക
രിച്ചുള്ളതാണ് ഓർമ്മകചളങ്കിലം അതിലൂചട ഗ്രന്ഥകാരിയുചട കുടുംബചരിത്ദത്താചടാപെം 
രാജ്യചരിത്വം സമുോയചരിത്വം അനാവൃതമാകുന്നുണ്്. ലരീലാോദമാേരദമദനാചറെ 
‘ദചട്ടചറെ നിഴലിൽ’ (1984) എന്ന ആത്മകഥയിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത് അവരചട ഭർത്താവം 
രാഷ്ടരീയ നായകനുമായിരന്ന ചക. ോദമാേരദമദനാനാണ്. മിസിസ്് എം.പി. ദപാളിചറെ 
‘എം.പി. ദപാൾ സ്മരണക’ളിൽ (1957) കാണുന്ന അവരചട ചിത്ം മിഴിവറ്റതാണ്. സി.ചജ.
ദതാമസിചനപെറ്റി പത്ി ദറാസി ദതാമസ് എഴുതിയ ഇവചനചറെ പ്ിയ സി.ചജ. (1970), 
പിതാവായ എം.പി. ദപാളിചനപെറ്റി അവർ തചന്ന എഴുതിയ  ഉറങ്ന്ന സിംഹം (1982) 
എന്നരീ പുസ്തകങ്ങളിൽ ദറാസി ദതാമസിചറെ ആത്മകഥാംശങ്ങൾ ഇടകലരന്നുണ്്. 
ദകശവദേവിചറെ പത്ി സരീതാലക്ഷിദേവ് എഴുതിയ ‘ദകശവദേവ് എചറെ നിത്യകാമുകൻ’ 
(1981) അവരചട പ്ണയകഥ മാത്മാണ് പറയുന്നത്.

മചറ്റാര പ്ധാനചപെട്ട ആത്മകഥ നക്ൽ വിപ്വകാരിയായിരന്ന അജിതയുചട ഓർമ്മ
ക്കുറിപ്പുകൾ (1982) ആണ്. നക്ലിസവമായി ബന്ചപെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ആവിഷ്രിക്കുന്ന 
ഈ ആത്മകഥയിൽ അവരചട യൗവ്വനം വചരയുള്ള ജരീവിതദമ ആവിഷ്രിക്കുന്നുള്ളു. 
ആനി തയ്യിലിചറെ ആത്മകഥയാണ് ഇടങ്ങഴിയിചല കുരിശ് (1990) ദപര് സൂചിപെിക്കും 
ദപാചല ഭൗതികവം ആദ്്യാത്മികവമായ അർത്ം ധവേനിപെിക്കുന്ന പ്തരീകങ്ങളാണ് 
ഇടങ്ങഴിയും കുരിശും എന്ന് മുഖവരയിൽ പറയുന്നുണ്്. സിസ്റർ ദമരി ചബനരീഞ്ജയുചട 
സാഹിത്യജരീവിതമാണ് വാനമ്പാടിയിൽ (1985) അനാവൃതമാകുന്നത്.

പൂർണ്രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരചന്നങ്കിൽ നദവാത്ാനസ്ത്രരീതവേത്തിചറെ ഉജ്വേലദര
ഖയാവമായിരന്ന ആത്മകഥയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജ്നത്തിചറെ ‘ആത്മകഥ
ചകോരാമുഖം’ (1979). എഴുപതു വയസ്് കഴിഞ്ഞതിനു ദശ്മാണ് അന്തർജ്നം സവേന്തം 
കഥചയഴുതുന്നത്. സി.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ മുപെത്തിയഞ്് വയസ്ിൽ ആത്മകഥ എഴുതാൻ 
ആവശ്യചപെട്ടദപൊൾ ജരീവിതം പരിപകവേമായും അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകളായും മാറിയിദട്ട 
എഴുതു എന്നു കരതിയ അന്തർജ്നത്തിന് സംഭവങ്ങചളയും അനുഭവങ്ങചളയും നിസ്ം
ഗതദയാചട ദനാകേികോണാനുള്ള പാകത വകവന്നദപൊൾ ഓർമ്മകളും േർശനശക്ിയും 
നഷ്ചപെട്ടു വരികയാചണന്ന യാഥാർത്്യം മനസ്ിലായി. അതുചകാണ്് അവർ പലദപൊഴായി 
എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ സമാഹരിച്ചുചവച്ചതാണ് ഈ കൃതി.

മലയാള ആത്മകഥയുചട ആേ്യേശകങ്ങളിൽ സ്ത്രരീകളുചട ആത്മകഥാഖ്യാനങ്ങൾ 
വിരളമാണ്. സ്ത്രരീ എഴുത്തുകാർ അധികമില്ലാത്തചതചന്തന്ന ദചാേ്യത്തിന് അന്തർജ്നം 
ഉത്തരം കചണ്ത്തുന്നത് ശ്ദദ്യമാണ്.

“വാസനയും, ഭാവനയും ഇല്ലാത്തതുചകാണ്ല്ല, സാഹചര്യങ്ങളുചട സമ്മർദേം ചകാണ്ാണ് 
അങ്ങചന വന്നചതന്ന് ഇദപൊൾ ചതളിയികേചപെട്ടിട്ടുണ്ദല്ലാ. ഭാരതത്തിൽ സവോതന്ത്ര്യം 
കൂടിയവരാണ് ദകരളസ്ത്രരീകൾ എന്നു പറയാറുണ്്. പദക്ഷ, ഇവിചടയും അവർ എന്നും 
സാഹിത്യ ദലാകത്തിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗകോരായിരന്നു. സാഹിത്യദത്താടടു
ക്കുവാൻ വിലക്കുണ്്. തരീണ്ലം, ചതാടരീലമുണ്് ” (ലളിതാബിംക അന്തർജ്നം 1979:92)
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അന്തർജ്നം ഇങ്ങചന എഴുതിയത് പുര് വിദേവേ്ം ചകാണ്ല്ല. പുര് സൃഷ്മായ 
മൂല്യങ്ങൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് ജരീവിക്കുന്ന സ്ത്രരീയ്ക് സവേന്തചമന്നാവകാശചപെടാ
വന്ന അനുഭവങ്ങദളാ, ജരീവിതദമാ സാഹിത്യത്തിൽ ആവിഷ്രികോൻ കഴിയാത്ത ഒര 
സാഹചര്യചത്തയാണ് ചവളിചപെടുത്തുന്നത്.

ആത്മകഥയുചട പുതുഇടങ്ങൾ
ആധുനികാനന്തര സാഹിത്യപശ്ാത്തലത്തിൽ അരികുകളിൽനിന്നും േളിത്- പ്ാ

ന്തവത്കൃത സാമൂഹികാന്തരരീക്ഷത്തിൽനിന്നും ആത്മകഥകൾ കയറി വരന്നതും അത് 
മുഖ്യധാരാസാഹിത്യദത്താട് സംവേിക്കുന്നതും നമുകേ് മാറ്റിനിർത്താനാവില്ല. പകവേത
യാർജ്ിച്ച എഴുത്തുകാരാവാൻ കാത്തുനി്കോചത രചനാദലാകദത്തകേ് വരന്നവരാണ് 
ഇവരിദലചറയും. ബഹിഷ്രണത്തിചറെയും പരീഡനത്തിചറെയും യാഥാർത്്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി 
കിടക്കുന്ന ഇവർകേ് അഭിപ്ായ-സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഉപാധി മാത്മാണ് 
സവേന്തം ജരീവിതം. ഇത്തരം കൃതികളിൽ സമകാലിക സമൂഹത്തിചല ദനരകചളപെറ്റിയുള്ള 
സങ്കല്പങ്ങചളയാണ് ഒരർത്ത്തിൽ ദചാേ്യംചചയ്യുന്നത്. പലദപൊഴും കരീഴാള-പ്ാന്തവ
ത്കൃത രചനകൾ എഴുത്തിചറെ തനത് വ്യവസ്ചയയും രരീതിചയയും തകിടം മറിക്കുന്നത് 
കാണാം. നളിനിജമരീലയും (ഒര വലംഗിക ചതാഴിലാളിയുചട ആത്മകഥ), സി.ചക.
ജാനുവം (സി.ചക. ജാനുവിചറെ ജരീവിത കഥകൾ), മയിലമ്മയും (മയിലമ്മ ഒര ജരീവിതം) 
അത്തരം ചപാളിചച്ചഴുത്തുകളാണ് നടത്തിയത്. ഇവിചട സ്ത്രരീയുചട ജരീവിതം പുര്നിലൂചട 
പകർത്തിചയഴുതചപെടുകയാണ്.

ആത്മകഥയുചട നിർമ്മിതിയിലൂചടയാണ് സ്ത്രരീയുചട അടുത്ത ഇരയാകേചപെടൽ. 
ഇത്തരത്തിൽ അപരാഖ്യാതാവ് ആഖ്യാനം ചചയ്യുകവഴി സവോനുഭവങ്ങളുചട തരീക്ഷ്ണത 
രണ്ിചലാന്നായി കുറയുന്നു. എഴുത്തിനകചത്ത വ്യക്ിയുചട ദക്ഷാഭം, പ്തിദരാധം, ദുുഃഖം 
തുടങ്ങി ഏചതാര വികാരദത്തയും ദകചട്ടഴുതുന്ന വ്യക്ിയാണ് എങ്ങിചന ഉപദയാഗികേണം 
എന്നു തരീരമാനിക്കുന്നത്. കൂട്ടിദച്ചർകേലകളും, കുറയ്കലകളും നടക്കുകയും ചചയ്യുന്നു. പദക്ഷ, 
വായികേചപെടുന്നത് വ്യക്ിയുചട അനുഭവങ്ങളായാണ്. നിർമ്മികേചപെടുന്ന വിപണിയുചട 
പദരാക്ഷമായ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ആത്മകഥ യാഥാർത്്യത്തിചറെ 
നിഴൽ മാത്മായി ചുരങ്ന്നു. തനതുഭാ്യിചലഴുതുകയും തനതു സംസ്ാരചത്ത ഊറ്റദത്താചട 
കാണുകയും ചചയ്യുന്ന ഒര രരീതിയും സമരീപകാല ആത്മകഥകളിൽ ചതളിയുന്നുണ്്.

ആത്മകഥകളുചട പുതുരരീതികളിൽ കാണുന്ന മചറ്റാര പ്ദത്യകത അതിചറെ സാഹി
ദത്യതരതയാണ്. സാഹിത്യത്തിചറെ സൗന്ദര്യത്തിനുമപ്പുറം അത് പ്ാമുഖ്യം നല്കുന്നത്. 
അനുഭവങ്ങളുചട ചതളിച്ചങ്ങൾ നല്ാനാണ.് ചുരകേത്തിൽ ജാനമണ്ഡലത്തിചറെ ഇന്നചത്ത 
പരിസരത്തിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങചളയും അറിവകചളയും വായിചച്ചടുക്കുദമ്പാൾ ആ 
അറിവം അനുഭവവം അതായി മാത്ം നി്കോചത വ്യത്യസ്തമായ ജാനമണ്ഡലത്തിദലക്കും 
സാമൂഹിക പരിസരദത്തക്കും വായനകോചര എത്തിക്കുന്നു.
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ചചദങ്ങാട്ടുമല: പരിസ്ിതിയും വികസനവം  
പ്തിദരാധതലങ്ങളും

സന്്യ വി.
ഗദവ്ക, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി

പ്കൃതിയിചല ജരീവസത്തചയ ഈശവേരാംശമായി കണ്് ആരാധിച്ചിരന്ന പ്ാചരീന 
ജനതയുചട പ്കൃതി സങ്കല്പനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി മനു്്യ-പ്കൃതി ബന്ത്തിചറെ 
നിഷ്ളങ്കതചയ തകർത്തുചകാണ്ാണ് അധിനിദവശ സംസ്ാരത്തിചറെ ദവരകൾ ദകര
ളത്തിചറെ മണ്ിലറയ്കന്നത്. പ്കൃതിക്കുദമലള്ള മനു്്യചറെ കടന്നുകയറ്റവം ചൂ്ണവം 
ഈചയാര സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത്. അദതാചട മനു്്യ-പ്കൃതി ബന്ത്തിചറെ 
സവോഭാവിക തനിമ നഷ്മായി. പാശ്ാത്യാധിനിദവശത്തിചറെ ഫലമായി മുതലാളിത്ത 
ആശയങ്ങൾ സ്ാപികേചപെടുകയും, പ്കൃതിദയാടുള്ള മനു്്യചറെ സമരീപനം ലാഭാധിഷ്ഠിത 
ദനാട്ടമായി മാറുകയും ചചയ്തു. നാഗരികസംസ്ാരം മനു്്യദകന്ദിതമായി പ്വർത്തിച്ചു
ചകാണ്് പ്കൃതിചയ ഈ ദകന്ദസങ്കല്പത്തിനു പുറത്ത് സ്ാനചപെടുത്തി. ഈ വിധത്തിൽ 
പ്കൃതി അന്യവൽകേരികേചപെട്ട ഘട്ടത്തിൽ പരിസ്ിതി േർശനം എന്ന ഒര സൗന്ദര്യശാ
സ്ത്രപദ്തി രൂപചപെട്ടു. 1962 ൽ പ്സിദ്രീകരിച്ച ദറച്ചൽ കാഴ് സചറെ വസലറെ് സ്ിംഗ് (Silent 
Spring) എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പാശ്ാത്യ ദലാകത്ത് പരിസ്ിതി പ്ശ് നങ്ങചളക്കുറിച്ചുള്ള 
ചർച്ചകൾകേ് തുടകേമിട്ടത്. 1980 കളിൽ സംഭവിച്ച വസലറെ് വാലി (Silent Valley) പ്ദക്ഷാ
ഭമാണ് ദകരളത്തിൽ പരിസ്ിതി ചിന്തകൾകേ് കാരണമായത്. ഇദതത്തുടർന്ന് മലയാള 
കവികൾ നടത്തിയ പ്തിദ്ധങ്ങൾ ഹരിതസൗന്ദര്യവരീക്ഷണത്തിചല ചരിത്ഘട്ടമായി 
ദരഖചപെടുത്തുന്നു. 

അധിനിദവശസംസ്ാരത്തിചറെ ചകടുതികദളാടു ചപാരതുന്ന പരിസ്ിതി ദബാധം 
ആധുനികതയിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ഉത്തരാധുനികതയിൽ ഇത് പ്തിദരാധത്തിചറെ സവേര
മായിത്തരീർന്നു. തമസ്രികേചപെട്ട ഇടങ്ങചള മുഖ്യധാരയിചലത്തികോനാണ് ഉത്തരാധുനിക 
സാഹിത്യസമരീപനങ്ങൾ ശ്മിക്കുന്നത്. പരിസ്ിതി തിരിച്ചറിയചപെടുന്നത് ഇത്തരത്തി
ലാണ്. വർത്തമാനകാല ജരീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏചറ ചർച്ചചചയ്യചപെടുകയും കൂടുതൽ 
ചിന്തകൾകേ് വഴിചയാരക്കുകയും ചചയ്യുന്ന വി്യമാണ് പരിസ്ിതി. 

ജരീവികളുചട നിലനില്പിചനയും വികാസചത്തയും സവോധരീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുചട 
സമാഹാരചത്തയാണ് പരിസ്ിതി എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജരീവികൾ പരസ്പരം 
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ചുറ്റുപാടുമുള്ള വജവാവജവഘടകങ്ങളുമായി നിരന്തരം  പ്തിപ്വർത്തിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുന്നു 
എന്ന പരിസ്ിതിയിചല സവോഭാവിക പ്തിഭാസത്തിനു വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്നത്, 
വികസനം (Development) എന്ന സങ്കല്പനദത്താചടയാണ്. പരിസ്ിതിയുചട സവേഭാവിക 
നിലനില്പ ് മനു്്യചറെയും ഇതര ജരീവിവർഗ്ഗങ്ങളുചടയും ജരീവചറെ നിലനില്പിന് ആവശ്യ
മാണ് എന്നതുദപാചല തചന്ന വികസനവം മനു്്യജരീവിത പുദരാഗതികേ് അത്യന്താദപ
ക്ഷിതമായ വസ്തുതയാണ്. പദക്ഷ, ഇദന്നാളം വികസനചമന്ന പ്ക്രിയ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് 
പ്കൃതിചയ ചൂ്ണം ചചയ്തുചകാണ്ടുള്ള ദനട്ടങ്ങൾ വകവരിക്കുന്നതിലൂചടയാചണന്നുള്ള 
യാഥാർത്്യവം വിസ്മരികോവന്നതല്ല. പ്കൃതിയും പ്കൃതിപ്തിഭാസങ്ങളും ജരീവദലാ
കചത്ത നിലനിർത്തുന്നത്, കൃത്യമായ ആവാസവ്യവസ്യ്കള്ളിൽ പരിസ്ിതിയുചട 
ആദരാഗ്യകരമായ സന്തുലനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലൂചടയാണ്. പ്കൃതിയിചല വിഭവങ്ങൾ 
മനു്്യചറെ അധവോനവം ബുദ്ിശക്ിയും ശാസ്ത്ര-സാദങ്കതിക വിജാനവം  ഉപദയാഗിച്ച് 
ജരീവികോനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അഥവാ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപെിക്കുക 
എന്നതാണ് വികസനം എന്ന പേം ചകാണ്് അർത്മാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽ 
പ്കൃതിചയക്കൂടി പരിഗണിച്ചുചകാണ്ടുള്ള വികസന പ്വർത്തനങ്ങൾകേ് യാചതാരവിധ 
നടപടികളും ഉണ്ാകുന്നിചല്ലന്നുമാത്മല്ല, നിരന്തര ചൂ്ണത്തിലൂചട മനു്്യൻ പരിസ്ിതി 
ദശാ്ണത്തിനുള്ള വകകൾ വരത്തുന്നുമുണ്്. 

മനു്്യചറെയും ഒപെം മറ്റു ജരീവിവർഗ്ഗങ്ങളുചടയും എണ്ം ക്രമാതരീതമായി വർദ്ിക്കു
ന്നദതാചടാപെം ഭൂമി/പ്കൃതി/പരിസ്ിതി/ വളരകദയാ വികസിക്കുകദയാ ചചയ്യുന്നില്ല. 
ദനചരമറിച്ച് ജനജരീവിതത്തിചറെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വനഭൂമികൾ ചവട്ടി നിരത്തചപെ
ടുന്നു. വികസനത്തിചറെ ഭാഗമായി (ജരീവിതസൗകര്യം ചമച്ചചപെടുത്തുകദയാ/സുഖസൗക
ര്യങ്ങൾ വർദ്ിപെിക്കുകദയാ ചചയ്യുക) കാടും മലകളും വകദയ്യറ്റം ചചയ്യചപെടുന്നു. തൽഫ
ലമായി മനുദ്്യതര ജരീവിവർഗ്ഗങ്ങൾകേ് (പക്ഷി-മൃഗാേികൾ) അവരചട ആവാസത്തിചറെ 
ഇടം നഷ്ചപെടുകയും ചചയ്യുന്നു. ഭൂമിയിചല ഇതര ജരീവജാലങ്ങളും പ്കൃതി തചന്നയും അരി
കുവത്കരികേചപെടുന്നത് മനു്്യദകന്ദിതവികസന തല്പരതയുചട ഭാഗമായിട്ടാണ്. സമകാ
ലികസാഹചര്യങ്ങളിൽ മനു്്യജരീവിതചപാതുമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുന്ന 
പ്ശ്നദമഖലകളുചട ഭൂരിഭാഗവം പാരിസ്ിതിക വി്യവമായി ബന്ചപെട്ടു കിടക്കുന്നു. 
മത്്യവിഭവങ്ങൾ കുറയുക, കാടുകൾ ചുരങ്ക (വനവിസ്തൃതി കുറയുന്നു) മരപ്ദേശം വിപു
ലമാവക, ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം താഴുക, അന്തരരീക്ഷ താപനില ഉയരക, സമുദ്രജലവിതാനം 
ഉയരക, ചകാടുങ്കാറ്റുകളും ഭൂചലനങ്ങളും ഉണ്ാവക തുടങ്ങിയവചയല്ലാം പാരിസ്ിതിക 
തകർച്ചയുചട സൂചനകളാണ്. 

വർദ്ിച്ചുവരന്ന പരിസ്ിതിപ്ശ്നങ്ങചള ദനരിടാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിചലന്നദപാചല 
ഇന്ത്യയിലം രൂപവത്കരിച്ച ചില നയങ്ങളുചട ഭാഗമായി 1981-ൽ തിവാരി കമ്മറ്റിയുചട 
റിദപൊർട്ടിചറെ ഫലമായി പരിസ്ിതിക്കും വനത്തിനും ഒര കമ്മറ്റിയുണ്ായി. മിനി്രേി 
ഓഫ് എൻവയൺചമറെ് ആൻഡ് ദഫാറസ്റ് സ് (MOEF). 1986-ൽ പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ 
നിയമമുണ്ായി. പ്ധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായി എൻവയൺചമറെ് പ്ാനിങ്ങ് കമ്മിറ്റി 
ഉണ്ായി. ഭരണഘടനയുചട ഏഴാം ച്ഡയുളിൽ പരിസ്ിതി സംരക്ഷണചത്ത കൺകററെ് 
ലിസ്റിൽ ഉൾചപെടുത്തി. എന്നിരന്നാലം, ദകരളത്തിൽ പരിസ്ിതിദബാധവം പരിസ്ിതി 
സംരക്ഷണ പദ്തികളും വളർന്നു വരന്ന സാഹചര്യങ്ങൾകേ് സമാന്തരമായി കരിങ്കൽ 
ഖനനം, മണൽവാരൽ തുടങ്ങിയ പ്കൃതിദൂ്ിത പ്വർത്തനങ്ങൾ തുടർകേഥയാകുന്ന 
േയനരീയാവസ് തചന്ന നിലനില്ക്കുന്നു. 

പ്കൃതി ചൂ്ണത്തിനും, അന്വം വിദവകരഹിതവമായ വികസന പ്വർത്ത
നങ്ങൾക്കുചമതിചര പരിസ്ിതിദപ്മികളും പ്കൃതി സംരക്ഷണസമിതിയും നടത്തുന്ന 
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പ്തിദരാധങ്ങൾചകോപെം സർഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യരംഗത്തുണ്ാകുന്ന ശക്മായ പ്തിദ്
ധസവേരങ്ങൾ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങചള പ്ക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നുണ്്. 

എഴുത്തിചനാപെം ആക്ടിവിസ്റ് കൂടിയായ ടി.പി. രാജരീവചറെ ചചദങ്ങാട്ടുമല (കവിത) പ്
കൃതിചൂ്കവർഗ്ഗത്തിചറെ വിദവകശൂന്യതയ്ക ദമചല പരിസ്ിതിദബാധത്തിചറെ പാഠങ്ങൾ 
തരീർകോനാണ് ശ്മിക്കുന്നത്. 

ദലാകാരംഭത്തിൽ
വേവത്തിചനാപെം 
നടന്നു വന്നതാണു ഞാൻ 
ഇവിചടചയത്തിയദപൊൾ 
ഈ ഭൂമിക്കും 
നിങ്ങൾക്കും 
എചന്ന കാവൽ നിർത്തി 
വേവം ദപായി, 
അന്നുമുതൽ 
നില്ക്കുന്ന നില്പാണ് ഇത്, 
കണ്ടയ്കാചത , തല ചായ്കാചത
ഉറങ്ങാചത 

വേവത്തിചറെ പ്തിരൂപമായി സവേയം സ്ാനചപെടുന്നുണ്് ചചദങ്ങാട്ടുമല. ദൂരമൂത്ത 
 മനു്്യചറെ വിദവകശൂന്യമായ പ്വർത്തികൾ വരത്തിവയ്കന്ന വിനാശങ്ങചളക്കുറിച്ച് 
ദവവലാതിചപെടുദമ്പാഴും പ്കൃതി അവനു ദവണ്ചതല്ലാം കരതിവയ്കന്നുണ്്. ദകാഴിദകോട് 
ജില്ലയിൽ ദകാട്ടൂർ എന്ന സ്ലത്ത് ചചദങ്ങാട്ടുമലയിൽ മഞ്ഞൾകൃ്ിയുചട മറവിൽ 
 നടക്കുന്ന കവോറി ക്ര്ർ യൂണിറ്റുകളുചട പ്വർത്തനമാണ് കവിതയ്ക് പശ്ാത്തലമാകുന്നത്. 
കൃ്ി പ്ാചരീന ദകരളത്തിചറെപാരമ്പര്യ-സാംസ്ാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുദപായ 
മനു്്യ ജരീവചറെയും ജരീവിതത്തിചറെയും തട്ടകമാണ്. ആധുനിക മനു്്യൻ വിലചയ്കടുക്കുന്ന
തും, വൻകപടതകൾകേ് മുഖം മൂടിയാക്കുന്നതും അത്തരം നന്മകചളത്തചന്നയാണ്. തനികേ് 
ജരീവിദകേണ്തിചറെ ആവശ്യകതചയ മുൻനിർത്തിയാണ് മനു്്യകുലത്തിചറെ ഏചതാര 
വികസനപ്വർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളതും നടന്നുചകാണ്ിരിക്കുന്നതും ചചദങ്ങാട്ടുമല 
ദനരിടുന്ന പാരിസ്ിതിക ചവല്ലുവിളികളും നാഗരിക മനു്്യചറെ കൂർമ്മബുദ്ിക്കുള്ളിൽ 
രൂപചപെട്ടുവന്നവ തചന്ന. മദറ്റചതാര പരിസ്ിതിപ്ശ്നംദപാചലദയാ അതിലപരിദയാ 
പ്കൃതി ദനരിടുന്ന വലിചയാര ചവല്ലുവിളിയായ ക്ര്ർ-കവോറി യൂണിറ്റുകളുചട പ്വർത്തനം 
വൻദതാതിൽ നടക്കുന്ന നാടായി ദകരളം മാറിയിട്ടുണ്്. 

മലകളും കുന്നുകളും ഭൂമിയുചട അഥവാ പ്കൃതിയുചട നചട്ടല്ലാണ്. ഭൂമിയുചട നചട്ടല്ല് 
തകർത്തുചകാണ്ാണ് നാഗരികമനു്്യൻ ജരീവിതം ആദഘാ്ിക്കുന്നത്. മലകളും, 
കുന്നുകളും പാറകളും തകർകേചപെടുദമ്പാഴുണ്ാകുന്ന ശൂന്യതയല്ല മറിച്ച് സമരീപപ്ദേശങ്ങ
ളിലണ്ാകുന്ന ജലക്ഷാമം, ഉരൾചപാട്ടൽ തുടങ്ങി പരിസ്ിതി ദനരിടുന്ന വി്യങ്ങളാണ് 
പ്ശ്നദമഖലകളായിത്തരീരന്നത്. ഒരടിദപാലം നടകോചത ഏതുകാലത്തും ദപായി വരന്ന 
മല വാദക്ാഡഗാമ കാപൊട് കപെലിറങ്ന്നതും ആയുധപ്പുരയ്ക് തരീയിട്ട് സാമൂതിരിയും 
സ്ത്രരീകളും കുട്ടികളും ആത്മാഹുതിചചയ്തും കാടുകളിൽ മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും നിലവിളിക്കു
ന്നതും അറബികേടൽ ദക്ഷാഭിക്കുന്നതുചമല്ലാം കാണുകയും ദകൾക്കുകയും ചചയ്യുന്നുണ്്. 
ചകാടുങ്കാറ്റിലലയാചത ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ പതറാചത മഴ നനഞ്ഞും മഞ്ഞും ചവയിലദമറ്റും 
മനു്്യവർഗ്ഗത്തിനുദവണ്ി നിലചകാള്ളുന്നുണ്്. ഒട്ടകങ്ങൾ മരദൂരങ്ങൾചകേന്നദപാചല 
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ഒരിറക്കുചവള്ളം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്കന്നുണ്് ജരീവദലാകത്തിനുദവണ്ി—ഇത് ചചദങ്ങാട്ടു 
മലയുചട മാത്ം അവസ്യല്ല. 

വേവത്തിചറെ ഉടൽതചന്നയാണ് 
എനിക്കും 
അതുചകാണ്ാണ് 
എചറെ മുറിവകൾ 
നിങ്ങൾ കാണാത്തത്. 
എചറെ മുറിവകൾ 
നിങ്ങൾ കാണാത്തത്. 
എചറെ ശബ്ദവം ഭാ്യും 
വേവത്തിദറെതു തചന്ന
അതുചകാണ്ാണ് 
ഞാൻ പറയുന്നതും 
നിങ്ങൾക്കു മനസ്ിലാകാത്തത്
എചറെ കരച്ചിൽ ദകൾകോത്തത്

ക്രിസ്തുവിചറെ ഉടൽ മുറിവകൾ കാണാത്ത, വാക്കുകൾ ശ്വികോത്ത ഒര ജനതചയദപൊചല 
ചചദങ്ങാട്ടുമലയുചട ക്ഷതങ്ങളും നാഗരികമനു്്യൻ കാഴ്ചയുചട മറവിൽ നിർത്തുന്നു. 
പ്കൃതിചയ ഈശവേരസങ്കല്പത്തിൽ ഭയഭക്ിദയാചട ദനാകേികേണ്ിരന്ന പ്ാചരീനജനത
യുചട ജരീവിതദബാധ്യങ്ങചള ആധുനികമനു്്യൻ തങ്ങളുചട ജരീവിതപരിസരത്തിൽ നിന്നും 
പുറംതള്ളികേഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്കൃതി മനു്്യനു ദവണ്ചതല്ലാം ഒരക്കുന്നു. വികസനങ്ങൾ
ക്കുദമൽ വികസനം നടത്തി നവദലാകം സൃഷ്ിക്കുന്ന മനു്്യൻ തിരിച്ച് ചൂ്ണത്തിചറെ 
ദലാകക്രമം തരീർക്കുന്നു. പ്സ്തുത ജരീവിത പരിദതാവസ്കൾക്കുള്ളിൽ, ദകരളരീയാന്തരരീക്ഷ
ത്തിചറെ ആവാസവ്യവസ്കചള തകിടം മറിക്കുന്ന പുദരാഗമനസങ്കല്പങ്ങചള പാരിസ്ി
തിക ദബാധതലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുനർവിചിന്തനം നടദത്തണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
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പ്ാച്ചിമട പ്തിനിധാനത്തിചറെ ദൃശ്യങ്ങൾ  
‘ദകാളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ

ഫൗസിയ പി.എ.
മലയാളവിഭാഗം, പനമ്പള്ളി ദകാദളജ് ,ചാലക്കുടി

സമകാലിക മലയാള സാഹിത്യം പ്ാന്തവത്കരികേചപെട്ടവരചട ജരീവിതാവിഷ്ാ 
രങ്ങൾകേ് ശ്ദദ്യമായ പരിഗണന നൽകിവരന്നതായി കാണാം. സാമൂഹിക സാംസ്ാ 
രിക പ്ശ്നങ്ങചള അവതരിപെിക്കുന്നതിന് സാഹിത്യം പലദപൊഴും  മാധ്യമമായിത്തരീർന്നിട്ടുണ്.് 
പരിസ്ിതി, സ്ത്രരീ, േളിത് സമരീപനങ്ങചള അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവദത്താചട സമരീപികോൻ 
സാഹിത്യരംഗം ശ്ദ്ചചലത്തുന്നുണ്്. 

പ്ാച്ചിമടയിൽ വാർ്ങ്ങദളാളം നടന്നുവന്ന ചകാദകോദകോള വിരദ് സമരത്തിചറെ 
പശ്ാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ കവിതയാണ് വിജയകുമാർ കുനിദശ്രിയുചട ‘ദകാളകൂടം’ 
ഭാ്ാതലത്തിലം ചിന്താതലത്തിലം കവിത പ്ാച്ചിമട സമരവമായി ബന്ചപെട്ട പ്ശ്നങ്ങ 
ചളയും പ്തിസന്ികചളയും നിരരീക്ഷിക്കുന്നു. ആദക്ഷപഹാസ്യത്തിചറെ സാധ്യതകൾ പ്ദയാ 
ഗികമായി അവതരിപെിക്കുന്ന കവിത ആന്തരികമായി സമരത്തിചറെ ഇരകൾചകോപെം 
നിൽക്കുന്നതാണ്.

ആദഗാള ബഹുരാഷ്ടകുത്തകകൾ പാരിസ്ിതികമായും വംശരീയമായും ഉയർത്തുന്ന 
ഭരീ്ണികൾ അനുേിനം സങ്കരീർണ്മായിചകോണ്ിരിക്കുകയാണ്. ജരീവിവർഗത്തിചറെ 
അടിസ്ാനാവശ്യങ്ങചളദപൊലം നിയന്ത്രണവിദധയമാകേി വിപണിവത്കരിക്കുക 
യാണ് കുത്തകകമ്പനികൾ കുടിചവള്ളത്തിനുദപാലം ദപറ്ററെ് വകവശചപെടുത്താൻ ശ്മി 
ക്കുന്ന ദുരവസ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നു. ഇത്തരം പ്ശ്നങ്ങദളാടുള്ള ബഹുമുഖ പ്തികരണ 
ങ്ങളിൽ സാഹിത്യത്തിചറെ സവോധരീനം പ്സക്മാണ്. കവിതയുചട ദപരതചന്ന വളചര 
ഉചിതമായികോണാം. ദകാളദപാലള്ള പാനരീയങ്ങളുണ്ാ ക്കുന്ന അപകടസൂചന ഇതിൽ 
വ്യക്മാണ്. പുരാണകഥയുമായി ബന്ചപെടുത്തിയാണ് ദകാളചയ അവതരിപെിക്കുന്നത്. 
പുരാണത്തിൽ പരാമർശികേചപെടുന്ന കാളകൂടം ചകാടും വി്മാണ്. കാളകൂടചമന്നത് 
“ദകാളകൂടചമന്നാകേി” കവി സമകാലികമാകേിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിചയ രക്ഷിക്കുന്നതിന് 
ജരീവജാലങ്ങചള രക്ഷിക്കുന്നതിന് പരമശിവൻ ദകാളകൂടമാണ് കഴിച്ചചതന്നും അപ്കാരം 
ദകാളകണ്ഠനായിത്തരീർന്നുചവന്നും കവി നിരരീക്ഷിക്കുന്നു. ദകാള വി്മാചണന്നും അത് 
മാനവരാശികോചക ആപത്താചണന്നുമുള്ള സൂചന ഇവിചടയുണ്്.
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“ദകാള തൻ ആദഗാള ദപറ്ററെ് ദേവന്മാർദകോ അസുരന്മാർദകോ 

ആസുര ബഹുരാഷ്ട കുത്തകദകോ?” (2004:60)

—ഇചന്നല്ലാ വസ്തുകേൾക്കും ദപറ്ററെ് വകവശചപെടുത്താനുള്ള ശ്മം നടക്കുന്ന കാലമാണ് 
പാലാഴി മഥനത്തിൽ കിട്ടിയ കാളകൂടം എന്ന വി്ം അസുരന്മാരചട നിദക്ഷപ മായിരന്നു. 
അത് ദേവഗണങ്ങൾകേ് ആപത്ത് വരണചമന്ന ഉദദേശ്യത്തിലായിരന്നു. ഇവിചട ദകാളയുചട 
ദപറ്ററെ് ബഹുരാഷ്ട കുത്തകകൾകോണ്. അവർ ആസുരശക്ികൾ തചന്ന യാണ്. അവദരാ
ടുള്ള ദേ്്യവം പരിഹാസവം പ്കടമാക്കുകയാണ് ‘കുത്തക’ എന്ന പേത്തിനുപകരം നായ 
എന്നർത്മുള്ള ‘കുത്ത’ എന്ന ഹിന്ദി പേത്തിലൂചട.

ദപാങ്ങച്ചചപെരമാകേളുചട പാനരീയമാണ് ദകാളചയന്ന് കവി കരതുന്നു. ദകാള 
ചയദപൊലള്ള പാനരീയങ്ങൾ ോഹശമനചമന്നതിലപരി ചപാങ്ങച്ചപ്കടനത്തിനാണ് പലരം 
ഉപദയാഗചപെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ചപരമാട്ടിയുചട മകേൾ വി്സഞ്ാരം ചകാണ്് എരി 
ചപാരിചകാള്ളുന്നു. പ്ാച്ചിമടയിചല ചപരമാട്ടി പഞ്ായത്തിലാണ് ചകാകേദകോളയുചട 
പ്ാറെ് പ്വർത്തിച്ചിരന്നത്. അവിചടയുള്ള ആേിവാസിജനതയുചട ജരീവിതം ചവള്ളം 
ലഭികോചതയും മറ്റും ദുരിതപൂർണ്മായ അവസ്യാണുണ്ായിരന്നത്.

പ്ാച്ചിമട സമരപ്വർത്തകയായിരന്ന മയിലമ്മയുചട വാക്കുകൾ ആ നാട്ടുകാർകേ് 
ദനരിദടണ്ിവന്ന ദുരവസ്ക്കുോഹരണമാണ്. ചവള്ളത്തിചറെ നിലവാരചത്തക്കുറിച്ച് 
അവർ പറയുന്നതിങ്ങചന: “കുടിയ്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല കുളിച്ചാല് മുടിചയാചകേ ഒട്ടും. പാത്ം 
ദമാറാചനടുത്താല് കചയ്യാചകേ ചചാറിച്ചിലം നരീറ്റലം ശാപൊട് ഉള്ളിചലത്തിയതിചറെ 
പിന്നാചല ചവളികേിരികോൻ ദതാന്നും. അത് കഴിഞ്ഞാല് വല്ലാത്ത ക്ഷരീണവം മയകേവം 
കണ്ിചറെ ദപാളയിചലാചകേ നരീരം വരം (മയിലമ്മ 2012:24).

ഒര ജനതയുചട ആദരാഗ്യം ചമാത്തത്തിൽ തകർകേചപെടാൻ ദകാളകേമ്പനി കാര 
ണമായിത്തരീരന്നു.  “വി്വളം വിളകൾകേ്, വി്ജലം മാനവകളകൾകേ് ” (2004:60)

ഇന്ന് വിളകൾകേ് പലതിനും രാസവളമാണ് പ്ദയാഗിക്കുന്നത്. ഇത് മണ്ം മനു 
്്യനുമുൾചപെടുന്ന പരിസ്ിതികേ് നാശം വരത്തുന്നതാണ്. രാസവസ്തുകേൾ കലർന്ന വളം 
വി്വളം തചന്നയാണ്. ദകാളകേമ്പനി അവരചട ദകാളനിർമാണത്തിചറെ അവശിഷ് 
ങ്ങളാണ് വളചമന്ന ദപരിൽ നാട്ടുകാർക്കു നൽകി അവരചട വിളകചളദപൊലം നശിപെികോനി 
ടയാകേിയത് പ്ാച്ചിമടയിചല ഭൂഗർഭജലം മുഴുവനായി ഊറ്റിചയടുത്ത കമ്പനി വളചമന്ന 
ദപരിൽ നൽകിയ വി്വസ്തുകേൾ പ്കൃതികേ് വളചരയധികം ദോ്ം ചചയ്യുന്നതായിരന്നു.

മനു്്യചര കളകളായി വലിചച്ചറിയചപെദടണ് പാഴ്സ്തുകേൾ മാത്മായി കാണുകയാണ് 
കുത്തകകേമ്പനികൾ. അവർ തങ്ങളുചട വിപണിയുചട ഉപദഭാക്ാകേളും ഇരകളുമായി 
മാത്ം മറ്റുള്ളവചര കാണുന്നു. മനു്്യചര കളകളായി കാണുന്നവർകേ് ലാഭം മാത്ദമ 
ലക്ഷ്യമുണ്ാകുകയുള്ളൂ.

ജലത്തിചറെ അടിസ്ാനദസ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ദപാലം ആഴത്തിൽ ജലമൂറ്റു 
ന്നതിനാൽ ഭൂഗർഭജലം വറ്റിചകോണ്ിരിക്കുകയാണ്. കുത്തകകൾക്കു മുമ്പിൽ കരീഴടങ്ങി 
നിൽദകേണ്ിവരികയാണ് പലദപൊഴും ഭരണകൂടം. പ്ാച്ചിമടദപാലള്ള സ്ലത്ത് പ്ാറെ് 
സ്ാപിക്കുന്നതിചനക്കുറിച്ച് ആേ്യഘട്ടത്തിൽ തദദേശിയരായ ആേിവാസികളുൾചപെചടയുള്ള 
വർകേ് ദവണ്ത് ധാരണയുണ്ായിരന്നില്ല. ജനങ്ങചള മിഥ്യാധാരണയിലകചപെടുത്താനാണ് 
കമ്പനി ശ്മിച്ചത്. കുത്തകകളുചട ദജാലിവാഗ്ദാനത്തിൽ പലരം ആകൃഷ്രായിരന്നു. 
കമ്പനിയിൽ ദജാലി ലഭിച്ചാൽ തങ്ങളുചട ബുദ്ിമുട്ടുകൾ അവസാനിക്കുചമന്ന് പലരം 
കരതി. പിന്നരീടുണ്ായ അനുഭവങ്ങളാണ് അവർകേ് സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻ ദപ്രണയായത്.
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മുമ്പ് ആദരാഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഒറ്റമൂലികൾ ഉപദയാഗിച്ചിരന്നു. അത് പ്കൃതി 
യിൽ നിന്നു തചന്നയുള്ള ഒറ്റമൂലികളായിരന്നു. ഇന്ന് ദകാളയും ചപപ്ിയും കുടിക്കുന്നതിലൂചട 
ആദരാഗ്യപരിപാലനമല്ല, ആദരാഗ്യപിണപാലനമാണ് നടക്കുന്നചതന്ന് കവി പരിഹ 
സിക്കുന്നു. ദകാള ചകാല്ലാനുതകുന്നതാചണന്ന് കവി നിരരീക്ഷിക്കുന്നു. 

യൂദറാപ്യനുോത്തദകോള 
ഇന്ത്യനുേകക്രിയാ,
ച്ചാകോല കുടിമകേൾകേില്ലാ 
കുടിനരീര് കുരതിയ്കണ്് ദകാളച്ചാറ് (2004:61)
യൂദറപ്യചറെ ദശ്ഷ്ഠമായ പാനരീയമാണ് ദകാള. അവനത് സമ്പാേ്യം ദനടിചകോടു 

ക്കുന്നു. ഇന്ത്യകോരന് അത് ഉേകക്രിയ (അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ) നടദത്തണ്തിനായിരിക്കുന്നു. 
സാധാരണകോരായ ജനങ്ങളിൽ തചന്ന പ്ാന്തവത്കരികേചപെട്ടവരായ ആേിവാസി ജനസമു 
ഹത്തിനാണ് ദകാളകേമ്പനിയുണ്ാകേിയ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതലം ഏറ്റുവാദങ്ങണ്ിവന്നത്. 
ജരീവചറെ നിലനില്പിനുതചന്ന അനിവാര്യമായ ശുദ്ജലം ഇവിചട ലഭ്യമല്ലാതാകുന്ന ദുര 
വസ്യാണവർക്കുണ്ായിരന്നത്. കുടിലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരചട കുടിനരീര് ഇല്ലാ 
താകേിയുണ്ാക്കുന്ന ദകാളച്ചാറ് കുരതി നൽകാനാണുതകുന്നചതന്ന് കവി ആദക്ഷപിക്കു 
ന്നു. അദതാചടാപെം ദകാളച്ചാറ് കുടിച്ചാൽ ജരീവൻ തചന്ന കുരതി ചകാടുദകേണ്ിവരചമന്ന 
ധവേനിയും ഇതിലണ്് ദകാള ദപാലള്ള വസ്തുകേളുണ്ാക്കുന്ന അപകടം ചചറുതല്ല. ഇവയിൽ 
വി്ാംശമുചണ്ന്ന വാർത്തകൾ പലദപൊഴും തമസ്രികേരികേചപെടുന്നു

“ദ്രുതവാട്ടമൃതികേ് ചപാട്ടാസ്യം 
സയവനഡ് തവണ വ്യവസ്യിൽ 
മാട്ട് മാരണ ദസാദമാ്ൻ 
അറുചകാലയ്ക് ദകാളദകേളി (2004:61)

വളചര ചപചട്ടന്നുള്ള മരണത്തിന് ചപാട്ടാസ്യം സയവനഡ് ഉപദയാഗിക്കുന്നു. നാവിൻ
തുമ്പിൽ അത് സ്പർശിക്കുന്നതു തചന്ന മരണകാരണമായിത്തരീരാം. സാവധാനത്തിൽ 
ഇഞ്ിഞ്ായി ചകാലനടത്തുന്നതിന് ദകാള ഉപദയാഗികോം. ഇതിചറെ ഉപദയാഗം അല്പാ
ല്പമായി അപകടമുണ്ാക്കുന്നു. അറിയാചത നടത്തുന്ന ആഭിചാരക്രിയകൾ ദപാചലയാണ് 
ദകാളയുചട ദകളികൾ. ദകാളയുണ്ാക്കുന്ന ശാരരീരിക പ്ശ്നങ്ങൾ ഇവിചട സൂചിതമാണ്.

പ്ാച്ചിമട ദകാളകേമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള മാരകമായ മലിനാവശിഷ്ങ്ങൾമൂലം 
വൻദതാതിൽ ജലമലിനരീകരണം നടക്കുന്നു. ഇവിചട കവി പരിഹാസപൂർവ്വം പറയുകയാണ് 
വി്വളം തിന്ന് ദകാളയുചട കുരതിനരീര് കുടിച്ച് പ്ാച്ചിമടയിദലകേ് മടങ്ങാചമന്ന് അവി 
ചടയും ദകാളമയം തചന്നയാണ് കാര്യങ്ങൾ. മൂന്നാംദലാക കരീടത്തിന് ആദഗാളരീകരണ 
രാജകരീയ സവേർഗാദരാഹണത്തിന് ദകാളയിലൂചട വഴി ചതളിയുന്നുചവന്ന് കവി പരിഹസി 
ക്കുന്നു. വി്വായു ശവേസിച്ച് വി്ജലം കുടിച്ച് രാജകരീയമായിത്തചന്ന മൂന്നാം ദലാക ജരീവി 
കൾകേ് മൃതിയടയാം എന്ന കവിയുചട പരിഹാസത്തിചറെ മൂർച്ച ആദഗാളരീകരണത്തിചറെ 
ദുരവസ്കളിദലകേ് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.

“കുടുംബാസൂത്ണ േിവ്യഔ്ദധ 
പിറവിചപൊരളിചന ചചരിദപൊദള 
പിറദന്നചരയുരകേി ചകാല്ലുദന്നാദള 
ദകാളമയാദമ്മ വണങ്ദന്നൻ! (2004:61)

ഭാവിതലമുറയ്കവചര ദകാള പലതരം ഭരീ്ണികളുയർത്തുന്നു. വരം തലമുറയുചട ജനനചത്ത 
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തചന്ന തടയാനിടയാക്കുന്നതാണിത്. ജനിച്ചവർദകോ അപകടമുണ്ാക്കുന്നു. അങ്ങചനയുള്ള 
ദകാളമോമ്മചയ (യൂദറാപ്യൻ ഉത്പന്നചത്ത വണങ്ന്നതിൽ കവിയുചട പ്തിദ്ധ 
ധവേനികൾ ഇവിചട മുഴങ്ന്നു. ദകാളമോമ്മ അത് യഥാർത്ത്തിൽ നമ്മുചട സംസ്ാരചത്ത 
നശിപെിക്കുകയാണ്. സവോഭാവികമായി പ്കൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരന്ന പാനരീയങ്ങചള 
ഉദപക്ഷിച്ച് ബഹുരാഷ്ടകുത്തകകൾ ഉപദയാഗിക്കുന്ന പാനരീയങ്ങൾകേടിമയാകുന്നതിലൂചട 
നിരവധി അപകടങ്ങചള ക്ഷണിച്ചുവരത്തുകയാചണന്ന ചകാദളാണിയൽ അധിനിദവശ
ത്തിചറെ നവരീനരൂപമാണ് ദകാളമോമ്മയുചട രൂപത്തിൽ പ്ത്യക്ഷചപെടുന്നത്. വനനശരീ 
കരണം വഴി വരൾച്ചകൾ ജലമലിനരീകരണത്തിനും വഴിചയാരകേിയ സാമാജ്യതവേം ഇന്ന് 
ഭൂഗർഭജലവം ചകാള്ളയടിക്കുകയാണ്.

‘ദകാളകൂടം’ എന്ന കവിത സമകാലിക സാമൂഹിക-പാരിസ്ിതിക ദുരന്തത്തി ചനതിചര 
ശക്മായി പ്തികരിക്കുന്നതായി കാണാം. ആദഗാളരീകരണത്തിചറെ ഫലമായു ണ്ായ 
നവരീന കുത്തകകമ്പനികളുചട കടന്നുകയറ്റം േളിത് പരിസ്ിതി പ്ശ്നങ്ങചള സങ്കരീർണ് 
മായി ബാധിച്ചതായി വ്യക്മാണ്. പരിസ്ിതി ചൂ്ണത്തിനുള്ള ഒര ഉപദഭാഗവസ്ത 
ചവന്ന നിലയിൽ പരിണമിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പരിസ്ിതികേ് ദനരിദടണ്ി വരന്ന 
പ്ത്യാഘാതങ്ങൾകേ് പരിസ്ിതിചയ ആശ്യിച്ച് അതിദനാട് സമരസചപെട്ട് ജരീവി 
ക്കുന്ന ആേിവാസികളടകേമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഇരയായിത്തരീരന്നു പ്ാച്ചിമടയിൽ.
മയിലമ്മചയദപൊലള്ളവരചട ജരീവിതകഥകൾ നല്കുന്ന പാഠവം ഇതു തചന്നയാണ്. മുഖ്യ
ധാരാസാഹിത്യത്തിൽ പ്സക്മായ രരീതിയിൽ ഈ കവിത ചർച്ച ചചയ്യചപെട്ടിചല്ലങ്കിലം 
ആദഗാള ബഹുരാഷ്ടകുത്തകകളുചട സാമൂഹിക പാരിസ്ിതികചൂ്ണത്തിചറെ ഭരീകരത 
അനാവരണം ചചയ്യാൻ ഈ കവിതയിലൂചട വിജയകുമാർ കുനിദശ്രികേ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.
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സുഗതകുമാരികേവിതയിചല സ്ത്രരീ ഇടങ്ങൾ
അഞ്ജലി എ.

ഗദവ്ക, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി 

കാല്പനികവം സാമൂഹികവമായ തലങ്ങൾ പ്ദമയമാകുന്ന കവിതകളാണ് സുഗതകു
മാരി എഴുതുന്നത്. ആ കവിതകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവം സ്ത്രരീ ഇടചത്തക്കുറിച്ച് പ്തിപാേിക്കുന്നവ 
യാണ്.പുര്ാധിപത്യത്തിന് കരീഴിൽ എരിഞ്ഞമരന്ന സ്ത്രരീജരീവിതം സ്ത്രരീയുചട ഇടം 
നിർവചിക്കുന്ന പുര്ൻ എന്നരീ പ്ശ്നങ്ങചള ദുുഃഖസാന്ദമായ വരികളിലൂചട കവിതയിൽ 
അവതരിപെിക്കുന്നു. സുഗതകുമാരി പുര്ാധികാരത്തിചനതിചര പ്തിദരാധിച്ചുചകാണ്് 
സ്ത്രരീകളുചട ഇടത്തിനുദവണ്ി കവിതയിലൂചടയും പ്വർത്തനങ്ങളിലൂചടയും ചപാരതുന്നുണ്്. 
സ്ത്രരീ ഇടചത്ത കവിതയിൽ എങ്ങചന സുഗതകുമാരി ആവിഷ്രിക്കുന്നു എന്ന് അദനവേ്ി
ക്കുവാനാണ് പ്ബന്ത്തിലൂചട ശ്മിക്കുന്നത്.

സുഗതകുമാരിയും കവിതയിചല ഇടചപടലകളും
മലയാളത്തിൽ കാല്പനിക ഭാവമുള്ളതും സാമൂഹിക പ്ദമയം ഉള്ളടങ്ന്നതുമായ കവിത

കചളഴുതുന്ന ചചയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി കവിതകളിലൂചടയല്ലാചത സാമൂഹിക 
വിമർശനരംഗത്ത് ഇവർ സജരീവ് മായി ഇടചപടുന്നു. ആേ്യകാലചത്ത സുഗതകുമാരിയുചട 
കവിതകൾ കൂടുതലം സവേകാര്യാനുഭവങ്ങളും ഭാവതരീവവമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളായിരന്നു. 
അവരചട പി്കോലകവിതകൾ സമകാലിക സാമൂഹിക രാഷ്ടരീയസംഭവങ്ങദളാട് ശക്മായി 
പ്തികരിക്കുന്നു. തുലാവർ്പെച്ചി, ആന, രാത്ിമഴ, മുത്തുച്ചിപെി, പാവം മാനവഹൃേയം, 
മരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആേ്യകാല കാല്പനിക കവിതകളായി അറിയചപെടുന്നത്. സ്ത്രരീ, 
പരിസ്ിതി എന്നരീ വിഭാഗങ്ങൾ ദനരിടുന്ന ചൂ്ണങ്ങൾ പി്കോലകവിതകൾ അടയാള
ചപെടുത്തുന്നു. കുറിഞ്ഞിപ്പൂകേൾ, വസലറെ് വാലി, വനിതാകമ്മരീ്ൻ, അട്ടപൊടിചയ സവേപ്നം 
കണ്ടു ഞാനിന്നും വസലറെ് വാലിയിൽ വരീണ്ടും അഭയാർത്ിനി, വനദരാേനം എന്നിവ 
സാമൂഹിക പ്ദമയം വകകാര്യം ചചയ്യുന്ന കവിതകളാണ് ഇന്നും ഇത്തരം വി്യം പ്ദമ
യമായി വരന്ന കവിതകൾ സുഗതകുമാരിചയഴുതുന്നുണ്്. സുഗതകുമാരിയുചട കവിതകൾ 
പരാഗദരണുകേൾ ചകാണ്് ഹൃേയഭിത്തികളിൽ നടത്തുന്ന ചിത്രചനചയ ഓർമ്മിപെിച്ചു. 
മുറിദവറ്റ കരളിൽ നിന്നുവരന്ന ദചാരചകാണ്് കരാള ജരീവിതദൃശ്യങ്ങൾ വരയ്കന്ന സിദ്ിയും 
പിന്നരീട് ശ്ദ്ിച്ചു (എം. ടി.വാസുദേവൻ നായർ, 2016:66). മുത്തുച്ചിപെി (1961), സവേപ്ന
ഭൂമി(1967), പാവം മാനവഹൃേയം(1968), ഇരൾച്ചിറകുകൾ(1969), രാത്ിമഴ(1977)
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അമ്പല മണി (1981 തുലാവർ്പെച്ച (1990), രാധചയവിചട (1995),ദേവോസി (1998) 
എന്നിവ സുഗതകുമാരിയുചട പ്ധാനചപെട്ട കവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ്.

വികാരപരത, ആേർശത്തിചറെ തലം ദതടുന്ന പ്ണയം പ്കൃതിദയാടുള്ള ആഭിമുഖ്യം 
എന്നിങ്ങചന നിരവധി കാല്പനികമായ പ്ദത്യകതകൾ സുഗതകുമാരി കവിതകളിലണ്്. 
മഴ,നിലാവ് എന്നരീ ബിംബങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ചുചകാണ്് വി്ാേഭരിതമായ വവകാരിക 
ദലാകചത്ത ദകന്ദരീകരിക്കുന്ന അവസ്കളാണ് സുഗതകുമാരിയുചട കവിത.ആേർശാത്മകത
ദയാട് അടുത്തുനില്ക്കുന്ന പ്ണയഭാവമാണ് കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്. ഇദതാചടാപെം 
പ്കൃതിയുചട സൂക്ഷഭാവങ്ങളും കവി പകർത്തുന്നു.

എഴുത്ത് എഴുത്തുകാരചറെ/എഴുത്തുകാരിയുചട കലാപരമായ ആവിഷ്ാരമാണ്. 
എഴുത്ത് ജരീവിതവം ചരിത്വം വിനിമയം ചചയ്യുന്നു. വർഗ, വർണ ഘടനകൾ അതിരകൾ 
നിർമ്മിച്ച് സാമൂഹികാവസ്യിൽ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്നവനും സമരം ചചയ്യുന്നവനുമാ
യിരന്നു. ദേശത്തിചറെ സവോതന്ത്ര്യപ്ഖ്യാപനങ്ങദളാചടാപെം അസമതവേവം അനരീതിയും 
നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിചറെ പ്ശ്നങ്ങൾ എഴുത്തുകാരചറെ പ്ഥമപരിഗണനകളാണ്. അവയിചല 
സജരീവമായ ഇടചപടലിചറെ ഭാഗമാണ് എഴുത്ത് (പി.ചക. രാജദശഖരൻ, 1999:47).എഴുത്ത് 
അവകാശമാണ്. ആത്മസംതൃപ്തിയ്കദവണ്ി ചചയ്യുന്നതാണ് എഴുത്ത്. അചതാര ദപാരാട്ട
മാണ്. സാമൂഹിക-സാംസ്ാരിക പ്ശ്നങ്ങൾചകേതിചരയുള്ള പ്തികരണമാണ്. എഴുത്ത് 
ക്രിയാത്മകമാണ്. അത് വായനകോചര ആകർ്ിക്കുന്നതാകണം. ജരീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ഊറിക്കൂടുന്ന സംസ്ാരത്തിചറെ അടിത്തറയിലാണ് സാഹിത്യം എടുചത്തറിയചപെ
ടുന്നത്. എഴുത്തുകാരചറെ പ്യത്ത്തിചറെ പ്തിഫലമാണ് സാഹിത്യപ്വർത്തനം(എം. 
ദതാമസ് മാതയു, 2011: 48). സുഗതകുമാരിയുചട കവിതകൾ ഇത്തരം പ്യത്ത്തിചറെ 
പ്തിഫലമാണ്.

സാഹിത്യരംഗത്ത് സ്ത്രരീയുചട ഇടം ഉറപെികോൻ ചില സോചാരനിബന്നകൾ 
പാലികേണചമന്ന സദന്ദശം നിലനിന്നിരന്നു. എന്നാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിചറെ 
എല്ലാ ശാഖകളിലം സ്ത്രരീ സാന്നിദ്്യം ഇന്ന് വർദ്ിച്ചുവരന്നു. പ്സാധനരംഗത്ത് സ്ത്രരീയുചട 
എഴുത്തിന് ഇന്ന് വിലയുണ്്. സർകോർ/സർകോദരതര പുരക്ാരങ്ങൾ ദനടുന്നതിൽ സ്ത്രരീകൾ 
മുദന്നറിയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യവിപണി സാഹിത്യചപാതുമണ്ഡലം എന്നരീ ഇടങ്ങളിചലല്ലാം 
സ്ത്രരീകളുചണ്ങ്കിലം പുര്ന്മാരചട ഇടമായിത്തചന്ന സാഹിത്യരംഗചത്ത ദനാകേികോ
ണാനുള്ള ശ്മങ്ങൾ അപൂർവ്വമല്ല. പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചറെ അവസാനേശകങ്ങളിൽ 
ദകരളത്തിൽ രൂപചപെട്ടുവന്ന സാഹിത്യചപാതുമണ്ഡലം പുര്ദകന്ദിതമായിരന്നു. എഴുത്ത്, 
വായന, വിമർശനം, പ്സാധനം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിച്ചത് 
പുര്ന്മാർ മാത്മായിരന്നു. സാഹിത്യപ്മാണങ്ങദളാടും മത്രങ്ങദളാടും എതിരിട്ടും സന്ി 
ചചയ്തും എഴുത്തുകാരികൾ സവേന്തം മാർഗ്ഗം ചവട്ടിത്തുറന്നു. എഴുതുന്ന വ്യക്ിചയ പുര്നായും 
എഴുതചപെടുന്ന കൃതിചയ സ്ത്രരീയായും സങ്കല്പിക്കുന്ന രരീതി ഇകോലത്തും തുടരന്നുണ്്. നദവാ
ത്ാനകാല സങ്കല്പന പ്കാരം സ്ത്രരീകളുചടദമൽ ആദരാപികേചപെട്ട സഹജവാസനകളിൽ 
പലതും സാഹിത്യത്തിനുമുണ്ായിരികേണചമന്ന നിർദദേശം അകോലത്തുണ്ായിരന്നു (ചജ.
ദേവിക 2015:പുറം 8). പുര്ദനാചടാപെം ദതാദളാടുദതാളുരമ്മിനിന്നുചകാണ്് എവിചടയും 
ചപാരതുവാനാണ് സ്ത്രരീകൾ ഇന്ന് സന്നദ്കളായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എഴുതുന്നത് 
പുര്നും എഴുതചപെടുന്നത് സ്ത്രരീയുമാകുദമ്പാൾ എഴുതുന്ന സ്ത്രരീയിൽ പുര്തവേം ആദരാ
പികേചപെടുന്നു. അഥവാ എഴുതുന്ന സ്ത്രരീ പുര്ഗുണമുള്ളവളായി എണ്ചപെടുന്നു. എന്നാൽ 
പുര്ചറെ നില സവേരീകരിച്ചു ചകാണ്ടുമാത്ദമ സ്ത്രരീകൾകേ് ഉന്നതസാഹിത്യത്തിൽ ഇടം 
ദനടാനാകൂ എന്ന ധാരണചയ ഇത്തരം പുനരാവിഷ്രണങ്ങൾ അധികചമാന്നും ഉലച്ചില്ല.
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സ്ത്രരീഗുണങ്ങൾചകാണ്് തൃപ്തിയടയാത്തവരം ആധുനിക സാഹിത്യരചനയ്ക് ആവശ്യമായ 
സാമൂഹ്യവൽകേരണം ദനടിയവരമായ സ്ത്രരീകൾകോണ് സാഹിത്യരംഗത്ത് പ്ദവശികോ
നാവക എന്ന് പ്ഖ്യാപികേചപെട്ടു. സാമുോയിക സവോതന്ത്യം സ്ത്രരീകൾകേില്ലാത്തതുചകാണ്് 
ദപാരായ്കളുണ്ായിരന്നു. സ്ത്രരീയ്ക് സഹജമായ വാസനകളുചണ്ന്നും സാഹിത്യനിർമ്മാണം 
അവർകേ് വശമാകാൻ സാദ്്യതയുചണ്ന്നുമുള്ള വരീക്ഷണവം അകോലചത്ത സാഹിത്യ 
ചർച്ചകളിൽ സ്ത്രരീകൾ ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നു. അതായത് സരസമായ വാക്കുകളിലൂചട 
പുര്ചന ദനർവഴികേ് നയിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രരീ ധർമ്മചമന്നും അതിന് സമാനമായ ധർമ്മ
മാണ് സാഹിത്യത്തിദറെചതന്നും വന്നദപൊൾ അവരചട അനുഭവപരിധിയുചട ദപാരായ് 
സാഹിത്യരംഗപ്ദവശത്തിന് തടസ്മായിക്കൂചടന്ന അഭിപ്ായം പലരം മുദന്നാട്ടു  ചവച്ചു.
വസ്ത്രണഗുണങ്ങചള പ്സരിപെിക്കുന്ന എഴുത്താകണം സ്ത്രരീകളുദടചതന്നും അഭിപ്ായങ്ങളു 
മുണ്ായിരന്നു. ഇത്തരം ധാരണകചളയും പ്തിസന്ികചളയും അതിജരീവിച്ചു ചകാണ്ാണ് 
എഴുത്തുകാരികൾ മലയാളസാഹിത്യരംഗത്ത് ഇടം കചണ്ത്തിയത്. രാഷ്ടരീയ എഴുത്തിനും 
അത്തചന്ന പുര്ദകന്ദിതമായ ആധുനികതാപ്വണതകൾക്കും കരീചപെടാചത സവേന്തം 
നില കചണ്ത്താനാണ് എഴുത്തുകാരികൾ ശ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലളിതാംബിക അന്തർജനം 
സരസവേതിയമ്മ, മാധവിക്കുട്ടി, സുഗതകുമാരി, സാറാദജാസഫ് എന്നരീ എഴുത്തുകാരികൾ 
ഇത്തരം പ്തിസന്ികദളാട് ചപാരതിനിന്നുചകാണ്് പ്തികരണങ്ങളുചടയും പ്ദചാേ
നങ്ങളുചടയും ഫലമായി സാഹിത്യരംഗത്ത് ഇടം ദനടിയവരാണ്

സ്ത്രരീ ഇടങ്ങൾ
കുടുംബം ചപാതുഇടം എന്നിങ്ങചന രണ്് ഇടങ്ങളാണ് പ്ധാനമായും സമൂഹത്തിലള്ളത്. 
ഒര വ്യക്ികേ് സ്ത്രരീ/പുര്ൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചചയ്യാൻ അനുവേികേചപെടുന്ന സ്ലം/
സവോതന്ത്ര്യം/അളവ് ആണ് ഇടം (സുജ സൂസൻ ദജാർജ്, 2010:9). ഈ അർത്ത്തിൽ 
ഉപദയാഗിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഇന്ന് ജനാധിപത്യപരമല്ല. ഇത് സവോതന്ത്ര്യവം സുരക്ഷയും 
നിദ്ധിക്കുന്നു. ബലാൽസംഗം, വലംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രരീധനമരണം തുടങ്ങിയ വി്യങ്ങൾ 
സമൂഹത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ാകുന്നത് സ്ത്രരീ ഇടങ്ങൾ നഷ്ചപെടുന്നതുചകാണ്ാണ്. സ്ത്രരീകൾ 
പുര്ാധിപത്യത്തിന് കരീഴിൽ അടുകേളയിലം കിടപ്പുമുറിയിലം ചഞരിച്ചമർത്തചപെടുന്നു. 
ചപാതുയിടത്തിചല സ്ത്രരീയുചട സുരക്ഷ അത്യന്തം പരിതാപകരമായ ഒന്നായി തുടർന്നുചകാ
ണ്ിരിക്കുന്നു. കലാകായികരംഗങ്ങളിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രരീകളുൾചപെചട അദനകംദപർ 
തിക്ാനുഭവങ്ങളിലൂചട കടന്നുദപാകാൻ വിധികേചപെടുന്നു (േിവ്യ എൻ., 2017:46). 
സാമൂഹിക പ്വർത്തകർകേ് ദനചരയുള്ള അപവാേപ്ചരണങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ എന്നിവ 
ഈ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് പരിദശാധികോവന്നതാണ്. സമൂഹത്തിൽ സവോതന്ത്ര്യമില്ലാചത 
എഴുത്തിലം സാമൂഹ്യപ്വർത്തനത്തിലം ഇടചപടാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചവല്ലുവിളികൾ 
ദനരിടുന്നു. ത്യജികോനും സഹികോനും മാത്ം വിധികേചപെട്ട അവസ്കൾ, അഭിപ്ായ
ങ്ങളും വിമർശന ങ്ങളും തുറന്നുപറയാനുള്ള ദവേികൾ ഉണ്ാകാത്ത അനരീതിപരമായ 
സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ത്രരീ ഇടം ഇല്ലാതാകുന്നതിചറെ വർത്തമാനകാല സൂചനകളാണ്. സ്ത്രരീ 
എഴുത്ത് ഇടചപടലിലൂചടയും സ്ത്രരീ സംഘടനകൾ സ്ാപിച്ചുചകാണ്ടും പ്വർത്തിക്കുന്നത് 
ഇടങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്നതിൽ പ്ധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സ്ത്രരീയ്ക് വിദമാചികേചപെടാനും 
പുദരാഗ മികോനും തണദലകാനും ആശവോസവം സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവം നൽകാനും 
സ്ത്രരീ ഇടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

സുഗതകുമാരികേവിതയിചല സ്ത്രരീ ഇടങ്ങൾ
സുഗതകുമാരി കവിതയിലൂചട സ്ത്രരീകളുചട ദുരിതങ്ങൾ അവതരിപെിക്കുകയും സമൂഹ

ത്തിലിറങ്ങി ഇത്തരം ദുരിതങ്ങചളക്കുറിച്ച് നചമ്മ ദബാധവാന്മാരാക്കുകയും സ്ത്രരീയായി 
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നിന്നുചകാണ്് സ്ത്രരീയ്ക് എഴുത്തിലം വരീട്ടിലം സമൂഹത്തിലം ഇടമുചണ്ന്ന് സ്ാപിക്കുകയു
മാണ് ചചയ്യുന്നത്. സ്ത്രരീകൾ പുര്ാധികാരത്തിനുകരീഴിൽ സ്ത്രരീകൾ ദനരിടുന്ന ചൂ്ണവം 
അധികാരത്തിചനതിചരയുള്ള പ്തിദരാധവം അടയാളചപെടുത്തുന്നവയാണ് സുഗതകുമാരി
യുചട കവിതകൾ. സുഗതകുമാരി സ്ത്രരീകളുചട സവേതവേദബാധം സംരക്ഷികോനും സ്ത്രരീകൾകേ് 
തണദലകാനും അഭയബാല, അത്താണി എന്നരീ സ്ാപനങ്ങളിലൂചട പ്വർത്തിക്കുന്നു. 
നിർദ്നരം നിസ്ഹായരമായ ചപൺകുട്ടികൾക്കുദവണ്ി ആരംഭിച്ചതാണ് അഭയബാല.
മാനസിക പരാധരീനത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രരീകൾക്കുദവണ്ിയും നിർദ്നരായ സ്ത്രരീകളുചട 
സുരക്ഷയ്കദവണ്ിയും ചികിത്ാപരമായ സഹായങ്ങളും മാനസികമായ പിന്തുണകളും നല്കുന്നു.

പ്ാചരീനകാലം മുതൽ തചന്ന സ്ത്രരീകചള എങ്ങചന ദനാകേികോണണചമന്ന നിർദദേശം 
ദവേങ്ങൾ മുദന്നാട്ട് ചവച്ചിരന്നു.സ്ത്രരീകചള അടിച്ചമർത്താനും പാർശവേവത്കേരികോനുമുള്ള 
ശ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്്. നമ്മുചട സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും സ്ത്രരീകൾകേ് സവോതന്ത്ര്യം ലഭികോത്ത 
സാഹചര്യവം പരീഡിതാവസ്യും തുടരന്നുണ്്. സ്ത്രരീകളനുഭവിക്കുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹ
രികോൻ സുഗതകുമാരി ശ്മിക്കുന്നു. അപമാനികേചപെടുന്ന സ്ത്രരീതവേത്തിചറെ ആത്മാലാപം 
അവരചട കവിതകളിൽ കാണാം. സ്ത്രരീതവേത്തിചറെ വിഭിന്ന മുഖങ്ങൾ സുഗതകുമാരി 
ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. സമൂഹ മനസ്ാക്ഷിയിൽ ചലനം സൃഷ്ികോൻ അവരചട കവിതകൾകേ് 
കഴിയുന്നുണ്്. അഗതിയായ ചപൺകുഞ്ഞ്, അനാഥഗർഭം ദപറുന്ന യുവതി ദവശ്യാചത്ത
രവിൽ വിൽപെനയ്ക് ചവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രരീ, മാനസിക വിഭ്രമത്തിനടിചപെട്ട വിധവ, ബലാ
ത്ംഗത്തിന് വിദധയയായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ്, അമ്മ ഉദപക്ഷിച്ച വപതൽ, നിരാശയയായ 
അമ്മ എന്നിങ്ങചന വ്യത്യസ്തമുഖങ്ങൾ  ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൂചട സ്ത്രരീയുചട തരീവ്രദവേനയ്കം 
അവദളാടുള്ള ക്രൂരതയ്കചമതിചര പ്തിദരാധിക്കുകയാണ് കവിത ചചയ്യുന്നത്.

നിസ്ഹായയായ സ്ത്രരീ, അബലയായ സ്ത്രരീസവേതവേം, സ്ത്രരീയുചട ഏകാന്തത, ഒറ്റചപെടൽ,
ദവേന, കണ്രീർ, പ്തിദ്ധസവേരം, അനാഥതവേം, അരക്ഷിതമായ അനുഭവം, അസവേസ്മാ
കുന്ന സ്ത്രരീ ഹൃേയം, വ്യവസ് നല്കുന്ന പാഠചത്ത ആത്മാർത്മായി അനുസരിദകേണ്ി വന്ന 
ചപണ്ിചറെ നിസ്ഹായവസ്, സ്ത്രരീസത്തയുചട നിശ്ബ്ദ സഹനങ്ങൾ, ദപ്മവ്യഥകളാൽ 
ഉറകേം നഷ്ചപെട്ട് ചിന്താകുലയായി കഴിയുന്ന ചപണ്് എന്നിങ്ങചന വ്യത്യസ്ത രരീതിയിലാണ് 
സ്ത്രരീ കവിതയിൽ അടയാളചപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടിമത്തങ്ങൾചകേതിചര ഉച്ചത്തിൽ 
പ്തികരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരി ഇന്നും വായനകോരചട ഇടയിൽ ഒരിടം കചണ്ത്താൻ 
ശ്മിക്കുന്നു. സ്ത്രരീയ്ക് ചവറുംവസ്തുചവന്ന നിന്ദ്യമായ അവസ് കല്പിച്ചുചകാടുക്കുന്ന സമൂഹത്തി
നുദനചര കവി ദരാ്ദത്താചട പ്തികരിക്കുന്നു (ജി.മുകുന്ദൻ നായർ, 2016:71).

2001-ൽ എഴുതിയ വനിതാകേമ്മരീ്ൻ എന്ന കവിതയിൽ സ്ത്രരീ വിദമാചനമാണ് 
കവി ലക്ഷ്യം ചവയ്കന്നത്. ദുുഃഖസാന്ദമായ ഭാവമാണ് കവിതയിൽ ഉടനരീളം നിലനില്ക്കുന്നത്. 
പുര്ാധികാരത്തിനുകരീഴിൽ ചഞരിഞ്ഞമരന്ന സ്ത്രരീചയയാണ് ഇവിചട ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. 
ചപാതുഇടത്തിൽ സ്ത്രരീ സവേതന്ത്രയല്ല. ഇവിചട നിരന്തരം സ്ത്രരീചയ പരീഡനത്തിന് ഇരയാ
ക്കുന്ന പുര്ാധികാരദത്താടുള്ള പ്തിദരാധമാണ് വി്യമാകുന്നത്.കവിതയുചട ആേ്യ 
ഭാഗത്തുതചന്ന കവിളിചന നനയിച്ച മിഴികളുമായി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രരീചയ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. 
സമൂഹത്തിചല പതിവ് ചതികളുചട വ്യഥ ചമയ്യുവിറ്റ ശിക്ഷയ്ക് പാതനടുവിൽ പിടിച്ചിരത്തി 
ചുറ്റും കൂടിദയാർ കൂവിയാർത്ത് ചമാട്ടയടിച്ച് പുരം വിലകേി, കണ്നരീരം തൂവി നില്ക്കുന്ന 
നരീതിയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിചറെ ദനർപെകർപൊണ് ഈ കവിത. ചതാഴിൽ നരീട്ടി സ്ത്രരീചയ 
വിളിച്ചിറകേി, അഴിയിട്ടു കൂട്ടിലടചച്ചാതുകേി, പലരദടയും പശിയകറ്റാൻ മുന്നിൽ നിർത്തി 
പിടികേചപെടുന്ന ദനരത്ത് ചരീത്തയാചണന്നു ചചാല്ലരീ കരയുവാൻ മറന്ന് കൺമുമ്പിൽ നില്ന്ന 
സ്ത്രരീ ചിത്ങ്ങൾ കവി അവതരിപെിക്കുന്നു.ചനാന്തുചപറ്റ മകേൾകേ് സ്ത്രരീദയാടുള്ള സമരീപനം 
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സുഗതകുമാരി ഇങ്ങചന വരച്ചിടുന്നു:

പലവട്ടം ദകാടതി ദകറ്റിചയന്നും 
ഇനി വയ്യാചയന്നും മനസ്സുമങ്ങി 
മിഴിമങ്ങിയാചകത്തളർന്നു കൂനി 
തലചായ്കാനിടചമാന്നുദതടി മുന്നിൽ
അവൾ, അമ്മ, വടിയൂന്നി വന്നിരന്നു 

അച്ഛനാചരന്നറിയാൻ രക്ചമടുകേണചമന്ന് ചചാല്ലുന്ന, അഴലാർന്ന അമ്മയുചട വകപിടിച്ച് 
നിൽക്കുന്ന,അപമാനികേചപെടുന്ന സ്ത്രരീതവേചത്ത ആവിഷ്രിക്കുകയാണ് കവിതയിൽ ചചയ്യു
ന്നത്. തരീയിൽ കരിഞ്ഞുകറുത്തുവരന്ന ദനാവിൽ കുതിർന്നുകലങ്ങി നില്ക്കുന്ന ചപരവയർ 
താങ്ങിത്തളർന്ന് വകയിൽ ചിലമ്പുയുർത്തി നില്ക്കുന്ന ദരാ്ം നിറഞ്ഞ സ്ത്രരീ ചിത്ദത്താ
ചടയാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. ദകാടതി പരിസരത്തിലൂചടയും മനസ്സുമങ്ന്ന 
കാഴ്ചകളിലൂചടയും അവതരിപെിക്കുന്ന കവിത തലചായ്കാൻദപാലം ഇടം കിട്ടാത്ത സ്ത്രരീ 
ജരീവിതചത്തയാണ് അടയാളചപെടുത്തുന്നത്.

1990-ൽ എഴുതിയ ചപൺകുഞ്ഞ്-90 എന്ന കവിതയിൽ പിഴച്ചുചപറ്റ കുഞ്ഞിചന 
കുറിദച്ചാർത്ത് വ്യാകുലചപെടുന്ന സ്ത്രരീചയയാണ് അവതരിപെിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ഇടം 
ലഭികോത്ത അവസ്കൾ തചന്നയാണ് കവി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. തചറെ ചപൺകുഞ്ഞിന് 
സമൂഹത്തിൽ ജരീവികോൻ ഒരിടം ലഭികേദണചയന്ന പ്ാർത്നദയാചടയാണ് കവിത 
ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചപണ്ാണ്, ചകാചന്നാഴിച്ചരീടിനാൻ
കഴിഞ്ഞരീല, ചപാറുക്കുക
നിൻ മടിത്തട്ടിൽ ജരീവികോൻ
ഇവർക്കുമിടദമകുക 

എന്നാണ് കവി ആവശ്യചപെടുന്നത്.ഇവൾ അനാഥാലയത്തിൽ ആശയം കചണ്ദത്തണ്ി 
വരദമാ, ഇവചളദത്തടി ദപ്മചമത്തുദമാ, സ്ത്രരീധനം നല്ാനാവാചത പട്ടിണികേിട്ടു ചകാല്ലുദമാ, 
ഇവചള ചുവന്ന ചതരവിൽ പിഴിഞ്ഞൂറ്റി കുടിക്കുദമാ, പിച്ചച്ചട്ടിദയദന്തണ്ി വരദമാ എന്ന് 
ആകുലചപെടുന്ന അവസ്കചളക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. മാനു്ിക മൂല്യങ്ങളും നന്മകളും 
നഷ്ചപെട്ട മനു്്യതവേം നഷ്ചപെട്ട സമൂഹചത്തയാണ് കവി ദചാേ്യംചചയ്യുന്നത്. സ്ത്രരീയ്ക് 
സമൂഹത്തിൽ ജരീവികോൻ ഇടം നല്ാൻ കവി ആവശ്യചപെടുന്നു.

1979-ൽ എഴുതിയ ചജസ്ി എന്ന കവിതയിൽ ചജസ്ിചയന്ന ചപൺകുട്ടിയുചട 
ജരീവിതചത്തയാണ് അടയാളചപെടുത്തുന്നത്. ചജസ്ിയുചട ദുുഃഖഭാവം കവിതയിൽ ഇങ്ങചന 
അവതരിപെിക്കുന്നു:

നിചറെ കൺതടങ്ങളിചലചന്താര കറുപെ് ! നിൻ 
കൺകൾ തൻ കയങ്ങളിചലചന്താര മഹാക്ഷരീണം!...
ഒന്നിച്ച് നാലാം ക്ാസിലിരദന്നാളിവൾ; കണ്ിൽ
കണ്നരീരണങ്ങാദത്താൾ, ആശ്യം കചണ്ത്താത്തദത്താൾ 

ചജസ്ിയുചട കഥ ഒര ഒറ്റചപെട്ട വ്യക്ിയുചട കഥയല്ല. ഒര സമൂഹത്തിചറെ പതനകഥയാണ്. 
ഒര അധർമ്മവം ചചയ്യാത്ത ചപങ്ങചള ചകാടിയ നരകത്തിദലകേ് തള്ളിവിടുക; പാപിക
ചളന്ന് വിധിച്ച് അവദഹളിക്കുക—ചജസ്ി ആ നിഷ്ളങ്ക ശരവ്യവർഗത്തിചറെ പ്തിനിധി 
മാത്മാണ്. കുടുംബാംഗസംഖ്യ പരിമിതചപെടുത്തുന്നത് പാപമാചണന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന 
മതംമണ്ിൽ പിറന്നു വരീഴുന്ന മനു്്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾചകേല്ലാം വളർന്നുവികസികോൻ കഴിയുന്നത് 
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ജന്മാവകാശമാചണന്ന് അംഗരീകരികോത്ത രാഷ്ടം—ഇവചയല്ലാം ഈ ദുരന്തകഥയിചല 
വില്ലന്മാരാണ്. ഇല്ലായ്കൾക്കും വല്ലായ്കൾക്കും പുറദമ നിയതി അവൾകേ് വിക്കുകൂടി 
സമ്മാനിച്ചു. ജരീവിതങ്ങചളചകോണ്് പന്തുതട്ടുന്ന കള്ളവേവങ്ങളുചട ദതർവാഴ്ച വിജയിച്ച
രളുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചജസ്ിമാർ ബലിമൃഗങ്ങൾ മാത്മാണ്. അച്ഛൻ ദവചറ ചപണ്ചകട്ടി
ദപൊകുകയും കുടുംബം ചിതറിദപൊയ അവസ്യിൽ ദവല ചചയ്് ജരീവിദകേണ്ി വരികയും 
ചചയ്യുന്ന സാഹചര്യചത്തക്കുറിച്ചാണ് ആേ്യം പരാമർശിക്കുന്നത്. പിന്നിട് കാബദറയിലം 
സവേന്തം നാട്ടിൽ ഇടം കിട്ടാചത പണിചചയ്യാൻ വിദേശദത്തക്കും ദപാകുകയും പുതിയ 
ഇടം കചണ്ത്തി മചറ്റാര സംസ്ാരത്തിദലകേ് ദചദകേദറണ്ി വരികയും ചചയ്യുന്ന സ്ത്രരീ 
ജരീവിതത്തിചറെ വ്യത്യസ്ത അവസ്കചളയാണ് കവി വരച്ചിടുന്നത്.

1979-ൽ എഴുതിയ ഇവൾക്കുമാത്മായി ഉള്ളിൽ ചകാടും തരീയാളുന്ന സ്ത്രരീചയ അവത
രിപെിക്കുന്നു. പുര്ന് ചവിട്ടാനും പുച്ഛികോനും പരിത്യജികോനുമുള്ള വസ്തുവായി സ്ത്രരീ 
മാറുന്നു. സ്ത്രരീയ്ക് സവോതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അവസ്ചയക്കുറിച്ച് കവി ഇങ്ങചന തിരിച്ചറിയുന്നു:

ചവിട്ടാൻ നിങ്ങൾകേ് ചിലദപൊൾ പൂജികോൻ,
പരചകേ പുച്ഛികോൻ, പരിത്യജിക്കുവാൻ, 
തുണയ്കവകദകാർത്തു നടകോൻ, മകേചള 
പിടയ്കം ചനഞ്ത്തു കിടത്തിദപൊറ്റുവാൻ
ഇവൾക്കുമാത്മാചയാര ജന്മം 

എന്നിങ്ങചന വ്യത്യസ്തരരീതിയിൽ സ്ത്രരീയുചട അവസ് അവതരിപെിച്ചുചകാണ്് സ്ത്രരീ ഇടം 
അദനവേ്ിക്കുകയാണ് കവി ചചയ്യുന്നത്. ഇതിലൂചട വായനകോർകേ് സ്ത്രരീ ഇടചത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
ധാരണ വ്യക്മാകുന്നു.

സ്ത്രരീയ്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇടം നിദ്ധികേചപെടുന്ന അവസ്കളാണ് സുഗതകുമാരി 
തിരിച്ചറിയുന്ന ത്. സുഗതകുമാരി ഇത് കവിതകളിൽ അവതരിപെിക്കുന്നു. തചറെ എഴുത്തിലൂചട 
സ്ത്രരീയ്ക് ഒരിടമുചണ്ന്ന് സ്ാപിചച്ചടുകോൻ ശ്മിക്കുന്നു. മാനു്ിക മൂല്യങ്ങളും നന്മകളും 
നഷ്ചപെട്ട സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജരീവിക്കുന്നത്. മനു്്യതവേം നഷ്ചപെട്ട സമൂഹത്തിചറെ 
മനസ്ിൽ അമ്മമാർ അവഗണികേചപെടുന്നു. ദകാടതി വരാന്തയിൽ നില്ക്കുന്ന അമ്മയുചട ചിത്ം 
ഇതിചനാര ഉോഹരണമാണ്. സ്ത്രരീ പരിഹാസ കഥപാത്മാകുന്ന സ്ത്രരീചയ നിന്ദിക്കു ന്ന, സ്ത്രരീയ്ക് 
പുര്ദനാചടാപെം സ്ാനമില്ലാത്ത, തലചായ്കാനിടം ദതടുന്ന സ്ത്രരീ അവസ്കചളക്കുറിച്ചാണ് 
കവിതയിൽ പ്തിപാേിക്കുന്നത്. അനാഥാലയം, ദകാടതി വരാന്ത, ദറാഡിചറെ നടുവ്, 
അഴിയിട്ട കൂട്, കാബദറ എന്നരീ പരിസരങ്ങളിൽ സ്ത്രരീകചള അടയാളചപെടുത്തുദമ്പാൾ സമൂഹ 
മനസ്ാക്ഷി സ്ത്രരീചയ എങ്ങചനയാണ് ദനാകേികോണുന്നചതന്നാണ് അവതരിപെിക്കുന്നത്. 
സ്ത്രരീചയന്ന കർതൃതവേപേവിയിൽ നിന്നുചകാണ്് പുര്ൻ നിർവചിക്കുന്ന ഇടത്തിനുകരീഴിൽ 
ചഞരിഞ്ഞമരന്ന വസ്ത്രണാവസ്കചളക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് സുഗതകുമാരി നല്കുന്നത്. 
ഇതിലൂചട സ്ത്രരീയ്ക് ഇടംനദല്ണ്തിചറെ ആവശ്യകതകൂടിയാണ് മുദന്നാട്ടുചവയ്കന്നത്.

ഉപസംഹാരം 
പ്ബന്ത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് നിഗമനങ്ങൾ ഇങ്ങചന ദക്രാഡരീകരികോം: 
കാല്പനികവം സാമൂഹികവമായ പ്ദമയങ്ങൾ കവിതയിൽ വി്യമാകേിചകോണ്് 
സുഗതകുമാരി സ്ത്രരീകളുചട ഇടത്തിനുദവണ്ി ചപാരതുന്നു. സവേന്തമായി മണ്ിനുദവണ്ി, 
തലചായ്കാൻ ഇടം ദതടുന്ന, ആശ്യം കചണ്ത്താനാകാത്ത സ്ത്രരീ ചിത്ത്തിലൂചട അവൾ 
ഇരയായി മാറുന്ന വസ്ത്രണാവസ്കൾ അവതരിപെിച്ചുചകാണ്് സ്ത്രരീ ഇടചത്തത്തചന്നയാണ് 
പ്ശ്നവത്ക രിക്കുന്നത.് സ്ത്രരീയിടങ്ങൾ വിശാലമാദകണ്തുണ്.് ഇടങ്ങൾ സവേന്തമാകുദമ്പാഴാണ് 
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സ്ത്രരീകേ് കുടുംബത്തിലം സമൂഹത്തിലം സ്ാനം ലഭിക്കുന്നത്. സ്ത്രരീകളുചട അടിമത്തത്തി
ചനതിചര തിരിയുദമ്പാഴും സവോതന്ത്ര്യം, സമതവേം, വിദമാചനം എന്നരീ ലക്ഷ്യങ്ങളിദലകേ് 
എത്തുദമ്പാഴുമാണ് സ്ത്രരീയ്ക് ഇടം ലഭിക്കുന്നത്. ഇടം നല്ാത്തതുചകാണ്ാണ് സമൂഹത്തിൽ 
ഇന്നും ഇവർകേ് ദനദരയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തുടരന്നത്. സ്ത്രരീയുചട പുദരാഗതികേ് ഇടങ്ങൾ 
ആവശ്യമാണ്. അതുചകാണ്ടു തചന്ന ഇടങ്ങൾക്കുദവണ്ി വാേിക്കുകയാണ് കവിതയിലൂചട 
സുഗതകുമാരി ചചയ്യുന്നത്.
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മലയാളത്തിചല ശ്ദദ്യനായ കാല്പനികകവിയാണ് ചവണ്ിക്കുളം ദഗാപാലക്കുറുപെ്. 
മലയാള കാല്പനികകവിതയുചട രണ്ാംഘട്ടചത്ത സമ്പന്നമാകേിയ വള്ളദത്താൾ സ്കൂളിചറെ 
പ്ാതിനിധ്യമാണ് അദദേഹത്തിനുള്ളത.് 14 കവിതാസമാഹാരങ്ങളിലായി 108 ഭാവഗരീതങ്ങളും 
16 ഭാവനാത്മകമായ ആഖ്യാന കവിതകളും അദദേഹം പ്സിദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

രചനാസൗകുമാര്യം തികഞ്ഞ അദദേഹത്തിചറെ കവിതകൾ തികച്ചും ഭാവാത്മക
മാണ്. “ഭാവനയിലൂചടയും വികാരങ്ങളിലൂചടയും ഉള്ള ജരീവിതവ്യാഖ്യാനമാണ് കവിത’’1 

എന്ന ഫിലിപെ് സിഡ് നിയുചട നിഗമനദത്താട് ദചർന്നു നില്ക്കുന്നവയാണ് അവ. തരീർത്തും 
സാധാരണമായ വികാരങ്ങചളയും വിചാരങ്ങചളയും ഭാവനയുചട സഹായദത്താചട അദദേഹം 
പുനരാവിഷ്രിക്കുന്നു.

കാവ്യരചനയ്ക് തനികേ് എന്നും പ്ദചാേനമായിരന്നത് വള്ളദത്താൾ കവിതയാചണന്ന് 
ചവണ്ിക്കുളം പറയുന്നുണ്്. “വാസ്തവം എന്തിനു മറച്ചുചവയ്കന്നു, വള്ളദത്താൾ സരസവേതി
യുചട സരളത, പേസംസ്ാരം , കാന്തി, പ്സാോത്മകത, മാധുര്യം എന്നചതല്ലാം എചന്ന 
ലഹരിപിടിപെിക്കുക തചന്ന ചചയ്തു.’’2 ആ ആകർ്ണവലയത്തിൽചപെട്ട് പതിനാറാമചത്ത 
വയസ്ിൽ ‘ഈശവേര പ്ാർത്ന’ എന്ന കവിത രചിച്ചു. അകോലചത്ത പതിവനുസരിച്ച് 
ഭക്ി, ദപ്മം തുടങ്ങിയ വി്യങ്ങളിൽ ചില കവിതകൾ എഴുതിചയങ്കിലം ആ സമയത്ത് 
ശക്ിയാർജ്ിച്ച ഇന്ത്യൻ സവോതന്ത്ര്യസമരം ചവണ്ിക്കുളത്തിചറെ മനസ്ിലം ദേശഭക്ി 
ആളികേത്തിച്ചു. അങ്ങചന വവകേം സത്യാഗ്രഹകോലത്ത് ആേ്യചത്ത കവിതാ സമാഹാ
രമായ ‘സവേരാജ്യഗരീത’ രചിക്കുകയും ഗാന്ിജിക്കു സമർപെിക്കുകയും ചചയ്തു.

“വിദണ്ാർ നാട്ടിൽ വിദശ്ങ്ങചളദന്നാടാരമുരദയ്കണ്ാ
മന്നാചണനികേതിദലദറ മാധുര്യദകന്ദം.
ദശാകചമചന്തന്നറിയാത്ത ദഭാഗമാത്പ്സക്മാം
ദലാകമചത് നാകചമങ്കിൽ നന്നല്ല നൂനം’’ (ദലാകവം നാകവം)

എന്നവരികൾ കവിയ്ക് ഭൂമിദയാടും ഭൂമിയിചല ജരീവിതദത്താടുമുള്ള തരീവ്രദപ്മം വ്യക്മാ
ക്കുന്നു. ജരീവിതത്തിചല ദക്ശങ്ങളും നശവേരതയും ഒരികേലം ആ ജരീവിതരതിയിൽനിന്ന് 
അദദേഹചത്ത പിൻവലിക്കുന്നുമില്ല.
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ചവണ്ിക്കുളത്തിചറെ കവിതയുചട സവിദശ്തകൾ ഒരളദവാളം അദദേഹത്തിചറെ വ്യ
ക്ിജരീവിതത്തിചറെയും ജരീവിതസാഹചര്യങ്ങളുചടയും സംഭാവനയാണ്. താൻ കവിയായതും 
കവിത എഴുതുന്നതും മനു്്യനുദവണ്ിയാചണന്നു പറയുന്ന ചവണ്ിക്കുളം സമൂഹത്തിലം 
ജരീവിതത്തിലം നിന്നു ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങചള സവോംശരീകരിക്കുകയും ആത്മനിഷ്ഠതയുചട 
ഊഷ്മളതദയാചട ആവി്് കരിക്കുകയും ചചയ്തു. അദദേഹത്തിചറെ ശിശു കവിതകളിലം 
ഇത് ചതളിഞ്ഞുകാണാം. 

ബാല്യഭാവങ്ങളുചട ആവിഷ്രണത്തിൽ അതരീവ തല്പരനായിരന്നു ചവണ്ിക്കുളം. 
ടാദഗാറിചറെ ബാലകവിതകൾ മലയാളത്തിചല കാല്പനികകവികചള ഗാഢമായി സവേധരീ
നിച്ചിരന്നു. പലദപൊഴും ബാല്യത്തിചറെ കവിതചയക്കുറിച്ച് പറയുദമ്പാൾ വള്ളദത്താളാണ് 
പരാമർശികേചപെടാറുള്ളത്. അമിതമായ ആേർശവത്കരണം ചകാണ്് ബാല്യത്തിന് 
േിവ്യതവേത്തിചറെ പരിദവ്ം നല്കുകയായിരന്നു ബാലാമണിയമ്മ ചചയ്ത്. വവകാരികചമ
ന്നതിദനകോൾ ആശയവാേപരവം വധ്ണികവമാണ് അവരചട സമരീപനം. എന്നാൽ 
ആത്മനിഷ്ഠത നല്കുന്ന ആർദ്രതയും വികാരതരീവ്രതയും ചവണ്ിക്കുളം കവിതകളിലാണ് ഏചറ 
അനുഭവചപെടുന്നത്. ഹൃേ്യമായ ഒചരാഴിയാബാധ എദന്നാണം ബാല്യം ചവണ്ിക്കുളത്തിചറെ 
പ്തിഭചയ അലട്ടുകയും ചചയ്തു.

മനു്്യജരീവിതത്തിചല ഏറ്റവം മദനാഹരമായ അവസ്യാണ് വശശവം. അത് 
പിന്നിട്ടതിനുദശ്ം തിരിഞ്ഞുദനാകേി ചനടുവരീർപെിടാത്തവർ ചുരകേമാണ്. ലഭിച്ച 
 ദസ്നഹവാത്ല്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച സുഖവചമല്ലാം ആ നഷ്ദബാധത്തിചറെ തരീവ്രത 
വർദ്ിപെിക്കുന്നുമുണ്്. “അല്ലലറ്റതും ഉത്ാഹം നിറഞ്ഞതും ദസ്നഹം ചകാണ്് പരിദപാ
്ിതവമായ കുട്ടികോലം മനു്്യൻ അറിയുന്ന ഒദരചയാര നല്ലകാലമാചണന്നു പറയാം. 
തന്നിലം മറ്റുള്ളവരിലം നന്മ മാത്ം അനുഭവചപെടുന്ന കാലം ഒര പറുേരീസയായി മനു്്യർ 
ഓർമ്മിക്കുന്നു’’3 എന്ന ഹൃേയകുമാരിയുചട വാക്കുകൾ ഇതു തചന്നയാണ് സൂചിപെിക്കുന്നത’’പ്
ശാന്തതയിൽ അനുസ്മരികേചപെടുന്ന വികാരങ്ങളുചട ആവി്് കാരമാണ് കവിത ്4 എന്ന 
നിർവചനത്തിൽ അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങളുചട പിന്നരീടുള്ള ആവി്് കാരമാണ് ഉദദേശിക്കുന്നത.് 
ഈ ഈ വികാരങ്ങൾ ചിലദപൊൾ മനസ്ിൽ സദന്താ്വം മറ്റു ചിലദപൊൾ തരീവ്രമായ 
നഷ്ദബാധവമായിരിക്കും ഉണ്ാക്കുക. നഷ്ചപെട്ടുദപായതിചന കചണ്ത്താൻ നടത്തുന്ന 
ഈ ശ്മം ഒര കാല്പനികപ്വണതയാണ്. ചവണ്ിക്കുളവം നഷ്ബാല്യചത്തക്കുറിദച്ചാർത്ത് 
വി്ാേിക്കുന്ന കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്്. ‘ബാല്യദമ, ചതാഴുന്നു ഞാൻ’, ബാല്യത്തിദലകേ് ’ 
എന്നരീ കവിതകൾ ഇതിനുോഹരണം . സവേന്തം ബാല്യം സവേർഗ്ഗതുല്യമായി കാണുന്ന കവി 
ഏചതങ്കിലം വരത്തിചറെ സഹായത്താൽ പഴയതുദപാചല കുട്ടിയാകാൻ കഴിചഞ്ഞങ്കിൽ 
എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അതിന് അദദേഹചത്ത ദപ്രിപെിക്കുന്നത് കുട്ടിയായിരന്നദപൊൾ 
താൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തചന്നയാണ്. അവ ഹൃേയസ്പർശിയായി അദദേഹം 
ആവി്് കരിച്ചിട്ടുമുണ്്. ജരീവിതപ്ഭാതത്തിൽ എന്തും മധുരാർദ്രമായാണ് അനുഭവചപെടുന്നത്. 
ഓദരാ കുട്ടിയിലം

“ആചരയും കൂസരീടാത്ത ഭാവവം, മൃദുസ്മിത-
ധാരയാൽ വശരീകൃതദലാകമാം വേനവം
ഇച്ഛദപാൽ ചാഞ്ാടുവാൻ സന്നദ്മാകും ചമയ്യും
ചകാച്ചുപാവചയചകാണ്ടും സംതൃപ്തിദനടും കണ്ം’’ (ബാല്യദമ, ചതാഴുന്നു ഞാൻ)

കചണ്ത്തുന്ന കവി, ഇവചയല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ കുട്ടികൾ ‘സത്യമാകുന്ന ‘ ചപാന്നമ്പലത്തിചല 
പ്േരീപങ്ങൾ തചന്നയാചണന്നു പറയുദമ്പാൾ സവേന്തം ബാല്യത്തിദലകേ് ഒരമടങ്ങിദപൊകേ് 
നടത്തുകയാണ്. താരണ്യമാകുന്ന പട്ടുവസ്ത്രം തചറെ ദമനികേ് ഭാരമായി കരതുന്ന കവി, 
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വശശവമാകുന്ന ചകാച്ചുമുണ്ടൂടുത്ത് പിച്ചചവച്ച് നടകോനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തികച്ചും 
കാല്പനികമായ ഗൃഹാതുരതവേമാണ് ഇത്.

വശശവചത്ത അമിതമായി ആേർശവത്കരികോൻ ശ്മിക്കുദമ്പാൾ പലദപൊഴും 
കവി യാഥാർത്്യത്തിൽനിന്ന് അകന്നുദപാകുന്നതായി കാണാം.

“ഇല്ല രാഗ,മില്ലതാപ,മില്ലസൂയ, ചതല്ലുമത്
നല്ല കാലമായിരന്നു നയിച്ചതന്നാൾ’’ (ബാല്യത്തിദലകേ് )

യൗവനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനു്്യചന ‘മുഗ്ദ്ധാഭമാമു്സ്ന്്യാവിലാസചത്ത വിട്ട് മധ്യാഹ് ന
ചത്ത പ്തരീക്ഷിക്കുന്ന മന്ദനാ’യാണ് ചവണ്ിക്കുളം കണകോക്കുന്നത.് സുഖദുുഃഖ സമ്മിശ്മായ 
മനു്്യജരീവിതത്തിൽ ഇത് പലദപൊഴും ശരിയാകണചമന്നില്ല. ോരിദ്ര്യത്തിലം ദരാഗദുരി
തത്തിലം അകചപെട്ടുദപായ വശശവചത്ത ഭരീതിദയാചട ദനാകേികോണുന്ന ആളുകളും 
സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുണ്്. എങ്കിലം മനുഃദക്ശമറിയാചത സുഖാമൃതം നുകരണചമങ്കിൽ 
വരീണ്ടും ബാല്യത്തിദലകേ് തിരിചച്ചത്തിദയ തരീരൂ എന്ന് തരീവ്രമായും ആത്മാർത്മായും 
ചവണ്ിക്കുളം ആഗ്രഹിക്കുദമ്പാൾ അനുവാചകനും മറിച്ചു ചിന്തികോൻ ഇടവരാത്തത് തചറെ 
അനുഭവങ്ങചള ആത്മനിഷ്ഠമായി അവതരിപെിക്കുന്നതു ചകാണ്ാണ്. വശശവദത്താടുള്ള 
ഈ അഭിനിദവശം കാരണം,

“മാമകതാരണ്യമിന്നു വകവരിച്ചിട്ടാത്മബാല്യ-
ദമാമനക്കുഞ്ഞുങ്ങളിലാ,ചരനിക്കു നല്കും?’’(ബാല്യത്തിദലകേ് )

“ഒട്ടിടദയ്കദതാ വരം ചകാണ്ിവൻ പദണ്ദപൊചല
കുട്ടിയായിരചന്നങ്കിൽ!—ഇന്നു ഞാനാശിക്കുന്നു.(ബാല്യദമ, ചതാഴുന്നു ഞാൻ)

എന്നു കൂടി കവി ആഗ്രഹിച്ചുദപാകുന്നു.
മനു്്യനുലഭിച്ച ഏറ്റവം അമൂല്യമായ സിദ്ിയാണ് ചിരികോനുള്ള കഴിവ്. അത് 

ഒര ചകാച്ചുകുട്ടിയുചട ചിരിയാകുദമ്പാൾ മറ്റുള്ളവചര ആകർ്ിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവം നല്ല 
ഉപാധിയായി മാറുന്നു. “ദലാകത്തിൽ നിസവോർത്മായ സുഖാനുഭൂതികൾ ഏചതല്ലാചമന്ന് 
അരനിമി്ചമങ്കിലം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആരം സമ്മതിക്കും ഒര ചകാച്ചുകുഞ്ഞിചറെ പുഞ്ിരി 
കാണുദമ്പാഴുള്ള ഹൃേയവികാസം അതിചലാന്നാചണന്ന് ”5 ചകാച്ചുകുട്ടിയുചട ചിരിയിൽ 
പ്കൃതിയിചല ദകവലസൗന്ദര്യത്തിചറെ പ്തിഫലനം വള്ളദത്താൾ േർശിക്കുദമ്പാൾ6 

ചവണ്ിക്കുളമാവചട്ട
“ ദപാര,ചമനികോ മൃദുദസ്മരദമചതാര
കൂരിരട്ടത്തും ചവളിച്ചം വിതയ്കവാൻ’’ (ജരീവിതാനന്ദം)

എന്ന തിരിച്ചറിവിദലചകേത്തുന്നു. യാതനകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ദലാകയാത്യിൽ തചന്ന 
മുദന്നാട്ടു നയികോൻ കുഞ്ഞിചറെ പുഞ്ിരി ഒന്നുമാത്ം മതി എന്നു വിശവേസിച്ച കവിയാണ് 
അദദേഹം.

കുഞ്ഞുങ്ങളുചട ചകാഞ്ലം അവ്യക്മായ ജല്പനങ്ങളും എല്ലാം ചവണ്ിക്കുളം സൂക്ഷ
മായി നിരരീക്ഷിച്ച് അവതരിപെിക്കുന്നുണ്്. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുചട വർണ്ശുദ്ിയില്ലാത്ത 
ചചാല്ലിൽദപാലം വള്ളദത്താൾ അസൂയചപെടുന്നു.7 ഇടദശ്രി ‘നാനാജഗന്മദനാരമ്യഭാ്’ 
എന്നും ജി.ശങ്കരക്കുറുപെ് ‘വിശവേസുന്ദരഭാ്’8 എന്നും വിദശ്ിപെിച്ച ശിശുകേളുചട ഭാ്, 
ചവണ്ിക്കുളത്തിന് സവേർഗ്ഗരീയഭാ്’ ആണ്. മാത്മല്ല,

“ദതചനാലിക്കുമിശ്ബ്ദങ്ങളില്ല ഹാ!
ഞാനുരകേഴിച്ച ദകാശങ്ങളിൽ “ (ഉദന്മ്നാളം)

എന്നും കാളിോസഗരീരിദനകോൾ മഹതവേദമറിയതാണ് അചതന്ന് വാഴ്ത്തുകയും ചചയ്യുന്നു.
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നിലവിലള്ള ജരീവിതദത്താടുള്ള അതൃപ്തി കാല്പനികകവികളുചട പ്ദത്യകതയാണ്. 
മുതിർന്നവർ ശിശുകേളാകാനും ശിശുകേൾ മുതിർന്നവർ ആകാനും ആഗ്രഹിക്കുക 
സവോഭാവികം. മുതിർന്നവരചട പ്വൃർത്തികൾ അനുകരിച്ച് ശിശുകേൾ തങ്ങളുചട അഭി
ലാ്സാഫല്യം ദനടിചയടുക്കുന്നു. പുത്ചറെ ഈ വിധമുള്ള ചചയ്ികളിലൂചട തചന്നത്തചന്ന 
ദനാകേി കാണുന്ന കവിയാണ് വിേ്യാങ്കുരം, ബാലകൗതുകം എന്നരീ കവിതകളിലള്ളത്. 

കുട്ടികളുടം അകൃത്ിമ ദചഷ്കളും ലരീലാവിദനാേങ്ങളും ‘സന്താനസൗഖ്യം’ എന്ന 
കവിതയിൽ വള്ളദത്താൾ സസൂഷ്മം വിവരിക്കുന്നുണ്്.9 അദ്്യാപകദവ്ംചകട്ടി, 
പിതാവിചറെ വരീട്ടിലം സ് കൂളിലമുള്ള പ്വൃർത്തികൾ പുത്ൻ അനുകരിക്കുന്നു. കവികർമ്മ
ത്തിൽ ഏർചപെട്ടിരിക്കുദമ്പാൾ ദപാലം പുത്ചറെ ചചയ്ികളിൽ ആഹ്ാേം കചണ്ത്തുന്ന 
പിതാവിചന ‘ബാലകൗതുകം’ എന്ന കവിതയിൽ കാണാം. അവൻ കഴുത്തിൽ ചകട്ടിപെി
ടിച്ചദപൊൾ പനിനരീർപൂവിതൾ ചകാണ്ടു തരീർത്ത ഒര മാലഅണിഞ്ഞതുദപാചല അനുഭവ
ചപെടുന്നതായി അദദേഹം പറയുന്നു. ഇവിചടചയല്ലാം ആത്മനിഷ്ഠത ഏറി നിൽക്കുകയാണ്. 
പുത്ചറെ ചചയ്ികളാകചട്ട,

“കുതുകമാർചന്നാര പത്ചമടുത്തുചകാ-
ണ്തു നിവിർത്തു മനസ്ിലാക്കും വിധം,
ചിലചപാഴുചതാര ചാരകസാലയി-
ലലഘുഗൗരവം പൂണ്ടു കിടന്നിടും.
അനുജനമ്മചയകോണാഞ്ഞു ദകഴുദമ്പാ-
ഴരികിദലാമനവകേ ചഞാടിചച്ചത്തിടും
ഉ്സി, േന്തസുസംസ്ാരദവളയി-
ലപഹസികേയാചണന്നു ദതാന്നുംവിധം
ഇടതുവകവിരൽ ചകാണ്ടു പൽദതച്ചിട്ടു-
മിടയിചടത്തുപ്പൂചമാപെത്തിചനാപെദമ;
അരികിലണ്ാനിരത്തിയാൽ ദചാചറടു-
ത്തുരളയാകേിചയൻ ദനർകേവൻ നരീട്ടിടും
അതു വിഴുദങ്ങണ്രരീതി കാട്ടരീടുവാ-
നതുലിദതാത്വം ‘അം’ വച്ചു നിന്നിടും’’ (ബാലകൗതുകം)

പുത്ചറെ പ്വൃത്തികളുമായി താോത്മ്യം പ്ാപിച്ച് അതിലൂചട കവി തചന്നത്തചന്ന കാണു
കയാണിവിചട. 

തചറെ ചുറ്റുംകാണുന്ന എന്തും ചവണ്ിക്കുളം കവിതയ്ക് വി്യമാകേി. സവേന്തം വികാ
രങ്ങൾ മാത്മല്ല, മറ്റുള്ളവരചട വികാരങ്ങചള തദറെതാകേി അവതരിപെികോനും അദദേഹം 
ശ്മിച്ചു. അവയിചലല്ലാം തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ത പുലർത്താനും അദദേഹം ശ്ദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വികാരവം സങ്കല്പത്തിലൂചട അനുഭവിക്കുന്ന വികാരവം രണ്ാചണങ്കിലം 
പ്തിഭാധനനായ കവികേ് അപൂർവ വസ്തുനിർമ്മാണക്ഷമമായ പ്ജചകാണ്് അവചയ 
ഹൃേ്യമായി ആവിഷ്രികോനാവം എന്നതിന് ചതളിവാണ് അമ്മയുചട കാഴ്ചപൊടിൽനിന്നു
ചകാണ്് ചവണ്ിക്കുളം രചിച്ചിട്ടുളള മാതൃഹൃേയം, മാനസപുത്ി എന്നരീ കവിതകൾ.

തികച്ചും സവേപ്നേർശനത്തിചറെ രൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള കവിതയാണ്  ‘മാനസപുത്ി’. 
യഥാർത്ജരീവിതത്തിൽ ദനടാനാവാത്തത് സവേപ്നത്തിൽ കണ്് തൃപ്തിയടയുന്ന മനു്്യസവേ
ഭാവം ഇവിചട കാണാം. ഭ്രമാത്മകകല്പനകളും അലങ്കാരങ്ങളും ആ സവേപ്നത്തിന് മിഴിദവകു
ന്നു. അമ്മയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭികോത്ത ഒര സ്ത്രരീയുചട കിനാവകചളയാണ് ‘മാനസപുത്ി’ 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I number 1228

എന്ന കവിതയിൽ കാണുന്നത്. ഒര അമ്മയുചട ചിന്തകൾ തികച്ചും വികാരഭരിതമായി 
അവതരിപെികോൻ ചവണ്ിക്കുളത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. തനിക്കു കിട്ടാത്ത ഒന്നിചന സവേപ്ന
ത്തിലൂചട ദനടാൻ ശ്മിക്കുന്ന കാല്പനികകവിമനസ്ാണ് ഇവിചട ചതളിയുന്നത്. തചറെ 
ജരീവിതപുണ്യമായി കുട്ടിചയ കാണുന്ന അമ്മ കുട്ടിയുചട ദതങ്ങലിൽ കിന്നരദലാകചത്ത 
സംഗരീതവം വകകാൽ കുടയലിൽ സവേർഗ്ഗരീയലാസ്യഭാവവം േർശിക്കുദമ്പാൾ കവി സവേയം 
ഒര അമ്മയായി മാറുകയാണ്. കുഞ്ഞിചന കൂട്ടുകാരികൾ ലാളിക്കുദമ്പാൾ അതിചറെ പൂവ
ദപാലള്ള ദമനി ദനാവിദല്ല എന്ന അമ്മയുചട ചിന്ത അദത വവകാരികതരീവ്രതദയാചട 
തചന്ന കവി ആവിഷ്രിക്കുന്നു. കാവ്യാവസാനം വചര അമ്മദയാചടാപെം ആഹ്ാേിക്കുന്ന 
വായനകോരൻ.

“സന്്യദപാൽ ദശാഭിചച്ചാരചകോച്ചു കുചഞ്ഞാര
 വന്്യതൻ ചപാൻകിനാവായിരന്നു’’ (മാനസപുത്ി)

എന്ന അവസാനവരികളിദലചകേത്തുദമ്പാൾ ചഞട്ടിദപൊചയന്നുവരം.
തികച്ചും ആത്മനിഷ്ഠമായ ദടാണിൽ അമ്മയുചട സവേപ്നങ്ങൾ അവതരിപെികോൻ 

സാധിച്ചതുചകാണ്ാണ് ഈ കവിത ഹൃേ്യമായി അനുഭവചപെടുന്നത്. തികഞ്ഞ ആത്മാർത് 
തചന്നയാണ് ഈ കവിതയുചട വിജയത്തിന് ആസ്പേം എന്നുപറയാം. 

ശിശുകേളുചട ചകാഞ്ലം കുസൃതിയും ആരിലം സദന്താ്ം ജനിപെിക്കും. അമ്മയും 
മകേളും തമ്മിലള്ള ബന്മാണ് ജരീവിതത്തിചല ഏറ്റവം ദൃഢകരമായ ബന്ം. മകേചള 
കാണുദമ്പാൾ ഏതു കഠിനദുുഃഖവം മനു്്യൻ മറക്കുന്നത് അതുചകാണ്ടുതചന്ന. അങ്ങചന
യുള്ള ശിശുകേചള നഷ്ചപെട്ടാലള്ള അവസ് ഓർകോൻകൂടി കഴിയുന്നതല്ല. ‘മാതൃഹൃേയം’ 
എന്ന കവിതയിൽ അത്തരം ഒരസംഭവമാണ് ചവണ്ിക്കുളം അവതരിപെിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ 
അമ്പാടിയിൽനിന്ന് ദപായികേഴിഞ്ഞതിനുദശ്മുള്ള യദശാേയുചട അവസ് വിവരിക്കുന്ന 
ഈ കവിതയിൽ പുരാണകഥാപാത്ങ്ങൾക്കുദപാലം മനു്്യസാധാരണമായ വികാരവി
ചാരങ്ങൾ നല്ിയിരിക്കുന്നു.

“എരികനചലാളി മാഞ്ഞുചപായ് ദപാകയാ-
ലിരളിലമ്പാടി മുങ്ന്ന ദവളയിൽ” (മാതൃഹൃേയം)

എന്ന കവിതയുചട തുടകേംതചന്ന ഒദരസമയം അമ്പാടിയും അദതാചടാപെം അമ്മയും 
ഇരളിൽ മുങ്ന്ന അവസ് വായനകോരിലണ്ാക്കുന്നു. തചറെ പുണ്യമായ, ആനന്ദത്തിനിരി
പെിടമായ പുത്ചന ദതടുന്ന മാതാവിദനാചടാപെം അനുവാചകനും അലയുകയാണ്. അവചന 
ശുശ്രൂ്ികോൻ ചവമ്പുന്ന മാതാവിചറെ ചിന്തകൾ അത്യന്തം ഹൃേയസ്പർശിയാണ്. തചറെ 
മകൻ ദപായതിചല ദുുഃഖം തന്നിൽമാത്ം ഒതുങ്ന്നതചല്ലന്നു വിശവേസിക്കുന്ന ഈ അമ്മ 
ദലാകത്തിചല അമ്മമാരചട പ്തിനിധിയായി മാറുന്നു. അമ്മയുചട വികാരവിചാരങ്ങൾ 
ഭാവതരീവ്രതദയാചട ഇവിചട വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.

അമ്മയില്ലാത്ത ഒരകുട്ടിയുചട ദുുഃഖം കുട്ടിയുചട കാഴ്ചപൊടിൽ അവതരിപെികോനാണ് 
ഗംഗ’ എന്ന കവിതയിൽ ചവണ്ിക്കുളം ശ്മിക്കുന്നത്. ജി. ശങ്കരക്കുറുപെിചറെ ‘അമ്മചയവിചട 
എന്ന കവിതയിലം ഇദത ഭാവം കാണാം.10

“അമ്മചയ,ങ്ങമ്മചയ,ചങ്ങചന്നാരൽകേണ്ഠയാ-
ണമ്മണിവപെതലിന്നസവോസ്്യചമദപൊഴും” (ഗംഗ)

എന്ന കവിതയുചട തുടകേംതചന്ന വായനകോരനിൽ അസവോസ്ത ജനിപെിക്കും. അമ്മ
യുണ്ായിരചന്നങ്കിൽ തനികേ് മുടിദകാതി മിനുകേി പൂചൂടിത്തരമായിരന്നു, തനികേ് 
പട്ടുവസ്ത്രം തുന്നിത്തരമായിരന്നു. എന്നിങ്ങചനയുള്ള ഗംഗയുചട സങ്കല്പദലാകത്തിൽ 
അനുവാചകനും സഞ്രികോൻ കഴിയുന്നത്, ഏതാദൃശമായ വികാരങ്ങൾ ഏതു വ്യക്ിയിലം 
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ഉറങ്ങികേിടക്കുന്നതുചകാണ്ാണ്. അവചയ ഉണർത്തിചകോണ്ടുവരാനും നിഷ്ളങ്കമായ 
ഗംഗയുചട ദുുഃഖത്തിൽ പങ്കുദചരാനും വായനകോരനു കഴിയുമാറ് കവി തചറെ കഥാപാത്വ
മായി തന്മയരീഭവിക്കുകയും അനുഭവത്തിന് ആത്മനിഷ്ഠതയുചട മാനം നല്കുകയും ചചയ്യുന്നു.

പിതാവം പുത്നും തമ്മിലള്ള ബന്ചത്ത ആവിഷ്രിക്കുന്നതിൽ ചവണ്ിക്കുളത്തിചറെ 
തൂലികയ്കള്ള കഴിവ് ഒന്നുദവചറ തചന്നയാണ്. ഉദന്മ്നാളം, ബാലകൗതുകം, വിേ്യാങ്കുരം, 
നാേപരീയൂ്ം എന്നരീ കവിതകളിചലാചകേ പുത്ചറെ ദചഷ്കൾ കണ്ാസവേേിക്കുന്ന പിതാവാ
ണുള്ളത്. പിതാചവന്ന ‘മഹാപ്പഞ്’ത്തിചറെ തുടർച്ച എന്നവണ്മാണ് ഈ കവിതകളിൽ 
ശിശു അവതരിപെികേചപെടുന്നത്. തചറെ വ്യക്ിതവേത്തിചറെ തചന്ന ഒര ചചറുപതിപൊയി
ട്ടാണ് കുട്ടിചയ ഇവിചടചയാചകേ ആഖ്യാതാവായ പിതാവ് മനസ്ിലാക്കുന്നത്. കവിതയ്ക് 
ആത്മനിഷ്ഠസവേഭാവം നല്കുന്ന പ്ബലമായ അനുഭവമാണിത്.

ഈ കവിതകളിചലല്ലാം പിതാവ് പുത്ചന കാണുന്നത്, പുത്ചറെ ദചഷ്കൾ അനു
ഭവിക്കുന്നത് തികച്ചും വവയക്ികമായാണ്. തചറെ ജന്മസാഫല്യമൂർത്തിയായും പ്ാണ 
നിദക്ഷപമായും കുട്ടിചയ തിരിച്ചറിയുദമ്പാൾ പിതാവം പുത്നും തമ്മിലള്ള വജവമായ 
ബന്മാണ് ചവളിവാകുന്നത്. എൻ.എൻ. കകോട് തചറെ ‘തരീർത്ാടനം’ എന്ന കവിതയിൽ 
സമാനമായ കാഴ്ചപൊട് അവതരിപെിക്കുന്നതിവിചട ഓർകോം.11 ആകാശത്തിൽനിന്നു 
ഭൂമിയിദലക്കു വരീണു മിന്നിത്തിളങ്ന്ന ഒര ചവള്ളിനക്ഷത്മാണ് അവൻ എന്ന് ചവണ്ി
ക്കുളം വിഭാവനം ചചയ്യുന്നു. പൂവിതൾദപാലള്ള അവചറെ ചുംബനം ഏല്ക്കുദമ്പാൾ, അവചറെ 
പുഞ്ിരി കാണുദമ്പാൾ സവേർഗ്ഗരീയാനുഭൂതി ആണ് പിതാവിനു ലഭിക്കുന്നത്. വള്ളദത്താൾ 
‘നരർക്കു നാനാസുഖസംഗ്രഹം സുതൻ’ എന്നു പറയുദമ്പാൾ അർത്മാക്കുന്നതും ഇതു 
തചന്ന.12 ഇവിചടചയല്ലാം ഒര പിതാവിനുണ്ാകുന്ന അനുഭവങ്ങചള ആത്മനിഷ്ഠമായി, 
ആേർശാത്മകമായി കവി അവതരിപെിക്കുകയാണ്.
പുത്ചറെ ദകാപഭാവം കാണുദമ്പാൾ-

“എൻ തനൂജചറെ ദമാേഭാവത്തിലം 
ഹന്ത! തൽദകോപനാട്യദമ സുന്ദരം
ഇഷ്ചമാകോചത വന്നാൽ കളിപൊട്ട-
മിചട്ടറിഞ്ഞു കലമ്പുമാറുണ്വൻ
അചപൊദഴാമൽമുഖചത്താന്നു ദനാകേിയാ-
ലച്ഛനാകുവാനാരമിച്ഛിച്ചു ദപാം’’(ഉദന്മ്നാളം)

എന്നാണു കവിയുചട വാേം. പിതാവാകുന്നതിചറെ ധന്യതയാണിവിചട ചവളിചപെടുന്നത്.
പുത്ചറെ ഭാവം പിതാവിലണ്ാകേിയ ഏറ്റവം ഉോത്തമായ അവസ്യും ഇതുതചന്ന

യാണ്. പിതൃതവേത്തിചറെ ആേർശവത്കരണവം ശ്ദ്ിദകേണ്താണ്.
ശിശുവിചനയും ശിശുവിചറെ ചുറ്റുപാടുകചളയും സവേർഗ്ഗരീയമായി കാണുന്ന കാല്പ

നികകവി ചുറ്റുപാടുകളുമായി താോത്മ്യംപ്ാപിക്കുന്ന രരീതിയിൽ അവചറെ ദലാകചത്ത 
ആവിഷ്രികോൻ ശ്മിക്കുന്നു. ചറാമാറെിക് കവിയുചട സർഗ്ഗവചതന്യത്താൽ പ്കൃതി 
അദന്നവചര അറിയാതിരന്ന ജരീവനും വചതന്യവം ദനടിചയടുത്തു. അദതാചട ശിശു 
ആ ദലാകത്തിചറെ ഭാഗമായി മാറുകയും അവർ ഒദരഭാ് സംസാരിക്കുകയും കളിക്കൂട്ടുകാ
രായി രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുചവയ്കകയും ഒചകേ ചചയ്യുന്നത് ഈ കാല്പനികമദനാഭാവത്തിചറെ 
ഫലമായാണ്. ഇങ്ങചന പ്കൃതിയുമായി ലയിച്ചു ദചരന്ന കുട്ടിചയയാണ് ‘ബാലകാവ്യം’, 
‘ഓമനചയ ചുംബിച്ചുചകാണ്് ’, ‘ഒര താരാട്ട് ’ എന്നരീ കവിതകളിൽ അവതരിപെിക്കുന്നത്. 
വള്ളദത്താളും ഉള്ളൂരം ജി.യും ബാലാമണിയമ്മയും ഇത്തരം ചില കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്.് 
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അകോലചത്ത ഒര സാമാന്യപ്വണതയായി അതിചന മനസ്ിലാകോൻ സാധിദച്ചക്കും. 
എങ്കിലം ചവണ്ിക്കുളത്തിചറെ കവിതകളിലാണ് ഭാവതരീവ്രത അനുഭവചപെടുന്നത്.

പ്കൃതിയിചല ഓദരാ കാഴ്ചയും കാണുന്ന കവി അതിചലല്ലാം പ്കൃതി കുട്ടികേ് ഒര
ക്കുന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ കചണ്ത്തുന്നു. പ്കൃതി കുട്ടിയുചട കളിദത്താഴനായി മാറുകയാണ്. 
‘ഒര താരാട്ട് ’ എന്ന കവിതയിൽ കണ്ംപൂട്ടി ഉറങ്ന്ന കുട്ടിക്കു മുമ്പിൽ പ്കൃതി ഒരക്കുന്ന 
കാഴ്ചകളുദടതായ ഒര ദലാകം തുറന്നുകാട്ടുന്ന കവിചയ കാണാം. നല്ക്കുളിദരകാനായി മുന്നിൽ 
വന്ന് ചതന്നൽ ഇകേിളിയിടും, അദപൊൾ വിണ്ിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ിനക്ഷത്ം ചിരിക്കും, 
മാവിറെ ചില്ലയിൽ അണ്ാൻ പഞ്ാരമാമ്പഴമുണ്ാൻ എത്തും, രാകേിളി ഉച്ചത്തിൽ പാടും, 
പൂകേൾ നിരന്നുനിന്ന് ആടും, താമരചപൊയ്യിൽ തങ്ന്ന നരീലവണ്ടുകൾ വട്ടംകറങ്ം, 
അമ്പിളി ഒര പമ്പരംദപാചല നിന്നു തിളങ്ം എന്നു മാത്മല്ല, പിദറ്റന്ന് കാലത്ത് അവൻ 
ഉണരദമ്പാൾ അവചറെ കവിൾച്ചുവപ്പുദപാചല കിഴകേ് ഒര കുങ്കുമദശാഭ കാണാനാവം 
എന്നുപറയുദമ്പാൾ കുട്ടിയിൽ പ്കൃതിചയത്തചന്ന േർശിക്കുകയാണ് കവി ചചയ്യുന്നത്. 
വള്ളദത്താളിചറെ ‘ഒരറക്കുപാട്ട് ’ എന്ന കവിതയിൽ മാതാവ് തചറെ ഓമനക്കുട്ടനിൽ 
പ്പഞ്സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ കാണുന്നതിനു തുല്യമാണിത്.12

ഭാവഗരീതം ആസവോേകചന സംബന്ിച്ചും ആത്മകഥാപരമാണ്. തനികേനുഭവചപെട്ട 
കാര്യങ്ങൾ കവി ആത്മനിഷ്ഠമായി അവതരിപെിക്കുദമ്പാൾ അത് ആസവേേിക്കുന്ന വായ
കോരനും കവിയുചട മാനസികാവസ്യിദലകേ് ഉയരന്നു. അദപൊഴാണ് ആസവോേനം 
പൂർണ്മാകുന്നത്. ഗാർഹസ്്യത്തിചറെ മഹതവേം പലദപൊഴും എടുത്തുകാട്ടുന്ന  വള്ളദത്താളും 
ശിശുവിചന ആേർശവത്കരിക്കുന്നുണ്.് ഇകോര്യത്തിൽ ചവണ്ിക്കുളം പലചുവട് മുന്നിലാണ.്

“ഓമനക്കുഞ്ഞിചറെയാേ്യചത്ത ദരാേന-
ദമാദരാ പിതാവിന്നുദമാങ്കാരമാവണം.(പുണ്യാങ്കുരം)

എന്നു വിശവേസിച്ച കവിയാണ് ചവണ്ിക്കുളം. മന്ദാരമാമരചകോമ്പുവിട്ട് ഊഴിചയ  സുന്ദരമാക്കുന്ന 
ദകാരകം, ഇന്നചലക്കൂടി വിണ്ിചറെ വകേത്തുനിന്നു തിളങ്ങിയ താരകം, ഭംഗിദയറിയ 
രാഗവാരിരാശിയിൽ മുങ്ങിചയടുത്ത മുക്ാഫലം എന്നിങ്ങചന കുട്ടികേ് നിരവധി വിദശ്
ണങ്ങൾ കവി നല്കുന്നുമുണ്്. പുത്നാകുന്ന ഐശവേര്യദതജാംശചത്ത തന്നിദലകോവാഹിച്ച് 
ഒടുവിലത് താൻ തചന്നയായി മാറുന്ന അവസ് ബാലാമണിയമ്മയും (ദവണുദഗാപാലൻ) 
എൻ.എൻ. കകോടും (തരീർത്ാടനം) ആവിഷ്രിക്കുന്നുണ്്. അതുതചന്നയാണ്.

“കണ്ാടിയിൽദപൊചലചയചന്ന ഞാൻ വപതലാ
യുണ്ിയിൽ േർശിച്ചു ദകാൾമയിർചകോള്ളദമ’’ (പുണ്യാങ്കുരം)

എന്നു ചവണ്ിക്കുളം പാടുദമ്പാഴും ചതളിയുന്നത്. ഇവിചടയാണ് ആത്മനിഷ്ഠത അതിചറെ 
പരദകാടിയിചലത്തുന്നതും ഭാവാത്മകത പുഷ്ലമാകുന്നതും.
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