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ഭരണകൂടഭീകരതയു�ടആവിഷ്കാരം േനാവലിൽ

സ്പാനിഷ്–മലയാളം േനാവൽ താരതമ്യപഠനം

ആർ.ചന്ദ്രേബാസ്

മലയാളവിഭാഗം, േകരള േകന്ദ്രസർവകലാശാല,

�പരിയ, കാസർേഗാഡ്

സാരാംശം

�സദ്ധാന്തികവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ കുഴമറിച്ചിലുകൾ കഴിഞ്ഞ നാലുദശകങ്ങ

ളായി താരതമ്യസാഹിത്യത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. േദശീയത

േയാടുള്ള�വകാരികസമീപനവും പാർശ്വവത്കൃതസമൂഹങ്ങളു�ട ഉയിർ�ത്തഴുേന്നല്പും

സംസ്കാരപഠന�മന്ന ജ്ഞാനവ്യവഹാരത്തിനു ലഭിച്ച പരിഗണനകളു�മല്ലാം പ്രതിസ

ന്ധിയ്ക്കിടയാക്കിയ കാരണങ്ങളാണ്. താരതമ്യ പഠനപദ്ധതിയു�ട വിശാലപരിേപക്ഷ്യ

ങ്ങൾഅപ്രസക്തമായതായി ഉത്തരാധുനിക വിമർശകർപ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂസൻബാസ്നറ്റ്,

താരതമ്യസാഹിത്യം അന്തരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പിവാക്

Death of a Descipline എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂ�ട ഈ പഠനേമഖലയ്ക്ക് അന്തിേമാപചാ

രമർപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അവേബാധം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ പഠനേമ

ഖല നിർവഹിച്ച പങ്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ല. സാഹിത്യപഠനസമീപനങ്ങളു�ട മാറിയ

പരിേതാവസ്ഥയിൽ താരതമ്യപഠനത്തി�ല നവവിചാരമാതൃകകൾ സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട്

സ്പാനിഷ്, മലയാളം േനാവലുക�ള ഭരണകൂടഭീകരത എന്ന പ്രേമയത്തി�ന്റ ആവിഷ്കാ

രം മുൻനിർത്തി വ്യത്യയാത്മക താരതമ്യത്തിനു വിേധയമാക്കുകയാണ് ഈ പ്രബന്ധ

ത്തിൽ. �പറുവി�ല േനാവലിസ്റ്റും േനാബൽസമ്മാനേജതാവുമായ മരിേയാ വർഗാസ്

േയാസയു�ട ആടി�ന്റ വിരുന്ന് (The feast of goat) എന്ന േനാവലും ഇ.സേന്താഷ്

കുമാറി�ന്റ ‘അന്ധകാരനഴി’യുമാണ് പഠനത്തിനായി �തര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്.

1 നവവിചാരമാതൃകകൾ

സാഹിത്യപഠനസമീപനങ്ങളു�ട മാറിയ പരിേതാവസ്ഥയിൽ താരതമ്യ സാഹിത്യത്തിൽ

നിരവധി നവവിചാരമാതൃകകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനദശകങ്ങളിൽ താര

തമ്യചിന്തകർ ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. Comparative Literature in the Age of
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Multiculturalism, Berheimer (1993); Comparative Literature in the Age of

Globalization, Haun Sanssy (2006) എന്നീ കൃതികൾ ഇതിന് �തളിവാണ്. രീതിശാ

സ്ത്രപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രഹരങ്ങൾ താരതമ്യസാഹിത്യ പഠനപദ്ധതിക്ക് ഏല്ക്കു

ന്നതിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു ത�ന്ന േജാനാഥൻ കുള്ളർ Comparative Literature

(1979)[2] എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സാഹിത്യപഠനപദ്ധതി അവലംബിേക്കണ്ട നവവിചാരമാ

തൃകകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തവും താരതമ്യസാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധം

അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. സാഹിത്യപഠനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സാഹിതീയത

എന്ന േകന്ദ്രഭാവചിന്ത�യ പ്രതിേരാധിക്കണ�മന്നും താരതമ്യഗേവഷണം ‘can focus on

theoretical questions about possible approaches to world literature their

dangers and virtues (Comparative Literature, p. 246) എന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസാഹിത്യം എന്ന ആശയ�ത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള �സദ്ധാ

ന്തികഅേന്വഷണങ്ങളുംഅതി�ന്റഅപകടങ്ങളും നന്മകളുമായിരിക്കണം താരതമ്യപഠിതാവ്

ലക്ഷ്യമാേക്കണ്ടത് എന്നേത്ര കുള്ളർ പറയുന്നത്. Comparative Literature in the Age

of Globalization എന്ന സമാഹൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ Huan Sanssy അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത

കൾ കുള്ളറു�ട നിരീക്ഷണങ്ങൾസാധൂകരിക്കുന്നു. �റാേമനിയൻ പണ്ഡിതൻആൻഡ്രിയാൻ

മാരിേനാ (Comparatisme, 1992) താരതമ്യസാഹിത്യത്തി�ല നവവിചാരമാതൃക�യക്കുറിച്ച്

ചർച്ച�ചയ്യുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളചർച്ചയിൽസാർവലൗകികതഅന്തർഭവിക്കുന്നു

ണ്ട്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രാന്തരമാനങ്ങൾ അതിനു എതിർനിൽക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തി�ന്റ ആേഗാ

ളപരിേപ്രക്ഷ്യത്തിലൂ�ടേയ വിശ്വസാഹിത്യം എന്ന സങ്കല്പനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയൂ.

സുദൃഢമായ ഒരു കാവ്യശാസ്ത്രവും സാഹിത്യനിർമ്മിതിയു�ട മൗലികതത്ത്വങ്ങളി�ല ഏകത

യും തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ, പുതിയ സാഹിത്യാവേബാധവും ജീവിതാവേബാധവുംആർജ്ജിക്കാൻ

കഴിയു�മന്നും മാരിേനാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ മാറിയ േലാകപരിതസ്ഥിതിയിൽ മനു

ഷ്യരാശിയു�ട ആന്തരികമാനങ്ങളി�ല ഏകത�യ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലാവിധ കാലുഷ്യങ്ങളിൽ

നിന്നും �ശഥില്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യ�ന േമാചിപ്പിക്കുകയും സംസ്ക്കരിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

ചിന്താപദ്ധതിയായി താരതമ്യസാഹിത്യം മാറണം എന്നേത്ര ചിന്തകർ പറയുന്നത്.

2 വ്യത്യയാത്മകബന്ധം

താരതമ്യസാഹിത്യപഠനങ്ങ�ള പ്രധാനമായി രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം.

(1) േനരിട്ടുള്ളസ്വാധീനത:

ഒരു രാജ്യത്തി�ല എഴുത്തുകാരു�ട പ്രേമയങ്ങളും ആശയങ്ങളും (Themes and Ideas)

മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലഎഴുത്തുകാരിൽ �ചലുത്തുന്നസ്വാധീനം.

(2) യാ�താരു സ്വാധീനവുമില്ലാ�ത സ്വതന്ത്രമായി വിഭിന്നരാജ്യങ്ങളി�ല എഴുത്തുകാർ സ്വീ

കരിക്കുന്ന സമാനപ്രേമയങ്ങൾ. സമാനപ്രേമയങ്ങൾ പഠനവിേധയമാക്കുേമ്പാൾ രണ്ടു

രാജ്യങ്ങളി�ല സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിേതാവസ്ഥകൾ പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്.

‘In countries with identical themes arising indipendently of each other

the researcher has once again to bear in mind not just the point of
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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).’

േനാവൽപഠനങ്ങളിൽ വ്യത്യയാത്മകപഠനത്തിനാണ് (Contrastive study) കൂടുതൽ

സാധ്യത. പരസ്പരം അറിയ�പ്പടാത്ത നാടുകളിൽ സമാനമായ ചരിത്രസാമൂഹിക സന്ദർഭങ്ങ

േളാടുള്ള പ്രതികരണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന േനാവലുക�ള േകവലസ്വാധീനതയിൽ മാത്രം ഒതു

ക്കിനിർത്തരുത്. സാഹിത്യരൂപം, പ്രേമയം, േമാട്ടിഫ്, പ്രസ്ഥാനം, ദർശനം എന്നീ തലങ്ങ

ളിൽ മലയാളേനാവലുകൾക്ക് ഇതരപ്രാേദശിക സാഹിത്യങ്ങളി�ല േനാവലുകളുമാേയാ വി

േദശേനാവലുകളുമാേയാ ഉള്ള ബന്ധം വ്യത്യയാത്മകയായി ക�ണ്ടത്താവുന്നതാണ്. ലാറ്റിന

േമരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ മരിേയാവർഗാസ് േയാസയു�ട ആടി�ന്റ വിരുന്ന് (The feast

of goat)എന്ന േനാവലും മലയാളത്തി�ല ഉത്തരാധുനിക േനാവലിസ്റ്റും �ചറുകഥാകൃത്തുമായ

ഇ.സേന്താഷ് കുമാറി�ന്റ അന്ധകാരനഴിയും �കകാര്യം �ചയ്യുന്ന പ്രേമയം ഭരണകൂടഭീകര

തയുേടതാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യയാത്മക താരതമ്യപഠനത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ട്.

3 ഭരണകൂടഭീകരത (Ruling Horribility)

അധികാരവർഗ്ഗവും ജനതയുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും

ഏ�റ പ്രചാരമുള്ള വാക്കാണ് ഭരണകൂടഭീകരത. അധിനിേവശ ഭരണകൂടങ്ങളു�ട വിധ്വംസ

കപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും േസ്വച്ഛാധിപതികളു�ട അധികാരപ്രേയാഗവുമായിട്ടുമാണ് ഈ

വാക്കിനു ബന്ധം. അധികാരശക്തികൾ വിമതശബ്ദങ്ങ�ള നിഷ്കരുണം അടിച്ചമർത്തുകയും

ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങൾ മർദ്ദേനാപകരണമായി മാറ്റുകയും �ചയ്യുന്നത് നാം നിരന്തരം

അനുഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. േകാൺസൺേട്രഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ലക്ഷകണക്കിന് ജൂത

�ര വംശീയ ഉന്മൂലനം നടത്തിയ ഹിറ്റ്ലറും വിമത�രയും വിമർശക�രയും അടിച്ചമർത്തിയ

സ്റ്റാലിനും ജനാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടിശബ്ദിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക�ള ബുൾേഡാസർ കയറ്റി�ക്കാ

ന്ന �ചനീസ് ഭരണകൂടവു�മാ�ക്ക ഭരണകൂടഭീകരതയു�ട ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ഭീതിദ

മായ ഉദാഹരണങ്ങളേത്ര. വർത്തമാന ചരിത്രത്തിലും ഇത്തരം ഒറ്റ�പ്പട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ

സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തി�ന്റ മർദ്ദേനാപകരണങ്ങളായ േപാ

ലീസ്, പട്ടാളം, ജയിൽ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചാണ് അധികാരശക്തികൾ

ജനത�യ മർദ്ദി�ച്ചാതുക്കലും �കാലകളും നടത്തുന്നത്. ഇ�താരു വർത്തമാനരാഷ്ട്രീയസമ

സ്യയാണ്. േലാക�മങ്ങും നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ േപാരാട്ടങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യേപാരാട്ടങ്ങളും

ഭരണകൂടങ്ങളു�ട മർദ്ദനസമ്പ്രദായത്തി�നതിരായ �ചറുത്തുനില്പുകളാണ്. ഇത്തരം പ്രേമയ

ങ്ങൾഎല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും വിവിധ രൂപങ്ങളിൽആവിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്.

രാജ്യങ്ങളു�ടയും േദശീയതകളു�ടയും ചരിത്രവും ഭരണകൂടം ജനങ്ങളു�ടേമൽ നടത്തുന്ന

ആധിപത്യശ്രമങ്ങളും ഭരണവർഗ്ഗത്തി�നതിരായ േപാരാട്ടങ്ങളുംസാഹിത്യകൃതികളിലും കലാ

സൃഷ്ടികളിലും ഫലപ്രദമായി ആവിഷ്കാരം േനടുന്നുണ്ട്. സമകാലസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നി

രവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും. 2015-�ല േനാബൽ സമ്മാന േജത്രി
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യായ റഷ്യൻഎഴുത്തുകാരിയും പത്രപ്രവർത്തകയുമായ �സ്വറ്റ്ലാനഅലക്സിേയാവിച്ചി�ന്റ രച

നകളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സമകാലദൃഷ്ടാന്തം. വസ്തുതാപരമായ േനാവൽ (Factual Novel)

എന്നു വിളിക്കാവുന്ന രചനകളാണവരുേടത്. രാഷ്ട്രീയ ദുരന്തങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് േശഖരിച്ച വസ്തുതാ

പരമായവിവരണങ്ങൾ. ഒരുപ്രാേദശികപത്രത്തിനുേവണ്ടിഎഴുതിയതാണവ. രണ്ടാംേലാക

മഹായുദ്ധത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തസ്ത്രീേപാരാളിക�ളക്കുറി�ച്ചഴുതിയ ‘യുദ്ധമുഖ�ത്ത േപാരാളികൾ’

അഭിമുഖസംഭാഷണവും റിേപ്പാർട്ടുകളുമാണ്. �ചർേണാബിൽആണവദുരന്തത്തി�ന്റജീവിക്കു

ന്ന രക്തസാക്ഷികളുമായി നടത്തിയഅഭിമുഖങ്ങളുംഅവരു�ട പ്രഖ്യാത രചനകളാണ്. അൽ

േബനിയൻ എഴുത്തുകാരനായ ഇസ്മയിൽ കാദേരയു�ടയും ടർക്കിഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഓർ

ഹാൻ പാമുഖി�ന്റയും േനാവലുകൾ മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത ഭരണകൂടം ചങ്ങലയ്ക്കിടുന്നതി�ന്റ

പ്രതീകാത്മകമായആഖ്യാനങ്ങളാണ്. മൂന്നാംേലാക രാജ്യങ്ങളി�ല േനാവൽസാഹിത്യം ഭര

ണകൂടഭീകരതയ്ക്ക് സവിേശഷ ഊന്നൽ �കാടുക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങ�ള േലാ

കശ്രദ്ധയിേലക്കു �കാണ്ടുവരാൻ ഇതിലൂ�ട കഴിയുന്നു. ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിനേമരിക്ക, അൽേബ

നിയ, ശ്രീലങ്ക, തുർക്കി, ഇറാക്ക്, ഇസ്രാേയൽ, ബംഗ്ലാേദശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളി�ല േനാവലു

കൾഈസാഹിത്യരൂപ�ത്ത ‘�പാരുതുന്ന ജനതയു�ട ഇതിഹാസം’ എന്ന വിേശഷണത്തി

നർഹമാക്കുന്നു.

4 േയാസയു�ട ‘ആടി�ന്റ വിരുന്ന് ’

സവിേശഷ ആഖ്യാനങ്ങൾ �കാണ്ട് ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന

എഴുത്തുകാരനാണ് മരിേയാ വർഗാസ് േയാസ. അധിനിേവശം, േസ്വച്ഛാധിപത്യം, ചരിത്രത്തി

�ന്റ പുനർവായനകൾ, രാഷ്ട്രീയമായ ശരിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണം, ഇ�താ�ക്കയാണ്

ഈ �പറൂവിയൻ സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാര�ന്റ േനാവലുകളി�ലഊന്നലുകൾ. ഭരണകൂടവും വ്യ

ക്തിയുംതമ്മിലുള്ളസംഘർഷമാണ് ഒരുവിഭാഗം േനാവലുകളു�ടവിഷയം. �ഡാമിനിക്കൻറി

പ്പബ്ലിക്കി�ന്റ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തി�ല 1930 മുതൽ 1961 വ�രയുള്ളകാലമാണ്ആടി�ന്റ വിരുന്ന്

എന്നേനാവലി�ലഇതിവൃത്തം. ഈകാലയളവിൽ�ഡാമിനിക്കൻറിപ്പബ്ലിക്അടക്കിവാണി

രുന്നേസ്വച്ഛാധിപതിയായിരുന്നുറാേഫൽലിേയാനിഡാസ് ട്രൂജിേലാ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭരണ

കാലമാണ് േനാവലി�ന്റ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം. �ഡാമിനിക്കൻ ജനതയു�ട ചരിത്രത്തിൽ നി

ന്നും സംഭരിച്ച ജീവേരഖകൾ േനാവലിൽ ഭദ്രമായി വിളക്കിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ

�രയും കേത്താലിക്കാസഭ�യയും അടിച്ചമർത്തിയ ട്രൂജിേലായു�ട (േനാവലിൽ ട്രൂഹിേലാ) കി

രാതഭരണത്തി�നതി�ര അേമരിക്കയു�ട ഒത്താശേയാ�ട നടന്ന വിേമാചനസമരം ഒടുവിൽ

ആ േസ്വച്ഛാധിപതിയു�ട വധത്തിൽ കലാശിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ അധികാരവടംവലികളും രാ

ഷ്ട്രീയഉപജാപങ്ങളും ഉൾക്കിടിലമുളവാക്കുമാറ് ആഖ്യാനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു േയാസ.

കാലങ്ങ�ളക്രമരഹിതമായി വിന്യസിക്കുന്നഈേനാവലിൽ മൂന്ന്ആഖ്യാനഅടരുകളാ

ണുള്ളത്. ട്രൂഹിേയായു�ട കാമേപ്പക്കൂത്തിനിരയായി നാടുവിേടണ്ടി വന്ന യുറാനിയ കബ്രാൾ

എന്ന യുവതി മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനു േശഷം �ഡാമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ യാദൃച്ഛികമാ

യി എത്തുന്നതാണ് േനാവലി�ന്റ വർത്തമാനം. ട്രൂഹിേയാ കന്യകാത്വം കവർ�ന്നടുക്കുേമ്പാൾ

അവൾ പതിനാലുകാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അതി�ന്റ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മ
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കളിൽ പുരുഷ വർഗ്ഗ�ത്ത ആകമാനം �വറുത്ത് അവിവാഹിതയായി ജീവിക്കുന്ന യുറാനിയ

കബ്രാൾ ഇന്ന് േലാക ബാങ്ക് ഉേദ്യാഗസ്ഥായാണ്. ത�ന്റ അമ്മായിേയാടും അവരു�ട മക

േളാടും ട്രൂഹിേയായിൽനിന്ന് തനിക്ക് ഏേല്ക്കണ്ടിവന്നപീഡനത്തി�ന്റകഥവിവരിക്കുന്നതാണ്

ഒരാഖ്യാനതലം. വധം നടക്കുന്ന ദിവസം ട്രൂഹിേയായു�ട വ്യക്തിജീവിതത്തി�ലയും ഔേദ്യാ

ഗികജീവിതത്തി�ലയും സംഭവങ്ങളാണ് മ�റ്റാന്ന്. ട്രൂഹിേയാ കാമലീല�യ്ക്കത്തുന്ന മഹാഗണി

ഹൗസിേലക്കുള്ള �ഹേവയിൽ അയാ�ള വധിക്കാൻ സജ്ജരായി നില്ക്കുന്ന വധദൗത്യസം

ഘ�ത്തയും വധ�ത്തത്തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായവർ േനരിടുന്ന ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും വിവരി

ക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമ�ത്തആഖ്യാനതലം. പാവ പ്രസിഡണ്ടി�ന പ്രതിഷ്ഠിച്ച് �ഡാമിനിക്കൻ

റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റ കുത്തകാധികാരം നിലനിർത്തുന്നു ട്രൂഹിേയാ�യങ്കിൽ പണ�ക്കാതിയന്മാ

രായ അയാളു�ട ബന്ധുക്കൾ �സന്യത്തി�ന്റയും ഭരണേകന്ദ്രങ്ങളു�ടയും അധികാരസ്ഥാന

ങ്ങളിലിരുന്നു�കാണ്ട് �പാതുമുതൽ �കാള്ളയടിച്ച് വിേദശ ബാങ്കുകളിൽ സ്വകാര്യനിേക്ഷപം

നടത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകാകിയും ധീരനുമായ ട്രൂഹിേയാ, രാജ്യം സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂ�ട കട

ന്നുേപാകുേമ്പാൾ തനി�ക്കതി�ര ശബ്ദമുയർത്തിയവ�ര നിഷ്കരുണം �കാ�ന്നാടുക്കി. ഇതി

�നല്ലാം ഊർജ്ജം നുകരുന്നത് �ലംഗികപീഡനത്തിലൂ�ടയായിരുന്നു. കന്യകമാർ മുതൽ

ത�ന്റ കീഴി�ല വിനീതരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥരു�ട ഭാര്യമാ�ര വ�ര കീ��ടുത്തി കാമദാഹം തീർ

ത്ത് മേദാന്മത്തനായിക്കഴിഞ്ഞ ട്രൂഹിേയാ മുപ്പതു വർഷം നാടി�ന �ചൽപ്പിടിയി�ലാതുക്കി.

പേക്ഷ, എഴുപതി�ലത്തിയ ട്രൂഹിേയായ്ക്ക് ത�ന്റ ഇച്ഛകൾ നിറേവറ്റാൻ ശരീരം വഴങ്ങി�ക്കാ

ടുക്കുന്നില്ല. ട്രൂഹിേയായു�ട �ലംഗികശക്തിക്ഷയം രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ ഭരണപ്രതിസന്ധിയായി

മാറുന്നിടത്താണ് അധികാര�ത്തയും�ലംഗികശക്തിേയയും തമ്മിൽ േനാവലിസ്റ്റ് ബന്ധിപ്പി

ക്കുന്നത്. േപ്രാേസ്ട്രറ്റ് വീക്കം വന്ന് ഉദ്ധാരണശക്തിക്ഷയിച്ച് ഇടയ്ക്കി�ട അറിയാ�ത മുള്ളിേപ്പാ

കുന്ന ഈ േസ്വച്ഛാധിപതി ത�ന്റ �ലംഗികശക്തി ക്ഷയിച്ചു�വന്ന് ഒരു �ഞട്ടേലാ�ട തിരി

ച്ചറിയുന്നു. �ലംഗികശക്തിക്ഷയം താൻ പടുത്തുയർത്തിയ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ പതനത്തിന്

നാന്ദിയായിത്തീരുന്നു�വന്ന് അയാളറിഞ്ഞില്ല. ‘മഹാഗണി ഹൗസ് ’ എന്നകാമസൗധത്തിൽ

�വച്ച് കാമശമനത്തിനായി �കാണ്ടുവന്ന�പൺകുട്ടി�യഅനുഭവിക്കാൻശ്രമിച്ചേപ്പാൾ ഉദ്ധാ

രണമുണ്ടാകാത്തതി�ന്റ നിരാശ അയാളിൽ േകാപവും സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തി�നതിരായ പകയുമായി

ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു. ആയിടയ്ക്കാണ് കേത്താലിക്കാ സഭയുമായി ട്രൂഹിേയാ ഭരണകൂടം

ഇടഞ്ഞത്അേപ്പാേഴക്കുംഅേമരിക്കഏർ�പ്പടുത്തിയ ഉപേരാധം �ഡാമിനിക്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ

അനിശ്ചിതത്വത്തി�ന്റ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

ട്രൂഹിേയാ�യ വധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മുേന്നറുന്ന വിപ്ലവകാരികളു�ട കഥയാണ്

േനാവലി�ല മ�റ്റാരു സംഭ്രമജനകമായ ആഖ്യാനതലം. ട്രൂഹിേയാ �ചയ്തുകൂട്ടിയ നിഷ്കരുണ

മായ കൂട്ട�ക്കാലകൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും ഇരകളായിത്തീർന്നവ

രു�ട ബന്ധുക്കളു�ടയും സുഹൃത്തുക്കളു�ടയും മനസ്സിൽ നുരഞ്ഞു�പാന്തിയ പ്രതികാരത്തി�ന്റ

പരിണിതഫലമായിരുന്നു വധദൗത്യസംഘത്തി�ന്റ രൂപ�പ്പടലിനിടയാക്കിയത്. ജൂൺ 14-

�ന്റ വിപ്ലവമുേന്നറ്റ�ത്ത അടിച്ചമർത്തുകയും വിപ്ലവകാരിക�ള �കാടുംഹത്യക്കിരയാക്കുകയും

�ചയ്തിരുന്നു ട്രൂഹിേയാ. അേതല്പിച്ച മുറിവുകൾ വധദൗത്യസംഘത്തി�ന്റ രൂപ�പ്പടലിന് കരു

േത്തകി. ട്രൂഹിേയായു�ട ബന്ധുവും �സന്യത്തി�ല ജനറലുമായിരുന്നയാളു�ട മൗനസമ്മത

വും അേമരിക്കയു�ട സഹായവും കേത്താലിക്കാസഭയു�ട പിന്തുണയും വിപ്ലവസംഘത്തിന്
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പിൻബലമായി. ട്രൂഹിേയാ�യ വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു�വങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതുേപാ�ല അധി

കാര അട്ടിമറി സാധ്യമായില്ല. ട്രൂഹിേയാ വധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം

പ്രസിഡന്റ് ബലാേഗ്വർ മുത�ലടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. അധികാരം ട്രൂഹിേയായു�ട മകൻ റാം

ഫിസിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ത�ന്റ പിതാവി�ന വധിച്ചവ�ര സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു

അയാളു�ട ലക്ഷ്യം. പിടിയിലായ വിപ്ലവകാരികൾക്ക് അനുഭവിേക്കണ്ടിവരുന്ന പീഡനങ്ങൾ,

അവസാനിക്കാത്ത േഭദ്യമുറകൾ ഇവയു�ട ചിത്രീകരണം സംഭ്രമജനകമാംവിധം േനാവലിൽ

അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ട്രൂഹിേയായു�ട വിധവയുൾ�പ്പ�ടയുള്ളവർ വിേദശേത്തക്ക് ഒളിച്ച് കട

ക്കുന്നു. ട്രൂഹിേയായു�ട ഘാതക�ര രാജ്യാന്തര നീതിപീഠം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ

വിചാരണ�ചയ്യണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ട് പ്രേക്ഷാഭം �പാട്ടിപുറ�പ്പടുന്നു. ജനവികാരം മാനിച്ച്

പ്രസിഡന്റ് ബലാേഗ്വർ ട്രൂഹിേയാ ഘാതകർക്ക് മാപ്പ് നല്കുന്നു. ഒളിവിൽക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ട്രൂഹി

േയാ വധസംഘത്തിൽ�പ്പട്ട രണ്ടുേപർ വീരനായകന്മാരായി. വിപ്ലവകാരികൾക്ക് വീരപദവി

േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിന് പുതിയമുഖം ഇങ്ങ�ന �ഡാമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം

േനാവൽ പാഠത്തിേലക്ക് �കാണ്ടുവരുന്ന േയാസ അധികാരേപ്പക്കൂത്തുകളും രാഷ്ട്രീയ ഉപജാ

പങ്ങളും ദുരന്തവും കണ്ണീരും നിഷ്കളങ്ക മനുഷ്യരു�ട �ചറുത്തുനില്പുമാണ് മാനവചരിത്ര�മന്ന്

ഓർമ്മ�പ്പടുത്തുന്നു.

5 അന്ധകാരനഴി

1970-കളി�ല േകരളത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തി�ലഴുതിയ േനാവലാണ് ‘അന്ധ

കാരനഴി’. നക്സൽ പ്രസ്ഥാനം, അടിയന്തരാവസ്ഥഎന്നിവയാണ് േനാവലി�ന്റ അസംസ്കൃത

വിഭവമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. പാർട്ടി നിർേദ്ദശപ്രകാരം സുരക്ഷിതമായ �ഷൽട്ടർ േതടി വിപ്ലവ

കാരിയായ ശിവൻ ഒരു ഉൾനാടൻ പ്രേദശേത്തക്ക് േപാകുന്നു. വിപ്ലവപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

പ്രേയാഗത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി ശിവനും സഖാവ് േശഖരനും പി.�ക.പി.യും അടങ്ങു

ന്ന യുവസംഘം തീവ്രമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. ഭരണകൂടത്തി�നതി�ര അവർ നടത്തിയ

വിധ്വംസകപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലാന്നായിരുന്നു ‘േതലക്കരസംഭവം’ എന്ന േപരിൽഅറിയ�പ്പ

ട്ട േതലക്കര േപാലീസ്േസ്റ്റഷൻ ആക്രമണം, മുക്തിപഥം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം, ചാത്തര

േമേനാൻ എന്ന ജന്മിയു�ട തലയറുത്ത സംഭവം എന്നിവ. ഉന്മൂലനസിദ്ധാന്തവും വിധ്വംസക

പ്രവർത്തനവും നടത്തുേമ്പാഴും പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ആന്തര�വരുധ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരു

ന്നു. അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്നു അവരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ചാത്തരേമേനാൻ എന്ന ജന്മിയു

�ട തലയറുത്തതിലൂ�ട ഉന്മൂലനസിദ്ധാന്തം നടപ്പിൽവരുത്തി�യങ്കിലും ജന്മിയായിരുന്ന േകാ

മപ്പേമേനാ�ന വധിക്കാൻ േപായവർക്ക് ആളുമാറിേപ്പായിരുന്നു. വധിക്ക�പ്പട്ടത് ജന്മിയു�ട

േജ്യഷ്ഠനും മേനാേരാഗിയുമായ ചാത്തരേമേനാൻ ആയിരുന്നു. കങ്ങഴ ആക്ഷ�നതുടർന്ന് തീ

വ്രവിപ്ലവകാരിയായ ശിവൻ ഒളിവിൽേപാകുന്നു. ശിവ�ന്റ ഒളിവുജീവിതത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളും

അനുഭാവികളും സഹായം �ചയ്തു�കാടുക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിങ് േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥികളു�ട

േഹാസ്റ്റലിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശിവൻ അവി�ട നിന്ന് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന കവിയു�ട

അടുേത്തക്കാണ് േപാകുന്നത്. ശിവനുഅഭയംനല്കിയവ�ര േപാലീസ് പിടികൂടുകയുംക്രൂരമായി

മർദ്ദിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയേഭദകമായത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന
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നിർേദ്ദാഷിയായ കവിക്ക് ഏേല്ക്കണ്ടിവരുന്ന പീഡനവും അയാളു�ട ദുരൂഹമായ തിേരാധാന

വുമാണ് അയാ�ള അേന്വഷിച്ച് ഭാര്യ ശകുന്തള അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നു.

ശിവൻ ഒരിക്കലും േപാലീസുകാരു�ട �കയിൽ�പ്പടുന്നില്ല. അയാളു�ട അവസാന�ത്ത ഒളി

ത്താവളം ‘കരടിയച്ചാച്ചൻ’ എന്നു വിളിേപ്പരുള്ളയാളു�ട അധീനതയിലുള്ള ഒരു തുരുത്താണ്.

പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ഒളിയിടമേത്ര കരടിയച്ചാച്ച�ന്റ തുരുത്ത്. ഈ തുരുത്തിൽ അക�പ്പടു

ന്നവിപ്ലവകാരിയു�ടരൂപാന്തരത്തി�ന്റകഥയാണ് ‘അന്ധകാരനഴി’ പറയുന്നത്. തീവ്രവിപ്ലവ

കാരിയായ ശിവ�ന്റ കൺമുന്നിൽ പലഅക്രമങ്ങളുംഅനീതികളും അപ്രതിേരാധ്യമായഅധി

കാരത്തി�ന്റ അന്ധനീതികളും അരേങ്ങറുന്നു. എങ്കിലും അയാൾക്ക് ഒന്നും �ചയ്യാനാവുന്നില്ല.

അവിട�ത്തഅടിസ്ഥാനവർഗ്ഗജനത�യഅയാൾഅവജ്ഞേയാ�ടകാണുന്നു. സ്ത്രീക�ളശരീ

രം മാത്രമായി കണ്ട്അയാൾ ഉപേയാഗിച്ച് ഉേപക്ഷിച്ചുകളയുന്നു. േതച്ചപ്പ�ന്റ ഭാര്യയായ േമരി

�പ്പണ്ണുംതുരുത്തി�ലത്തിേച്ചരുന്നരമണിയുംഅയാൾക്ക് േഭാേഗാപകരണങ്ങൾമാത്രം. അയ്യ

ക്കുരുവിേനാട് അയാൾക്കുള്ളത് ഒരു കീഴാള�ന സവർണ്ണൻ കാണുേമ്പാ�ലയേത്ര. രമണിയു

�ട മരണത്തിന് അയാൾ കാരണമാകുന്നു. േതച്ചപ്പ�ന്റ കുരങ്ങ്, അയ്യപ്പ�നയും പ്രസ്ഥാനത്തി

നുേവണ്ടിസ്വന്തം�കപ്പത്തിനഷ്ട�പ്പടുത്തിയഅച്ചുവി�നയുംഅയാൾഅപായ�പ്പടുത്തുന്നത്

ഒേര മേനാഭാവേത്താ�ടയാണ്. ഭയ�പ്പടുത്തുന്ന അധികാരരൂപമായ കരടിയച്ചാച്ച�ന്റ തുരു

ത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പ്പടാനുള്ള വഴിയാേലാചിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ശിവൻ സ്വയം കരടിയച്ചാച്ചൻ

എന്ന അധികാരസ്വരൂപമായി മാറുന്നിടത്താണ് േനാവൽ അവസാനിക്കുന്നത്. അധികാര

�ത്ത�വല്ലുവിളിച്ച് ഭരണകൂട�ത്തഅട്ടിമറിച്ച് സാമൂഹ്യ�വരുധ്യങ്ങൾഇല്ലാതാക്കാൻശ്രമിച്ച

വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിനും വിപ്ലവകാരികൾക്കും സംഭവിച്ച രൂപാന്തരമാണ് ശിവനിലൂ�ട അവ

തരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രസ്ഥാന�ത്ത േസ്നഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നവർക്കാണ് ദുര

നുഭവങ്ങൾ േനരിേടണ്ടിവരുന്നത്. അധികാര�ത്ത�വല്ലുവിളിച്ചവർ ഒടുവിൽഫാസിസ്റ്റുകളായി

മാറുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന േനാവൽ, ‘അധികാരത്തി�ന്റ അന്ധകാരന

ഴി’ എന്നഫാസിസ്റ്റ് ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടാണ്അവസാനിക്കുന്നത്. എഴുപതുകളി�ല രാഷ്ട്രീയ

ചരിത്ര�ത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്ര�വകല്യങ്ങളു�ടയും ഭരണകൂടഭീകരതയു�ടയും ഇരകളായിത്തീർ

ന്നപാവം മനുഷ്യരു�ട ദുരിതാനുഭവങ്ങളു�ടപശ്ചാത്തലത്തിൽഅടയാള�പ്പടുത്തുകയുംഅധി

കാര�ത്ത എതിർത്തവർ സ്വയം അധികാരത്തി�ന്റ അന്ധകാരനഴികളിൽ തളയ്ക്ക�പ്പടുകയും

�ചയ്യുന്നതി�ന്റ ദുരന്തം വരച്ചുകാട്ടുകയും �ചയ്യുന്നുഇ.സേന്താഷ് കുമാറി�ന്റ േനാവൽ.

6 ആടി�ന്റ വിരുന്നുംഅന്ധകാരനഴിയും വ്യത്യയതാരതമ്യം

ഈ രണ്ടു േനാവലുക�ളയും താരതമ്യം �ചയ്യുേമ്പാൾ ഇതിൽ കടന്നുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര

മാണ് പ്രധാനമാകുന്നത്. രണ്ടു േനാവലുകളിലും ഭരണകൂടഭീകരത മുഖ്യ പ്രേമയമായി വരുന്നു.

കാല്പനികമായ ആദർശവത്കരണങ്ങളില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് േയാസ. വിശ്വസാഹി

ത്യത്തി�ല സമുന്നതനായ രാഷ്ട്രീയ േനാവലിസ്റ്റാണ് അേദ്ദഹം. ‘വ്യവസ്ഥിതിയു�ട േനരിനും

�നറിക്കുമിടയിൽസാധാരണമനുഷ്യൻസ്വന്തംജീവിതം �കാ�ണ്ടഴുതിയകഥകളാണ് േയാസ

യു�ട രചനക’�ളന്ന് എൻ.ശശിധരൻ (ഭാഷാേപാഷിണി, നവം. 2010) നിരീക്ഷിക്കുന്നു. �നതി

കമായ തത്ത്വസംഹിതകളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ, ജനേക്ഷമത്തിനും മാനവികതയ്ക്കും ഊന്നൽ
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നല്കുന്ന ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ, അഴിമതിയിലും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിലും ആഡംബര

ത്തിലും മുഴുകുേമ്പാൾ വികലമാകുന്നത് ജനകീയ മുേന്നറ്റങ്ങളു�ട ചരിത്രം കൂടിയാണ്. േസ്വച്ഛാ

ധിപത്യം, ഭരണകൂടഭീകരത, വിപ്ലവമുേന്നറ്റം എന്നീ പ്രേമയതലങ്ങളിലൂ�ട ഒരു നാടി�ന്റ വി

ക്ഷുബ്ധമായ രാഷ്ട്രീയചരിത്രംആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നു േയാസ. വിപ്ലവമുേന്നറ്റത്തി�ന്റയുംഅതി�ന്റ

വിപര്യയത്തി�ന്റയും കഥയാണ് ‘അന്ധകാരനഴി’യിൽ പറയുന്നത്. േയാസയു�ട േനാവൽ

�ഡാമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റ യഥാർത്ഥചരിത്ര�ത്തഅവലംബിക്കുേമ്പാൾഅന്ധകാരനഴി

ചരിത്രത്തി�ന്റ പുനർവായനയും വിപ്ലവകാരികൾക്കുസംഭവിക്കുന്നഫാസിസ്റ്റ് രൂപപരിണാമ

വും പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നു.

സമാനപ്രേമയങ്ങൾ�കകാര്യം �ചയ്യുന്നകൃതിക�ളഅതാതുകൃതികൾഅസംസ്കൃതവി

ഭവമാക്കിയിരിക്കുന്നചരിത്ര-രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹികപശ്ചാത്തലത്തിൽനിർത്തിഅതുതമ്മിലുള്ള

വ്യത്യയാത്മകബന്ധമായിരിക്കണംക�ണ്ടേത്തണ്ടത്. ഒേര പ്രേമയം�കകാര്യം �ചയ്യുന്നകൃ

തിക�ള അടുത്തു നിർത്തി പരിേശാധിക്കുന്നതിലൂ�ട ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയുന്ന സമാനതകളും

സാദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹികേബാധവു�മല്ലാം വ്യത്യയബന്ധപഠനത്തി�ന്റ പരിധിയിൽ വരും.

ഈ രണ്ടു േനാവലുക�ളയും വ്യത്യയാത്മക താരതമ്യത്തിനു വിേധയമാക്കുേമ്പാൾ ക�ണ്ട

ത്താൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകൾ താ�ഴ പറയുന്നു.

1. രണ്ടു േനാവലുകളും ഉപജീവിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാണ്. േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�നതി

രായവിപ്ലവസംഘങ്ങളു�ടപ്രവർത്തനമാണ്ആടി�ന്റവിരുന്ന്പ്രേമയമാക്കുന്നത്. ഇതി

�ല സമീപനം യഥാതഥമാണ്. ഭരണകൂടവിരുദ്ധ പ്രേക്ഷാഭത്തിനു പിന്നി�ല കാരണ

ങ്ങൾ േനാവലിൽസ്പഷ്ടവുമാണ്.

2. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തി�ല തീവ്രവിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളു�ട ഉദയവും േകരള

ത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായ ഉന്മൂലനസിദ്ധാന്തപ്രേയാഗവും എന്ന സ്ഥൂലചരിത്രം

അന്ധകാരനഴിയിൽ കടന്നുവരുന്നു�വങ്കിലും അതി�ന്റ വിശദാംശങ്ങൾ സ്പഷ്ടമല്ല. വി

പ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രപാളിച്ചകളും നിഷ്കളങ്കരായ

മനുഷ്യർക്ക് ഏേല്ക്കണ്ടിവന്ന ക്രൂരവിധിയുമാണ് അന്ധകാരനഴി പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നത്.

ഒരു ജനതയു�ട രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തി�ല വിക്ഷുബ്ധകാലങ്ങൾ േനാവലിൽ ഉപേയാഗി

ക്കുേമ്പാൾ എഴുത്തുകാരു�ട സമീപനരീതിയു�ട വ്യത്യസ്തതകൾക്കുദാഹരണമാണ് ഈ

േനാവലുകൾ.

3. േയാസയു�ടചരിത്രേത്താടുള്ളസമീപനംയഥാതഥവുംജനപക്ഷചരിത്രത്തിൽഊന്നുന്ന

തുമാണ്. േകരളത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയചരിത്ര�ത്ത ഇരകളു�ട പക്ഷത്തുനിന്നു വീക്ഷിക്കുന്നു,

ഇ.സേന്താഷ് കുമാർ. നവചരിത്രവാദത്തി�ന്റയും സമാന്തരചരിത്ര രചനയു�ടയും സമീ

പനങ്ങൾ േനാവലിസ്റ്റി�ന സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.

4. േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�ന്റ ആൾരൂപമായ ഭരണാധികാരിയു�ട ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങ

ളും േയാസ േനരിട്ടു പറയുന്നു�വങ്കിൽ അന്ധകാരനഴിയിൽ ഭരണകൂടത്തലവൻ േനരിട്ടു

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നില്ല. ഭരണകൂടത്തി�ന്റ മർദ്ദനഉപകരണങ്ങളായ േപാലീസ്, േകാടതി,

ജയിൽഎന്നിവയാണ് ഭരണകൂടഭീകരതയു�ട മാരകപ്രതിനിധാനങ്ങളായിപ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്നത്.
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5. അധികാരവും �ലംഗികതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള അവതരണം ‘ആടി�ന്റ വിരുന്നിൽ’

കാണാം. അധികാരേത്താടുള്ളതുറന്നഏറ്റുമുട്ടലുംഅതി�ന്റ ദൗരന്തികപരിണാമവും ജന

കീയമുേന്നറ്റത്തി�ന്റ വിജയവും േയാസയു�ട േനാവൽ പറയുന്നു. ജനകീയമുേന്നറ്റത്തിലൂ

�ട ഏതു േസ്വച്ഛാധിപതി�യയും ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന വിപ്ലവ സേന്ദശം ഈ േനാവൽ

മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നഎഴുത്തുകാ

രനാണ് മരിേയാ വർഗാസ് േയാസ.

6. വിപ്ലവകാരികൾ�ചന്നക�പ്പടുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രപ്രതിസന്ധികളു�ട ദുരന്തമാണ് അന്ധ

കാരനഴിയിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച മുതലാളി

ത്ത, േസ്വച്ഛാധിപത്യ, ഫാസിസ്റ്റ് പരിണാമ�ത്ത രൂപകാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

അന്ധകാരനഴി.

ചുരുക്കത്തിൽ കാലം�കാണ്ടും സ്ഥലം�കാണ്ടും ഭാഷ�കാണ്ടും അറിയ�പ്പടാത്ത തുരുത്തുക

ളിൽകഴിയുന്നജനതവ്യവസ്ഥിതിേയാടുകലഹിക്കുന്നതി�ന്റവിവിധഅവസ്ഥക�ളഅവതരി

പ്പിക്കുന്നഈ േനാവലുകൾഅധികാരവും ജനതയും തമ്മിലുള്ള േപാരാട്ടത്തി�ന്റ വീര്യം അവ

തരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇരകളു�ട �ദന്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലും വ്യത്യയബന്ധം പുലർത്തുന്നു.
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പയ്യന്നൂർ: േപരും �പാരുളും

ഇ. ശ്രീധരൻ

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, പയ്യന്നൂർ േകന്ദ്രം

സാരാംശം

പയ്യന്നൂർ പൗരാണികകാലം മുതല്ക്കുത�ന്ന ജനശ്രദ്ധ േനടിേപാന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരേകരള

ത്തി�ല സാംസ്കാരിക േകന്ദ്രമാണ്. പഴങ്കഥകളിലും വാ�മാഴിപ്പാട്ടുകളിലും നിറഞ്ഞുനില്ക്കു

ന്നഈപ്രേദശത്തിന് രാജതലസ്ഥാനം, തീർത്ഥാടനേകന്ദ്രം, േവദപഠനേകന്ദ്രം,സമുദാ

യസൗഹാർദ്ദഗ്രാമം, േഫാേക്ലാറി�ന്റ പാരമ്പര്യഭൂമി, േജ്യാതിഷസംസ്കൃതസമ്പന്നേദശം,

അധിനിവിഷ്ടബ്രാഹ്മണഗ്രാമം, വാണിജ്യേകന്ദ്രം, സാഹിത്യകാരന്മാർക്കുംപണ്ഡിതന്മാർ

ക്കും ജന്മം നല്കിയ നാട്, േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്നും കർഷകമുേന്നറ്റത്തിനും േവണ്ടി സമ

രം നയിച്ച മണ്ണ്—ഇങ്ങ�ന പയ്യന്നൂരിന്ന് ചാർത്തി�ക്കാടുക്കുവാനുള്ള വിേശഷണങ്ങൾ

അനവധിയാണ്. കാലത്തി�ന്റ ഗതിയിൽ പലതിന്നും േതയ്മാനങ്ങൾസംഭവിച്ചിരിക്കാം,

ചില വിേശഷണങ്ങൾ ഇന്ന് തീ�ര േചരാത്തതായും വേന്നക്കാം. എങ്കിലും തലമുറകളി

ലൂ�ട�കമാറി കിട്ടിയ പയ്യന്നൂരി�ന്റ ഉദാത്തമായസാംസ്കാരിക േബാധമുണ്ടേല്ലാഅതു

നിലനിർത്തുവാൻ സമകാലികസമൂഹവും ശ്രമിക്കുന്നു�വന്നത് വാസ്തവമാണ്. പാശ്ചാ

ത്യസംസ്കൃതിയു�ട തിരതള്ളലിൽ�പ്പട്ടു േദശസംസ്കൃതി പിടിച്ചുനില്ക്കാനാകാ�ത വിലപിക്കു

േമ്പാഴും പയ്യന്നൂരി�ന്റ തനിമ നിലനില്ക്കുന്നു�വന്നതാണ് പയ്യന്നൂരി�ന്റ സവിേശഷത.

1 സംഘകാലമുദ്രകൾ

മലേയാരങ്ങളിൽതാമസം�കാണ്ടപ്രാചീനജനതക്രേമണതാഴ്വാരങ്ങളി�ലചതുപ്പുനിലങ്ങൾ

കൃഷിഭൂമിയാക്കിയും വാസഭൂമികളാക്കിയും ജനപദങ്ങ�ള രൂപ�പ്പടുത്തിയതായി നമുക്കു വാ

യി�ച്ചടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നാടൻപാട്ടുകളിലും പുരാവൃത്തങ്ങളിലും ചരിത്രപണ്ഡിതരു�ട

ഗേവഷണപാഠങ്ങളിലും ഇതി�നക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്. സ്ഥിരവാസമുറപ്പി

ക്കുന്നതുവ�രഊരുചുറ്റി ജീവിച്ചുേപാന്ന മനുഷ്യസമൂഹ�ത്തക്കുറിച്ചും ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞു

�വച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ�ന�യങ്കിൽ ഏഴിമലത്താഴ്വാരങ്ങളിൽ താമസം �കാണ്ട ആദിമജനസമൂ

ഹം പിന്നീട് പ്രാന്തപ്രേദശങ്ങളിൽ പുതിയ നാട്ടുമ്പുറങ്ങൾസൃഷ്ടി�ച്ചടുത്തതി�ന്റ തുടർച്ചയായി
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രൂപ�പ്പട്ടതായിരിക്കാം പയ്യന്നൂ�രന്നഊരിടം. പടിഞ്ഞാറൻ കടലിേലക്ക് ഉന്തിനില്ക്കുന്നഏഴു

മലകളും അവയു�ട പ്രാന്തപ്രേദശങ്ങളും േചർന്ന ഭൂമിക്ക് പഴയകാലം മുതൽ ലഭിച്ചുേപാന്നിട്ടു

ള്ള േപര് ഏഴിമല�യന്നതാണ്. േകാലനാ�ടന്നും പാഴിനാ�ടന്നും �കാൾക്കാനേച്ചരി�യന്നും

പല േപരുകളിൽ പലകാലത്തായി അറിയ�പ്പട്ട നാടി�ന്റ പില്ക്കാലനാമമാണ് പയ്യനൂ�രന്ന

ത്. സംഘകാലകൃതികൾ, മൂഷികവംശം േപാലുള്ള ചരിത്രകൃതികൾ, പഴയ നാടൻപാട്ടുകൾ

എന്നിവഏഴിമലേയയും പ്രാന്തപ്രേദശങ്ങേളയും നമുക്ക് അനാവരണം �ചയ്തുതരുന്നുണ്ട്.

പയ്യന്നൂരി�ന്റ പഴയേപര് �കാൾക്കാനേച്ചരി എന്നാ�ണന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാരു

�ട അഭിപ്രായം [1]. �കാഴുത്ത കാനമാണ് �കാൾക്കാനം. കാന�മന്നാൽ േതാട്, േചരി�യ

ന്നാൽപ്രേദശം. കാേങ്കാൽപ്പുഴ, �പരളംപുഴ, മാണിയാട്ട് േതാട്എന്നീ േപാഷകനദികൾേചർ

ന്ന കവ്വായിപ്പുഴയു�ട പഴയേപരാണേത്ര �കാൾക്കാന�മന്നത് [2]. അതി�ന്റ �തേക്കകരയി

ലുള്ളപ്രേദശമാണ് പയ്യന്നൂരായ�തന്നു ചിറക്കൽ ടി.ബാലകൃഷ്ണൻനായർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി

ന്നീട് �കാൾക്കാനേച്ചരി�യന്നത് പറഞ്ഞുപറഞ്ഞ് �കാക്കാനേശ്ശരിആയതായിഊഹിക്കാവു

ന്നേതയുള്ളൂ. �കാൾക്കാന�മന്നപദം സംഘകാലകൃതികളിൽസൂചിതമാണ്. നന്ന�നന്ന രാ

ജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്ഈ�കാൾക്കാനത്തിലാ�ണന്നുംഅവി�ടപറയുന്നുണ്ട്. അേതസ

മയം നന്ന�ന്റ രാജധാനി �കാൾകാനത്തിലല്ല �കാങ്കണത്തിലാ�ണന്ന് ഇതി�ന തിരുത്തി

വായിക്കുകയും േഗാവയും സമീപപ്രേദശങ്ങളും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന �കാങ്കണേദശമാക്കി വ്യാഖ്യാ

നിക്കുകയും �ചയ്യുന്നവരുണ്ട്. േവണ്ടത്ര �തളിവുകൾ ലഭിക്കാത്തിടേത്താളം തറപ്പിച്ചുപറയാൻ

പ്രയാസമാണ്. നറ്റി�ണ എന്നസംഘകൃതിയി�ല പാ�ലപാടിയ �പരും കടുേങ്കാ രചിച്ച

തായി പറയുന്ന പാട്ടി�ല പത്താം ഭാഗം പരിേശാധിച്ചുേനാക്കുക.

�പാൻപടു �കാൺകാന നന്നൻ നന്നാട്ടു,

ഏഴിൽ കുന്റം �പറിനും �പാരുൾവയിൻയാേരാ

പിരികിർ പവേര കവ�ള നീർവാർ നികർമലരന്നനിൻ

േപരമർമ�ഴക്കൺ�തൺപനി�കാളേവ [3]

�കാൺകാന േദശത്തിന്ന്അധിപനായനന്ന�ന്റഅേനകം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽഏ�റ േശാഭി

ക്കുന്ന ഏഴിമല സ്വന്തമായി ലഭിച്ചാൽ േപാലും ആ�രങ്കിലും നി�ന്ന പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ആഗ്ര

ഹിക്കുേമാ? എന്ന് പരിഭാഷ.

ഇവി�ട പറഞ്ഞ�കാൺകാനേദശം പയ്യന്നൂര്ആകാനാണ്സാദ്ധ്യത. കാരണംഏഴിമ

ലത്താഴ്വാരത്തി�ല നന്ന�ന്റ �കാട്ടാരം േഗാവയിലാകുന്ന�തങ്ങ�ന? അതുല്യമായ പരാക്രമം

�കാണ്ട് രിപുക്കൾക്ക് അന്തകനും മിത്രങ്ങൾക്ക് ആേരാമലുമായിരുന്നു നന്നൻ. ഭൂവിസ്തൃതികൂ

ട്ടാനും �കാള്ക്കാന�ത്ത �കാള്ളയടിക്കാനും കച്ച�കട്ടിയിറങ്ങിയ േചരവംശരാജാക്കന്മാ�ര

പാഠംപഠിപ്പിച്ചുവിട്ട ചരിത്രം നന്നേന്റതായിട്ടുണ്ട്. സംഘം കൃതികളിൽ ചിലയിടത്ത് ഇത് പാഴി

നാ�ടന്നും വ്യവഹരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പാഴി പയ്യന്നൂരാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം.

2 ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണചിഹ്നങ്ങൾ

ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പതി�നട്ടുപുരാണങ്ങളിൽ പ്രധാന�പ്പട്ടതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ

ണം. ഈ കൃതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിലായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യപു
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രീവർണ്ണന പയ്യന്നൂരി�നക്കുറിച്ചാ�ണന്ന് ഏ. �ക.കൃഷ്ണൻമാസ്റ്റരു�ട േലഖനത്തിൽ കാണുന്നു.

കള്ളച്ചൂതിൽ പരാജിതനായ ധർമ്മപുത്രർ സേഹാദരേരാ�ടാപ്പം ഗന്ധമാദന പർവ്വതത്തിൽ

കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലത്ത്, ഗർഗമഹർഷി ഇവി�ട എത്തിേച്ചരുന്നു. ശൗനകബ്രാഹ്മണ�ന്റ

അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് ഗർഗർ ഭാരതവർണ്ണന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പയ്യന്നൂർ കടന്നുവ

രുന്നത്. പയ്യന്നൂരി�ലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേക്ഷത്രമടക്കം മൂന്ന്സുപ്രധാനേക്ഷത്രങ്ങൾനിർമ്മി

ച്ചത് പരശുരാമനാ�ണന്ന് കൃതി പറയുേമ്പാൾ, ബ്രാഹ്മണപ്രതിപുരുഷനായ പരശുരാമേന്റയും

അനുയായികളുേടയും കുടിേയറ്റത്തി�ന്റ വീരഗാഥാവിവരണമായിഈകൃതി മാറുകയാണ്.

തതസ്തുഭാർഗ്ഗേവാരാേമാമഹാഭാേഗാമഹാപ്രഭുഃ

സുബ്രഹ്മണ്യപുരീം തത്ര കാരയാമാസസത്വരം [4]

എന്നുതുടങ്ങുന്നഭാഗം േക്ഷത്രത്തി�ന്റവിസ്തൃതപ്രതിപാദനമാണ്. പാഴിനാട്ടി�ലത്തിയപരശു

രാമനും കൂട്ടരും ഏഴിമലയിറക്കത്തിൽആശ്രമങ്ങളും ശങ്കരനാരായണ�ന്റ േക്ഷത്രവും നിർമ്മി

ച്ച് ഇതി�ന തേപാഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കാം. കണ്വഭൂമിയായ കണ്ണമംഗലവും രാമഭൂമിയായ

രാമന്തളിയും പരശുരാമകഥയു�ട ഭാഗങ്ങളാണ്. തൃക്കരിപ്പൂരി�ല ചക്രപാണിേക്ഷത്രം നിർമ്മി

ച്ചതിനുേശഷമാണ് പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ േക്ഷത്രത്തി�ന്റ നിർമ്മാണം നടന്ന�തന്ന് കൃതി

യിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സുബ്രഹ്മണ്യപുരിയു�ട ദ്രാവിഡപരിഭാഷയാണ് പയ്യന്നൂ�രന്നത്, പയ്യ�ന്റ

ഊര് പയ്യന്നൂര്. പയ്യൻസുബ്രഹ്മണ്യനാണ്.

3 മൂഷികവംശക്കുറിപ്പുകൾ

അതുല�നന്ന കവി സംസ്കൃതത്തി�ലഴുതിയ ചരിത്രകാവ്യമാണ് മൂഷികവംശം. ശ്രീകണ്ഠ�നന്ന

േകാലരാജാവി�ന്റആസ്ഥാനകവിയായിട്ടാണ് അതുല�ന പണ്ഡിതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മൂഷി

കവംശ സ്ഥാപകനായ രാമഘടൻ പിറന്നത് എലിമലയിലാണ്. കൃതിയിൽ മുഴുവൻ എലിമ

ല�യന്നല്ലാ�ത ഏഴിമല�യന്ന പദപ്രേയാഗമില്ല. നന്ന�ന്റ ഏഴിമല എലിമലയായ�തങ്ങ

�ന? ഒരിക്കൽപർവ്വതംഎലിയു�ട േവഷംധരിച്ച് രമിച്ചു�കാണ്ടിരിേക്ക,അേതപർവ്വതത്തിൽ

തപസ്സു�ചയ്യുകയായിരുന്ന കൗശികന്ന് അേലാസരമുണ്ടാക്കിയതിനാൽ േകാപിഷ്ഠനായ കൗ

ശികൻഎലിയായിത്ത�ന്ന കഴിയുവാൻ പർവ്വത�ത്തശപിച്ചുവേത്ര. പിന്നീട് േഹേഹയരാജ്യ

ത്തുനിന്നും പലായനം �ചയ്തുവന്നഗർഭിണിയായ രാജപത്നി�യഎലിയായപർവ്വതം ഉപദ്രവി

ക്കുകയും, പതിവ്രതയായ രാജപത്നിയു�ട േകാപാഗ്നിയിൽ പർവ്വതം ഭസ്മമായി ശാപേമാക്ഷം

േനടുകയും �ചയ്തു. സന്തുഷ്ടനായ പർവ്വതം പിന്നീട് രാജപത്നിയിൽ പിറന്ന രാമഘടന്ന് സർ

�വ്വശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം �ചയ്യുകയായിരുന്നുവേത്ര. മൂഷികനായ പർവ്വതത്തി�ന്റഅനുഗ്രഹം

ലഭിച്ച രാമഘടൻ പിന്നീട് ത�ന്റ േപേരാടുകൂടി പർവ്വതനാമവും േചർക്കുകയായിരുന്നു[5].

ഈ കഥയിൽ അത്യുക്തിയും അസംഭാവ്യതയും ഉ�ണ്ടന്നിരിക്കിലും േചർത്തുവായിക്കാ

വുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നന്ന�ന്റ നാട് തമിഴ്സാഹിത്യത്തിൽ സുന്ദരമായിട്ടാണ്

വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന�തങ്കിലും, നന്നൻ പലയിടത്തും ക്രൂരനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

ത്. അതുേപാ�ലനന്ന�ന്റനാട്ടിേലക്ക്കുടിേയറിവന്നബ്രാഹ്മണ�രഉൾ�ക്കാള്ളാൻനന്ന�ന്റ

പിൻതലമുറക്കാർതയ്യാറാകാതിരിക്കുകയുംഅവി�ട�യാരുസംഘർഷത്തിന്ന് വഴി�യാരുങ്ങു

കയും �ചയ്തിരിക്കാം. എന്നാൽ നന്ന�ന്റ പിൻമുറക്കാർ നന്ന�നേപ്പാ�ല കരുത്തരല്ലാത്തതു
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�കാണ്ട് ബ്രാഹ്മണക്കരുത്തിനുമുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയും അവർക്കുേവണ്ടി പ്രതിപുരുഷനായി

റാണിയു�ട പുതുതായി പിറന്ന മക�ന രാജാവാക്കുകയും �ചയ്തതായിരിക്കാം. അതിനാൽ

ബ്രാഹ്മണരു�ട സംഭാവനയായിേവണം മൂഷികപദപ്രേവശ�മന്നാണ് എനിക്കു േതാന്നുന്നത്.

അേതസമയം രാജചിഹ്നമായ വാകയു�ടസംസ്കൃതനാമമാ�ണ�തന്ന് േബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തിരിക്കാം. എന്നാൽ മൂഷിക�മന്നത് എലിയു�ട സംസ്കൃതനാമമാണ്. കൃതിയിലവതരി

പ്പിക്കുന്നതും മൂഷിക�നയാണ്. മൂഷകമാണ് വാകമരം. മൂഷിക�മന്നല്ല മൂഷക�മന്നാ�ണന്ന്

തിരുത്തി വായിപ്പിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻനായർ വാകപ്പൂവാണ് മൂഷകരാജാക്കന്മാരു�ട രാജചി

ഹ്ന�മന്നും വാകയു�ടസംസ്കൃതനാമമാണ് മൂഷക�മന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽകാവ്യത്തിലുടനീ

ളം മൂഷിക�മന്നുത�ന്നയാണ് കാണുന്ന�തന്ന് ഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഏഴിമലയിലൂ�ട സഞ്ചരിച്ച

വിേദശസഞ്ചാരികളു�ട കുറിപ്പുകളിൽ പഴയകാലത്ത് പ്രബലമായി നിലനിന്നിരുന്നഎലിമല

യുണ്ട്.

പരശുരാമ�ന്റആശ്രമംസ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നനാടാണ് രാമന്തളി. രാമ�ന്റ (പരശുരാമ�ന്റ)

തളി (ആശ്രമേദശം) എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ േപരു വന്നിട്ടുള്ളത്. മൂഷികവംശത്തിൽ

ഇതു വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അേതസമയം എലിമലയിൽ ജനിച്ച രാമഘടൻ ത�ന്റ തല

സ്ഥാനനഗരിയായ േകാല�ത്ത നിർമ്മിക്കുന്നത്, എലിമലയിൽനിന്നും അക�ലയുള്ള കില്ലാ

നദിക്കരിേകയാണ്. കില്ലാനദി�യന്നത് പഴയങ്ങാടിപ്പുഴയാണ്. അങ്ങ�ന�യങ്കിൽ അത് മാ

ടായിക്കാവിന്നടുത്തുള്ള രാമപുരേമാ പഴയങ്ങാടിേയാ ആകാേന തരമുള്ളൂ. കില്ലാനദിയും സമു

ദ്രവും േചരുന്ന ദിക്കിൽ മാരാഹി (മാടായി) എന്ന പട്ടണ�ത്ത വല്ലഭ�നന്ന രാജാവ് നിർമ്മി

ച്ചതായി കാവ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ രാമഘട�ന്റ തലസ്ഥാനം രാമന്തളിയല്ല, മാ

ടായിക്കാവിന്നടുത്താകാേന തരമുള്ളൂ. േകരേളാത്പത്തിയി�ല “ഏഴിമലയു�ട മുകളിൽനിന്ന്

എഴുന്നള്ളിയ തമ്പുരാട്ടിക്ക് എഴുന്നള്ളിയിരിപ്പാൻ ഏഴിമലയു�ട താ�ഴ ഏേഴാത്ത് േകാവില

കം പണിതീർത്തു.” എന്ന ഭാഗം കൂടി േചർത്തുവായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇവി�ടനിന്നും

എലിമലയി�ല ഭാർഗ്ഗവരാമ�ന കാണാൻ രാമഘടൻ വരുന്നത് പല ഗ്രാമങ്ങളും കടന്നിട്ടാ

�ണന്ന് കൃതിയിൽ സൂചിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. േകരേളാത്പത്തിയിലുടനീളം പരശുരാമകഥ വരു

ന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽഈപരശുരാമൻ പുരാണത്തി�ല പരശുരാമൻ ത�ന്നേയാ? പുരാണ

ത്തി�ല പരശുരാമന�ല്ലങ്കിൽ അത്രയും പ്രഭാവമുണ്ടായിരുന്ന മേറ്റ�തങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനായി

രിക്കാം മൂഷികവംശത്തി�ല താപസനായ രാമൻ.

ഈ കൃതിയിൽ ഒരിടത്തും പയ്യന്നൂർ കടന്നുവന്നിട്ടില്ല. രാമന്തളിയി�ല ശങ്കരനാരായ

ണേക്ഷത്രം, തൃക്കരിപ്പൂരി�ല ചക്രപാണി േക്ഷത്രം, പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിേക്ഷത്രം

എന്നീ പ്രധാനേക്ഷത്രങ്ങളും പരാമൃഷ്ടങ്ങളാകുന്നില്ല. അേതസമയം തളിപ്പറ�മ്പന്ന �ചല്ലൂരി

�ല മഹാശിവേക്ഷത്രവും വടുേകശ്വരം േക്ഷത്രവും പാപ്പിനിേശ്ശരി േക്ഷത്രവും തൃച്ചംബരംേക്ഷ

ത്രവും പരാമർശിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ടുതാനും. ഇപ്പറയ�പ്പട്ട േക്ഷത്രങ്ങൾ േകാലരാജാക്കന്മാരാൽ

നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവേയാ പുനരുദ്ധരിക്ക�പ്പട്ടവേയാ ആണ്. �ചറുകുന്നമ്പലം, മാടായിക്കാവ്,

പയ്യന്നൂരമ്പലം, രാമന്തളിയമ്പലം തുടങ്ങിയ േക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണാധിനിേവശം തുടങ്ങിയ

നാളുകളിൽത�ന്ന നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും അേതേപാ�ല വടക്കൻ േക്ഷത്രങ്ങളിൽ

ഏറ്റവും പ്രബലമായ തളിപ്പറമ്പമ്പലം ബ്രാഹ്മണർ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച േക്ഷത്രമാ�ണന്നും

മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. േകാലരാജാക്കന്മാ�രേപ്പാലും �വല്ലുവിളിക്കുംവിധം സമ്പദ്സമൃ
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ദ്ധിയുണ്ടായിരുന്ന തളിപ്പറ�മ്പന്ന ലക്ഷ്മീഗ്രാമത്തി�ല ബ്രാഹ്മണരു�ട പ്രീതിപിടിച്ചുപറ്റാൻ

േകാലരാജാവായ ശതേസാമൻ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കുക മാത്രമായിരിക്കാം �ചയ്തത്.

രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണേക്ഷത്രം, ചക്രപാണി േക്ഷത്രം, പയ്യന്നൂർസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി

േക്ഷത്ര�മന്നിവ മൂഷികവംശത്തിൽ പരാമർശിക്ക�പ്പട്ട പരശുരാമൻ നിർമ്മിച്ചു�വന്നത് വിശ്വ

സിക്കാവുന്നവിധംഐതിഹ്യങ്ങൾനിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ മൂന്നുംതളിേക്ഷത്രമായി�ട്ടണ്ണുന്നതാ

ണ് ശരിയായിരിക്കുക�യന്നു േതാന്നുകയാണ്. പയ്യന്നൂരമ്പലത്തി�ല ആചാരക്രമം പരിേശാ

ധിക്കുേമ്പാൾക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് അവി�ട പ്രേവശനമി�ല്ലന്നതുംശ്രേദ്ധയമായസംഗതിയാണ്.

ശ്രീകണ്ഠൻ മൂഷികവംശത്തി�ല അവസാന�ത്ത രാജാവാണ്. ഈ വംശത്തി�ല ഒന്നാ

മ�ത്ത രാജാവായ രാമഘടന്നുേശഷം നൂറിലധികം രാജാക്കന്മാർ നാടു ഭരിച്ചതിനുേശഷ

മാണ് ശ്രീകണ്ഠ�ന്റ കാലം. രാമഘടനാക�ട്ട പരശുരാമ�നന്ന ബ്രാഹ്മണാധിനിേവശനാ

യക�ന്റ കാലത്തുത�ന്ന ഏഴിമലയിൽ താമസമാക്കിയ രാജാവാണ്. ഇേദ്ദഹ�ത്ത രാജാ

വായി അഭിേഷകം �ചയ്യിക്കുന്നതും പരശുരാമനാണ്. രാമനാൽ ഘടാഭിേഷകം �ചയ്യ�പ്പ

ട്ടവൻ രാമഘടൻ. പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യേക്ഷത്രം ബ്രാഹ്മണേക്ഷത്രവും േവദപഠനേകന്ദ്രവു

മായതിനാൽ മൂഷികരാജാക്കന്മാരു�ട ഇട�പടൽ കുറഞ്ഞ േക്ഷത്രമാകാനാണ് സാദ്ധ്യത.

അേതേപാ�ല പരശുരാമാശ്രമത്തി�ന്റ േനരിട്ട് ഇട�പടലുണ്ടാ�യന്നു വിശ്വസിക്കാവുന്ന മൂന്നു

േക്ഷത്രങ്ങ�ളയും—ശങ്കരനാരായണേക്ഷത്രം, സുബ്രഹ്മണ്യേക്ഷത്രം, ചക്രപാണിേക്ഷത്രം—

മൂഷികവംശ�മന്നകൃതിയിൽപരാമർശിക്കാ�ത ഒഴിവാക്കി�യന്നതുംശ്രേദ്ധയമാണ്. മാത്രവു

മല്ല,ശ്രീകണ്ഠ�ന്റതലസ്ഥാനംതളിപ്പറമ്പിനടുത്തശ്രീകണ്ഠപുരമാ�ണന്നതിനാൽപയ്യന്നൂരും

പരിസരവും പരാമർശവിഷയമാകാ�തയും േപായി.

4 പയ്യന്നൂർപാട്ടടയാളങ്ങൾ

മൂഷികവംശത്തിൽനിന്നുംനാംകടന്നു�ചല്ലുകപയ്യന്നൂർപാട്ടിേലക്കായിരിക്കും. േഡാ. �ഹർമൻ

ഗുണ്ടർട്ടാണ്ഈകൃതി�യ �പാതുജനസമക്ഷംആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്.

“This poem is certainly the oldest specimen ofMalayalam 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 ഗുണ്ടർട്ട് ഈ കൃതി�യക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. ഉള്ളൂരി�ന്റ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ

ഏ.ഡി. പതിമൂേന്നാ പതിന്നാേലാ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇതി�ന്റ കാല�മന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

�പ്രാഫ. ഗുപ്തൻ നായരുംഈഅഭിപ്രായേത്താടു േചർന്നുനില്ക്കുന്നുണ്ട്.

അഞ്ചാറു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും ആൺമകനില്ലാത്തതിനാൽ വിഷമിച്ച നീലിേകശി, മുജ്ജ

ന്മദുരിതം�കാണ്ടാണ് പുത്രന്മാരില്ലാത്ത�തന്നുംഊരു�തണ്ടി പാപേമാക്ഷം േനടിയാൽ പുത്ര

ഭാഗ്യമുണ്ടാകു�മന്നുള്ളആങ്ങളമാരു�ട വാക്കുേകട്ട് േപരൂർനഗരിയു�ട ഭിക്ഷേതടി കച്ചിൽപട്ട

ണത്തി�ലത്തി. അവി�ട�വച്ച് നാട്ടിനും നഗരത്തിനും മികേവാനായ നമ്പി�ച്ചട്ടി�യന്ന വണി
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ക്ക് അവ�ള വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. േപരൂരയ്യ�ന്റ േകാവിലിൽ പ്രാർത്ഥനയിരുന്നതി�ന്റ ഫല

മായി ഇളന്തരിയൻ ജനിക്കുന്നു. പുത്രജനനം �കേങ്കമമായി �കാണ്ടാടുന്ന �ചട്ടി, പ�യനൂ

രിൽ�വച്ച് അന്നദാനവും കൂത്തും നടത്തുന്നു. ആ വഴി മരക്കപ്പലിൽ യാത്ര �ചയ്യേവ, നീലി

േകശിയു�ട ആങ്ങളമാർ കൂ�ത്താരുക്കം കണ്ട് അവി�ടയിറങ്ങുന്നു. കൂത്തിനു പാങ്ങറിയാത്ത

വർ ഒപ്പമിരിപ്പതു ശരിയ�ല്ലന്നുകണ്ട്, അവ�രഅകറ്റിനിർത്തുവാൻ നാട്ടുകാർ ശ്രമിtexക്കുന്നു.

ബഹളത്തി�ലത്തുന്ന രംഗം ആങ്ങളമാരു�ട മരണത്തിലവസാനിക്കുന്നു. േകാപം�കാള്ളുന്ന

നീലിേകശി എല്ലാത്തിന്നും േഹതുഭൂതനായ മക�ന്റ വധം പ്രതിജ്ഞ �ചയ്ത് നാടുവിടുന്നു. കാ

ലേമ�റക്കഴിഞ്ഞു, ഇളന്തരിയൻ പണ്ഡിതനും പരാക്രമിയും വാണിജ്യനിപുണനുമായി വളർന്നു

വന്നു. പിന്നീ�ടാരിക്കൽ താപസിേവഷംപൂണ്ട നീലിേകശി ഇളന്തരിയ�ന കാണാ�നത്തുന്നു.

ഭിക്ഷുകിയായഅവൾക്ക് ഭിക്ഷനല്കണ�മങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് വിജയിക്കണ�മന്ന് ഇളന്തരി

യൻ. മതിയായ ഉത്തരം നല്കുന്ന നീലിേകശിയു�ട മുന്നിൽ ചൂളിേപ്പാകുന്ന അവൻ, പ�യനൂരി

�ലകൂത്തിൽപ�ങ്കടുത്ത്ആണത്തം�തളിയിക്കുവാൻ�വല്ലുവിളിക്ക�പ്പടുന്നു. ചതിയാ�ണന്ന

റിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛ�നതിർത്തിട്ടും ഇളന്തരിയൻ േപാകാ�നാരുങ്ങുന്നു (അപൂർണ്ണമായ കൃതി ഇവി

�ട അവസാനിക്കുകയാണ്).

ഈ കൃതിയിൽ മൂന്നു സ്ഥലനാമങ്ങൾ പ്രധാനമായും കടന്നുവരുന്നു, േപരൂര്, പ�യനൂ

ര്, കച്ചിൽപട്ടണം. േപരൂർ നഗരിയാണ്, അവി�ട അയ്യൻ �പരുംേകാവിലുണ്ട്, അവി�ട കൂ

ത്ത് പ്രാർത്ഥനയായി കഴിപ്പിച്ചു വരാറുണ്ട്. �താട്ടടുത്ത് തൃക്കൂ�റ്റഴു�മ�മ്പരുമാൻ േകാവിലുണ്ട്.

ഇത്രയും വിേശഷണങ്ങൾ �വച്ചു�കാണ്ട് ഗുപ്തൻനായ�രേപാലുള്ളവർ പറയുന്നു—സംശയം

േവണ്ട, ഇതുതൃശ്ശിവേപരൂ�രന്നതൃശൂര് ത�ന്ന. എന്നാൽഈവാദം ശരിയ�ല്ലന്നാണ്എ�ന്റ

പക്ഷം. ഒന്നാമതായി, ഈ കൃതിയിലുടനീളം വണിക്കുകളായ �ചട്ടിയാൻമാരു�ട കഥയാണു

പറയുന്നത്. പട്ടണവും കിരിയവും നഗരവും അവരു�ട സമുദായ സംഘങ്ങളാണ്. നാട്ടിന്നും

നഗരത്തിന്നും മികവനാണ് നമ്പി�ച്ചട്ടി�യന്നു പരാമർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇവിടു�ത്ത നഗ

രം �ചട്ടിമാരു�ട കൂട്ടക്കഴകത്തി�ന്റ സാേങ്കതികനാമമായിരിക്കാ�മന്നു േതാന്നുന്നു. കൃതിയി

�ലഅയ്യൻശിവനാ�ണന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുേന്നടത്തുംപ്രശ്നമുണ്ട്. അങ്ങ�ന�യങ്കിൽ, അയ്യൻ

�പരിേങ്കാവിലിൽ �ചന്നതിനുേശഷം വലേത്താട്ട് നടന്ന് തൃക്കു�റ്റഴു�മമ്പിരുമാൻ �കയാൽ

േചാറും തീർത്ഥവും തിരു�വണ്ണീറും വാങ്ങി�യന്നു പറഞ്ഞ�തന്തിന്? രണ്ട് ശിവേക്ഷത്രങ്ങൾ

ഒരിടത്ത് ത�ന്നസ്ഥാപിക്കു�മാ? ഗുപ്തൻ നായർ പറയുന്നു—അത് പാറേമക്കാവിലുള്ള ശിവ

േക്ഷത്രമാ�ണന്ന്. എന്നാ�ലനിക്കു േതാന്നുന്നത് ഇങ്ങ�നയാണ്. അയ്യ�നന്നിവി�ട പറഞ്ഞ

ത് അയ്യപ്പ�ന ത�ന്നയാ�ണന്നും പയ്യന്നൂരിന്നടുത്ത് പ്രശസ്തമായ അയ്യൻേകാവിലുണ്ടായിരു

ന്നു�വന്നുമാണ്. ചിലേപ്പാഴത് �ചട്ടിമാരു�ട മൂലസ്ഥാനമായ കീഴൂരി�ല ശാസ്താവായിരിക്കാം.

കീഴൂരി�ന്റ പഴയേപര് േപരൂ�രന്നായിരിക്കാം. േകാലത്തിരി രാജാവി�ന്റ അധികാരേദശങ്ങ

ളിൽ ഏറ്റവും കീ�ഴയുള്ള പ്രേദശമായതു�കാണ്ടാണ് കീഴൂ�രന്ന േപരു വന്നത്. പഴയകാല

ത്ത് കീഴൂർ ശാസ്താേക്ഷത്രംഎല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും പ്രധാന�പ്പട്ട േക്ഷത്രമാണ്. പടിഞ്ഞാറ്

കടൽ, കിഴക്ക് കുന്നും േകാട്ടയും വടക്ക് പുഴ, �തക്കുമാറി തൃക്കണ്യാവ് ശിവേക്ഷത്രം. കീഴൂരിൽ

�താഴാൻ വരുന്നവർ ശിവേക്ഷത്രത്തിലും �ചല്ലുന്നു. തൃക്കൂ�റ്റഴു�മമ്പിരാ�നന്നു കൃതിയിൽ പറ

ഞ്ഞത് തൃക്കണ്യാവി�ല ശിവ�നത�ന്നയാകണം. േവ�റയും കാരണങ്ങളുണ്ട്.

(1) കൃതിയി�ലല്ലായിടത്തും േപരൂരയ്യ�നന്നും അയ്യപ്പ�നന്നുമല്ലാ�ത ശിവ�നന്നു പറയുേന്ന
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യില്ല.

(2) രണ്ടാംപാട്ടിൽ ശങ്കരനാരായണനാന്മുഖന്മാ�ര �താഴുന്നേതാ�ടാപ്പം അയ്യ�ന പ്രേത്യ

കം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. അത് അയ്യപ്പനാകാേന വഴിയുള്ളൂ.

(3) എൺപത്തിയാറാമ�ത്ത പാട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ േകായിൽക്കൽ കൂത്താടിേച്ചൻ എന്നു വ്യ

ക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.

(4) പ�ത്താമ്പതാം പാട്ടിൽ,

പുല�രപുല�രേപ്പാവിനൂേടാ, �പാൽക്കൂത്താടുവാൻ ശാങ്കിമാേര

അലസാ�ത �ചന്നേപ്പരൂർ നഗരിൽഅയ്യൻ�പരി�ങ്കായിൽ പു�ക്കല്ലാരും [7]

എന്ന പ്രസ്താവം കച്ചിൽപട്ടണത്തിൽ നിന്നും വള�ര അക�ലയ�ല്ലന്ന് േബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തുന്നു

ണ്ട്. ഇനി, േപരൂരി�ല കൂത്തി�നക്കുറിച്ച്—പൂരക്കളി, ശാസ്ത്രം �ചാല്ലൽ, നാടകമാടൽ, ഭാര

തം �ചാല്ലൽ, ഇവ�യ�യല്ലാം പഴയകാലത്ത് കൂത്താടുക എന്നുത�ന്നയാണു പറഞ്ഞിരുന്ന

ത്. പ്രാർത്ഥനയായിട്ടും മറ്റും ഇത്തരം കൂത്തുകളാടിയിരുന്നു. 59-ാമ�ത്തപാട്ടിൽ കൂത്തി�നക്കു

റിച്ചു പരാമർശിക്കുേന്നടത്ത്,

കൂത്തു �കട്ടവൻ �കട്ടവന്നാശയാൽ,

�കാ�ണ്ടൽമാളിക കീഴറങ്ങിനാൻ

ചാത്തിരത്തിേലാ കൂത്തു �ശാൽ,

ചാത്തിരത്തിേലാ പാരതത്തിേലാ

നാടകത്തിേലാ കൂത്തുതാൻ,

ആത്തിയം പ�റയാ�ത �ശാൽ,

ആർക്കുറിച്ച കൂത്തുമി�ക.

എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. കച്ചിൽപട്ടണത്തി�ലത്തി, ഇളന്തരിയ�ന കാണാൻ വന്ന താപസിേയാ

ടാണ് അവ�ന്റ േചാദ്യം. ഇപ്പറയ�പ്പട്ട കൂത്തുക�ളല്ലാം ഇേപ്പാഴും നമ്മു�ട നാട്ടി�ല മറുത്തുക

ളിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇളന്തരിയൻ താപസിേയാട് ശാസ്ത്രം �ചാല്ലി വിജ

യിക്കുവാൻ �വല്ലുവിളിക്കുേന്നടത്ത് മറുത്തുകളിയു�ടപകർപ്പുത�ന്നയാണുഅവതരിപ്പിക്ക�പ്പ

ടുന്നതുതാനും. പ�യന്നൂരി�ല കൂത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ താപസി ഇളന്തരിയ�ന �വല്ലുവിളിക്കു

േന്നടത്ത്,

അന്നാ�ള കൂത്തിനു വന്നുേണ്ടാ നീ,

വാരായ്കിലാണല്ല �പ�ണ്ണാ�ടാക്കും

എന്ന് താപസി കളിയാക്കുന്നതും അച്ഛ�നതിർത്തിട്ടും ഇളന്തരിയൻ അഭിമാനം നിലനിർ

ത്താൻ േപാകാ�നാരുങ്ങിയതും കൂട്ടിവായിേക്കണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, പ�യന്നൂരി�ല മായക്കൂ

�ത്തന്നു കൃതിയിൽ വിേശഷിപ്പിച്ചത് മായന്മാരു�ട കൂത്തായ പൂരക്കളി�യ ത�ന്ന. ചുരുക്ക

ത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പാട്ടി�ല േപരൂരയ്യൻ കീഴൂരി�ല ശാസ്താവ് ത�ന്നയായിരിക്കണം.

കീഴൂരി�നക്കുറിച്ചേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ േപരൂ�രന്ന േപര് അന്നാട്ടിന്നുള്ളതായി ആരും സമ്മ

തിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ മ�റ്റാന്നു കൂടി ഇവി�ട ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതിതാണ്. േപരൂ
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രി�ല മുതുകാട്ട്കാ�വന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശാസ്താവി�ന്റ േക്ഷത്രമായിരിക്കാം േപരൂരമ്പലം. നാ

മിന്നറിയുന്ന േപരൂൽയഥാർത്ഥത്തിൽ േപരൂല�ല്ലന്നും േപരൂരാ�ണന്നുംസ്ഥലപുരാണേകാ

ശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവി�ട �താട്ടടുത്തായി ശിവേക്ഷത്രവുമുണ്ട്. സാഹചര്യ�ത്തളിവുകൾ

പലതും ഇത്തര�മാരു ചിന്തയ്ക്കു് അനുകൂലവുമാണ്.

ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി. പയ്യന്നൂർ പേട്ടാല കണ്ടുകിട്ടിയാേല ഇതു തറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂ.

എങ്കിലും പറയാം. സൂചനഏ.�ക.പി.യു�ട പഴയേലഖനത്തിൽനിന്നാണ്. പയ്യന്നൂർസുബ്രഹ്മ

ണ്യസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിനു �തക്കായി പട്ടറാട്ടു�കാവ്വലിൽ വലി�യാരു ശിവേക്ഷത്രവും �തരുവി

ന്ന് �തക്കായി അയ്യപ്പേക്ഷത്രവുമുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര. തളിപ്പറമ്പ് ബ്രാഹ്മണരുമായുള്ള വിേരാ

ധത്തിൽ ഈ േക്ഷത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതായി പേട്ടാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേത്ര. എങ്കിൽ

സംശയം േവണ്ടാ—േപരൂരയ്യപ്പനും തൃക്കൂ�റ്റഴു�മ�മ്പരുമാനും ഇവി�ടത്ത�ന്ന. പയ്യന്നൂർപാ

ട്ട് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും—പ�യന്നൂരും േപരൂരുംഅക�ലയ�ല്ലന്ന്.

പയ്യന്നൂർ എന്ന േപര് കൃതിയി�ലവി�ടയും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടി�ല്ലങ്കിലും പയ്യന്നൂർ പാട്ട്

എന്ന േപരിലാണ് ഈ കൃതി ഇന്ന് അറിയ�പ്പടുന്നത്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഗുണ്ടർട്ടിന്ന് ഇത്

കിട്ടി�യന്നതു�കാണ്ടാണ് അത്തര�മാരു േപരിട്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ

ഈ കൃതി ഗുണ്ടർട്ടിന്ന് കിട്ടിയത് പയ്യന്നൂരിൽനിന്നല്ല തളിപ്പറമ്പിൽനിന്നാ�ണന്ന് േഡാ.സ്ക

റിയ സക്കറിയആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

പ�ഴനൂർ (അഞ്ചടി, 24, 60,58), പ�ഴ�യനൂർ, (21, 25), പ�യന്നൂർ (79) എന്നിങ്ങ�നയാ

ണ് കൃതിയി�ല പരാമർശങ്ങൾ. ഇവി�ട പരിേശാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നു േപരി�ല േനരിയ

വ്യത്യാസങ്ങൾ. �ചട്ടിയാന്മാരു�ട പതിന്നാലു നഗരങ്ങളി�ലാന്ന് പയ്യന്നൂരിേലതാണ്. അതു

�കാണ്ട്ഈ േപരുകൾ പുതിയ പയ്യന്നൂരി�ന സൂചിപ്പിക്കുന്നവ ത�ന്നയായിരിക്കാം.

5 േകരേളാത്പത്തിസൂചനകൾ

പയ്യന്നൂരി�ലബ്രാഹ്മണാധിേവശ�ത്തക്കുറിച്ച് സൂചന തരുന്നകൃതിയാണ് േകരേളാത്പത്തി.

പരശുരാമൻ ഉത്തരഭൂമിയിൽ �ചന്ന് ആര്യപുരത്തിങ്കൽ നിന്ന് ആര്യബ്രാഹ്മണ�ര േകരളത്തി

േലക്കു �കാണ്ടുവന്ന് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങൾ തീർത്തുവേത്ര. അവയിൽ പ്രധാന�പ്പട്ട ഒരു

ഗ്രാമമാണ് പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം. ഇവി�ട രണ്ടായിരേത്താളം ബ്രാഹ്മണർ പരശുരാമനിൽനിന്നും

വാളും ഭൂമിയും വാങ്ങി വാഴൂരന്മാരായി (ഊരാന്മയ്ക്കാർ) വാണുവേത്ര. ഈഅറുപത്തിനാലുഗ്രാമ

ങ്ങളിൽ പയ്യന്നൂർഗ്രാമമായിരുന്നു സമൃദ്ധി �കാണ്ടും �ദവാനുഗ്രഹം�കാണ്ടും മുന്നിൽ. “പയ്യ

ന്നൂർഗ്രാമത്തിനു നമ്പിക്കൂറും കല്പിച്ചു �കാടുത്തു. അനുഗ്രഹവും കടാക്ഷവും പയ്യന്നൂര് ഗ്രാമത്തി

നു വള�ര വള�രയുണ്ട്” (േകര. പുറം.4). പരശുരാമ�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്രാ

ഹ്മണർ മാതൃസമ്പ്രദായംഅനുസരിച്ചു. അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമത്തിന്നും �പാതുവായി നാലു കഴ

ക�ത്ത കല്പിച്ചേപ്പാൾ അതി�ലാന്ന് പയ്യന്നൂരായി നിശ്ചയിച്ചു. പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമ�മന്ന നമ്പിടി

ഖണ്ഡത്തിൽആയിരം നായന്മാ�ര ചുരിക �കട്ടിച്ച് േസനാനായകരാക്കി. വള�രക്കാലത്തിനു

േശഷം ഉദയവർമ്മൻേകാലത്തിരി 237 ഇല്ലം ബ്രാഹ്മണ�രയുംആറു വാദ്ധ്യന്മാ�രയും �കാണ്ടു

വന്ന് പയ്യന്നൂർസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ കഴക�മാപ്പിച്ച് സഭയിരുത്തി.
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6 വിേദശസഞ്ചാരിേരഖകൾ

വടക്കൻ േകരളത്തി�ന്റ േദശചരിത്രരചനയിൽ സഞ്ചാരികളു�ട കുറിപ്പ് വള�രേയ�റ സഹാ

യകങ്ങളായി നില�കാള്ളുന്നുണ്ട്. �പരിപ്ലസ് ഓഫ് എറിത്രിയൻ സീ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ

(ഏ.ഡി. 80) പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള Buzantion പയ്യന്നൂരാ�ണന്ന് േഡാ.പ്രിയദർശൻലാൽ േര

ഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അബുൾഫിദയു�ട കുറിപ്പുകളിൽ മംഗലാപുരത്തുനിന്നു �തേക്കാട്ടുള്ള

യാത്രയിൽ ആദ്യ�ത്ത ലക്ഷ്യം േഹലിമുന�മ്പന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധേലാകസഞ്ചാ

രി മാർേക്കാേപാേളാ ഏഴിമല�യ വിസ്തൃതമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന്

300 �മൽ മാറി കടലിേലാട്ട് തള്ളിനില്ക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഏലിമല�യന്നും കടൽ�ക്കാള്ളക്കാ

രു�ട സേങ്കതമാണി�തന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 1342-ലാണ് ഇബിൻബത്തൂത്ത ഏഴിമല

യി�ലത്തുന്നത്. പ്രകൃതിമേനാഹരമായ ഭൂവിഭാഗമാണ് ഏലിമല�യന്നും വലിയ �ചനീസ്

കപ്പലുകൾേപാലും വന്നണയുന്നപ്രേദശമാണി�തന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 �പരുമാളമ്പലപ്രശസ്തി

പയ്യന്നൂരി�ന്റ പ്രശസ്തിയ്ക്ക് ഏറ്റവും നിദാനമായി വർത്തിക്കുന്ന നാടുവാഴിേക്ഷത്രമാണ് ശ്രീ

സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേക്ഷത്രം. വടക്കൻ പഴനി�യന്നനിലയിലുമുണ്ട് പ്രശസ്തി. േക്ഷത്രേകന്ദ്രി

തമായ ഭരണക്രമം നിലനിന്നിരുന്ന പഴയകാലത്ത് ഊർക്കക�ത്ത േക്ഷത്രങ്ങൾ�ക്കല്ലാം

േമ�ലഅധീശേക്ഷത്രമായിട്ടായിരുന്നുഇതി�ന്റനില. കാലം മാറി�യങ്കിലുംആചാരക്രമങ്ങൾ

ക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ ഊരാളത്തനില തുടർന്നുേപാരുന്നുണ്ട്. മിത്തുകളും സങ്കല്പ

ങ്ങളും പഴംകഥകളും നിറഞ്ഞ നാട്ടിൽ കില്ലാനദി കട�ന്നത്തുന്ന �ദവസങ്കല്പങ്ങൾക്കും മര

ക്കപ്പലിൽ കരയടുക്കുന്നഅമ്മ�ദവങ്ങൾക്കുംഊർക്കകത്ത്സ്ഥാനം കിട്ടാൻ �പരുമാളു�ട

അനുമതി േവണമായിരുന്നു. �പരുമയുള്ള ആളാണ് �പരുമാൾ. േകരളത്തി�ല അറിയ�പ്പ

ടുന്ന േക്ഷത്രേദവന്മാരിൽ �പരുമാൾപട്ടം ചാർത്തികിട്ടിയ അപൂർവ്വം േദവന്മാരിൽ പയ്യന്നൂർ

�പരുമാളുണ്ട്. േകരളത്തി�ല ബ്രാഹ്മണാധിേവശകാലേത്താളം പഴക്കമുള്ള േക്ഷത്രത്തി�ന്റ

ഊരായ്മ ബ്രാഹ്മണർക്കും കാരായ്മ �പാതുവാളർക്കുമാണ്. പരശുരാമൻ തന്ത്രാവകാശം നല്കി

യനുഗ്രഹിച്ച തരണ�നല്ലൂർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇവി�ട തന്ത്രിസ്ഥാനമുണ്ട്. പരശുരാമപ്രതിഷ്ഠ

യാണിവി�ട എന്ന വിശ്വാസം നിലനില്ക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷത്രിയർക്ക് നാലമ്പലപ്രേവശം നിഷി

ദ്ധമാണിവി�ട. ടിപ്പുവി�ന്റ പടേയാട്ടക്കാലത്ത് തകർക്ക�പ്പട്ട േക്ഷത്ര�ത്ത ഏ.ഡി. 1838-ൽ

പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ച് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ �ചയ്യിപ്പിച്ച് ഇന്ന�ത്തനിലയിലാക്കി.

8 സംസ്കൃതപാരമ്പര്യമുദ്രകൾ

േകരളത്തി�ല ആര്യാധിനിവിഷ്ടഭൂമികളിൽ പ്രധാന�പ്പട്ട ഭൂമിയാണി�തന്നതിനാൽ ആര്യഭാ

ഷയായ സംസ്കൃതത്തിന്ന് ഇവി�ട നീണ്ട േവേരാട്ടം ത�ന്നയു�ണ്ടന്നുേവണം പറയാൻ. പയ്യ

ന്നൂരമ്പലത്തി�ന്റ പരിസരത്തുസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടതായി കരുതുന്ന േവദപാഠശാലകൾ കാലഗ

തിയി�ലേപ്പാേഴാ നാമം േപാലും അവേശഷിപ്പിക്കാ�ത മറഞ്ഞു. നാട്ടുവഴക്കങ്ങളിലൂ�ട തലമു

റകളിേലക്ക് �കമാറിേപ്പാകുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ പരശുരാമൻ, കൗശികൻ, കണ്വൻ തുടങ്ങി
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നിരവധി മഹർഷിമാരു�ട താപസഭൂമിയാണി�തന്ന് �പരുമയുണ്ട്. ഉദയവർമ്മചരിതം. ജം

ബൂദ്വീേപാത്പത്തി തുടങ്ങിയ കൃതികളി�ലല്ലാം ബ്രാഹ്മണാഗമനം സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിേയ

ടേത്താളം കൃതികൾ �വച്ചു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഉത്തരേകരളത്തി�ല

സംസ്കൃതകൃതി മൂഷികവംശമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇത്രയും ബൃഹത്തും കാവ്യരസം തുളുമ്പുന്ന

തുമായ ഒരു കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽനിന്നുത�ന്ന അക്കാല�ത്ത സംസ്കൃതപ്രഭാവം നമുക്ക്

അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. വായനക്കാരി�ല്ലങ്കിൽ ഒരുകൃതിയും പ്രസിദ്ധിയി�ലത്തുകയില്ല. മൂ

ഷികവംശത്തി�ന്റപ്രശസ്തിഅതിന്നുണ്ടായവായനക്കാരു�ട വ്യാപ്തി�യകാണിക്കുന്നു. അങ്ങ

�ന�യങ്കിൽസംസ്കൃതജ്ഞന്മാരായനിരവധി േപർഅക്കാലത്ത് ഇന്നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണ�മ

ന്ന് ഊഹിക്കാം. സംസ്കൃത�വദികപാഠശാല�യക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടാകു

ന്നത് ഈയടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്തായാലും അന്നുമുതൽക്കിേങ്ങാട്ട് സമ്പന്നമായ സംസ്കൃ

തപാരമ്പര്യം പയ്യന്നൂരിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സൂര്യസ്തുതി�യന്ന വിശിഷ്ടകൃതിയു�ട കർത്താവായ േപാേത്തര എഴുത്തച്ഛൻ, ശങ്കരനാ

ഥേജ്യാത്സ്യർ, മാടമന എഴുത്തച്ഛൻ, തുടങ്ങിയവർ ഇന്നാട്ടി�ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതരിൽ പ്രഥമ

ഗണനീയരാണ്. ആനിടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ, വിദ്വാൻ തിരുമുമ്പ്, കാനാ�യഴുത്തച്ഛന്മാർ, കരിപ്പ

�ത്തഴുത്തച്ഛന്മാർ, മമ്പലം ഗുരുക്കന്മാർ, കാരയി�ലഴുത്തച്ഛൻ, കണ്ടമ്പത്ത് േശഖര�നഴുത്ത

ച്ഛൻ, കാമ്പ്ര�ത്തഴുത്തച്ഛൻ, ഉത്തമന്തി�ലഴുത്തച്ഛന്മാർ, സാഹിത്യതിലകൻ പി. �ക.കൃഷ്ണൻ

നമ്പ്യാർ, വി. പി.ശ്രീകണ്ഠ�പ്പാതുവാൾ, പുത്തലത്ത് കമ്മാര�നഴുത്തച്ഛൻ, എം.നാരായണൻ

അടിേയാടി, �ക. വി.നാരായണ�പ്പാതുവാൾ, അപ്പാ�ടഴുത്തച്ഛൻ, ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി തുട

ങ്ങിയ വൻനിര ത�ന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടി�ല പയ്യന്നൂരി�ന്റ സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുണ്ട്.

ഗണിതപ്രകാശികാ കർത്താവായ വാച്ചാക്കര എഴുത്തച്ഛൻ, വിദ്വാൻ ഏ. �ക.കൃഷ്ണൻമാസ്റ്റർ,

വ്യാകരണശിേരാമണി ഒ. �ക.മുൻഷി, പണ്ഡിതരാജൻ കല്ലിടി�ലഴുത്തച്ഛൻ, ഗണിതേജ്യാതി

ഷചക്രവർത്തിവി. പി. �ക.�പാതുവാൾ,പ്രാശ്നികരത്നംസി. പി.കുഞ്ഞിരാമൻതുടങ്ങിനിരവധി

േപർ മുൻതലമുറയിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സംസ്കൃതത്തിൽഅഗാധപാണ്ഡിത്യം േനടിയ അനവധി പൂരക്കളിപണ്ഡിതന്മാർ പയ്യന്നൂ

രിേന്റതായിട്ടുണ്ട്. ടി. ടി.രാമൻ പണിക്കർ, രാമന്തളി കൃഷ്ണൻ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ ഇക്കൂട്ട

ത്തിൽപ്രഥമഗണനീയരാണ്.

9 േജ്യാതിഷത്തി�ല പയ്യന്നൂർപ്പടി

ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുംഅറിയ�പ്പടുന്നഎത്രേയാ േജ്യാതിഷപണ്ഡിതന്മാർ പയ്യന്നൂരിലുണ്ടാ

യിട്ടുണ്ട്. േജ്യാതിഷജ്ഞനായ സുബ്രഹ്മണ്യ�ന്റ നാട്ടിൽ കൃത്യമായ ഫലപ്രവചനം കിട്ടുന്നു�വ

ന്ന് പുറന്നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജകീയപ്രൗഢിേയാ�ടയാണ് ഇവിടു�ത്ത

േജ്യാതിഷികൾ ആദരിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഇന്ത്യാഗവർ�മ്മണ്ടി�ന്റ രാഷ്ട്രീയപഞ്ചാംഗത്തി�ന്റ മല

യാളം പതിപ്പ്, മാതൃഭൂമി പഞ്ചാംഗം തുടങ്ങി പഞ്ചാംഗങ്ങളും കലണ്ടറുകളും തയ്യാറാക്കുന്ന നാ

ടായി പയ്യന്നൂർഅറിയ�പ്പടുന്നു.
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10 പയ്യന്നൂർ േകാൽക്കളി

നാടൻകലകളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേദ്ധയമായ സ്ഥാനമാണ് േകാൽക്കളിയ്ക്കുള്ളത്. േകരളത്തി

�ന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും േകാൽക്കളിയുണ്ട് താനും. മുസ്ലിം സമുദായത്തി�ന്റ വിേനാദകലാരൂ

പത്തിൽ േകാൽക്കളിയുണ്ട്. യാദവരു�ട പാരമ്പര്യകലയായും േകാൽക്കളിയുണ്ട്. എന്നാൽ

അവയിൽനി�ന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പയ്യന്നൂരിന്ന് തനതാ�യാരു േകാൽക്കളി പാരമ്പര്യമു

ണ്ട്. ചൂവാട്ടഗുരുക്ക�ളന്നകളരിയഭ്യാസിയുംകലാരസികനുമായിതുന്നആചാര്യനിൽനിന്നേത്ര

പയ്യന്നൂർേകാൽക്കളിയു�ട പിറവി. അേതസമയം ആനിടിൽഎഴുത്തച്ഛ�ന്റ കലശപ്പാട്ടിലൂ�ട

യാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രചാരം േനടിയത്. �കാല്ലവർഷം 1013-�ല പയ്യന്നൂരമ്പലത്തി�ല

പുനഃപ്രതിഷ്ഠാബ്രഹ്മകലേശാത്സവത്തി�ന്റകഥപറയുന്നപ്രസ്തുതഗാനകൃതിയാണ് പയ്യന്നൂർ

േകാൽക്കളിയിൽ കൂടുതലായും ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. േദവസ്തുതികളാണ് പാട്ടുകളി�ല മുഖ്യ

വിഷയം. വട്ടേക്കാൽ, ചുറ്റിേക്കാൽ, �തറ്റിേക്കാൽ, ചാഞ്ഞുകളി, തടുത്തുകളി, ചവിട്ടിച്ചുറ്റൽ,

താളക്കളി തുടങ്ങി അനവധി കളിേഭദങ്ങൾ ഇതിന്നുണ്ട്.

11 നാട്ടറിവുതട്ടകം

േകരളത്തി�ല മേറ്റ�താരു ഗ്രാമേത്തക്കാളും നാട്ടറിവുേശഖരമുള്ള നാടാണ് പയ്യന്നൂർ. പയ്യ

ന്നൂർേകാൽക്കളിക്കു പുറേമ, കളരിപ്പയറ്റ്, പൂരക്കളി, �തയ്യം, േകളീപാത്രം, േകാതാമൂരി,

വണ്ണാൻകൂത്ത്, പുേള്ളാൻപാട്ട്, �കേന്ത്രാൻ പാട്ട്, കളംപാട്ട്, ചാലിയ�പാറാട്ട്, ദഫ്മുട്ട്, തുടി

പ്പാട്ട്, ഉച്ചബലി, മന്ത്രവാദപ്പാട്ട്, ആചാരപാരമ്പര്യം, നാട്ടു�വദ്യം, പാരമ്പര്യേജ്യാതിഷം—

തുടങ്ങി കൂട്ടായ്മയു�ട സ്വത്വേബാധം തുടിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടറിവുകളു�ട േകന്ദ്രമാണിത്. മീനമാസ

ക്കാലത്ത് പയ്യന്നൂരി�ല പൂമാലക്കാവുകളിൽ പൂരക്കളി�യന്ന ആസ്വാദ്യമായ കല ദർശനീ

യമാണ്. �ദവത്തി�ന്റ പ്രതിരൂപം ധരിച്ച് നാട്ടുക്കൂട്ടത്തി�ന്റ ആവലാതികൾ േകട്ട് രക്ഷി

പ്പേന�യന്നുരിയാടി�ക്കാണ്ട് സമാശ്വസിപ്പിക്കാ�നത്തുന്ന �തയ്യേക്കാലങ്ങൾ തുലാപ്പത്തു

മുതൽ എടവപ്പാതിേയാളം പള്ളിയറമുറ്റങ്ങളിലും േകാട്ടങ്ങളിലു�മല്ലാം ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അവ

േറാന്നൻ ഗുരുക്കളിലൂ�ട പകർന്നുകിട്ടിയ കളരിപാരമ്പര്യം നാരായണൻ ഗുരുക്കളിലൂ�ടയും

േഡാ. േവണുേഗാപാലനിലൂ�ടയും നിലനില്ക്കുന്നു. പരേമശ്വര�ന്റ ഭിക്ഷാടന�ത്ത അനുസ്മരി

പ്പിക്കുന്ന േയാഗിമാരു�ട േകളിപാത്രം വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങുന്നു. േകാതാമൂരിയു�ട

�പാേയ്വഷ�മടുത്തണിഞ്ഞ് രണ്ട് പനിയന്മാരു�ടഅകമ്പടിേയാ�ട�യത്തുന്ന േകാതാമൂരിയാ

ട്ടക്കാരൻ േപാേയ്പായ കാർഷികസംസ്കൃതിയു�ട സ്മരണയുണർത്തുന്നു. വണ്ണാന്മാർ �കട്ടിയാടു

ന്ന വണ്ണാൻകൂത്ത് േശ്ലാകം �ചാല്ലി അർത്ഥംസരസമായും സഹാസമായുംഅവതരിപ്പിക്കുന്ന

ഒരിനം നാടൻകലയാണ്. വയൽസമൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി വരമ്പിൽ വന്നുനിന്ന് വീണ മീട്ടി പാട്ടു

പാടുന്ന പുേള്ളാ�ന്റ പാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും മറഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കയാണ്. സന്താനലാഭത്തി

നുേവണ്ടി കണിയാൻമാർ തറവാട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ പാടുന്ന കളംപാട്ടും ബാധ�യാഴിപ്പിക്കാനായി

അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രവാദപ്പാട്ടും ഇന്നുനാശവഴിയിലാണ്.ഗർഭിണികളു�ട ബാധ�യാഴിപ്പിച്ച്

സുഖപ്രസവത്തിനായിനടത്തുന്നപ്രാർത്ഥനയു�ട ഭാഗമായുള്ള�കേന്ത്രാൻപാട്ട് ഇേന്നതായാ

ലും അസ്തമിച്ചു. ചൂവാട്ട, കല്ലിടിൽ, �വേള്ളാറ തുടങ്ങിയ തറവാടുകളിൽഅനുഷ്ഠാനരൂപത്തിൽ

മലയസമുദായ�ത്ത�ക്കാണ്ട് നടത്തിക്കുന്ന നാട്ടാചാരമാണ് ഉച്ചബലി. മുസ്ലിംഭവനങ്ങളി�ല
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ദഫ്മുട്ടും പുലയസമുദായത്തി�ന്റ തുടിപ്പാട്ടും ശാലിയസമുദായത്തി�ന്റ �പാറാട്ടും പഴയപ്രതാപ

ത്തിലി�ല്ലങ്കിലും അന്യംനിന്നുേപായിട്ടില്ല.

12 പയ്യന്നൂർ പവിത്രം

പുറംനാടുകളിൽനിന്നും പയ്യന്നൂരി�ലത്തുന്നസഞ്ചാരികൾക്ക് പയ്യന്നൂരിൽനിന്നും സ്വന്തം നാ

ട്ടിേലക്കുസമ്മാനമായി �കാണ്ടുേപാകാനുള്ള വിശിഷ്ടവസ്തു�വന്താണ് ? ഒറ്റവാക്കിൽ കിട്ടാവു

ന്നഉത്തരം-പയ്യന്നൂർപവിത്രം. അതിന്നു�മാരുകഥയുണ്ട്. പഴയകാല�ത്തവലി�യാരു�വ

ദികേകന്ദ്രമായിരുന്ന ഇവി�ട േവദവിധിയനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നി

രുന്നുവേത്ര. മാധ്യാഹ്നികം കഴിേവാളവും, സായംസന്ധ്യ മുതൽ പിേന്നയും പവിത്രമണിഞ്ഞ്

കർമ്മങ്ങൾ �ചേയ്യണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നുവേത്ര. സാധാരണസന്ദർഭങ്ങ

ളിൽ ദർഭപ്പുല്ല് �കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്നപവിത്രേമാതിരമാണ് ഉപേയാഗിക്കുക. എന്നാൽ ദീർഘേന

രം ദർഭയു�ട പവിത്രം അണിയുന്നതിലുള്ളപ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ പൗരാണികർ ഒരുപായം

കണ്ടു-സ്വർണ്ണം �കാണ്ട് േമാതിരമുണ്ടാക്കി ധരിക്കുക. ആചാരശുദ്ധി വരുത്തി �പരുമാൾേകാ

വിലിൽപൂജിച്ച്അണിയുന്ന േമാതിരംഅനന്തസൗഭാഗ്യങ്ങൾനല്കു�മന്ന് നാട്ടുകൂട്ടം വിശ്വസിച്ചു.

അങ്ങ�നയായേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമല്ല ഇതരസമുദായക്കാരുംഈപൂജാേമാതിരം നിർ

മ്മിപ്പിച്ച്അണിയാൻതുടങ്ങി. അതി�ന്റകീർത്തിനാട്ടിനുപുറത്തും�ചന്നു. അങ്ങ�നപയ്യന്നൂർ

പവിത്രേമാതിരംഊരി�ന്റ സുവർണ്ണമുദ്രയായി മാറി.

13 സ്വാതന്ത്ര്യസമരഗാഥകൾ

സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രത്തിൽ േകരള�ത്ത അേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ പയ്യന്നൂരും �തളിഞ്ഞുവരും.

കാരണം രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയും രാഷ്ട്രശില്പിയായ �നഹ്റുവും പാദസ്പർശം �കാണ്ടനു

ഗ്രഹിച്ച ഈ മണ്ണ് ധീരേദശാഭിമാനികൾക്ക് ജന്മം നല്കിയ മാതാവാണ്. ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹവും

നിസ്സഹകരണസമരവും ക്വിറ്റിന്ത്യാപ്രേക്ഷാഭവും ചരിത്രക്കുറിപ്പുകളായി ആേലഖനം �ചയ്യ�പ്പ

ടുേമ്പാൾ േകരളത്തി�ല നായകനഗരി�യന്നനിലയിൽ അനുസ്മരിക്ക�പ്പടുക പയ്യന്നൂരായിരി

ക്കും. ഗാന്ധി�മതാനം ഗാന്ധി പാർക്കാ�യങ്കിലും �നഹ്റു�മതാനം േപാലീസു�മതാന

മാ�യങ്കിലും �കാറ്റിക്കടവും ഉളിയത്തുകടവും പയ്യന്നൂർബസാറും പഴയേപാലീസ്േസ്റ്റഷനും മാ

റാ�ത ഇേപ്പാഴുമുണ്ട്.

14 പയ്യന്നൂർ ഖാദി

നിസ്സഹകരണവും വിേദശവസ്ത്രബഹിഷ്കരണവും ബ്രീട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമ

രമാർഗ്ഗങ്ങളായി ഗാന്ധിജി വികസിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,നാട്ടുകാരിൽ സ്വാശ്രയസാമ്പത്തികേബാധം

വളർത്താനായി ഖാദിപ്രസ്ഥാനത്തിനു രൂപം�കാടുത്തു. നമ്മൾ നൂല്ക്കും നൂലു�കാണ്ട്, നമ്മൾ

�നയ്യുംവസ്ത്രം �കാണ്ട് ഭാരതത്തിന്ന്സുരക്ഷിതാവരണംതീർക്കാ�മന്നഗാന്ധിചിന്ത�യ�പാ

ലിപ്പിക്കും വിധം പയ്യന്നൂരി�ല സമരഭടന്മാർ പയ്യന്നൂർഖാദിക്ക് ജന്മംനല്കി. കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് ഗു

ണേമന്മയുള്ള വസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മു�ട പണം നമ്മു�ട നാട്ടിൽ ത�ന്ന �ച
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ലവാക്ക�പ്പടുന്നു�വന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇതിലൂ�ട കഴിഞ്ഞു. കുറഞ്ഞകാലം�കാണ്ട് പയ്യ

ന്നൂർഖാദി വിപണിയി�ല പ്രിയവസ്തുവായി. ഇന്ന് നാടാ�കആേഗാളസാധനങ്ങളു�ട �പരും

ചന്തയായി മാറിയിട്ടും പയ്യന്നൂർഖാദി�യ േതടിആളുക�ളത്തുന്നു�വന്നത് പയ്യന്നൂരി�ന്റ മ�റ്റാ

രു സവിേശഷത ത�ന്ന.

15 നാരായണവിദ്യാലയവുംആനന്ദതീർത്ഥരും

നാങ്ക�ള �കാത്ത്യാലും നീങ്ക�ള �കാത്ത്യാലും േചാരത�ന്ന�യന്ന് ഓർമ്മിപ്പിേക്കണ്ടിവന്ന

കാലഘട്ടത്തിൽ �താട്ടുകൂടാത്തവനും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവനും ദൃഷ്ടിയിൽ�പ്പട്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാേറ

ണ്ടവനുമു�ണ്ടന്ന േബാധം പ്രചരിച്ചിരുന്ന നാട്ടിൽ മനുഷ്യേസ്നഹത്തി�ന്റയും സമത്വത്തി�ന്റ

യും സേന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട്, അതിന്നായി സ്വന്തമാ�യാരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു�കാണ്ട്

ചിരസ്മരണീയിത്തീർന്നആനന്ദതീർത്ഥ�നന്നനാരായണശിഷ്യ�ന്റ േപരിലും പയ്യന്നൂർഇന്ന്

അറിയ�പ്പടുന്നുണ്ട്.
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പുരുഷവിചാരണകൾസാറാ േജാസഫി�ന്റയും

സക്കറിയയു�ടയും കൃതികളിൽ

േജാബി േജക്കബ്

മലയാളവിഭാഗം, നിർമലഗിരി േകാേളജ്, കൂത്തുപറമ്പ്

സാരാംശം

“മനുഷ്യൻ ഒഴി�കയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങൾ അവയ്ക്കു ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ

വൃത്തപരിധിേയാളം യാത്ര�ചയ്ത് തങ്ങളു�ട ഭൂമിക പൂർണമായും നിറേവറ്റുന്നു�ണ്ടന്നുപറ

യുന്നതിൽ �തറ്റുണ്ടാവില്ല. കാരണം, അവ�യ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇ�തല്ലാം അവ

അറിയാ�തത�ന്ന പ്രാകൃതികമായ �മറ്റാേബാളിസത്തി�ന്റയും ജന്മവാസനയു�ടയും

ഫലമായി നടന്നുേപാകുന്നു. മനുഷ്യന് അത് സ്വയം സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി ഉപേയാഗിച്ച്

േബാധപൂർവം നിറേവേറ്റണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ഇച്ഛാശക്തി പ്രേയാഗിക്ക�പ്പടാ�ത ഇരി

ക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അവൻ തനിക്ക് അവകാശ�പ്പട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സാമ്രാജ്യ�ത്ത

തേന്റതാക്കുന്നതിൽ പരാജയ�പ്പടുകയും അവ�നക്കാൾ താണപടിയിലുള്ള ജന്തുക്കളു

�ട ഭൂമിക മാത്രം നിറേവറ്റി സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്”.

മനുഷ്യപ്രകൃതിയു�ട �ജവസ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ആനന്ദി�ന്റ വാക്കുകളാണി

ത്.

തങ്ങൾക്ക് അവകാശ�പ്പട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സാമ്രാജ്യ�ത്ത തങ്ങളുേടതാക്കു

ന്നതിൽ പരാജയ�പ്പടുന്ന സ്ത്രീജന്മങ്ങൾ ഇക്കാലത്തും ഏ�റയുണ്ട് നമ്മു�ട നാട്ടിൽ.

കാലങ്ങളായി പുരുഷാധിപത്യത്തിനു വിേധയ�പ്പട്ടു ജീവിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരു�ട വിേമാ

ചനത്തിനുേവണ്ടി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഐതിഹാസികസമരമു

േന്നറ്റങ്ങളും ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ സുഷുപ്തി�കാള്ളുന്നു. പുരുഷാധിനിേവശം അതി�ന്റ

എല്ലാആസുരതകേളാടുംകൂ�ട സമൂഹത്തിൽപ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾഅതി�നതി�രയുള്ള

പ്രതിേരാധങ്ങൾ ബഹുമുഖങ്ങളാകണം. ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രതിനിധാ

നങ്ങളായ സാറാ േജാസഫി�ന്റയും സക്കറിയായു�ടയും �തര�ഞ്ഞടുത്ത കൃതികളിൽ

ഈവ്യവഹാരം എപ്രകാരമാ�ണന്നഅേന്വഷണമാണിത്.
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1 പശ്ചാത്തലം

പാശ്ചാത്യമിഷണറിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും നേവാത്ഥാനദർശനങ്ങളും

�കാണ്ട് േകരളത്തി�ന്റ പ്രത്യയശാസ്ത്രമണ്ഡലം വികസ്വരമായേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു

ആപരിഷ്കരണങ്ങളു�ടആനുകൂല്യങ്ങളുംസദ്ഫലങ്ങളും മുഖ്യമായുംഅനുഭവിച്ചത്. സ്വാഭാവിക

മായും സ്ത്രീകളും വിദ്യാഭ്യാസംേനടാനും സ്വതന്ത്രരാകാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ഉൽക്കർേഷച്ഛുക്കളായ

പുരുഷന്മാർ തങ്ങളു�ട സ്ത്രീക�ള വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങി. േദശീയപ്രസ്ഥാനവും

സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും ശക്തിപ്രാപിച്ചേപ്പാൾ സ്ത്രീവിേമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളും സജീവമായി�യ

ന്നു കാണാ�നാക്കും. നേവാത്ഥാന സമരങ്ങളു�ട ഭാഗമായ പല പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും സ്ത്രീകളു�ട

സാമൂഹികപദവിയിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളവയായിരുന്നു. ബഹുഭാര്യാത്വം,

ബഹുഭർത്തൃത്വം, �ശശവവിവാഹം, സംബന്ധം, സ്ത്രീധനം, സ്ഥിര�വധവ്യം തുടങ്ങിയ ക്രൂര

തകൾ�ക്കതി�ര സമൂഹമനഃസാക്ഷി�യ ഉണർത്താൻഅവസഹായിച്ചു.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േകരളത്തിൽ നടന്ന നേവാത്ഥാനമുേന്നറ്റങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ

ചില ചലനങ്ങൾ സ്ത്രീവിേമാചനവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടായിരുന്നു�വന്നു പറയാറുണ്ട്. പേക്ഷ, സൂ

ക്ഷ്മവിശകലനത്തിൽ അവ പുലർത്തിേപ്പാന്നത് വിേമാചനലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല, പരിഷ്കര

ണലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു�വന്നു മനസ്സിലാകും. സ്ത്രീക്ക് കുടുംബത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും മാന്യതയും

ലഭിക്കണ�മന്നും അവൾ ഉത്തമകുടുംബിനിയായി മാനിക്ക�പ്പടണ�മന്നും വിവാഹം, �ലം

ഗികത, ശരീരം എന്നിവ�യക്കുറിച്ചുള്ള പുരുഷനിർമിത മൂല്യസങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹം

അവ�ളആദരിക്കണ�മന്നുമാണ് നേവാത്ഥാന മുേന്നറ്റങ്ങൾആവശ്യ�പ്പട്ടത്.

വിേമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും ഫലശൂന്യതയാണി

വി�ട കാണുന്നത്. സ്ത്രീവിേമാചനത്തിന് പുതിയ വഴി േതേടണ്ടിവരുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തല

ത്തിലാണ്. ‘േകരളത്തി�ല പ്രത്യയശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യ

ത്തി�ന്റയുംആശയങ്ങൾ േമൽേക്കായ്മ േനടുകയും മറുവശത്ത്ആന്തരികഘടനയി�ലപരിവർ

ത്തനങ്ങൾസ്ത്രീക�ളവീട്ടടിമകളാക്കിത്തീർക്കുകയും �ചയ്തസവിേശഷസാഹചര്യങ്ങളാണ്സ്ത്രീ

വിേമാചനത്തി�ന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതിനു കാരണം. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾസ്ത്രീ പുരു

ഷവർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻ�പങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ശത്രുതാപരമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർ

ഷങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. ഗാർഹികാടിമത്തത്തിൽ നിപതിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തി�ന്റ അർദ്ധഭാഗ

മായ സ്ത്രീകളിൽനിന്നും വിേമാചനാഭിലാഷങ്ങളും ആത്മേരാഷവും നിേഷധങ്ങളും വിവിധഭാവ

ങ്ങളിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു’, എൻ. �ക. രവീന്ദ്ര�ന്റ നിരീക്ഷണമാണിത്.

ഗാർഹികാന്തരീക്ഷത്തി�ല അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് സ്ത്രീക�ള വിേമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും

സ്ത്രീധർമം, ചാരിത്ര്യം, പാതിവ്രത്യം, മാതൃത്വം തുടങ്ങിയ ആദർശബിംബങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് സ്ത്രീ

വിേമാചനചലനങ്ങൾ പ്രതിേരാധിക്കുന്ന പുരുഷകാപട്യങ്ങ�ള തുറന്നുകാണിക്കുന്നതിനുമുള്ള

സർഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽത്ത

�ന്നയാണ്. �ക. ലക്ഷ്മിയമ്മയു�ട ‘പുരുഷധർമ്മം’ (ശാരദ, മിഥുനം 1081), സേരാജിനിയു�ട ‘സ്ത്രീ

ത്വം’ (മഹിളാരത്നം, ധനു 1091) മാധവിയു�ട ‘വനിതാ�വഭവം’ (ശാരദ,ഏപ്രിൽ 1908), മിസ്സിസ്സ്

സി. േജക്കബി�ന്റ ‘സ്ത്രീകളു�ട അഭ്യുന്നതി’ (മഹിളാരത്നം, വൃശ്ചികം 1901) ബി. പാച്ചിയമ്മയു�ട

‘സ്ത്രീകളും സ്വാതന്ത്യവും’ (മഹിള, മാർച്ച് 1921) മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വള�ര രൂ
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ക്ഷവും പ്രേകാപനപരവുമായ ഭാഷയിൽ സ്ത്രീകളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും വ്യക്തിത്വ�ത്തയും

പുരുഷേകന്ദ്രീകൃതസമൂഹത്തി�ന്റ കപടതക�ളയും തുറ�ന്നഴുതിയവരാണ് ഇവ�രല്ലാം. േകര

ളീയ സ്ത്രീവിേമാചനപാരമ്പര്യത്തി�ന്റ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ തീക്ഷ്ണമായ ചില പ്രതിേഷധരച

നകളു�ട ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണിവ. ഇതര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങ�ളക്കാൾ

വിദ്യാഭ്യാസം, ആേരാഗ്യം, �താഴിൽപ്രേവശം എന്നീ നിലകളിൽ േകരളസ്ത്രീകൾ മുൻപന്തിയി

ലാ�ണങ്കിലും യാഥാസ്ഥിതികവും പാരമ്പര്യനിഷ്ഠവുമായ ചിന്താധാരകൾ�ക്കാണ്ട് വരിഞ്ഞുമു

റുക്ക�പ്പട്ട മലയാളികൾക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം മരീചികയായിത്തുടരുന്നു. ഈ

പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉത്തരാധുനികസാഹിത്യത്തിലുംസമകാലികസാംസ്കാരിക േവദികളി

ലും സജീവസാന്നിദ്ധ്യങ്ങളായസക്കറിയ�യയും സാറാേജാസഫി�നയുംഅവരു�ട സ്ത്രീപക്ഷ

നിലപാടി�നപ്രതി ഇവി�ട സംക്ഷിപ്തമായി പഠിക്കുന്നത്. സ്ത്രീവിേമാചന ലക്ഷ്യങ്ങേളാ�ട മല

യാളത്തിൽ നടന്ന അേനകം രചനകളിൽനിന്ന് ഇവരു�ട രചനക�ള വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന

ഒരു ഘടകം പുരുഷവിചാരണകളും പരിഹാസപ്രതിപാദനങ്ങളുമാണ്. ഉത്തരാധുനികരചന

കളു�ട �പാതുസ്വഭാവമണ്ഡലത്തിലാണ്ഈസവിേശഷതകൾ കാണ�പ്പടുന്നത്.

2 സാറാ േജാസഫും പുരുഷവിചാരണകളും

സ്ത്രീകൾക്കും ഭൂമിക്കു�മതി�ര നടക്കുന്ന കേയ്യറ്റങ്ങൾ�ക്കതി�രയുള്ള എതിർപ്പാണ് സാറാ

േജാസഫി�ന്റകൃതികളു�ട�ചതന്യവുംശക്തിയും. മണ്ണും �പണ്ണുംപുരുഷ�ന്റ ദയാദാക്ഷിണ്യ

ങ്ങൾക്ക് വിേധയമാണിന്നും. ആർദ്രതേയാഅലിേവാ ഇല്ലാത്തആസുരപ്രകൃതമുള്ളപുരുഷനീ

തിയു�ട ഇരകളാക്ക�പ്പടുന്നു സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും. പുരുഷത്വത്തി�ന്റ ലക്ഷണം അധീശത്വവും

നൃശംസതയുമാ�ണന്നുധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്നആണുങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് സഹതാപാർദ്രതേയാ�ട

യാണ് എഴുത്തുകാരി സംസാരിക്കുന്നത്:

“നമു�ക്കാരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ഒരു പുരുഷൻ എങ്ങ�നആയിരിക്കണ�മന്നതി�ന

സംബന്ധിച്ച്. അതീപ്പറഞ്ഞ കായികബലം കാണിക്കുന്ന പുരുഷനല്ല. എന്താ

ണ് ആണത്ത�മന്ന് േചാദിച്ചാൽ ഉറച്ച മസിലും േപശീബലവു�മാ�ക്കയുള്ള

‘എ�ന്തടാ’ എന്നു േചാദിച്ചാൽ ‘ഏ�തടാ’ എന്നു പറയുന്ന ഒരു ആൺസങ്ക

ല്പം ഇവി�ട നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. എ�ന്റ മനസ്സിലുള്ള കംപാനിയൻ ആർദ്രമായ

�പൺമനസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷനാണ്. നമ്മ�ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആർദ്രത.

ഓേരാ നിമിഷവും നമ്മ�ള മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ. നമ്മളാഗ്രഹി

ക്കുന്നതിേനക്കാൾ നമ്മ�ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആ�ണ�ന്റ മനസ്സി�ല

കംപാനിയൻ. അതാണ് പ്രണയത്തി�ന്റ ഒരു പൂർണതയായിവരുന്നത്. ഞാ

�നാരിക്കലും പുരുഷ�ന �വറുക്കുകേയാ നിരാകരിക്കുകേയാ �ചയ്തിട്ടില്ല”.

പുരുഷനുംസ്ത്രീയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽതുല്യപദവി ലഭിക്കണ�മന്നല്ലാ�തസ്ത്രീവാദത്തിലൂ�ട പു

രുഷസമുദായ�ത്ത േതേജാവധം �ചയ്യാൻ സാറാേജാസഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭാരതചരിത്ര

ത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും സ്ത്രീവിരുദ്ധത നിറഞ്ഞുനില്പു�ണ്ടന്ന് മനസിലാ

ക്കാൻ ഗേവഷണ�മാന്നുംആവശ്യമില്ല. ആർഷഭാരതസംസ്കൃതി�യന്നുവാഴ്ത്ത�പ്പടുന്നഈനാ
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ടി�ന്റപാരമ്പര്യത്തി�ന്റഅസ്തിവാരങ്ങൾഈക്ലാസിക്കുകളിലാണ്നാംക�ണ്ടത്തുന്നത്. തീർ

ച്ചയായും ഈ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങ�ള യുക്തിപൂർവം വിചാരണ �ചയ്യുേമ്പാൾ ക്രൂരമായ പുരുഷ

നീതികളും ഹീനമായസ്ത്രീവിേവചനങ്ങളും �തളിഞ്ഞുകാണാ�നാക്കും. എഴുത�പ്പട്ട കാല�ത്ത

നാട്ടുനീതികളു�ട �വളിച്ചത്തിൽ ചിട്ട�പ്പടുത്തിയവയാണ് പുരാണകൃതിക�ളല്ലാം. ഭരണവർ

ഗ്ഗംന്യായ�മന്നുംധർമ�മന്നുംവിധിച്ചഅംഗീകൃത�പരുമാറ്റമാതൃകകൾ�ക്കതി�രയുള്ളചലന

ങ്ങ�ളയും സ്വരങ്ങ�ളയും അമർച്ച �ചയ്യലല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല ധർമസംസ്ഥാപനം.

രാമൻ രാവണ�നയുംബാലി�യയുംജംബൂക�നയുംവകവരുത്തുന്നതുംശൂർപ്പണഖ�യയുംസീ

ത�യയും ശിക്ഷിക്കുന്നതും സുഗ്രീവ�നയും വിഭീഷണ�നയും വാഴിക്കുന്നതുംഅംഗീകൃത നിയമ

വ്യവസ്ഥകളു�ട സാധൂകരണമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല. സാറാേജാസഫി�ന്റ ഊരുകാ

വൽഎന്ന േനാവലിൽഇതുകാണാ�നാക്കും. കടന്നുകയറി നശിപ്പിക്കാനുംഅഹങ്കാരേത്താ

�ട ഭരിക്കാനും �നറിേകടുക�ള ന്യായീകരിക്കാനും ചരിത്രത്തിലിേങ്ങാളം പുരുഷൻ കാണിച്ച

ധാർഷ്ട്യ�ത്ത പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരി മറ്റു കൃതികളിലും. പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും പുരുഷ

�ന്റ ദയാദാക്ഷിണ്യങ്ങൾക്കു വിേധയമാ�ണന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണ�യ �പാള്ളിക്കുകയാ

ണ് എഴുത്തുകാരി.

അധികാരത്തി�ന്റ ആൾരൂപങ്ങളും സർവജ്ഞഭാവം പൂണ്ടവരുമായ പുരുഷരൂപങ്ങ

�ള സാധൂകരിക്കാൻ സാറാ േജാസഫ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അപഹാസ്യരും കഴിവു�കട്ടവരുമായ

ഒരുപാട് പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങൾ ആ കൃതികളിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. ‘ഓേരാ എഴുത്തുകാരിയു�ട

ഉള്ളിലും’ എന്നകഥയി�ല പുരുേഷാത്തമൻ, ‘മുടി�ത്തയ്യ’ത്തി�ലസനാതനൻ, ‘ദാമ്പത്യ’ത്തി

�ലയും ‘സ്കൂട്ടറി’�ലയും ‘പാപത്തറ’യി�ലയും മറ്റേനകം കഥകളി�ലയും ഭർത്താക്കന്മാർ,

‘ആലാഹയു�ട �പൺമക്കൾ’ എന്ന േനാവലി�ല േകാക്കാഞ്ചിറ ഗ്രാമത്തി�ല േരാഗികളും

അലസന്മാരും കള്ളുകുടിയന്മാരും വഴക്കാളികളുമായ പുരുഷന്മാർ, ‘ഒതപ്പ് ’ എന്ന േനാവലി

�ല ഫാ.കരീക്കൻ, മർഗലീത്തയു�ട സേഹാദരന്മാർ, ‘ആതി’യി�ല കുമാരൻ, ഊരുകാവ

ലി�ല സുഗ്രീവനും രാമനും മറ്റേനകരും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വി. �ക.എൻ. കൃതിക�ളയും

ധർമപുരാണ�ത്തയും ഓർമ�പ്പടുത്തുന്ന ‘ജാതി ഗുപ്തനും ജാനകിഗുപ്തനും’ എന്ന കഥയി�ല

നായകൻ അപഹാസ്യനും കഴിവു�കട്ടവനുമാണ്. ‘വിയർപ്പടയാളങ്ങൾ’ എന്ന കഥയി�ല

േതവമ്മാഷ് മഹാഭീരുവായാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ചരിത്രത്തി�ല നടുകുനിച്ച് വാ�പാത്തി

നില്ക്കുന്നഅപ്പന്മാരിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് േപടി പകർന്നുകിട്ടിയത്. �മറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ

കിേട്ടണ്ട ത�ന്ന അയാൾ റിസർേവ്വഷനിൽ �പടുത്തിയത് േചാദ്യം�ചയ്യാൻ വന്ന കുട്ടിയു�ട

വിയർപ്പടയാളങ്ങ�ളയാണ് അയാൾ ഭയക്കുന്നത്. അനീതി�യ േചാദ്യം �ചയ്യാൻ ആ കുട്ടി

�യ അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പിേലക്കു പറഞ്ഞയക്കുന്ന പത്രം ഏജന്റ് ചന്ദ്രികയു�ട തേന്റടം

ഇവി�ട പരഭാഗേശാഭേയാ�ട ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ നിർമിച്ച ചരിത്രം ഭീരുത്വ

ത്തിേന്റതാ�ണന്ന് ഇവി�ട സൂചിതമാകുന്നു. ചരിത്രാധ്യാപകനാണ് േതവമ്മാഷ്. അനീതിയും

�നറിേകടുകളും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും നിറയുന്ന ചരിത്രത്തിന് തുടർച്ച നല്കുന്നത് ഭീരുക്കളായ പുരു

ഷന്മാരാ�ണന്ന്ഈഎഴുത്തുകാരി ആവർത്തിക്കുന്നു.

ഈകൃതികളി�ല പുരുഷവിചാരണകൾപുരുഷവിേരാധം�കാേണ്ടാഅരാജകത്വേമാഹ

ങ്ങൾ�കാേണ്ടാഅല്ല, കടുത്തഅനീതികൾക്കും കപടസദാചാരങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗതമായ

അനിേഷധ്യ ധാർഷ്ട്യത്തിനുംസ്ത്രീക�ളയും ദളിത�രയുംപ്രകൃതി�യത്ത�ന്നയുംനിരാകരിക്കുന്ന
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അധീശഭാവത്തിനു�മതിരായ �ചറുത്തുനില്പുകളാണ് അവ. കാലങ്ങളായി ഇരകളാക്ക�പ്പട്ട

വർതങ്ങളു�ടഅന്തസ്സുംസ്വത്വേബാധവുംതിരിച്ചറിയാൻശ്രമിക്കുന്നതി�ന്റഅടയാളങ്ങളാണീ

വിചാരണകൾ. ഇരയു�ട പക്ഷത്തുനിന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണിത്. നല്ലതി�ന�യാന്നും തകർ

ക്കാനല്ല, ദുർനീതികേളാട് സമരസ�പ്പടാൻ വയ്യാത്തതു�കാണ്ടും സൃഷ്ടിപരത�യ മാനിക്കുന്ന

തു�കാണ്ടുമാണ് ഈ വിചാരണകളും കലാപങ്ങളും. ഉർവരത�യ തിരി�ക�ക്കാണ്ടുവരാനാ

ണ്, മറിച്ച് രാമ�ന നശിപ്പിക്കാനല്ല സീതയു�ട ബലി. ‘ഭൂമിപുത്രി വലതുകാൽ�വച്ച് ചിതയി

േലക്കുകയറി. ഞാൻ സീത. അഗ്നി�യ ശമിപ്പിക്കാൻ �കല്പാർന്ന മണ്ണ് ! അനാദികാലമായി

മണ്ണിനുമീ�ത വർഷിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മഴക�ള ഉദരത്തിൽ േപറുന്നവൾ. വരുംകാല

മഴകളു�ട മാറ്റമില്ലാത്ത നിനവിൽ മനസ്സൂന്നിയവൾ. മഴയും വിത്തും ഏററുവാങ്ങി അഗ്നിേയാട്

േചർത്ത് ജീവ�ന്റ കുളിരാർന്ന പച്ച വിരിയിേക്കണ്ടവൾ. സീതയ്ക്കുചുറ്റും അഗ്നി ആളിയാളി പടർ

ന്നു. പി�ന്നകാച്ചി�യടുത്തമണ്ണ് വിത്തും മഴയും കാത്ത് വിശുദ്ധമായി �തളിഞ്ഞുകിടന്നു’എന്ന്

സാറാ േജാസഫ് എഴുതുന്നു.

സീതയു�ട ത്യാഗാനുഷ്ഠാനം പ്രകൃതിക്കു നല്കുന്ന പുത്തൻ �ജവികതയാണിത്. നേവാ

ത്ഥാന സുകൃതങ്ങൾ േകരളമണ്ണിൽ മുളച്ചു�പാങ്ങിയത് ഇപ്രകാരമുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ

വഴിയാണ്. ഇവ�യാ�ക്കയും പുരുഷേമധാവിത്വ നിലപാടുക�ള വിമർശിക്കുകയും വിചാരണ

നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇരകൾക്ക് വാക്കും േവദിയും നല്കലാണ് നേവാത്ഥാനത്തി�ന്റ

ആദ്യഘട്ടം. അത്തര�മാരു സമീപനമാണ് സാറാ േജാസഫി�ന്റ കൃതികളിൽ കാണുന്ന

ത്. നാളിതുവ�ര നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ശക്ത�ന്റയും പണക്കാര�ന്റയും സവർണ�ന്റയും വീരത്വ

േഘാഷങ്ങളായിരുന്നു. അവയി�ലല്ലാം അവർ ത�ന്ന വിജയം കണ്ടു. ഈ വിജയങ്ങളാണ്

സമൂഹ�ത്തയും ഭൂമി�യയും ആവാസവ്യവസ്ഥ�യയും അപായ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പേക്ഷ, ഭാഷയും വാക്കും ചിന്തയും�കാണ്ടുള്ള പുതിയ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് പഴയ

ഇരകളായിരിക്കും. എഴുത്തുകാരിയു�ട സീതായണങ്ങളുംഈ പരിേപ്രക്ഷ്യത്തിൽ വിശദീകരി

ക്കാവുന്നവയാണ്.

പുരുഷവിചാരണകൾ സ്ത്രീകേളാ ഇരകേളാ ശബ്ദമുയർത്തി നടത്തുന്നവ മാത്രമ�ല്ലന്നും

കാണാം. സ്ത്രീയു�ട നിശബ്ദതയും നിസംഗതയും പുരുഷവിചാരണയു�ട തീവ്രരംഗങ്ങൾസൃഷ്ടി

ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയു�ട േക്രാധവുംതിരിച്ചടികളുംപുരുഷസ്വാർത്ഥത�യവിചാരണ�ചയ്തു�കാ

ണ്ടുള്ളശിക്ഷനടപ്പാക്കലുകൾത�ന്നയാണ്. ‘ഫയലുകൾ’എന്നകഥയിൽകൃഷ്ണയു�ടധീരമായ

നിലപാടും ഉറച്ച വ്യക്തിത്വവും�കാണ്ട് മേഹശൻ മര്യാദക്കാരനാകുന്നുണ്ട്. ‘ജ്വാല’ എന്ന കഥ

യി�ല നായിക ഭർത്താവി�നയും അമ്മായിയച്ഛ�നയും ഏ�റ തന്മതയ്വേത്താ�ട മാന്യന്മാരാ

ക്കുന്നു.

സാറാ േജാസഫി�ന്റ കൃതികളി�ല സജീവമായ പാരിസ്ഥിതികദർശനവും പുരുഷാധീ

ശചൂഷണ വ്യവസ്ഥകൾ�ക്കതി�രയുള്ള ജാഗ്രത�പ്പടൽ�കാണ്ട് സജീവമാണ്. സ്ത്രീ�യയും

പ്രകൃതി�യയും ഒരുേപാ�ല ആക്രമിക്കുകയും ചൂഷണം നടത്തുകയും �ചയ്യുന്ന പുരുഷാധിപ

ത്യ സമ്പ്രദായത്തി�നതി�രയാണ് ഇേക്കാ�ഫമിനിസം സജീവമാകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി,

പരിസ്ഥിതിവാദവും സ്ത്രീവാദവും ഒരുമിച്ചുവരുകയാണിവി�ട. തകർക്ക�പ്പടുന്ന സ്വത്വങ്ങളു�ട

പുനർനിർമിതി�യയാണിതു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള �ജവബന്ധവും

പാരിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവാദ�ത്ത യുക്തിഭദ്രമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘പരിേക്കറ്റ പ്രകൃതി�യ പരിചരിക്കാൻ
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മറ്റ് ആ�രക്കാളും സാധിക്കുക തത്തുല്യമായ അവസ്ഥപങ്കിടുന്ന സ്ത്രീക്കാണ് എന്നു മനസ്സിലാ

ക്കിയ സ്ത്രീവാദികളാണ് പാരിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ’.

സാറാ േജാസഫി�ന്റ മിക്ക കൃതികളിലുമുണ്ട് ഈ പാരിസ്ഥിതികാവേബാധവും പ്രകൃതി

പാഠങ്ങളും. ‘ആതി’ എന്ന േനാവൽ ഈ ആശയത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ശക്തമായ അവതരണ

മാണ്. ഇതിൽ �വള്ളം ജീവജലമാ�ണന്നറിയുന്ന ഹാഗാർ �വള്ളം േതടിവന്ന ആളുകേളാ

ടു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ‘�വള്ളത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥ ഞാനായിരിക്കും. അതി�ന്റ അമ്മയും

പരിപാലകയും ഞാനായിരിക്കും. അധികാരത്തി�ന്റ േപരിലല്ല; ജീവ�ന്റ േപരിലാണ് ഞാൻ

ഇതുനിങ്ങേളാടുപറയുന്നത്. ആദ്യ�ത്തതുള്ളി�വള്ളത്തി�ന്റവിലഎ�ന്റകുഞ്ഞി�ന്റജീവ�ന്റ

വിലയാ�ണന്നറിഞ്ഞവളാണ്ഞാൻ. കൺമുന്നി�ലാരു തടാകം കണ്ട് മതിമറന്ന് നിൽക്കുന്ന

വരാണ് നിങ്ങൾ. ആദ്യ�ത്ത തുള്ളി�വള്ള�ത്തക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക്

മറക്കാംഞാൻമറക്കില്ല. ധൂർത്ത്ഞാൻഅനുവദിക്കില്ല’. സ്ത്രീപ്രകൃതിയു�ട, ജലത്തി�ന്റ, മണ്ണി

�ന്റ കാവലാളാകുന്നത് ഈ �ജവേബാധത്തി�ന്റയും സംരക്ഷണേബാധത്തി�ന്റയും േപ്രര

ണയാലാണ്. അവളു�ട വാക്കുകൾപ്രതിേരാധത്തി�ന്റയും മുന്നറിയിപ്പി�ന്റയും പ്രഖ്യാപനങ്ങ

ളാകുന്നത്ഈപാരിസ്ഥിതികഅവേബാധത്താലാണ്.

പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദ�മന്ത്അഥവാസ്ത്രീക്ക് പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിൽഎന്തുഭാഗ

േധയമുണ്ട്എന്നേചാദ്യത്തിനുള്ളഉത്തരമാണ് മരുഭൂമിയി�ലനീരുറവയ്ക്കരുകിലിരുന്നു�കാണ്ട്

ഹാഗാർ പറയുന്നത്. അധികാരത്തി�ന്റ േപരിലല്ല, ജീവ�ന്റ േപരിലാണ് ഈ പ്രതിേരാധം.

സ്ത്രീ ജീവ�ന്റയും പുരുഷൻഅധികാരത്തി�ന്റയും പ്രതീകങ്ങളാകുന്നുണ്ട് സാറാ േജാസഫി�ന്റ

രചനകളി�ലല്ലാം. ജലാശയങ്ങൾ േതടിവരുന്ന പുതിയ പുതിയ സംഘങ്ങേളാട് ഹാഗാറിനു

പറയാനുള്ളത് ആദ്യ�ത്ത ജലതുള്ളിയു�ട വിലയാണ്. അധിനിേവശത്തി�ന്റയും ഉപേഭാഗ

ത്തി�ന്റയുംതിരസ്കാരത്തി�ന്റയുംപുരുഷനീതിയു�ടഇരയാണ്ഹാഗാർ. ഈപുരുഷനീതി�യ

വിചാരണ �ചയ്യാൻമാത്രം കരുത്തുണ്ട് ഇേപ്പാൾ ഹാഗാറിന്.

പുരുഷൻ അഥവാ അധിനിേവശം നശിപ്പിച്ച പ്രകൃതിസ്വത്വത്തി�ന്റ വീ�ണ്ടടുക്കലിനുള്ള

കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏ�റയുണ്ട് സാറാ േജാസഫി�ന്റ കൃതികളിൽ. പ്രകൃതിയു�ട �ജവിക

തയു�ട േമൽ, മണ്ണി�ന്റയും �പണ്ണി�ന്റയുംേമൽ അധികാരപ്രമത്തതേയാ�ട പുരുഷൻ നട

ത്തിേപ്പാരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതിക്രിയ �ചയ്യണ�മന്നുത�ന്നയാണ് എഴുത്തുകാരിയു�ട

പക്ഷം. പുരാണകാലത്തു തുടങ്ങിയ ഈ �നറിേകടുക�ള തിരുത്തണ�മന്നുത�ന്നയാണ്

പാരിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവാദത്തി�ന്റ സേന്ദശം. അതിന് സമൂഹ�ത്തയും പ്രകൃതി�യയും സ്ത്രീകൾ

അവരു�ട ഭാവനയിലും ഭാഷയിലും പുനർനിർവചിേക്കണ്ടതുണ്ട്. പുരുഷനു മനസ്സിലാകില്ല

ഈപരിസ്ഥിതിദർശനം. ‘മഴ’�യന്ന കഥയി�ല നായിക പദ്മ ഭർത്താവി�നയും മക്ക�ളയും

ഗൗനിക്കാ�ത മഴ നനയുന്ന രംഗമുണ്ട്. ആർക്കും മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളു�ട വികാ

രങ്ങളും മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളും. വീടിനു പുറത്തും മഴയത്തും ആയിരിക്കാൻ അവൾ ആഗ്ര

ഹിക്കുന്നു. വീടിനു പുറത്തുള്ളഅന്തരീക്ഷ�ത്തയും പ്രപഞ്ച�ത്തയും പച്ച�യയും വന�ത്തയും

ജീവജാതിക�ളയും കടലി�നയും കുന്നുക�ളയും േസ്നഹിക്കുന്നസ്ത്രീകളു�ട േലാകമാണ് സ്ത്രീവാ

ദം എന്നപരികല്പനയിലുള്ളത് എന്നുസാരം.
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സമകാലികേകരളസമൂഹത്തി�ന്റ ധാരണകളും ചലനങ്ങളും അടുത്തുനിന്നു വീക്ഷിക്കുന്നഎഴു

ത്തുകാരനാണ് സക്കറിയ. മലയാളിയു�ട േബാധങ്ങളും േബാധേക്കടുകളുമാണ് അേദ്ദഹത്തി

�ന്റപ്രേമയങ്ങൾ. അക്ഷരജ്ഞാനത്തിലും രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയിലുംസാംസ്കാരിക േബാധത്തി

ലും മലയാളി മറ്റു ഭാരതീയ�രക്കാൾ മുേന്നറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് നേവാത്ഥാനത്തി�ന്റ

സദ്ഫലങ്ങൾഇവി�ട വ്യാപകമാ�ണന്നസങ്കല്പത്തിനാധാരം. പേക്ഷ, സമൂഹത്തി�ന്റ �പാ

തുേബാധത്തിലും �പാതുേവദികളിലും ഒരു മലയാളി�യ മ�റ്റാരു മലയാളിയിൽനിന്നു അകറ്റി

നിർത്താൻ ജാതി, മത, ലിംഗ, രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ ഏ�റ ശക്തമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന

കാലമാണിത്. ഈപശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നു�കാണ്ടാണ്സക്കറിയയു�ടസ്ത്രീപക്ഷചിന്തകൾ

നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

�ഫമിനിസ്റ്റാകാൻ ശ്രമിേക്കണ്ടത് സ്ത്രീയല്ല, പുരുഷനാ�ണന്നാണ് സക്കറിയ എഴുതുന്ന

ത്. ‘സ്ത്രീ�യപ്പറ്റിയുള്ള ‘നല്ക�പ്പട്ട’ തലേച്ചാർശീലങ്ങ�ള പുനഃപരിേശാധിക്കുകയും ജീവിതത്തി

ലുംഎഴുത്തിലുംഅവ�യ വിശാലമായ മാനുഷികസത്തകളിലധിഷ്ഠിതമായ പുനഃസംഘടനയ്ക്കു

വിേധയമാക്കുകയും �ചയ്യുക മലയാളി എഴുത്തുകാര�ന്റ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. �ഫമിനിസം പു

രുഷ�ന്റ ചുമതലയാണ്; സ്ത്രീയുേടതിേനക്കാേള�റ’.

സ്ത്രീ�യ ശരീരം മാത്രമായി കാണാ�ത അവളു�ട വ്യക്തിത്വവും മനസ്സും ആത്മാവും �താ

ട്ടറിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവാണ് സക്കറിയയു�ട സ്ത്രീദർശനത്തി�ന്റ ആധാരം. േവശ്യയും പരസ്യപാപി

നിയുമായവ�ളേപ്പാലും ‘മകേള’ എന്നു വിളിച്ച് സമാധാന�പ്പടുത്തിയവനാണ് ക്രിസ്തു. അടിമ

യും ഉപേയാഗവസ്തുവുമായിട്ടാണ് ഭരണകൂടങ്ങളും അധികാരവർഗവും സ്ത്രീ�യ പരിഗണിക്കുന്ന

ത്. ‘എന്തുണ്ട് വിേശഷം പീലാേത്താേസ’ എന്ന കൃതിയിൽ ഇതാണ് കാണുന്നത്. അേന്റാ

ണിേയാസിേനാട് പീലാേത്താസ് എഴുതിപ്പറയുന്ന രഹസ്യങ്ങൾസ്ത്രീക�ള ഉപേയാഗിച്ചതി�ന്റ

യും അവരു�ട ശരീരവഴക്കങ്ങളു�ടയും വിവരണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. േയശുവി�നഅയാൾ

അസൂയേയാ�ടയാണ് േനാക്കുന്നത്. അതാക�ട്ട, സ്ത്രീകളിൽനിന്ന് േറാമാഗവർണറായ തനി

ക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കാ�തേപായആരാധന�യയും േസ്നഹ�ത്തയും പ്രതിയായിരുന്നു.

‘ഒരുക്രിസ്മസ് കഥ’യിൽക്രിസ്തുവി�ന്റസ്ത്രീദർശനംഅനാവൃതമാകുന്നുണ്ട്. പേത്രാസ്, സി

ദ്ധാർത്ഥൻ എന്നിവർ േചർന്ന് േലാഡ്ജി�ലത്തിച്ച അമ്മിണി എന്ന േവശ്യ ഗർഭിണിയാ�ണ

ന്നും ഭർത്താവി�ന്റ നിർബന്ധപ്രകാരമാണീ േജാലി�ചയ്യുന്ന�തന്നും അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ

തരളിതരായി. അവ�ളആദരേവാ�ട േനാക്കാൻഅവർ തയ്യാറാകുന്നു. ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ

സിദ്ധാർത്ഥനും പേത്രാസും ക്രിസ്തുവി�ന്റ സ്ത്രീദർശനത്തിേലക്കു വളരുന്നു എന്നു പറയാം. സ്ത്രീ

�യ മാനിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അന്ന് അവരു�ട ഉള്ളിൽ ജനിച്ചു. സക്കറിയായു�ട സ്ത്രീദർശനം മൃദു

ലാബായ് വിശദീകരിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “പുരുഷാധിപത്യേലാകം �പ�ട്ടന്ന് അംഗീകരി

ച്ചുനല്കാത്ത ബഹുമുഖമായ സ്ത്രീയു�ട വ്യക്തിത്വ�ത്ത പഠിക്കാ�നാരു ശ്രമവും, അവളു�ട സ്ഥാ

നത്തുനിന്നുള്ള ചിന്താവ്യാപാരവും സക്കറിയ നിർവഹിച്ചു. സ്ത്രീ�യക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹത്തി�ന്റ

മുൻവിധികേളാട് ദാസ്യം പുലർത്താ�ത അവ�യ നീതിയു�ട �വട്ടേത്തക്ക് നീക്കിനിറുത്താൻ

കഥാകാരൻ ത�ന്റ തൂലിക�കാ�ണ്ടാന്ന് ഉന്തിേനാക്കി�യന്നു പറയാം. ജീവിതാനുഭവങ്ങ�ള

�സ്ത്രണമായ മാനസികാവസ്ഥയിലിരുന്ന് േനാക്കിക്കാണാൻഅേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രൂരത
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േയാടും അനീതിേയാടും പ്രതിേഷധിക്കാൻ സക്കറിയ ത�ന്റ തൂലിക പരിഹാസച്ചാറിൽ മുക്കി

പുരുഷധാർഷ്ട്യത്തി�ന്റ �പാലിമയ്ക്കുേമൽ വയ്ക്കുകയാണു �ചയ്യുന്നത്. അല്ലാ�ത സാേരാപേദശ

പ്രസംഗമട്ടിൽ തുറന്നടിച്ചു വിസ്തരിക്കയല്ല. തനിക്കു പറയാനുള്ളതിനുതകുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങ

�ളാരുക്കി വാക്കുകളിലൂ�ട ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പതിവ്.”

4 പരാജിതപുരുഷന്മാർ

നേവാത്ഥാനപൂർവ കാലഘട്ടത്തി�ല പുരുഷമാതൃകകൾ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടി�ന്റ സമശീർഷ

രായിരുന്നു. സമൂഹത്തി�ല പ്രമാണികൾ അവരായിരുന്നു. കുടുംബത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണവും

സകലത്തി�ന്റയും അവസാനവാക്കും അവരുേടതായിരുന്നു. അക്ഷരവും അക്കങ്ങളും തല

യും കലയും അവരുേടതായിരുന്നു. അറിവി�ന്റ കുത്തക തകർന്നിട്ടും സംസ്കാരത്തിലും മാന്യ

തയിലും പിന്നാക്കം േപായി�ക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടും ഇന്നും പുരുഷൻ ത�ന്റ പ്രാമാണിത്വത്തി�ന്റ

ചാരുകേസരയിൽ അമർന്നിരുന്ന് അപഹാസ്യനാകുകയാണ്. നിഷ്ക്രിയരും ഭീരുക്കളും കഥയി

ല്ലാത്തവരുമായഅേനകം പുരുഷന്മാരു�ട കഥകൾസക്കറിയായ്ക്കു പറയാനുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളു�ട

മുമ്പിൽ പരിഭ്രമിക്കുന്നവരും കഴിവു�കട്ടവരുമായ അേനകം ആണുങ്ങളുണ്ട് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

രചനകളിൽ. 2016-ൽ സക്കറിയ എഴുതിയ ‘റാണി’ എന്ന കഥ ഉദാഹരണം. അപഹാസ്യനും

കഴിവു�കട്ടവനും ബുദ്ധിയും വിേവകവും തീ�ര കുറഞ്ഞവനുമായ ഷാജി എന്ന ഭർത്താവ് ഈ

കഥയു�ട േപജുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നവനല്ല; ഒ. വി. വിജയ�ന്റ ബിംബകല്പനയി�ല ദിേനാ

സറി�ന്റ കാലംവ�ര�യത്തിനില്ക്കുന്നു പരാജിതനും നിർഗുണനും ആണത്തമില്ലാത്തവനുമായ

ആപുരുഷൻ. പുരാണങ്ങളിലും ചരിത്രത്തി�ല യുദ്ധതാണ്ഡവങ്ങളിലും ഏകാധിപതികളു�ട മൃ

ഗയാവിേനാദങ്ങളിലും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റകശാപ്പുശാലകളിലും വർഗീയസംഘർഷങ്ങളിലും

പ്രാേദശിക ലഹളകളിലും വർഗസമരങ്ങളു�ട �കാലക്കളങ്ങളിലും മുഴങ്ങുന്ന സ്ത്രീവിലാപങ്ങ

�ളാ�ക്കയും പുരുഷ�ന്റ ക്രൂരതകളു�ടയും അസഹിഷ്ണുതയു�ടയും ഫലമാണ്. ഇവ�യാന്നും

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷ�ന്റ വിജയങ്ങേളഅല്ല.

‘രഹസ്യേപ്പാലീസ് ’ എന്ന കഥയിലുമുണ്ട് പരാജിതനും ഭീരുവുമായ പുരുഷൻ. ആൾമാ

റാട്ടം നടത്തി അനർഹമായി സമ്പാദിച്ച രഹസ്യേപ്പാലീസ് േജാലിയുമായി ഈസ്താംബൂളിൽ

�ചന്ന് സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുകി നടന്ന അയാ�ള പഴയ കാമുകി കേയ്യാ�ട പിടികൂടുേമ്പാൾ

േപാലീസി�ന കണ്ടകള്ള�ന്റ പരുങ്ങലിലാണയാൾ. നാടി�നയും ഉേദ്യാഗ�ത്തയുംസർേവ്വാ

പരി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വ�ത്തയും വഞ്ചിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടിയഅയാൾസമർത്ഥയും തേന്റടിയുമായ

പഴയ കാമുകിയു�ട മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നില�കാള്ളുന്നു. ‘�പ്രയ്സ് ദി േലാർഡ് ’ എന്ന

േനാവ�ലറ്റി�ല േജായി ഭാര്യയായ ആൻസിയു�ട സൗന്ദര്യത്തി�ന്റയും പ്രത്യുല്പന്നമതിത്വത്തി

�ന്റയും മുമ്പിൽ വിനീതനും വിേധയനുമാണ്. വ്യഭിചരിക്കാനായി ഒരു രൂപയുമായി �തപ്പുല

യി�യ സമീപിച്ച ഒരുവേനാട് അവൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അയാ�ള ലജ്ജിതനും പരാജിത

നുമാക്കുന്നു. ‘നാലുകവിതാവസ്തുക്കൾ’എന്നകഥയി�ല മൂന്നാം ഖണ്ഡത്തിലാണിത്. പണേമാ

ജാത്യാഭിമാനേമാ വിദ്യാഭ്യാസേമാ ഇല്ലാത്ത ആ പുലയസ്ത്രീ തികഞ്ഞ സാമൂഹികാവേബാധ

േത്താ�ടയും മനഃശാസ്ത്രവിശാരദേയാ�ടയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്: ‘തീ തിന്നുന്നതാരാണ്?

നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരു�ട മടികളിൽ ഗുഹകൾഛർദ്ദിച്ച കുഞ്ഞുപിടയ്ക്കുേമ്പാൾഞാ�നാറ്റയ്ക്കാണ്



3. പുരുഷവിചാരണകൾസാറാ േജാസഫി�ന്റയും സക്കറിയയു�ടയും കൃതികളിൽ 31

േവദനയിൽ കൂ�ടപ്പിടയ്ക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിേനാടുകൂ�ട നിങ്ങളു�ട വയറുകൾ ചിരി�കാണ്ട് കുലുങ്ങു

ന്നു. എ�ന്റ അടിവയറി�ന്റ മർദ്ദങ്ങേളാ ഭൂകമ്പത്തിൽ പിളർന്ന ഭൂമിേപാ�ല പിളരുന്നു’ ഇങ്ങ

�ന പറഞ്ഞിട്ട് അവൾഓടിേപ്പായി. അവൾക്കു �കാടുത്തപണംേപാലും തിരി�ക വാങ്ങാനാ

കാ�ത ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനായി അയാൾ നിന്നുേപായി. സുഖം േതടി�ച്ചന്നവൻ മുഖത്ത

ടിേയറ്റവ�നേപ്പാ�ല നിന്നുേപായി.

ഭാര്യയു�ട അസാന്മാർഗികതയിൽ മനം�നാന്ത് നാടുവിടുകയും ഭാര്യയു�ട ജാരൻ മരിച്ച

�ധര്യത്തിൽതിരി�ക�ചല്ലാൻനിശ്ചയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നഒരുവ�ന ‘പത്രം’എന്നകഥയിൽ

കാണാം. ജാര�ന എതിർക്കാേനാ ഭാര്യ�യ തിരുത്താേനാ ധീരമായി കുടുംബം േനാക്കാേനാ

പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ഭീരുവാണയാൾ. സമാനമായ ഭീരുത്വമാണ് അദ്ധ്യാപകനും പണക്കാരനും

അന്ധവിശ്വാസിയുമായ നസ്രാണിയുവാവിൽ കാണുന്നത്. ഗൗളിശാസ്ത്രത്തിൽ ബുദ്ധി�കട്ടു

േപായ അയാൾക്ക് ഭാര്യ�യ ‘നഷ്ടമാകുന്നു’ (ഒരു നസ്രാണി യുവാവും ഗൗളി ശാസ്ത്രവും). പു

രുഷധാർഷ്ട്യത്തി�ന്റ നികൃഷ്ടരൂപമായ ഭാസ്കരപേട്ടലരും നിയതാർത്ഥത്തിൽ മഹാഭീരുവും

പരാജിതനുമായ ഒരു നീചപുരുഷനാണ്. പണത്തിനുേവണ്ടി അയാൾ സേരാജക്ക�യ �കാ

ല്ലുന്നു. പേക്ഷ, താനാണ് �കാന്ന�തന്ന്അവൾഅറിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാഎന്നതാണയാളു�ട ഭയവും

ആകുലതയും. േതാക്കു സ്വന്തമായു�ണ്ടങ്കിലും ഉന്നംപിഴയ്ക്കാ�ത �വടി�വക്കാനറിയാത്തവനും

വിടനും േഭാജനപ്രിയനും പരപീഡപ്രിയനു�മാ�ക്കയാണ് അയാൾ.

‘സലാം അേമരിക്കയി�ല’ േജാസി വിടുവായനും മന്ദനും മദ്യപാനിയും പരസ്ത്രീഗമനതല്പ

രനും ഭാര്യയു�ട മുമ്പിൽ വിനീതനുമാണ്. ‘ഹൃദയതാരക’ത്തി�ല സുകുമാരൻ മ�റ്റാരുദാഹര

ണം. വ്യക്തിത്വമികേവാ സ്വതന്ത്രനിലപാേടാ യാഥാർത്ഥ്യേബാധേമാ വ്യക്തിബന്ധങ്ങേളാ

ജീവിതലക്ഷ്യേമാ ഭാവി പദ്ധതികേളാ ഇല്ലാത്തവനാണ് അയാൾ. സക്കറിയയു�ട �പൺക

ഥകളും സ്ത്രീപക്ഷനിലപാടുകളും പുരുഷപരാജയങ്ങ�ള എടുത്തുകാണിക്കുന്നവയാണ്. �ഫമി

നിസ്റ്റാകാൻ ശ്രമം നടേത്തണ്ടത് പുരുഷനാ�ണന്ന േബാധ്യമാണ് അേദ്ദഹത്തിനുള്ളത്. സ്ത്രീ-

പുരുഷസമത്വം പുരുഷ�ന്റ മാനസികാേരാഗ്യ�ത്തയും വ്യക്തിത്വസമഗ്രതേയയും ആശ്രയിച്ചി

രിക്കുന്നുഎന്നചിന്തയാണ് സക്കറിയയു�ട സ്ത്രീപക്ഷ രചനകൾ �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്.

5 ഉപസംഹാരം

സാറാ േജാസഫി�ന്റയും സക്കറിയയു�ടയും �ഫമിനിസ്റ്റു ചിന്തകൾസ്ത്രീ�യ ഉദാത്തവല്ക്കരിക്കു

ന്നവയാണ്. പരമ്പരാഗതമായ പുരുഷധാരണകളിൽ സ്ത്രീ വിേവകരഹിതയും കഴിവു�കട്ടവളു

മാണ്. പേക്ഷ, പുരുഷനീതിയു�ട ഇരകളാക്ക�പ്പട്ടവരു�ട അവശതകൾ മാത്രമാണ് അവരു

�ട പ്രശ്നം. സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും ഈ കാര്യത്തിൽ സമാന ദുഃഖിതരാണ്. പരാജിതരും ക്രൂരരും

വിേവകരഹിതരും ജഡേമാഹികളുമായ ഒരുവലിയകൂട്ടം പുരുഷന്മാരുണ്ട്സക്കറിയായു�ടയും

സാറാ േജാസഫി�ന്റയും പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങ�ളകഥകളിൽനിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി നിരത്തിനിറു

ത്തിയാൽ. അേതസമയം വിേവകികളും ബുദ്ധിശാലികളും കാര്യപ്രാപ്തരും പ്രകൃതി�യയും സമൂ

ഹ�ത്തയും മാനിക്കുന്നവരുമായ സ്ത്രീകളാണ് ഈ രചനകളി�ലല്ലാം നിറയുന്നത്. അവരു�ട

ഉത്കണ്ഠകളും ജാഗ്രതയും കണ്ണീരും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും സമൂഹത്തി�ന്റയും സുസ്ഥിതിക്കുേവ

ണ്ടിയുള്ളതുമാണ്.
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വയനാടൻ പുലയരു�ട യാ�റാറ—പ്രതിേരാധത്തി�ന്റ

അനുഷ്ഠാനമാതൃക

സിനുേമാൾ േതാമസ്

മലയാളവിഭാഗം, ഗവ. ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, തലേശ്ശരി

1 വംശീയത

േദശീയത, വംശീയത എന്നിവ സമകാലിക സാംസ്കാരിക പരിസരങ്ങളിൽ ഏ�റ ചർച്ച�ച

യ്യ�പ്പടുന്ന ദ്വന്ദങ്ങളാണ്. ഓേരാ വ്യക്തിയുേടയും സാമൂഹികവ്യക്തിത്വ�ത്ത രൂപ�പ്പടുത്തുന്ന

തിൽ ഈരണ്ടു പരികല്പനകളും സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും നിസ്തർക്കമാണ്.

ഇതിൽ േദശീയതയു�ട സ്വാധീനേശഷിേയക്കാൾ ബലവത്തായ �വകാരിക സ്വാധീനശ

ക്തിയാണ് വംശീയ സ്വത്വേബാധം ഒരാളിൽ �ചലുത്തുന്നത്. മതം, ജാതി, ഭാഷ, സംസ്കാരം,

ശരീരികഘടന, നിറം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചാണ് ഭിന്ന വംശീയ പരികല്പനകൾ

പ്രസക്തമാകുന്നത്.

എേത്നാസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വംശീയത എന്നർത്ഥം വരുന്ന എത്  നിസിറ്റി

(Ethnicity) എന്ന പദമുണ്ടാകുന്നത്. എേത്നാസ് എന്ന പദം േദശം എന്ന അർത്ഥത്തി

ലാണ് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. േദശവും, വംശവും ഒരുനാണയത്തി�ന്റ രണ്ടുവശങ്ങൾേപാ�ല

ഒരാളു�ട സ്വത്വനിർമ്മിതിയിൽ പ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിതമായ �പാതുചരിത്രം,

മതം, ഭാഷ, ആഹാരക്രമം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നീ �പാതുലക്ഷണങ്ങൾ നിലനിർത്തു

ന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയു�ട സംഘാവേബാധത്തി�ന്റആകത്തുകയാണ് വംശീയത എന്നതു�കാണ്ട്

വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരുസമൂഹ�ത്തഇതരസമൂഹങ്ങളിൽനിന്ന് േവർതിരിക്കുന്നസാംസ്കാരിക

സവിേശഷതകളാണ് അവരു�ട വംശീയത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് (എം.ഐ.പുന്നൂസ്, 2013, 5-6)

എന്ന് നിരീക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യ�ന്റസാംസ്കാരികസാമൂഹികപരിണാമത്തി�ലകിരാതഘട്ടമായാണ് (primitive)

ഗേവഷകർ േഗാത്രവർഗ്ഗകാല�ത്തപരിഗണിച്ചുേപാരുന്നത് (മിനി, പി. വി., 2011, 27). സ്വന്തമാ

യി�ട്ടാരു ഭാഷേയാ ഭാഷാേഭദേമാ ഉള്ളവരും വ്യക്തമായ േഗാത്രവർഗസ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന

വരും തനിമയുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യക്രമം വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇല്ലാ�ത പിന്തുടരുന്നവരും

സ്വന്തമായ ഒരു പ്രേദശം ഉള്ളവരുമാണ് േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ.
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ഓേരാ േഗാത്രവർഗ്ഗത്തിനും അവരുേടതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലാപ്രകടനങ്ങളുമുണ്ട്.

അദൃശ്യശക്തികളാൽ നിയന്ത്രിതമാണ് തങ്ങളു�ട ജീവിത�മന്ന് പ്രാചീനകാലം മുതൽ വി

ശ്വസിച്ചുവന്ന പ്രാചീനമനുഷ്യ�ന്റ പിന്മുറക്കാരായ നമ്മു�ട േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ പ്രപഞ്ചശക്തി

കളിലും പേരതാത്മാക്കളിലും പൂർവ്വികരിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ വിശ്വാസത്തി�ന്റ

പിൻബലത്തിലാണ് നിരവധി അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലകളും അതതു സമൂഹങ്ങളിൽ വളർന്നുവ

ന്നത്. ഓേരാ അനുഷ്ഠാനവും അതാത് വംശത്തി�ന്റസ്വത്വം അടയാള�പ്പടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

2 അധിനിേവശം

മലമ്പ്രേദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ജനതയാണ് ആദിവാസികൾ.

ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽഈ മണ്ണി�ന്റഅവകാശികൾ. അവർ തങ്ങളു�ട പ്രകൃതിക്ക് യാ

�താരുവിധ േകടുപാടുകളും വരുത്താ�ത കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനതയാണ്. ഓേരാ വിഭാഗങ്ങളും

തങ്ങളു�ട േഗാത്രപാരമ്പര്യത്തിനു കീഴിൽ ജിവിച്ചുേപാരുന്നു. ഇന്നും ഇവരു�ട േഗാത്രത്തനിമ

കളും സംസ്കാരങ്ങളും സംസ്കാര സമ്പന്ന�രന്നഭിമാനിക്കുന്നആധുനികർക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞി

ട്ടില്ല.

പുറംേലാകത്തിനു മുന്നിൽപുറംതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നഈഗിരിവർഗ്ഗ ജനതക�ളക്കുറിച്ച് പഠി

ക്കുന്നതുവഴി അവരു�ട സംസ്കാരം, സാമൂഹ്യജിവിതം, സാഹിത്യം, കല, നാട്ടറിവുകൾ, ഭാഷ

തുടങ്ങിയവ�യക്കുറി�ച്ചാ�ക്ക പുറം േലാകത്തിന്നറിയാൻ കഴിയും. മാത്രവുമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യാന

ന്തരം, േകരളത്തി�ന്റ മലമ്പ്രേദശങ്ങളിേലക്ക് വൻേതാതിൽ കുടിേയറ്റക്കാർ കടന്നുകയറുകയു

ണ്ടായി. കാടു�വട്ടി�ത്തളിച്ച് കൃഷികളിറക്കിയേതാ�ടആദിവാസികൾകുടിയിറക്കുഭീഷണിയി

ലായി. തങ്ങളു�ട ആവാസവ്യവസ്ഥയിലല്ലാ�ത ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്ക്

അേതാ�ട പ്രാമാണ്യത്വം നഷ്ട�പ്പട്ടു. മലമ്പ്രേദശങ്ങളി�ല ഭൂരിപക്ഷ ജനത ന്യൂനപക്ഷമായി

ത്തീർന്നേതാ�ട സംസ്കാരസമ്പന്നരായ േഗാത്രജനത കുടിേയറ്റക്കാരു�ടഅടിമകളായിത്തീർ

ന്നു. കാടുകളു�ട ഉടമകളായിരുന്ന വലിയവിഭാഗം അന്നുമുതൽ പട്ടിണിയിേലയ്ക്കും ദാരിദ്ര്യത്തി

േലയ്ക്കും നിസ്സഹായരായി വലി�ച്ചറിയ�പ്പട്ടു.

നാല്പതുകളിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുണ്ടായക്രിസ്ത്യൻ കുടിേയറ്റേത്താ�ട �പാടുന്ന�ന

സംഭവിച്ച ഒരു പരിണതിയല്ല ഇത്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാേണ്ടാ�ട കർണാടകത്തിൽ നിന്നുവന്ന

�ജനമതാനുയായികളായ കർഷക ജനതയും �താട്ടുപിറ�ക വന്ന േകാട്ടയം രാജാക്കന്മാരു

�ട കീഴിലുള്ള ജന്മി-നാടുവാഴി കുടുംബങ്ങളും അവരു�ട ആശ്രിതരും ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയു

മായി കാർഷിേകാല്പന്നവ്യാപാരത്തിേലർ�പ്പട്ടിരുന്ന മുസ്ലീം വണിക്കുകളു�മല്ലാം തുടങ്ങി�വച്ച

കുടിേയറ്റങ്ങളു�ട തുടർച്ചയാണ് നാല്പതുകളിലുണ്ടായത്. പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല ദൗത്യങ്ങ

ളും േപ്രരണകളുമായി വയനാട്ടിേലക്കുണ്ടായ പലതരക്കാരു�ട സംഘടിതമായ കുടിേയറ്റങ്ങ

ളാണ് തേദ്ദശീയരായ േഗാത്രസമുദായങ്ങ�ള വശങ്ങളിേലക്ക് തള്ളിമാറ്റിയത്. ചരിത്രത്തി�ന്റ

പലഅനിവാര്യതകളി�ലാന്നായാണ് ഇത്തരം കുടിേയറ്റങ്ങ�ള വയനാടി�ന്റപ്രാേദശിക ചരി

ത്രം രചിച്ച ഒ. �ക.േജാണി വിലയിരുത്തുന്നത്. ‘ആദിവാസികൾ ഭൂരഹിതരും നിർദ്ധനരുമാ

യതി�ന്റ പശ്ചാത്തലമറിയാനുംഈ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തി�ന്റ വായന സഹായിക്കും’ എന്ന

പക്ഷക്കാരൻ കൂടിയാണേദ്ദഹം (ഒ. �ക.േജാണി, 2007, 20).
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ഇങ്ങ�ന തകർച്ചയിേലയ്ക്ക് നീങ്ങി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഗിരിവർഗ്ഗജനത ഇന്ന് തകർച്ചയു�ട

പാരമ്യത്തി�ലത്തി നില്ക്കുകയാണു്. ആദിവാസികൾ ഇന്നും തങ്ങളു�ട േഗാത്രപാരമ്പര്യം കാ

ത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവഴി തങ്ങളു�ടസാംസ്കാരിക�പതൃക�ത്തയുംഅവർ േപാറേലല്പിക്കാ

�തത�ന്നസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈപാരമ്പര്യവും തനിമയും ക�ണ്ടത്താൻആദിവാസി പഠനങ്ങൾ

ധാരാളമായി ഉണ്ടാവണം. േകരളത്തി�ല വിവിധവർഗ്ഗക്കാരായആദിവാസികളിൽ ചില വർ

ഗ്ഗക്കാ�രക്കുറിച്ചുമാത്രമാണ് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഉദാ: പണിയർ, അടിയർ, കരിമ്പാ

ലന്മാർ, കുറിച്യർ, കാണിക്കാർ, മലമ്പണ്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. എന്നാൽ േപരു�കാണ്ടുമാത്രം

സർക്കാറി�ന്റ പട്ടികയിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളവരും പുറംേലാകത്തി�ന്റ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ

കഴിയാത്തവരുമായ നിസ്സഹായരായ ഒരു വലിയവിഭാഗം വനത്തിൽ ഇന്നും കഴിയുന്നുണ്ട്.

പുലയർ എന്നു വിളിക്കുന്നസമുദായം േകരളത്തി�ന്റ ഏതാ�ണ്ടല്ലാഭാഗത്തുംഅധിവസി

ക്കുന്നുണ്ട്. സമതലങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നഈ പുലയരിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണ്

ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരായ വയനാടൻ പുലയർ. സമീപകാലത്തായി ഇവരു�ട സംസ്കാരത്തിലും

കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വയനാടൻ പുലയരു�ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ യാ�റാറ�യ

മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ട് വംശീയതഅനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽഎങ്ങ�നപ്രകടമാകുന്നു�ണ്ടന്നും മറ്റ് സം

സ്കൃതികളു�ട സ്വാധീനം ഏ�തല്ലാം വിധത്തിൽ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങ�ള കീഴടക്കുന്നു�ണ്ടന്നും

അവ�യപ്രതിേരാധിക്കുന്നഘടകങ്ങൾഎ�ന്തന്നുമുള്ളഅേന്വഷണമാണ്ഈപ്രബന്ധം.

3 വയനാടൻ പുലയർ

ഓേരാ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനും ഉള്ളതുേപാ�ല േഗാത്രപരമായ ആചാര സവിേശഷത

കളും മറ്റനവധി സാംസ്കാരിക പ്രേത്യകതകളും �കമുതലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു േഗാത്രജന

തയാണ് വയനാടൻ പുലയർ. േഗാത്രസ്വഭാവം പുലർത്തുകയും സാംസ്കാരിക സവിേശഷത

കൾകാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നപലവിഭാഗങ്ങ�ളയുംസർക്കാർ പട്ടികവർഗ്ഗപട്ടികയിൽ

ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. പലരും പട്ടികജാതിക്കാരായാണ് സർക്കാർ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടി

യിട്ടുള്ളത്. ആദിവാസി ഗേവഷകരായ പി.േസാമേശഖരൻ നായരു�ടയും (1976, പുറം 15)

എ.എ.ഡി.ലൂയിസി�ന്റയും പട്ടികവർഗ്ഗപട്ടികയിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് വയനാടൻ പുല

യർ. 2003-ൽ പുറത്തിറക്കിയ േകരളസംസ്ഥാനത്തി�ല പട്ടികജാതികളു�ടയും പട്ടികവർഗ്ഗ

ങ്ങളു�ടയും ലിസ്റ്റിൽ പട്ടികജാതിക്കാരിൽ 31-ാം വിഭാഗമായി പുലയൻഎന്നതിേനാ�ടാന്നിച്ച്

വയനാടൻ പുലയൻ, വയനാട് പുലയൻ, മാത, മാതപ്പുലയൻഎന്നിങ്ങ�ന േചർത്തിരിക്കുന്നു.

വയനാട്ടിൽ മാത്രം കാണ�പ്പടുന്ന ഗിരിവർഗ്ഗജനതയാണ് വയനാടൻ പുലയർ. കറുത്ത

നിറവുംചുരുണ്ടതലമുടിയുംപരന്നമൂക്കുംഈജനവിഭാഗത്തി�ന്റസാമാന്യമായപ്രേത്യകതക

ളാണ്. പ്രേത്യകമായ ആചാരവിേശഷങ്ങളും ആരാധനാരീതികളും സാംസ്കാരിക പ്രേത്യകത

കളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു േഗാത്രവിഭാഗമാണ് വയനാടൻ പുലയർ. വിവാഹരീതിയിലും,

മരണാനന്തരചടങ്ങുകളിലുംസവിേശഷതകൾപുലർത്തുന്നഈജനവിഭാഗ�ത്ത േപരിൽപു

ലയർ എന്നുള്ളതിനാൽ സമതലത്തി�ല പുലയരുമായി ബന്ധംആേരാപിച്ച് ഒ�രാറ്റ വിഭാഗ

മായി �തറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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4 അധിവാസേദശങ്ങൾ

വയനാടൻ പുലയരു�ട അധിവാസ േദശങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് ആദിവാസികളു�ട േകരളം എന്ന ഗ്ര

ന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. വയനാടൻ പുലയ�രന്നും മാതപ്പുലയ�രന്നുമുള്ള

േപരുകളിൽ അറിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഗിരിവർഗ്ഗക്കാ�ര �തേക്ക വയനാട്ടി�ല കരിമ്പാല,

േകാട്ടത്തറ, ആമ്പിേലരി, തരിേയാട്, േപരംബറ്റ, പടിഞ്ഞാേറത്തറ, കുപ്പാടിത്തറ എന്നീസ്ഥ

ലങ്ങളിൽക്കാണാം (�നട്ടൂർ പി.ദാേമാദരൻ, 1974, 95). േകാഴിേക്കാട്ടു ജില്ലയി�ല �തേക്ക വയ

നാട്ടി�ല കൽപ്പറ്റ, തരിേയാട്, �വത്തിരി തുടങ്ങിയ പ്രേദശങ്ങളിൽ മാതർ അധിവസിക്കുന്നു

എന്നാണ് പണിയർ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (പി.േസാമേശഖരൻ നാ

യർ, 1976, 20).

വയനാട് ജില്ലയിൽ 25 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഇവിടു�ത്ത 5 പഞ്ചായത്തുകളിലും

കല്പറ്റ നഗരസഭയിലും മാത്രമാണ് വയനാടൻ പുലയർ അധിവസിക്കുന്നത്. േഗാത്രസമൂഹ

മായഈ ഗിരിവർഗ്ഗജനത കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അടുത്തടുത്തു കുടികൾ �വച്ചു താമ

സിക്കുന്നഇവർവയനാട്ടി�ലഅഞ്ചുപഞ്ചായത്തുകളി�ലചിലപ്രേദശങ്ങൾേകന്ദ്രീകരിച്ചാണ്

അധിവസിക്കുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയി�ല പടിഞ്ഞാറത്തറ, �പാഴുതന, �വള്ളമുണ്ട, എടവക,

േകാട്ടത്തറ എന്നീ അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളിലും കല്പറ്റ നഗരസഭയി�ല ചില പ്രേദശങ്ങളിലുമാ

ണ്ഈഗിരിവർഗ്ഗജനതഅധിവസിക്കുന്നത്.

5 േഗാത്രപരമായഅനുഷ്ഠാനങ്ങൾ

വയനാടൻപുലയർ ഒരു േഗാത്രജനതയായതിനാൽത�ന്ന േഗാത്രപരമായഐക്യം �കട്ടിയു

റപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ രൂപ�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നുംഈ രീതി

പിന്തുടരാനുള്ളശ്രമങ്ങളാണ്ഈആദിവാസിസമൂഹംനടത്തുന്നതും. വയനാടൻപുലയരു�ട

ആരാധനാ േകന്ദ്രങ്ങളാണ് മണ്ടങ്ങളും കാവുകളും. മണ്ടങ്ങളിൽഈശ്വരന്മാർ വസിക്കുേമ്പാൾ

കാവുകൾഅമ്മ (േദവി) സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാണ്. എല്ലാ വയനാടൻ പുലയ േകാളനികേളാടനു

ബന്ധിച്ചും പ്രേത്യകം മണ്ടങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ മണ്ടങ്ങളിലും നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളും,

ചില പ്രേത്യക മണ്ടത്തിൽ മാത്രം വള�രയധികം ആേഘാഷപൂർവ്വം നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളും

ഉണ്ട്. എല്ലാ മണ്ടങ്ങളിലും നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിൽ അതതു മണ്ടത്തി�ന്റ പരിധി

യിലുൾ�പ്പടുന്നവരും അതുേപാ�ല മണ്ടത്തിൽ അവകാശമുള്ള കുലത്തിൽ�പ്പട്ടവരും പ�ങ്കടു

ക്കുകസാധാരണമാണ്. എന്നാൽചിലഅനുഷ്ഠാനകർമ്മങ്ങൾഎല്ലാ മണ്ടത്തിലും നടത്താറു

�ണ്ടങ്കിലുംചില മണ്ടത്തിൽസവിേശഷപ്രാധാന്യം നല്കിഅനുഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾകഴിയുന്നിടേത്താ

ളം വയനാടൻപുലയർഅതിൽപ�ങ്കടുക്കുന്നപതിവ് ഇന്നുമുണ്ട്. തുലാപ്പത്ത്, പുത്തരിേക്കാള്,

യാ�റാറ, കളരിതുറപ്പ്, തിറകൾ തുടങ്ങി ധാരാളംഅനുഷ്ഠാനങ്ങൾവയനാടൻ പുലയർക്കുണ്ട്.

യാ�റാറ

വയനാടൻ പുലയരു�ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രധാന�പ്പട്ട ഒന്നാണ് യാ�റാറ. എല്ലാവർഷ

വും േമടം 30ന് േചമ്പിേലാട് പുലയേക്കാളനിയിൽ മാത്രം �കാണ്ടാടുന്നആചാരാനുഷ്ഠാനമാണ്

ഇടവസംക്രമപൂജയായ യാ�റാറ. ചങ്ക്രാന്തി, കളരിയടപ്പ്, കളരിയടിക്കൽ എന്നീ േപരുകളി
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ലും ഈ അനുഷ്ഠാനം അറിയ�പ്പടുന്നു. പ്യാന പ്രാടുന്ന ചടങ്ങാണ് യാ�റാറ. പ്രാടുക എന്ന

വാക്കിന് പ്രസാദിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് പ്യാന�യ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്ന

താണ് ഈ ചടങ്ങി�ന്റയും ലക്ഷ്യം. ഇവരു�ട �ദവ�ത്ത സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന

പദമാണ് പ്യാന. ഈഅനുഷ്ഠാനേത്താടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ചടങ്ങുകളുണ്ട്.

വയനാടൻ പുലയരു�ട എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സാധാരണയായി എല്ലാ മണ്ടങ്ങളിലും

�ചറിയ വ്യത്യാസങ്ങേളാ�ട ആേഘാഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ യാ�റാറ മാത്രം ഇതിൽ നിന്നും

ഭിന്നമായി േചമ്പിേലാട് േകാളനിയി�ല (എടവക പഞ്ചായത്ത്) മണ്ടത്തിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന

തിനുപിന്നിൽ ഒരുകാരണമുണ്ട്. കുന്റത്തടുത്ത് കുലത്തി�ല (നൂറ്റിനാല്പത് കുലങ്ങളിൽനിലവി

ലുള്ളഇരുപ�തണ്ണത്തിൽ ഒന്ന്) മൂപ്പും ഇളമയുംസ്ഥാനത്തുള്ള�ചമ്മക്കാരനും പിൻഗാമിയുമാ

ണ് യാ�റാറയു�ട മുഖ്യകർമ്മികൾ. കുന്റത്തടുത്ത് കുലത്തിന് ആചാരസ്ഥാനമുള്ള മണ്ടമാണ്

േചമ്പിേലാട് േകാളനിയിലുള്ളത്. അതു�കാണ്ടാണ് ഈ മണ്ടത്തിൽ�വച്ചു മാത്രം യാ�റാറ

നടത്തുന്നത്.

ചടങ്ങുകൾ

യാ�റാറയു�ട ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മണ്ടമുറ്റത്ത് തുമ്മം (മുറക്കാൻ) വയ്ക്കുന്നേതാ�ടയാ

ണ്. അടയ്ക്കയും �വറ്റിലയുമാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഏഴ് വരിയിലും ഏഴ് നിരയിലുമായി നാല്പത്തി ഒൻ

പത് �വറ്റിലയുംഅതിനുമീ�ത നുറുക്കിയഅടയ്ക്കയും നിരത്തി വയ്ക്കുന്നു. ഇതിന് തുമ്മം (�വറ്റില)

�വച്ച് തിരിക്കൽഎന്നാണ് േപര്.

വയനാടൻ പുലയരു�ട മിക്ക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും മുേന്നാടിയായി ഏഴുനിരയിലും

വരിയിലുമായി തുമ്മം വയ്ക്കുന്ന പതിവുകാണാം. എന്തു�കാണ്ട് ഏഴുനിരയിലും വരിയിലുമായി

തുമ്മം വയ്ക്കുന്നു എന്ന േചാദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇവർക്കറിയില്ല. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ

യ്ക്ക് ഏ�തങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ളതായി സൂചനക�ളാന്നും ത�ന്നയില്ല. ‘ഏഴില്ലം

കണക്കന്മാർ’ എ�ന്നാരു പ്രേയാഗമു�ണ്ടങ്കിലും കണക്കന്മാർക്ക് തുമ്മത്തിൽ അവകാശങ്ങ

�ളാന്നും ത�ന്നയില്ല. ഏഴ് കുലത്തിൽഏതി�ലങ്കിലുമാണ് പ്യാന ഉൾ�പ്പടുക. ആ കുലങ്ങ�ള

തമ്പ്രാൻ കുലങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഒരു പേക്ഷ തമ്പ്രാൻ കുലങ്ങ�ളയാവാം ഏഴ് എന്നതു

�കാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. പേക്ഷകൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇവരിൽനിന്നും ലഭ്യമല്ല.

വയനാടൻ പുലയസമുദായ േശ്രണിയി�ല ഉന്നതരായ �മരുത്തൻ, കുന്റത്തടുത്ത് കുല

ത്തി�ലനടപ്പൻ, കുടിയൻ, നാടൻ, �ചമ്മക്കാരൻഎന്നിവരാണ് തുമ്മം �വയ്ക്കുന്നത്. ഇവർ ഒൻ

പതു മുതൽ പതി�നാന്ന് ദിവസം വ�ര വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. കുളി�യടുക്കൽഎന്നാ

ണ് ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം അറിയ�പ്പടുന്നത്. ഇവേരാ�ടാപ്പം സമുദായത്തി�ല എല്ലാവരും വ്ര

തം എടുത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണ�മന്ന നിഷ്കർഷയുമുണ്ട്.

�വറ്റില�വച്ച് തിരിച്ചതിേനാ�ടാപ്പം വാളും പരിചയും വയ്ക്കുന്നു. സമുദായ േശ്രണിയി�ല

ഉന്നതരായ അഞ്ചുേപർ�ക്കാപ്പം കുന്റത്തടുത്ത് കുലത്തി�ല മൂപ്പും ഇളമയുംസ്ഥാനം വഹിക്കു

ന്നവർ �കകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. �മാത്തംഏഴുേപരാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്നത്.

എല്ലാവരു�ട േവഷവും ഒരുേപാ�ലയാണ്. �വള്ളമുണ്ട് മു�ട്ടാപ്പം ഇറക്കത്തിലുടുത്ത് അതിനു

മീ�ത ചുവന്നപട്ടുചുറ്റുന്നു.

�വറ്റില തിരിച്ചതിേനാ�ടാപ്പം വയ്ക്കുന്ന വാളും പരിചയും �വളിച്ചപ്പാടിേന്റതാണ് (േകാമ

രം). നടപ്പനാണ് േകാമരം. അരയിൽ കച്ച (േചാപ്പ് ), സ്ഥാനവള, കഴുത്തിൽ താലി എന്നി

വയും േകാമരത്തി�ന്റ േവഷവിധാനത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. േകാമരം ഉറഞ്ഞുതുള്ളി ദർശനം കി
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ട്ടിയാൽ മാത്രേമ വാ�ളടുക്കൂ. ദർശനം കിട്ടിയ േകാമരം വാളും പരിചയു�മടുത്ത് ഉറഞ്ഞുതുള്ളി

മണ്ടത്തിനുചുറ്റും വലം�വയ്ക്കുന്നു. മണ്ടത്തിനുചുറ്റും നിരവധിആചാരസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടങ്ങ

ളിൽ വിളക്ക് �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വാളും പരിചയുേമന്തിയ േകാമരം ആസ്ഥാനങ്ങളിേലക്ക്

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി വരുന്നതിേനാ�ടാപ്പം ‘ഏയ് േഹയ് േഹയ് ’ എന്ന വായ്ത്താരി മുഴക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നു. വലംകയ്യിൽ വാളും ഇടംകയ്യിൽ പരിചയുമായി ഓേരാസ്ഥാനത്തും േപായി ഇതാവർത്തി

ക്കുന്നു.

പ്യാനയായി മാറിയ േകാമരം നാലുദിക്കി�നയും വന്ദിക്കുന്നു. ഇതിന് പ്യാന താഴ്ച �കാടു

ക്കുകഎന്നാണുപറയുക. പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ�ചയ്യുന്ന�ചമ്മക്കാരൻ േകാമരത്തിന് മ�റ്റാരു

വാൾകൂടിനല്കുന്നു. അവസാനംഎല്ലാവരും േകാമരത്തിൽനിന്നുംഅനുഗ്രഹംവാങ്ങുന്നു. എല്ലാ

വരു�ടയും തലയിൽ പരിച�വച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇേതാ�ട പ്യാനയു�ട സംരക്ഷണം ലഭി

ച്ചു�വന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും േനർച്ചകൾ നല്കുന്നു. പണം, �വ

റ്റില, അടക്ക, �വള്ള (തുണി), പട്ട് തുടങ്ങി എന്തും േനർച്ചയായി നല്കാം. �വള്ള നല്കുേമ്പാൾ

േകാമരം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്നതുണിക്കുമീ�ത �വള്ളത്തുണി ഉടുപ്പിക്കുന്നു. വഴിപാടായി േകാമര

ത്തി�ന്റ കയ്യിൽ വളഅണിയിക്കുന്നപതിവുണ്ട്. വാളിൽ �താട്ട് വന്ദിച്ച് േനർച്ച നല്കുന്നു.

എല്ലാവരും ഒരു പണം േനർച്ച നല്കുന്നു. ഒരു പണം ഇേപ്പാൾ 50 �പസയാണ്. േനര

േത്തയിത് 25�പസആയിരുന്നു. അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽപ്യാനേയാട്സഹായംഅേപക്ഷി

ച്ച് ഇത്ര പണംഎന്ന് േനരുന്നു. ഒരു പണം 50 �പസഎന്നകണക്കിൽ േനർച്ചനിറേവറ്റുന്നു.

േനർച്ചയായി നല്കുന്ന േകാഴികളു�ട േകാഴി�വട്ടു കർമ്മം നടത്തും. േകാമരമാണ് േകാഴി�വട്ടു

നടത്തുക. ഈ ചടങ്ങിനു േശഷം തുമ്മം �വച്ച അടയ്ക്കയും �വറ്റിലയും �ചമ്മക്കാരൻ എടുത്ത്

സ്ഥാനികർക്ക് �കാടുക്കുന്നു.

അരി അളക്കൽ

പച്ചരി�കാണ്ടുള്ള ഊട്ടാണ് യാ�റാറയ്ക്ക് േവണ്ടി തയ്യാറാേക്കണ്ടത്. കമ്മത്ത് കുടിയനാണ്

അരി അളക്കുന്നത്. പഴയകാലത്ത് കമ്മത്ത് കുടിയനാണ് യാ�റാറ നടത്തിപ്പി�ന്റ �ചലവ്

വഹിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് മൂന്നാമന്മാർ ചടങ്ങി�നത്തിയാൽ മതി. �ചലവ് കമ്മിറ്റിക്കാർ വഹി

ക്കും. ഇതിനുേവണ്ടഅരി പാറ്റി�ക്കാഴി�ച്ചടുക്കുന്നത് 55 വയസ്സു കഴിഞ്ഞസ്ത്രീകളാണ്.

കാവിൽ േപാകുന്നതിനു മുേന്നാടിയായുള്ള ഒരുക്കം

കാവിൽസമർപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധിസാധനങ്ങൾഒരുേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽഏറ്റവുംപ്ര

ധാനം േമാണിേയാടുകൂടിയ പഴുത്ത രണ്ടു വാഴക്കുലയാണ്. അതായത് ചുണ്ട്/കൂേമ്പാടുകൂടിയ

പഴുത്ത വാഴക്കുല ഇത് കാവിൽ നിന്നും ചടങ്ങിനു േവണ്ടി �വട്ടി�യടുക്കുന്നതാണ്. േതങ്ങ,

എണ്ണ, തിരി, തുടങ്ങിയവയും ഒരുക്കി �വയ്ക്കുന്നു. ഈസാധനങ്ങൾമൂലമുറത്തിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്.

കർമ്മികൾ ത�ന്നയാണ് കുല �വട്ടുന്നത്. മഞ്ഞളും നൂറും കലർത്തിയ �വള്ളം �കാണ്ട്ഈ

വസ്തുക്ക�ളാ�ക്ക തളിച്ചു ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു.

േകാളുതിരിക്കൽ

കുന്റത്തടുത്ത് കുലത്തി�ല താവഴിക്കാർക്കാണ് മീത്ത�ലക്കാവിലും േമ�ലക്കാവിലും കർമ്മം

നടത്താനുള്ള അവകാശമുള്ളത് മീത്ത�ലക്കാവ് ‘മീത്ത�ല മണ്ടം’ എന്നും അറിയ�പ്പടുന്നു.
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മണ്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രേവശനമുണ്ട്. എന്നാൽ േമ�ലക്കാവിലും മീത്ത�ല മണ്ടത്തിലും

സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രേവശനമില്ല. േമ�ലക്കാവിൽ �ചമ്മക്കാരനും (കുന്റത്തടുത്ത് കുലത്തി�ന്റ മൂപ്പ് )

മീത്ത�ലക്കാവിൽ (മീത്ത�ല മണ്ടം) ഇളമയും (�ചമ്മക്കാര�ന്റഇളയആൾ-അടുത്തഅവകാ

ശി) കർമ്മം �ചയ്യുന്നു. 9 വീതം േതങ്ങ, ഓേരാ കുല, എണ്ണ, തിരി, അടയ്ക്ക, �വറ്റില, വാഴയില

ഇവയാണ് ഓേരാ കാവിേലക്കും േകാളിനായി ഒരുേക്കണ്ടത്. മീത്ത�ല മണ്ടത്തിൽ േകാള്

സമർപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തി�യ മഞ്ഞളും നൂറും പൂശുന്നു. പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള വരകൾ േദ

ഹം മുഴുവനും വരയ്ക്കുന്നു. രണ്ടുകാവിലും ഒേരസമയത്ത് േകാള് സമർപ്പിക്കുന്നു. േമേലക്കാവിൽ

േകാള് സമർപ്പിക്കുന്ന �ചമ്മക്കാര�ന്റ േദഹത്തും മഞ്ഞളും നൂറും �കാണ്ടു വരയ്ക്കുന്നു. വിളക്ക്

കത്തിച്ച് േകാള് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇലയിൽ വാഴപ്പഴം, േതങ്ങ, മാണിയുള്ള കുല ഇവ സമർപ്പി

ക്കുന്നു. േവ�റ 9 ഇലകളിൽബാക്കി േതങ്ങയും പഴവും ചുറ്റിലുമായി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

മീത്ത�ലക്കാവി�ന്റപുറം ഭാഗത്തായി പുലയരുേടതല്ലാത്തഒരു േദവനുംകൂടി ഇവർ േകാ

ള് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കള്ള�മ്പട്ടിഎന്നഈ�ദവം കുറിച്യരുേടതാണ്. പുലയരു�ട കൂട്ടത്തിൽവന്ന

കള്ള�മ്പട്ടി�യ പുറത്ത് കുടിയിരുത്തി എന്നാണ് വിശ്വാസം. മണ്ടത്തിനു മുകളിലായിട്ടാണ് മീ

ത്ത�ലക്കാവ്. അതിനും മുകളിലാണ് േമേലക്കാവ്. രണ്ടിടത്തും േകാള് സമർപ്പിച്ചതിനുേശഷം

എല്ലാവരും മണ്ടത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അതിനുേശഷം വഴിപാടായി കിട്ടിയ േതങ്ങ മുഴു

വൻ �വട്ടുന്നു. മണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ഇല�വച്ച് പഴവും േതങ്ങയും �വച്ച് ഒപ്പിക്കുന്നു.

ഉണങ്ങലരി നുറുക്കിൽ മഞ്ഞൾ േചർത്ത് മഞ്ഞഅരി ആക്കുന്നു. ഇതി�ന ഇവർ �വള്ള

രി എന്നു പറയുന്നു. േകായിവാളി�ന്റ ഇല�കാണ്ട് (ഒരുതരം �ചടിയു�ട ഇല) ഈ �വള്ളരി

ശുദ്ധിയാക്കുന്നു. േകാമരമാണ് ശുദ്ധികർമ്മം �ചയ്യുന്നത്. പിന്നീട് മണ്ടത്തിനു ചുറ്റിലും തളിച്ച്

ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു.

ഈസമയം കിഴേക്കകുള്ളിൽ (കിഴേക്ക കുടി/�ബലിേയാൾ) പായവിരിച്ച് സ്ഥാനക്കാർ

ഇരിക്കുന്നു. വ്രതാനുഷ്ഠാനേത്താ�ട �ന�യ്തടുത്ത പായയിലാണ് സ്ഥാനികർ ഇരിേക്കണ്ടത്.

�വറ്റില �വച്ചുതിരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനുപേയാഗിച്ച �വറ്റിലയും പാക്കുംസ്ഥാനികർക്ക് വിതരണം

�ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു.

കാവുകളു�ട സവിേശഷതകൾ

എല്ലാ മണ്ടേത്താടനുബന്ധിച്ചും രണ്ടു കാവുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് മീത്ത�ലക്കാവും മ�റ്റാന്ന് േമ

േലക്കാവും. േമേലക്കാവിൽ പ്യാനക�ളയാണ് കുടിയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മീത്ത�ല മണ്ടം േദവ

േന്റതാണ്. േദവനുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട മൂർത്തിക�ളയാണിവി�ട പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത്. പുത്തരി

േക്കാളിേനാടനുബന്ധിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഇവി�ട രണ്ടിടത്തും േനർച്ചകൾ സമർപ്പിക്കു

ന്നത്. േചമ്പിേലാട്ട് േകാളനിയി�ല കാവുകളിൽ മാത്രം കളരിയടപ്പിേനാട് (യാ�റാറ) അനു

ബന്ധിച്ചും േനർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. മറ്റ് േനർച്ചകൾ ഏറ്റവും താ�ഴ മണ്ടത്തിൽ

മാത്രേമ സമർപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അസുഖങ്ങൾ മാറിയാൽആണിഅടിക്കുന്ന രീതി മ�റ്റാരു േനർച്ച

യാണ്. മണ്ടത്തി�ല �ചമ്പകം, പാല, പ്ലാവ് മുതലായ പാലുള്ള മരങ്ങളിലാണ് ആണി അടി

ക്കുന്നത്.

യാ�റാറയ്ക്ക് മീത്ത�ല മണ്ടത്തിൽ കർമ്മം �ചയ്യുന്നവർ മാപ്പുപറച്ചിൽ നടത്തുന്നു. കുല

ത്തി�ന്റയും േഗാത്രത്തി�ന്റയും എല്ലാവരുേടയും സൗഖ്യത്തിനുേവണ്ടി, �ചയ്തുേപായ പിഴകൾ



40 �ചങ്ങഴി 1:1, ജനുവരി–ജൂൺ 2019

ക്കുേവണ്ടി േദവേനാട് മാപ്പേപക്ഷിക്കുന്നു. ഇവി�ട ഭഗവതിയു�ട പ്രതിഷ്ഠ പുറത്താണ്. േദവ

�നക്കണ്ട് �കാതിച്ചു വന്ന ഭഗവതി�യ പുറത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണിവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ഭഗവതിക്കുംഅേന്നദിവസം ഇവർ േകാള് വയ്ക്കാറുണ്ട്.

േമളം കൂട്ടലും കള�പ്പട്ട് പാടലും

യാ�റാറയു�ട ചടങ്ങുകൾ രാത്രി �വകുന്നതുവ�ര ഉണ്ടാകും. ഇതിനുേശഷം േനരം പുലരുന്ന

തുവ�രകൾ�പ്പട്ട് പാടുകയും േമളം കൂട്ടുകയും �ചയ്യും. സ്ത്രീകളു�ടകൾ�പ്പട്ട് മാത്രേമഈസന്ദർ

ഭത്തിൽ പാടൂ എന്ന പ്രേത്യകതയുണ്ട് യാ�റാറയ്ക്കു മാത്രമാണ് ഈ പ്രേത്യകത കാണുന്നത്.

പാടുന്നതിന് പ്രേത്യകക്രമമുണ്ട്. ആദ്യം നടപ്പി�ന്റ ഭാര്യയു�ട കൾ�പ്പട്ട് പാടുന്നു. പിന്നീട് നാട

�ന്റ ഭാര്യയുേടത്. അതിനുേശഷം കുടിയ�ന്റ ഭാര്യയു�ട പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. പിന്നീടാണ് �മരു

ത്ത�ന്റഭാര്യയു�ടപാട്ട്. േചമ്പിേലാട് മണ്ടത്തി�ന്റമുറ്റത്ത്സ്ഥാനമുള്ളകുലമായകുന്റത്തടുത്ത്

കുലത്തി�ല മൂപ്പ്, ഇളമ ഇവരു�ട ഭാര്യമാരു�ട പാട്ടുകൾ പാടുന്നു. േനരം �വളുക്കുന്നതുവ�ര

ഇവരു�ട പാട്ടുകൾ പാടി�ക്കാണ്ടിരിക്കും.

കളരിയടക്കൽ

േമടം 30-ാം൹ നടത്തുന്ന ഇടവ സംക്രമപൂജയായ യാ�റാറയു�ട അവസാന ചടങ്ങാണ് കള

രിയടക്കൽ എന്ന ചടങ്ങ്. ഇേതാടുകൂടി വയനാടൻ പുലയരു�ട ഒരു വർഷ�ത്ത പരിപാടിക

�ളാ�ക്കഅവസാനിക്കുകയായി. കമ്പളത്തി�ന്റ മുേന്നാടിയായാണ്ഈചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്.

തങ്ങളു�ട ഒരു വർഷ�ത്തഅദ്ധ്വാനം സമർപ്പിച്ച് പ്യാനക�ള പ്രസാദിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം േതടി

പ്രവർത്തനങ്ങൾഅവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് മഴക്കാലത്ത് കമ്പളനാട്ടി നടത്തുന്നു.

കളരിയടച്ചാൽ കളരി തുറക്കുന്ന ചടങ്ങും ഇവർക്കുണ്ട്. സാധാരണയായി കന്നി 5-ാം൹

ആണ് കളരി തുറക്കൽ നടത്തുന്നത്.

6 അധിനിേവശ�ത്തഅടയാള�പ്പടുത്തുന്നപരിണാമങ്ങൾ

യാ�റാറ എന്നഅനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങ് യാ�താരു വ്യത്യാസവും വരുത്താ�ത ഇന്നും വയ

നാടൻപുലയർനടത്തിേപ്പാരുന്നു. ഇന്നും േചമ്പിേലാട് േകാളനിയിൽ മാത്രമാണ്ഈകർമ്മം

നടത്തുന്നത്. അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് യാ�താരു വ്യത്യാസവും വരുത്താത്തേപ്പാ

ഴും �ചറിയ രീതിയിലുള്ളപരിണാമം നടത്തിപ്പിൽവന്നുേചർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ആദ്യകാ

ലത്ത് വയനാടൻ പുലയർ മാത്രമാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇവരു�ട

േഗാത്രാചാരങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രേവശനം നല്കുന്നുണ്ട്.

ആദ്യകാലത്ത് മുന്റാളന്മാരിൽ ഒരാളായ കമ്മത്ത് കുടിയൻ നടേത്തണ്ടിയിരുന്ന ചടങ്ങാ

ണ് യാ�റാറ. എല്ലാ �ചലവുകളുംഅേദ്ദഹത്തിേന്റതായിരുന്നു. പ്യാലിയത്ത് (മാരാരു�ട വീട് )

അടിമയായിരുന്ന കമ്മത്ത് കുടിയന് ഏറ്റവും വലിയ കറ്റ (വിളഞ്ഞ �നൽക്കതിർ മുറിച്ചു �കട്ടി

യത് ) യാ�റാറയ്ക്കു േവണ്ടി എടുക്കാമായിരുന്നേത്ര. അഞ്ചുംആറും േപർ േചർന്ന് എടുത്തു �പാ

ക്കാവുന്നതരത്തിൽഅത്രയും വലിയ കറ്റഈആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി കമ്മത്ത് കുടിയൻഅവ

കാശമാക്കി വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽവലിയ പണ�ച്ചലവുള്ളഈചടങ്ങ്അടിമപ്പണിയില്ലാ

തായേതാ�ട ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമായി ഏ�റ്റടുത്തു നടത്തുക പ്രയാസമായതു�കാണ്ട് വയ
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നാടൻ പുലയരു�ട കമ്മറ്റിക്കാർ ഇതിനുേവണ്ട �ചലവുകൾ ക�ണ്ടത്തുകയും �മരുത്ത�ന്റയും

മുന്റാളന്മാരു�ടയും േനതൃത്വത്തിൽഅനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകൾ നിറേവറ്റുകയും �ചയ്യുന്നു.

വനവിഭവങ്ങൾ�കാണ്ട് വിശപ്പടക്കിയിരുന്നവരും വനാശ്രയ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരു

മായ മാതപ്പുലയർ പിന്നീട് കാർഷിക വൃത്തിയിേലക്ക് കടന്നു വന്നതായി നാം കാണുന്നു. കു

ടിേയറ്റ സംസ്കാരം അവരു�ട ജീവിതത്തിേലൽപ്പിച്ച സ്വാധീനമാണ് അതിനു കാരണം. മറ്റു

ള്ളവർക്കു േവണ്ടിഅദ്ധ്വാനിക്കാൻ വിധിക്ക�പ്പട്ടവരുംഅടിമത്തത്തി�ന്റ േവദനകൾ േപറാൻ

വിധിക്ക�പ്പട്ടവരുമായി അവർ മാറിയതി�ന്റ �തളിവാണ് ഈ പരിണതി. കാർഷികവൃത്തി

യിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നപ്രതിഫലം മാത്രമായി അവരു�ട ജീവിതത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം.

പ്യാലിയത്ത്അടിമയായിരുന്നകമ്മത്ത് കുടിയന് ജന്മിനല്കുന്നഔദാര്യമായാണ് യാ�റാ

റയ്ക്കുള്ള കറ്റ എടുക്കലി�ന ഇവർ കണ്ടിരുന്നതും ഇന്നു കാണുന്നതും. യഥാർഥത്തിൽ അടുത്ത

ഒരുവർഷേത്തക്കുകൂടി കമ്മത്ത് കുടിയ�നഅവി�ടഅടിമയാക്കുന്നതന്ത്രമാണ് നടക്കുന്ന�ത

ന്നു കാണാം. ഈ രീതി ആവർത്തിച്ചു�കാേണ്ടയിരിക്കും. അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും േമാചനമി

ല്ലാത്തഅവസ്ഥഇവർഅറിയാ�ത ത�ന്നഅനുഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആഅനുഭവം േപാ

ലും നല്ല ഒന്നായിഈഅടിയാളവർഗ്ഗസമൂഹം ഇന്നും കരുതുന്നത് എന്നിടത്ത് അധിനിേവശ

ത്തി�ന്റ േവരുകളു�ടആഴമളന്നറിയാം.

വയനാടൻ പുലയരു�ട കുല�ത്താഴിലാണ് പായ�നയ്ത്ത്. ഈ അനുഷ്ഠാനചടങ്ങിലും

ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് കേസരകളിേലാ മറ്റ് ഇരിപ്പിടങ്ങളിേലാ അല്ല. പായ ത�ന്നയാണ് ഇേപ്പാ

ഴും ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. പേക്ഷ �ന�യ്തടുക്കുന്ന പായകൾ ഇവരു�ട ഇടയിൽ ത�ന്ന ഉപ

േയാഗിക്കുന്നത് കുറവാണ്. പകരം വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പായകൾക്കാണ് കൂടുതൽ

പ്രചാരം.

മുൻകാലങ്ങളിൽ കാർഷികവൃത്തിയും പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുമാണ് കീ

ഴാള ജനതയു�ട ജീവിതാശ്രയമായിരുന്നത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ല ജീവിതരീതി ഉണ്ടാ

ക്കിയ മാറ്റങ്ങളും �താഴിൽ േമഖലയി�ല പരിണാമങ്ങളും എങ്ങ�നയാണ് കുല�ത്താഴിലുക

�ള അന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്ന�തന്ന് മാതപ്പുലയരു�ട ജീവിതം �തളിവുതരുന്നുണ്ട്. തഴപ്പായ

�നയ്ത്ത് കുല�ത്താഴിലായിരുന്ന വയനാടൻ പുലയർ (മാതപ്പുലയർ) പ്ലാസ്റ്റിക് പായകൾ വാ

ങ്ങി ഉപേയാഗിക്കുന്ന രീതിയിേലക്ക് മാറിേപ്പായതിന് കാരണം കുല�ത്താഴിലുകൾക്ക് ആവ

ശ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളു�ട അഭാവവും പരിഷ്കാരങ്ങേളാടുള്ളഅഭിനിേവശവുമാണ്.

7 അനുഷ്ഠാനങ്ങളി�ല പ്രതിേരാധം

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വള�രയധികം പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഒരുസാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് വയ

നാടൻ പുലയർക്കുള്ളത്. ഒരു ആദിവാസി േഗാത്ര വിഭാഗ�മന്ന നിലയിൽ വീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ

ഇവരുേടതായ തനിമയുള്ള ആചാരക്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനരീതികളും �ദവ സങ്കല്പവും ഇന്നും

പിന്തുടരുന്നതായി കാണാം.

സമതലത്തി�ലപുലയർക്കിടയിൽകാണാൻകഴിയാത്തവയാണ് ഇവയിൽപലതും. കു

ട്ട, വട്ടി, പായ തുടങ്ങിയവയു�ട �നയ്ത്താണ് ഇവരു�ട കുല�ത്താഴി�ലങ്കിലും കാർഷിക ജീവിത

�ത്ത പരിപുഷ്ടമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഇവരു�ട ആചാര വിേശ
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ഷങ്ങളിൽസവിേശഷസ്ഥാനമുണ്ട്. കാലക്രേമണകാർഷിക �താഴിലുകൾജീവിത വൃത്തിയാ

യി സ്വീകരിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് വയനാടൻ പുലയരുേട�തന്ന സൂചനയാണിതു നമുക്ക് നല്കു

ന്നത്.

വയനാടൻ പുലയരു�ട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മിക്കതും പഴയരീതിയിൽ നിലനിർത്തി

േപ്പാരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾഈ ഗിരിവർഗ്ഗ ജനത നടത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും �ചറിയ േതാതിലുള്ള

പരിണാമങ്ങൾആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുംവന്നുേചർന്നിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. അനുഷ്ഠാനചടങ്ങു

കൾഅേത രീതിയിൽ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ പണത്തി�ന്റഅഭാവംമൂലം നാലും അഞ്ചും

വർഷം കൂടുേമ്പാൾ ഒരിക്കലായി ഇവ നടത്തുന്ന പതിവും ഇേപ്പാൾ ഇവർക്കുണ്ട്. സാമ്പ

ത്തികസ്ഥിതി േമാശമായതു �കാണ്ടുത�ന്ന പല ചടങ്ങുകളും േപരിനു മാത്രമായി ഒതുക്കുന്ന

നിലയിേലക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുണ്ട്. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും �കാണ്ട്

സമ്പന്നമായഈ ഗിരിവർഗ്ഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വയനാടൻ പുലയ േഗാത്രത്തി�ന്റ വിശ്വാസത്തി

�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ�ണങ്കിൽ സാമുദായികാചാര വിേശഷങ്ങളാക�ട്ട സാമുദായികമായ

ഐക്യ�ത്തഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്.

ആദ്യകാലത്ത് എല്ലാ മാതപ്പുലയരു�ടയും സാന്നിദ്ധ്യം ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ ഇന്ന് സാമ്പത്തികേശഷിഅനുവദിക്കുന്നവരുംസമുദായേനതാക്കന്മാ

രും അതതു മണ്ടത്തിലുള്ളവരുമായി ചുരുങ്ങുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചില

പ്രേത്യക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വംനല്കുന്ന മുന്റാളൻ സ്വന്തം നിലയിൽ അതിനുേവണ്ട

�ചലവുകൾ ക�ണ്ടേത്തണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ബാദ്ധ്യതകൾ ഒരാൾ�ക്കാറ്റയ്ക്ക്

വഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതു�കാണ്ട് കമ്മറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് പണം േശഖരിച്ച് നടത്തുന്ന

രീതിയിേലക്ക് മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ടയും നടത്തിപ്പിന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ �മരുത്ത�ന്റ സാ

ന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽഇന്ന്എല്ലായിടത്തുംഎത്തിേച്ചരാനുള്ളപ്രയാസം മൂലം ഒഴി

ച്ചുകൂടാനാവാത്തഅനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്രം �മരുത്തൻപ�ങ്കടുക്കുന്നു. ചിലപ്രേത്യക മണ്ടങ്ങ

ളിൽ വള�ര ആേഘാഷപൂർവ്വം �കാണ്ടാടുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ �മരുത്ത�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യം നിർബ

ന്ധമാണ്. പേക്ഷ, എത്തിേച്ചരാനാവശ്യമായ എല്ലാ �ചലവുകൾക്കും േവണ്ട തുക അേദ്ദഹം

പണി�ചയ്ത് സ്വയം ക�ണ്ടേത്തണ്ടനിലയാണുള്ളത്.

8 ഉപസംഹാരം

യാ�റാറ എന്ന ചടങ്ങ് പൂർണ്ണമായും വയനാടൻ പുലയരു�ട വംശീയതയു�ട പ്രതിനിധാന

മായ അനുഷ്ഠാനം ത�ന്നയാണ്. വയനാടൻ പുലയ�ര �മാത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ചുേചർക്കുന്ന ചട

ങ്ങുകൂടിയാണിത്. എല്ലാവരുേടയും നന്മകാംക്ഷിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു ജനത�യക്കൂടിയാ

ണ് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരുവർഷ�ത്ത അധ്വാനം ഈശ്വരനിൽ

അർപ്പിച്ച് നന്ദി പറയുന്നേതാ�ടാപ്പം എല്ലാവരുേടയും �തറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കായി മാപ്പിരക്കുകയും

�ചയ്യുന്നതിലൂ�ടഈശ്വരേനയും പൂർവ്വികേരയുംപ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നഈേഗാത്രജനതയു�ടസ്വ

ത്വം �വളി�പ്പടിത്തുന്നഅനുഷ്ഠാനം കൂടിയാണിത്.

ആധുനികതയു�ട അേനകം അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായ കുടിേയറ്റം േഗാത്രസമൂഹങ്ങളു
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�ടേമൽ കടന്നുകയറി അധീശത്വം ഉറപ്പിച്ചത് വയനാട്ടി�ല േഗാത്രവിഭാഗങ്ങ�ള വീക്ഷിക്കു

േമ്പാൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, ജീവിതരീതികൾ തുടങ്ങി സംസ്കാരത്തി

�ന്റ നാനാ േമഖലകളിലും ഈ അധിനിേവശത്തിന് വശംവദരായവരാണ് നമ്മു�ട ആദിവാ

സികൾ. എങ്കിലും േഗാത്രാനുഷ്ഠാനങ്ങളി�ല തനിമ ഏ�റക്കു�റ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനവർക്കു

കഴിയുന്നു�ണ്ടന്ന് വയനാടൻ പുലയരു�ട യാ�റാറ �തളിയിക്കുന്നുണ്ട്.
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10 ആേവദകസൂചി

1. ബാലകൃഷ്ണൻ, 38 മേക്കാട്ടുകുന്നു േകാളനി, പടിഞ്ഞാറത്തറ.

2. പ്രദീപൻ, 34 മേക്കാട്ടുകുന്നു േകാളനി, പടിഞ്ഞാറത്തറ.

3. പ്രസാദ്, 22 മേക്കാട്ടുകുന്നു േകാളനി, പടിഞ്ഞാറത്തറ.

4. ലച്ച്മി, 37 മേക്കാട്ടുകുന്നു േകാളനി, പടിഞ്ഞാറത്തറ.

5. ലച്ച്മണൻ, 48 കല്ലു�വട്ടും, താ�ഴ പടിഞ്ഞാറത്തറ.

6. കാരിച്ചി, 50 കല്ലു�വട്ടും, താ�ഴ പടിഞ്ഞാറത്തറ.

7. അച്യുതൻ, 48 കല്ലു�വട്ടും, താ�ഴ പടിഞ്ഞാറത്തറ.

8. സേന്താഷ്, 32 േചമ്പിേലാട്, എടവക.

9. രാഘവൻ, 60 േചമ്പിേലാട്, എടവക.

10. ശങ്കരൻ, 65 മേക്കാട്ടുകുന്നു േകാളനി, പടിഞ്ഞാറത്തറ.
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പരപ്പനാട്ടി�ല ഉപ്പുപടന്നകൾസ്ഥലനാമങ്ങളിൽ

കലാചന്ദ്രൻ

മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി

ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ �പാതുേവയും േകരള തീരപ്രേദശങ്ങളിൽ വിേശഷിച്ചും വ്യാപകമായി ഉപ്പു

നിർമ്മാണം നടന്നിരുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ �തളിവുകൾ ഉണ്ട്. േകരളത്തി�ല ഭൂപ്രകൃതിയു

�ടപ്രധാനസവിേശഷതയായനീണ്ടകടൽത്തീര�ത്തപ്രേയാജന�പ്പടുത്തി േകരളതീരങ്ങളി

ലും ഉപ്പുകുറുക്കൽവ്യാപകമായി നടന്നിരുന്നു. “പശ്ചിമഘട്ടം കടേലാടടുത്തുവരുന്നപ്രേദശത്ത്

പുഴകൾക്ക് നീളം കുറയും. പുഴകളിലൂ�ട കടൽ�വള്ളം സാമാന്യമായി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്

കിേലാമീറ്റേറാളം ഉള്ളിേലക്ക് േവലിേയറി�ച്ചല്ലുന്നു. കടേലാടടുത്ത ഭൂനിരപ്പ് കടൽക്ക�രനീ

�ള പലയിടങ്ങളിലും കടൽവിതാനേത്തക്കാൾ താണിരുന്നു. അതിനാൽ േവലിേയറുേമ്പാൾ

കയറിവരുന്ന �വള്ളം താണ നിലത്തക�പ്പട്ട് �കട്ടിക്കിടക്കും, ഉപ്പുവാറ്റാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യ

മാണിത്” (രാഘവവാര്യർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ: 2007: 68). ഇത്തരം അനുകൂല ഭൂപ്രകൃതിയാണ്

േകരളത്തിൽ �പാതുേവയും പരപ്പനാട്ടിൽ വിേശഷിച്ചും ഉപ്പുനിർമ്മാണം വ്യാപകമാവാൻ കാ

രണമായത്.

1905-ൽതയ്യാറാക്കിയ�സറ്റിൽ�മന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾപ്രകാരംലഭിച്ചസ്ഥലനാമങ്ങളിൽനി

ന്ന് പരപ്പനാട്ടിൽ വ്യാപകമായി നിലനിന്നിരുന്നഉപ്പളങ്ങ�ളയും ഉപ്പി�ന്റസംഭരണ-വിതരണ

േകന്ദ്രങ്ങ�ളയുംകുറിച്ചുള്ളസുചനകൾലഭിക്കുന്നു. �സറ്റിൽ�മന്റ് േരഖകളിൽപടന്ന,കഴി, ഉപ്പു

കൂടം തുടങ്ങിയപദങ്ങൾസാമാന്യവാചികളായുള്ളപറമ്പ്/വളപ്പ് േപരുകൾകാണാം. ‘പടന്ന’

എന്നവാക്കിന് ‘ഉപ്പുവിളയുന്നസ്ഥലം, ഉപ്പളം’ എന്നിങ്ങ�നയാണ് ശബ്ദതാരാവലിയിൽഅർ

ത്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ളത് (2013: 337). കഴി എന്ന പദത്തി�ന്റ അർത്ഥകല്പന ഉപ്പി�ന്റ അഴുക്ക്,

േവലിേയറ്റപ്പുഴ, സമുദ്രതീരത്തിനടുത്തുള്ളഉപ്പുരസമാർന്നനീർപ്പരപ്പ്എന്നിങ്ങ�നയാണ് (2013:

524) “കഴി, പടന്ന, ഉപ്പുകൂടം എന്നീ േപരുക�ളല്ലാം ഉപ്പി�ന്റ നിർമ്മാണവുമാേയാ േശഖരണവു

മാേയാ ബന്ധ�പ്പട്ട പ്രേദശങ്ങളാണ്” എന്ന് രാഘവവാര്യർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് (2014: 64).

പരപ്പനാട്ടി�ല കടേലാരേദശങ്ങളായപഴഞ്ചന്നൂർ, പള്ളിക്കുന്ന്, അരിയല്ലൂർഎന്നീ േദശ

ങ്ങളിൽ േമൽപറഞ്ഞസൂചനകേളാടുകൂടിയ വളപ്പുേപരുകൾ ഉണ്ട്.
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വടക്ക് േബപ്പൂർ പുഴക്കും �തക്ക് പൂരപ്പുഴക്കും ഇടയിൽഅറബിക്കടലിേനാട് േചർന്ന് കിട

ക്കുന്ന പ്രേദശമാണ് പരപ്പനാട്. പഴഞ്ചന്നൂർ, പള്ളിക്കുന്ന്, അരിയല്ലൂർ എന്നീ േദശങ്ങൾ (വി

േല്ലജുകൾ) കടേലാര പ്രേദശങ്ങളാണ്. ചാലിയം, കടലുണ്ടി എന്നീ പ്രേദശങ്ങൾ പഴഞ്ചന്നൂ

രിൽഉൾ�പ്പടുന്നു. േബപ്പൂർപുഴക്കുംകടലുണ്ടിപ്പുഴക്കുംഇടയിലായി ഒരുതുരുത്തുേപാ�ലയാണ്

പഴഞ്ചന്നൂർ േദശംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് പുഴക�ളയുംബന്ധിപ്പിക്കുന്ന �ചറിയ േതാടു

കൾ പഴഞ്ചന്നൂർ േദശത്തി�ന്റ കിഴക്കൻഅതിർത്തിയുമാണ്. പള്ളിക്കുന്ന് അഥവാ വള്ളിക്കു

ന്ന് േദശത്തി�ന്റ വടേക്ക അതിര് കടലുണ്ടിപ്പുഴയാണ്. ഇങ്ങ�ന പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കടലും

മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പുഴകേളാ േതാടുകേളാ േചർന്നും നിർമ്മിക്കുന്നസവിേശഷമായ ഒരു ഭൂമിശാ

സ്ത്രഘടന ഈ േദശങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ പ്രേത്യകതക�ള പ്രേയാജന�പ്പടു

ത്തി വികസിച്ചതായിരിക്കണം പരപ്പനാട്ടി�ല ഉപ്പുനിർമ്മാണം. ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തി�ന്റസ്ഥ

ലനാമപരമായ �തളിവുകൾസർേവ്വ നമ്പർ, വളപ്പുേപരുകൾഎന്നക്രമത്തിൽതാ�ഴ നൽകു

ന്നു.

1 പഴഞ്ചന്നൂർ

തുറമുഖ പ്രേദശങ്ങളായ കടലുണ്ടി, ചാലിയം എന്നിവ ഉൾ�പ്പടുന്ന േദശമാണ് പഴഞ്ചന്നൂർ.

പഴഞ്ചന്നൂരിൽ മാത്രം ഇരുപത്തി�യട്ട് വളപ്പുേപരുകളിൽ ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തി�ന്റസൂചനകൾ

ഉണ്ട്.

സർേവ്വ നമ്പർ വളപ്പുേപര്

2 േകരുന്നപടന്ന

5 പടന്നേക്കാട പറമ്പ

13 1. േകരുക്കാട പടന്നപറമ്പ

2. പടന്ന പറമ്പ

14 1. പുതുപടന്ന

2. അമ്പലപ്പാട്ട് പടന്ന പറമ്പ

114 കറുത്തങ്ങാട്ട് പടന്ന

115 കാഞ്ഞിരത്തറയു�ട കിഴേക്ക പടന്ന

117 കാഞ്ഞിരത്തറയു�ട വളപ്പു പടന്ന

120 കാഞ്ഞിരത്തറയു�ട വളപ്പു പടന്ന

154 നാൽപ്പതുകണ്ണി പടന്ന പറമ്പ

160 പുട്ടലക്കളം പടന്ന

166 �വട്ടക്കാട്ട് പടന്ന

167 �വട്ടക്കാട്ട് പടന്ന

171 �താലിയിൽ നടുവി�ല പടന്ന പറമ്പ

173 നാൽപ്പതുകണ്ണി പടന്ന പറമ്പ

182 േവട്ടക്കാട്ടിൽ വടേക്ക പടന്ന പറമ്പ

196 1. േവട്ടക്കാട്ടിൽ പുറ�ത്തപടന്ന



5. പരപ്പനാട്ടി�ല ഉപ്പുപടന്നകൾസ്ഥലനാമങ്ങളിൽ 47

സർേവ്വ നമ്പർ വളപ്പുേപര്

2. �താലിയിൽ പടന്ന പറമ്പ

197 അരയറക്കുഴി പടന്ന

206 പറമ്പിൽ ഉമ്മറം പടന്ന

208 പുതുക്കുളം പടന്ന

212 ഏഴാക്കുളം പടന്ന

299 �പരുന്നതാഴം പടന്ന

250 അഴീട്ട കണ്ടിപടന്ന

359 ഉപ്പുകുട വളപ്പി�ന്റ കിഴക്കുഭാഗമുള്ളസ്ഥലം

360 ഉപ്പുകുട വളപ്പ്

366 സാൾട്ട് സർക്കിൾ ഓഫീസ്

േമൽപ്പറഞ്ഞവളപ്പുകൾ/പറമ്പുകൾഎല്ലാം ത�ന്ന കടലിേനാേടാ പുഴേയാേടാ േചർന്നു

കിടക്കുന്നപ്രേദശങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ പുഴക്കരയിലുള്ളവളപ്പുകളുംഅല്പം ഉള്ളിേലക്കു മാറിയു

ള്ളവയും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി സർേവ്വ നമ്പർ 2, (േകരുന്ന പടന്ന)സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത് പുഴ

ക്കരയിലാണ്. കൂടാ�ത, സ.ന.14, (പുതുപടന്ന, അമ്പലപ്പാട്ട് വടന്നപറമ്പ്) എന്നിവയും േബ

പ്പൂർപ്പുഴയു�ട ത�ന്ന�കവഴിേയാട് േചർന്നുകിടക്കുന്നു. എന്നാൽസ.ന.114 (കറുത്തങ്ങാട്ടുപട

ന്ന) 115 (കാഞ്ഞിരത്തറയു�ട കിഴേക്ക പടന്ന) 117 (കാഞ്ഞിരത്തറയും വടക്കു പടന്ന) എന്നിവ

അൽപം ഉള്ളിേലക്കു മറി സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നതവയാണ്. േവലിേയറ്റ സമയത്ത് കടൽ�വള്ളം

പുഴയിേലക്കു കയറി വരികയും അവ പുഴക്കരയി�ല വളപ്പു�കട്ടുകളിൽ സംഭരിക്കുകയും �ച

യ്യുന്നതാണ് ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം. പുഴ�വള്ളം േതാടുകൾ വഴി അല്പം ഉള്ളി

േലക്കുകയറിക്കിടക്കുന്നതാഴ്ന്ന വയലുകളി�ലത്തിക്കുന്നതായും കാണാനാവും, േമൽ വിവരിച്ച

സ.ന.114, 115, 117 നമ്പർ വളപ്പുകളിേലക്കും, സ.ന.120 തുടങ്ങിയ വളപ്പുകളിേലക്കും �വള്ള�മ

ത്തിക്കുന്നത് േതാടുകൾവഴിയാ�ണന്ന് �സറ്റിൽ�മന്റു രജിസ്റ്ററുകളിൽനിന്നുത�ന്നമനസ്സിലാ

ക്കാം. സർേവ്വനമ്പറുകൾ: 116, 121, 123, 124, 127, 128എന്നിവ േതാടുകളാണ്. േമൽപറഞ്ഞഉപ്പ

ളങ്ങ�ള ചുറ്റിേയാ, അവയ്ക്കിടയിലൂ�ടേയാ ആണ്ഈ േതാടുകൾ നീളുന്നത്. അവ �തക്ക് കട

ലുണ്ടിപ്പുഴയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ഇേതമട്ടിൽത്ത�ന്ന പഴഞ്ചന്നൂരി�ന്റ

പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗ�ത്തവളപ്പുകളും േതാടുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകാണാം.

സർേവ്വ നമ്പറുകൾ: 158, 160, 161 , 163, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 180, 182,

183, 184,186,195 എന്നിവ�യല്ലാം �ചറുതും വലുതുമായ േതാടുകളാണ്.

ഈേതാടുകേളാടു േചർന്നുള്ളവളപ്പുകളിൽ 196 (േവട്ടക്കാട്ടിൽപുറ�ത്തപടന്ന), 197 (അര

യറക്കുഴിപടന്ന), 206 (പറമ്പിൽഉമ്മറംപടന്ന), 208 (പുതുക്കുളംപടന്ന), 212 (ഏഴാക്കളംപടന്ന

പറമ്പ), 160 (പുട്ടലക്കളം പടന്ന), 154 (നാൽപ്പതുകണ്ണി പടന്ന പറമ്പ) തുടങ്ങിയവയും ഉൾ�പ്പ

ടുന്നു.

േബപ്പൂർപ്പുഴേയാട് േചർന്നുകിടക്കുന്ന ഉപ്പുനിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങൾ, സർേവ്വ നമ്പറുകൾ

299, (�പരുന്ന താഴം പടന്ന), 350 (ആഴീട്ടകണ്ടി പടന്ന), 360 (ഉപ്പുകൂട വളപ്പ് ) എന്നിവയാ

ണ്. കടലുണ്ടിപ്പുഴയു�ട സമീപത്തുള്ളവേയക്കാൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഈ പ്രേദശ�ത്ത
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ഉപ്പളങ്ങൾ. ചാലിയം തുറമുഖ പ്രേദശത്തിേനാട് േചർന്നാണ്ഈ വളപ്പുകൾ. ഉപ്പുൽപാദനവു

മാേയാ, സംഭരണവിതരണവുമാേയാ ബന്ധ�പ്പട്ടഅധികാരസ്ഥാനങ്ങളു�ടസാന്നിധ്യമാണ്

ഈപ്രേദശ�ത്ത ഒരുസവിേശഷത. സാൾട്ട് സർക്കിൾ ഓഫീസ് എന്ന് േപരുകാണുന്ന വള

പ്പ് (സർേവ്വ നമ്പർ 366) സാൾട്ട് വക മീൻചാപ്പ എന്നു േപരുള്ള വളപ്പ് (സർേവ്വ നമ്പർ 363)

എന്നിവ കടലിേനാട് േചർന്നുകിടക്കുന്നു.

േമൽപറഞ്ഞ അധികാരേകന്ദ്രങ്ങൾ ചാലിയം തുറയി�ല മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള

സ്ഥാപനങ്ങേളാടും സമീപസ്ഥമാണ് എന്നും ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ട്. മ�റൻ ഓഫീസ് (സർേവ്വ

നമ്പർ 368) പഴയ േപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നിവയും ഇേത ഭാഗത്ത്സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു.

പഴഞ്ചന്നൂർ േദശ�ത്ത ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തി�ന്റ സൂചനയുള്ള ഇരുപത്തി�യട്ട് സ്ഥലനാ

മങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിഅ�ഞ്ചണ്ണം ‘പടന്ന’ എന്ന സവിേശഷ വാചിേയാടു കൂടിയുള്ളതാണ്.

ര�ണ്ടണ്ണം ‘ഉപ്പുകൂട’വും ഒന്ന് ഉപ്പി�ന്റ ‘ഭരണകാര്യനിർവ്വഹണേകന്ദ്രവും’ (Administrative

centre) മ�റ്റാന്ന് ഉപ്പി�ന്റ വ്യാവസായികപ്രാധാന്യംസൂചിപ്പിക്കുന്നതും (Salt വക മീൻചാപ്പ)

ആ�ണന്ന് കാണാം.

2 പള്ളിക്കുന്ന്

പഴഞ്ചന്നൂരിന് �തക്കുഭാഗത്തായി കടേലാരത്ത് സ്ഥിതി �ചയ്യുന്ന േദശമാണ് പള്ളിക്കുന്ന്

അഥവാ വള്ളിക്കുന്ന്. പടിഞ്ഞാറുഭാഗം കടലും, വടക്ക്-കിഴക്കുഭാഗം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുമാണ്

അതിരുകൾ. കടലുണ്ടിപ്പുഴയു�ട അക്ക�ര േതഞ്ഞിപ്പലം േദശേത്താട് േചർന്നുള്ള കുറച്ചു ഭാഗ

ങ്ങൾ കൂടിഈ േദശാതിർത്തിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നതായി �സറ്റിൽ�മന്റ് േരഖകളിൽ കാണുന്നു.

ഈ േദശത്ത് 17 വളപ്പുേപരുകളാണ് ഉപ്പുനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതായി കാണുന്നത്.

അവ�യല്ലാം ‘പടന്ന’ എന്നസവിേശഷവാചിേയാടുകൂടി ഉള്ളതാണ്.

സർേവ്വ നമ്പർ സ്ഥലനാമം

305 േകാഴിേക്കാട്നിലം പടന്ന

350 പടന്നക്കുന്നും പറമ്പ

351 പടന്നക്കുന്നുപറമ്പ

287 പടനാ�പാരുക്കാനിലം

375 �പരുമ്പടന്നയിൽ പറമ്പ്

352 കൂവടുപടന്ന

353 �കാടുകളം പടന്ന

356 പടന്നപ്പുറ�ത്തതറപറമ്പ

437 ഓടക്കളം പടന്ന പറമ്പ്

439 ഓടക്കളം പടന്ന പറമ്പ

446 കരിപ്പ പടന്ന നിലം

440 പടിഞ്ഞാ�റ പടന്ന

449 �പാഴമ്പാളി പടന്ന

481 പടന്നസ്ഥലം
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സർേവ്വ നമ്പർ സ്ഥലനാമം

ഓടക്കളം പടന്ന

482 �ചറുതാഴം പടന്ന പറമ്പ

577 പടന്നസ്ഥലം

578 പടന്നസ്ഥലം

595 ചിറങ്ങാട്ട പടന്ന നിലം

625 കരിപ്രം പടന്ന പറമ്പ

പള്ളിക്കുന്ന് േദശത്തി�ല ഉപ്പുനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട വളപ്പുകൾ മൂന്നുനാലു ഇട

ങ്ങളിലായി സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു. സർേവ്വനമ്പർ 305 േകാഴിേക്കാട് നിലം പടന്ന നിലം വിസ്താര

മുള്ളതും പുഴേയാട് േചർന്നതുമാണ്. കടലിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അക�ലയുള്ള പടന്നയും ഇതു

ത�ന്നയാണ് േവലിേയറ്റ സമയത്ത് ഉപ്പു�വള്ളം കൂടുതൽ ദൂരം പുഴയിലൂ�ട കയറി വന്നിരുന്നു

എന്നതി�ന്റ സൂചന ഇതിലുണ്ട്. ഈ പടന്നേയാട് േചർന്നു ത�ന്ന ഒരു പാണ്ടികശാലയുണ്ട്.

കടലിേനാട്ഏ�റക്കു�റഅടുത്ത്കിടക്കുന്നവയാണ്സ.ന.439, 437, 440, 577, 578എന്നിവ. പു

ഴേയാട് േചർന്നുള്ളവയാണ് 481, 482 വളപ്പുകൾ. എന്നാൽസർേവ്വനമ്പർ 625 (കരിപ്രം പടന്ന

പറമ്പ) 595 (ചിറങ്ങാട പടന്ന നിലം) എന്നിവ അൽപ്പം ഉള്ളിേലക്ക് മാറിസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നവ

യാണ്. 625 നമ്പർ വളപ്പിേലക്ക് നീളുന്ന ഒരു േതാട് സർേവ്വ നമ്പർ 449 ആയി േരഖ�പ്പടുത്തി

കാണുന്നു. പുഴേയാട് വള�ര അടുത്തും എന്നാൽ േതാട് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കരിപ്രം

പടന്നപറമ്പ. എന്നാൽ സ.ന.595 ന് സമീപം േതാടുകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് കട

ലിന് സമീപത്തുള്ളതാഴ്ന്ന നിലംആയിരിക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യതഅവേശഷിക്കുന്നു.

3 പരപ്പനങ്ങാടി

പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലും, �തക്കുഭാഗത്ത് പൂരപ്പുഴയും കിഴക്ക് �നടുവ േദശവും വട

ക്ക് അരിയല്ലൂർ േദശവുമാണ് പരപ്പനങ്ങാടി േദശത്തി�ന്റ അതിരുകൾ. ഇവി�ട ആറ് വളപ്പു

േപരുകളിലാണ് ഉപ്പുനിർമ്മാണത്തി�ന്റസൂചനകൾ ഉള്ളത്.

സർേവ്വ നമ്പർ വളപ്പുേപര്

98 ഉപ്പായചിറ

123 ഉപ്പാച്ചിറയു�ട വടേക്ക പള്ളിയാൽ

136 �തേക്ക ഉപ്പാത്തപറമ്പ്

133 വട�ക്ക ഉപ്പാത്തപറമ്പ

144 ഉപ്പാത്തപടിഞ്ഞാ�റ കണ്ടി

185 ഉപ്പംതറേമൽ പാടം നിലം
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ഉപ്പുനിർമ്മാണം

ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങ�ളക്കുറിേച്ചാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി

ക�ളകുറിേച്ചാ ഉള്ള �തളിവുക�ളാന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ കടൽ�വള്ളം പാടങ്ങളിൽ കള്ളി

തിരിച്ച് നിറുത്തിവറ്റിച്ച് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ സംഘം കൃതികളിൽ കാണു

ന്നുണ്ട്. അമ്മൂവനാർ എഴുതിയ ഒരുഅകം കവിതയിൽ;

“�പരുങ്ങ്കടല് േവട്ടത്തുച്ചിറുകുടി പ്പരതവർ

ഇരുങ്കഴി �ച്ചറുവി നുഴാ അതു �ചയ്ത

�വൺകലുപ്പിൻ �കാ�ള്ളചാറ്റി

എന്റ്രൂഴ് വിടര കുൻറമ് േപാകുങ്ങ്

കതേ�ാലുമണർ കാതൻ മടമകള്

ചിേല്കാ�ലല് വ�ള �തളിർപ്പിച്ച വീചി

�നല്ലിേന�ര �വൺകലു�പ്പന

േച്ചരി വി�ലമാറുകൂറലിൻ മ�നയ

വിളിയറി ഞമലി കു�രപ്പ �വരീ ഇയ

“അപാരമായ കടലിൽ�ചന്ന് മീൻപിടിക്കുന്ന �താഴിേലാടുകൂടിയ �ചറിയ കുടിലുകളിൽ ജീവി

ക്കുന്ന�നയ്തൽനിവാസികൾകറുത്തകഴിയാകുന്നവയലിൽകാള�കട്ടി ഉഴുതുമറിക്കാ�തവിള

യിച്ച �വളുത്തകല്ലുപ്പി�ന്റ വിലപറഞ്ഞു�കാണ്ട് സൂര്യൻ പിളർക്കുകമൂലമുണ്ടായ വിള്ളലുകേളാ

ടുകൂടിയ മലയി�ലവഴിയിലൂ�ട �ചല്ലുന്നകാളക�ള മുടുക്കുന്നതിനുള്ളേകാേലാടുകൂടിയ ഉപ്പുവ്യാ

പാരികളു�ട വാത്സല്യഭാജനവും യൗവന യുക്തയും ആയ ഒരു കാമിനി, പലതരം �കാത്തുപ

ണിേയാട് കൂടുന്ന, മിന്നുന്ന വളകൾ കിലുങ്ങുമാറ് ത�ന്റ�കവീശി നടന്ന് നാഴി�നല്ലിന് നാഴി

�വളുത്തഈ കല്ലു�പ്പന്ന് േചരിയിൽ സാധനവിനിമയ വില വിളിച്ചുപറഞ്ഞും�കാണ്ടു േപായ

തി�ന്റ ഫലമായി അവളു�ട ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒച്ച േകട്ട് ആ േചരിയി�ല കുടിലുകളിലുള്ള നായ്ക്കൾ

േകാപേത്താ�ട കുരച്ചു�കാണ്ടുവന്നു” (വിശ്വനാഥൻ നായർ,വിവ: 2015: 518).

4 ഉപേഭാഗം/വിനിമയം

നിത്യജീവിതത്തി�ല അവശ്യവസ്തു എന്നനിലയിലുള്ള മൂല്യം ഉപ്പിനുണ്ട്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന

അതി�ന്റഉപേഭാഗവുംവിപുലമായിരിക്കണം. എന്നാൽഈവിഭവത്തി�ന്റഉപേഭാക്താക്കൾ

ആര് എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും കടൽത്തീരവിഭവമായ

ഉപ്പിന് തീർച്ചയായും ഉൾനാടൻജനതആവശ്യക്കാരായിരുന്നുഎന്ന് അനുമാനിക്കാം. കടൽ

ത്തീരങ്ങളി�ല ഉപ്പളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾനാടുകളിേലക്ക് ഉപ്പ് �കാണ്ടുേപായിരുന്നത് ഉമണർ

എന്നവണിക് സംഘങ്ങളായിരുന്നു.

ഉമണർ

‘േകാട്ടിണർ േവയ്മ്പിൻ ഏട്ടി�ല മി�ടന്ത

പട�ലക്കണ്ണിപ്പേര�രറുഴ്ത്തിണിേതാൾ
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മുട�ലയാ�ക്ക മുഴുവലി മാക്കൾ

ചിറുതു�ള�ക്കാടുനു�മ്നറിപടനി�റത്ത

�പരുങ്ങ്കയി�റ്റഴു�ക മരുങ്കിർകാപ്പച്

ചിൽപത ഉണവിൻ �കാ�ള്ളചാറ്റിവ്

പ�ല്ലരുന്തുമണർപതിേപാകു�നടു�നറി

എല്ലി�ടക്കഴിയുനർേകമമാക’ (59–66)

‘�ചറുതുളയുള്ള �നടിയനുകത്തിൽ വലിയ കയറു�കാണ്ടു കാളക�ളപ്പൂട്ടിയ ഉപ്പുവണ്ടികളാ

ണവ. ചില്ലത്തലപ്പിൽ പൂങ്കുലയുള്ള ആര്യേവപ്പി�ന്റ ഇല�മടഞ്ഞ തഴയുടുത്തും ഇടക്കി�ട

പൂപ്പടലയും ഇലയും �കട്ടിപ്പിടിച്ച മറ്റുടുപ്പുകളും ചുറ്റി അരമറച്ച കാവൽക്കാരുണ്ട്. കരുത്തുറ്റ ഉറ

ച്ച േതാളുകളും നല്ലശരീരബലവുമുള്ളസുന്ദരഗാത്രൻമാർ, വാങ്ങാൻ വരുന്നവേരാട് ചരക്കി�ന്റ

വിലപറഞ്ഞ് വിറ്റ് വണ്ടിയു�ട കൂ�ട നടക്കുന്നു. ധാരാളം കാളവണ്ടികേളാ�ട ഉപ്പുവ്യാപാരി

കൾ നടന്നുവിൽക്കുന്ന കുഗ്രാമങ്ങളിേലക്കുള്ള ദീർഘദൂരം യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതം ത�ന്ന’

(േമലങ്ങത്ത് നാരായണൻകുട്ടി, 2000: 119) എന്ന് �പരുമ്പാണാറ്റുപടയിൽ കടിയലൂർ രുദ്രൻ

കണ്ണനാരും

‘േതാൾപുറമ്മ�റക്കുനൽകൂർ നുചുപ്പിൻ

ഉളരിയൽഎമ്പാൽ ഉമട്ടിയർഈൻറ’ (ചിറുപാണാറ്റുപ്പട: 61, 62)

‘ബലിഷ്ഠ വൃഷഭങ്ങ�ള പൂട്ടിയ

വണ്ടി �തളിച്ചുവരുന്ന

ഉപ്പുവ്യാപാരികൾ’

എന്ന്ചിറുപാണാറ്റുപ്പടയിൽഇ�ടക്കഴിനാട്ടുനല്ലൂർനൽദത്തനുംഉമണ�രക്കുറിച്ച് പാടുന്നുണ്ട്.

പരപ്പനാട്ടി�ല സ്ഥലനാമങ്ങളിൽ നാമമാത്രമായാ�ണങ്കിലും ഉമണരു�ട സാന്നിധ്യം

കാണാനായിട്ടുണ്ട്. �നടുവ േദശ�ത്ത സർ�വ്വ നമ്പർ 289 ‘ഉമണന്തറയിൽ കണ്ടം നിലം’

ആണ്. ഇത് പരപ്പനാട്ടി�ല ഉമണരു�ട സാന്നിധ്യ�ത്ത ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഉപ്പുനിർമ്മാണ േക

ന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ആവശ്യക്കാരിേലക്ക് (ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിേലേക്കാ ചന്തകളിേലേക്കാ വീ

ടുകളിേലേക്കാ) ഉപ്പ് എത്തിച്ചിരുന്ന ഇക്കൂട്ടർ ‘ഇടനിലക്കാരു�ട’ നിലയാണ് കയ്യാളുന്നത്.

‘വിഭേവാല്പാദകരിൽ നിന്ന് േവറിട്ട �താഴിൽക്കൂട്ടം വിതരണ രംഗേത്തക്ക് വരുന്നതി�ന്റ സൂച

നയാണി�ത’ന്ന് രാഘവവാര്യരും രാജൻ ഗുരുക്കളും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് (2007: 78). പരപ്പനാ

ട്ടിൽഏേതാ ചരിത്രഘട്ടത്തിൽവികസിച്ചു നിന്നിരുന്നഉപ്പുനിർമ്മാണേത്താ�ടാപ്പം നിലനിന്ന

അതി�ന്റ വിതരണസംവിധാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര സൂചനഎന്നനിലയിൽ േവണം ‘ഉമണന്തറ’

എന്ന ഒ�രാറ്റ വളപ്പുേപരി�ന മനസ്സിലാക്കാൻ.

ഒരു ഉല്പന്നത്തി�ന്റ (Commodity) നിർമ്മാണേത്താളം ത�ന്നപ്രധാനമാണ് അതി�ന്റ

ഉപേഭാഗവും. ഒരു ചരക്കി�ന നിർവചിക്കുന്നതും അതി�ന്റ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നതുംആ ചര

ക്കിനുള്ള ഉപയുക്തതയാണ്. വിനിമയം അ�ല്ലങ്കിൽ ഉപേഭാഗം നടക്കുേമ്പാൾ മാത്രമാണ്

ഒരു വസ്തു ചരക്കാവുന്നത്. ഉപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയുക്തതയുള്ള (utility) ഒരു ചരക്കാണ്.

�നയ്തൽ തിണയി�ല മ�റ്റാരു വിഭവമായ ഉണക്കമീനി�ന്റ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ

അസംസ്കൃതവസ്തുഎന്നനിലയിലുള്ള ഉപയുക്തയും പരപ്പനാട്ടിൽ ഉപ്പിനുണ്ട്. ഉണക്കമീൻ പര
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പ്പനാട്ടി�ല ഒരു പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു. പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്നും കയറ്റിയയക്കുന്ന

വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടുണക്കിയ മീൻ ആണ് എന്ന േലാഗൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് (60: 2009).

ഒേര മീനി�ന്റ ത�ന്ന ഇരുപേതാളം വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവി�ല ഉത്സവ

ച്ചന്തയിൽ ഉണക്കമീനായി എത്തിയിരുന്നു. കളിയാട്ടച്ചന്തയു�ട പ്രധാന�പ്പട്ട ഒരു ഭാഗം ഉണ

ക്കമീൻ ചന്തയാണ് എന്നതും ശ്രേദ്ധയമാണ്. ഉണക്കമീനി�ന്റ ഗുണേമന്മ നിശ്ചയിക്കുന്നത്

അതിൽേച്ചർത്ത ഉപ്പി�ന്റഅളവി�നയും ഉണക്കിയ കാല�ത്തയും പരിഗണിച്ചാണ്.

ഇങ്ങ�നവ്യത്യസ്തനിലകളിൽമൂല്യവുംചരക്കി�ന്റനിലയും (Commodityhood) ഉള്ളഉല്പ

ന്നമാണ് ഉപ്പ്. അേതസമയം അത് അധികാരത്തി�ന്റ ഉപകരണം എന്ന നിലയിലും പ്രവർ

ത്തിച്ചിരുന്നുഎന്നുകാണാം.

5 പ്രാചീന ശാസനങ്ങളിൽ

ഭരണസ്വരൂപങ്ങളു�ടയും േദശവാഴിത്തറവാടുകളു�ടയും മറ്റും കണക്കുകളാണ് ശാസനങ്ങൾ.

അതതുകാല�ത്ത രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രേത്താ�ടാപ്പം വിനിമയ മൂല്യങ്ങൾ കൂടി ഇത്തരം േരഖകൾ

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നുണ്ട്. ഈ ലിഖിതങ്ങളി�ല പരാമർശങ്ങൾ ഉപ്പി�ന്റഅധികാരബന്ധവും വിനി

മയമൂല്യവും എന്തായിരുന്നുഎന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻസഹായകമാവും.

�കാല്ലവർഷം 24 (AD 849) �ല തരിസാപ്പള്ളി �ചേപ്പട് അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ

എന്ന േവണാട്ടുരാജാവ് കുരുേക്കണി�ക്കാല്ലത്ത് മരുവാൻ സപീരിേശാ �ചയ്യിച്ച തരിസാ

പള്ളിക്ക് നൽകുന്ന ദാനപത്രമാണ്. ഇതിൽ കുടനാഴി എന്ന വിൽപ്പന നികുതി�യക്കുറിച്ച്

പറയുന്നുണ്ട്. “കുടത്തിനുനാഴി, കലത്തിന് ഉഴുക്ക്എന്നിങ്ങ�നഎണ്ണ, ഉപ്പ് മുതലായസാധന

ങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു.” എന്നാണ് ഉപ്പി�നക്കുറിച്ച് ശാസനത്തിലുള്ളപരാമർശം.

�കാല്ലവർഷം 225 (AD 1080) �ല �പരുന്ന േക്ഷത്രത്തി�ല ഉത്സവ നടത്തിപ്പിന് േക്ഷ

ത്രഭാരവാഹികളും ഉത്സവ ഭാരവാഹികളും േയാഗം കൂടി�ച്ചയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകളാണ് �പരുന്ന

ശാസനത്തി�ല വിഷയം. ഇതിൽ ഓേരാരുത്തരും അവനവന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസം മറ്റു

വിഭവങ്ങൾ�ക്കാപ്പം ‘ഇരുനാഴി�ച്ചയ്തുപ്പും’ (രണ്ടുനാഴി വീതം ഉപ്പ് ) േക്ഷത്രത്തിേലക്ക് നേല്ക

ണ്ടതുണ്ട്.

1225-�ലവീരരാഘവപട്ടയം, വർത്തകപ്രമുഖനായഇരവിേകാർത്തന്നൽകിയഅവകാ

ശങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള േരഖയാണ്. ഈഅവകാശങ്ങളിൽ ഉപ്പുകുറുക്കലി�ന്റകുത്തകയും ഉൾ�പ്പ

ടുന്നു.

പല കാലങ്ങളി�ല ശാസനങ്ങളിൽ ഉപ്പ് പലനിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. തരിസാപ്പ

ള്ളി ശാസനത്തിൽ നികുതി ചുമത്താവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഉപ്പ്. എന്നാൽ േക്ഷത്രകാര്യ നട

ത്തിപ്പിനാവശ്യമായ ഒരു വിഭവം എന്ന നിലയാണ് �പരുന്ന ശാസനത്തിൽ ഉപ്പിന്. വീരരാ

ഘവപട്ടയത്തിൽഇരവിേകാർത്തന�ന്റഅധികാരാവകാശങ്ങൾഉറപ്പിക്കാനുള്ളഒരുവിഭവ

മായി ഉപ്പ് നില്ക്കുന്നു.

ഉപ്പു നിർമ്മാണ�ത്തയും ഉപ്പി�ന്റസംഭരണവിതരണസേങ്കതങ്ങ�ളയും കുറിച്ചുള്ളഅറി

വുകൾ പരപ്പനാട്ടി�ല വളപ്പു േപരുകളു�ട വിശകലനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �നയ്തൽ തിണയു�ട ഭാഗമായ പരപ്പനാടിന്റ സവിേശഷമായ ഭൂമി ശാസ്ത്രവും ഉപ്പ്
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നിർമ്മാണ�ത്ത നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളു�ട കാലേത്താളം പഴക്കമുള്ള ഉപ്പു

നിർമ്മാണ-വിനിമയസൂചനകൾപരപ്പനാട്ടി�ലഅധിവാസത്തി�ന്റയും ജീവിതസംസ്കാരത്തി

�ന്റയും ചരിത്രം േരഖ�പ്പടുത്തുന്നഅറിവുരൂപങ്ങൾആയി മനസ്സിലാക്കാം.

പറമ്പ്/വളപ്പ്/കുടിയിരിപ്പുകൾ (field name) എന്ന നിലയിലാണ് ഓേരാ തുണ്ട് ഭൂമിേയ

യും വ്യവഹരിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വ്യവഹാരങ്ങ�ള ക്രമ�പ്പടുത്തി േരഖ�പ്പടുത്തി �വച്ചതാ

ണ് �സറ്റിൽ�മന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ. ഫീൽഡ് നമ്പർ, വളപ്പ് േപര്, �കവശക്കാരൻ/കാരി, ഭൂമി

യു�ടതരം, വിള, ഭൂമിയു�ടസ്വഭാവം, മണ്ണി�ന്റഇനം, വിസ്തീർണ്ണം, നികുതി, പട്ടയത്തി�ന്റഇനം

എന്നിങ്ങ�ന ഓേരാ വളപ്പിേനയും സംബന്ധിക്കുന്നസൂക്ഷ്മമായ അറിവുകളു�ട സഞ്ചയമാണ്

ഇത്. �സറ്റിൽ�മന്റ് ഓഫീസർആയിരുന്നസി.എ.ഇന്നസ് ആണ് 1905-ൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി

യിട്ടുള്ളത്. ഈ േരഖാസഞ്ചയത്തിൽനിന്ന് പരപ്പനാടി�ന്റഅ�ല്ലങ്കിൽപഴയഏറനാട് താലൂ

ക്കി�ന്റഭാഗമായഅരിയല്ലൂർ, ഉള്ളണം, തിരൂരങ്ങാടി, തൃക്കുളം, �നടുവ, പഴഞ്ചന്നൂർ,പള്ളിക്കു

ന്ന്, പരപ്പനങ്ങാടിഎന്നീ േദശങ്ങളു�ട (Village)ഫീൽഡ്/സർേവ്വനമ്പർ, വളപ്പുേപര്, ഭൂപടം

(Map) എന്നിവയാണ്ഈപഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനസാമഗ്രികളായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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രമ്യ, എൻ.

മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാട്

1845 മുതൽ 1914 വ�രയുള്ളഏഴുദശകങ്ങളാണ് േകരളവർമ്മയുഗംഎന്ന േപരിൽ മലയാളസാ

ഹിത്യത്തിൽഅറിയ�പ്പടുന്നത്. അച്ചടിയു�ട പ്രചാരം, പത്രമാസികകളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണം,

�കാേളാണിയൽ ചിന്താധാരകളു�ട കടന്നുവരവ്, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ പ്രചാരം,

നേവാത്ഥാനാശയങ്ങളു�ട പ്രചാരം, അവയു�ട പ്രവർത്തനം, സർക്കാർ ആഭിമുഖ്യത്തിലു

ള്ള നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാലയങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനം, പാഠപുസ്തകനിർമ്മാണം, ഗദ്യപദ്യസാഹിത്യ

ങ്ങ�ള പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള േബാധപൂർവശ്രമം തുടങ്ങിയവ ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല

പ്രേത്യകതകളാണ്. ചരിത്രത്തി�ല ഈ നിർണ്ണായക പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ മലയാളസാ

ഹിത്യത്തി�ല അഭിനിേവശങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ദിശാേബാധവും േനതൃത്വവും നല്കി

എന്നുള്ളതാണ് േകരളവർമ്മ�യ പ്രസക്തനാക്കുന്നസന്ദർഭം.

കാവ്യാദർശം

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു േകരളവർമ്മയുൾ�പ്പ�ടയുള്ളഅന്ന�ത്തപ്രമുഖ

സാഹിത്യകാരന്മാർ. സംസ്കൃതജ്ഞാനികളും സംസ്കൃതാഭിമാനികളുമായിരുന്നു അവർ. സാഹി

ത്യചരിത്രകാരന്മാരും നിരൂപകരും യാഥാസ്ഥിതികപക്ഷത്താണ് േകരളവർമ്മ�യ പ്രതിഷ്ഠി

ച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ�ത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള അേദ്ദഹത്തി�ന്റ നിലപാടാണ് ഇതിനു

പ്രധാനകാരണം. പ്രാസപക്ഷവാദിയായിരുന്നുേകരളവർമ്മ. “ഭാഷാകവിതയിൽപ്രാസനിർ

ബന്ധം കൂടാതിരുന്നാൽ പദ്യങ്ങൾക്ക് അധിലാളിത്യമുണ്ടാകു�മന്നുള്ളതു വാസ്തവമാ�ണങ്കിൽ

ഭാഷാഗദ്യങ്ങൾക്കു തദധികമായ ലാളിത്യമുണ്ടായിരിക്കു�മന്നുള്ളത് അതിലുമധികം വാസ്തവ

മാക�കാണ്ട് ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർ പദ്യനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കയാണേല്ലാ

േവണ്ട്. അതു�ചയ്യാതിരിക്കുന്നസ്ഥിതിക്കു ഭാഷാകവിതയിൽ യഥാശക്തിപ്രാസ�ത്തനിർവ

ഹിച്ചു�കാണ്ടുേപാകത�ന്നയാണ് േവണ്ടത് എന്നാണ് എ�ന്റ പക്ഷം” (പ്രസ്താവന, അന്യാപ

േദശശതകം). മയൂരസേന്ദശവും (1884) അന്യാപേദശപരിഭാഷയും (1902) ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ

�ത്തഅനുവർത്തിച്ചു�കാണ്ട് േകരളവർമ്മ രചിച്ച പ്രധാനകാവ്യങ്ങളാണ്.
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ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസേത്താടുള്ള താല്പര്യം, മണിപ്രവാള�ശലി പിന്തുടർന്നു�കാണ്ടുള്ളകൃ

തികളു�ട രചന, സംസ്കൃതഭാഷേയാടുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ അഭികാമ്യം എന്നീ സാഹിത്യദർ

ശങ്ങ�ള ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ മലയാളഭാഷയു�ടയും സാഹിത്യത്തി�ന്റയും ആധുനികീകരണ

ത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച മാതൃഭാഷാഭിമാനിയാണ് േകരളവർമ്മ. വിവിധവിജ്ഞാനശാഖകളി

�ല കൃതികൾ�ക്കഴുതിയഅവതാരികകൾ ഇതിനു �തളിവുകളാണ്. ഭാഷയു�ട വളർച്ചയ്ക്കും വി

കാസത്തിനും എ�ന്തല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണുള്ള�തന്ന് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യാ കണ്ടറിയുക, അത് വാ

യനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി�കാടുക്കുക, തരണം �ചയ്യുന്നതിനായി പുതുതലമുറയി�ലഎഴുത്തു

കാ�ര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അവതാരികകളിലൂ�ട േകരളവർ

മ്മ�ക�ക്കാണ്ടത്.

അവതാരിക—സവിേശഷതകൾ

അക്കാലയളവിലിറങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും േകരളവർമ്മയു�ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളാ�ടയാ

ണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. എ.ഡി. ഹരിശർമ പറയുന്നതുേനാക്കുക. “അേദ്ദഹത്തി�ന്റവാങ്മൂല

േമാ േരഖാമൂലേമാആയ േപ്രാത്സാഹനംമൂലംഅരയുംതലയും മുറുക്കിഅന്ന്അരങ്ങത്തുപ്രേവ

ശിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട സംഖ്യ കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല. അക്കാലത്തു പുറ�പ്പട്ടിരുന്ന പുസ്തകങ്ങ

ളിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങേളാടുകൂടിയവയായി

രുന്നു (രണ്ടു സാഹിത്യനായകന്മാർ, പു. 166) േകരളവർമ്മത�ന്ന പ്രിയസുഹൃത്ത് ചന്തുേമേനാ

ന് അയച്ച കത്ത്ഈവസ്തുത�യബല�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. “വാസ്തവം പറയുന്നതിനാൽ ഇേപ്പാൾ

നടത്തിവരുന്ന സാഹിത്യവ്യവസായംേപാ�ല മ�റ്റാന്നും എ�ന്ന മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല േവ�റാന്നി

നും. പരിേശാധനയ്ക്കും ഈയിടയ്ക്കുവന്നുേചരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല. പലേപ്പാഴും

അവയ്ക്ക് അവതാരിക എഴുതുന്നതിനും ശല്യ�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ഇ�തല്ലാം ഉേന്മഷ

കരമായ വ്യവസായമായി എനിക്കുേതാന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാക�ട്ട കുന്നുേപാ�ല

വന്നുകിടക്കുന്ന�ക�യഴുത്തുപ്രതികൾേനാക്കി എ�ന്റ മനസ്സുമുട്ടി” (േകരളവർമ്മേദവൻ, പു.

165). പരിേശാധനയ്ക്കായി േകരളവർമ്മ�യ സമീപിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥാധിക്യ�ത്തയാണ് ഇതു സൂ

ചിപ്പിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ ഭാഷകളിലും വിവിധ വിജ്ഞാനശാഖകളിലുമു

ള്ള പാണ്ഡിത്യം, സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലുമായി ധാരാളം കൃതികളു�ട കർത്തൃത്വം, പാ

ഠപുസ്തകകമ്മിറ്റി, ഭാഷാേപാഷിണിസഭ എന്നിവയു�ട അധ്യക്ഷപദവി ഇവ�യല്ലാം അേദ്ദഹ

�ത്ത മലയാളസാഹിത്യത്തി�ല നായകത്വപദവിക്ക് അർഹനാക്കിത്തീർത്തു. “േകരളവർമ്മ

വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ േനതൃത്വമില്ലാ�ത തിരുവിതാംകൂറി�ലന്നല്ല, േകരളത്തിലാകമാന

വും ശ്രേദ്ധയങ്ങളായ സംഘടിത ശ്രമങ്ങ�ളാന്നും സാഹിത്യരംഗത്തു വന്നിട്ടില്ല. അന്ന�ത്ത

പത്രങ്ങൾ, സംഘടനകൾ സാഹിത്യനായകന്മാർ, കവിയശഃപ്രാർത്ഥികൾ, ഇതരരംഗങ്ങളി

�ലപ്രമുഖവ്യക്തികൾ, ഭരണാധികാരികൾഎല്ലാം േകരളവർമ്മ�യബഹുമാനിച്ചിരുന്നത് േക

രളസാഹിത്യചക്രവർത്തിയായിട്ടാണ് ” (പന്മന രാമചന്ദ്രൻനായർ, നവയുഗശില്പി രാജരാജ

വർമ്മ, പു. 33–34). േകരളവർമ്മയു�ടഈനായകത്തപദവിയാണ് എഴുത്തുകാ�ര തങ്ങളു�ട

കൃതികളു�ടപരിചയങ്ങൾക്കായിഅേദ്ദഹത്തിനടുേത്തക്ക്എത്തിച്ചത്. സാഹിത്യത്തിലുംസമൂ

ഹത്തിലും പ്രസിദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി തങ്ങളു�ട ഗ്രന്ഥത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയാൽ കൃതിക്ക്
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പ്രചാരവും പ്രസിദ്ധിയും ലഭിക്കും എന്നധാരണയാവാം ഇതിനുപിന്നിലുള്ളത്.

സാഹിത്യത്തി�ന്റ നവീകരണം, ചലനാത്മകത, വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രധാനമായും മൂ

ന്നുതരം സവിേശഷതകേളാടുകൂടിയഅവതാരികകാളാണ് േകരളവർമ്മ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1 േപ്രാത്സാഹനപരം

േകരളവർമ്മയു�ട അവതാരികകളു�ട പ്രധാനസവിേശഷത അവ േപ്രാത്സാഹനപരങ്ങളാ

ണ് എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല പുസ്തകങ്ങ�ളയും ചീത്ത പുസ്തകങ്ങ�ളയും അേദ്ദഹം ഒരുേപാ�ല

േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഗ്രന്ഥദൗർലഭ്യംഅനുഭവിക്കുന്നസമയത്ത്ഈരീതികാലസ്ഥിതിക്ക് േയാ

ജിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് സുകുമാർ അഴീേക്കാട് േരഖ�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. “ഒരു സാഹിത്യത്തി�ന്റ

ചരിത്രപരമായ ഒരുസവിേശഷപ്രതിസന്ധിയിൽഅതി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കു് എന്തുനയം വിമർശന

ത്തിൽ�ക�ക്കാള്ളണംഎന്ന് ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച ഒരുസാഹിത്യനായക�ന്റഈലക്ഷ്യം

വിശാലതരമായ വിമർശനലക്ഷ്യമാ�ണന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ” (മലയാളസാഹിത്യവിമർ

ശനം, പു. 54). ഉള്ളൂരി�ന്റ ‘ഒരു േനർച്ച’യ്ക്ക് േകരളവർമ്മ എഴുതി. “പച്ചമലയാളത്തിൽ ചില

കൃതി ഇതിനുമുമ്പിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായി േതാന്നുന്നു. അന്ന്ഈ പ്രകൃതകൃതി�യേപ്പാ

�ല മനസ്സി�ന ആവർജ്ജിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതു നിശ്ചയംത�ന്ന. േദവീവിഷയമായ രതിഭാവവും

അതിേകാമളമായ മലയാളത്തി�ന്റ ഭംഗിയുംകൂടി ഈ കൃതി�യ ഭാഷാകാവ്യങ്ങളിൽവച്ചു ഒരു

ത്തമസ്ഥാനത്തിന് അർഹമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്” (തിരു�വഴുത്ത്, പു. 11). പദ്യരൂപത്തിലുള്ള

അനുേമാദനങ്ങളുംസുലഭമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എസ്സ്. �കാച്ചുനാഥൻ ചാന്നാരവർകൾ രചിച്ച

‘അശ്വലക്ഷണം മണിപ്രവാള’ത്തിന്

ചാരുത്വം വാക്കിേനറുന്ന

ചാന്നാറാം �കാച്ചുനാഥനാൽ

ചമയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടാരീ ‘അശ്വ

ലക്ഷണം’ നല്ല ശിക്ഷയായ്

എ�ന്നഴുതി. ആറ്റുകാൽ എസ്. ശങ്കരപ്പിള്ളയു�ട ‘വിന്ധ്യമർദനവും മേനാവൃത്തവും’ (കിളിപ്പാ

ട്ട് ), വി. �ക. േജാസഫ്മാപ്പിളയു�ട ‘അത്ഭുതപ്രസവം തുള്ളക്കഥ’, രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ

�ന്റ ‘ഉഷാകല്യാണം ഭാഷാചമ്പു’ (രണ്ടാംപതിപ്പ് ) തുടങ്ങിയ കൃതികൾ�ക്കല്ലാം പദ്യരൂപത്തി

ലുള്ള േപ്രാത്സാഹനങ്ങളാണ് േകരളവർമ്മ നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

േകരളവർമ്മയു�ട അതിരുകവിഞ്ഞ േപ്രാത്സാഹന നടപടി�ക്കതി�ര അഭിപ്രായങ്ങ

ളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. “ആശ്രിതവാത്സല്യതിമിരം�കാണ്ടു േകരളവർമ്മ ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ

കൃതികളിലും നല്ല പുസ്തകങ്ങളും നല്ല കവിതകളുമല്ലാ�ത കാണുന്നില്ല എന്നും പിത്തകാമി

ലബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മഞ്ഞനിറത്തിൽ കാണുന്നേപാ�ലയാണ്

‘േകരളവർമ്മിയ’ബാധിതനായ തിരുേമനി എല്ലാം നല്ലതായി കാണുന്ന�തന്ന് മൂർേക്കാത്ത്

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു” (പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്, േകരളചിന്താമണി, നാലാം പുസ്തകം, ലക്കം 9, 10).
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സാഹിത്യ�ത്തസംബന്ധിച്ചുള്ള േകരളവർമ്മയു�ട കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിരൂപണതത്ത്വങ്ങളുംഅട

ങ്ങിയവയാണ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅവതാരികകൾ. സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാരു�ട സാഹിത്യസി

ദ്ധാന്തങ്ങ�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് അേദ്ദഹം കൃതിക�ള വിലയിരുത്തുന്നത്. ‘ഉഷാക

ല്യാണം ഭാഷാചമ്പു’വി�ന, കൃതിയി�ലഅർത്ഥം, ശബ്ദഭംഗി, രസഭാവപുഷ്ടി, അലങ്കാരപ്രകാ

രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി�ക്കാണ്ട് പദ്യരൂപത്തിലുള്ള അവതരണമാണ് നടത്തിയിട്ടു

ള്ളത്.

അത്യർത്ഥസരളത്വേമാ�ടാഴുകുമശ്ശബ്ദങ്ങേടഭംഗിയും

പ്രത്യർത്ഥം രസഭാവ പുഷ്ടിേയാടലങ്കാര പ്രകാരങ്ങളും

സ്തുത്യർത്ഥം പറക്കല്ലാതിങ്ങിവിലുസുന്നത്രപ്രബേന്ധമേനാ-

രത്യർത്ഥംഭവിതാകഥംനകവിതാ�സഷാമനിഷാവതാം

�ക.സി. േകശവപ്പിള്ളപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി’ക്ക് “മലയാളഭാഷയിൽ ഇത്രചാ

തുര്യവുംഅലങ്കാരപുഷ്ടിയും, ചമൽക്കാരവും,സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദകത്വവും േചർന്നിട്ടുള്ളതായി

ഒരു കവിത ഇതിനു മുൻപിൽഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല” എന്നഅഭിപ്രായമാണ് േരഖ�പ്പടുത്തിയത്.

േകരളവർമ്മയു�ടഅവതാരികകളിൽഭൂരിഭാഗവും ഭാഷാനിരൂപണങ്ങളാണ്. കൃതിയു�ട

ഗുണം അതി�ന്റ ഭാഷയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു�കാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. േനാ

വൽ, കവിത, നാടകം തുടങ്ങി സാഹിത്യരൂപം ഏതായാലും അതിൽ പ്രയുക്തമായിരിക്കുന്ന

ഭാഷയു�ട ഗുണേദാഷനിരൂപണം നിർവ്വഹിക്കുകയാണേദ്ദഹം. മുകളിൽ നല്കിയ ഉദാഹരണ

ങ്ങൾക്കുപുറ�മ കട്ടക്കയത്തിൽ �ചറിയാൻ മാപ്പിളയു�ട ‘വില്ലാൾ�വട്ടം’ നാടകത്തി�ന്റ ‘തിരു

�വഴുത്ത് ’ ശ്രദ്ധിക്കുക, “ഇതിൽ ശൃംഗാരരസസ്ഫൂർത്തി അഗ്രാമ്യമായ വിധത്തിൽ വരാവുന്നിട

േത്താളം രാജാവി�ന്റയും രാജ്ഞിയു�ടയും മന്ത്രിയു�ടയും രുചിരയുേടയും സംഭാഷണങ്ങളിൽ

വന്നിട്ടുണ്ട്. സംേഭാഗശൃംഗാരം വരുത്തീട്ടി�ല്ലന്നുള്ളത് ഒരു വിധത്തിലും ന്യൂനതയ്ക്കു േഹതുവാ

കുന്നതല്ല. അവിടവി�ട ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൂചനകളാൽ എ�ന്റ അഭിപ്രായം വിശദമാകുന്ന

താണ്. ‘സകലത്ര’ ഇത്യാദി പ്രേയാഗങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ചിലടത്ത് പ്രസാദം േപാരായ്ക�കാണ്ടും

സംശയചിഹ്നങ്ങളും അധികപ്രസംഗമായി ചില പാഠേഭദങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുള്ളവ�യ യേഥഷ്ടം സ്വീ

കരിച്ചു�കാള്ളണം”. കൃതിയു�ട ഭാവേത്തക്കാൾ രൂപത്തിനു നല്കുന്നഈ പ്രാധാന്യം േകരള

വർമ്മയ്ക്കു പുറ�മ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ സമകാലികരായ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ, സി. പി. അച്യു

തേമേനാൻ, ഉള്ളൂർ തുടങ്ങിയവരിലും കാണാം. മാനകഗദ്യഭാഷ (Standardized Prose)േപാ

ലും രൂപ�പ്പടാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് സാഹിത്യനിരൂപണം ഭാഷാനിരൂപണമായി പരിണമി

ച്ചതിൽ അത്ഭുത�പ്പടാനി�ല്ലന്ന എൻ. സാമി�ന്റ നിരീക്ഷണം (േകരളവർമ്മയു�ട സാഹിത്യ

വിമർശനങ്ങൾ, േകരളവർമ്മസ്മരണ, പു. 110) പ്രസക്തമാണ്.

ഗുണാംശങ്ങ�ള വിസ്താരമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും േദാഷഭാഗങ്ങ�ളസൂചന�കാണ്ടുനിർ

േദ്ദശിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന നിരൂപണപദ്ധതിയായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിേന്റത്. പന്തളം േകരളവർ

മ്മയു�ട ‘രുഗ്മാംഗദചരിതം’അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. “ഭാഷാനിയമങ്ങൾ

‘അവ്യവസ്ഥിതിതമായി’രുന്നഅക്കാലത്ത് പുറ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളഏതു ഭാഷാകൃതിയിലും േയനേകന

പ്രകാേരണ ആേക്ഷപത്തിന് അവകാശമുള്ളതായി കാണ�പ്പടുന്ന സ്ഥിതിക്കു ഗുണാംശങ്ങ
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�ള കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും േദാഷഭാഗങ്ങ�ള സൂചന�കാണ്ടു നിർേദ്ദശിക്കുകയുമേത്ര പ്ര

േയാജനകരമായിരിക്കുന്നത് ” (എം.ആർ. ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ, േകരളവർമ്മേദവൻ, 169).

ചന്തുേമേനാ�ന്റ ‘ശാരദ’ േനാവലിന് േകരളവർമ്മ എഴുതിയ മുഖവുരയിൽ ഒരു യഥാർഥ

വിമർശക�ന കാണാം. േനാവലി�ല കഥാപാത്രങ്ങ�ള നിരൂപണം �ചയ്യുന്നതുേനാക്കുക:

“‘ശാരദ’ പാത്രസൃഷ്ടിചാതുര്യത്തിൽ ‘ഇന്ദുേലഖ’�യ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുത�ന്ന പറ

േയണ്ടതാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു, എങ്കിലും അയാ�ളേപ്പാ�ല ഒരുവ�ന നാം എവി�ടേയാ കണ്ടി

ട്ടുണ്ടേല്ലാ എന്നാണ് വായനക്കാർക്ക് േതാന്നുന്നത്. അയാളു�ട സർപ്പദൃഷ്ടിേയയും മറ്റും കവി

യു�ട മേനാദർപ്പണത്തിൽ വാക്പ്രസരപ്രകാശസാന്നിദ്ധ്യത്താൽപ്രതിഫലിച്ചു നാം വാസ്തവ

ത്തിൽ കാണുന്നു”. “ശൃംഗാരസ്പർശമു�ണ്ടങ്കിേല ഇതിവൃത്തത്തിനു �കാഴുപ്പും ജാത്യവും വരൂ

എന്നു വല്ലവരും ഭ്രമിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ അവർ ‘ശാരദ’ വായിച്ചുേനാക്ക�ട്ട. ഇതിൽ നായകൻ

ഏ�തന്നുത�ന്നതീർച്ച�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നായികശാരദ ത�ന്ന. എന്നാൽകന്യകയ്ക്കുയൗവ

നംആർജിക്കാൻ േപാകുേന്നഉള്ളൂ. ഇന്ദുേലഖയ്ക്ക് ശൃംഗാരംഅധിക�പ്പ�ട്ടങ്കിൽശാരദയ്ക്ക്അത്

ഒട്ടും അധികമായി കാണുന്നില്ല. രാഘവേമേനാ�ന്റയും കണ്ടൻേമേനാ�ന്റയും സംഭാഷണം

സൂരിനമ്പൂരിയും ഇന്ദുേലഖയും തമ്മിലുള്ളസല്ലാപേത്തക്കാൾ ഒരുപടി ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നു.”

ഉള്ളൂരി�ന്റ ‘ഉമാേകരള’ത്തിന് േകരളവർമ്മ എഴുതിയ അവതാരികയും നിരൂപണ�മന്ന

നിലയ്ക്ക്ശ്രേദ്ധയമാണ്. ത�ന്റ േനതൃത്വത്തിൽനടന്നപ്രാസയുദ്ധത്തി�ന്റ�കാട്ടിക്കലാശമായി

രുന്നുആ മഹാകാവ്യ�മങ്കിലും അേദ്ദഹംആ നിരൂപണത്തിൽ മുഖ്യമായി ഊന്നിയത് കവിയു

�ട രാജപ്രമാധിഷ്ഠിതമായപാരമ്പര്യ�ത്തയുംഅതുമായിബന്ധ�പ്പട്ട് കൃതിനല്കാനിടയുള്ളസം

സ്കാര�ത്തയും കുറിച്ചാണ്. ഗ്രന്ഥകാര�നക്കുറിച്ചുള്ള േബാധം, കൃതി എന്ന മാധ്യമ�ത്തസമഗ്ര

മായി പരിചയ�പ്പടുത്തൽ, കൃതിയു�ടസാംസ്കാരിക പ്രതിബദ്ധതവ്യക്തമാക്കൽ, വായനക്കാ

ര�ന്റഅനുഭവം നിർണയിക്കൽ, മറ്റു കൃതികളുമായുള്ളതാരതമ്യം ഇ�തല്ലാം അടങ്ങിയതാണ്

സൂക്ഷിച്ചു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾഈഅവതാരിക (കല്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ, മലയാളസാഹിത്യച

രിത്രം, പു. 231).

3 വിജ്ഞാനപ്രചാരണം

ത�ന്റ പരിേശാധനയ്ക്കായി അയക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട മുൻവിഭവവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ട്

േകരളവർമ്മ നിരവധി വിജ്ഞാനശാഖകളി�ല കൃതികൾക്കായി ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഗ്രന്ഥദാ

രിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് േകരളവർമ്മയുേടത്. സർവകലാശാലയിൽ മലയാള

ഭാഷ�യ ഉപഭാഷയായി സ്വീകരിച്ച് അതിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങ�ള നിശ്ചയിേക്കണ്ട േവളയിൽ

കഥകളിപ്പാട്ടുകേളയും ഗുണ്ടർട്ടി�ന്റ വ്യാകരണേത്തയും ഗദ്യകൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഗണിേക്ക

ണ്ട സാഹചര്യമാണ് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന മലയാളത്തിൽ ധാ

രാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനായുള്ള ആസൂത്രിതപദ്ധതികളാണ് അവതാരികകളിലൂ�ട

അേദ്ദഹം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഒരു ഭാഷയു�ട ഉൽക്കർഷ�ത്ത പരിേച്ഛദിക്കുന്നത് അതിലുള്ള

ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട എണ്ണം�കാണ്ടാ�ണങ്കിൽ മലയാളഭാഷയു�ട അവസ്ഥ ആദ്യാപി േശാ

ചനീയമായിത്ത�ന്ന ഇരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു നല്കി ധാരാളം ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുത്തി



6. േകരളവർമ്മയു�ട അവതാരികകൾ: വിമർശനാത്മകപഠനം 59

നായി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവതാരികയാണ് ‘ഗദ്യമാലിക’യുേടത്. ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഉണ്ടാേകണ്ടആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ‘അക്ബർ’ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ജീ

വചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മാണത്തിനായി േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ‘ഇന്ത്യയി�ല മഹാൻമാർ’,

‘മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം’ എന്നിവയു�ട അവതാരികകൾ. �ക�യഴുത്തുപ്രതിക�ള അച്ചടിയു

�ട സാേങ്കതികതയിേലക്ക് പരിവർത്തിക്കുന്ന പ്രവണത�യ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്

�റഡ്യാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു�ട ഓട്ടൻതുള്ളൽ 30 കഥകൾ’�ക്കഴുതിയ അഭി

പ്രായക്കുറിപ്പ്.

4 ഉപസംഹാരം

സാഹിത്യത്തി�ന്റയും സമൂഹത്തി�ന്റയും നവീകരണത്തിനായി പുേരാഗമനപരമായ ആശയ

ങ്ങളാണ് അവതാരികകളിലൂ�ട േകരളവർമ്മ പങ്കുവച്ചത്. സ്വകൃതികളിൽ മണിപ്രവാള�ശ

ലിേയാട് അതിരുകവിഞ്ഞആദരവ്പുലർത്തുന്നഅേദ്ദഹം മറ്റുള്ളവരു�ട കൃതിക�ള പരിേശാ

ധിച്ച് അഭിപ്രായം േരഖ�പ്പടുത്തുന്ന േവളയിൽ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ഗദ്യ�ശലിയാണ് സ്വീ

കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ഒരു വിമർശകനായാണ് അവതാരികകളിലൂ�ട അേദ്ദഹം പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്നത്.
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പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ

നിബുലാൽ �വട്ടൂർ

മലയാളവിഭാഗം, �സന്റ് േതാമസ് േകാ�ളജ്, േകാഴേഞ്ചരി

സംസ്കാരനിർമിതിക്ക് അടിത്തറപാകുന്നതിൽ കലയ്ക്കുള്ള പങ്ക് ഏ�റയാണ്. മനുഷ്യജീവിത

േത്താളംത�ന്ന പഴക്കമുണ്ട് നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾക്ക്. ജീവിതത്തി�ന്റ നിലനില്പു് പ്രതിേരാ

ധം, ആചാരം, വിശ്വാസം, വിേനാദം, എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മിക്ക നാേടാടിക്കലാരൂ

പങ്ങളും. കൂട്ടായ്മയു�ടയും സംഘേബാധത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവ രൂപ�പ്പട്ടിട്ടു

ള്ളത്. സാമൂഹിക ജീവിതം സുസാധ്യമാക്കുക�യന്നകർത്തവ്യം ഇവയിൽഅന്തർലീനമാണ്.

പാരമ്പര്യവുമായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുന്നവയാണ് നാേടാടിക്കലാരൂപങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന.

അതു�കാണ്ടുത�ന്നഅവയ്ക്ക് പ്രാക്തനതയും ഉണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി തലമുറകളിലൂ�ട �ക

മാറ്റം �ചയ്യുന്നവയാണ് നാേടാടിക്കലകൾ. തലമുറകളിലൂ�ട �കമാറ്റം �ചയ്ത് ഇന്നും പ്രാ

േദശിക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ചില പ്രേത്യക സമുദായങ്ങളിലും നിലനില്ക്കുന്ന കലാരൂപ

ങ്ങൾ ഏ�റയാണ്. പ്രാേദശികമായി മാത്രം അറിയ�പ്പടുന്ന ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങൾ ഇന്ന്

േഫാക് േല    ാർ പഠനത്തി�ന്റ ഭാഗമായി ഏ�റ ശ്രദ്ധിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്.

മാേളാരു�ട കേണ്ണറും നാേവറുേദാഷങ്ങളും തീർക്കാൻ ചിങ്ങമാസത്തിൽ, ഓണക്കാല

ത്ത് ഗ്രാമങ്ങളി�ല വീടുകൾേതാറും കയറിയിറങ്ങി േവലൻപാട്ടി�ന്റ അകമ്പടിേയാ�ട േവലൻ

സമുദായം നടത്തുന്ന കലാരൂപമാണ് പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. മധ്യതിരുവിതാംകൂറി�ല പ്ര

േത്യകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയി�ല നാരങ്ങാനത്താണ് ഈ കലാരൂപത്തി�ന്റ അവതരണം

ഇന്നുള്ളത്. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് േശഷമാണ്ഈകലാരൂപംഈയി�ട വീണ്ടുംഅരങ്ങി�ലത്തി

യത്. േവലസമുദായത്തിൽ�പ്പട്ടവരാണ് ഈ കലാരൂപം പരമ്പരാഗതമായി അവതരിപ്പിച്ചു

വരുന്നത്. പുരാണകഥയി�ല മലങ്കുറവ�ന്റയും കുറത്തിയു�ടയും േവഷമണിഞ്ഞ, ശിവ�നയും

പാർവതി�യയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന േവഷമാണ് രംഗത്ത് വരുന്ന േവലനും േവലത്തിക്കുമുള്ളത്.

പുരുഷന്മാർത�ന്നയാണ് േവലനും േവലത്തിയുമായി േവഷം �കട്ടി ഈ കലാരൂപം അവത

രിപ്പിക്കുന്നത്. തുടി�കാട്ടിപ്പാടുന്ന േവലൻപാട്ടിന് അനുസരിച്ച് ചുവടുകൾചവുട്ടി തുള്ളുന്നതാണ്

രീതി. േവലസമുദായത്തി�ലസാമൂഹികാചാരങ്ങളി�ലാന്നാണ്ഇത്. പാടിയുംതുള്ളിയുംഅനു

ഗ്രഹിച്ച് വീടുകളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന േകാടിമുണ്ടും �നല്ലും മറ്റും വാങ്ങി പടിയിറങ്ങുന്നസംഘങ്ങൾ

പഴയകാല മധ്യതിരുവിതാംകൂറി�ല കാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പഴമക്കാർ പറയുന്നു.
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േവഷം

േവലനും േവലത്തിയുമാണ് പൂവാങ്കുറുന്തില തുള്ളലി�ല പ്രധാനേവഷങ്ങൾ. േവലത്തി�യ

അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷൻ മുഖത്ത് കരി�യഴുതി കറുത്ത േവഷമണിയുന്നു. കുരുേത്താല�കാ

ണ്ട് നിർമിച്ച �കതാമരയും തലയിൽ �വള്ളേത്താർത്തുമുണ്ടാകും.

േവലൻ ഭസ്മക്കുറിയണിഞ്ഞ് കറുത്ത മുണ്ടുചുറ്റി അതിനുമുകളിൽ �ചമ്പട്ടുമിടും. അതിനും

മുകളിലായി കുരുേത്താല പാവാടയും അണിയും. േദഹത്ത് രുദ്രാക്ഷമാലയും കുരുേത്താല പൂ

ണൂലും�കയിൽ�കതാമരയും കാലിൽ ചിലങ്കയും തലയിൽ പൂവാംകുറുന്തിലയും ചൂടും.

താളം

ഒറ്റേക്കാലു�കാണ്ട് തുടി�കാട്ടിയാണ് പാട്ടുപാടുന്നത്. പാട്ടിനും താളത്തിനുമനുസരിച്ച് ചുവടു

കൾ ചവുട്ടിയും കുമ്പിട്ടുമാണ് തുള്ളുന്നത്. ഒറ്റ, ഇരട്ട, മുക്കണ്ണി, േകാതുകാൽ, പിറേകാട്ടി തുട

ങ്ങിയ ചുവടുകളാണ് തുള്ളലിൽ ഉള്ളത്.

പാരമ്പര്യം

ഭാരതേവല�ന്റപിന്തുടർച്ചക്കാരായസമുദായഅംഗങ്ങളാണ്ഈകലാരൂപംഅവതരിപ്പിക്കു

ന്നത്. സംഘകാലേത്താളം പഴക്കമുള്ളതാണ്ഈ കലാരൂപത്തി�ന്റയും േവലസമുദായത്തി

�ന്റയും പാരമ്പര്യം. േവലൻപാട്ടിൽ നിറയുന്ന വംേശാല്പത്തിക്കഥകളും സാമുദായിക പ്രവർ

ത്തികളും ഇതി�ന്റ പ്രാക്തനത�യഅടയാള�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. സംഘകാല�ത്തതിണസങ്കല്പ

ങ്ങളിൽകുറുഞ്ചിത്തിണയി�ല മന്ത്രവാദിയാണ് േവലൻ. കൂടാ�തസംഘകാലം മുതൽഇേങ്ങാ

ട്ട് േക്ഷത്രാചാരങ്ങളിൽശ്രീേകാവിലിന് പുറത്തുള്ളആചാരങ്ങളിലുംഅനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും േവല

സമുദായത്തിന് കൃത്യമായസ്ഥാനംത�ന്നയുണ്ടായിരുന്നു. അടവി, പള്ളിപ്പാനതുടങ്ങിയ േക്ഷ

ത്രാചാരങ്ങൾക്കും ചാറ്റ്, ചാഴിവിലക്ക്, മുേറാത്ത് തുടങ്ങിയ അചാരങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നതും

ഇേപ്പാൾ ചിലയിടങ്ങളി�ലങ്കിലും നടത്തുന്നതും േവലന്മാരാണ്.

കഥ

േവലസമുദായത്തി�ന്റ വംേശാല്പത്തികഥകളും പിണിതീർ�ത്താഴിക്കൽപാട്ടുമാണ് തുള്ളലിന്

പ്രധാനമായും പശ്ചാത്തലമായി പാടുന്നത്. പൂം കുറവനായും പൂം കുറത്തിയായും അടവിയിൽ

പാർവതിയും പരേമശ്വരനും നടക്കുേമ്പാൾആനയു�ട േവഷംസ്വീകരിച്ച് ഗജമുഖനായ ഗണപ

തിക്ക് ജന്മംനല്കിയതും ഗണപതിയു�ട കരച്ചിലും കുസൃതികളും കണ്ട പരമശിവൻ മഹാഭാരത

കഥപറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നരംഗവുംപറഞ്ഞാണ്പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽആരംഭിക്കുന്നത്. പാർ

വതിയു�ടയും പരമശിവ�ന്റയും േവഷം�കട്ടിയവർ തുള്ളുകയും പാട്ടുകാർ മഹാഭാരതകഥ തുടി

�കാട്ടിപ്പാടുകയും �ചയ്യുന്നു. വംേശാല്പത്തിക്കഥയിൽ പാടുന്ന പാട്ടിന് പുരാണത്തി�ല അമൃത

മഥനം കഥയിൽനിന്ന് കുറച്ചു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദുർവാസാവി�ന്റ ശാപത്താൽ വാർദ്ധക്യംബാധിച്ച േദവന്മാർ ശാപേമാക്ഷത്തിനായി

അമൃത് ലഭിക്കുന്നതിന് പാലാഴികടയുന്നു. അമൃത് കിട്ടിയഅസുരന്മാരിൽ നിന്ന്അത് തിരി�ക

എടുക്കുന്നതിനായി മഹാവിഷ്ണു േമാഹിനി േവഷധാരിയായി �ചന്ന് അമൃത് �കക്കലാക്കുന്നു.
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അമൃത് തട്ടി�യടുത്തത് മഹാവിഷ്ണുവാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അസുരന്മാർ അേദ്ദഹത്തി�ന

തി�ര ആഭിചാരപ്രവർത്തി�ചയ്തു. ആഭിചാരം ഏറ്റ മഹാവിഷ്ണുവി�ന രക്ഷിക്കുന്നതിനായി

േദവന്മാർ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. അതിനായി ആദ്യം സുബ്രഹ്മണ്യ�ന�ക്കാണ്ട് രാശിവപ്പിച്ച് േനാ

ക്കി. േവല�നവിളിച്ചുവരുത്തി, അവ�ന്റ കാർമികത്വത്തിൽ േവണം ആഭിചാരേദാഷം തീർ

ക്കാ�നന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് േദവന്മാർ േവല�ന തിരഞ്ഞിറങ്ങി�യങ്കിലും

ക�ണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ നാരദ�ന്റ സഹായേത്താ�ട �കലാസത്തി�ലത്തി ശി

വ�ന കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. േവല�ന ആഭിചാരേദാഷപരിഹാരത്തിനായി അയക്കാ�മന്ന്

ശിവൻഅറിയിക്കുകയും �ചയ്തു. ശിവൻ േവല�ന്റയുംപാർവതി േവലത്തിയു�ടയും േവഷത്തിൽ

പാലാഴിയിൽ �ചന്ന് ആഭിചാര�മാഴിക്കൽ പ്രവൃത്തി�ചയ്തു തുടങ്ങി. ശിവൻ തുടി�കാട്ടിപ്പാടി

യേപ്പാൾ മഹാവിഷ്ണു ഉണരുകയും പിണിേദാഷം തീർക്കാൻ അനുവാദം നല്കുകയും �ചയ്തു.

തുടർന്നു േദാഷം തീർത്തു�വന്ന് കഥ. അങ്ങ�നയാണ് േദവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കുമുണ്ടാകുന്ന

േദാഷങ്ങൾ തീർക്കാൻഓതുകയും ചാറ്റുപ്രവർത്തികൾ �ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നതിനുള്ളഅവകാ

ശം േവലന് കിട്ടി�യന്നാണ് പാട്ടിലൂ�ട പറയുന്നത്.

തന്നുടമ്പു പറിച്ച േവല�നയമ്പിേനാടു പടച്ചേത

മങ്ക പാർവതി ത�ന്റ മാർവിടമമ്പിേനാടു പറിച്ചവൻ

മങ്കയിവൾ േവലത്തി�യന്നരുൾ �ചയ്തുപിന്നിൽ നിറുത്തിനാൾ

പിന്നിലങ്ങു നടപ്പതിന്നിനി ആരി�തന്നുനിനച്ചവൻ

പി�ന്നയങ്ങുപണിഞ്ഞുഭൂതഗണ�ത്തയും പിറമാടിയായ്

േവ�ലടുത്തഷഡാനന�ന്നാരുേവൽ നല്കിയ കാരണം

േവല�നന്നുപുകഴ്ത്തി േദവകൾ വാനിൽ നിന്നവ�രാ�ക്കയും

മഹാവിഷ്ണുവിന് ബാധിച്ച പിണി തീർ�ത്താഴിക്കാൻ േവലേവഷം�കട്ടിയ ശിവൻ ഉപേയാഗിച്ച

പൂക്കളി�ലാന്നായിരുന്നു പൂവാംകുറുന്തില. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പ്രധാന�പ്പട്ട പൂവ് ഉപേയാഗിച്ചതു

�കാണ്ടാവാം തുള്ളലിന് പൂവാംകുറുന്തിലത്തുള്ളൽഎന്ന േപരുവീണത്.

നാരങ്ങാനത്തിന് സമീപ�ത്ത കാരിമുറ്റം സ്വേദശിയായ േവലായുധനാശാനാണ് ഇന്ന്

ഈ കലാരൂപത്തി�ന്റ വക്താവ്. ഇേദ്ദഹത്തിന് പൂർവികരിൽനിന്നു പകർന്നു കിട്ടയതാണ്

ഈ കലാരൂപം. സാമുദായികമായി േഗാത്രപരമായി പൂർവികർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന നൂറ്റാണ്ടു

കൾ പഴക്കമുള്ള വാേദ്യാപകരണങ്ങളും ഇേദ്ദഹത്തി�ന്റ �കവശം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർവി

കർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആറന്മുള പാർഥസാരഥി േക്ഷത്രം, ശബരിമല മാളികപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങ

ളിൽ കുല�ത്താഴിലായ േവലൻപാട്ടും പറ�കാട്ടിച്ചാറ്റും കണ്ണുംേദാഷം അകറ്റലും അമ്പലപ്പുഴ

യിൽപള്ളിപ്പാനയും മറ്റും നടത്തിവന്നവരാണ്. ആപിന്തുടർച്ച േവലായുധനാശാനും ഇന്നുംതു

ടർന്നു േപാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങ�ന�യാക്കാ�ണങ്കിലുംഈകലാരൂപം ഇന്ന് നാശത്തി�ന്റ വക്കി

ലാണ്. സാമുദായിക ആചാരം േപാ�ല നടത്തിയിരുന്നഈ കലാരൂപത്തിന് പിന്മുറക്കാർ

വലിയ പ്രാധാന്യം �കാടുക്കാത്തത്ഈ കലാരൂപത്തി�ന്റ നിലനില്പി�ന കാര്യമായി ബാധി

ക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു സമുദായത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യവും േഗാത്രസ്മൃതികളും ജീവിതരീതികളുമാണ്

നഷ്ടമാകുന്നത്.
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ജേലാപരിതലത്തി�ല ഉട�ലഴുത്തുകൾ

വി. ലിസി മാത്യു

മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, പയ്യന്നൂർ േകന്ദ്രം

‘േകാട്ടംവിട്ട�ത’ന്ന് ഖ്യാതിേനടിയ േകാട്ടയം കഥകളി�ലആമുഖേശ്ലാകങ്ങളിൽ കഥകളിയു�ട

വികാസചരിത്രത്തി�ല നിർണായക മുഹൂർത്തങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്.

കണ്ണൂരി�ന്റ പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലായി നില�കാണ്ടിരുന്ന പുരാതന നാട്ടുരാജ്യമായ േകാട്ടയ

ത്തിന് േകരളത്തി�ന്റ ക്ലാസിക് കലാരൂപമായ കഥകളിയിൽ വലിയസ്വാധീനം �ചലുത്താൻ

കഴി�ഞ്ഞന്നത് അതിശയകരമായി േതാന്നിേയക്കാം. കാരണം, �തയ്യത്തി�ന്റയും തിറകളു

�ടയും നാടായ ഉത്തരേകരളത്തിൽ കഥകളിക്ക് നിലവിൽ പ്രചാരം കുറവാണ്. കാവി�ല

അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വാ�മാഴിവഴക്കങ്ങൾക്കും പ്രാേദശികജനത പ്രാമുഖ്യം �കാടുത്തതു�കാ

ണ്ടാവാം ഇങ്ങ�ന സംഭവിച്ചത്. സമൂഹത്തി�ല ബഹുതലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങ�ള, വിേശഷിച്ചു

സാധാരണക്കാ�ര, കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ട് �തയ്യങ്ങളും ഇതര നാേടാടി ആവിഷ്കാരങ്ങളും

അരങ്ങ് നിറയുന്നു. സാഹിത്യവും സംഗീതവും അഭിനയവും മാത്രമല്ല, അനുഷ്ഠാനവശങ്ങ

ളും കൂടിേച്ചർന്നേപ്പാൾ �തയ്യംേപാലുള്ള കലകൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളി�ല സാമാന്യജനങ്ങളു�ട

സഹൃദയത്വ�ത്ത—ആത്മീയമായും ആന്തരികമായും—തൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്ന ആസ്വാദനവഴിക

ളായി മാറി. എന്നാൽ, ഒരുകാലത്ത് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ന്റയും േക്ഷത്രകലകളു�ടയും

കാര്യത്തിൽ ഉത്തരേകരളം സമ്പന്നമായിരുന്നു�വന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യ�പ്പടുത്തുന്നു. കണ്ണൂരി

നടുത്തുള്ള ഏഴിമലയി�ല മൂഷകവംശരാജാക്കന്മാ�രക്കുറിച്ച് അവരു�ട സദസ്യനായിരുന്ന

അതുലൻ രചിച്ച മൂഷകവംശം മഹാകാവ്യം ഇതിനു �തളിവാണ്.

ആര്യാധിനിേവശകാലത്ത് സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട വിഖ്യാതഗ്രാമങ്ങളാണ് �പരി�ഞ്ചല്ലൂരും

പയ്യന്നൂരും. പില്ക്കാലത്ത് ഈ രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളും സാംസ്കാരികരംഗത്ത് ഏ�റ ശ്രദ്ധിക്ക�പ്പ

ട്ടു. ആര്യസംസ്കൃതിയു�ട സ്വാധീനഫലമായിട്ടാവാം, ഇവി�ടയുള്ള നിരവധി േക്ഷത്രങ്ങളിൽ,

ആചാരത്തി�ന്റ ഭാഗമായി, ഇേപ്പാഴും സജീവമായി കൂത്തുനടത്തുന്നുണ്ട്. �കാട്ടിയൂർേക്ഷത്ര

ത്തിൽ ഇടവത്തി�ല വിശാഖം മുതൽ 25 ദിവസവും മാടായിക്കാവിൽ ചിങ്ങം 30 മുതൽ തുലാ

സംക്രമംവ�രയും തളിപ്പറമ്പ് ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ ചിങ്ങം ഒന്നുമുതൽ 45 ദിവസവും പയ്യന്നൂർ
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സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ വൃശ്ചികം 1 മുതൽ 15 ദിവസവും കരി�വള്ളൂർ മഹാേദവേക്ഷ

ത്രത്തിൽ കന്നി 30 മുതൽ 30 ദിവസവുമാണ് കൂത്തു നടത്തുന്നത്. ചാക്യാൻമാർവന്ന് അനു

ഷ്ഠാനവിധിയനുസരിച്ചു കൂത്തുനടത്തുേമ്പാൾ അത് ദൃശ്യകലകേളാട് ഇന്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ

പുലർത്തിയിരുന്ന മേനാഭാവം �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണനാട്ടത്തി�ന്റയും രാമനാട്ടത്തി�ന്റയും

ചുവടുപിടിച്ച് കഥകളി രൂപ�പ്പട്ടേപ്പാൾസവിേശഷമായആകലാരൂപം ഉൾ�ക്കാള്ളാനുംആ

േമഖലയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നല്കാനും വടക്കൻ േകരളത്തിനുകഴിഞ്ഞത് കലേയാ

ടുള്ളഅഭിനിേവശം �കാണ്ടാണ്.

�കാല്ലവർഷം 829-ൽ ഗീതേഗാവിന്ദ�ത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കി േകാഴിേക്കാട് മാനേവദരാ

ജാവ് കൃഷ്ണഗീതി എന്ന ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യം രചിച്ച് രംഗാവതരണത്തിന് ഉതകും വിധത്തിൽ

ചിട്ട�പ്പടുത്തി കൃഷ്ണനാട്ടം എന്നേപരിൽഅവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം, കാളിയമർദ്ദനം, രാ

സക്രീഡ, കംസവധം, സ്വയംവരം, ബാണയുദ്ധം, വിവിദവധം, സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം എന്നിങ്ങ

�ന എട്ടുഭാഗങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ച കൃഷ്ണനാട്ട�ത്ത േകരളീയമായആദ്യ�ത്ത നൃത്തനാടകം

എന്നുപറയാം. �താപ്പിമദ്ദളം, ശുദ്ധമദ്ദളം, േചങ്ങില എന്നിവയാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന് വാദ്യങ്ങ

ളായി ഉപേയാഗിച്ചത്. ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ മാത്രമായി ഈ കലയു�ട അവതര

ണം ഒതുങ്ങിേപ്പായി.

കൃഷ്ണനാട്ട�ത്തക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ�കാട്ടാരക്കരതമ്പുരാൻകലാകാരന്മാ�രത�ന്റനാട്ടിേലക്ക്

അയച്ചുതരണ�മന്ന് മാനേവദരാജാവിേനാട് ആവശ്യ�പ്പട്ടു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനാട്ടം ആസ്വദി

ക്കാൻ �വഭവമുള്ളവർ �കാട്ടാരക്കരയിലി�ല്ലന്നുപറഞ്ഞ് അേപക്ഷ മാനേവദൻ നിരസിച്ചു.

സ്വാഭാവികമായും �കാട്ടാരക്കരതമ്പുരാന് വാശിയുണ്ടായി. േക്ഷത്രങ്ങളും �കാട്ടാരങ്ങളും നാടി

�ന്റ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷ�ത്ത രൂപ�പ്പടുത്തിയിരുന്ന അക്കാലത്ത് കലാ�പതൃകം രാ

ജാവി�ന്റ അഭിമാനമാനകംകൂടിയായിരുന്നു. അതിനാൽ �കാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ പുത്രകാ

േമഷ്ടി, സീതാസ്വയംവരം, വിച്ഛിന്നാഭിേഷകം, ഖരവധം, ബാലിവധം, േതാരണയുദ്ധം,േസതുബ

ന്ധനം, യുദ്ധം എന്നിങ്ങ�നഏട്ടു ഭാഗങ്ങളായി രാമനാട്ടം എന്ന േപരിൽ രാമായണ�ത്ത േവ

ദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കൃഷ്ണനാട്ട�ത്തേപ്പാ�ല രാമായണ�ത്തഎട്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചതും

കംസവധം, വിവിദവധം എന്നീഭാഗങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഖരവധം, ബാലിവധം എന്നീ രണ്ടു

വധങ്ങ�ളഉൾ�പ്പടുത്തിയതും മാനേവദരാജാവിേനാട് �കാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാനുേതാന്നിയവാ

ശിയു�ട ബഹിർസ്ഫുരണമായി കാണുന്നവരുണ്ട്. രാമനാട്ടത്തിൽ മണിപ്രവാളത്തിനാണ് പ്രാ

ധാന്യംഏ�റയുള്ളത്. ആ മണിപ്രവാളമാക�ട്ട ഗുണസമ്പുഷ്ടമായിഅനുഭവ�പ്പട്ടതുമില്ല. അതു

�കാണ്ടാണ് ‘തമ്പുരാൻമണിപ്രവാള�ത്തചിത്രവധം �ചയ്തു’�വന്ന്പില്ക്കാലത്ത് ഉള്ളൂരിന്അഭി

പ്രായ�പ്പേടണ്ടിവന്നത്.

പരിമിതികേള�റയുള്ള ആവിഷ്കാരമായിരു�ന്നങ്കിലും കഥകളിയു�ട പൂർവരൂപമായി

കണക്കാക്കുന്നത് രാമനാട്ട�ത്തയാണ്. രാമനാട്ട�ത്ത കഥകളിയാക്കിമാറ്റിയത് േകാട്ടയ

ത്തുതമ്പുരാനാണ്. േകരളീയരു�ട തനതുകലാരൂപമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പടുന്ന കഥകളിയ്ക്ക്

സാഹിത്യം, സംഗീതം, േവഷവിധാനം, അഭിനയരീതി എന്നിങ്ങ�നയുള്ളകാര്യങ്ങളിൽഅേദ്ദ

ഹം ചിട്ട നല്കി. “നിയമാനുസൃതരീതിക്ക് കഥക�ളഴുതി രസതാളവലയത്തിനുള്ളിൽ നടന്മാ

�ര നിബദ്ധരാക്കി ദുഃസ്വാതന്ത്ര്യം നിേരാധിച്ച് കഥകളിയു�ട തനി പ്രൗഢി നിലനിർത്തിയത്

േകാട്ടയംരാജാവാ”�ണന്ന് കഥകളിപ്രകാരത്തിൽ പന്നിേശ്ശരി നാണുപിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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അതിന് തമ്പുരാ�നസഹായിച്ചത് േസനയി�ല കുപ്പിണിേമധാവിയായിരുന്ന ചാത്തുപ്പണിക്ക

രാണ്. കഥകളിയി�ല പതിഞ്ഞപദം പണിക്കരു�ട സംഭാവനയാണ്. ക്രിസ്തുവർഷം 1665-

നും 1725-നും ഇടയിലാണ് േകാട്ടത്തുതമ്പുരാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് (നായർ

എം. �ക. �ക., 1990, കഥകളി. പുറം 33). േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാ�ന്റ മരണേശഷം ചാത്തുപ്പണി

ക്കർ കല്ലടിേക്കാടു താമസിച്ചു�കാണ്ട് കളരിയും കളിേയാഗവും നടത്തി. തമ്പുരാനും പണിക്ക

രും േചർന്ന് ചിട്ട�പ്പടുത്തിപരിശീലിപ്പിച്ചകഥകളിസമ്പ്രദായം ‘കല്ലടിേക്കാടൻവഴി’എന്നാണ്

ഇേപ്പാഴും അറിയ�പ്പടുന്നത്.

ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം, കിർമീരവധം, നിവാതകവചകാലേകയവധം എന്നി

വയാണ് േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാ�ന്റ ആട്ടക്കഥകൾ. കഥകളി അഭ്യസിക്കുന്നവർ ഇേപ്പാഴും ഈ

നാലു കൃതികൾ ത�ന്നയാണ് ചിട്ട�പ്പടുത്തി പരിശീലിക്കുന്നത്. ഇവ നാലും വശമാക്കിയാൽ

മേറ്റതുകഥയുംഅവതരിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാവുന്നേതയുള്ളു�വന്നാണ് വിശ്വാസം. േകാട്ടയം തമ്പു

രാ�ന്റ അമ്മ മക�ന്റ രചനക�ള—ആടാനും പാടാനുമുള്ള മികവി�ന മുൻനിർത്തി—വിലയി

രുത്തിയ കഥയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരമുണ്ട്.

കഥകളി ചടങ്ങുകൾക്ക് നിയതമായ ചട്ടക്കൂടുണ്ടാക്കിയത് േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാനാണ്.

കഥാരംഭത്തിനുമുമ്പ് ഔചിത്യമുള്ള പൂർവ്വരംഗം ആവിഷ്കരിച്ചത്ഈ േമഖലയിൽ അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ പ്രധാനസംഭാവനയാണ്. അഭിേനതാക്കൾക്കുപുറ�മ അണിയറക്കാർക്ക് അവരു�ട

കഴിവ് േവദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പൂർവ്വരംഗം. കഥകളി വാദ്യങ്ങളായ

�ചണ്ട, മദ്ദളം, േചങ്ങില, �കമണി എന്നിവ ഉപേയാഗിച്ച് നടത്തുന്ന േകളി�കാട്ടാണ് കഥക

ളിയു�ട പ്രാരംഭ ചടങ്ങ്. ശുദ്ധമദ്ദളം അഥവ അരങ്ങ് േകളി എന്നറിയ�പ്പടുന്നഅടുത്ത ചടങ്ങ്

മദ്ദളം ഉപേയാഗിച്ചുള്ള വാദ്യേമളമാണ്. മൂന്നാമ�ത്ത ചടങ്ങായ േതാടയം കഥകളി കലാകാ

രന്മാർ േവദിയിൽ വന്നുനടത്തുന്നഈശ്വരവന്ദനമാണ്. േതാടയത്തിനുേശഷം വന്ദനേശ്ലാക

ങ്ങൾആരംഭിക്കുന്നു. പുറപ്പാട് േവഷക്കാർ വന്ന് കലാശം എടുത്ത് രംഗം വിട്ടാൽ േമളക്കാരും

പാട്ടുകാരും േചർന്ന് േമളപ്പദം ആരംഭിക്കുന്നു. ‘മഞ്ജുതര’യടക്കമുള്ളഎട്ട് ചരണങ്ങൾഎട്ടുവ്യ

ത്യസ്ത രാഗങ്ങളിൽആലപിക്കുന്നഈചടങ്ങ്ആരംഭിച്ചത് േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാനാണ്.

രംഗാവതരണത്തിന് മുേന്നാടിയായി ഇരുപ�ത്താന്നാം അഷ്ടപദിയായ മഞ്ജുതര കട

ന്നുവന്നതി�നക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കഥകളിയു�ട അരേങ്ങറ്റദിവസം

ത�ന്റ ഗുരുവി�ന േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. വന്ദനേശ്ലാകം ആരംഭിച്ച സമ

യത്ത് േകാവിലകത്തി�ന്റ �തക്കിനിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന േഗാവിന്ദഗുരു വന്ദനേശ്ലാകം

ആലപിച്ചേപ്പാൾഉണരുകയും ‘േഗാവിന്ദമാദ്യം ഗുരും’എന്നുേകട്ട്അത്യധികംസേന്താഷിക്കുക

യും �ചയ്തു. ശിഷ്യ�ന്റഗുരുഭക്തിയു�ടആഴം മനസ്സിലാക്കിയഅേദ്ദഹം േവദിയിേല�ക്കത്താൻ

തിടുക്ക�പ്പട്ടു. ഗുരുവി�ന്റ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സമാേവണ്ട എന്നുകരുതിയ ആേരാ േഗാവണിപ്പ

ലകഅടച്ച് �കാളുത്തിട്ടിരുന്നതിനാൽഅേദ്ദഹത്തിന് ഉേദ്ദശിച്ചസമയത്ത് േവദിയി�ലത്താൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. വാതിൽ തുറപ്പിച്ച് എത്തിയേപ്പാേഴക്കും കളിയരങ്ങിൽ പുറപ്പാടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

നിറകണ്ണുകേളാ�ട ശിഷ്യ�ന ആലിംഗനം�ചയ്ത് ഗുരു �വകിേപ്പാ�യങ്കിലും മംഗളാചരണ

ത്തിൽ ത�ന്റ വക�യന്ന നിലയിൽ മഞ്ജുതര പാടി. ഗുരുനാഥ�ന്റ ആശിസ്സിനുേവണ്ടി അന്നു

മുതൽ കളിേയാഗത്തിന് മഞ്ജുതരആലപിക്കണ�മന്ന് തമ്പുരാൻ കല്പിച്ചു.

േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാ�ന്റ ജീവിതകാലേമാ ആട്ടക്കഥാരചന നടത്തിയ കാലഘട്ടേമാ
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ഏതാ�ണന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള സൂചനകൾ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകളിലില്ല.

എന്നാൽ പൂർവ്വരംഗത്ത് ഉപേയാഗിക്കുന്ന വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളിലും കവിപ്രശസ്തിയിലും മറ്റും

ആട്ടക്കഥാകർത്താവി�നക്കുറിച്ച് സവിേശഷമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

ഇക്കാര്യങ്ങൾമുൻനിർത്തി നിരവധിഐതിഹ്യങ്ങൾപ്രചാരത്തിലുണ്ട്. യുക്തിയു�ടയും വിശ്വാ

സ്യതയു�ടയും പിൻബലം കുറവാ�ണങ്കിലും ഈഐതിഹ്യങ്ങൾ വടക്കൻേകരളത്തി�ന്റയും

കഥകളിയു�ടയും നിർണ്ണായകമായ ചരിത്രഘട്ട�ത്തഅടയാള�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.

അസ്തി സ്വഹസ്താർജ്ജിതവീര്യധാമ്നാം

ശസ്താ ഹരിശ്ചന്ദ്രകുേലാത്ഭവാനാം

പൃഥ്വീപതീനാം പുരളീതിനാമ്നാ

പുരീ പുരാരാതിനിേഷവകാണാം.

ശ്രീമാനനർഘഗുണശാലിതയാ നൃപാണാം

ഭൂഷായിേതാ നിജകരാത്തസമസ്തേതജാഃ

കാമപ്രദാനമിതകല്പമഹീരുഹഃ സ

ചിന്താമണിർജയതി േകരളവർമ്മനാമാ.

തദനന്തരേജന നിർമ്മിതം

തദിദം പാണ്ഡുഭുവാം കഥാമൃതം

സ്വദേത സ്വദതാം ദയാലേവ

യദുനാഥാംഘ്രിസമർപ്പിതാത്മനാം.

എന്നിങ്ങ�നയുള്ളആമുഖേശ്ലാകങ്ങളിൽ വടക്കൻ േകരളത്തി�ന്റയും േകാട്ടയം രാജവം

ശത്തി�ന്റയും ചരിത്രം സൂചിതമാകുന്നുണ്ട്. വീരയശസ്സുള്ളവരും ഹരിശ്ചന്ദ്രരാജാവി�ന്റ വംശ

ത്തിൽ ജനിച്ചവരും ത്രിപുരാന്തകനായ ശിവ�ന േസവിക്കുന്നവരുമായ രാജാക്കൻമാരു�ട പു

രളി എന്ന രാജധാനി സർേവ്വാല്കർേഷണ വർത്തിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഇവി�ട പരാമർശി

ക്കുന്ന ഹരിശ്ചന്ദ്രരാജാവ് തീർച്ചയായും വടക്കൻേകരളത്തി�ല പ്രബലനായ ഭരണാധികാരി

യാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ‘േയഷാം വംേശ സമജനി ഹരിശ്ചന്ദ്രനാമാ നേരന്ദ്ര’

എന്ന് േകാകിലസേന്ദശത്തിൽ ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇേത രാജാവി�നത

�ന്നയാണ്. ഹരിശ്ചന്ദ്രരാജാവി�നക്കുറിച്ചുള്ള ഒേട്ട�റ കഥകൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നുണ്ട്.

േകരേളാല്പത്തിയിൽ ഇരുപതാമ�ത്ത �പരുമാളായി വർണ്ണിക്ക�പ്പടുന്ന ഹരിശ്ചന്ദ്ര�പരുമാ

ളാണ് പുരളിമലയിൽഹരിശ്ചന്ദ്രൻേകാട്ട പണികഴിപ്പിച്ചത്. പുരളീശൻഅഥവാ പുരളിരാജാവ്

എന്നറിയ�പ്പട്ടഈരാജാവി�ന്റഅനന്തരപരമ്പരകളുംപുരളിരാജാക്കൻമാർഎന്നാണ്അറി

യ�പ്പട്ടത്.

കരബലം�കാണ്ടു േനടിയ പ്രഭാവഗുണമുള്ളവൻ എന്ന വർണ്ണനക്കിണങ്ങുന്ന മട്ടിലാണ്

പുരളി രാജവംശത്തി�ന്റ ഉല്പത്തി�യക്കുറിച്ചള്ള ഐതിഹ്യമുള്ളത്. ഒരിക്കൽ ശത്രുക്കളു�ട

ശക്തമായ ആക്രമണമുണ്ടായ സമയത്ത് േകാലത്തിരി രാജാവ് �സന്യേശഖരണം നട

ത്താൻ ഒരു ക്ഷത്രിയ�ന അേന്വഷിച്ചു. പുരളിമലയിൽ ആയുധാഭ്യാസികളും പ്രഗത്ഭരുമായ
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ചിത്രം 1: മുഴക്കുന്നി�ല പിണ്ടാലിക്കളരി

രണ്ടുേപരു�ണ്ടന്നറിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം അവ�ര സമീപിച്ച് സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു. മ�റ്റാരാളു�ട

കീഴിൽ �സന്യേസവനം നടത്തുന്നത് അഭിമാനകരമ�ല്ലന്നും ആവശ്യ�മങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര

നിലയിൽ സഹായിക്കാ�മന്നും അവർ അറിയിച്ചു. അതനുസരിച്ച് പുരളിമലയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള

പ്രേദശങ്ങൾേചർന്നപുറനാട്ടുകരയിൽസ്വതന്ത്രവാഴ്ചനടത്തുവാൻ േകാലത്തിരിഅവ�രഅനു

വദിച്ചു. പുറനാട്ടുകര, പുറാട്ടര, പ്രാട്ടര എന്നീ േപരുകളി�ലാ�ക്ക പില്ക്കാലത്ത് അറിയ�പ്പട്ടത്

ഈ രാജവംശമാണ്. ഇവരു�ട കീഴിൽ പന്തീരായിരം പടയാളികൾേചർന്ന ഒരു �സന്യം

‘പ്രാട്ടര പന്തീരായിരം’ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധമായി. ഇവർക്കു പരിശീലനം നല്കിയത് നമ്പീ

ശൻമാരായ പിണ്ടാലിഗുരുക്കൻമാരാണ്. മുഴക്കുന്നിൽ പിണ്ടാലിക്കളരി ഇേപ്പാഴും ഉണ്ട്.

േകാട്ടയം തമ്പുരാന് ആട്ടക്കഥ രചിക്കാൻ തക്കതായ പ്രതിഭയും ഭാഷാവ്യുല്പത്തിയും ലഭി

ച്ചതിനുപിന്നിൽ കുമാരധാരയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒരു ഐതിഹ്യം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ

ഹരിശ്ചന്ദ്രരാജാവുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തിയാണ് നാട്ടു�മാഴികളിൽഈകഥക്ക് കൂടുതൽപ്രചാ

രമുള്ളത്. സാമൂതിരി രാജാവ് മരണമടഞ്ഞസമയത്ത് അനുേശാചനമറിയിച്ചു�ചല്ലാൻ മറ്റാരു

മില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അല്പബുദ്ധിയായ ഒരു കുമാര�ന േകാവിലക�ത്ത അമ്മ പറഞ്ഞയച്ചു.

േകാവിലകത്തു�ചന്ന് ‘മയാ കിം കർത്തവ്യം’ എന്നു േചാദിക്കണ�മന്നും ചട്ടം�കട്ടി. േപാ

കുന്നവഴിയിൽ േചാദിേക്കണ്ട കാര്യം കുട്ടി പലതവണ ആവർത്തിച്ചുപഠി�ച്ചങ്കിലും അവി�ട

എത്തിയേപ്പാൾ ‘മയ കിം കർത്തവ്യം’ എന്നാണു പറഞ്ഞുേപായത്. േചാദ്യം േകട്ട തമ്പുരാൻ
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ചിത്രം 2: കുമാരധാര

‘ദീർേഘാച്ചാരണം കർത്തവ്യം’ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ് കുട്ടി�യ മടക്കി. വിവരമറിഞ്ഞ് അമ്മ

ക്ക് ലജ്ജയും വ്യസനവുമുണ്ടായി. അപമാനഭാരം താങ്ങാനാവാ�ത പുരളിമലയിൽനിന്നും

ഒഴുകിവരുന്ന കുമാരധാര എന്നറിയ�പ്പടുന്നനീ�രാഴുക്കിൽ അമ്മ കുട്ടി�യ ഉേപക്ഷിച്ചു. കു

മാരധാരയി�ല ഔഷധഗുണമുള്ള ജലത്തിൽ കിടന്നാൽ സവിേശഷസിദ്ധികളുണ്ടാകു�മന്ന്

ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ദിവസം മുഴുവൻ �വള്ളത്തിൽ കിടന്ന

കുട്ടി സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ �ചല്ലുന്നതുേകട്ട് വഴിേപാക്കർ ആ വിവരം �കാട്ടാരത്തിൽ അറി

യിക്കുകയും �കാട്ടാരത്തിൽനിന്ന് അവ�ന കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപാകാൻ ആൾക്കാർ എത്തുകയും

�ചയ്തു. എന്നാൽ ത�ന്ന േവദനിപ്പിച്ച േകാവിലകേത്തക്ക് തിരി�ക േപാകാൻ കൂട്ടാക്കാ�ത

കുട്ടി പുരളിമലകയറി ഹരിശ്ചന്ദ്ര�പരുമാളായിമാറി.

േകാട്ടയം രാജാവി�ന്റ വന്ദനേശ്ലാകങ്ങളിൽപരാമർശിക്ക�പ്പടുന്നഈശ്വരൻമാർ മുഴക്കു

ന്നി�ല ദുർഗ്ഗയും �കാട്ടിയൂർ�പരുമാളും േപാർക്കലിയും ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണ്.

സ്ഫടികധവളഭാസം ഫുല്ലകന്ദാഭഹാസം

കനകഗിരിശരാസം കല്മഷധ്വാന്തഹംസം

വിഹിതപുരനിരാസം വാങ്മയീതീരവാസം

ഭജതബഹുവിലാസം ബാലചന്ദ്രാവതംസം.

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സ്ഫടികധവളേശാഭയുള്ളവനും ത്രിപുരാന്തകനും വാങ്മയീതീരവാസിയു
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മായ �കാട്ടിയൂർ �പരുമാ�ള സ്തുതിക്കുന്നു. ബാവലിപ്പുഴയാണ് വാങ്മയീതീരം. �കാട്ടിയൂർ

േക്ഷത്രത്തിനുമുമ്പിലൂ�ട ഒഴുകുന്ന ബാവലിപ്പുഴ കടലിേനാടടുക്കുേമ്പാൾ വളപട്ടണംപുഴയായി

പരിണമിക്കുന്നു. േതാറ്റംപാട്ടുകളിലുംഞാറ്റുപാട്ടുകളിലും വളപട്ടണംപുഴ�യ �നയ്യാർഎന്നുവി

േശഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. �കാട്ടിയൂർ േക്ഷത്രത്തി�ല പൂജാസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന �നയ്യ്

ഒഴുകി �വള്ളത്തിൽ കലരുന്നതു�കാണ്ടാണ് ഈ പുഴയ്ക്ക് �നയ്യാർ എന്ന വിളിേപ്പര് ലഭിച്ചത്.

േകാട്ടയം രാജാക്കന്മാരു�ട ഇഷ്ട�ദവമാണ് �കാട്ടിയൂരപ്പൻ.

ചിത്രം 3: േകാട്ടയം േകാവിലകം അവശിഷ്ടങ്ങൾ

മാതംഗാനനമബ്ജവാസരമണീം

േഗാവിന്ദമാദ്യം ഗുരും

വ്യാസം പാണിനിഗർഗ്ഗനാരദകണാ-

ദാദ്യാൻ മുനീന്ദ്രാൻബുധാൻ

ദുർഗ്ഗാഞ്ചാപി മൃദംഗ�ശലനിലയാം

ശ്രീേപാർക്കലീമിഷ്ടദാം

ഭക്ത്യാ നിത്യമുപാസ്മേഹസപദി നഃ

കുർവ്വന്ത്വമീ മംഗളം.

എന്ന പ്രസിദ്ധേശ്ലാകത്തിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി, ഗുരു േഗാവിന്ദശാസ്ത്രികൾ, വ്യാസൻ, പാ

ണിനി, ഗർഗൻ, നാരദൻ, കണാദൻ, മൃദംഗ�ശേലശ്വരിയായ ദുർഗ, േപാർക്കലി എന്നിവ



8. ജേലാപരിതലത്തി�ല ഉട�ലഴുത്തുകൾ 71

�രയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. േകാട്ടയം രാജാക്കന്മാരു�ട ഇഷ്ടേദവതയായിരുന്നു േപാർക്കലിഭഗ

വതി. മൃദംഗ�ശേലശ്വരേക്ഷത്രത്തിേനാടുേചർന്ന് േകാട്ടയം അഥവാ പഴശ്ശിേക്കാവിലകത്തി

�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇേപ്പാഴുമുണ്ട്. അടുക്കളക്കിണറും കുളവും കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. േകാ

വിലകവും േപാർക്കലീേക്ഷത്രവും ഒേര �കട്ടിടത്തിൽത�ന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്ന്ഊഹിക്കാം.

േപാർക്കലി�യ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നസ്ഥാനം മണ്ണുവീണ് നികന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഏതാനും

പടവുകളും തൂണും മാത്രേമ അവി�ട അവേശഷിച്ചിട്ടുള്ളു. പടവിറങ്ങി എത്തിേച്ചേരണ്ടിയിരുന്ന

ഗുഹാേക്ഷത്രമായിരുന്നു ഇത്. ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ പ്രതിഷ്ഠയും ഇേതാടുേചർന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവി

�ട പ്രേത്യക പൂജകൾ നടത്തിയതിനുേശഷം മാത്രേമ േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തി

നുേപായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ നരബലി നടത്തിയിരുന്നതായും പറയ�പ്പടുന്നു.

ചിത്രം 4: കമൃദംഗ�ശേലശ്വരിേക്ഷത്രം ചിത്രം 5: വിഹഗവീക്ഷണം

േകരളസിംഹ�മന്ന് പ്രസിദ്ധിേനടിയ േകാട്ടയംരാജാവായ വീരപഴശ്ശിരാജയു�ട ഉപാസ

നാമൂർത്തിയായുംഅറിയ�പ്പടുന്ന േദവിയാണ് മൃദംഗ�ശേലശ്വരി. േദവേലാകത്തുനിന്നും ഒരു

മിഴാവ് അഥവാ മൃദംഗം പറന്നുവന്നുവീണതിനാലാണ് മൃദംഗ�ശല�മന്ന േപര് ആ പ്രേദശ

ത്തിന് ലഭിച്ചത്. ശ്രീേകാവിലി�ന്റ �തക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള വാതിൽമാടത്തിൽ മിഴാവുരൂപ

ത്തിൽ േദവി സ്വയംഭൂവാ�യന്ന് ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മൃദംഗ�ശലം മലയാളത്തിൽ മിഴാ

വുകുന്നാവുകയും പിന്നീടത് േലാപിച്ച് മുഴക്കുന്നാവുകയും �ചയ്തുവേത്ര. ഇവി�ട വന്നുപ്രാർത്ഥി

ച്ചാൽ കലാസാഹിത്യാദിേമഖലകളിൽ േശാഭിക്കാനാവു�മന്നാണ് വിശ്വാസം. ഏ�റ പഴക്കമു

ള്ളഈ േക്ഷത്രംഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠനടത്തിയ നൂറ്റി�യട്ട് ദുർഗാേക്ഷ

ത്രങ്ങളി�ലാന്നാണ്. പഴശ്ശിരാജാവി�ന്റ മുൻതലമുറക്കാരനായ േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ കഥക

ളിയ്ക്കും കഥകളിസംഗീതത്തിനും നല്കിയ സംഭാവനകൾ ഇതിന് അടിവരയിടുന്നു. ‘േകാട്ടംവിട്ട

േകാട്ടയംകഥ’കൾ നാലുംഈ േക്ഷത്രപരിസരത്തുവച്ചാണ് രചിച്ചത്. േകാട്ടയംകഥകൾ മാത്ര

മല്ല ഇതര ആട്ടക്കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാഴും മാതംഗാനന�മന്നാരംഭിക്കുന്ന വന്ദനേശ്ലാ

കത്തിലൂ�ട കീർത്തിക്ക�പ്പടുന്ന മൃദംഗ�ശേലശ്വരിയു�ട സാന്നിധ്യം രംഗേവദിയിൽ നിറയു

ന്നത് യാദൃച്ഛികമ�ല്ലന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർഏ�റയുണ്ട്.

േലാഹമൂല്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ ഒന്നരേകാടി രൂപേയാളം വിലമതിക്കുന്ന, എഴുപ
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ചിത്രം 6: േക്ഷത്രക്കുളം

ത്തിരണ്ടുകിേലാഗ്രാംതൂക്കമുള്ള, പഞ്ചേലാഹവിഗ്രഹം മൂന്നുതവണ േമാഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതി�നതുടർ

ന്നുണ്ടായ ചില �വളി�പ്പടുത്തലുകളാണ് മൃദംഗ�ശേലശ്വരിേക്ഷത്ര�ത്ത അടുത്തകാലത്ത്

ജനശ്രദ്ധയിൽ �കാണ്ടുവന്നത്. േമാഷണം നടന്ന മൂന്നുസന്ദർഭത്തിലും ദിശാേബാധം നഷ്ട

�പ്പട്ട വിഗ്രഹേമാഷ്ടാക്കൾ മുഴക്കുന്നിൽ തിരി�ച്ചത്തിക്കണ�മന്ന അറിയിേപ്പാ�ട വിഗ്രഹം

വഴിയിലുേപക്ഷിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. േദവിയു�ട ശക്തിയും �ചതന്യവും �വളി�പ്പടുത്തുന്ന

കഥകൾ പ്രചാരത്തിലായേതാടുകൂടി ആ പ്രേദശേത്തക്ക് ഭക്തർ ഒഴുകി�യത്തുന്നസാഹചര്യ

മാണ് നിലവിലുള്ളത്.

മൃദംഗ�ശേലശ്വരിയു�ട അനുഗ്രഹത്താലാണ് കഥകളിക്ക് മികച്ച സ്ത്രീേവഷം ചിട്ട�പ്പടു

ത്തുവാൻ േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാന് സാധിച്ച�തന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന കഥകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

വടക്കൻേകരളത്തി�ല �തയ്യേക്കാലങ്ങളു�ട രൂപം ‘മനസ്സി�ല േതാന്നൽ’ �കാണ്ട് യാഥാർ

ഥ്യമാക്കിയത് മണക്കാടൻ കുരിക്കളാണ്. ഒറ്റ രാത്രി�കാണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് �തയ്യങ്ങ�ള കുരി

ക്കൾ വളപട്ടണംേകാട്ടയിൽ �കട്ടിയാടിച്ചു�വന്നാണ് വിശ്വാസം.

�തയ്യത്തി�ന്റ നാട്ടിലിരുന്നാണ് കഥകളിേവഷം രൂപകല്പന �ചയ്യാൻ തമ്പുരാൻ ശ്രമിച്ചത്.

ആട്ടക്കാർ പുരുഷന്മാരായതു�കാണ്ട് അവർ ധരിക്കുന്ന േവഷം �കയും മറ്റും മറഞ്ഞിരിക്കു

ന്ന തരത്തിലുള്ളതും സ്ത്രീയു�ട ആഹാര്യകാന്തിയ്ക്കിണങ്ങുന്നതുമാേവണ്ടിയിരുന്നു. ചുറ്റുപാടും

താമസിക്കുന്നസ്ത്രീകളു�ട വസ്ത്രധാരണ�ത്തഅനുകരിക്കാനും നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാ

രണം ഒറ്റമുണ്ടുമാത്രമുടുത്ത് മാറുമറയ്ക്കാ�ത നടക്കുന്നവരായിരുന്നു േകരളത്തി�ല ഭൂരിഭാഗം
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ചിത്രം 7: കഥകളി സ്ത്രീേവഷം

വനിതകളും. അരേങ്ങറ്റ ദിവസമടുത്തിട്ടും സ്ത്രീേവഷം രൂപകല്പന �ചയ്യാൻകഴിയാ�ത മനസ്സു

മടുത്ത തമ്പുരാൻ മൃദംഗ�ശേലശ്വരിേക്ഷത്രത്തിനുമുമ്പിലുള്ള കുളക്കരയിലിരുന്നു. അങ്ങ�ന

വിഷണ്ണനായിരിക്കുേമ്പാഴാണ് അേദ്ദഹം ജേലാപരിതലത്തിൽ ഒരുസ്ത്രീരൂപം നിഴൽേപാ�ല

കണ്ടത്. മൃദംഗ�ശേലശ്വരി കഥകളിേവഷത്തിൽ തമ്പുരാ�ന്റ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു�വന്നാ

ണ് നാട്ടുഭാഷ്യം സാക്ഷ്യ�പ്പടുത്തുന്നത്. എന്തായാലും മുണ്ടും കുപ്പായവും തട്ടവുമിട്ട ആ നിഴൽ

രൂപം തമ്പുരാൻ കഥകളിയു�ട സ്ത്രീേവഷമായി തീരുമാനിച്ചു. കാച്ചിമുണ്ടും തട്ടവും കുപ്പായവുമിട്ട

ഒപ്പനേവദിയി�ല മുസ്ലീം �പൺകുട്ടിയും കഥകളി അരങ്ങി�ല സ്ത്രീേവഷവും തമ്മിൽ വലിയ

വ്യത്യാസ�മാന്നുമില്ല. േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാ�ന്റ ജീവിതകാലത്ത് ശരീരം മറച്ചുനടന്നിരുന്നത്

മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. മാറുമറയ്ക്കാ�ത നടന്നിരുന്ന േകരളീയസ്ത്രീ

കൾക്ക് കുപ്പായം ധരിക്കുന്ന കാര്യം സങ്കല്പിക്കാൻേപാലും അക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

മലബാറി�ല സ്ത്രീകേളാട് മാറുമറയ്ക്കാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ടിപ്പുസുൽത്താനാണ്. ശരീരം മുഴു

വൻ മറച്ചുനടക്കുന്ന സ്ത്രീക�ള കണ്ടുപരിചയിച്ചുവന്ന ടിപ്പുസുൽത്താന് ഇവിടു�ത്ത സ്ത്രീകളു�ട

വസ്ത്രധാരണംഅംഗീകരിക്കാൻസാധിച്ചില്ല. സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കണ�മന്ന ഉത്തരവ് ഹിന്ദുസ്ത്രീക

�ള കുപ്പായമിടുവിച്ച് മതം മാറ്റാനുള്ള ടിപ്പുവി�ന്റ തന്ത്രമായി വ്യഖ്യാനിക്ക�പ്പട്ടു. തുടർന്നുവന്ന

സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് വടക്കൻേകരളത്തി�ല സവർണവിഭാഗങ്ങ�ള തി

രുവിതാംകൂറിേലക്ക് പലായനം �ചയ്യിച്ചത്. ചരിത്രം ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയാ�ണങ്കിലും ത�ന്റ

അരങ്ങിൽ ഉർവശിേയയും പാഞ്ചാലിേയയും കുന്തിേയയും ലളിതേയയും മറ്റും മുസ്ലീം സ്ത്രീയു�ട

ആഹാര്യേശാഭയിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കാനാണ് േകാട്ടയംതമ്പുരാ�ന മൃദംഗ�ശേലശ്വരി േതാ

ന്നിപ്പിച്ചത്.

മൃദംഗ�ശേലശ്വരിേക്ഷത്രത്തി�ന്റ പിന്നിലായി പുരളിമല കാണാം. മുത്തപ്പൻ�തയ്യ
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ചിത്രം 8: പുരളിമല

ത്തി�ന്റ ആസ്ഥാനവും ഇേത മലത�ന്നയാണ്. കുറിച്യരും തീയ്യരുമാണ് ഒരുകാലത്ത് േക്ഷ

ത്ര�ത്ത സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തിയത്. ഇേപ്പാഴും ഈ രണ്ടു വിഭാഗക്കാർക്കും േക്ഷത്രത്തിൽ പ്ര

േത്യക അവകാശങ്ങളുണ്ട്. സമൂഹത്തി�ല നാനാവിഭാഗക്കാരായ ജനങ്ങേളാട് അടുത്തബ

ന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ ആരാധനാലയത്തി�ന്റ ഖ്യാതി നാ�ടങ്ങു�മത്തിയിരുന്നു. ആ

പ്രശസ്തിക്ക് േകാട്ടയംകൃതികൾ ഇേപ്പാൾ തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തി�ല പാ

ണ്ഡവരു�ട കഥ മുൻനിർത്തി ധർമ്മാധർമ്മങ്ങ�ളയും മാനവികമൂല്യങ്ങ�ളയും ചർച്ച�ചയ്യുന്ന

േകാട്ടയംകൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റയും കളിയാട്ടേവദിയു�ടയും കരുത്താണ്. അതി

ലൂ�ട വടക്കൻേകരളത്തി�ന്റ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യ�ത്തയും ചരിത്ര�ത്തയും മലയാളിയു�ട

�പാതുഅരങ്ങിേലക്കുയർത്തിയതാണ് േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാ�ന്റഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന.
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വിഭവസംസ്കാരവും ഉപകരണചരിത്രവും

രൺജിത്ത്, സി. �ക.

സ്കൂൾഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യുേക്കഷൻ, േകാഴിേക്കാട് സർവ്വകലാശാല

ജീവൻ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും സ്വായത്തമാക്കുക എന്ന

ത് മനുഷ്യനുൾ�പ്പ�ട ഓേരാ ജീവിയുേടയും �നസർഗ്ഗികപ്രവൃത്തിയാണ്. വികാസത്തി�ന്റ

വ്യത്യസ്തഘട്ടത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ �പറുക്കിയും പിന്നീട് കാർഷികവൃത്തിയിേലർ�പ്പട്ടും മനുഷ്യർ

അതിജീവനമാർഗങ്ങൾ ക�ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളു�ട ആനുകൂല്യ�ത്ത പ്രേയാജന

�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ആഹരിക്കാനാവശ്യമായവ േനടി�യടുക്കുന്നതി�ന്റ ഭാഗമായാണ് ചരിത്ര

ത്തിൽ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉട�ലടുത്തത്. വിഭവസമ്പാദനപ്രക്രിയ�യ ലഘൂകരിക്കുന്ന

ഉപകരണങ്ങളു�ട ചരിത്ര�ത്ത പ്രധാനമായും രണ്ടായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ പ്ര

ഥമമായുള്ളത് �പറുക്കലുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ്. അത് മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ന്റ

ആരംഭഘട്ടം മുതൽതുടങ്ങുന്നു. കൃഷിയുമായിബന്ധ�പ്പട്ട രണ്ടാമ�ത്തവിഭാഗംനവീനശിലായു

ഗേത്താ�ട തുടങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്തു. ഫ്രഡറിക്ക് ഏംഗൽസ്അന്നചരിത്രത്തി�ന്റ

വികാസഘട്ട�ത്തസ്വായത്തമാക്കലി�ന്റഘട്ടം, ഉല്പാദനത്തി�ന്റഘട്ടം എന്നിങ്ങ�ന േവർതി

രിക്കുന്നത് ഇതുമായി േചർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്.

1 �പറുക്കൽ

ആഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രകൃതിയിൽനിന്നും വിഭവങ്ങൾസ്വായത്തമാക്കുന്നതി�ന �പറുക്കൽ

എന്നുപറയുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും േയാഗ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ക�ണ്ടടുത്ത് ആഹരിക്കുന്ന

തി�ന സൂചിപ്പിക്കാൻ ചരിത്ര-നരവംശശാസ്ത്രരചനകളിൽ ഗാതറിങ് (Gathering) എന്ന

പദമാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ‘േശഖരിക്കൽ’, ‘സംഭരിക്കൽ’, ‘�പറുക്കി�യടുക്കുക’,

‘സമാഹരിക്കുക’ എ�ന്നല്ലാമാണ് അർത്ഥം. ജീവനുള്ളവ�യ �പറുക്കുന്ന ക്രിയയാണ് േവട്ട

(Hunting). ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലും സമ്പൂർണമായ �പറുക്കലിലൂ�ട ജീവിക്കുന്ന വിഭിന്നസമൂ

ഹങ്ങൾ േലാകത്തി�ന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. കൃഷിക്ക് മുേന്നാടിയായി മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തി�ന്റ
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പ്രഥേമാപാധി�യന്ന നിലയിൽ രൂപ�പ്പട്ട് വർത്തമാനകാലംവേരയും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചരി

ത്രവും പരിണാമവും �പറുക്കലിനുണ്ട്. നവീനശിലായുഗാനന്തരമുള്ള കാല�ത്ത മാറ്റിനിർത്തി

യാൽ ഇരുപതുലക്ഷം വർഷേത്താളം നീണ്ട ചരിത്രമാണ് �പറുക്കലിേന്റത് എന്ന് റിച്ചാർഡ്

ബി.ലീ േരഖ�പ്പടുത്തുന്നു. സ്വത്തി�ന്റ മുതലാളിത്തപൂർവ്വരൂപങ്ങളി�ല ഒന്നാംഘട്ടമായാണ്

മാർക്സും ഏംഗൽസും �പറുക്കൽസംസ്കാര�ത്ത കാണുന്നത്. കൂട്ടായ്മയിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവൃ

ത്തിയാണ് �പറുക്കൽ. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളു�മല്ലാം �പറുക്കലിൽ ഭാഗഭാക്കായി

രുന്നു. �പറുക്കലി�ന്റ ആരംഭഘട്ട�ത്തക്കുറിച്ച് ഊഹങ്ങൾക്ക് മാത്രേമ സാധ്യതയുള്ളൂ. പഴം,

കായ, വിത്ത്, ധാന്യം, േവര്, കിഴങ്ങ്, �ചറുപ്രാണികൾഎന്നിവേയാ�ടാപ്പം �ചറുതരം പക്ഷി

കേളയും മൃഗങ്ങേളയും മീനുകേളയും അവർ തങ്ങളു�ട പ്രകൃതിയിൽനിന്നും �പറുക്കി�യടുത്തു.

2 േവട്ട

സസ്യവിഭവങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അന്നരൂപ�മന്നനിലയിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയി�ല

മറ്റ് ജീവജാലങ്ങേളയും �പറുക്കിയിരുന്നു. പക്ഷിമൃഗാദിക�ള േവട്ടയാടിയ പ്രാചീനമധ്യശിലാ

യുഗജീവിതത്തി�ന്റസ്വാധീനം വർത്തമാനസാഹചര്യങ്ങളിലും ന�മ്മ വിട്ടുേപായിട്ടി�ല്ലന്ന് തി

രിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ട്. കായ്കനികളു�ട അപര്യാപ്തതയിൽ നിന്നാവാം േവട്ട സർവ്വസാധാരണമാ

യത്. േകരളചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് താ�ഴ, നായർ ഉൾ�പ്പ�ട മുഴുവൻ

ജനതയും തങ്ങളു�ട പരിസ്ഥിതിയിൽ േവട്ടയു�ട സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിച്ചവരാണ്. സംസ്കാ

രത്തി�ലഈ�യാരു വശ�ത്തക്കൂടി ഉൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടുള്ളആഖ്യാനമാണ് േകരളത്തി�ന്റ

ചരിത്രമായി ഉയർന്നുവേരണ്ടത്.

�ധഷണികമായ വികാസത്തി�നാത്ത് അമ്പും-വില്ലും, കുന്തം, ബൂമറാങ്, േതാക്ക് മുത

ലായ ദൂരേവധിയായ ഉപകരണങ്ങളും ഒട്ടനവധി �കണികളും മനുഷ്യന് േവട്ടയ്ക്ക് സഹായകമാ

യി. ഇരേതടലി�ന്റ ആദിമസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുതുടങ്ങി ഇന്നും സമൂഹഗാത്രത്തി�ല വി

വിധ വിഭാഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ജീവിതമാർഗമാണ് േവട്ട. േകരളത്തി�ല ഗിരിവർഗക്കാരിൽ

മിക്കവരും ഇന്നും േവട്ട നിത്യജീവിതത്തി�ന്റ ഭാഗമാക്കിയവരാണ് എന്ന് േഡാ.എ. അയ്യപ്പൻ

േരഖ�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. നിലമ്പൂർ ഭാഗ�ത്ത അരണാടൻമാർ, മലമ്പണ്ടാരങ്ങൾ, ഊരാളികൾ,

മന്നാന്മാർ, കാണിക്കാർ എന്നിവ�രല്ലാം േവട്ട നിത്യജീവിതത്തി�ന്റ ഭാഗമാക്കിയവരാണ്.

3 കൃഷിയും ഉല്പാദനപ്രക്രിയയും

�പറുക്കലി�ന്റ കാലത്തുനിന്നും വിഭിന്നമായ ജീവിതരീതിയാണ് കൃഷിയു�ട ആരംഭേത്താ�ട

രൂപ�പ്പടുന്നത്. അദ്ധ്വാന�മന്നപ്രക്രിയ ഇക്കാലത്ത് കുേറക്കൂടി ആസൂത്രിതമായി. േവട്ടയിൽ

അദ്ധ്വാനംആവശ്യമായിരു�ന്നങ്കിലുംഅത് േബാധപൂർവ്വമല്ലാത്തതും, തീർത്തുംസ്വാഭാവികവു

മായ ഒന്നായിരുന്നു. അന്ന്അദ്ധ്വാനവുംഅതി�ന്റപ്രതിഫലവു�മല്ലാം ഉടനടിഅനുഭവിക്കാൻ

സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിയു�ട ആരംഭേത്താ�ട അദ്ധ്വാനം നിശ്ചിതകാലേത്തക്ക് നീട്ടി

�വക്ക�പ്പട്ടു. അദ്ധ്വാനം ചിലേപ്പാൾ കഠിനവും മടുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാേയക്കാം. എന്നിരുന്നാലും

മനുഷ്യ�ന്റ ഭക്ഷണാവശ്യങ്ങ�ള ഒരു പരിധിവ�ര സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കൃഷി സഹായിച്ചു.
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കാർഷികവൃത്തിയി�ല അടിസ്ഥാനഘടകം കായികാദ്ധ്വാനമായിരുന്നു. ‘അദ്ധ്വാനപ്രക്രി

യയിൽ മനുഷ്യൻസ്വയം ജനിച്ചു’—എന്നാണ് പ്രകൃതിയു�ട�വരുദ്ധ്യാത്മകതയിൽഏംഗൽ

സ് പറയുന്നത്. �പറുക്കലിനും േവട്ടയാടാനുമായി മുൻകാലങ്ങളിലും അദ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നു�വങ്കി

ലും തികച്ചും വ്യതിരിക്തമായ രീതിശാസ്ത്രമായിരുന്നു കൃഷിയു�ട ആരംഭേത്താ�ട പരിശീലിച്ച

അദ്ധ്വാനം. അതിൽ മ�ണ്ണാരുക്കം മുതൽവിള�വടുപ്പുവ�ര വിവിധഘട്ടം പിന്നിടുന്നതുടർച്ചനി

ലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. മ�ണ്ണാരുക്കൽ, വിത, ജലേസചനം, വളമിടീൽ, കളപറിക്കൽ, �കായ്ത്ത്, �മതി,

വിത്തുസംരക്ഷണംഎന്നിങ്ങ�നവ്യത്യസ്ത �താഴിലുകളുമായിബന്ധ�പ്പട്ട് ഒട്ടനവധിഅദ്ധ്വാന

േമഖലകൾ കൃഷിയു�ട ഭാഗമായി രൂപ�പ്പട്ടു. ഇവി�ട�യല്ലാം തനതായ നിരവധി ഉപകരണ

ങ്ങളുംഅനിവാര്യമായി.

വിഭവസമ്പാദനത്തി�ല അദ്ധ്വാനവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട് രൂപ�പ്പട്ട വിവിധ ഉപകരണങ്ങ

�ളയാണ് ഇനി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. േമല്പറഞ്ഞേപാ�ല �പറുക്കലിേന്റയും കൃഷിയുേടയും വ്യത്യ

സ്തഘട്ടങ്ങ�ള േവർതിരിച്ച് ഉപകരണങ്ങ�ള അടയാള�പ്പടുത്താൻ സാധിക്കും. കാലഗണനാ

പ്രകാരം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് �പറുക്കൽ ആയതിനാൽ പ്രസ്തുതേമഖലയി�ല

ഉപകരണങ്ങ�ളയാണ് പ്രഥമമായി പരിേശാധിക്കുന്നത്.

4 �പറുക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ

മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ല ആദ്യകാല ഉപകരണങ്ങ�ളല്ലാംത�ന്ന �പറുക്കലുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട

വയായിരുന്നു. ശിലായുധങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്.

അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള കല്ലുകൾ ഒരുവശം കൂർപ്പി�ച്ചടുത്തതാണ് ഇത്തരം ശിലായുധങ്ങൾ.

കല്ലു�കാണ്ടുള്ള വിവിധ ആയുധങ്ങൾ തുടർന്നും രൂപം�കാണ്ടിരിക്കാം. കല്ലുകൾ േനർത്ത

പാളികളായി അടർത്തി�യടുത്ത് ലഘുവായ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരിക്കണം. ചരിത്ര

ത്തി�ന്റ ആരംഭകാലം മുതൽ നിലനില്പി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മന്ന നിലയിൽ, േമല്പറഞ്ഞവിധം

ഉപകരണങ്ങളു�ട സഹായേത്താ�ട, �പറുക്കലി�ന േകരളീയർ തങ്ങളു�ട ജീവിതത്തി�ന്റ

ഭാഗമാക്കിയിരുന്നു. ‘മരം�കാേണ്ടാ, മുള�കാേണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയ പാരേക്കാലാണ് േകരളീയ

ഭക്ഷ്യസമ്പാദനേഗാത്രങ്ങളു�ട പ്രധാന ഉപകരണ�മന്ന് േഗാത്രപഠനങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു’.

മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്നനൂേറാളം കിഴങ്ങുകൾ ഇന്നും േകരളീയർആഹരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവനുള്ളവ�യ േവട്ടയാടാൻആരംഭിച്ചത് എന്നുമുതലാ�ണന്ന് കൃത്യമായി പറയുകസാ

ധ്യമല്ല. �തളിവുകളു�ട അഭാവമാണ് ഈ േമഖലയിൽ ചരിത്രകൃതികളു�ട പരിമിതി. േവട്ട

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുേമ്പമനുഷ്യൻമാംസംആഹരിച്ചിരിക്കാം. കാട്ടുതീയിലും മറ്റ്പ്രകൃതിേക്ഷാ

ഭങ്ങളിലും ച�ത്താടുങ്ങിയ ജീവികളു�ട മാംസം കഴിച്ചുതുടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ പില്ക്കാലത്ത് വലു

തും �ചറുതുമായ ജീവിക�ള പിടികൂടുന്നതിനായി �കണികൾ ആസൂത്രണം �ചയ്തു എന്നുകരു

തുകയാവും ശരി. തേന്നക്കാൾ േവഗതേയറിയതും സവിേശഷമായ ചലനസ്വാതന്ത്ര്യമുളളതു

മായ ജന്തുക്കൾക്കു മുന്നിൽ നിസ്സാരനാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവനതന്ത്രം എന്നനി

ലയിലാണ് �കണികൾരൂപം�കാള്ളുന്നത്. പലേപ്പാഴും മനുഷ്യ�ന്റഅസാന്നിധ്യത്തിലും ഇര

�യ കീഴടക്കുന്നവിധത്തിൽ മികച്ച ഉപകരണങ്ങളായി �കണികൾ മാറി. കീഴടക്ക�പ്പട്ട ജീവി

ക�ളആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി നിസ്സാരമായപ്രവൃത്തികേളപിന്നീട്ആവശ്യമുണ്ടായിരു
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ചിത്രം 1: നുകം

ചിത്രം 2: േതക്കുകുട്ട

ചിത്രം 3: േകാത്ത്

ന്നുള്ളൂ.

കല്ല്, കയർ, ചൂരൽ, മുള, വടി എന്നിവ�യല്ലാം �കണികൾ ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപേയാ

ഗ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. േകരളത്തി�ല ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ �പാതുവായി ഉപേയാഗിക്കു

ന്ന �മളഞ്ഞിേക്കാൽ, കത്താരി എന്നിവ�യല്ലാം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. �മളഞ്ഞിേക്കാൽ

പക്ഷിക�ള പിടികൂടാനാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. കത്താരി കുറുമ്പവിഭാഗത്തിനിടയിൽ എലി

�യ പിടിക്കാനുള്ള �കണിയാണ്. മാവിലർക്കിടയിലും വിവിധയിനം �കണികൾ ഉണ്ടായിരു

ന്നു. പക്ഷിക�ള പിടികൂടുന്നതിനുള്ള �കണിയാണ് �കാത്തു�കണി, വീസ് എന്നിവ. കാട്ടുപ

ന്നി, കാട്ടാട്, മലമാൻഎന്നിവ�യപിടികൂടുന്നതിനുള്ളചവിട്ടു�കണി, പന്നി, മലമാൻഎന്നിവ

�യ പിടികൂടാനുള്ളഅടിച്ചിൽ എന്നിവയായിരുന്നു മാവിലർക്കിടയി�ല പ്രധാന �കണികൾ.

ഭാരേമറിയ കമ്പുകേളാടു കൂടിയ കല്ലുകൾ മൃഗങ്ങളു�ട േമൽ പതിപ്പിച്ച് ഇര പിടിക്കുന്ന രീതി

യാണ് കുറിച്യരു�ട ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന അടിച്ചിൽ. പന്നി, കുരങ്ങൻ, ഉടുമ്പ്, പുള്ള്,

കാട്ടുേകാഴി എന്നിവ�യ ഇങ്ങ�ന പിടിക്കുക പതിവായിരുന്നു.

ഇര കൃത്യമായി �കണിക്കുള്ളിേലക്ക് എത്തിേച്ചരുന്ന വിധത്തിൽ �കണിയു�ട ഇരുവ

ശവും കാട്ടു�ചടികൾ�കാണ്ടുംമറ്റും മറച്ചു�വക്കാനും േവട്ടയിേലർ�പ്പടുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

അമ്പും വില്ലും ഉപേയാഗിച്ച് ജീവിക�ള പിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മ�റ്റാരുരീതി. നിലമ്പൂരി

�ന്റ പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലുള്ളഅരനാടന്മാർ അഥവാ ഏർനാടന്മാർ അടുത്തകാലം വേരയും

കുരങ്ങുക�ള �കാല്ലാൻ അമ്പും വില്ലും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അമ്പുകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. �മാട്ടമ്പ്, കത്തിയമ്പ് എന്നിങ്ങ�ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അമ്പുകൾ കുറിച്യർ

ക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. കാണിക്കാർക്കിടയിൽ �കാത്തുകാട്ടിേലക്ക് കയറിവരുന്ന

മൃഗങ്ങ�ള തടയാൻ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാന�പ്പട്ടവയാണ്

ഒറ്റ�ക്കാട്ടാൻ, പുലിയമറി, �കാട്ടുമുള എന്നിവ. കാറ്റി�നാത്ത് താേന മുഴങ്ങുന്നതാണ് �കാ
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ട്ടുമുള. വായ്ഭാഗം മൂടി�ക്കട്ടിയ മൺകലത്തി�ന്റ അടിവശത്ത് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിൽ ദർപ്പ

േയാല വലിച്ചു�കട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പുലിയമറി. പന്നി, മുള്ളൻ എന്നിവ�ക്കതി�ര

പുലിയമറി ഉപേയാഗിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ‘�പരിപ്പുകളിച്ചും’ മൃഗങ്ങ�ള പിടിക്കും. േകഴ,

മ്ലാവ്, പന്നി എന്നിവ�യ പിടിക്കാൻ ഡാല് ഉപേയാഗിക്കും. എലി�യ പിടിക്കാൻ മുളയിൽ

നിർമിച്ച �കാടുങ്ക ഉപേയാഗിക്കുന്നു. വലിയ മൃഗങ്ങ�ള പിടിക്കാൻ �കാമ്പുവിയപ്പൂട്ട് എന്ന �ക

ണി നിർമിച്ച് കാട്ടിൽ�വക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാണിക്കാരു�ട പ്രധാന

ആയുധം മുണ്ടങ്കത്തിയും (�വട്ടുകത്തി) വില്ലുമാണ്. ചൂണ്ടുവില്ല് (കവണ), എയ് വില്ല്, �തറിവില്ല്

(േതാക്ക് േപാ�ല അമ്പ് വിടാവുന്നവ) എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നിനം വില്ലുകളായിരുന്നുപ്രധാനമായും

ഉണ്ടായിരുന്നത്.

5 മീൻപിടുേത്താപകരണങ്ങൾ

�പറുക്കലി�ന്റ ഉപവിഭാഗമായ േവട്ടയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട പ്രധാനരീതിയാണ് മീൻപിടുത്തം.

േകരളത്തി�ല ജലേമഖലയി�ല പ്രധാന വിഭവസമ്പാദേനാപാധിയുമാണത്. േകരളത്തി�ല

മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ന്റ ആരംഭകാലംമുതൽ മീൻ തേദ്ദശീയരു�ട ആഹാരത്തി�ല പ്രധാനഭാ

ഗമായിരുന്നു. സംഘകാലംമുതൽ ലഭ്യമായ �തളിവുകൾ ദക്ഷിേണന്ത്യയി�ല മീൻപിടുത്ത

�ത്തക്കുറിച്ച് അറിവു നല്കുന്നുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഉപകര

ണങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളു�ട�യല്ലാം പ്രേയാഗത്തിന് കൃത്യമായ

�വദഗ്ദ്ധ്യവും ആവശ്യമായിരുന്നു. ജലവിഭവേശഖരണത്തിനായി പ്രാചീനകാലംമുതൽ പ്ര

േയാഗിച്ചുേപാന്ന തനതുരീതികളാണ് ചുവ�ട പരിേശാധിക്കുന്നത്.

മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പി�ന്റ ആയുധങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച് മീനി�ന �വട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതി ഇവി

�ടയുണ്ടായിരുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ �വള്ളം കുറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി

ഉപയാഗിക്കുന്നത്. അമ്പും വില്ലും േപാലുള്ള �തറ്റാൽ ഉപേയാഗിച്ചും മീൻ പിടിച്ചിരുന്നു. �തറ്റാ

ലി�ലകൂർത്തഅറ്റമുള്ളഅമ്പി�ന്റപിൻഭാഗത്ത്ഘടപ്പിച്ചചരട് വില്ലുമായിബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും.

�വള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മീനി�ന കരയിൽ നിന്നും അ�മ്പയ്ത് �കാരുക്കാനും പിന്നീട് വില്ലിൽ

ബന്ധിച്ചചരടിൽപിടിച്ച്അമ്പിൽ േകാർത്തിരിക്കുന്നമീനി�നവലി�ച്ചടുക്കാനുംസാധിക്കുന്നു.

േകാലും വലയും ഉപേയാഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് അടുത്തത്. പുഴേയാരത്ത് നാട്ടിയ കുറ്റിേമൽ

വലയു�ട ഒരുഭാഗം �കട്ടിയ േശഷം മേറ്റയറ്റം പിടിച്ച് �വള്ളത്തിൽ കുറ്റിക്ക് ചുറ്റും കറക്കുന്നു.

മീൻ വലക്കുള്ളിൽ കയറി എന്നുറപ്പാകുേമ്പാൾ വലയുയർത്തുന്നു. ഉരൽേപാ�ല മുളമ്പാളികൾ

�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒറ്റാൽ മീൻ പിടിക്കാനായി ഇന്നും ഉപേയാഗിക്കുക പതിവാണ്. ഒഴുക്കുള്ള

�വള്ളത്തിൽ ഇത് കമിഴ്ത്തി�വക്കുന്നു. �വള്ളത്തിലൂ�ട നീന്തിവരുന്ന മീനുകൾ ഇതിൽ�പ്പട്ടാൽ

പിന്നീടവയ്ക്ക് പുറത്തുേപാകാൻസാധിക്കില്ല.

േകരളത്തി�ലആദിവാസികളിൽപ്രധാനികളായ വിഷവർ മീൻപിടിക്കാനായി ഉപേയാ

ഗിച്ചിരുന്നആയുധമാണ് മുപ്പല്ലി. പത്തടി നീളമുള്ളകമ്പി�ന്റഅറ്റത്ത് ഉറപ്പിച്ച മൂന്ന് മുനകളുള്ള

ആയുധമാണിത്. കരയിൽ നിന്ന് മുപ്പല്ലി�കാണ്ട് എറിഞ്ഞാണ് മീൻ പിടിക്കുക. േകരളത്തി

�ല േഗാത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മീൻ പിടിക്കാനായി �ന�യ്തടുക്കുന്ന കൂടുകൾക്ക് കുടുമ്പ്, കു

ടാ�മ്പ എ�ന്നല്ലാം േപരുണ്ടായിരുന്നു. ഒഴുക്കുള്ള �ചറിയ ജലാശയങ്ങളിലായിരുന്നു കുടുമ്പ്
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ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതി�ന്റ തുറന്ന വലിയ വായ്ഭാഗം ഒഴുക്കിനഭിമുഖമായി �വക്കുകയാ

ണ് പതിവ്. മുള ചീകിമിനുക്കി�യടുത്ത് േനരിയ ചീളുകളാക്കിയേശഷം നാരുപേയാഗിച്ചാണ്

ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. വയനാട്ടി�ല അടിയാൻമാർ ചവുടി�ഗ എന്ന മരത്തി�ന്റ നാരുപേയാഗി

ച്ചാണ് കുടാ�മ്പ �മടയുന്നത്. ആയ�ത്തങ്ങി�ന്റഈർക്കിലുപേയാഗിച്ചും ചൂരലുപേയാഗിച്ചും

കുടാ�മ്പ ഉണ്ടാക്കാം.

മീൻപിടുത്തത്തിന് മാവിലർ ഉപേയാഗിച്ച പ്രധാന�പ്പട്ട �കണിയായിരുന്നു കുത്തൂട്.

അേനകം മുളഞ്ചീളു �കാണ്ട് വട്ടത്തിൽ �മടഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. ഇതി�ന്റ

അടിഭാഗം വ്യാസം കൂടിയതും മുകൾഭാഗം വ്യാസം കുറഞ്ഞതുമാണ്. കൂടുതൽ മീനുള്ള സ്ഥ

ലത്ത് ഇത് �പ�ട്ടന്ന് കുത്തിനിർത്തി ഉള്ളിൽക്കുടുങ്ങിയ മീനി�ന മുകളിലൂ�ട കയ്യിട്ട് പിടി

ക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. മുള�കാണ്ടുള്ള �തറ്റാലി ആദിവാസിവിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ ഏ�റ

പ്രചാരമുള്ള ഉപകരണമാണ്. മുള ചീന്തി�യടുത്ത് പുകയത്തു�വച്ച് വാട്ടി�യടുത്ത േശഷമാണ്

അതിൽ വില്ലുകയർ �കട്ടുന്നത്. രണ്ടിഴ കയർ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ചുവടി�ഗമരത്തി�ന്റ നാര്

ഉപേയാഗിച്ച് പട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുറ്റുമണ്ണ് േഗാളാകൃതിയിൽ ഉരുട്ടി�യടുത്താണ് �തറ്റാലിയിൽ

പ്രേയാഗിക്കുന്നത്.

ചൂണ്ടയിടൽ മീൻപിടുത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മ�റ്റാരു രീതിയായിരുന്നു. നീണ്ട

കയറി�ന്റ അറ്റത്ത് ഇരുമ്പി�ന്റ �കാളുത്ത് ഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ ഇര േകാർത്തായിരുന്നു മീൻ

പിടിച്ചിരുന്നത്. മണ്ണിര, �ചമ്മീൻ എന്നിവ�യയാണ് �ചറിയ ചൂണ്ടയിൽ േകാർക്കുക. ഒറള്,

കണവതുടങ്ങിയവയു�ട മാംസം േകാർത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്നതി�ന മട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നുമു

തൽ നൂറുവ�ര നമ്പറുള്ള ചൂണ്ട ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചൂണ്ട ഒന്നാം നമ്പർ ചൂണ്ട

യാണ്. ഇത് ഏകേദശം ഒരടി നീളമുള്ളതാണ്. വലിയ മീനുകളായ ചൂര, സ്രാവ്, കടൽപ്പന്നി

എന്നിവ�യപിടിക്കാൻ ഒന്നാംനമ്പർ ചൂണ്ടയാണ് ഉപേയാഗിക്കുക. ഏറ്റവും �ചറിയനൂറാംന

മ്പർ ചൂണ്ടകളിമീൻ, നേത്താലി എന്നിങ്ങ�നയുള്ള �ചറിയ മീനുകൾക്കുള്ളതാണ്. ഇര േകാർ

ക്കാ�ത മീൻ പിടിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആച്ചൽഅഥവാ നീട്ടുവളപ്പ് എന്നാണിതിന്

പറയുന്നത്. ഇരയ്ക്ക് പകരം നിറമുള്ളതുണി േകാർക്കുന്ന രീതിയാണിത്. നിറം കണ്ട്ആകർഷി

ക്ക�പ്പടുന്ന മീൻ ചൂണ്ടയിൽക്കുടുങ്ങുന്നു.

മീൻപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇന്ന�ത്ത പ്രധാന ഉപകരണം വലയാണ്. മുൻകാലങ്ങ

ളിൽ പഞ്ഞി, ചണനൂൽ എന്നിവ�കാണ്ടുള്ള വലകളായിരുന്നു ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന്

നല്ല ഉറപ്പുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വലകളാണ് പ്രേയാഗത്തിലുള്ളത്. �പാങ്ങുതടികൾ ഘടിപ്പിച്ച വല

കൾ ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പരവ, വാള, അയില, �കാഞ്ച് തുടങ്ങി എല്ലാ മീ

നും നൂൽവലയിൽ �പടും. പഞ്ഞിനൂൽ ഉപേയാഗിച്ച് തിരുമ്മി ഇഴേചർത്ത് �നയ്തുണ്ടാക്കുന്ന

വലയാണ്നൂൽവല. �തളിവല,അടകംവലഎന്നിങ്ങ�നരണ്ടിനംനൂൽവലകളുണ്ടായിരുന്നു.

�തളിവലവലുതുംഅടകംവല�ചറുതുമായിരുന്നു. വീശുവല, േകാരുവല, കുറ്റിവല (ഊന്നുവല),

അരുവല,ആറ്റുവല, ചാളവല, കച്ചവല, കമ്പവല, ചണവല, പരുട്ടവല, വട്ടുവലഎന്നിങ്ങ�ന

പി�ന്നയും നിരവധി വലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കായലിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് ഉപേയാ

ഗിക്കുന്ന ആറ്റുവല, മത്തി പിടിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രം ഉപേയാഗിക്കുന്ന ചാളവല, നേത്താലി

പിടിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന കച്ചവല, കരയിൽ നിന്നു�കാണ്ട് തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടിക്കാൻ

ഉപേയാഗിക്കുന്ന കമ്പവല, �നയ്മീൻ േപാ�ല വലിയ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ചണവല, വലിയ
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മീനുകൾ പിടിക്കുന്നതിനായുള്ള പരുട്ടവല, ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണികളുള്ളതും സ്രാവ്, ചൂര, �ന

യ്മീൻ, വാള, വങ്കടതുടങ്ങിയ മീനുകൾപിടിക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നതുമായവട്ടുവല, തണ്ടാ

ടിവലഎന്നുംഅറിയ�പ്പടുന്നേകാരുവല, �കാഞ്ചി�നപിടിക്കാനുള്ളഡിേസ്കാവല, േറാളുവല,

അരമ്പർവല, പാച്ചുവലഎന്നിങ്ങ�ന വിവിധയിനം വലകൾപ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങ

ളു�ട വികാസത്തിലൂ�ട േകരളത്തിൽ മീൻപിടുത്തം ഏ�റ പ്രചാരമുള്ള �താഴിൽേമഖലയായി

മാറിയിരിക്കുന്നു.

6 കാർഷിേകാപകരണങ്ങൾ

മുൻകാലമാതൃകകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ കൃഷിയു�ട ആരംഭ

േത്താ�ട രൂപ�പ്പട്ടു. കൃഷിയിടത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ കായികാദ്ധ്വാന�ത്ത ലഘൂകരിക്കാൻ ഒരു

പരിധിവ�ര ഉപകരണങ്ങൾ കാരണമായി. വയലിൽ മണ്ണ് ഉഴുതുമറിയ്ക്കുന്നതിനും, കട്ടയുടയ്ക്കു

ന്നതിനും, നിരത്തുന്നതിനും, �വള്ളം േതവുന്നതിനും, വിളവ് �കാ�യ്തടുക്കുന്നതിനും വിത്തുകൾ

സൂക്ഷിക്കാനു�മല്ലാമായി നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾപില്ക്കാലത്ത് രൂപ�പ്പട്ടു.

ചിത്രം 4: തുടി ചിത്രം 5: കുളേത്തക്കുകുട്ട

7 മണ്ണിളക്കൽ

കൃഷിയിടത്തിൽപ്രാഥമികമായി �ചേയ്യണ്ടത് മ�ണ്ണാരുക്കലാണ്. മണ്ണ് ഇളക്കുന്നതിനുള്ളമൂർ

ച്ചേയറിയഅഗ്രേത്താടുകൂടിയകലപ്പയുംകരിയുമാണ്പ്രധാനഉപകരണം. കാഞ്ഞിരം, പ്ലാവ്,

മാവ് എന്നിവയാണ് കലപ്പ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. ഇത് നുകവുമായും ബന്ധിച്ചിരി

ക്കും. കലപ്പയു�ട പിടിഭാഗം ‘കരു’എന്നും മണ്ണ് ഇളക്കുന്നമൂർച്ചേയറിയഅറ്റം ‘�കാഴു’ എന്നും

അറിയ�പ്പടുന്നു. േകരളത്തിൽ ഓേരാ പ്രേദശത്തിനും അവയു�ട മൺതരത്തിന് അനുസരി

ച്ച് വ്യത്യസ്ത ജാതി കലപ്പകളുണ്ടായിരുന്നു ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ, കാസർേഗാഡ് ജില്ലക

ളിൽ ഒന്നാംകൃഷിക്കും രണ്ടാംകൃഷിക്കും വിഭിന്നമായ കലപ്പകളായിരുന്നു. ആദ്യേത്തത് വീതി

കൂടിയും രണ്ടാമേത്തത് വീതി കുറഞ്ഞുംഇരിക്കും. ആദ്യേത്തതി�ന ‘േഞേങ്ങാൽ’എന്നും രണ്ടാ

മേത്തതി�ന ‘പുഞ്ചക്കുറുവാൾ’ എന്നും വിളിക്കും. കാഞ്ഞിരം, േതക്ക്, പ്ലാവ്, �ചമ്പകം, വാക

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മരങ്ങളാണ് കലപ്പയുണ്ടാക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്.

പുഞ്ചക്കും മുണ്ടകനും നില�മാരുക്കാൻ വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരിനം കലപ്പ ഉപേയാഗിച്ചിരു

ന്നു. ഇതിന് ‘േചറ്റുകരി’ എന്നാണ് േപര്. വയനാട്ടിലും തിരുവിതാംകൂറി�ന്റ ചില ഭാഗത്തും പൂ

ട്ടുവാൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന പ്രേത്യകതരം കലപ്പയ്ക്ക് ‘േഞഞിൽ’ എന്നാണ് േപര്. പറമ്പിലും
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വയലിലും ഉഴവിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. വയലിൽ കന്നുക�ള പൂട്ടുേമ്പാൾ ഉഴവുകാരന് ചവു

ട്ടിനില്ക്കാൻ മുട്ടി (�ചരുപ്പ് ), വയൽ നിരപ്പാക്കാൻ വള്ളി�ച്ചരുപ്പ് എന്നിവ ഉപേയാഗിച്ചു. കന്നു

ക�ള �തളിക്കാൻ ഉറപ്പുള്ളതുംഎളുപ്പം ഒടിഞ്ഞു േപാകാത്തതുമായകാഞ്ഞിരത്തി�ന്റ വടിയാ

ണ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. കാളകളു�ട കഴുത്തിൽബന്ധിക്കുന്ന മരം�കാണ്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാ

ണ് നുകം. േതക്ക്, ഉപ്പൂത്തി എന്നിവയാണ് നുകം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്.

8 നിരത്തുപകരണങ്ങൾ

വിത്ത് വിതക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വയലി�ല കട്ടകളുടച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള ഉപകരണ

മാണ് മുട്ടി. ഇതിന് കട്ടമരം/ചവിട്ടി എ�ന്നല്ലാം േപരുണ്ട്. നുകത്തിൽ ബന്ധിക്കാവുന്ന വിധ

ത്തിലാണ് ഇതി�ന്റപ്രേയാഗം. പൂട്ടുകാരൻ ഇതിനുമുകളിൽ കയറി നില്ക്കുകേയാ കനമുള്ളകല്ല്

�വക്കുകേയാ �ചയ്യുന്നു. മരം �കാണ്ടുള്ളപലകയിൽകരിേക്കാൽബന്ധിച്ചാണ് മുട്ടിയുണ്ടാക്കു

ന്നത്. േകരളത്തി�ല വിവിധജില്ലകളിൽ വിവിധേപരുകളിലാണ് ഇതറിയ�പ്പടുന്നത്. തിരുവ

നന്തപുരം, �കാല്ലം ജില്ലകളിൽ മരം, പത്തനംതിട്ടയിൽഅടിമരം,ആലപ്പുഴയിൽപലക, േകാ

ട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽഞവിരി, പാലക്കാട്ഈർച്ച, േകാലുമരം, നിരത്തുമരം,

മുഴച്ചി, മലപ്പുറത്ത്ഈർച്ചമരം, എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്ത േപരുകേളാ�ട �ചറിയ രൂപവ്യത്യാസ

ത്തിൽ നിരത്തുപകരണങ്ങൾ കാണ�പ്പടുന്നു. കട്ടയുടക്കുന്നതിന്, �ക�കാണ്ട് ഉപേയാഗി

ക്കാവുന്ന, മുട്ടിയു�ട �ചറുരൂപമാണ് കട്ടതല്ലി. മുട്ടി�കാണ്ട് ഉടയാത്തകട്ടകൾ �പണ്ണുങ്ങൾകട്ട

തല്ലി�കാണ്ട് ഉടയ്ക്കും. പ്ലാവ്, മാവ്, കാഞ്ഞിരംഎന്നീ മരങ്ങൾ�കാണ്ട് മുട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നു. േകാലി

ന്അധികവും മുളയാണ്എടുക്കുക. മുട്ടിേയക്കാൾനീളംകൂടിയ മരപ്പലക�കാണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉപ

കരണമാണ് ചങ്ങലമരം. രണ്ട് ഇരുമ്പു�കാളുത്തുകൾഇതിലുണ്ടാവും. ഇതിൽ ‘�വള്ളേക്കാൽ’

എന്ന ഉപകരണം േകാർത്ത് നുകവുമായി ബന്ധിച്ച് പൂട്ടുന്നു. ഇതി�ന്റ �ചറിയ രൂപ�ത്തചില

പ്രേദശങ്ങളിൽ േകാേലാരം എന്നും പറയുന്നു. ചങ്ങലമരേത്തക്കാൾ അല്പം വലുപ്പംകുറഞ്ഞ

ഉപകരണമാണ് േകാൽമരം. കാഞ്ഞിരത്തി�ന്റ േകാേലാ ചൂരേലാ ഉപേയാഗിച്ചാണ് ഇത് നു

കത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഞൗരി എന്നും േപരുണ്ട്. നിലം നിരത്താനായി സ്ത്രീകൾ

ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നഉപകരണമാണ് കട്ടാടി. മുളക്കഷ്ണത്തിൻേമൽവടി ഉറപ്പിച്ചു�കാണ്ടുള്ളഉപ

കരണമാണിത്. വിത്ത് വിതച്ച് ഒരുചാൽ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞേശഷംസ്ത്രീകൾ കട്ടാടി�കാണ്ട് കണ്ടം

നിരപ്പാക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണിളക്കിയേശഷം വയൽ നിരപ്പാക്കാനായി താവഎന്ന

ഉപകരണവും നിലനിന്നിരുന്നു. മരം വീതിയിൽ �ചത്തിമിനുക്കിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉഴു

ന്ന്, മുതിര, എള്ള്, ചാമഎന്നിവവിതച്ച േശഷംനിലം നിരപ്പാക്കാൻഎപ്പ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.

വാഴപ്പിണ്ടിേയാടുകൂടി ഇല്ലികമ്പുകൾ േചർത്ത് �കട്ടിയേശഷം ഇതിൽ കയറു�കട്ടി വലിക്കുക

യായിരുന്നു�ചയ്തിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽഇല്ലിമുള്ള്ഇല്ലാ�തവാഴപ്പിണ്ടിമാത്രം രണ്ടുഭാഗത്തും

കയറു�കട്ടി വലിക്കുന്നതി�ന പടല് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

9 ജലേസചേനാപാധികൾ

േതക്കുകുട്ട, േതവുകുട്ട, ഏറവട്ടി എ�ന്നല്ലാം േപരുകളുള്ള കയറ്റുകുട്ട ആഴം കുറഞ്ഞ കുളത്തിൽ

നിേന്നാ, ചാലിൽ നിേന്നാ �വള്ളം േതവാനാണ് ഉപേയാഗിച്ചത്. മുകളി�ല തുറന്ന വായ്ഭാഗ
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ത്തും കൂർത്തഅടിഭാഗത്തും കരിമ്പനയു�ട പട്ട ചീന്തിയുണ്ടാക്കിയ കയറു�കാണ്ട് പിടി ഉണ്ടാ

യിരിക്കും. ഈ കയറിൽപ്പിടിച്ച് രണ്ടുേപർ േചർന്നാണ് കയറ്റു�കാട്ട േതവുന്നത്. കായൽനി

ലങ്ങളിലും ആഴം കൂടിയ പാടങ്ങളിലും �വള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനും, താഴ്ന്നയിട�ത്ത ജലാശയങ്ങ

ളിൽനിന്നും ഉയർന്നകൃഷിയിടങ്ങളിേലക്ക് �വള്ളംഎത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് ചക്രം ഉപേയാഗി

ക്കുന്നത്. േതക്ക്, ആഞ്ഞിലി തുടങ്ങിയ മരം �കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ദളങ്ങേളാടു കൂടിയ വൃത്താകൃ

തിയിലുള്ളഉപകരണമാണ് ചക്രം. നാല് ദളം മുതൽഇരുപത്തിയഞ്ചുദളം വ�രയുള്ളചക്രങ്ങ

ളുണ്ട്. കുട്ടനാടൻ േമഖലയിലാണ് ജലചക്രങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപേയാഗിച്ചുകാണുന്നത്. ഒരു

ചക്രം�കാണ്ട് രണ്ടടിയിേല�റ ഉയരത്തിേലക്ക് �വള്ളം കയറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷിയിടത്തി

�ന്റ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചക്രങ്ങൾആവശ്യമായി വരുന്നു.

ആഴംകുറഞ്ഞ േതാടുകളിൽ നിേന്നാ, ചാലുകളിൽ നിേന്നാ കണ്ടങ്ങളിേലക്ക് �വള്ളം

മുക്കി ഒഴിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് േവത്ത്. മരം�കാണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്തിേപാലുള്ള ഉപകര

ണമാണ് ഇത്. ഇതിന് മുൻവശത്ത് വക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. പിന്നിൽ നീളമുള്ള വാലുണ്ടാ

യിരിക്കും. പിടിയു�ട അറ്റത്ത് പാത്തിേയാട് േചർന്നാണ് കയർ �കട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു

േവത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ �വള്ള�മങ്കിലും �കാള്ളും. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇത് േവത്ത്

എന്നും, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തുടിപ്പ് എന്നും, മലബാറിൽഊവണി എന്നും ഇതറിയ�പ്പടുന്നു.

ചിത്രം 6: ചക്രം ചിത്രം 7: േവത്ത് (തുടിപ്പ്, ഊവണി)േവനല്ക്കാലത്ത് കൃഷിയിടം നനയ്ക്കുന്നതിനായി കാളേത്തക്ക് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. കാളേയ

േയാ േപാത്തിേനേയാ ഉപേയാഗിച്ചാണ് �വള്ളം േതവുന്നത്. ഒരു വലിയ േലാഹപ്പാത്രമാ

ണ് േതക്കുകുട്ട. കാൽക്കുട്ട, അരക്കുട്ട, മുക്കാൽകുട്ട എന്നിങ്ങ�ന ഇത് പല വലുപ്പത്തിലുണ്ട്.

ഇതി�ന്റ അടിവശത്തുള്ള �ചറിയ കുഴലിൽ തുകലു�കാണ്ടുള്ള തുമ്പി ഘടിപ്പിക്കും. ഏകേദ

ശം നാലടി നീളമുള്ള തുകലി�ന്റ കുഴലാണ് തുമ്പി. േതക്കുകുട്ടയി�ല �വള്ളം തുമ്പി വഴിയാണ്

പുറേത്തക്ക് േപാകുക. േതക്കുകുട്ടയു�ട മുകളി�ല �കാളുത്തിലും തുമ്പിയു�ട അറ്റത്തും ഓേരാ

കയർ �കട്ടി അതി�ന്റ മേറ്റ അറ്റം നുകത്തിൽബന്ധിക്കുന്നു. �വള്ളം നിറഞ്ഞ �താട്ടി (േതക്കു

കുട്ട) കാള വലിച്ചുയർത്തുേമ്പാൾ തുകൽക്കുഴലി�ന്റ തുറന്നഭാഗവും �താട്ടിയും ഒേരനിലയിൽ

ആയിരിക്കത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കും കയറുകളു�ട നീളം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക. കിണറ്റിൽനിന്നും

�വള്ളം േകാരുന്നതി�ന്റ മ�റ്റാരു മാതൃക ത�ന്നയാണ് കാളേത്തക്ക്.

നാലായിരം വർഷേത്താളം പഴക്കമുള്ള ജലേസചേനാപകരണമാണ് തുലാൻ തുലാവ്,

ഏത്തം എ�ന്നല്ലാം േപരുകളുള്ള തുലാൻ. േകരളത്തിൽ ഇന്നും പ്രചാരത്തിലുള്ളഏത്തം�വ

ച്ചുേതവൽ ദ്രാവിഡരിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതാവാ�മന്ന് കരുതുന്നു. ഈജിപ്തിൽനിന്ന് സിന്ധുതാഴ്വര

യിേലക്കുംഅവി�ടനിന്ന് േകരളത്തിേലക്കും വന്നതാകണംഈസാേങ്കതികവിദ്യ. മരം �കാ

േണ്ടാ മുള �കാേണ്ടാ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തക്കാലുകളിലാണ് തുലാൻ ഉറപ്പിക്കുക. േലാഹ
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ത്തിേലാ മരത്തിേലാ ഉണ്ടാക്കിയ�വള്ളം േകാരുന്നപാത്രമാണ്തുലാക്കുട്ട. തുലാനിൽഏത്ത

ക്കുട്ട �കട്ടിയതി�ന്റ എതിർവശത്തായി ഉഴിഞ്ഞാൽ (കൂട് ) �കട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. കല്ല്, �ചളി

എന്നിവയാണ് ഉഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മിക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. പാടങ്ങളിലുപേയാഗിക്കു

ന്ന �ചറിയ തുലാന് കൂരിത്തുലാൻ എന്നുപറയുന്നു. േകരളത്തിൽഅച്ചൻേകാവിലാറി�ന്റ തീര

ത്ത് നിലവിലിരുന്ന ജലേസചനവിദ്യയാണ് േതാണി. ഏതാണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രം �വള്ളമുള്ള

ആഴം കുറഞ്ഞജലാശയത്തിൽനിന്നും �വള്ളം മുക്കി�യാഴിക്കാനാണ് േതാണി ഉപേയാഗിച്ചി

രുന്നത്.

10 വിള�വടുപ്പും �മതിയും

�കായ്ത്തും �മതിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടും വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിച്ചുവന്നിരുന്നു. അവ താ

�ഴപ്പറയുന്നു. േലാകത്താകമാനം �നൽക്കൃഷിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഉപക

രണമാണ് അരിവാൾ. �കായ്ത്തുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട പ്രധാന�പ്പട്ട ഉപകരണവും ഇതുത�ന്ന. �മ

തികഴിഞ്ഞ് വിത്തുകൾ േശഖരിച്ച േശഷമുള്ള�വേക്കാൽനിത്തിയിട്ട് ഉണക്കുന്നതിനായി ക്ലാ

േത്താട്ട എന്ന ഉപകരണം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. ആറടിേയാളം വരുന്ന മുളവടിയു�ട അറ്റത്ത്

വളഞ്ഞ കമ്പി ഘടിപ്പിച്ചതാണ് ക്ലാേത്താട്ട. വിത്ത് ചിക്കി ഉണക്കുന്നതിനായുള്ള ഉപകരണ

മാണ് വിേത്തറ്റി. ആളുകൾക്ക് നിലേത്തക്ക് കുനിയാ�ത നിവർന്ന് നിന്നുത�ന്ന വിത്ത് നിര

ത്താൻ പാകത്തിൽ നീണ്ട പിടിേയാടു കൂടിയതാണ് വിേത്തറ്റി. ഭൂവുടമകളു�ട വീടുകളി�ലല്ലാം

മുൻകാലങ്ങളിൽ വിേത്തറ്റി കാണാമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വയലുകളു

�ട ചരിത്രാേന്വഷണത്തിൽനിന്നും ഇനിയും ക�ണ്ടത്താനാകും.

11 വിത്തുസംരക്ഷണം

വിള�വടുപ്പി�ന്റ ഭാഗമായി �കാ�യ്തടുക്കുന്നവ പൂർണമായും അന്നത്തിനായി ഉപേയാഗിക്കാ

�ത ആവശ്യമായ അളവിൽ സംരക്ഷിക്കുക�യന്നത് ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തുടർന്നുേപാന്ന രീ

തിയാണ്. �വേക്കാൽ ഉപേയാഗിച്ച് േഗാളാകൃതിയിൽ �കട്ടി�പ്പാതിഞ്ഞു�വച്ചാണ് മുൻകാ

ലങ്ങളിൽ വിത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ചുരുണ, �പാതി എ�ന്നല്ലാം ഇതറിയ�പ്പട്ടു. നാലു പറ

വിത്തുവ�ര ഇങ്ങ�ന സൂക്ഷിക്കാം. �നൽവിത്തി�നാപ്പം ചാരവും കൂട്ടിക്കലർത്തി എടുത്തു�വ

ച്ചാൽ േകടാകി�ല്ലന്ന് പറയ�പ്പടുന്നു. പറയവിഭാഗക്കാർ മുള�കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വല്ലവട്ടിയാ

ണ് കുരുമ. �തേങ്ങാല�കാണ്ട് �മടഞ്ഞകുട്ടയിൽ കൂവളത്തി�ന്റഇല�വച്ച് അതിൽ �നല്ലുസൂ

ക്ഷിക്കുന്നരീതിയുമുണ്ട്. പ്രാണിശല്യംകുറയാൻകൂവളത്തി�ന്റഇലഉത്തമമാണേത്ര. �നല്ല്സൂ

ക്ഷിക്കാനായി കളിമണ്ണു�കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ചു�ട്ടടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത്ത

രം �ചറിയ പാത്രമാണ് പ്ടാവ്. ഇതിേനക്കാൾ വലിപ്പം കൂടിയ മൂന്നടി മുതൽ അഞ്ചടി വ�ര

ഉയരമുള്ള കളിമൺ പാത്രമാണ് മണ്ടലി. മൂന്ന് മുതൽഅഞ്ചടി വ�ര ഉയരമുള്ളതും മണ്ടലിേയ

ക്കാൾ വണ്ണം കൂടിയതുമായ കുണ്ടലികളും �നല്ലു സൂക്ഷിക്കാനായി ഉപേയാഗത്തിലുണ്ടായിരു

ന്നു. ഇവ കൂടാ�ത ചാറ (കുതിര് ), �കാ�മ്മ, വല്ലം, ഈറ്റ �കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുംഭം, ചിറ്റാരി,

മാവിലർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന �കാമ്മാരി, ഉറി എന്നിങ്ങ�നയുള്ളസംവിധാനങ്ങളും

വിത്തുസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു.
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12 ഉപസംഹാരം

ആവശ്യങ്ങൾക്കിണങ്ങുംവിധം ഭൗതികസംസ്കാര�ത്ത പാക�പ്പടുത്താനുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ കഴി

വ് ഇതരജീവജാലങ്ങളു�ട സൃഷ്ടി�വഭവത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ഈ�യാരു കർമ്മേശ

ഷിയാണ് മനുഷ്യ�ന്റഅതിജീവനങ്ങൾസാധ്യമാക്കിയത്. േകരളത്തി�ന്റഅന്നചരിത്രം പരി

േശാധിച്ചാൽ പ്രാചീനകാലം മുതൽ വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മു

�ട ജീവിതപരിസര�മന്നുകാണാം. വിഭവസമ്പാദനവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട വിവിധ അദ്ധ്വാനങ്ങ

ളിൽസഹാേയാപകരണങ്ങളായിഏ�റക്കു�റ �മച്ച�പ്പട്ട വിദ്യകൾത�ന്ന മലയാളക്കരയിൽ

രൂപ�പ്പട്ടിരുന്നു. കാട്ടിൽ േവട്ടയാടി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻപില്ക്കാലത്ത് ഉല്പാദനത്തിലൂ�ടസ്ഥിരവാ

സംആരംഭി�ച്ചങ്കിലും �പറുക്കലി�ന്റവിവിധവശങ്ങൾവ്യത്യസ്തങ്ങളായഉപകരണങ്ങളിലൂ�ട

തുടരുന്നു�വന്ന് കാണാം. നീണ്ടകാല�ത്തഅേന്വഷണങ്ങളിലൂ�ടയാണ് മനുഷ്യൻ ശിേലാപ

കരണങ്ങളിൽനിന്നും േലാഹങ്ങളിൽ എത്തിേച്ചർന്നത്. ഉറേപ്പറിയ ആയുധങ്ങൾ അദ്ധ്വാന

പ്രക്രിയയു�ട ലഘൂകരണത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഇരുമ്പിൽ തീർത്ത ആയുധങ്ങളു�ട

പ്രചാരേത്താ�ട കൃഷിയും �പറുക്കലും ഒരുേപാ�ല വികസിച്ചു. ഉപകരണസംസ്കാരവുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ട് നിരവധി �താഴിൽക്കൂട്ടായ്മകളും േകരളത്തിൽ രൂപം�കാണ്ടു. ഉപകരണനിർമ്മി

തിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട് �താഴിലടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജനസമൂഹമാണ് പില്ക്കാല

ത്ത് ജാതികളായി േവർതിരിക്ക�പ്പട്ടത്. േകവലമായ മരക്കലപ്പയിൽനിന്നും മരവും ഇരുമ്പും

േചർന്ന കലപ്പയിേലക്കുള്ളപരിണാമം േപാലുംഈ�യാരു വികാസത്തി�ന്റ ഭാഗമാണ്.

ഉപകരണങ്ങ�ള �പറുക്കൽ കൃഷി എന്നിങ്ങ�ന േവർതിരിച്ച് പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ കൃ

ഷിയു�ട ആരംഭേത്താ�ട അവസാനിക്കുന്നതല്ല �പറുക്കലി�ന്റ ചരിത്ര�മന്ന് തിരിച്ചറിയാനാ

വുന്നുണ്ട്. ജലേമഖലയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട് രൂപ�പ്പട്ട നിരവധി ഉപകരണങ്ങളിലൂ�ട കൃഷിേയ

ക്കാൾസജീവമായി �പറുക്കൽ േകരളീയർക്കിടയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു�വന്ന് കാണാം. വർത്തമാ

നകാലേത്ത�ക്കത്തുേമ്പാൾ കാർഷികവിഭവങ്ങളു�ട ഉല്പാദനം വള�ര കുറഞ്ഞയളവിലും ഇറ

ക്കുമതി ഏറിയുമാ�ണന്ന് കാണാം. എന്നാൽ മീനുൾ�പ്പ�ടയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇന്നും വലിയ

േതാതിൽത്ത�ന്നനിശ്ചിതഉപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ചു േശഖരിച്ച് കയറ്റുമതി �ചയ്യാൻ േകരളം

പര്യാപ്തവുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽപ്രാചീനമായ ജീവിതചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നും വർത്തമാനകാല

സാഹചര്യങ്ങളിേലക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളു�ട സ്ഥാനം തിരിച്ചറി

യാവുന്നതാണ്.
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ഗായത്രി, �ക.പി.

ഗവ��ന്റ് എച്ച്.എച്ച്.എസ്., എരിമയൂർ, പാലക്കാട്

ആധുനികതയു�ടചരിത്രസന്ദർഭത്തിൽഅരികുവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നജീവിതങ്ങളാണ് ഉത്ത

രാധുനികേനാവലുകൾ അടയാള�പ്പടുത്തുന്നത്. സ്ത്രീത്വം, കീഴാളത, പ്രാേദശികത, പാരിസ്ഥി

തികതഎന്നിവ�യല്ലാംപുരുഷാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതി �കട്ടിയുയർത്തിയസീമക�ളഉല്ലംഘിച്ചു

�കാണ്ട്അതിജീവനത്തിനായി േപാരാടുന്നതി�ന്റ േനർസാക്ഷ്യങ്ങളായി ഇത്തരം രചനക�ള

വിലയിരുത്താം. 1980-കൾക്ക് േശഷമുണ്ടായ മലയാളേനാവലുകളിൽ ഒളിഞ്ഞും �തളിഞ്ഞും

ഈ ഭാവുകത്വമാറ്റം പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ഇരുപത്തി�യാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിേലയ്ക്ക് കടക്കുേമ്പാൾ

നവഭാവുകത്വം ശക്തമായിത്തീരുന്നതായി കാണാം. നിലനില്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതികേളാട് കല

ഹിച്ചു�കാണ്ട്, പ്രതിേരാധത്തി�ന്റ തലങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാനുളള ശ്രമങ്ങളാണ് അവയിൽ പ്രകട

മാകുന്നത്.

േകരളത്തി�ലഏറ്റവും വിേസ്ഫാടനാവസ്ഥയിലുളള പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നംഎന്ന ഉപശീർഷക

േത്താടുകൂടി 2002-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േനാവലാണ് ജി.ആർ. ഇന്ദുേഗാപ�ന്റ മണൽജീവികൾ.

കരിമണൽതീരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നഒരുപറ്റം മനുഷ്യരു�ട ദുരന്തചിത്രം വരച്ചിട്ടഈകൃതി, ഒറ്റ

�പ്പട്ട പഠനങ്ങളുണ്ടായി എന്ന�താഴിച്ചാൽ ഏ�റ�യാന്നും സാഹിത്യസംവാദങ്ങൾക്ക് വിഷ

യമായതായിക്കാണുന്നില്ല. കരിമണൽ ഖനനം നിമിത്തം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വള�ര

രൂക്ഷമായ േതാതിൽ അനുഭവിക്കുന്ന �കാല്ലം തീരേദശങ്ങളു�ട, സവിേശഷമായി ആലപ്പാടു

ഗ്രാമത്തി�ന്റ അവസ്ഥയാണ് േനാവലിലൂ�ട ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ആ തീരഗ്രാമ�ത്ത മുൻനിർ

ത്തി, പ്രാേദശികസംസ്കാരത്തി�ന്റ പുന�രഴുത്ത് േനാവലിൽ എങ്ങ�ന സാധ്യമായിരിക്കുന്നു

എന്നേന്വഷണമാണ്ഈപഠനം.

അപൂർവ്വ േലാഹമണൽേശഖരമുളള േലാകത്തി�ലത�ന്ന എണ്ണ�പ്പട്ട പ്രേദശങ്ങളി�ലാ

ന്നാണ് �കാല്ലം ജില്ലയി�ല നീണ്ടകര മുതൽഅഴീക്കൽവ�ര 25 കിേലാമീറ്റർ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന

തീരേദശം. നീണ്ടകര, ചവറ, പന്മന, ആലപ്പാട് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇതി�ന്റ

പരിധിയിൽ വരുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ വ�ര താഴ്ചയിൽ കരിമണൽ നിേക്ഷപമു

ണ്ട്. കരിമണലിൽ േമാേണാ�സറ്റ്, ഇൽമ�നറ്റ്,�ടറ്റാനിയം, റൂ�ടയിൽതുടങ്ങിയവവൻ

േതാതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ വിമാനം, േറാക്കറ്റ് മുതലായവയു�ട നിർമ്മാണത്തിനും
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�പേട്രാമാക്സി�ന്റ മാന്റിൽനിർമ്മാണത്തിനുംഎണ്ണസംസ്കരണവ്യവസായങ്ങളിലുംഅേനകം

രാസവ്യവസായങ്ങളിലും ഉപേയാഗിക്കുന്നു. �കാല്ലം തീരങ്ങളി�ല കരിമണലി�ന്റപ്രാധാന്യം

തിരിച്ചറിഞ്ഞജർമ്മൻകാരാണ് ഖനനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതുമുതലുളള കരിമണലി�ല

ചരിത്രം േനാവലിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ചർച്ച�ചയ്യുന്നുണ്ട്.

കരുനാഗപ്പളളി താലൂക്കി�ന്റതീരേദശഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്ആലപ്പാട്. കായംകുളംകാ

യലിനും അറബിക്കടലിനും ഇടയിലായ 17 കിേലാമീറ്റർ നീളത്തിൽ, അരകിേലാമീറ്ററിൽ താ

�ഴമാത്രം വീതിയിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന പ്രേദശത്തി�ന്റ വടക്ക് കായംകുളം അഴിയും (മത്സ്യബ

ന്ധനതുറമുഖം) �തക്ക് പന്മനഗ്രാമവുമാണുളളത്. 1908-ൽ കരിമണൽ ഖനനം ആരംഭിക്കുന്ന

തിനു മുമ്പ് നാലു കീേലാമീറ്ററിലധികം വീതിയുണ്ടായിരുന്ന പ്രേദശത്തി�ന്റ അവസ്ഥ വള�ര

േശാചനീയമാണ്. ഇേപ്പാൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ നൂറ് മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രമാണ് കരയുളളത്.

ഇവി�ട ജീവിക്കുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും (92%) അരയസമുദായക്കാരാണ്. മറ്റു പ്രേദശ

ങ്ങളി�ല അരയരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പല സാംസ്കാരിക സവിേശഷതകളും പുലർത്തുന്ന

ഇവർആലപ്പാട്ടരയർഎന്നസ്വത്വേബാധ�ത്ത േപറുന്നവരാണ്. തമിഴ്നാട്ടി�ല കാേവരിപൂമ്പട്ട

ണത്തിൽ നിന്ന് കുടിേയറിപ്പാർത്തവരു�ട പിൻമുറക്കാരാ�ണന്ന വിശ്വാസ�ത്ത മുറു�കപിടി

ച്ചു�കാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇവർ, ആണ്ടിയാർപടുക്ക, പരിശംവയ്പ ് എന്നീ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജീവി

തചര്യയു�ട ഭാഗമായി പാലിക്കുന്നു. കയറ്റുമതി�ചയ്തആലപ്പാടൻ കയറിൽ പറ്റിയിരുന്ന തിള

ങ്ങുന്ന മണൽത്തരികൾ േതടി�യത്തിയ ജർമ്മൻകാരാണ് കരിമണലി�ന്റ പ്രാധാന്യം ആദ്യ

മായിത്തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അത് ആ േദശത്തി�ന്റ നാശത്തിന് നിമിത്തമായി. കരിമണൽ കുന്നു

കളും കുളങ്ങളും കുറ്റിക്കാടുകളും �നല്പാടങ്ങളും സമൃദ്ധമായ കാവുകളും ഒ�ക്കേച്ചർന്ന് പ്രകൃതി

�യാരുക്കിയഈ മേനാഹര തീരഗ്രാമം ഇന്ന് നാേശാന്മുഖമായിരിക്കുന്നു. ഖനനം തുടങ്ങിയ

തിനുേശഷം കരയു�ട വീതി കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് എേപ്പാൾ േവണ�മങ്കിലും ഇവിടം �വളളത്തിന

ടിയിലാവാം എന്നഅവസ്ഥയാണുളളത്. അതി�ന്റ�യാ�ക്ക പരിണതഫലമായിട്ടാണ് 2004-

ലുണ്ടായ സുനാമിത്തിരകൾ വള�ര രൂക്ഷമായി ഈ ഗ്രാമ�ത്ത ബാധിച്ചതും 142 േപരു�ട ജീ

വൻഅപഹരിച്ചതും.

ഈആലപ്പാടുഗ്രാമത്തി�ന്റ പുന�രഴുത്തായിട്ടാണ് േനാവലിൽആലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത്

കടന്നുവന്നത്. ഇവിട�ത്ത മത്സ്യ�ത്താഴിലാളിയും �പാതുപ്രവർത്തകനുമായ �ക.സി. ശ്രീ

കുമാറാണ് േനാവലിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1700 വർഷത്തിേല�റ പഴക്കമുളള

ഈതീരേദശത്തി�ന്റചരിത്ര�ത്തയുംസംസ്കാര�ത്തയുംകാലികമായപരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങ�ള

മുൻനിർത്തി പുനരാനയിക്കുകയാണ് മണൽജീവികളിലൂ�ട ഇന്ദുേഗാപൻ. കരിമണൽ ഖന

നത്തി�ന്റ ദുരിതങ്ങൾ േപറുന്നവരാണ് ആലപ്പാടം നിവാസികൾ. പ്രധാന കഥാപാത്രമായി

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന നീലകണ്ഠൻ േചട്ടൻ, �കാല്ല�ത്ത രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനായിരുന്ന സഖാവ്

എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരു�ട (RSP) പ്രതിരൂപമാണ്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലൂ

�ടയാണ് കരിമണൽ ഖനനത്തി�ന്റ നാൾവഴികൾഅടയാള�പ്പടുത്തുന്നത്.

ശക്തമായ കടൽേക്ഷാഭത്തിൽ�പട്ട് കടൽനാക്കമ്പലം നിലം�പാത്തുന്നതുകണ്ട് ഭയ

ചകിതനായി കിഴേക്കക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ േചട്ട�ന്റ വീട്ടിൽ അഭയം പ്രാ

പിക്കുന്ന േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡിസൂസ, ത�ന്റ നാടി�ന്റ ദാരുണമായ അവസ്ഥയിൽ

മനം�നാന്ത് പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉേപക്ഷിച്ച് പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകനായി മാറുന്ന ചിത്രം
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േനാവലിൽ കാണാം. അവരു�ട സംഭാഷണത്തിലൂ�ട നാടി�ന്റ ഭീതിദമായ അവസ്ഥ �വ

ളിവാകുന്നു. അമ്പലത്തിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കൽവിളക്കും ചുറ്റുമതിലും ഒടുവിൽ വിഗ്രഹവും

പലകാലങ്ങളിലായി കടൽ അപഹരിച്ചതിലുളള ദുഃഖം ഡിസൂസ അറിയിക്കുേമ്പാൾ, അതിന്

സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന സമൃദ്ധമായ കാവി�നക്കുറിച്ചുളള ഓർമ്മകളാണ് നീലകണ്ഠൻേചട്ടൻ

പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്: ശൂരനാട്ട് േകസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന േതാപ്പിൽ ഭാസിയും മറ്റും ഒളിേകന്ദ്രം

മാറിമാറി ഇവി�ട ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം തങ്ങിയി�ട്ടാണ്ട്. നിബിഡവനം േപാലുളളഈകാവിനു

ളളിൽ… അമ്പതു�കാല്ലത്തിനുേശഷം കാവ് കടലിനു നടുവിലായി. ആ കാവുേപായേതാ�ട

എല്ലാം േപായി (പുറം 20). ഖനനം തുടങ്ങി എൺപതു �കാല്ലം�കാണ്ട് രണ്ടുകിേലാമീറ്റർ കര

ഭാഗം കട�ലടുത്തതായിഅേദ്ദഹം തുടർന്നുപറയുന്നുണ്ട്. 1949-�ലശൂരനാട് �കാലേക്കസിൽ

പ്രതികളായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കളായ േതാപ്പിൽഭാസിയും ശങ്കരനാരായണൻതമ്പി

യും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ആലപ്പാട്ടുഗ്രാമത്തി�ല പനക്കടക്കാവി�നക്കുറിച്ചാണ് ഇവി�ട സൂചി

പ്പിക്കുന്നത്.

ആലപ്പാടം പഞ്ചായത്തി�ല �വള്ളിമൺതുരുത്തി�ല �റയർഎർത്ത് കമ്പനിഎഞ്ചിനീ

യറായ ഉണ്ണിരാമനും കൂമൻതുറയി�ല എം.എ. മലയാളം വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കൃഷ്ണകുമാരിയും

തമ്മിലുളള പ്രണയവും വിവാഹവും അതിനനുബന്ധമായി നടക്കുന്നപ്രശ്നങ്ങളാണ് കഥ�യ മു

േന്നാട്ടു നയിക്കുന്നത്. ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ ഉണ്ണിരാമ�ന ആർ.ഇ.സി. തങ്ങളു�ട കമ്പനിപ്രതി

നിധിയാക്കി ജനങ്ങ�ള കബളിപ്പിക്കാനുളള തന്ത്രങ്ങൾ �മനയുകയും അതുവഴി അവ�ര വരു

തിയിൽ നിർത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ദൃശ്യം േനാവലിൽ കാണാം.

കൃഷ്ണകുമാരിയു�ട പിതാവായ രാഘവനിലൂ�ട ആപ്പാടത്തി�ന്റ പൂർവ്വകാല കാർഷികസ

മൃദ്ധിയും ശിവരാത്രി ദിവസമുളള ആപ്പാടത്തുകാരു�ട �ചങ്ങന്നൂർ ശിവ�നക്കാണാനുളള യാ

ത്രയും അതിനുപിന്നിലുളളഐതിഹ്യവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കാർഷികസമൃദ്ധി�യക്കുറിച്ചുളള

വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ്: ആപ്പാട�ത്തകരിമണലി�ന്റ കുന്നുകൾഹിമാലയ�ക്കാടുമുടികൾ

േപാ�ല കര�യസംരക്ഷിച്ചുേപാരുന്നു. കടലിനും കായലിനുമിടയിലുളള വിസ്തൃതരാജ്യത്ത് പാ

ടങ്ങൾ ഏ�റയുണ്ടായിരുന്നു. കായലി�ന്റ നനവും കടൽക്കാറ്റും നല്ല കാലാവസ്ഥയും. കതിർ

മണികൾഎടുത്താൽ �പാങ്ങാത്തവലിപ്പമുളളതായിരുന്നു. ആ�രങ്കിലുമാണ് കൃഷിയിറക്കുക.

നാട്ടുകാർക്കും അന്നത്തിനുേവണ്ടി കതിർമുറിക്കാൻ �പാന്നുതമ്പുരാൻ അധികാരം നല്കിയിരു

ന്നു. നാട്ടിൽ പട്ടിണിയില്ല. പരിവട്ടമില്ല. അത്യാവശ്യം വില്ക്കാനും കൂട്ടാനും ജനം കടലിൽനി

ന്നും മീൻപിടി�ച്ചടുത്തു. കരയിലും കടലിലുംസമ്പത്ത്. രണ്ടിടത്തുംപ്രജകൾഅമിതചൂഷണവും

ആർത്തിയും കാട്ടിയില്ല, പാടങ്ങളു�ട ഇടയിൽ �തളിനീരുളള താമരപ്പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ

വിവരണംനാടി�ന്റ ഗതകാലസമൃദ്ധിയിേലക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ആലപ്പാട്ടരയർശിവരാ

ത്രിദിവസം �ചങ്ങന്നൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ നടത്തുന്നപരിശംവയ്പ ് എന്നഅനുഷ്ഠാനത്തിന് പിന്നി

ലുളളഐതിഹ്യവും അല്പം പാഠേഭദേത്താ�ടയാ�ണങ്കിലും േനാവലിൽആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

കരിമണലിൽനിന്ന് വൻേതാതിൽ അണുപ്രസരം ഉണ്ടാകുന്നതായി ശാസ്ത്രേലാകം അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. േലാകത്തിൽഏറ്റവും കൂടുതൽഅണുപ്രസരണമുളളത് കരുനാഗപ്പളളി താ

ലൂക്കി�ന്റ തീരേമഖലയിലാ�ണന്ന് ഭാഭാ അേറ്റാമിക് റിസർച്ച് �സന്റർ 2007-ൽ നടത്തിയ പഠ

നത്തിൽ പറയുന്നു. ഗാമാേറഡിേയഷ�ന്റ േലാകശരാശരി ഒരു മില്ലിഗ്രാമാ�ണങ്കിൽഈപ്ര

േദശത്ത് അത് 500 മുതൽ 800 ശതമാനം വ�രയാണ് (മലയാളമേനാരമ ദിനപത്രം, 2007 �മ
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യ് 13). ഈഅണുവികിരണം പലതരത്തിലുളള ജനിതക�വകല്യങ്ങൾക്കും കാൻസർേരാഗ

ത്തിനും കാരണമാകു�മന്നാണ് ശാസ്ത്രേലാകം പറയുന്നത്. േനാവലിൽഡിസൂസയു�ടഅപ്പൻ

മരിക്കുന്നത് കാൻസർബാധിച്ചാണ്. കരുനാഗപ്പളളിയിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്നകാൻസർചികി

ത്സാേകന്ദ്ര�ത്തക്കുറിച്ചുളള സൂചനയും േനാവലിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. വളർച്ച മുരടിച്ച് കുടിലിനു

ളളിൽ കഴിയുന്നഅഞ്ചുവയസുകാരി ജനിതക�വകല്യത്തി�ന്റ ഇരയാണ്. ഇത്തരത്തിലുളള

പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അത് മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ ഉളളതുേപാ�ല മാത്രമാ�ണന്നും

കരിമണലിൽ ജനിച്ചുവളർന്നവർക്ക് അതി�ന പ്രതിേരാധിക്കാനുളള േശഷി പ്രകൃത്യാത�ന്ന

ലഭ്യമായിട്ടു�ണ്ടന്നും ഗേവഷകയായ നീലിമയിലൂ�ട �വളിവാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽഅവളു�ട റി

സർച്ച് �ഗഡായ േഡാ. അഗ്നിേവശ് ആ നിരീക്ഷണ�ത്തഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല (പുറം 68). നീ

ലിമയു�ട അഭിപ്രായ�ത്ത അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ആലപ്പാടുനിവാസികൾ. മാത്രമല്ല, ശാ

സ്ത്രേലാകം നിരത്തുന്നഅണുപ്രസരണത്തി�ന്റ കണക്കുകൾ, ഒരു പ്രാേദശിക സംസ്കാര�ത്ത

മുഴുവനായി നിർമ്മാർജ്ജനം �ചയ്ത്, അവ�ര ഭയ�പ്പടുത്തി ജന്മഭൂമിയിൽനിന്നുംആട്ടിപ്പായിച്ച്.

ആ തീരേമഖല�കക്കലാക്കാനുളള കുത്തക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ തന്ത്രമായാണ് അവർ തി

രിച്ചറിയുന്നത്.

േലാഹമണൽതീരങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു പഠിച്ച് േഡാക്ടേററ്റ് േനടിയശ്രീധരൻകർത്താവ്, ഡിസൂ

സയ്ക്കയക്കുന്ന കത്തി�ന ഒരു സൂചകമായി കാണാം. കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: നി

ങ്ങൾക്ക്തീരംപൂർണ്ണമായുംനഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. സ്ഥലം മാറിവരുന്നകമ്പനിജീവനക്കാർ, ഖന

നഭൂമിയിേലക്കുളള യാത്രക്കാർ, അണുപ്രസരണ�ത്തക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ വരുന്നവർ… ഇങ്ങ

�നയുളളവരാണ് ഈ തീര�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. REC എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങളിലു

ളവാകുന്ന ഒരു സർക്കാർസ്ഥാപന�മന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വേബാധമുണ്ടേല്ലാ, അത് വഞ്ചനയു

�ട ഒരു മുഖമാണ്, അതിനുളളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബുൾേഡാസർ ഭീകരന്മാരാണ്. ചതഞ്ഞു

േപാകാതിരിക്കാൻഎ�ന്തങ്കിലും �ചയ്യൂ. നിങ്ങൾഇല്ലാതായാൽ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരുതാളിലും

രക്തക്കറ പുരളില്ല. പകരം വ്യവസായഭീമൻമാരു�ട പുസ്തകത്തിൽ ഗുഡ് എൻട്രികളായി മാറു

ന്നശ്രമമാണ് ഉരിത്തിരിയുക. ജനിച്ചുവളർന്ന നാട്ടി�ല മണ്ണുേചാരുന്നു. നിങ്ങളു�ട സംസ്കാരം,

പാരമ്പര്യം… പറിച്ചുനടാൻ പുനരധിവാസം േപാലുമില്ലാ�ത… കഷ്ടം! നിർത്ത�ട്ട… ഇനിഈ

വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകേപാലുമില്ല. ഞാൻ സുഖിക്കാൻ േപാകുന്നു” (പുറം 63). ശ്രീ

ധരൻ കർത്താവി�ന്റ കത്തി�ലഈഅവസാന വാചകം, ഗേവഷക�ന്റ നിരുത്തരവാദപര

മായസമീപനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നേതാ�ടാപ്പം, ആഗ്രാമത്തി�ന്റആസന്നമായ മരണ�ത്ത

അടയാള�പ്പടുത്തുക കൂടി �ചയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഥാന്ത്യത്തി�ന്റ സൂചകമായിക്കൂടി പ്രവർത്തി

ക്കുന്നു.

ഡിസൂസയും കൃഷ്ണകുമാരിയും കടലാക്രമണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. മണ്ണുകമ്പനി

യി�ലയും �താഴിലാളിയൂണിയനുകളി�ലയും പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷേനടാനായി നാട്ടിൽനി

ന്നുംതിേരാധാനം �ചയ്യുന്നഉണ്ണിരാമൻകൃഷ്ണകുമാരി�യേത്തടിഅർദ്ധരാത്രിയിൽനീലകണ്ഠൻ

േചട്ടന് സമീപ�മത്തുന്നത് കഥാന്ത്യത്തിൽകാണാം. ഭീകരമായകടൽകയറ്റത്തിൽ ഉണ്ണിരാമ

�ന്റ ശബ്ദവും നിലയ്ക്കുന്നു. ഒടുവിൽ നീലകണ്ഠൻ േചട്ട�ന്റ പുറത്തു�വച്ച് കായലും കടലും കൂട്ടിമുട്ടി.

അയാൾക്കത് അനുഭവിക്കാനായി എന്നിങ്ങ�ന അവസാന വരികൾ വായിച്ചുകഴിയുേമ്പാൾ

ഒരു നാടി�ന്റ, ഒരു ജനതയു�ട, ഒരു സംസ്കാരത്തി�ന്റ പൂർണമായ പതനമാണ് അതിലൂ�ട
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നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടൽ ഉയർന്നു�പാങ്ങിയാൽ കായലും കടലും

ഒന്നായി ആലപ്പാട് ഗ്രാമം ത�ന്ന ഇല്ലാതാവും. പ്രേദശവാസികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നഈ ഭീതിയാ

ണ് േനാവലിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത്.

കരിമണലി�ന്റ ചരിത്രം, റവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയു�ട ചരിത്രം, പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തന

ങ്ങൾ, �താഴിലാളി യൂണിയനുകളു�ട പ്രശ്നങ്ങൾ, നീലകണ്ഠൻ േചട്ട�ന്റ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണ

ങ്ങൾ, നീലിമയു�ട ആണവവിരുദ്ധേനാവൽ, ഡിസൂസയു�ട തീരസംരക്ഷണപ്രവർത്തന

ങ്ങൾ, ജപ്പാൻ സംഘത്തി�ന്റ േലാകമണലി�നക്കുറിച്ചുളള പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നി

ങ്ങ�ന പല വിഷയങ്ങളും േനാവലിൽ ചർച്ച�ചയ്യുന്നുണ്ട്. േനാട്ടടവയ്പുകാരൻ രാമൻപിളള,

REC-യു�ട എം.ഡി., �ക.പി. കറുപ്പൻ, സഖാവ് മത്തായി, മന്ത്രി ഡാനിേയൽ േജാസഫ്,

ഉണ്ണിരാമ�ന്റ മാതാപിതാക്കളായ ദമയന്തി, ഭാർഗവൻ എന്നിങ്ങ�ന നിരവധി കഥാപാത്ര

ങ്ങൾ േനാവലിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

ഈ േനാവലിന് പഠനം തയ്യാറാക്കിയ ജി. മധുസൂദനൻ കൃതിയി�ല ദുരന്തേബാധ�ത്ത

വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: സമകാലീന സംസ്കാരം ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

പഴയ നിർണ്ണയനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകുകയും പുതിയ അറിവുകളും �വളിപാടുകളും േവരുറ

യ്ക്കാൻ ഇടംേതടുകയും �ചയ്യുന്നകാലമാണ് നമ്മുേടത്. ഈകൃതിയി�ല ദുരന്തേബാധം പരാജ

യത്തിൽനിന്ന് ഉട�ലടുത്തതല്ല; പ്രതിേരാധത്തി�ന്റ പ്രസക്തി�യഅത് നിരാകരിക്കുന്നുമില്ല.

ചിന്തയു�ടയും കർമ്മത്തി�ന്റ പഴയ രൂപങ്ങൾഅപര്യാപ്തങ്ങളാ�ണന്നുളള തിരിച്ചറിയുന്ന വി

ധ്വംസകസ്വഭാവം ദുരന്തഭാവനയ്ക്കുണ്ട് (പുറം. 159). േനാവലി�ല ദുരന്തഭാവന ഇത്തരത്തിൽ

വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ, പുതിയ പ്രതിേരാധതന്ത്രങ്ങളിലൂ�ട, അതിജീവനത്തി�ന്റ പാതയിൽ മു

േന്നറാൻഈതീരജനതയ്ക്കാവും എന്നസൂചന നല്കുന്നുണ്ട്. അതുവ�ര മലയാളസാഹിത്യേലാ

കത്തിന് അപരിചിതമായിരുന്ന ഒരു വിഷയ�ത്ത മുൻനിർത്തി, ഒരു പ്രേദശകസംസ്കാരത്തി

�ന്റ പുന�രഴുത്തുനടത്തുകയാണ് ജി.ആർ. ഇന്ദുേഗാപൻ മണൽജീവികളിലൂ�ട �ചയ്യുന്നത്.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ഇന്ദുേഗാപൻ, ജി.ആർ., 2003 (2002), മണൽജീവികൾ, കറന്റ് ബുക്സ്, േകാട്ടയം.

2. പദ്മനാഭൻ, വി. ടി., 1993, ധാതുമണൽ നിേക്ഷപവും േറഡിേയഷനും, ആലപ്പാട്-ചവറ പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങൾ,

േമാഹൻദാസ് വളളിക്കാവ് (എഡിറ്റർ), യുവകലാസാഹിതി, കരുനാഗപ്പളളി.
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പ്രാേദശികചരിത്രം—നവീനസാധ്യതകൾ

സിനി, ജി. പി.

േദവമാതാ േകാേളജ്, കുറവിലങ്ങാട്

ഓേരാകാലേത്തയും ബൗദ്ധിക-�സദ്ധാന്തിക ചിന്താഗതികൾക്കനുസരിച്ചാണ് ചരിത്രത്തി

�ന്റആഖ്യാനരീതികൾ നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നത്. ചരിത്രം എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാ�ണന്ന

�പാതുധാരണ ശരിവയ്ക്കുന്നവയാണ് േദശീയചരിത്രങ്ങൾ. അധികാരപ്രത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിതി

കളായ ഇവ �കാേളാണിയൽജ്ഞാനേബാധത്തി�ന്റ ഫലമാണ്. സാധാരണജനങ്ങളു�ട മൂ

ല്യങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും ശ്രദ്ധവയ്ക്കാതിരുന്നഇവതികച്ചും യൂേറാ േകന്ദ്രീകൃതങ്ങളായിരുന്നു.

ബൃഹത്ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമായി ഒരുസമൂഹത്തിന് മ�റ്റാരുസമൂഹത്തിൽനിന്നു

ള്ള വ്യത്യാസം, പ്രാേദശിക ബഹുത്വങ്ങൾഎന്നീ തലങ്ങളിലുള്ള വിശദമായ അേന്വഷണത്തി

േലക്ക് ചരിത്രപഠനങ്ങൾ മാറി.

ഒരു പ്രേദശ�ത്ത സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങൾ അവിടു

�ത്ത ജനതയു�ട സംസ്കാര�ത്ത സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. േകാളനീകരണം, ചരിത്ര-സംസ്കാര

സങ്കല്പന പരിധികൾക്ക് പുനർനിർവചനം നല്കി. “കലേയയും പാരമ്പര്യേത്തയും മാത്രമല്ല,

സാമൂഹികപ്രേയാഗങ്ങേളയും സംേവദന മാധ്യമങ്ങേളയും സംസ്കാരത്തിൽ ഏർ�പ്പടുത്തണ

�മന്ന” �റയ്മണ്ട് വില്യംസി�ന്റ വാദം ഇവി�ടയാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത്. സംസ്കാരത്തി�ന്റ

നിർദ്ധാരണത്തിൽ ചരിത്രപരവുംസ്ഥലപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ണായകമാണ്. ചരിത്ര-

സംസ്കാരങ്ങൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാകുന്നു. ചരിത്ര-സംസ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള സമസ്ഥാനവും ഭൂത

വർത്തമാന ഭാവികാലങ്ങൾക്കുള്ളസാധ്യതയുമാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്ര�ത്ത േദശീയ ചരിത്ര

ത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.“മുഖ്യധാരാചരിത്രങ്ങളിൽ പ്രാേദശികതയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായി

രുന്നില്ല. ചരിത്രരചനയ്ക്ക് പ്രേദശ�ത്ത കണക്കി�ലടുക്കാത്ത പ്രവണത രണ്ടാം േലാകമഹാ

യുദ്ധാവസാനംവ�ര തുടർന്നു�വന്ന് േറാബർട്ട് ഡൗഷ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. “സമൂഹത്തി�ന്റ

സങ്കീർണ്ണതകളു�ട അപഗ്രഥനത്തിന് പ്രേദശ�ത്ത �ചറിയ യൂണിറ്റുകളാക്കിയുള്ള പഠനമാ

ണ് അഭികാമ്യം എന്ന േബാധമാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്ര�മന്ന നവീനരീതി ആവിഷ്കൃതമാകാൻ

കാരണം. ദത്തങ്ങളു�ട വസ്തുനിഷ്ഠതേയക്കാൾ സാംസ്കാരിക അർത്ഥ�വവിധ്യങ്ങളിലാണ്

പ്രാേദശിക ചരിത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്. മുഖ്യധാരാ ചരിത്രത്തിന് സമൂഹസങ്കല്പങ്ങേളാടുള്ള
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കാഴ്ചപ്പാടിന് വിരുദ്ധമാണ് പ്രാേദശികചരിത്രം. ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ േദശീയചരി

ത്ര�ത്തനിരാകരിച്ചു�കാണ്ടു മാത്രേമ പ്രാേദശിക ചരിത്രത്തിനു മുേന്നറാനാകൂ.

1 പ്രേദശത്തി�ന്റ നിർണ്ണയം

ഒരുസമൂഹത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനംപ്രേദശമാണ്എന്നതിനാൽ മാറ്റങ്ങൾസംഭവിക്കുന്നതുംപ്ര

തിഫലിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നതും ഇവി�ടയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രേദശം േലാകദൃഷ്ടിയിൽ അപ്ര

ധാനഘടകമായിരുന്നു. ഇന്ന്പ്രേദശംഎന്നത് േലാകവുമായിബന്ധ�പ്പട്ടജീവിതചര്യകൾനി

ലനില്ക്കുന്നഏറ്റവും �ചറിയ‘ഇട’മായി മാറി. മുഖ്യധാരാ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ/രാഷ്ട്രീ

യമായ അതിരുകളാണ് ഒരു പ്രേദശ�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന�തങ്കിൽ പ്രാേദശിക രചനയിൽ

ഭൂമിശാസ്ത്ര (രാഷ്ട്രീയ)അതിർത്തിക്കുപരിസംസ്കാരികമായ ഒരുഅതിർത്തികൂടി േരഖ�പ്പടുേത്ത

ണ്ടതുണ്ട്. േകാളനിവത്കരണമാണ് അതിർത്തിരൂപീകരണത്തിന് ആധാരം. ഇതി�ന്റ തുടർ

ച്ചയാണ് േകരളത്തിലും സംഭവിച്ചത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു പ്രേദശം രൂപ�പ്പടുന്നത് കൃത്യ

മായ നാല് അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ്. ഇത്തരം അതിർത്തികൾ സുസ്ഥിരമല്ല. ഭരണസൗക

ര്യാർത്ഥവും കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായുംഈഅതിർത്തികൾ പുനർനിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നു

ണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ അതിർത്തിക്കുപരിയായി ഒരു സാങ്കല്പികതലംകൂടി പ്രേദശം രൂപ�പ്പടുത്തു

ന്നുണ്ട്. ജനസമൂഹത്തി�ന്റ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതചര്യ എന്നിവയു�ട സങ്കലനത്തിലൂ�ട

ഭാവനാത്മകമായി ഒരുസാങ്കല്പികതലംഅഥവാസാംസ്കാരികസ്വത്വംരൂപ�പ്പടുന്നു. പ്രാേദശി

കമായഈസ്വത്വേബാധമാണ് ഒരു വ്യക്തി�യ പ്രേത്യക േദശക്കാരനാ�ണന്ന തിരിച്ചറിവി

�ലത്തിക്കുന്നത്. േകവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമാണ് ഞാൻ ആ�രന്ന

തിരിച്ചറിവ്. ഈ തിരിച്ചറിവി�ന്റ ചരിത്രം കൂടിയാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്രം.

2 പ്രസക്തി

മുഖ്യധാരാചരിത്രസങ്കല്പ�ത്ത തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ് പ്രാേദശികചരിത്രരചന. ലക്ഷ്യനിർണ്ണ

യത്തിന് വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യം മാത്രം േപാരാ ഭൂതകാലത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നംകൂടി ആവശ്യമാണ്. ഭൂതകാലപഠന�മന്നതിലുപരി“നാ�മങ്ങ�ന നാമായിത്തീർന്നു എന്ന

റിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തായി മാറാൻ കഴിയും എന്ന തിരിച്ചറിവു സാധിക്കൂ”. ഇതുത�ന്ന

യാണ് പ്രാേദശികചരിത്രത്തി�ന്റ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും. ചരിത്ര�മന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ

പ്രാേദശികചരിത്രം ഉൾ�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിലും േദശീയചരിത്ര ഉപാദാനങ്ങളായി അവ മാറുന്നില്ല.

േദശീയ-പ്രാേദശികചരിത്രങ്ങൾതമ്മിൽആദാനപ്രദാനങ്ങളു�ടപാരസ്പര്യേത്താ�ടാപ്പം തന

തായ വ്യക്തിത്വവും പുലർത്തുന്നു.

3 വർത്തമാനത്തി�ന്റ ചരിത്രം

ചരിത്രം എന്നത് ഭൂതകാലത്തി�ന്റ പാഠേഭദങ്ങളാണ്. ദൂരത്തി�ന്റയും കാലത്തി�ന്റയും കണ

ക്കനുസരിച്ച് നിജ�പ്പടുത്തിയവ�യങ്കിലും ഇവ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപരിക്കുന്നവാണ്. പ്രാചീന

ലിഖിതങ്ങൾ, പുരാവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയിലൂ�ട കഴിഞ്ഞകാല�ത്ത ക�ണ്ടത്താനുള്ള ശ്രമ
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മാണ് ചരിത്രം. ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തി�ലത്തുേമ്പാൾ പഴയ നിർവ്വചനങ്ങ�ള നവീ

കരിേക്കണ്ടതായിവരുന്നു. വിദൂരഭൂതകാലത്തിൽനിന്ന് സമകാല സംഭവങ്ങളിേലക്കുള്ള പരി

ണാമമാണ് പുതിയ ചരിത്രരചനാപദ്ധതികൾ. ഭൂതകാലത്തി�ന്റ വാസ്തവികത�യ പര്യാേലാ

ചിക്കാൻ വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റശക്തമായഅടിത്തറആവശ്യമാണ്. നവീനഅർത്ഥതല

ങ്ങളുൾ�ക്കാള്ളുന്നപുതിയ പാഠങ്ങൾ ഭാവിയിേലക്കുള്ള ദിശാസൂചികകളാണ്. സാമ്പ്രദായിക

രീതിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വർത്തമാനകാലത്തിന് നല്കുന്നസ്ഥാനമാണ് പ്രാേദശികചരി

ത്ര�ത്ത േവറിട്ട് നിർത്തുന്നത്.

4 തേദ്ദശീയആഖ്യാനം

ആധുനികകാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിൽസ്ഥലകാല രൂപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യ�ത്ത പുനർവിചി

ന്തനത്തിന് വിേധയമാക്കി. സ്ഥലത്തിനും കാലത്തിനും തുല്യപ്രാധാന്യം �കവന്നു. കാല

ത്തി�ന്റസ്ഥലവത്കരണമായി മാറി പുതിയ ചരിത്രപഠനങ്ങൾ. ഒരുസ്ഥല�ത്തേയാസംഭവ

േത്തേയാകുറിച്ചുള്ള സമഗ്രപഠനമല്ല മറിച്ച് സമാനതക�ള ക�ണ്ടത്തുക, താരതമ്യം �ചയ്യുക,

�വവിദ്ധ്യങ്ങ�ള അേന്വഷിക്കുക, ഇവ ചരിത്രമാകുന്ന�തപ്രകാര�മന്ന് പരിേശാധിക്കുക—

തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്രമാകുന്നത്. പ്രാേദശകപഠനം ഒേര കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യ

ത്യസ്തപ്രേദശങ്ങളി�ല ചരിത്രാനുഭവങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കാനുംസാമാന്യവത്കരണത്തിലുപരി

വ്യതിരിക്തതകൾ ക�ണ്ടടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

5 സംസ്കാരപഠനം

പ്രാേദശിക ചരിത്രരചന എന്നത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനംകൂടിയാണ്. ഒരു പ്രേദശ�ത്ത

ജനതയു�ട സംസ്കാര�ത്ത—ചരിത്ര�ത്തജനങ്ങളു�ട സഹകരണേത്താ�ട ക�ണ്ടത്തുകയാ

ണ് പ്രാേദശികചരിത്രം �ചയ്യുന്നത്. ജാതി, വർഗ്ഗം, ലിംഗം, വർണ്ണം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യസ്ഥാ

പനങ്ങൾക്കുപരിയായി ഒരു �പാതുതാല്പര്യത്തി�ന്റ/സംസ്കാരത്തി�ന്റ ഭാഗമാണ് തങ്ങ�ളന്ന

േബാധം സമൂഹത്തിൽ രൂപ�പ്പടുന്നു. അധീശപ്രത്യയശാസ്ത്ര ചിന്താഗതികൾക്കതീതമാണ്

ഈ േബാധത്തി�ന്റ സ്വാധീനം. �വരുദ്ധ്യങ്ങേളയും അവയു�ട സങ്കലനം രൂപ�പ്പടുത്തുന്ന

�പാതുസ്വത്വേത്തയും കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണം, സമൂഹം എങ്ങ�ന പ്രേദശ�ത്ത ഉൾ�ക്കാള്ളു

ന്നു, സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങ�ന വ്യത്യാസ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു, തുടങ്ങിയ അേന്വഷണമാണ്

പ്രാേദശികചരിത്രം. ഇതുത�ന്നയാണ് ജനകീയ സംസ്കാരവും.

6 പാർശ്വവത്കൃതരു�ട ചരിത്രം

േദശീയബൃഹത്ചരിത്രങ്ങളു�ട �പാതുസ്വഭാവം മദ്ധ്യകാലബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വത്തി�ന്റയും

പാശ്ചാത്യാധിപത്യത്തിേന്റയും വ്യവഹാരത്തിൽ�പ്പടുന്നതായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന ജനവിഭാ

ഗത്തി�ന്റ സ്ഥാനം മുഖ്യധാരാചരിത്രത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. അവഗണിക്ക�പ്പട്ടവേരയും

പാർശ്വവത്കരിക്ക�പ്പട്ടവേരയും മുഖ്യധാരയി�ലത്തിക്കുകവഴി പ്രാേദശികചരിത്രം ശ്രേദ്ധയ

മാക്ക�പ്പട്ടു. എഴുപതുകളിൽ രൂപം�കാണ്ട കീഴാളചരിത്രരചന സമൂഹത്തി�ല താഴ്ന്നവിഭാഗ

ക്കാർ, അവരു�ട ജീവിതം, സംസ്കാരം, സാമൂഹ്യാവസ്ഥ എന്നിവ�യ ചിത്രീകരിച്ചു. സമൂഹം
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എന്നത് വേരണ്യവർഗ്ഗേത്താ�ടാപ്പം സ്ത്രീകളും കീഴാളരും ഉൾ�പ്പടുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് രൂ

പീകരിക്കാൻ ഇത്തരം രചനകൾക്കു സാധിച്ചു. പാരിസ്ഥിതിക പഠനപദ്ധതികൾ, സ്ത്രീപക്ഷ

രചനകൾ, കീഴാളപഠനങ്ങൾ, േഫാേക്ലാർ എന്നിവ പ്രാേദശികചരിത്രരചനയിൽ കാര്യമായ

സ്വാധീനം �ചലുത്തി.

7 ആേഗാളവത്കരണം

േകാളനിവത്കരണമാണ് ആേഗാളീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനം. അഭിരുചികളു�ട �വവി

ധ്യമാണ് പ്രാേദശിക സ്വത്വരൂപീകരണത്തിനാധാരം. ആേഗാളവത്കരണത്തിനും മുതലാ

ളിത്തത്തിനും നിലനില്ക്കാൻ അവരു�ട ഉല്പന്നങ്ങ�ള സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായ ഒരു സമൂഹ

�ത്തസൃഷ്ടിേക്കണ്ടതായുണ്ട്. അതിന് അഭിരുചിക�ള ഏകീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. വ്യാവസായിക

ആധുനികവത്കരണങ്ങൾ—ജനങ്ങളു�ട ജീവിതവീക്ഷണം, മൂല്യേബാധം, സാമൂഹ്യവളർച്ച

എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇത് പ്രാേദശിക സ്വത്വത്തിനും സാംസ്കാരിക മുദ്രകൾക്കു

േമൽ ഒരു �പാതുസ്വത്വം വിനിമയം �ചയ്തു. പാരമ്പര്യേത്തയും പ്രാേദശികതേയയും ഒഴിവാ

ക്കിയാൽ മാത്രേമ ഏകീകരണമുദ്രകളു�ട വിതരണം സാദ്ധ്യമാവൂ. കേമ്പാളപരസ്യ-മാദ്ധ്യമ

ശൃംഖലകൾ നിറേവറ്റുന്നത്ഈ ദൗത്യമാണ്. ആേഗാളവത്കരണം സംസ്കാരസീമക�ള മായ്ക്കു

കയും തത്ഫലമായി സങ്കലന-േലാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. നാട്ടറിവുകളും നാട്ടുവ

ഴക്കങ്ങളും പാർശ്വവത്കരിക്ക�പ്പടുകയും അതുവഴി സമൂഹംഎന്ന സങ്കല്പത്തി�ന്റ പ്രസക്തി

നഷ്ട�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിവിൽനിന്നുണ്ടായ �ചറുത്തുനില്പുകൾ കൂടിയാണ് പ്രാ

േദശിക ചരിത്രരചനകൾ.

8 സമീപനത്തി�ന്റ രീതിശാസ്ത്രം

സമീപനത്തി�ല വ്യത്യസ്തതയാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്ര�ത്ത േദശീയചരിത്രത്തിൽനിന്ന് ഭിന്ന

മാക്കുന്നത്. േദശീയചരിത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തി�ന്റ ഉപരിപ്ലവതയിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഇവസ്ഥൂലചരിതങ്ങളാണ്. സൂക്ഷ്മചരിതങ്ങളാവ�ട്ട ജീവിത�ത്തആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്ര

മിക്കുന്നു. േദശീയ-പ്രാേദശിക ചരിത്രങ്ങളു�ട �വരുദ്ധ്യാത്മക നിലപാടി�ന, സമീപനത്തി

നു സ്വീകരിക്കുന്ന യുക്തിയു�ട വ്യത്യാസം എന്ന നിലയിൽ, ദൂര-സൂക്ഷ്മ ദർശിനിക�ള സ്ഥൂല-

സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങേളാടു താരതമ്യം �ചയ്തു വിലയിരുത്താൻ എറിക് േഹാബ്സ്േബാമിന് സാധി

ച്ചു. ഒരു പ്രേദശത്തി�ന്റ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളിേലക്ക് �ച�ന്നത്താൻ ഇത്തരം

സൂക്ഷ്മപഠനങ്ങൾക്കു മാത്രേമ കഴിയൂ. പ്രാേദശിക ചരിത്രത്തി�ന്റ സാധ്യതയും ഇതുത�ന്നയാ

ണ്.

9 ഉപാദനങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനപരത

�തളിവുക�ള ആധാരമാക്കിയുള്ള ആഖ്യാനമാണ് ബൃഹദ്ചരിത്രങ്ങളുേടത്. എന്നാൽ പ്രാേദ

ശിക ചരിത്രത്തിൽ ആധികാരികത അവകാശ�പ്പടാവുന്ന ഉപാദാനങ്ങൾ ദുർല്ലഭങ്ങളാണ്.

ഓർമ്മകളും വാ�മാഴിയു�മല്ലാം ഇവി�ട ചരിത്രേസ്രാതസ്സുകളാവുന്നു. സംസ്കാരേത്തയും പ്രേദ
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ശേത്തയുംകുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പഠിതപ്രേദശ�ത്ത ജനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും അവരു�ട ആചാര

ങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ആേഘാഷങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, േവഷഭൂഷാദികൾ തുടങ്ങിയ �വവിധ്യ

ങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളസാമാന്യേബാധംആവശ്യമാണ്. ബൃഹദ്ചരിതങ്ങളിൽനിന്ന് ഭിന്നമായി േന

രിട്ടു നിഗമനങ്ങളി�ലത്തിേച്ചരാൻ പ്രാപ്തമായ ഉപാദാനങ്ങൾ പ്രാേദശികരചനയിൽ വിരളമാ

ണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നലഭ്യമായആകരങ്ങ�ളവിവിധശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥത്തിന് വിേധയമാ

ക്കിേവണം നിഗമനങ്ങളി�ലത്താൻ. നാട്ടാചാരങ്ങൾ, നാട്ടറിവുകൾ, പള്ളി-േക്ഷത്രേരഖകൾ,

ശവക്കല്ലറകൾ, കുടുംബചിത്രങ്ങൾ, �താഴിൽക്കൂട്ടായ്മ എന്നിങ്ങ�ന പ്രാേദശികമായ�തന്തും

ഉപാദാനങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, ഇവ�യ ആധാരമായി സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾ ലഭ്യമായ പ്രമാണ

ങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു�കാണ്ടുേവണം അവ�യ പഠിേക്കണ്ടതും പരസ്പരബന്ധം

ക�ണ്ടേത്തണ്ടതും. േദശീയ ചരിത്രം വസ്തുനിഷ്ഠമാകുേമ്പാൾ പ്രാേദശികചരിത്രം അർത്ഥത്തി

�ന്റആവിഷ്കാരേഭദങ്ങ�ള േതടുന്നു.

“ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്കയല്ല, ഉള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പഠനം നട

ത്താൻ പരമ്പരാഗത �ശലിയിൽ ചരിത്രം എഴുതുന്നവർക്ക് കഴിയായ്കയാണ് പ്രശ്നം” എന്ന

ഡി.ഡി. �കാസംബിയു�ട തിരിച്ചറിവ് ചരിത്രരചനയ്ക്ക് നൂതനസരണികളു�ട അനിവാര്യത ചൂ

ണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചരിത്രം ഭൂതകാലസംഭവങ്ങളു�ടആഖ്യാനമാണ്, അത് ഉപേയാഗശൂന്യമാ�ണ

ന്ന ആധുനിക ചിന്താഗതി തിരുത്തി അഭിരുചിയുേടയും ആവിഷ്കാരത്തി�ന്റയും േമഖലയി�ല

ഏ�താരേന്വഷണത്തിനും ഇന്ന�ലക�ള ഒഴിവാക്കി മുേന്നറാനാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്

പ്രാേദശിക ചരിത്രംേപാലുള്ളആധുനികാനന്തര രചനാപദ്ധതികൾ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

1. സംസ്കാരപഠനം ഒരുആമുഖം, പി. പി. രവീന്ദ്രൻ, 2013, േപജ് 43.

2. �കാങ്ങൻപട, ഓണം �താപ്പി, ചരിത്രത്തി�ലഅടയാള�പ്പടുത്തലുകൾ, േഡാ. �ക. േഗാപാലൻകുട്ടി, 2012, േപ

ജ് 15.

3. ആറന്മുളയു�ട സാംസ്കാരിക�പതൃകം, �നല്ലിക്കൽ മുരളീധരൻ, 2009, േപജ് 28.

4. ചരിത്രം ഉണ്ടാകുന്നത്, �ക.എൻ. ഗേണശ്, 2016, േപജ് 165.

5. ആറന്മുളയു�ട സാംസ്കാരിക�പതൃകം, �നല്ലിക്കൽ മുരളീധരൻ, 2009, േപജ് 26.

6. േകരളചരിത്രത്തി�ന്റ നാട്ടുവഴികൾ-ക്ക് (േഡാ. എൻ.എം. നമ്പൂതിരി, പി. �ക. ശിവദാസൻ) പി. േഗാവിന്ദപി

ള്ളഎഴുതിയഅവതാരിക, േപജ് 24.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ആദർശ് സി., വിഭവങ്ങൾ വിനിമയങ്ങൾ �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ന്റ വ്യാവഹാരിക ഭൂമിശാസ്ത്രം, വള്ളേത്താൾ വിദ്യാപീ

ഠം, ശുകപുരം, 2013.

2. േകശവൻ നമ്പൂതിരി എൻ.ഇ., �തക്കൻകൂർ ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും, സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണസം

ഘം, േകാട്ടയം, 2015.

3. ഗേണഷ് �ക.എൻ., ചരിത്രം ഉണ്ടാകുന്നത്, േകരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്, തൃശൂർ, 2016.

4. േഗാപാലൻകുട്ടി �ക., �കാങ്ങൻപട, ഓണം �താപ്പി, ചരിത്രത്തി�ല അടയാള�പ്പടുത്തലുകൾ, സാഹിത്യപ്ര

വർത്തകസഹകരണസംഘം, േകാട്ടയം, 2012.



96 �ചങ്ങഴി 1:1, ജനുവരി–ജൂൺ 2019

5. പത്മനാഭേമേനാൻ �ക.പി., �കാച്ചിരാജ്യചരിത്രം (രണ്ടാംപതിപ്പ് ), മാതൃഭൂമി, േകാഴിേക്കാട്, 1996.

6. മിഥുൻ �ക.എസ്. (എഡി.) ഗേവഷണരീതിശാസ്ത്രംസിദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവും, വള്ളേത്താൾ വിദ്യാപീഠം, ശുക

പുരം, 2017.

7. മുജീബ് റഹ്മാൻ.എം.പി., ചരിത്ര�മഴുത്തി�ന്റ ചരിത്രം, േകരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2018.

8. മുരളീധരൻ �നല്ലിക്കൽ, ആറന്മുളയു�ട സാംസ്കാരിക�പതൃകം, മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത

സർവ്വകലാശാല, കാലടി, 2009.

9. രവീന്ദ്രൻ പി. പി., സംസ്കാരപഠനം—ഒരുആമുഖം, സാഹിത്യപ്രവർത്തകസഹകരണസംഘം, േകാട്ടയം, 2013.

10. ശ്രീധരേമേനാൻ എ., േകരളചരിത്രം (പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് ) എസ്. വിശ്വനാഥൻ പ്രിേന്റഴ്സ് ആന്റ് പബ്ലിേക്കഷൻ

സ് �പ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മദ്രാസ്, 1995.

11. Shinas A.M. & P. J. Vincent (Ed.), LocalHistory Quest for Theories and Method, Sahithya

Pravarthaka Co-operative Society Ltd, Kottayam, 2016.

12. Bristow Robert, (Third Edition) Bristow Memorial Society, Cochin, 2015.



�ചങ്ങഴി
1:1 ജനുവരി–ജൂൺ 2019 ധനു–ഇടവം 1194

ജീവിതാവേബാധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും മലയാളത്തി�ല

കടൽക്കവിതകളിൽ

േകാകില, പി.ഡി.

മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, കാലടി

സാരാംശം

ജല�ത്തആശ്രയിക്കാത്തഒരുജീവിതം നമുക്കുസാധ്യമല്ല. ഭൂമിയി�ല ജലത്തി�ന്റസിം

ഹഭാഗവുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന സമുദ്രം ന�മ്മ പലവിധത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്ര

�ത്തക്കുറിച്ച് കവികൾ എഴുതിയിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും പൂർണ്ണമായും കടലി�നക്കുറിച്ച് എഴുതിയ

കവികൾ ചുരുങ്ങും. കടലി�ന സംബന്ധിക്കുന്ന �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ചില കവിതക�ള

മുൻനിർത്തി നമ്മു�ട ജീവിതാവേബാധപരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായചില ചിന്തകളാണ്

ഈപ്രബന്ധം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നത്.

1 ആമുഖം

ജലം ജീവ�ന്റ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങളി�ലാന്നാണ്. ജീവിതത്തി�ന്റ നാനാരംഗങ്ങളിലും ഇതു

നമുക്കുേവണ്ട�പ്പട്ടതുത�ന്ന. ഭൂമിയി�ല ജലത്തി�ന്റ സിംഹഭാഗവും സമുദ്രജലമാണ്. സാ

ഹിത്യത്തിലും ജലത്തി�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യം പലരീതിയിലും േതാതുകളിലും കാണാം. കടലി�ന്റ

പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമാന്യജീവിതത്തി�ന്റയും �വയക്തികജീവിതത്തി�ന്റയും നാനാമുഖ

ങ്ങ�ളഅനാവരണം �ചയ്യുന്ന കവിതകൾ മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം

കടൽക്കവിതകളിലൂ�ട ഉരുത്തിരിയുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ജീവിതാവേബാധങ്ങൾസുപ്രധാനമാ

ണ്.

2 കവിതകളി�ല ജലചിന്തകൾ ജീവിതേത്താടു േചർക്കുേമ്പാൾ

ജീവിതേത്തയുംസംസ്കാരങ്ങേളയുംനിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽവലിയപങ്കുവഹിക്കുന്നഘടകമാണ്

ജലം. ജീവിത�ത്തത്ത�ന്ന വലി�യാരു പ്രവാഹമായി കണക്കാക്കുേമ്പാഴും നിലനില്ക്കുന്നത്

നദികളു�ടയും പുഴകളുേടയും പ്രവാഹതീവ്രതയാണ്. സർഗ്ഗാത്മകആവിഷ്കാരങ്ങളിലുംഅനുഭൂ

തിഘടനകളിലും ജലത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ക�ണ്ടത്താം.
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‘വത്സരങ്ങളാം വൻതിരമാലകൾ

മത്സരിച്ചാർത്തു മുേന്നാട്ടുപായുന്ന

സങ്കടജലസമ്പൂർണ്ണമായുള്ള

വൻ കടലാകും കാലം ഭയങ്കരം!

ആളുകൾത�ന്റ കണ്ണീരിനാലതിൽ

നാളുകൾേതാറുമുപ്പു കലർന്നുേപായ് !’ (2010: 15)

എന്നഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയു�ട ‘കാലം’ എന്നകവിതയി�ല വരികൾ ഇതിനുദാഹരണ

മാണ്. ഭയങ്കരമായ ‘കാല’�ത്ത സമുദ്രേത്താടുേചർത്താണ് കവി പറയുന്നത്. ജീവിത�ത്ത

അതി�ന്റ അംശങ്ങൾ ഒറ്റതിരിേച്ചാ സാകല്യരൂപത്തിേലാ, തിര്യക്കുകളിേലാ അ�ജവപ

ദാർത്ഥങ്ങളിേലാ മൂർത്തേമാ അമൂർത്തേമാ ആയവയിേലാ അവയു�ട സവിേശഷതകളിേലാ

ആേരാപിക്കാൻ കവികൾ പലേപ്പാഴും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാവ്യഭാവനകളിൽ അത്തര�മാരു

ശ്രമത്തിന് ജലവും ജലാശയങ്ങളും വൻേതാതിൽ വിേധയമായിട്ടുണ്ട്. കടലും അലമാലകളും

ഇത്തരത്തിൽ ആസ്വാദകമനസ്സുകളിൽ ഇടം േനടിയിട്ടുണ്ട്. വത്സരങ്ങളാണ് വലിയ തിരമാ

ലകളായി പ്രസ്തുത കവിതയിൽ കല്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. അതിനുകാരണം തിരമാലകളു�ട അന

സ്യൂതതയും ഭയാനകതയും പ്രക്ഷുബ്ധതകളും ആഘാതേശഷിയും ശബ്ദേഘാഷവു�മല്ലാമാണ്.

ഇത് ജീവിതത്തി�ന്റഓേരാ നിമിഷേത്തയും�വവിദ്ധ്യത്താലും �വരുദ്ധ്യത്താലും ബന്ധിപ്പി

ച്ച് മുേന്നറുന്നസംഭവപരമ്പരകളു�ട സംഘാത�ത്ത കാണിക്കുന്നു. അതിൽ സുഖേത്തക്കാളും

ആനന്ദേത്തക്കാളുേമ�റ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ദുഃഖേത്തയും ദുരന്തേത്തയും കവി ക�ണ്ടത്തുന്നു.

ഏറ്റിറക്കങ്ങളില്ലാ�ത ഒ�രാറ്റസ്ഥായിയിൽനിലനില്ക്കുന്നജീവിതം ഒ�രാറ്റ വ്യക്തിയ്ക്കുംസാ

ദ്ധ്യമല്ല. വിജയപരാജയങ്ങളും ഉയർച്ച താഴ്ചകളും ഉണർവ്വും തളർച്ചയും എല്ലാം അതി�ന്റ ഭാഗ

മാണ്. അവ�യ വിഭിന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളായിക്കാണാ�ത ഒന്നി�ന്റ തുടർച്ചയായി ദർശിക്കാൻ

ഈഅലമാലകൾന�മ്മപഠിപ്പിക്കുന്നു. തിരമാലകളു�ടശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ന�മ്മ മന

സ്സിലാക്കിച്ചുതരുന്നതത്ത്വവും വിഭിന്നമല്ല. അവസൃഷ്ടിക്കുന്നപ്രക്ഷുബ്ധതകൾതീവ്രവുംആഘാ

തേശഷിേയറിയതുമാകാം. പേക്ഷ, തിരിച്ചറിവും വീണ്ടുവിചാരവും ജീവിതം ആവശ്യ�പ്പടുന്നു.

കടലി�ല ഉയർന്ന ലവണാംശം ആളുകളു�ട കണ്ണീരി�ല ഉപ്പു സാന്ദ്രീകരിക്ക�പ്പട്ടതാ�ണന്നു

കവി പറയുന്നു. അത് ജീവിതംത�ന്ന.

കടൽ,

‘മർത്ത്യത ത�ന്റേയാേരാ പരിധിയി-

�ലത്തി �മ�ല്ലത്തഴുകിഗ്ഗമിക്കുന്നു!’ (ടി: 15)

എന്നും കവി പറയുന്നു.

3 കടലും മലയാളകവികളും

തങ്ങളു�ട ചില കവിതകളി�ലങ്കിലും കടലി�ന പരാമർശിക്കാത്ത കവികൾ മലയാളത്തിലി

�ല്ലന്നുത�ന്നപറയാംപേക്ഷ,കടലി�നക്കുറിച്ചുമാത്രമായികവിതകൾഎഴുതിയവർചുരുങ്ങും.

‘മലയാളത്തി�ല കവികൾ ഒരിക്കലും ആഴക്കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഒരു മുക്കുവ�ന്റ േതാണി
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യുമായി കുറച്ചുദൂര�മങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരും ഇടേശ്ശരിയും മാത്രമാണ്.

പേക്ഷഅവരു�ട മേനാഭാവങ്ങളി�ല ഊന്നൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്ന് പ്രകൃതിേകന്ദ്രി

തം. മേറ്റത് മനുഷ്യേകന്ദ്രിതം. അവ എതിരിടുേമ്പാൾത്ത�ന്ന പരസ്പരം പൂരിപ്പിക്കുകയും �ച

യ്യുന്നു… അ�ത, മലയാളത്തി�ല മിക്കവാറും എല്ലാ കവികളും കടലിൽ നിന്നു കടലി�നക്കാ

ണുകയല്ല, കരയിൽ നിന്നു കടലി�ന കാണുകയാണ്. അതിനാൽത്ത�ന്ന കടൽക്കരയിൽ

നിന്നുകാണുന്നകടലി�ന്റ വർണനാദങ്ങളും ഭാവഹാവങ്ങളുമാണ് അവർആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.

പല�ര സംബന്ധിച്ചും കടൽ ഒരു രൂപകം മാത്രമാണ്. അപാരതയു�ട, േപ്രമത്തി�ന്റ, വിഷാ

ദത്തി�ന്റ, കാലത്തി�ന്റ, ജീവിതത്തി�ന്റ… രൂപകം. തങ്ങളു�ട ചിന്തകൾ, മേനാഭാവങ്ങൾ,

േമാഹങ്ങൾ, ആകാംക്ഷകൾ ഇവ�യല്ലാം അവർ കടലിൽആേരാപിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന തങ്ങ

�ളത്ത�ന്ന അവർ കടലിൽ നിറയ്ക്കുന്നു’ (നാരായണൻ, പി.എം., 2010: 9). പി.എം. നാരായ

ണൻ നടത്തുന്നഈനിരീക്ഷണങ്ങൾശ്രേദ്ധയവും വാസ്തവവുമാണ്. കടൽഎന്നുംഅതി�ന്റ

അപാരതയാൽ മലയാളിക�ള വിഭ്രമിപ്പിച്ചിരുന്നു.

4 ‘ഉറവകളിൽ പ്രകൃതി തുളുമ്പ�ട്ട…’ ജലാശയങ്ങളു�ട സംരക്ഷണത്തി�ന്റ

പ്രാധാന്യം

ആറും പുഴകളും കായലുകളും തടാകങ്ങളും എന്നുത�ന്നയല്ല കാട്ടുേചാലകൾവ�ര നമ്മു�ട നാ

ടി�ന്റ �ജവപരിസ്ഥിതി�യ എന്നേപാ�ല ജീവിതേത്തയും ഭാവനേയയും എന്നും സ്വാധീനി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. ആേഗാളവ്യാപകമായി വരൾച്ചയും �വള്ള�പ്പാക്കവും േപാ�ലയുള്ള പ്രകൃതിേക്ഷാഭ

ങ്ങളാൽ ജനം വലയുന്നു. മണ്ണ്, വായു, നീർത്തടങ്ങൾ, ആറ്, പുഴ, �ചറിയ ജലാശയങ്ങൾ

എന്നിവ�യേപ്പാ�ല സമുദ്രവും മലിനീകരണത്തി�ന്റ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

കുളിക്കാനിറങ്ങി ഒന്നുമുങ്ങിനിവർന്നേപ്പാേഴക്കും കുളംവറ്റി മാഞ്ഞതായി �ക. ജി. ശങ്കര

പ്പിള്ളയു�ട ‘�ചറുതി�ന വിഴുങ്ങുന്ന വലുത് ’ എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നു. ഇവിട�ത്ത കുളം

അേനകം ജലസഞ്ചയങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

‘മുങ്ങിനീർന്നഞങ്ങൾകുതിർന്ന �റാട്ടിക്കഷ്ണങ്ങളായില്ല; പേക്ഷ,

കുളം ഒഴിഞ്ഞപാൽപ്പാത്രമായി.

ഇമയിലും മുടിയിലും ചിരിയിലും ചുമയിലും

മൺതരികൾ പറ്റി നിന്നു’. (2010: 98).

ജലം എന്ന പ്രകൃതിവിഭവ�ത്ത യാ�താരു വീണ്ടുവിചാരവും ആസൂത്രണവും കൂടാ�ത �ചലവ

ഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. ഉള്ള ജലേസ്രാതസ്സുക�ളല്ലാം മലിന�പ്പടുന്നതി

നും വറ്റിവരണ്ടുേപാകുന്നതിനും പിന്നിൽ അനാസ്ഥയുേടയും നിരുത്തരവാദസമീപനത്തിേന്റ

യും കാണാക്കരങ്ങൾ ഉണ്ട്. രൂക്ഷമായ മണൽ വാരൽമൂലം നീ�രാഴുക്ക് ഇല്ലാതായി നദി

മരിച്ചുേപാകുന്നതിന് ഭാരതപ്പുഴയും മാലിന്യം തള്ളൽ മൂലം നദി വിഷലിപ്തമാകുന്നതിന് ചാലി

യാറും നമ്മു�ട കണ്മുന്നിൽ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഉണ്ട്. അത്രേവഗം കണ്ണിൽ�പ്പടുന്നേതാ തി

രിച്ചറിയാനാകുന്നേതാ അല്ല കടലിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്നാൽ സമുദ്രപഠിതാക്കൾക്കും
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അനുബന്ധവിഷയങ്ങളി�ല നിരീക്ഷകർക്കുംഅവ�യക്കുറിച്ച് േബാധ്യമുണ്ട്. എന്നാൽഅവർ

നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും തങ്ങളാലാകുന്നപ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു

ന്നതിനും ജനങ്ങൾ േവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ �ചലുത്തുന്നില്ല. �ചറുജലാശയങ്ങളും ജലേസ്രാതസ്സുക

ളും വനങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നുത�ന്ന ജനങ്ങൾ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ

ആരംഭിേക്കണ്ടതും ജാഗ്രത കാണിേക്കണ്ടതുമാണ്. അത്തരത്തി�ലാരു ശ്രമം �പാതുജനപ

ക്ഷത്തുനിന്നും മറ്റും താരതേമ്യന കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് കവിതകൾ സൂചിപ്പിക്കു

ന്നത്. മണ്ണിേനയുംപുഴേയയും �ചറുജലാശയങ്ങേളയും മറ്റുംസംരക്ഷിക്കണ�മന്നേബാധ്യത്തി

േലക്ക്ഈയടുത്ത്ആളുകൾക്രേമണവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യം ഏ�റആശാവഹമാ

ണ്. എന്നാൽ കടൽ ജലത്തി�ന്റ പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് അധികമാരും ഇേപ്പാഴും േബാധവല്ക്കരി

ക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

‘ഞങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാതാവ് പരിേശാധിച്ചു:

നാവ് നീട്ടൂ: വരണ്ടിട്ടില്ല.

നാഡി:ഓളത്തുടിപ്പുണ്ട്.

കണ്ണ്: നനവും നീലാകാശവുമുണ്ട്.

പരിഭ്രമിക്കാനില്ല,

ഉറവകളിൽ പ്രകൃതി തുളുമ്പുന്നുണ്ട്’ (ടി: 98)

വ്യാഖ്യാതാവി�ന്റ ഈ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയു�ട സ്വരമാ�ണന്നു നമു

ക്കു വ്യക്തമാകും. വരളാത്ത നാവ് ജലസംരക്ഷണത്തി�ന്റ—നീർത്തട സംരക്ഷണത്തി�ന്റ

പ്രാധാന്യം ഉ�ച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു �കല്പുറ്റതാണ്. ഓളത്തുടിപ്പുള്ള നാഡി, പ്രസ്തുതാ

വശ്യത്തിനായിആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കാൻ േശഷിയുള്ളതാണ്. നനവുംനീലാകാശവുമു

ള്ളകണ്ണ്ആർദ്രതയുംപ്രതീക്ഷയുംവികസിതമായ ഒരുആശയേലാക�ത്തവിഭാവനം �ചയ്യാ

നും കൃത്യമായ വീക്ഷണത്തിലൂ�ട നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. അേപ്പാൾപ്പി�ന്ന

അത്തര�മാരു തിരിച്ചറിവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ജനതയ്ക്ക് ‘പരിഭ്രമിക്കാനില്ല’. അ�ത, ‘ഉറവകളിൽ

പ്രകൃതി തുളുമ്പുന്നുണ്ട്’ എന്നു ത�ന്ന പറയാം. കവിയു�ട കാഴ്ചവലുതാകുന്നു. പുറംകടലി�ന്റ

വിപുലത ദൃശ്യമാകുന്നു. കവി പറയുന്നു:

‘തുണക്കാരും തുഴക്കാരും വലക്കാരുമായി ഞങ്ങൾ

പുറംകടലി�ല മീൻകാടുകളിേലക്കു േപായി.

ജലഗുഹകളും ജലശൃംഗങ്ങളും കടന്ന്

കടൽപ്പുരാണങ്ങളും രത്നത്താഴ്വരകളും കടന്ന്

വിധിപ്രകാരം ഞങ്ങൾ

ആഴക്കടലിൽ വലവീശി.

വള്ളങ്ങളിൽ മീൻ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു.

യേശാധനം േപാ�ല കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന

പുറംകടൽ വിസ്തൃതിയിൽഞങ്ങൾ

വിജയനൃത്തമാടി.

പേക്ഷ,
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തിരതിരയായി സമുദ്രം

മരുേരഖകളായി മരവിച്ച് മലച്ചു.

നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞവിജയം

കഴുകന്മാർ �കാത്തിപ്പറന്നു.

�ഞട്ടിത്തരിച്ചുനിന്നഞങ്ങേളാട്

ഞങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാതാവ് പറഞ്ഞു:

കട�ലന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മീൻമാത്രം.

വിജയ�മന്നാൽ

കണ്ണഞ്ചിക്കുന്നകീർത്തിമാത്രം.

അത് മൂലംഈകാഴ്ചഭ്രമം.

കാണാവുന്നകാലം മുഴുവൻ

മരുവിസ്തൃതിയാ�ണന്നഈമണൽക്കിനാവ്.

ഇതിനിടയിൽ ഓേരാരുത്തരും

സ്വന്തംആഴക്കടൽ ക�ണ്ടത്തണം’ (ടി: 98-99).

മത്സ്യേശഖരങ്ങളുള്ള പുറംകടലിേലക്കുേപായി വല�യറിഞ്ഞ് വള�രയധികം മത്സ്യസമ്പത്തു

േനടി. എന്നാൽ സമുദ്രം തിരതിരയായി മരുേരഖകളായി മരവിച്ചു മലച്ചുേപായി. ഇക്കാലംവ

�ര വരദയായിരുന്ന സമുദ്രം എക്കാലവും അേതസ്ഥിതിയിൽ ത�ന്ന വർത്തിക്കു�മന്ന് കണ

ക്കുകൂട്ടിക്കൂടാ എന്നപാഠമാണിതു നല്കുന്നത്. പല േമഖലകളിലുള്ളസംരക്ഷണം കടൽ�വള്ള

വും ഇതര ജലസഞ്ചയങ്ങളുംആവശ്യ�പ്പടുന്നുണ്ട്. അതു നല്കാ�ത അനുദിനം മലിന�പ്പടുത്തി

�ക്കാണ്ടിരുന്നാൽബഹുസമ്പദ്വരദയായിരിക്കുന്നഇേതസമുദ്രം അധികം �വകാ�ത ത�ന്ന

‘മരുേരഖകളായി മരവിച്ചു മലച്ചു’ േപാകുംഎന്നമുന്നറിയിപ്പായിക്കൂടികവിത മാറുന്നു. ഈഅവ

സരത്തിൽഎണ്ണമറ്റ കടൽവിഭവങ്ങളു�ട ഉപേഭാക്താവു മാത്രമായുംഅവയു�ട നിലനില്പി�ന

േദാഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതരത്തിൽ �ചറുതും വലുതുമായപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഏർ�പ്പടുന്ന

വേരാട് കടൽഎന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് േകവലം തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള വിഭവം നല്കുക മാത്രം �ച

യ്യുന്നഅനശ്വരമായ േസ്രാതസ്സായി കണക്കാക്കരു�തന്നുപറേയണ്ടിവരും. അതി�ന്റസന്തുല

നം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായ വീ�ണ്ടടുപ്പ് ഒരിക്കലും കടലിന് സാധ്യമാകുന്ന

തിലധികം അതി�ന ചൂഷണം �ചയ്യരുത്. അവി�ടയും അേനകം ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ പു

ലരുന്നുണ്ട്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന കവിതയാണ് ‘കടലിന്നടിയി�ല ജീവികൾ’ എന്ന

സച്ചിദാനന്ദ�ന്റ കവിത.

‘കടലിന്നടിയിൽ ജീവികളുണ്ട്.

നിഴൽേപാ�ല കനംകുറഞ്ഞശരീരവുമായി

പായലുകൾക്കിടയിൽ പറ്റിക്കിടക്കുന്നവ,

കരയി�ല പൂക്കൾേപാ�ല പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിൽ

നീലക്കണ്ണുമായി വിടരുന്നവ,

ശംഖുക�ള വിവാഹം കഴിച്ച്

ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്നവ,
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കക്കക�ള വാഹനമാക്കി മുൾ�ച്ചടികൾ നിറഞ്ഞ

നാഴികകൾ താണ്ടുന്നവ’ (ടി: 92)

എന്ന്ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നു. ഇവയു�ട ആവാസവ്യവസ്ഥഅടിസ്ഥാനപരമായി കടൽ

ജല�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽത്ത�ന്നകടൽജലത്തി�ന്റ ഗുണതഇവയു�ട നില

നില്പിന് അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്. മത്സ്യങ്ങൾ, പ്ലവകങ്ങൾ, കടൽ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പല

പല ജീവികളും േചർന്നതാണ് സമുദ്രേലാകം. സമുദ്രേലാകത്തി�ന്റ �മാത്തത്തിലുള്ളസന്തുല

നം �കാേണ്ട മനുഷ്യർക്കാവശ്യമുള്ളസമുേദ്രാല്പന്നങ്ങളു�ട സുസ്ഥിതി സാദ്ധ്യമാകൂ.

5 �നസർഗ്ഗികമായ പാരിസ്ഥിതികാവേബാധ�ത്തപരിേപാഷിപ്പിക്കാം

ഒരു കവിയ്ക്ക് കടൽഎന്താണ് എന്നു േചാദിച്ചാൽ

‘തിര�യാടുങ്ങാത്തകടലാണ്

എനിക്ക് ജീവിതം.

ഓേരാ തിരയും ഓേരാ

പുതുമയുള്ളകടൽക്കൗതുകങ്ങൾ’ (ടി: 108)

എേന്ന പറയാനാകൂഎന്ന് ‘തിരകൾ’ എന്ന ഗീതാഹിരണ്യ�ന്റ കവിത ന�മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

‘കടൽക്കൗതുകങ്ങ�ള �കാതിക്കുന്നവൾ

വിരൽ പത്തും വലയാക്കി,

തിരയ്ക്കു േന�ര വീശുന്നു.

�കയിൽ തടഞ്ഞ�തന്ത്?

ഉപ്പും കുളിരും

ഒരു ജലാശയം എന്നിേലക്ക്

എഴു�ന്നള്ളി എന്നറിയിക്കാൻ

എനിക്ക് ബാക്കി വച്ച

നുരപ്പാടുകളുമല്ലാ�ത…’ (ടി: 108-109).

എന്ന വരികൾ ഒരു ഭാവനാസമ്പന്നയായ, പ്രകൃതിക്കുേന�ര തുറന്നുപിടിച്ച കണ്ണും മനസ്സുമു

ള്ള ഒരു കവയിത്രിയു�ട അനുഭവമായി നമുക്കു വായിക്കാം. ആത്യന്തികമായി പ്രകൃതിേയാട്

ഇത്തര�മാരു കൗതുകദൃഷ്ടി ആന്തരികമായുള്ളവർക്ക് അറിയാ�തത�ന്ന �നസർഗ്ഗികമായ

പാരിസ്ഥിതികാവേബാധം ഉണ്ടാകും. അത്തര�മാരു �ചറുലാഞ്ഛനയുള്ളവരിൽ േബാധവല്ക്കര

ണപരിശ്രമങ്ങൾ �പ�ട്ടന്ന് ഫലപ്രദവും പ്രാവർത്തികവുമാകും. ഇത്തരം മനസ്സ് ഏവരിലും സൃ

ഷ്ടിക്കാനും സ്വതഃസിദ്ധമായ അത്തരം മനസ്സ് ഉള്ളവരിൽ അതി�നഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും പരി

േപാഷിപ്പിക്കാനും സാഹിത്യത്തിനു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. കടൽജലത്തി�ന്റയും സമു

ദ്രആവാസവ്യവസ്ഥകളു�ടയും സുസ്ഥിതിക്കായി പരിശ്രമിക്കാൻ ഇത്തരം കടൽക്കവിതകൾ

മുേഖനസാധിക്കും. നിരുപാധികമായ േസ്നഹവും സംരക്ഷണവുമാണ് കടലിേനാട് നമുക്കു േവ

ണ്ട�തന്നാണ് പ്രസ്തുത കവിതയി�ല സൂചന.
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6 കടൽ:ചില സാമാന്യേബാധങ്ങളുംആത്മപ്രേചാദനത്തി�ന്റസാക്ഷ്യവും

ഏ�താരു ഭാവത്തിേന്റയും വികാരത്തിേന്റയും അേങ്ങയറ്റം കാണിക്കാൻ പല കവികളും കട

ലുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്താറുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി;

‘ആനന്ദസമ്പൂർണ്ണമർണവം’ (ടി: 31),

‘സങ്കടജലസമ്പൂർണ്ണമായുള്ള

വൻകടലാകും കാലം ഭയങ്കരം!’ (ടി: 15),

‘ആനന്ദപാരാവാരം’ (ടി: 34),

‘കണ്ണീർക്കടൽ’ (ടി: 36)

എന്നിങ്ങ�ന ക�ണ്ടത്താം. ഇത് കടലി�ന്റഅഗാധതയുംഅപാരതയും �വളിവാക്കുന്നു.

അത്രവലിയേതാതിലുള്ളഅനുഭവമാണ് ഉണ്ടായ�തന്നുകാണിക്കാൻശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതി

ലൂ�ട �ചയ്യുന്നത്. ഒരുപേക്ഷ,സമുദ്ര�ത്തസമുദ്രമാക്കുന്നത്അതിൽഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നജല

ത്തി�ന്റവമ്പിച്ചസാന്നിദ്ധ്യമാണ്. അതിനുപിന്നിേലആഴവുംഅപാരതയും ഉയർന്നലവണാം

ശവും േപാലും വരുന്നുള്ളൂ. ‘വിപുലവും അഗാധവുമായ കടൽ ന�മ്മഎന്നും ഭയ�പ്പടുത്തുകയും

അകറ്റി നിർത്തുകയും �ചയ്തു’ (ടി: 8) എന്ന് ആമുഖത്തിൽ പി.എം. നാരായണൻ നടത്തുന്ന നി

രീക്ഷണം ഇടപ്പള്ളിയു�ട ‘കാലം’ എന്ന കവിതയി�ല

‘ശാന്തമാ�ണങ്കിേലറ്റമപകടം,

ശാന്തമ�ല്ലങ്കിേലറ്റം ഭയങ്കരം!

അത്യഗാധമാമംബുധി, നിന്നിേല-

�ക്കത്തി േനാക്കാൻ �കാതിക്കുന്നതാരുതാൻ?’ (ടി: 16)

എന്നവരികൾസമുദ്ര�മന്ന നിലയിൽഎടുത്താൽപ്രസ്തുതചിന്ത�യപ്രത്യക്ഷത്തിൽത്ത�ന്ന

�വളി�പ്പടുത്തുന്നുഎന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഭയം ഏറിയകൂറ് കടൽക്കവിതകളുേടയും അടി

�യാഴുക്കായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കടൽ സാമാന്യ ജീവിതത്തിലും കവിതാജീ

വിതത്തിലും ഇട�പടുന്നു�ണ്ടന്ന് സൂക്ഷ്മദൃക്കുകൾക്ക് ക�ണ്ടത്താനാകും. ജീവിതത്തി�ന്റ പല

തലങ്ങളിലും ഇത്തരം ചില കടൽസ്പർശങ്ങൾനമ്മൾഅറിഞ്ഞുംഅറിയാ�തയുംഅനുഭവിക്കു

ന്നുണ്ട്.

ആത്മാവിഷ്കാരത്തിേന്റയും ജീവിതാവേബാധങ്ങളുേടയും സങ്കല്പങ്ങളുേടയു�മല്ലാം സമ്യ

ക്കായ പ്രതിഫലനം കവിതകളിലുണ്ടാകും. അതിൽ കവിയി�ല വ്യക്തിേചതനയും സമൂഹ

േചതനയും േമളിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള രചനകളിൽ പ്രത്യക്ഷേമാ പേരാക്ഷേമാ ആയി കട

ന്നുവരുന്നചിന്തകൾക്ക് അതിൽക്കവിഞ്ഞആകർഷകശക്തിയുണ്ടാകും. പാരിസ്ഥിതികമായ

ചിന്തകളാകുേമ്പാൾ അതി�ന്റ മാറ്റും ധ്വനനേശഷിയും പ്രസ്തുത വിഷയത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

കൂട്ടും. അവ അനുവാചകരിേലക്ക് എളുപ്പത്തിലും ശക്തിയിലും സംക്രമിക്കും. അത്തര�മാരു

രചനയായി �വേലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരേമേനാ�ന്റ ‘കടൽക്കാക്ക’ക�ള ക�ണ്ടടുക്കാം.

കവിത്വസിദ്ധിക്കുഒരുപ്രേചാദകശക്തിയായി കടൽ മാറുന്നസംഭവം ‘കടൽക്കാക്കകൾ’

എന്നകവിതയിൽ�വേലാപ്പിള്ളി പറയുന്നുണ്ട്.

‘�ചല്ലച്ചിറകുവിരുത്തിക്കടലി�ല
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�വള്ളക്കാക്കകൾ പാറുേമ്പാൾ

അവേയാ�ടാത്തു പറന്നൂ മന്മന-

മറ്റം കാണാത്താഴികളിൽ

പുതുനരജീവിതസസ്യപ്പച്ചകൾ

പുലരു�വാരത്ഭുതേവലകളിൽ.

ഉള്ളതുമൂഹിച്ചതു�മല്ലാ,�മ-

ല്ലുന്തിന �നഞ്ചിലണച്ചു തദാ.

നിഭൃതമിരുേന്നൻ, പ്രകൃതീശ്വരിയു�ട

നീലവിശാലമടിത്തട്ടിൽ.

ഏേതാ ശീതളപാണികൾേപാൽ വ-

�ന്ന�ന്നത്തഴുകീ �തന്നലുകൾ

കണ്ണടയാ�ത്താരു വാത്സല്യത്തിൻ

കനിവു നുകർന്നു മയങ്ങുേമ്പാൾ

കാലുകുടഞ്ഞൂവാക്കുകളില്ലാ-

ക്കവിതക�ളന്നു�ട ഹൃദയത്തിൽ

�പദാഹാർത്തവരൾ�ച്ചടിേമേലാ

പാട്ടുകൾ കൂടുചമയ്ക്കുന്നൂ! (2013: 400-401).

ഇവി�ട വരുന്നത് ഒരു കവിയു�ട കവിത്വസിദ്ധിക്കുണർവ്വു നൽകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തി�ന്റ

അനന്യേശാഭയാണ്. കാലംമാറിയേപ്പാൾഇേതസ്ഥലത്ത്വലിയകപ്പലുകൾവന്നുനിരന്നുതു

ടങ്ങി. ഏഴുസമുദ്രങ്ങൾതാണ്ടുകയുംചുറ്റിലുംഎഴുപതുനാടുകൾേമളിക്കത്തക്കരീതിയിൽകപ്പലു

കൾഅേനകംനാടുകളിൽസഞ്ചരിക്കുകയുംവിവിധസംസ്കാരങ്ങേളാടുംജനതകേളാടുംബന്ധ

�പ്പടുകയും അവരിൽ പലേരയും വഹിക്കുകയും �ചയ്തു. അതി�ല യാത്രിക�ര കണ്ട കവിയ്ക്ക്

അവേരാ�ടാപ്പം കൂട്ടുേചർന്ന് പല കഥകൾ പറഞ്ഞിരിക്കാൻആഗ്രഹം േതാന്നി.

‘ആക്കഥയൂ�ട മനുഷ്യത്വ-

ത്തിന്നുൽഗതി താളമറി�ഞ്ഞങ്കിൽ!’ (ടി: 404)

എന്നുകവിആശിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കവി തിരിച്ചറിയുന്നു.

‘ആഹൃദയങ്ങളിലൂറി�ത്തളിയും

േസ്നഹമരന്ദത്തുള്ളികളും,

വീർപ്പു, വിയർപ്പും, കണ്ണീരും �ദ-

വാർപ്പണമാമുൾക്കണ്ണീരും,

പുല്കി,�ത്തളിനീർ തൂകിത്തൂകി-

പ്പുതിയ മഴക്കാറ്റൂതുേമ്പാൾ

കായൽച്ചൂളമരങ്ങൾ കണ�ക്കൻ

കവിതകളുണ്ടതിൽ മൂളുന്നു.

കടലി�ല �വള്ളക്കാക്കകൾ േപാ�ലൻ
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കവിതകളതിലുണ്ടാർക്കുന്നൂ.

അവയിൽേത്തങ്ങിയലയ്ക്കുന്നു,േണ്ട-

ഴാഴികേളാള�മാരാഹ്ലാദം!’ (ടി: 404).

ജീവിതേത്തയും കവിത്വസിദ്ധിേയയും ഒരുേപാ�ല ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും സ്വാധീനി

ക്കാൻ അനിതരസാധാരണമാ�യാരുേശഷി നല്കാൻ സമുദ്രവും അതി�ന്റ പശ്ചാത്തലങ്ങളും

കരുത്തുറ്റതാ�ണന്നതിരിച്ചറിവ് ഇതിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഓേരാന്നിേനയും ദർശിക്കുന്ന

വിധവും താല്പര്യവും അനുസരിച്ച് പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ഏ�താരു വ്യക്തിയ്ക്കും പ്രേചാദനഘട

കങ്ങൾ ക�ണ്ടത്താം. �വേലാപ്പിള്ളി ത�ന്റആത്മകഥാപരമായഈകവിതയിലൂ�ട ത�ന്റ

ജീവിത�ത്തത്ത�ന്നആവിഷ്കരിക്കുകയാണിവി�ട. ഇതിൽ നിന്നു �വളിവാകുന്ന ഒരു കാര്യം

സമുദ്രവും തീരവും ഓളപ്പരപ്പും തിരമാലകളു�മല്ലാം ത�ന്ന വിദഗ്ദ്ധ േചതസ്സിൽ ചലനങ്ങൾ ഉള

വാക്കാൻ പര്യാപ്തമാ�ണന്നാണ്.

ജീവിതദർശനേത്തയും വീക്ഷണേകാണുകേളയും പുേരാഗതിയിേലയ്ക്കും അടിസ്ഥാനാ

വശ്യങ്ങളും നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ഗുണാത്മകമായ പുതിയ േലാകേത്തക്കു

�കാണ്ടുേപാകുന്നതിൽ വലി�യാരു പങ്കുവഹിക്കാൻ സാഹിത്യത്തിനാകും. ഈ തിരിച്ചറി

വിൽ സമുദ്രത്തിേന്റയും ആത്യന്തികമായി ജലത്തിേന്റയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക-

ജീവിതാവേബാധങ്ങൾ വളർത്താൻ മലയാളത്തി�ല കടൽക്കവിതകൾപ്രാപ്തമാണ്.

7 ഉപസംഹാരം

ജീവ�ന്റഅടിസ്ഥാനഘടകമായ ജലം സാഹിത്യത്തി�ന്റ േമഖലകളിലും നിറഞ്ഞസാന്നിദ്ധ്യ

മായി കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ജലസംരക്ഷണംപ്രേത്യകിച്ചുംസമുദ്രജലസംരക്ഷണംഇനി

യും കൂടുതൽ േബാധവല്ക്കരണങ്ങളും പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്നു.
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ആധുനികതയു�ട ഇന്ത്യ: ‘ദൽഹി’യി�ല

ഭക്ഷണസംസ്കാരത്തിലൂ�ട

ഷീന, വി. �ക.

മലയാളവിഭാഗം, േകാഴിേക്കാട് സർവ്വകലാശാല

വ്യക്തിയു�ടസ്വതന്ത്രചിന്ത�യയുംആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും ഭക്ഷണത്തി�ന്റ �തര�ഞ്ഞ

ടുപ്പി�നേപ്പാലും ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യയുേടത്. ഒരാൾക്ക്

തനിക്കിഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണത്തിനും �തര�ഞ്ഞടുപ്പിനുമുള്ള സ്വാ

തന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുേമ്പാഴുംഅത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട പ്രത്യ

യശാസ്ത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിനുേമൽഅടിേച്ചല്പിക്കുവാനാണ് പ്രതിേലാമശക്തികൾശ്രമിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യ�ന്റഅടിസ്ഥാനആവശ്യമായ ഭക്ഷണ�ത്തേപ്പാലും പ്രശ്നവത്കരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂ

�ട അവർ. േദശീയത�യ അമിതമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂ�ട മിശ്രവിവാഹ�ത്തയും മിശ്ര

േഭാജന�ത്തയും തടയിടാൻ കഴിയും എന്ന് 1980-കളിൽ ത�ന്ന മഹാത്മ േജ്യാതി റാവുഭൂ�ല

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമാനമാ�യാരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണ പരിസരത്തിൽ ഇന്ന് നി

ലനില്ക്കുന്നത്.

ആധുനികകാലത്ത് നാം സ്വീകരിച്ചആശയങ്ങളി�ലാന്നാണ് േദശം (Nation). ഒേര ഭര

ണകൂടത്തിനു കീഴിൽ അടുത്തടുത്തു കിടക്കുന്ന പ്രേദശങ്ങളാണ് േദശ�മന്നും മതം, ഭാഷ, വം

ശം, ജനസംസ്കൃതിഎന്നിവഅതി�നനിർണ്ണയിക്കുന്നുഎന്നു�മാ�ക്കപറയാ�മങ്കിലുംഈചി

ന്തഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േദശം ഒരു ‘സാംസ്കാരികനിർമ്മിതി’ (cultural construction)

ആ�ണന്നഅഭിപ്രായം ഇന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഭൂ

മിശാസ്ത്രപരമായ പ്രേത്യകതകളുമായി േദശം വ്യക്തി�യ രൂപ�പ്പടുത്തുന്നു.

ജനതയു�ട മാനസികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ സങ്കല്പത്തിൽ കാലം പല തരത്തിൽ

സ്വാധീനം �ചലുത്താറുണ്ട്. സ്ഥലസങ്കല്പംസാമൂഹിക മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറാറുണ്ട്. ആേഗാ

ളീകരിക്ക�പ്പട്ട േദശസങ്കല്പം അതു�കാണ്ടുത�ന്ന കാലത്തി�ന്റ മാറ്റവും മാറ്റത്തി�ന്റ കാലവും

ഉൾ�ക്കാണ്ട ഒന്നാണ്. ആധുനികത നിർവ്വചിച്ച കാലവും േദശവും എം. മുകുന്ദ�ന്റ ‘ദൽഹി’

എന്ന േനാവലി�ല ഭക്ഷണസംസ്കാര�ത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തുകയാണിവി�ട.
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1 ആധുനികത

ജനത�യ ഒന്നടങ്കം സ്വാധീനിച്ച കാലമാണ് ആധുനികതയുേടത്. അസ്തിത്വേബാധം �ന

രാശ്യം എന്നിങ്ങ�ന പല തലങ്ങളിൽ അടയാള�പ്പടുത്ത�പ്പട്ട അക്കാല�ത്ത എഴുത്തുകൾ

പലതും കൃത്യമായ നിലപാടുള്ളവയാണ്. േദശരാഷ്ട്രേബാധം, സമയ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ

അവേബാധം, വികസനത്തിനു കിട്ടിയ അമിതപ്രാധാന്യം, �ദവത്തിനും പ്രകൃതിക്കും പകരം

മനുഷ്യനും യുക്തിക്കും കിട്ടിയപ്രാധാന്യംഎന്നിവആധുനികതയു�ടപ്രേത്യകതകളായിരുന്നു.

സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനഘടകം സംഘമല്ല, വ്യക്തിയായിരിക്കണ�മന്നും

കൂട്ടങ്ങ�ള �താഴിലധിഷ്ഠിതമായി നിർണ്ണയിക്കാ�മന്നും ഉള്ള േബാധംആധുനികതയു�ട ഭാഗ

മായി ഉത്പാദിക്ക�പ്പട്ടു.

ആധുനികതേയാട് നാേമാേരാരുത്തരുംപുലർത്തുന്നമേനാഭാവംവ്യത്യസ്തമായിരിക്കാ�മ

ങ്കിലും നമ്മു�ട പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചട്ടക്കൂടുക�ളയും മൂല്യങ്ങ�ളയും ഭൗതിക പരിസര�ത്തയും രൂപ

�പ്പടുത്തുന്നതിൽആധുനികത വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഒരു വേരണ്യ മധ്യവർഗ്ഗ

സൃഷ്ടിക്ക് ’ ആധുനികത കാരണമായി. സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധർ, മാേനജർമാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ,

േമൽത്തട്ടിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥർഎന്നിവരടങ്ങിയഈമധ്യവർഗ്ഗത്തിനനുസരിച്ച് അധീശത്വസ

ങ്കല്പങ്ങളും മാറി. വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങളും വായനയു�ട സാദ്ധ്യതകളും വർദ്ധിച്ചേതാ�ടാപ്പം

ത�ന്ന �താഴിലില്ലായ്മയും നഗരങ്ങളിേലക്കുള്ള ഒഴുക്കും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

ആധുനികത�യ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്തുകാർ.

‘ഖസാക്കി�ന്റ ഇതിഹാസം’, ‘ധർമ്മപുരാണം’, ‘ആൾക്കൂട്ടം’, ‘മയ്യഴിപുഴയു�ട തീരങ്ങളിൽ’

എന്നു തുടങ്ങി േനാവലുകൾ ഫലപ്രദമായിഈ ദൗത്യം ഏ�റ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാംസ്കാ

രികരംഗ�ത്തഈവിപ്ലവാത്മകത േകരളത്തി�ന്റ �പാതുജീവിത�ത്തസ്വാധീനിച്ചിരുന്നി�ല്ല

ന്നും ജനസമ്മതിയും സാംസ്കാരിക സമ്മിതിയും ഒേര േബാധത്തി�ന്റ ഭാഗമായിരുന്നി�ല്ലന്നും

പി. �ക. രാജേശഖരൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷം വരുന്നസാഹിത്യാസ്വാദകരു�ട േബാ

ധത്തിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കാേന ആധുനികത ഉയർത്തിയ പുതിയ നീതിേബാധത്തിനു

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നും അേദ്ദഹം കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു. ‘പരീക്ഷണത്തി�ന്റയും ബൗദ്ധികതയുേടയും

പുത്തൻ േപ്രതരൂപങ്ങൾ’ സൃഷ്ടിച്ചതായി കരുത�പ്പടുന്നതും ഏകാകിയും ദുഃഖിതനും കലാപ

കാരിയും നിേഷധിയും േരാഗാതുരനുമായി സാഹിത്യത്തിലലഞ്ഞ കാല്പനിക മനുഷ്യ�ന സൃ

ഷ്ടിച്ചതായി കരുത�പ്പടുകയും �ചയ്ത ആധുനികതയു�ട ദുരൂഹമായ എഴുത്തുകളിൽ ഒന്നായി

കരുത�പ്പടുന്നതാണ് എം.മുകുന്ദ�ന്റ ‘ദൽഹി’ എന്ന േനാവൽ.

പാശ്ചാത്യാനുകരണമായി വായിക്ക�പ്പട്ട ആധുനികതയു�ട എഴുത്ത് ജനമനസ്സുക�ള

ആവിഷ്കരിക്കുന്ന�തങ്ങ�നഎന്നുംഅവ േദശത്തുനിന്നകന്നു േപാവുന്നുേണ്ടാഎന്നുംഎം.മുകു

ന്ദ�ന്റ ‘ദൽഹി’ എന്ന േനാവലി�ല ഭക്ഷണശീല�ത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കി വിശകലനം �ചയ്യു

കയാണിവി�ട.

അസ്തിത്വദുഃഖത്തിനും �നരാശ്യേബാധത്തിനുമിടയിൽ ഭാംഗിലും ചരസ്സിലും അഭയം

ക�ണ്ടത്തുന്നവരും സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങ�ള തിരസ്കരിക്കുന്നവരുമായി അടയാള�പ്പടുത്ത�പ്പട്ട

അക്കാല�ത്ത േനാവലുകളിൽനിന്ന് ഉത്തരാധുനികകാലത്തുേപാലുമില്ലാത്ത വിധം ജനമ

നസ്സുക�ളയും കൂട്ടായ്മ േബാധ�ത്തയും ഭാവിസ്വപ്നങ്ങ�ളയും മൂല്യേബാധ�ത്തയും ക�ണ്ടടുക്കാ
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നാവും.

2 ഭക്ഷണം

ഭക്ഷണംഓേരാ വ്യക്തിയുേടയും സ്വകാര്യ ആവശ്യമായിരിക്കുേമ്പാഴും അതിൽസാമൂഹ്യ, സാ

മ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണശീലങ്ങൾസാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങ

േളാടും സാമൂഹികഘടകങ്ങേളാടും ഏ�റ ബന്ധംപുലർത്തുന്നു. സംസ്കാരം നടപ്പിലാവുന്നത് മൂ

ല്യങ്ങളിലൂ�ടയും വ്യവസ്ഥകളിലൂ�ടയുമാണ് എന്നതു�കാണ്ട് ഏതു സംസ്കാര�ത്തയും അവയി

ലൂ�ട മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനികതാകാല�മത്തിയേപ്പാേഴക്കും ഭക്ഷണം രണ്ടുസംസ്കാര�ത്ത

സൃഷ്ടിച്ചു—ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്ന േബാധത്തിലൂ�ട വിഭജനവും വരൾച്ചയും േലാകയു

ദ്ധങ്ങളും �ചനആക്രമണവു�മല്ലാം തീർത്ത സാമൂഹ്യപരിസരം ഭക്ഷണ�ത്തയും സ്വാധീനി

ച്ചു. ‘ദൽഹി’എന്ന േനാവൽകാഴ്ച�വക്കുന്നജീവിതപരിസരംഅതി�ല ഭക്ഷണത്തിലൂ�ട മൂന്നു

വിധത്തിൽസമൂഹത്തിൽ ഇട�പടുന്നുണ്ട്.

1. ഭക്ഷണത്തി�ന്റ അളവും മൂല്യവും, ലഭ്യതയും അവതരിപ്പിക്കുക വഴി ഒരു സമൂഹത്തി�ന്റ

മുഴുവൻഅനുഭവ�ത്തനിർണ്ണയിക്കുന്നു.

2. അധികാര േശ്രണി�യ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുസൂചകമായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

3. സാമ്പത്തികവളർച്ച�യയും ജീവിതനിലവാര�ത്തയുംതീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷണത്തി

�ന്റ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3 ‘ദൽഹി’യി�ല ഇന്ത്യ

എം.മുകുന്ദ�ന്റ ‘ദൽഹി’ എന്ന േനാവലിൽ ആധുനികതയു�ടതായറിയ�പ്പട്ട ഒ�ട്ടല്ലാ സ്വഭാ

വസവിേശഷതകളും ക�ണ്ടത്താനാവു�മങ്കിലും ആധുനികതയ്ക്കുമപ്പുറം നില്ക്കുന്ന േദശ�ത്തയും

സമൂഹ�ത്തയും കൂടി ആ േനാവൽ വരച്ചു�വക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ത�ന്നസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം

ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അരവിന്ദനാണ് ‘ദൽഹി’യി�ല നായകൻ. നാട്ടി�ല വി

പ്ലവത്തിലൂ�ടഅറിയ�പ്പട്ടിരുന്നഅരവിന്ദൻ �താഴിലിനുേവണ്ടി ദൽഹിയി�ലത്തിയവനാണ്.

നാട്ടിൽ വിപ്ലവ സമരങ്ങൾക്കും ചിത്രരചനയ്ക്കും മുന്നിലായിരുന്ന അരവിന്ദ�ന്റ കാഴ്ചകളിലൂ�ട

യാണ് ‘ദൽഹി’യിൽ ഭക്ഷണംഎന്നഅനുഭവം ഇന്ത്യ എന്ന േദശ�ത്തനിർമ്മിക്കുന്നത്.

അമിതമായി പാലും പഞ്ചസാരയും േചർത്തു കാച്ചിയ ചൂടുചായയും സേമാസയും വില്ക്കുന്ന

വഴിേയാരക്കച്ചവടക്കാരും പ്ലാസ്റ്റിക് ടിഫിൻേബാക്സിൽ ചപ്പാത്തിയുംസബ്ജിയും �കാണ്ടുേപാവു

ന്ന ജീവനക്കാരും േറഷൻകടയി�ല ചക്കിയിൽ േഗാതമ്പു �പാടിപ്പിച്ചു�കാണ്ടുേപാവുന്ന കുടും

ബിനികളും നിറഞ്ഞ ദൽഹിയിേലക്ക് ഗ്രാമത്തി�ല അരവിന്ദ�ന്റ ‘�വളിയിൽ വരൽ’ ആണ്

അനുഭവം. ആ ‘�വളിയിൽ വരൽ’ അവ�ന്റ എല്ലാ അനുഭവത്തി�ന്റയും �വളിയിൽ വരലാവു

ന്നു. അന്നുവ�രയില്ലാത്ത നഗരാനുഭവത്തി�ന്റ �വളിയിൽ വരൽ. പുേരാഗതി എന്നാൽ സാ

യിപ്പിേന്റതാവുകയും സായ് വിനു ചുറ്റും കറേങ്ങണ്ടി വരുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളായി വ്യക്തികൾ മാറു

കയും �ചയ്യുന്നഅവസ്ഥയാണ് ‘ദൽഹി’യി�ല ഇന്ത്യ.
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നഗരം എന്നസ്ഥലരാശി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പലതരം അസമത്വങ്ങളും സമത്വങ്ങളും മുകുന്ദൻ

വിവരിക്കുന്നു. േരാഗികളും ദുഃഖിതരും ധനികരും ഉല്ലാസയാത്രക്കാരും രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കളും

എല്ലാവരു�മാന്നിക്കുന്ന,ബംഗാളിയും�ചനക്കാരനും േകരളീയനും ഒന്നാവുന്നനഗരം. അവി

�ട അവ�ര അസമന്മാരാക്കുന്ന ഒേര�യാരു ഘടകം വിശപ്പാണ്, ഭക്ഷണമാണ്. ബുദ്ധിജീവി

യും മണൽചുമക്കുന്നവരും േരാഗികളും റഷ്യക്കാരനും അേമരിക്കക്കാരനും അറബിയും കാണു

ന്ന ദൽഹി ഒന്നാണ്. ജാതി, മത, രാഷ്ട്രീയ നിറേഭദമേന്യ അവർക്ക് ദൽഹിയിൽ ഒന്നായി ജീ

വിക്കാൻ ഉള്ളഅവസരം നഗരം നല്കുേമ്പാഴും ആ നഗരത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന േദശം

വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഒേര സമയം ജർമ്മ�ന്റയും ഫ്രഞ്ചുകാര�ന്റയും േകരളീയ�ന്റയും കറുത്തവ�ന്റയും �വ

ളുത്തവ�ന്റയും േവശ്യയു�ടയും ദരിദ്ര�ന്റയും ഹിപ്പിയു�ടയും ഭിന്നലിംഗക്കാരു�ടയും ടാേഗാ

റി�ന്റയും ഗാന്ധിയു�ടയും ഇന്ത്യ�യ മുകുന്ദൻ വരച്ചു�വക്കുന്നു. കൃത്യമായ അതിരുകൾക്ക

പ്പുറം ഓേരാ വ്യക്തിമനസ്സിലും രൂപ�പ്പട്ട ഇന്ത്യ എന്ന വികാര�ത്ത-അനുഭവ�ത്തയാണ്

മുകുന്ദൻ കൃതികൾ കാണിച്ചുതരുന്നത്. മനുഷ്യ�ന്റ ഓേരാ അനുഭവവും അവ�ന്റ അടിസ്ഥാ

നാവശ്യങ്ങേളാട് ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് രൂപ�പ്പടുന്നവയാണ് എന്നതു�കാണ്ടുത�ന്ന മുകുന്ദൻ

കൃതികളിലും അത്തര�മാരുഅനുഭവമാണ് സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നത്.

4 സാംസ്കാരിക തലം: കാടൻ/നാടൻ

കാടൻ/നാടൻ എന്ന തരംതിരിവ് നിർമ്മിച്ച േബാധം പ്രധാനമാണ്. പരിഷ്കാരം ആധുനികജീ

വിതം മുേന്നാട്ടു�വച്ച ആശയമാണ്. വികസനത്തി�ന്റ പാതേയാടുേചർന്നു നില്ക്കുന്ന മധ്യവർ

ഗത്തി�ന്റ ആശയങ്ങളാണ് പരിഷ്കാരമായി അറിയ�പ്പട്ടത്. നിേയാൺ �വളിച്ചത്തിനും കാ

റുകൾക്കുമിടയിലൂ�ട കണ്ട ദൽഹിയായിരുന്നില്ല ഹിപ്പികളു�ടയും േവശ്യകളു�ടയും ദരിദ്ര�ന്റ

യും ദൽഹി. ആധുനികതനഷ്ട�പ്പടുത്തിയജീവിതപരിസരങ്ങൾേപാ�ലത�ന്നപ്രധാനമാണ്

അത് സൃഷ്ടിച്ച സവിേശഷപരിസരങ്ങളും. ആ േബാധമാണ് കാട�നയും നാട�നയും സൃഷ്ടിച്ച

ത്. ചില ഭക്ഷണം സവർണവും മറ്റുള്ളവ േമ്ലച്ഛവുമാവുന്നആധുനിക പരിസരത്തിലും പ്രസക്ത

മാണ്ഈഅപരവത്കരണം.

‘താൻ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും കഴിക്കും. എല്ലാ ജീവികളു�ടയും ഇറച്ചിതിന്നും.

മനുഷ്യ�ന്റ ഇറച്ചി കിട്ടിയാൽ അതും തിന്നാൻ മടിക്കില്ല. താൻ കാടനാണ് ’ എന്ന േബാധം

അരവിന്ദനിൽസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നത് അങ്ങ�നയാണ്.

ആധുനികതയു�ട സാംസ്കാരിക േബാധ�ത്ത നിർണ്ണയിച്ച സവർണ്ണ യുക്തിേയാടുള്ള പ്ര

തിേഷധമായി ഇത് മാറുന്നു. പ്രാേദശികമായ�തല്ലാം കാടനും പാശ്ചാത്യമായ�തല്ലാം നാടനു

മാവുന്ന പരിസര�ത്തഅത് േചാദ്യം�ചയ്യുന്നു.

5 വിശപ്പ്

ഭക്ഷണ�ത്ത േകന്ദ്രമാക്കി നഗരത്തി�ന്റ വിശപ്പാണ് അരവിന്ദനിലൂ�ട മുകുന്ദൻ അവതരിപ്പി

ക്കുന്നത്. അതു േകവലം ആമാശയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. മതങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും സംസ്കാ

രങ്ങളും ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും കലർന്ന് ഒന്നാ�യാഴുകുന്ന നഗരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
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വിശപ്പി�ന്റയും സ്വഭാവം പലതാണ്. കണ്ണടക്കാരനായ�ലേബ്രറിയനിലൂ�ട ഇതു മനസ്സിലാ

ക്കാനാവുന്നുണ്ട്. “അയാളു�ട കണ്ണുകളിൽ വിശപ്പുണ്ട്. എന്തിേനാടുള്ള വിശപ്പാണത് ? പണ

ത്തിനു േവണ്ടിയാേണാ? സ്ത്രീക്കുേവണ്ടിയാേണാ? എന്തിേനാടായാലും ശരി, അയാൾക്കു വി

ശക്കുന്നുണ്ട്. കലശലായ വിശപ്പ്. കുഞ്ഞുരാമൻനായർ �പസയ്ക്കുേവണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു. രാമു

ണ്ണി ജാതിയു�ട നിലനില്പിനുേവണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു. താൻ എന്തിനുേവണ്ടിയാണ് വിശക്കുന്നത്?

ത�ന്റകണ്ണുകളിൽവിശപ്പുേണ്ടാ? ഉ�ണ്ടങ്കിൽഅ�തന്തിനുേവണ്ടിയാണ്? പണത്തിനുേവണ്ടി

യാേണാ? ആഹാരത്തിനുേവണ്ടിയാേണാ? സ്ത്രീക്കുേവണ്ടിയാേണാ?”(പു. 42). സമൂഹത്തി�ന്റ

ഈ വിശപ്പിനു മുന്നിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനാവാ�ത േപാവുന്നവനാണ് അരവിന്ദൻ. നഗരം

സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹികേബാധവും കാഴ്ചയും വ്യക്തികളിലുണ്ടാക്കിയ സംഘർഷത്തി�ന്റ ചിത്രണ

മായി ഇത് മാറുന്നു.

6 വിപണി

കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ എന്ന വ്യക്തി�യ കച്ചവടമായാേലാകം മനുഷ്യത്വം നഷ്ട�പ്പടുത്തുന്നവ

നാക്കി മാറ്റുന്നതി�ന്റ ദയനീയ ചിത്രമാണ് �ചാവ്വാഴ്ചകളിൽ േകാഴിയിറച്ചി വിളമ്പുന്ന േഹാട്ടൽ.

പണം ലാഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി വിയർത്തുകുളിച്ച് പരുന്തി�നപിടിച്ച് ഇറച്ചിയാക്കുന്നത് കാഴ്ചയി

ലൂ�ട ലഭിക്കുന്നത് വിപണി വ്യക്തിക�ള മനുഷ്യരല്ലാതാക്കുന്നതി�ന്റ ചിത്രമാണ്. �പണ്ണി�ന

യും ലഹരിേയയും ഉപേയാഗ�പ്പടുത്താൻ സാധാരണക്കാ�ര നിർബന്ധിക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമൻ

നായരിലൂ�ട ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്ക�പ്പടുന്നു.

7 �താഴിൽ

�താഴിലേന്വഷിച്ച് ദൽഹിയി�ലത്തുന്ന അരവിന്ദന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല ദൽഹിയി�ല

ഒട്ടുവലി�യാരു വിഭാഗത്തിനും ലഭിക്കുന്നത്. ശുപാർശയും പണവും വിധി�യഴുതുന്ന നഗര

ത്തി�ല വിവിധ ജനതകളു�ട ദയനീയചിത്രം േനാവലിലുണ്ട്. പീള�കട്ടിയ കണ്ണുമായി വിസർ

ജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റു ജീവികളി�ലാന്നായി ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്ര�ന്റയും �ചറുേജാലികൾ �ചയ്ത്

ജീവിതം നയിക്കുന്നവ�ന്റയും സമ്പന്നതയിൽ അധികാരം �കയിേലന്തി നില്ക്കുന്നവ�ന്റയും

ചിത്രം ‘ദൽഹി’ തരുന്നു. �താഴിലി�ന്റ ലഭ്യതക്കുറവുംസ്വഭാവവും ജനങ്ങളിൽ പലതലക്കാ�ര

സൃഷ്ടിക്കുന്ന�തങ്ങ�നഎന്ന് ‘ദൽഹി’ കാണിച്ചു തരുന്നു.

“അവ�രല്ലാം ഒേരവിധമാണ് ഉണ്ണുന്നത്. തല പാത്രത്തിേലക്കുനീട്ടി ആർത്തിേയാ�ട തി

ന്നുന്നു. വാരിവാരി തിന്നുന്നു. എല്ലിച്ച വിരലുകൾ സാമ്പാ�റാഴിച്ചുകുഴച്ച േചാറിൽ പരാക്രമം

കാണിക്കുന്നു. ഓേരാ ഉരുളയും വായി�ലത്തുേമ്പാൾ കണ്ണുകൾ തുറിക്കുന്നു” (പു. 13).

രാപ്പകൽ േഹാട്ടലിൽ പണി�യടുക്കു�ന്നാരാളിന് ശമ്പളമില്ല പ്രതിഫലം ഒരു പിടി േചാ

റും പുളിച്ച കൂട്ടാനും. പണക്കാരനായ കരുണ�ന്റ േമശയിൽ �റാട്ടിയും �വണ്ണയും മുട്ടയും

േകാൺ�ഫ്ലക് സും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചീസും.

നഗരം സൃഷ്ടിച്ച അഭിനവ സായ് വുമാ�രയാണ് കരുണനിലൂ�ട മുകുന്ദൻ എടുത്തുകാട്ടിയ

ത്. ‘കരുണ�ന്റ േപര് കരുണൻഎന്നല്ല, ഡാൽട്ടൺഎന്നാണ്, കാേസാവ്സ് ക ി എന്നാണ്,

വാൾ�ഡക് എന്നാണ്’ (പു. 22). കരുണ�ന സായ് വാക്കിയ നഗരം അരവിന്ദ�നയും ചില
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സമയങ്ങളിൽസാൻഡ് വിച്ച് കഴിക്കുന്നവനാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഗ്രാമത്തിേലക്ക് അഭയം േത

ടുന്നവനായി അയാൾ മാറുന്നു.

മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് സംസ്കാരം.

മൂല്യങ്ങളിലൂ�ടയും വ്യവസ്ഥകളിലൂ�ടയുമാണ് സംസ്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. േദശത്തിനും കാ

ലത്തിനുമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസ�പ്പടുന്ന ഒന്നാണ് സംസ്കാരേബാധം. ബഹുസ്വരമായ നമ്മു�ട

സംസ്കാരത്തി�ന്റ �വവിധ്യ�ത്ത ഇല്ലാതാക്കിയാണ് പുതു മുതലാളിത്തേബാധം നമ്മിൽ പ്ര

വർത്തിക്കുന്നത്. �വവിധ്യത്തിനു പകരം അത് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഏകത്വമാണ്. േചാറും �വ

ളി�ച്ചണ്ണ ഗന്ധമുള്ള േതാരനും പപ്പടവും കടുമാങ്ങ അച്ചാറും േദാശയും ചട്ണിയും സാമ്പാറും

�പാരിച്ച ആേകാലിയും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയുമായി �വവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തീൻേമശയിൽ

നിന്നും �കാൺഫ്�ളക്സി�ന്റയും �റാട്ടിയു�ടയും സാൻഡ് വിച്ചി�ന്റയും േമശയിേലക്കുള്ള മാറ്റം

ഒരുസംസ്കാരത്തി�ന്റയും മൂല്യങ്ങളു�ടയും മാറ്റം കൂടിയാണ്.

ദൽഹിയു�ട സാംസ്കാരികപരിസരം ബൗദ്ധികമായി കൃതിയു�ട ഭാഗമായിവരുന്നുണ്ട്. ശി

പായിലഹളയും ഗാന്ധിജിയും ഗേവഷണവിഷയമായി മാറുന്ന രണ്ടുനാടി�ന്റസംസ്കാരം ഒേര

ചിന്തയിേലക്ക് സമന്വയിക്കുന്നു. ഒക്കു�വയും ഭാവാനന്ദും അതി�ന്റ ഭാഗമാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവ

രു�ട�യല്ലാം വിഷയം മനുഷ്യ�ന്റ വിശപ്പും തീരാദുരിതവും കണ്ണീരുമാവുന്നു. അവ�രല്ലാം ഒത്തു

േചരുന്നഇടമായി േകാഫിഹൗസ് മാറുന്നു. 1958 മാർച്ച് 8ന്എ. �ക. ജി. തുടങ്ങിയ േകാഫിഹൗ

സ് 1942-ൽ നിലവിൽവന്ന േകാഫി േബാർഡുകളു�ട സംസ്കാരത്തി�ന്റ പരിചയ�പ്പടുത്തലാ

�ണങ്കിലും അത് ആധുനികതയു�ട ചിന്താസരണിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള �പാതു ഇടമായി അത് മാറി. ഭാവനയു�ടയും ചിന്തയു�ട

യും വികാസത്തിൽ ഇത്തരം �പാതുഇടങ്ങൾഏ�റ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

“സിഗരറ്റി�ന്റയും�പപ്പി�ന്റയും പുകയും മണവും കനത്ത് കിടക്കുന്നു. താടിക്കാരും തല

മുടി വളർത്തിയവരുംജുബ്ബായിട്ടവരുംനഗ്നപാദരുമായചിത്രകാരന്മാരുംകവികളുംപത്രപ്രവർ

ത്തകരും ചുറ്റുമിരുന്ന് കാപ്പിേമാന്തുകേയാ പുകവലിക്കുകേയാ �ചയ്യുന്നു”.

8 രാഷ്ട്രീയം

വിഭജനത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രീയവും ഇഴേചർത്ത് അവതരിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന

േനാവൽ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ബൗദ്ധനും മുസൽമാനും േതാളുരുമ്മി നില്ക്കുന്ന കാഴ്ച സമ്മാ

നിക്കുേമ്പാൾത�ന്ന താനറിയാ�ത ത�ന്റ വാക്കുേമാഷ്ടിക്കുന്നസായ്വി�ന്റ വായ്ക്കുള്ളിൽ ബന്ധ

നസ്ഥനായി കിടക്കുന്ന അരവിന്ദ�ന്റ ദയനീയ ചിത്രം ഓേരാ ഇന്ത്യക്കാര�ന്റയും ചിത്രമാവു

ന്നുണ്ട്. ‘േലാക�ത്ത തിന്നണം. ഭൂമിയും ആകാശവും തിന്ന് വയറുവീർപ്പിച്ച് ചുരുണ്ടു കിടന്നുറ

ങ്ങാൻ’ (പു. 49) േമാഹിക്കുന്ന അരവിന്ദൻ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ നഗ്നനും വിശപ്പടങ്ങാത്തവനു

മായ മനുഷ്യ�ന്റ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബദലായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പരസ്പരം േപാരടിക്കുന്നജനതയു�ട രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല. പണമാണ് എന്ന് േഗാ

പിനാഥൻനായരു�ടയും ഉലഹന്നാ�ന്റയും ഇലക്ഷനിലൂ�ട മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നാ

ടി�ന രക്ഷിക്കാൻ േപാരാടിയ േഗാപിനാഥൻനായരു�ട േതാൽവിയിലൂ�ട പണാധികാരത്തി

�ന്റ ഭീകരാന്തരീക്ഷം കടന്നുവരുന്നു. അഴിമതിക്കാരും കരിഞ്ചന്തക്കാരും കള്ളക്കടത്തുകാരും
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ഗ്രഹണിപിടിച്ചുതുങ്ങുന്ന വയറുമുള്ള പരസഹസ്രം കുഞ്ഞുങ്ങളുമുള്ളആധുനിക ഭാരതം നീറുന്ന

കാഴ്ചയായി നിറയുന്നു. പണവും അധികാരവും നിർണയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ‘ദൽഹി’യു�ട

പ്രത്യയശാസ്ത്രം.

9 ഉപേഭാഗസംസ്കാരം

േദാശയും ചട്ണിയും സാമ്പാറുമായി നാടൻ േഹാട്ടലും വിസ് ക ിയും ഷാ�മ്പയ് നും മുട്ടയും പാൽ

ക്കട്ടിയും സാർ�ഡനും േകാൿ�ടയ്ൽ േസാേസജും സാൻഡ് വിച്ചുമായി സായ്പി�ന്റ ഭക്ഷണ

സംസ്കാരത്തിനകത്തു�പട്ടുേപാവുന്നഇന്ത്യക്കാരൻ ‘ദൽഹി’യു�ട േകന്ദ്രമാണ്. വീട്ടിനകത്തുനി

ന്നും റേസ്റ്റാറന്റുകളിേലക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തി�ന്റ മാറ്റം ഉപേഭാഗാധിഷ്ഠിതമായ പുതുസമൂഹത്തി

�ന്റ സൂചകമാണ്. വഴിേയാരത്തു നിറയുന്ന തട്ടുകടകളും ദൽഹിയു�ട അടങ്ങാത്ത വിശപ്പും

അതി�ന്റ േനർചിത്രങ്ങളും. അേന്താണിയു�ട റാക്കിൽനിന്ന് സായ് വി�ന്റ വിസ് കിയിേലക്കു

ള്ള മാറ്റത്തിലൂ�ടയാണ് മുകുന്ദൻഅത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

10 മാനസികതലം

ആധുനികതയു�ട മായക്കാഴ്ചയിൽനിന്ന് തന്നിേലക്ക് ഓടി�യാളിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാര�ന്റ മന

സ്സി�ന്റ വിശകലനമായി േകരളം കൃതിയിൽ നിറയുന്നു. ഗൃഹാതുരതയു�ട ആശ്വാസേകന്ദ്രമാ

ണത്. ചട്ണിയും േദാശയും സാമ്പാറും േചാറുമാണ് േകാൺേഫ്ലക് സ ി�നക്കാളും �റാട്ടി�യ

ക്കാളും നല്ലത് എന്ന തിരിച്ചറിവിേലക്ക് ഇന്ത്യൻ മനസ്സി�ന മാറ്റി�യടുക്കാൻ േനാവലിനാവു

ന്നുണ്ട്. �വളി�ച്ചണ്ണ ഗന്ധംേപാലും ഓർമ്മയു�ട, േദശത്തി�ന്റ തിരിച്ചുപിടിക്കലായി മാറുന്നു.

പ്രാേദശികതയും സംസ്കാരവും ഭക്ഷണത്തിലൂ�ട തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണ് ആധു

നികതയു�ട തീൻേമശയിലിരുന്ന് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും അരവിന്ദൻസ്വപ്നം കാണുന്നത്.

ഭക്ഷണശീലത്തിലൂ�ട നഗരസ്ഥലത്തി�ന്റ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവു

മായ തലങ്ങൾ �വളിവാക്ക�പ്പടുന്നതുേപാ�ലത�ന്ന നഗരവല്കരണം വ്യക്തിമനസ്സിേലല്പിച്ച

ഭീതിദമായ ആത്മനഷ്ടവും േനാവൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിമനസ്സാണ് സമൂഹവും സം

സ്കാരവുമായി മാറുന്നത് എന്നതു�കാണ്ടുത�ന്ന വ്യക്തിമനസ്സ് പ്രധാനമാണ്. ശാരീരികമായ

അനുഭവവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അനുഭവവും തമ്മി�ല സംഘർഷം േനാവലിൽ അടയാള�പ്പ

ടുത്ത�പ്പടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യധാര പുേരാഗതി�യന്നു വിളിേച്ചാമനിക്കുന്ന പലതും അരികുവല്ക്കരണ

മാ�ണന്ന തിരിച്ചറിവ് അരവിന്ദനിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അങ്കലാപ്പ് ഇതി�ന്റ ഭാഗമാണ്. അതു

�കാണ്ടാണ് എത്രമാത്രം േചരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നഗരം അയാൾക്കുൾ�ക്കാള്ളാൻആവാത്തത്.

േകരളേത്താടും ഗ്രാമേത്താടും നാടൻ രുചികേളാടും അമ്മേയാടും ഉള്ള പ്രിയമായി മാറുന്നതും

ഇതുത�ന്ന. ഉപ്പിലിട്ടതും കാച്ചിയ േമാരും �വളി�ച്ചണ്ണ ഗന്ധവും സാമ്പാറും എല്ലാമായി േകര

ളീയ ഭക്ഷണത്തി�ന്റസാന്നിദ്ധ്യം മനസ്സി�ല ഗൃഹാതുരതയായി മാറുന്നതും ഓടി�യാളിക്കാൻ

അമ്മയു�ട ഗർഭപാത്രം അേന്വഷിക്കുന്നതും ഈ അങ്കലാപ്പി�ന്റ കൃത്യമായ ചിത്രണമായി

മാറുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തി�ന്റ വളർച്ച�യയും ജീവിതനിലവാര�ത്തയും തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷ

ണശീലങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. പുത്തൻ മുതലാളിത്തകാലത്തിേലക്കു നീങ്ങിയ സമൂഹത്തി
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േലക്ക്ആസംസ്കാരത്തി�ന്റപ്രത്യയശാസ്ത്രംഅടിേച്ചല്പിക്കുന്നതിന് മുതലാളിത്തം കൂടുതലായി

ആശ്രയിച്ചത് ഭക്ഷണ�ത്തയാണ്. ഭക്ഷണത്തിലൂ�ട ഒരു ജനതയു�ട മനസ്സി�ന ഏ�റ സ്വാ

ധീനിക്കാനാവും.

േദശത്തി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന ഉല്പാദക�രയല്ല, മറിച്ച് ‘േലാ

കവിപണി’യു�ട ആവശ്യങ്ങൾ�ക്കാത്ത് �പരുമാറാനുള്ള വ്യക്തിയു�ട കഴിവാണ്, ആേഗാ

ളപരിസരത്ത് നിർണായകമാവുന്നത്. ഇന്ന് സാർവജനീന സ്വഭാവമുള്ള ഉപേഭാക്താവിനാ

ണ് (Cosmopolitan Consumers) പ്രാധാന്യം. ഇത്തര�മാരു ഉപേഭാക്താവായിമാറാൻ

ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗം മത്സരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതി�ന്റ തുടക്കം ‘ദൽഹിയിൽ’ ക�ണ്ടത്താം.

11 ആധുനികതയു�ട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത

1960-കളുേടയും 70-കളുേടയുംഇടയി�ല ഒരുതലമുറയു�ടജീവിതമാണ് ‘ദൽഹി’ മുേന്നാട്ടു�വക്കു

ന്നസാംസ്കാരിക പരിസരം. മധ്യവർഗ്ഗസംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്നതി�ന്റയും മൂല്യങ്ങൾ പണാ

ധിഷ്ഠിതമായി മാറ്റ�പ്പടുന്നതി�ന്റയും നഗരങ്ങൾ പണിയുന്ന പാശ്ചാത്യ വികസനസങ്കല്പത്തി

ന് അടിയറവു പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഭൗതികതല�ത്തയും കാണിക്കുന്നേതാ�ടാപ്പംത�ന്ന തന്നി

േലക്കു കടന്നുകയറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഈ വലിയ മാറ്റ�ത്ത പ്രതിേഷധിക്കുന്ന അരവിന്ദ�ന

യും ഒക്കു�വ�യയും ശാലിനി�യയും ഭാവാനന്ദി�നയും േഗാപിനാഥൻ നായ�രയും അത്തര

ത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ട�ത്തയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ‘ദൽഹി’ �യ ആധുനികതയു�ട

അസ്തിത്വവ്യഥയ്ക്കപ്പുറം ഉയർത്തിനിർത്തുന്നഘടകം.

ചിത്രകലയിൽ വ്യാപക മാറ്റങ്ങളുളവാക്കിയ ക്യൂബിസത്തി�ന്റ പരീക്ഷണഇടം കൂടിയാ

ണ് ആ േനാവൽ. എങ്കിലും വസ്തുക്ക�ള േചർത്തും അഴിച്ചും പുതുരൂപങ്ങൾ പണിയുന്ന ആ

സേങ്കതം ഒരു പുതുേലാകസൃഷ്ടിക്കായുള്ള അഴിച്ചുപണിയലായാണ് േനാവൽ ഉപേയാഗ�പ്പ

ടുത്തുന്നത്.

അസ്തിത്വവ്യഥയ്ക്കും �നരാശ്യേബാധത്തിനുമിടയിൽ എഴുത്തുകാർ സമൂഹ�ത്ത ഉൾ�ക്കാ

ള്ളാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതി�ന്റ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമായി മാറുന്നുണ്ട് എം.മുകുന്ദ�ന്റ ‘ദൽ

ഹി’. ജീവിതത്തി�ല ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള നിരാകരിച്ചു�കാണ്ട് ഉത്തരവാദിത്ത േബാ

ധമില്ലാത്ത�ധഷണികസ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയവർഎന്നആേക്ഷപംആധുനികതയു�ട പല

എഴുത്തുകളു�ടയുംസൂക്ഷ്മപാരായണം വഴി ഇല്ലാതാവും. േദശീയാധുനികതയു�ട വികസനക്രമ

വും രാഷ്ട്രസങ്കല്പവും �വല്ലുവിളിക്ക�പ്പടുകയും ഗാന്ധിയൻ ആദർശാത്മകതയും ജീവിതസങ്കല്പ

വും നഷ്ടമായിത്തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത കാലത്താണ് ‘ദൽഹി’, ‘ഉഷ്ണേമഖല’, ‘ആൾക്കൂട്ടം’ എന്നീ

േനാവലുകളു�ട�യാ�ക്ക രംഗപ്രേവശം. വ്യക്തിദുഃഖങ്ങൾ �ക്കാപ്പം സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളു�ട

വിശകലനവും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളുംആഎഴുത്തുകാർ തങ്ങളു�ട രചനകളിലൂ�ട നിർവ്വഹിച്ചി

രുന്നു.
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മതം, അധിനിേവശം, ആഖ്യാനം: ‘പരിഷ്കാരവിജയ’ത്തിൽ

അജിത േചമ്പൻ

ഗവ. ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, തലേശ്ശരി

ഭാരതത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിൽ നിരവധിയായ അധിനിേവശങ്ങൾ േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടു

ണ്ട്. �വേദശിക അധിനിേവശത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയത് ബ്രിട്ടീ

ഷ് ആധിപത്യകാലമാണ്. യൂേറാപ്യൻ അധിനിേവശക�രല്ലാവരും ആധിപത്യത്തിനായി

മത്സരിച്ച പ്രേദശങ്ങളി�ലാന്നാണ് േകരളം. അതു�കാണ്ടു ത�ന്ന േകരളത്തി�ന്റ സാംസ്കാ

രികചരിത്രനിർമ്മിതിയിൽ അധിനിേവശകേരാരുത്തരും സ്വാധീനം �ചലുത്തി. ആധുനിക

േകരളത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിേവശം �ചലുത്തിയ

സ്വാധീനമാണ് ഏറ്റവും പ്രകടമായി നിലനിർത്ത�പ്പട്ടത്. �കാേളാണിയൽ അധിനിേവശം

സമസ്ത േമഖലക�ളയും സ്പർശിച്ചിരുന്നു. അവർ കീഴടക്കിയ പ്രേദശങ്ങളു�ട സാംസ്കാര�ത്ത

മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ സാംസ്കാരികാധിനിേവശങ്ങൾ ബൗദ്ധിക േകാളനീകരണത്തിന് നിമിത്ത

മായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. േകരളത്തി�ല ബൗദ്ധികമണ്ഡലം പ്രധാനമായും �കാേളാണിയൽ

ആധുനികതയു�ട വക്താക്കളായി മാറി. ‘സാഹിത്യം, നാടകം, ചിത്രകല, സംഗീതം, വസ്ത്രം,

ഭക്ഷണം, സംഭാഷണം, ഉപചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയു�ട സാംസ്കാരികമാതൃകകൾ അധിനി

േവശിതരു�ട േലാകത്തുനിന്നും സ്വീകരിക്ക�പ്പടുകയായിരുന്നു. അങ്ങ�ന പുതുസാക്ഷരത്വം,

ഇന്ത്യ�യ അധിനേവശേകന്ദ്രങ്ങളു�ട സാംസ്കാരികപ്രവിശ്യകളും, നവസാക്ഷരരായ ഇന്ത്യ

ക്കാ�ര സാംസ്കാരിക ദല്ലാളന്മാരുമായി രൂപാന്തരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു’ എന്ന്

‘പുതിയസാംസ്കാരികഭിവൃദ്ധിയു�ട നിർമ്മിതി’യിൽ �ക.എൻ. പണിക്കർ (സമ്പാ: ഷാജി േജ

ക്കബ്, 2014: 78) നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

�കാേളാണിയലിസത്തി�ന്റ സവിേശഷതകളിേലക്ക് ആകൃഷ്ടരായവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ

േനാവൽ എന്ന സാഹിത്യസംവർഗ്ഗ�ത്ത ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്ധമായ പാശ്ചാ

ത്യഭ്രമേത്തക്കാൾ മറ്റുപല രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യഘടകങ്ങളും ഇത്തരം നിർമ്മിതിക�ളസ്വാധീനിച്ചി

രുന്നു എന്നു കാണാം. ‘പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല മലയാളേനാവലുകൾ േകരളീയ സമൂഹ

�ത്തഅടിമുടി സ്വാധീനിച്ചതിേനാ�ടാപ്പംഅച്ചടി, ചരിത്രാവേബാധംഎന്നിവ പേരാക്ഷമായും

വിദ്യാഭ്യാസം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, സമ്പദ്ഘടന, കുടുംബവ്യവസ്ഥ, ജാതി-മത-ലിംഗ വ്യവസ്ഥകൾ,
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ജനാധിപത്യം, േദശീയത തുടങ്ങിയവ പ്രത്യക്ഷമായും േനാവലുകളു�ട സാംസ്കാരികകാനുഭവ

മായി മാറിയതായി’ (ഷാജി േജക്കബ്, 2013:9) കാണാം.

1 �കാേളാണിയൽആധുനികതയും മതാധിനിേവശവും

പലവിധമതങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സാഹചര്യമാണ് ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരു

ന്നത്. മതപരമായസഹിഷ്ണുതപുലർത്തിയപ്രേദശത്ത്എല്ലാവിഭാഗക്കാരുംതങ്ങളു�ടവിശ്വാ

സപ്രമാണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. േകരളീയ പരിസരത്തിൽ ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ,

കച്ചവടബന്ധത്തിലൂ�ടയും മറ്റും ആദ്യകാലം�താേട്ട പലമതങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി പ്രചരിക്ക

�പ്പട്ടിരുന്നു. മതേബാധത്തി�ന്റ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ ഉണ്ടായത് �വേദശികാധി

നിേവശേത്താ�ടയാണ്. ‘സാമാജ്യത്വ ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവുമാദ്യ�ത്ത സാംസ്കാരിക പ്രതികര

ണങ്ങളി�ലാന്ന് വിേധയരാക്ക�പ്പട്ടവരു�ട മതങ്ങളിേന്മലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ഇട�പട

ലാണ് ’ (�ക.എൻ. പണിക്കർ, 2002:23). ഇതി�ന്റ പ്രത്യക്ഷ �തളിവാണ് ഉദയം േപരൂർ സു

നഹേദാസും തുടർന്നുവന്ന കൂനൻകുരിശ് കലാപവും. �കാേളാണിയൽ കാലഘട്ടം നിരവധി

മിഷനറിമാരിലൂ�ട മതപ്രചരണം നടത്തി. മതപരിവർത്തന�ത്തഅേങ്ങയറ്റം േപ്രാത്സാഹി

പ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘എങ്കിലും പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാേണ്ടാ�ട തികച്ചും ഒരു പുതിയമാനം ഈ

വിഷയത്തിൽ �കവന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിവൽക്കരണം സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ടയ�ല്ലങ്കിൽ കൂടിയും

സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരികളും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരും തമ്മിൽ ഒരു പ്രേത്യകബന്ധം 19-ാം നൂ

റ്റാേണ്ടാ�ട നിലവിൽവന്നു. ഗവൺ�മന്റിനുള്ളിൽക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാ�ര പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു

വിഭാഗം രൂപം �കാണ്ടു. അവർ മിഷണറിമാ�ര സഹായിച്ചത് മതപരമായ ഒരു സംരംഭത്തി

നുള്ള േപ്രാത്സാഹനം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല മറിച്ച് മതപ്രചരണം വിേധയത്വം ഉറപ്പുവരുത്തു�മന്നും

അതുവഴിസാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റസ്ഥിരമായനിലനില്പി�നഅത്സാധ്യമാക്കു�മന്നുംകരുതിയാ

ണ് ’ (�ക.എൻ. പണിക്കർ, 2002: 24). അേതാ�ട ഇന്ത്യൻസാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ മതം ഒരു

പ്രധാനചിന്താവിഷയമായിത്തീർന്നു. �ക്രസ്തവമതപ്രചാരണം; ക്രസ്തുമതത്തി�ല പാശ്ചാത്യ

വത്കരണം വള�ര ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കാൻ �കാേളാണിയൽ അധിനിേവശം േപ്രാത്സാ

ഹനം നല്കുകയും �ചയ്തു.

�കാേളാണിയൽ അധിനിേവശത്തി�ന്റ സാംസ്കാരികമായ ഇട�പടലുകളിൽ നിന്നാണ്

�കാേളാണിയൽ ആധുനികത ഉട�ലടുക്കുന്നത്. �കാേളാണിയൽ ആധിപത്യത്തി�ന്റ സാം

സ്കാരിക ഇട�പടലുകളും അതുണ്ടാക്കിയ മുേന്നറ്റങ്ങളും ആഘാതങ്ങളുമാണ് പ�ത്താമ്പതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ല േനാവലുകളിൽ ആഖ്യാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. കുടുംബഘടന, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം,

സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം, ജാതിവ്യവസ്ഥ, ആചാരങ്ങൾ, കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലം എന്നിങ്ങ

�നയുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല കൃതികൾ ചർച്ച�ചയ്തു. �കാേളാണിയൽ

ആധുനികതയു�ടപ്രതിഫലനങ്ങളായഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം, മാനവികതാ

േബാധം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീപുരുഷസമത്വംഅണുകുടുംബം, മക്കത്തായംതുടങ്ങിയവ�യ

ആദ്യകാല േനാവലുകൾആഖ്യാനം �ചയ്തു.
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2 തേദ്ദശീയആധുനികത

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല നേവാത്ഥാനം �കാേളാണിയൽ ആധുനികതയു�ട മാത്രം സൃ

ഷ്ടിയല്ല എന്നു കാണാം. മിഷനറിമാർ മതപ്രചരണവും ആധുനികപാശ്ചാത്യആശയങ്ങളു�ട

പ്രചാരണവും ലക്ഷ്യം�വച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, വ്യാകരണ കൃതികൾ, നി

ഘണ്ടുക്കൾ തുടങ്ങിയവ�യാ�ക്ക ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഗദ്യശാഖ�യ അവർ േപ്രാത്സാപ്പിച്ചു. ജാതി

േബാധ�ത്ത മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള �പാതുസ്ഥാപനങ്ങൾരൂപം �കാണ്ടു. എന്നാൽ പാ

ശ്ചാത്യ ആശയസ്വീകർത്താക്ക�ളല്ലാവരും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചില്ല. തേദ്ദശീയമായ ആധുനി

കതാസങ്കല്പം അവർക്കിടയിൽ രൂപം�കാണ്ടു. ‘ജാതീയമായ അേനകതകൾ ഒരു ശീർഷക

ത്തിേലക്ക് ഏകീകരിക്ക�പ്പട്ടത് �കാേളാണിയൽ ആധുനികതാപ്രക്രിയയു�ട അനന്തരഫല

മായാണ്. മിഷനറി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സംസ്കാരവല്ക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ സാമൂഹികപ

രിഷ്കരണം ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറുകയും പരിഷ്കരിേക്കണ്ട മാതൃകകൾ ഏ�തന്നു നിർവചിക്കുക

യും �ചയ്തു.’ (സജീവ് പി.വി., 2014:57) എന്നാൽ സമാനസന്ദർഭത്തിൽ ത�ന്ന തേദ്ദശീയമായ

�വജ്ഞാനികമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജി�ച്ചടുത്തഅറിവുക�ള അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏക

ജാതിേബാധം ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാൻ ശ്രീനാരായണഗുരുവി�നേപ്പാലുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കീഴ്വഴക്കങ്ങളിലും അയിത്താചരണങ്ങളിലും നേവാത്ഥാന ആശയ

ങ്ങൾഅവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. മാനവികതാേബാധം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു േകട്ടു. ഹിന്ദുമതന

വീകരണത്തിൽ ഇത്തരംആശയങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായകസ്ഥാനമുണ്ട്. നേവാത്ഥാനം എന്നത്

�വേദശികവും തേദ്ദശീയവുമായആധുനികതയു�ട സൃഷ്ടിയാണ്.

3 ‘പരിഷ്കാരവിജയ’ത്തി�ല പരിഷ്കാരം

ആധുനികീകരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന േകരളീയാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ‘പരിഷ്കാരവിജയം’ എന്ന

േനാവലി�ന്റ പിറവി. ഇന്ദുേലഖ, പരിഷ്കാരപ്പാതി എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ഇതരസമുദായങ്ങളു

�ട സാമൂഹ്യസ്ഥിതിക�ള പ്രതിപാദിക്കുന്ന േനാവലുകൾ വായിച്ചതി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

�കാച്ചി സാന്താക്രൂസ്�ഹസ്ക്കൂൾഅധ്യാപകനായിരുന്നവാര്യത്ത് േചാറിപീറ്റർ 1906-ൽപ്രസി

ദ്ധീകരിച്ച േനാവലാണ് ‘പരിഷ്കാരവിജയം’. ആദ്യകാല േനാവലുകളു�ട കൂട്ടത്തിൽ േവണ്ടത്ര

ശ്രദ്ധിക്ക�പ്പടാ�തേപായഈ േനാവൽ �കാേളാണിയൽആധുനികതയു�ട വിഭിന്നവശങ്ങ

�ള ചർച്ച�ചയ്യുന്നതായി കാണാം. സമൂഹത്തിൽ വന്നുേചേരണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങ�ള എങ്ങ�ന

പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നതാണ് േനാവൽ മുേന്നാട്ടു�വക്കുന്ന ആശയം. വള�ര സുഘടിത

മായ ഒരു കഥാതന്തുവാണിതിലുള്ളത്. മലയാള കേത്താലിക്കാ ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ

ഒരു സമുദായത്തി�ന്റ വിവരണമായ ഒരു പുതിയമാതിരി കഥ (വാര്യത്ത് േചാറിപീറ്റർ, 2016:

126) എന്നാണ് ത�ന്റ കൃതി�യ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥയിൽജ്ഞാ

നസ്നാനം, മരണം, പുല, കല്യാണം എന്നിങ്ങ�ന ഈ സമുദായത്തി�ല പ്രധാനമായ അടി

യന്തിരങ്ങ�ള വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയ നാലുഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ

േമാനിക്ക എന്ന യുവതിക്ക് ധനവാനായ ഒരു മണവാള�ന കാരണവന്മാർ ക�ണ്ടത്തുകയും

എന്നാൽആവിവാഹംഅവൾക്ക്സമ്മതമല്ലായിരിക്കുകയും വിവാഹത്തിൽനിന്ന് പിൻതിരി

യുകയുംപരിഷ്കൃതനുംവിദ്യാ�നപുണ്യമുള്ളവനുമായ മ�റ്റാരാ�ളകാരണവന്മാരു�ടഅനുമതി
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േയാ�ട കല്യാണം കഴിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതാണ് ഇതിവൃത്ത�മന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ േനാവലി�ന്റ

ആദ്യഭാഗത്തുത�ന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൂമംഗലം എന്ന പ്രശസ്തമായ കുടുംബത്തി�ല സംഭവങ്ങളാണ് കഥാഗതിക്ക് അടിസ്ഥാ

നം. പൂമംഗലം എന്ന തറവാട് കഥ നടക്കുന്നകാലത്ത് അഞ്ചുശാഖകളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടി

രുന്നു. ചാേക്കായു�ടയും മരണാനന്തരം മകൻ േലാനച്ച�ന്റതുമായ പൂമംഗലം, ചാേക്കായു�ട

അനുജൻ അവരാ താമസിക്കുന്ന �ചറുമംഗലം അവരായു�ട അനുജൻ അ�ന്തയു�ട ഇളമംഗ

ലം, മരിച്ചുേപായഅനുജൻ�കാച്ചുവറീതി�ന്റഭാര്യയും മക്കളുംപാർക്കുന്നഇടമംഗലം,എല്ലാവ

രിലും ഇളയവനായ കുഞ്ഞവരായു�ട കിളിമംഗലം എന്നീ ഭവനങ്ങളിലായാണ് കഥ നടക്കുന്ന

ത്. �ക്രസ്തവരായപാശ്ചാത്യ�ര മാതൃകയാക്കിപരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കുകഎന്നതാണ്ആധുനി

കീകര ണത്തി�ന്റ ഒരു ലക്ഷ്യം. അധികാരവും മതവുമാണ് സാമൂഹ്യഘടന�യ നിർണ്ണയിക്കു

ന്നപ്രധാനഘടകങ്ങൾ. �ക്രസ്തവ േകാളനീകരണത്തിൽ ഇതുരണ്ടും ഒരുേപാ�ല പ്രവർത്തി

ക്കുന്നു. ‘പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹ്യാവേബാധരൂപീകരണത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയാവേബാ

ധരൂപീകരണത്തിൽ മതം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി (�ക.എൻ. പണിക്കർ, 2008: 53) കാ

ണാം. പരിഷ്കാരപ്പാതി, സുകുമാരി തുടങ്ങിയആദ്യകാലേനാവലുകളിേലതുേപാ�ല മതാധിഷ്ഠി

തമായ പരിഷ്കരണസങ്കല്പങ്ങളാണ് ‘പരിഷ്കാര വിജയ’ത്തിലുമുള്ളത്. യൂേറാപ്യൻ അധിനിേവ

ശത്തിനും എത്രേയാകാലം മുേമ്പനിലനിന്നിരുന്ന�ക്രസ്തവപാരമ്പര്യമാണ് ഇവി�ട േചാദ്യം

�ചയ്യ�പ്പടുന്നത്. തേദ്ദശീയമതത്തിേന്മൽ�വേദശികമതം നടത്തുന്നഅധിനിേവശം ത�ന്ന

യാണ് പരിഷ്കാരമായി വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പടുന്നത്.

എന്താണ് പരിഷ്കാരം? ആരാണ് പരിഷ്കാരി? എന്നിവ പരിഷ്കാരി മാത്തുവിലൂ�ട വിശദ

മാക്കുന്നു. ‘പരിഷ്കാരിക�ളന്നത് ഒരു പ്രേത്യക ജാതിേയാ സമുദായേമാ അല്ല. സജ്ജനസം

സർഗം �കാണ്ടും ഉയർന്നപഠിപ്പു�കാണ്ടും മേനാമാഹാത്മ്യം ഉണ്ടായിഅതുകാരണംഹീനത്വ

സമ്പ്രദായങ്ങ�ള ഉേപക്ഷിച്ചും പരേദശീയരു�ട േഭദ�പ്പട്ട നടപടികൾ കണ്ടുപഠിച്ചും അനാവ

ശ്യവും ദുർച്ചിലവുള്ളതുമായസാമൂഹ്യചട്ടങ്ങ�ള േഭദ�പ്പടുത്തിയും പുതുനടപ്പുക�ള കാലാനുസര

ണംഅംഗീകരിച്ചും നടക്കുന്നഏവ�രയും’ (2012: 31) പരിഷ്കാരമുള്ളവരായി കരുതുന്നു. �കാേളാ

ണിയൽഅധിനിേവശം പരിഷ്കാര�ത്തത്വരിത�പ്പടുത്തുന്നുഎന്നവസ്തുതയും പരാമർശിക്കുന്നു

ണ്ട്. ‘ക്രിസ്തീയ മാർഗ്ഗം പ്രബല�പ്പട്ടുവരുന്നഎല്ലാരാജ്യങ്ങളിലും നാഗരികതയും പഠിപ്പും അതി

�ന്റ പിൻഗാമികളായി വ്യാപിച്ചുവരുന്നു എന്ന് പലരാജ്യവൃത്താന്തങ്ങളിലൂ�ട’ (2012: 42) പരി

ഷ്കാരി മാത്തുവി�നേപാലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേദ്ദശീയ�ക്രസ്തവസഭത�ന്നആധു

നികീകരിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. വിേശഷാവസരങ്ങളിൽ തിരുേമനിമാരും ആൾേമനിമാരും ഒന്നിച്ചി

രുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പരിഷ്കാരമാണ്. ഇതി�ന ന്യായീകരിച്ചു�കാണ്ട് �ചറുപ്പക്കാര

നായ പരിഷ്കാരിയായ അച്ചൻ പറയുന്നത് ‘തങ്ങൾക്കുലഭിച്ച �വദികത്വം തങ്ങ�ള തദ്വിഷയ

ത്തിലല്ലാ�ത സേഹാദരന്മാരായ സ്വവർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്നു സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസ

�പ്പടുന്നില്ലാ�യന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ �തളിയിക്കുന്നു’ (2012: 67). ഇത്തരം േബാധ്യ�പ്പടുത്തലു

കളാണ് പാശ്ചാത്യാധിനിേവശ�ത്തഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. 1906 കാലമാ

കുേമ്പാേഴക്കുംശ്രീനാരായണഗുരുവി�നേപാ�ലയുള്ളവരു�ടനേവാത്ഥാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച�ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു എങ്കിലും േനാവലിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങ�ളാന്നും കട

ന്നുവരുന്നില്ല. �ക്രസ്തവരിൽ ത�ന്ന പുത്തൻകൂറ്റുകാരും ഹിന്ദുക്കളും പരിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്



14. മതം, അധിനിേവശം, ആഖ്യാനം: ‘പരിഷ്കാരവിജയ’ത്തിൽ 119

എന്ന സൂചനയുണ്ട്. എങ്കിലും അവരു�ട മാതൃകക�ള�ന്തന്ന് േനാവലി�ലാരിടത്തും പരാമർ

ശിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. പരിഷ്കൃത ആശയങ്ങൾ മുേന്നാട്ടു�വക്കുന്നേതാ�ടാപ്പം അത് പ്രാവർത്തിക

മാേക്കണ്ടത്എങ്ങ�നഎന്നും േനാവൽആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നുണ്ട്. സമകാലിക േനാവലുകളിൽ

നിന്നും ‘പരിഷ്കാരവിജയ’�ത്ത വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകവും ഇതാണ്. ആചാരമര്യാദകളിലും

വസ്ത്രസങ്കല്പത്തിലും ഭക്ഷണസമ്പ്രദായത്തിലും പരിഷ്കാരം വരണ�മങ്കിൽആ�രങ്കിലു�മാ�ക്ക

അതിനായിപ്രവർത്തിേക്കണ്ടതാണ്. സമൂഹഘടനഎന്നത് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹംഎന്ന

താണേല്ലാ. ഇതിൽ പരിഷ്കൃതരായ വ്യക്തികൾ അത് കുടുംബത്തിേലക്കും കുടുംബങ്ങൾ അത്

സമൂഹത്തിേലക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്. ഈ ഒരുസേന്ദശം േനാവൽ മുേന്നാട്ടു�വ

ക്കുന്നു. ‘ഒന്നുരണ്ടാളുകൾ കാട്ടിക്കണ്ടാൽ പി�ന്ന നടപ്പാക്കാൻ മതി’ (65) എന്ന അന്നം �പ

ണ്ണി�ന്റ വാക്കുകളും ‘ഓേരാകൂട്ടം നടപ്പാക്കിയാേല മറ്റുള്ളവരുംഅതുകണ്ടുപഠിക്കുകയുള്ളൂ’ (71)

എന്നഅവരായു�ട വാക്കുകളും പരിഷ്കാരത്തി�ന്റ വിജയം എങ്ങ�നഎന്നുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

4 ആചാരമര്യാദകൾ

േകരളീയആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പലതും അനാവശ്യേമാ, മനുഷ്യനന്മയ്ക്കുതകുന്നേതാ അല്ല

എന്ന ചിന്ത �കാേളാണിയൽ ആധുനികതയു�ട സൃഷ്ടിയാണ്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ട

ചങ്ങല �പാട്ടി�ച്ചറിയാനുള്ള തീവ്രശ്രമം ഓേരാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും വ്യത്യസ്തരീതി

യിൽ ചർച്ച�ചയ്യ�പ്പട്ടു. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകഎന്നത് ശ്രമകരമായിരുന്നു. ആചാരങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുള്ളചിന്തഇങ്ങ�നയാണ് ‘ഇതു ഇേന്നാ ഇന്ന�ലേയാ ഉണ്ടായ ചട്ടാ മ�റ്റയാേണാ?

പഴയ കാർണവന്മാർ നല്ലേപാ�ല ആേലാചിച്ച് നടപ്പാക്കീതേല്ലാ?’. ഈ ഒരു ചിന്ത നില

നിൽക്കുന്നതു �കാണ്ടുത�ന്നആചാരപരിഷ്കരണം എന്നത് സുഗമമായ ഒന്നല്ല.

‘എന്തുവന്നാലും ബന്ധുതയിലും പന്തിയിലും കുറയ്ക്കാേമാ?’ (28) എന്ന ചിന്തയാണ് പാര

മ്പര്യങ്ങ�ള മുറു�കപിടിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തി. സദ്യ,അടിയന്തിരം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ബന്ധുവീടു

കളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക, സദ്യവട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർക്ക് ഒരിലയിൽ

ഭക്ഷണം നല്കുക, �വള്ളത്തിനും കറിക്കും ഒേര പാത്രം ഉപേയാഗിക്കുക, സ്ത്രീകൾ കാത്നീട്ടി

വളർത്തുക തുടങ്ങിയവയിലുള്ളടങ്ങിയ േദാഷങ്ങൾ നിരത്തി�ക്കാണ്ട് അവ പരിഷ്കരിക്ക�പ്പ

േടണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത േബാധ്യ�പ്പടുത്തുന്നു. മരിച്ചവരു�ട വീട്ടിൽ തീ കത്തിക്കരു�തന്നും

കർക്കിടകമാസത്തിൽശുഭകാര്യങ്ങൾതുടങ്ങരു�തന്നുമുള്ളമര്യാദക�ളയും േചാദ്യം �ചയ്യുന്നു.

‘മതം മാറിയവർക്ക് പൂർവ്വികാചാരങ്ങൾ �പാടുന്ന�നഉേപക്ഷിക്കുന്നതിനു �വമുഖ്യം ഉ�ണ്ട

ന്നു മനസ്സിലാക്കി പുേരാഹിതന്മാർ സത്യേവദത്തിനിണങ്ങുമാറ് അവ�യ നിലനിർത്തിയതാ

വാം. എന്നാൽക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നുഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നുംഎല്ലാ പ്രകാരത്തിലും വ്യത്യാസ�പ്പ

ട്ട് യൂേറാപ്യ�രഅനുകരിക്കുന്നതിനാൽ േമൽപറഞ്ഞചടങ്ങുകൾപാേട ഉേപക്ഷിക്കണ�മന്ന

പക്ഷമാണ് േനാവലിനുള്ളത് ’ എന്ന് േഡാ. ലിസി മാത്യു (14) നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. മതാധി

നിേവശത്തിന് അടിമ�പ്പടുന്ന തേദ്ദശീയ�രയാണ് േനാവലിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.

വിേശഷാവസരങ്ങളിൽ ബന്ധുക്ക�ളല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിക്കുക എന്ന യൂേറാ

പ്യൻ രീതി�യ കൗതുകേത്താ�ട േനാവൽആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ആചാരങ്ങളു�ട േപരിൽ

നടക്കുന്ന ധൂർത്തി�ന വിമർശിക്കുന്നു. അടിയന്തിരങ്ങളു�ട േപരിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് �ച
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യ്യുന്ന ദുർചിലവുക�ള നിയന്ത്രിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാകു�മന്ന് അ�ന്തയു�ട

ജീവിതത്തിലൂ�ട ആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നു. �കാേളാണിയൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം ധനസമ്പാ

ദത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രമാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ധനം ആർജ്ജിേക്കണ്ടതി�നക്കുറിച്ചാണ് അവർ

ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തികതത്വചിന്ത മാതൃകയായി മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നതു�കാണ്ടുത�ന്ന

തങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത �കവരിേക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത ഇവർക്ക് േബാധ്യ�പ്പടുന്നു

ണ്ട്. പ്രൗഢിയും പ്രാമാണികതയും �കവരുന്നത് ധനവാന്മാരാകുേമ്പാഴാണ് എന്ന േബാധം

�കാേളാണിയൽ കാലേത്താ�ടയാണ് രൂഢമൂലമാവുന്നത്. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും

പ്രൗഢികാണിക്കാനുള്ള ദുർചിലവുകളും ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു.

‘നീചജാതിക്കാരായ പുലയേരാ’ടും മറ്റു കീഴാളവിഭാഗങ്ങേളാടും ബന്ധ�പ്പട്ടു നില്ക്കുന്ന

ആചാരങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കുന്നതായി കാണാം. എഴുത്തു�കാടുത്തു വിടുക, യാത്രയ്ക്ക് സാധന

ങ്ങൾ ചുമക്കാനായി കൂട്ടുേപാവുക, വാർത്തയറിയിക്കുക, ശവം ചുമക്കുക, മരണസമയത്ത് പു

ലമുറ ആചരിക്കുക എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ �ചയ്യുന്നവർക്ക് പ്രേത്യകമായി ഭക്ഷണം

നല്കുന്നതും ഉപഹാരം നല്കുന്നതും വസ്ത്രവും പണവും നല്കി അവ�ര സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നതു�മാ

�ക്കസൂക്ഷ്മതേയാ�ടആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർനല്കുന്നആദരവിൽസേന്താഷിക്കുേമ്പാൾ

ത�ന്ന ‘ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട മാതിരി’യായി കൂടുതൽബഹുമാന്യതകൾക്ക് പാത്രീഭവിക്കണ�മന്ന

ലക്ഷ്യവും കൂടി ആചാരപരിഷ്കരണത്തി�ന്റ പിറകിലുണ്ട്.

മുതിർന്നവർ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുക ഇളയവർ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് പരമ്പരാ

ഗത മര്യാദ. എന്നാൽ ‘പഴയതലമുറസുപ്രധാനതീരുമാന�മടുക്കുേമ്പാൾപുതിയതലമുറയു�ട

അഭിപ്രായമാരായണ�മന്ന ആശയം േനാവൽ മുേന്നാട്ടു�വക്കുന്നു’ (14). എല്ലാകാര്യത്തിലും

ഈആശയം സ്വീകാര്യമാവുന്നുമില്ല. വിവാഹ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

5 വസ്ത്രധാരണം

നഗ്നതമറയ്ക്കാനുള്ള ഒന്നു മാത്രമല്ല വസ്ത്രം എന്നത്. ‘വസ്ത്രം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ചരിത്രപ്ര

മാണമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയു�ട സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ബന്ധങ്ങ�ള, അവയു�ട

മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയാലുമത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു’. ‘അധികാരം, ആധിപത്യം, മഹിമ, േശ്രണി തു

ടങ്ങിയ സാമൂഹികശ്രമങ്ങളും വസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രത്യക്ഷമാണ് ’ (�ക.എൻ.പണി

ക്കർ, 2002: 94). വിഭിന്ന സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലും ഒേര സമൂഹത്തിൽ ത�ന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ

ക്കിടയിലും സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ/പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ ത�ന്ന പ്രായവ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചും

വസ്ത്രധാരണം വ്യത്യാസ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ലത്തീൻ കേത്താലിക്കരു�ട സവിേശഷ വസ്ത്രധാരണ

രീതി േനാവലിൽ ആഖ്യാനം�ചയ്യുന്നു. “സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവളായ മറിയക്കു

ട്ടി �കാന്ത�യാറ്റഴ……എന്നിവ ഭംഗിയിൽ അണിഞ്ഞും തത്തയും താമരയുമുള്ള ഒരു വലിയ

ചുട്ടിമുറി കരിമ്പനയു�ട ഇളന്തല വിടർന്ന മട്ടിൽ ചന്തത്തിൽ �ഞാറിഞ്ഞുടുത്തും, ഒരുപൂക്കര

യൻനാടൻ �ഞാറിഞ്ഞത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി�കയ്യിൽപിടിച്ചും……അവളു�ടഅമ്മതാണ്ടമ്മ

വയസ്സിയായിരുന്നതിനാൽ സാധാരണ ഒരു തുണിയും ചട്ടയും ഉടുത്തു……അ�ന്തയു�ട ഭാര്യ

അന്നം�പണ്ണ് ഇളംപ്രായക്കാരത്തിയും �കട്ടിയ�പൺമക്കൾ ഉള്ളവളും ആയതിനാൽ സാമൂ

ഹ്യനിബന്ധന അനുസരിച്ച് ഒരു �ചറിയ ചുട്ടിമുറിയും ചട്ടയും രണ്ട് വലിയ േമാതിരവും…താശ
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മ്മ വിധവയായിരുന്നതു�കാണ്ട് സാധാരണ തുണിയും ചട്ടയും കഴുത്തിൽ ജപമാലയും മാത്രം

ധരിച്ചു’(50).

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പ്രേദശത്തും വസ്ത്രത്തി�ന്റ ജാതീയ-േശ്രണിതല വർഗ്ഗീകരണങ്ങളി

ലൂ�ട �വഭിന്ന്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സമുദായത്തി�ന്റ നിയമസം

ഹിതകൾ ഇതരമതവിഭാഗങ്ങളിൽ�പട്ടവർക്കുേമൽ അടിേച്ചല്പിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങേളതും നട

ന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിേവശം ഇന്ത്യയി�ല സാംസ്കാരികബഹുത്വത്തി�ന്റ

സാഹചര്യത്തിൽഏകാത്മകഅനുഷ്ഠാനങ്ങ�ളആവിഷ്കരിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് (�ക.എൻ.

പണിക്കർ, 2002:96). ഈ ശ്രമത്തി�ന്റ സാന്നിധ്യം േനാവലിൽ കാണാം. േകരളീയ �ക്ര

സ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്ര�വവിധ്യങ്ങൾ പലതും ഇല്ലാതായി. തേദ്ദശീയത�യ

നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന അവ ആധുനികീകരിച്ചു. എല്ലാ �ക്രസ്തവ വിഭാഗങ്ങളു�ടയും

േവഷവിതാനം ഒരു േപാ�ലയായി. ഭക്ഷണസമ്പ്രദായത്തിലും ആചാരങ്ങളിലുമുള്ളതുേപാ

�ല വസ്ത്രത്തി�ന്റ കാര്യത്തിൽ േദാഷാേരാപണങ്ങ�ളാന്നും നടത്തുന്നില്ല. യൂേറാപ്യന്മാർക്ക്

സമ്മതമാകുന്ന രീതിയിേലക്കുള്ള മാറ്റമാണ് നടക്കുന്നത്. അച്ചന്മാർ നിർേദ്ദശിച്ചതനുസരി

ച്ചാണ് നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനിയായ മണവാളൻ മുണ്ടും േതാൾനാടനും അരയിൽ നാരായവും പിശ്ശാ

ത്തിയും തിരുകി പള്ളിയിൽ േപായതിനു പകരം പരിഷ്കാരത്തിനും ശരീരക്രമത്തിനും േചർന്ന

വസ്ത്രവും തേല�ക്കട്ടും സ്വീകരിച്ചത്. േനാവലി�ന്റ അവസാനഭാഗത്ത് േകാട്ട്, ഷർട്ട്, �താപ്പി

ഇ�താ�ക്കയാണ് സാർവത്രികമായ പുരുഷേവഷം. കുഞ്ഞി�ന മാേമ്മാദീസയ്ക്കു �കാണ്ടു

േപാകുേമ്പാൾ തുണിയിൽ �പാതിയുന്നതിന് പകരം കവായും കർപ്പൂസും (ഇത് പറങ്കികളു�ട

രീതിയാണ്) ധരിപ്പിക്കുന്നു. മരണവീട്ടിൽ പറ്റു�മങ്കിൽ കറുത്ത കുപ്പായമിട്ട് േപാകുക. അത

�ല്ലങ്കിൽ ‘േനറ്റിത്തുണിയും കർപ്പനൂൽ �കാണ്ടു കുത്തിയ ഇരട്ടക്കാണിക്കുപ്പായവും കഴുത്തിൽ

ജപമാലയും അണിയുക എന്നിങ്ങ�ന പരിഷ്കാരങ്ങേളാേരാന്നും യൂേറാപ്യൻ മാതൃകയ്ക്കനുസരി

ച്ചുള്ളതാണ്.

ലാളിത്യവുംസൗശീല്യവുംസൂചിപ്പിക്കുന്ന�വള്ളവസ്ത്രമാണ് ഉത്തമവനിതയായ േമാനിക്ക

അണിയുന്നത്. മാറുമറയ്ക്കാത്തസ്ത്രീകൾഎന്നത്പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ലസ്ത്രീയവസ്ഥയു�ട

ഭാഗമാണ്. സവർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾ മാറുമറയ്ക്കുന്നതി�ന അധമമായാണ് വിലയിരുത്തിയിരുന്ന

ത്. “�വേദശിക മതങ്ങളു�ട കടന്നുവരേവാ�ട വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉണ്ടായ അഭിരുചി വ്യ

തിയാനം ജാക്കറ്റി�ന അവശ്യവസ്തുവാക്കി. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ േചർന്ന ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാ

റുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി സമരം �ചേയ്യണ്ടിവന്ന കാലഘട്ടത്തു ത�ന്നയാണ് േലാ

നൻകുഞ്ഞ് േമാനിക്കയ്ക്ക് തയ്യൽ�പ്പട്ടി നല്കുന്നത്”(16). തയ്ച്ച വസ്ത്രങ്ങൾധരിക്കുകമാത്രമല്ലഇട

വകയി�ല ഇംഗ്ലീഷ് പാഠശാലയി�ല വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് തയ്യൽപ്പണി പഠിപ്പിക്കുന്നതായും

ആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നു.

6 വിദ്യാഭ്യാസം

�വേദശികാധിനിേവശം വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തക്കുറിച്ച് നവീനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾഅവതരിപ്പിച്ചു.

തേദ്ദശീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം എഴുത്താശ്ശാന്മാരു�ട പള്ളിക്കൂടങ്ങളായിരുന്നു. നിഷ്പ്രേയാജന

മായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇവർ പകർന്നു�കാടുത്തത് എന്ന് ആംഗേലയ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക
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കൾ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ആധുനികീകരണം സാധ്യമാകണ�മങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം

ത�ന്നേനടണ�മന്നത്സാംസ്കാരികാധിനിേവശത്തി�ന്റപ്രതിഫലനമായിബൗദ്ധികമണ്ഡല

ത്തിൽവ്യവഹരിച്ചിരുന്നു. പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ല േനാവലുകളും �പാതു�വഈആശയ

ത്തി�ന്റപ്രചാരകരായിരുന്നു. മറിയക്കുട്ടിയു�ട മകൻലൂവീസ്കുട്ടിയു�ടസിദ്ധരൂപപഠന�ത്തയും

പരിഷ്കാരി മാത്തുവി�ന്റ മകൻ േജാസഫി�ന്റ പുസ്തകപഠന�ത്തയും കുറിച്ചുള്ളചർച്ചയിൽപ്രാ

േയാഗിക ജീവിത ബന്ധമുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാ�ണന്ന് േസാദാഹരണം സമർ

ത്ഥിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റകാര്യത്തിലും ഉേദ്യാഗത്തി�ന്റകാര്യത്തിലും വിേദശികൾസമഭാവന

പുലർത്തുന്നുഎന്ന് �വങ്കിടാചലയ്യരു�ട വാക്കുകളിലൂ�ട േകൾക്കാം. ‘ജാതി, മതം, നിറം ഇവ

കൾഒന്നുംപ്രമാണിക്കാ�ത ഉയർന്നപഠിപ്പുള്ളവനാേരാഅവനുതക്കതായ ഉേദ്യാഗം നല്കുന്ന

ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പരിഷ മാത്രം ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗങ്ങൾക്കു േയാഗ്യരാകാ

�ത ഇരിക്കുന്നതു വള�ര ബുദ്ധിക്കുറവാ�ണ’ന്ന് (113) അയാൾ അവര�യയും മറ്റും ഉപേദശി

ക്കുന്നു. �പാതുധാരയിൽ നിന്ന് പിൻതള്ളിേപ്പായ ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുേന്നറാനുള്ള

മാർഗ്ഗവും നിർേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ട്. ‘നിങ്ങളു�ട പള്ളികേളാടു േചർന്ന് മലയാള പാഠശാലകളിൽ

ഇംഗ്ലീഷുപഠിപ്പിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റർമാ�രഏർ�പ്പടുത്തുകയുംആണ്ടുേതാറുംഓേരാ േമൽക്ലാസു

കൾ �വക്കുകയും അതുകളിൽ പഠിച്ചുകഴിയുന്ന കുട്ടിക�ള ഉയർന്ന പഠനമുള്ള വലിയ േകാേള

ജുകളിൽഅയക്കുകയും �ചയ്താൽ മതിയാകും. നിങ്ങളു�ട പള്ളികളിൽ മിക്കവയും വള�ര സ്വ

ത്തുള്ളവയാകയാൽജനങ്ങൾക്ക്ഈകാര്യത്തിൽതൃഷ്ണയു�ണ്ടങ്കിൽ,ഈഉേദ്ദശ്യംപ്രയാസം

കൂടാ�തസാധിക്കാവുന്നതാകുന്നു’(114).

ഹിന്ദുക്കളുംപുത്തൻകൂറ്റുകാരും വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റഎല്ലാസാധ്യതകളുംപ്രേയാജന�പ്പ

ടുത്തി വലിയ ഉേദ്യാഗങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. �വങ്കിടാചലയ്യർ എന്ന വട്ടിപ്പലിശക്കാര�ന്റ മക്ക

�ളല്ലാം ഉന്നത ഉേദ്യാഗം ഭരിക്കുന്നു എന്ന പരാമർശവും ഇതിനു �തളിവായുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തി�ന്റപരമമായ ലക്ഷ്യം ഉേദ്യാഗം ഭരിക്കലാ�ണന്നസേന്ദശവും �കാേളാണിയൽആധുനി

കതേയാ�ടയാണ് പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടത്.

7 വിവാഹം

സവർണ്ണേമധാവിത്വത്തി�ന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ള േചാദ്യം�ചയ്യുന്നതരത്തിലാണ് കുടുംബ

ഘടന�യയും വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങ�ളയും ആധുനികത അവതരിപ്പിച്ചത്. സജാതീയ േവളി

കൾ, സംബന്ധങ്ങൾ,സപത്നീത്വം, ബഹുഭർത്തൃത്വം, മരുമക്കത്തായംഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളനിര

വധിസാംസ്കാരികസമസ്യകളു�ടബദലായിരുന്നുഅധിനിേവശകരു�ട വിവാഹസങ്കല്പവും കു

ടംബഘടനയും. പുരുഷനുംസ്ത്രീയും ഒന്നാകുന്നേതാ�ടഅവി�ട പുതിയ കുടുംബം രൂപ�പ്പടുന്നു,

ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീമാത്രം പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നു എന്നിങ്ങ�നയുള്ള വിേക്ടാറിയൻ സദാ

ചാര്യമൂല്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ‘�ചറുപ്പം മുതൽ വാത്സല്യേത്താ�ട വളർത്തി�കാണ്ടുവന്ന

ഒരു �പൺകുട്ടി�യ ജീവപര്യന്തം രക്ഷിച്ചു�കാള്ളുന്നതിനു ഒരു പുരുഷൻ വശം എല്പിച്ചു�കാടു

ക്കുന്ന മേഹാത്സവം’മാണ് (110) വിവാഹം. പുരുഷേമധാവിത്വം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലു

ള്ള ഉത്തമയായ സ്ത്രീ�യയാണ് അവൻ �ക�ക്കാള്ളുന്നത്. അേതാ�ട സ്ത്രീ കുടുംബം എന്ന
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ഘടനയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിേല്ക്കണ്ടവളായിത്തീരുന്നു. മാേമ്മാദിസാവിവരം അറിയിച്ചു�കാണ്ടു

ള്ള കത്തി�ല തിരുത്തൽ “കുഞ്ഞമ്മ�യ�ക്കാണ്ട് തല �താടുവിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്ക�കാ

ണ്ട് വിവരം കാേലക്കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു എന്ന ഭാഗം ‘ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അതി

േനാടു നിങ്ങളും േയാജിക്കണ�മന്ന് വിചാരിക്കുന്നു’എന്നിടത്ത്അതിനുള്ളന്യായീകരണമായി

പറയുന്നത് ഇതാണ് കുട്ടി നിങ്ങളുേടതാണങ്കിലും അന്യ�ന്റ അധീനതയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാക

യാൽആഗ്രഹംഅറിയിക്കാേനഅവകാശമുള്ളൂ. അത് തീർച്ചയാക്കുന്നത് അവരു�ട കാര്യമാ

ണ്”(50). ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തീർച്ചയാക്കുന്നതും പുരുഷന്മാരാണ്. സത്രീ ഉത്തമയായി അതി

�നഅനുസരിക്കുന്നവളായാൽ മതി.

കുടുംബം എന്ന ഘടനയ്ക്കകത്തുള്ള സ്ത്രീകൾത�ന്നയാണ് േകരളീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ സാ

മുദായികപരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. അത്തരം ഒരു ആശയം േനാവൽ മുേന്നാ

ട്ടു�വക്കുന്നുണ്ട്. േലാനങ്കുഞ്ഞി�ന്റ ഭാര്യയായ േമാനിക്ക ഭർത്താവി�ന്റ എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കും

തുല്യ അവകാശിയാണ്. വിവാഹത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന േലാനങ്കുഞ്ഞ് ത�ന്റ ശമ്പളത്തി�ന്റ പാ

തി ഇഷ്ടാനുസരണം �ചലവഴിക്കാനായി േമാനിക്കക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്. േലാനങ്കുഞ്ഞ്-േമാനിക്ക,

മാത്തു-േലനമ്മ ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ മുേന്നറ്റങ്ങൾ

ക്കും േവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുടുംബഘടനയ്ക്കകത്തുനിന്നുള്ളപ്രവർത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ

കൾക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തി�ന്റ േമൽേനാട്ടം പുരുഷനു പറ്റാതാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ

അത് സ്ത്രീ�യ ഏല്പിക്കാനുള്ള തേന്റടം ‘അന്നം�പണ്ണിേനാട് കുടുംബം േനാക്കിനടത്താൻ’(100)

പറയുന്നതിലൂ�ട പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭാര്യ�യ ‘നിങ്ങൾ’ എന്നാണ് അഭിസംേബാധന �ചയ്യുന്ന

ത്. �കാേളാണിയൽ ആധുനികത മുേന്നാട്ടു�വച്ച ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തി�ല സമത്വം എന്ന

ആശയമാണ് ഈ�യാരു അഭിസംേബാധനയ്ക്ക് പിറകിലുള്ളത്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പുരുഷ�ന നി

രാകരിക്കുേമ്പാൾത�ന്ന േസ്വച്ഛാവിവാഹംഎന്നത് പരിഷ്കൃതമാ�ണന്ന്അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല.

മുതിർന്നവർ േചർന്ന് ആേലാചിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന കല്യാണമാണ് കൂടുതൽ യുക്തം എന്നഅഭിപ്രാ

യം േനാവലി�ലപരിഷ്കാരിക�ളല്ലാം �വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ട്. വിേവകികൾ േസ്വച്ഛവിവാഹംനട

ത്തുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. മുതിർന്നവർ കൂടിയാേലാചിച്ച് നടത്തുന്ന വിവാഹം മ�റ്റല്ലാ മത

ങ്ങൾക്കിടയിലുമുള്ള പരിഷ്കൃത ആശയമാണ്. േലനമ്മയും േമാനിക്കയും മാത്തുവു�മാ�ക്ക വി

വാഹകാര്യത്തിൽ നാട്ടുനടപ്പി�ന അംഗീകരിക്കുന്നു. തേദ്ദശീയ പാരമ്പര്യ�ത്ത നിലനിർേത്ത

ണ്ടതി�ന്റ യുക്തികളാണ് ഇവേരാരുത്തരുംഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

8 ഉത്തമസ്ത്രീ

�കാേളാണിയൽ ആധുനികതയു�ട കാലഘട്ടത്തി�ല എല്ലാ സാഹിത്യ മാതൃകകളും ഉത്തമ

യായസ്ത്രീഎന്ന േബാധ�ത്തഉയർത്തികാണിക്കുന്നു. േകരളത്തി�ലസാമ്പ്രദായികരീതികൾ

പിൻതുടരുന്നസ്ത്രീ ഉത്തമഗണത്തിൽ �പടുന്നവ�ള�ല്ലന്നസൂചന ‘ഇന്ദുേലഖ’ �താട്ടുത�ന്ന തു

ടങ്ങുന്നുണ്ട്. അത്തരം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായഭിന്നതയുമു

ണ്ട്. കുലീനത, വിനയം, ആർദ്രത, അച്ചടക്കം എന്നിങ്ങ�ന നിരവധി ഗുണങ്ങളുള്ളവളാണ്

ഉത്തമസ്ത്രീ. അേങ്ങയറ്റം മതവിശ്വാസേത്താ�ട വിശ്വസ്തവിേധയയായി കുടുംബം പരിപാലിക്കു

ന്നവളാണ് അവൾ. ഈ സ്ത്രീേബാധ�ത്തയാണ് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല േനാവലുകളി
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ലധികവും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. കാരണവത്തി, അന്നം�പണ്ണ്, മറിയക്കുട്ടി, കുഞ്ഞമ്മ, ളവേരാ,

താശമ്മ, േലനമ്മ, താണ്ടമ്മ, ആേഗ്നസമ്മ, േമാനിക്ക എന്നിങ്ങ�ന േനാവലിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്നവ�രല്ലാം പുരുഷാധിപത്യത്തി�ന്റ സ്ത്രീേബാധ�ത്തതൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്നവരാണ്. േനാക്കിയും

കണ്ടും കാര്യങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചു�വച്ച് ആവശ്യത്തിന് �ചലവഴിക്കുന്നവൾ, ഭർത്താവി�ന്റ വീട്ടി

�ല ധനപുഷ്ടി�യക്കുറിച്ച് വീമ്പുപറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവ�ര പുച്ഛിക്കാത്തവൾ, മതാത്മക ആത്മീയത

�യഅനുവർത്തിക്കുന്നവൾഎന്നിങ്ങ�നആഉത്തമസ്ത്രീക്ക് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈഗുണ

ങ്ങ�ളല്ലാം തികഞ്ഞവളാണ് നായികയായ േമാനിക്ക. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം േനടിയ, തയ്യൽ

പഠിച്ച, നിരവധി സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം �തളിയിച്ച, സ്വന്തമായി കീർത്തന

ങ്ങളും ഗാനങ്ങളും രചിച്ചു പാടുന്ന, കവിത�യഴുത്തിന് തിരുവിതാംകൂർമന്ത്രിപ്രവരനിൽ നിന്ന്

സമ്മാനം േനടിയവളാണ് േമാനിക്ക. വൃത്തിയും �വടിപ്പുമുള്ളവളായി ജീവിക്കുന്ന നായികാചി

ത്രണത്തിൽപലയിടത്തുംഅവൾഇന്ദുേലഖ�യഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദുേലഖയു�ടഇംഗ്ലീഷ് വി

ദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിമിത്തമാകുന്നത് അമ്മാവനാ�ണങ്കിൽ േമാനിക്ക ഇളയമ്മ വഴിയാണ് ആ

സൗഭാഗ്യം േനടുന്നത്. േലാനങ്കുഞ്ഞുമായിഅവൾക്കുള്ളപ്രണയംപരിപക്വവും വിേവകമാർന്ന

തുമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ‘കല്യാണദിവസം വ�ര കുർബ്ബാന കാണുകയും ശനിയാഴ്ചേതാറും

�നായമ്പ് എടുക്കുകയും’ േവണ�മന്നഅവ�ന്റഅഭ്യർത്ഥന ശിരസാവഹിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാ

സമുള്ള �ചറുക്ക�ന മാത്രേമ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന തീരുമാനം �ക�ക്കാണ്ടത് �കാണ്ടാ

ണ് ഒരു ധനിക�ന കല്യാണവാഗ്ദത്തേവളയിൽ അവൾ നിരാകരിച്ചത്. സ്ത്രീയു�ട അഭീഷ്ടമനു

സരിച്ച് വിവാഹംകഴിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തക്കുറിച്ച്അവൾവാചാലയാവുന്നു. നമ്മു�ടപാ

രമ്പര്യമത�ല്ലന്ന് േലനമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുേമ്പാൾ സീത�യയും പാഞ്ചാലി�യയും ഉദ്ധരിച്ചു�കാ

ണ്ട് അവൾ മറുവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മുതിർന്നവർആേലാചിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന വിവാഹം

എന്നആശയ�ത്ത തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല. അമ്മയും പവിത്രയും പരിശുദ്ധയും പുരുഷന് കീഴടങ്ങു

ന്നവളുമായ ഹവ്വ�യേപ്പാ�ല ഉത്കൃഷ്ടയായിരിക്കണം സ്ത്രീ എന്ന ആശയ�ത്ത േനാവൽ ഉറ

പ്പി�ച്ചടുക്കുന്നു.

9 സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റആവശ്യകത�യക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചുള്ള ചർച്ച േനാവലിലുണ്ട്. �പൺകു

ട്ടികൾ പരിഷ്കാരികളാകുന്നേതാ�ട വകയ്ക്ക് �കാള്ളാത്ത �പണ്ണായി മാറുന്നുഎന്നതാണ് �പാ

തു�വയുള്ളഅഭിപ്രായം. അന്നം�പണ്ണി�ന്റ വാക്കിൽഇതുപ്രകടമാണ്. “പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ഫല

മാണ് ! വീട്ടുേവലകൾ വല്ലതും അവൾക്കിപ്പഅറിയാേമാ? എേന്നരവും �വളുത്തതുണീം കുപ്പാ

േയാം ഉടുത്തു മാളികപ്പുറത്തു േകറി �പാത്തേകാം വായേനം എഴുത്തും കൂത്തുമായി ഇരുന്നിട്ട്

എന്തു ഗുണം?” (92).

സവിേശഷമായ മാളികയിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യയായി ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദുേലഖ എന്ന നായിക

�യേപ്പാലുള്ളവേരാടുള്ള എതിർപ്പ് ഇവി�ട ശക്തമായി കടന്നു വരുന്നു. ‘എഴുത്ത് അറിയുന്ന

�പങ്കിടാങ്ങൾആങ്കടാങ്ങൾക്ക്കള്ളക്ക�ത്തഴുതും’എന്നതാണ് മ�റ്റാരാേരാപണം. ഈഘട്ട

ത്തി�ലാ�ക്ക ഇന്ദുേലഖയി�ല സമാനസന്ദർഭങ്ങൾ േനാവലി�ന്റ പിന്നണിയിൽ വർത്തിക്കു

ന്നു�ണ്ടന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.
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സ്ത്രീയ്ക്ക് പഠിപ്പുണ്ടായാലുള്ള ഗുണം ഇ�താ�ക്കയാണ്

“ഉേദ്യാഗം ഭരിക്കുവാൻസ്ത്രീക്ക് കഴിവുവന്നി�ല്ലങ്കിലും ഗൃഹഭരണത്തിനുപഠിപ്പ് കൂടിേയ മതിയാ

വൂ. പ്രേത്യകം തങ്ങളു�ട മക്ക�ള സന്മാർഗ്ഗ നടപടിയിൽ വളർത്തുന്നതിനും അവ�ര �ചറുപ്പം

മുതലിക്ക് എല്ലാജ്ഞാനത്തിനും അടിസ്ഥാനമായ �ദവഭയത്തിലും അനുസരണം, പരമാർ

ത്ഥത, വിനയം മുതലായ സുശീലങ്ങളിലും അഭ്യസിപ്പിേക്കണ്ടതിനും ജ്ഞാനമുള്ള തള്ളമാർ

ആവശ്യമാകുന്നു. ഇതുകൂടാ�ത ഭർത്താവി�ന്റ വരവ് േനാക്കി ചിലവ് �ചയ്യുന്നതിനും വരവും

ചിലവും ക്രമമായി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീക�ള പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്

വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പഠിപ്പുള്ളസ്ത്രീകൾ ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ ഒഴിവുകിട്ടുന്നസമയം നഷ്ടമാക്കാ�ത

വീട്ടിലുള്ളവ�രയും മക്ക�ളയുംവിളിച്ചുകൂട്ടി നല്ലപുസ്തകങ്ങൾവായിച്ച്അവ�ര േകൾപ്പിക്കുകയും

തങ്ങളു�ട മക്കളു�ട പാഠങ്ങൾ വീട്ടിൽ�വച്ചു േകൾക്കുകയും �ചയ്യും”(95).

“പഠിപ്പുള്ള തള്ളമാർക്ക് ശരീരസംരക്ഷണശാസ്ത്ര�ത്തക്കുറിച്ച് സാമാന്യം അറിവുണ്ടായി

രിക്കും. അതുമൂലം വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് ദീനം പിടി�പടാതിരിക്കാൻ േവണ്ടിയ ഉപശാന്തിയും

മുൻകരുതലുകളും അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭക്ഷണം, ഉടുപ്പ്, കുളി, കുടിക്കുന്ന �വള്ളം, ഇതുകളിൽ

ആവശ്യമായ കൃത്യങ്ങൾ ഒ�ക്കയും വരുത്തും. ചിലവീടുകളിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പ്രാർ

ത്ഥന �ചാല്ലുേമ്പാൾ ധൃതിയിൽ �ചാല്ലിക്കൂട്ടുക പതിവായിരുന്നു. പഠിപ്പുള്ള സ്ത്രീകൾ അങ്ങ

�നയുള്ള വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്നാൽ അത് അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല. �ചാല്ലുന്ന വചനങ്ങളു

�ടസാര�ത്തക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ േവണ്ടിസമയം കിേട്ടണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനകൾസാവധാ

നത്തിൽ �ചാേല്ലണ്ടതിന് അവർ നിർബന്ധിക്കും. പരിഷ്കാരമുള്ള സ്ത്രീകൾ തങ്ങളു�ട മക്ക�ള

�ചറുപ്പത്തിൽ ത�ന്ന �വടുപ്പും ചന്തവും ശീലിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട പ്രായത്തിനും വർഗ്ഗത്തി

നും േചരുന്ന ഉടുപ്പുകൾ തയിച്ച് അവ�ര എല്ലാേയ്പാഴും ധരിപ്പിക്കുകയും വീട്ടിലുള്ളവരു�ട കിട

ക്ക, തലയണ മുതലായ സാധനങ്ങൾ �വടുേപ്പാ�ട �വക്കുകയും �ചയ്യും’ (95). കുടുംബത്തി

�ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സ്ത്രീ�യ പ്രാപ്തയാക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം.

മനസ്സമ്മതത്തിന് വരുന്നേലാനങ്കുഞ്ഞ്വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളസ്ത്രീക്ക്സമ്മാനിക്കുന്നത്തയ്യൽ

�മഷീനും ‘ഗൃഹഭരണം’ എന്ന പുസ്തകവുമാണ്. വൃത്തിയും �വടിപ്പും ഗൃഹഭരണവും ശിശുപരിച

രണവും മതേബാധവും �വച്ചുപുലർത്തുന്ന ഉത്തമസ്ത്രീ എന്ന �കാേളാണിയൽആധുനികതയി

�ല സ്ത്രീനിർമ്മിതി സാധ്യമാക്കുന്നു.

10 സ്വേദശ�ത്തപരിഷ്കരിക്കുന്നവർ

പരിഷ്കാരികൾ നാഗരികരായി മാറുന്നതി�ന്റ ചരിത്രമാണ് ഇന്ദുേലഖ മുേന്നാട്ടു�വച്ചത്. മാധ

വനും ഇന്ദുേലഖയും ജന്മനാടി�ന �ക�വടിയുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ‘പരിഷ്കാരപ്പാതി’യിലും

‘പരിഷ്കാരവിജയ’ത്തിലു�മാ�ക്കഗ്രാമങ്ങൾത�ന്ന,നാട്ടിൻപുറങ്ങൾത�ന്നപരിഷ്കാരത്തി�ന്റ

േകന്ദ്രമായിത്തീരുന്നു. പരിഷ്കാരികളായ യുവതലമുറയു�ട പ്രതിനിധികളായ േലാനങ്കുഞ്ഞും,

േമാനിക്കയും വിവാഹനന്തരം േമാനിക്കയു�ട വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അ�ന്തയു�ട വീട്ടിൽ താ

മസിച്ച് അവിടു�ത്ത സാമ്പത്തിക �വഷമ്യങ്ങ�ള പരിഹരിക്കുകയും സമൂഹത്തി�ന്റ ഉന്നതി

ക്കായി പല പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർ�പ്പടുകയുമാണ് �ചയ്തത്. ‘പരിഷ്കൃതന്മാരായ തരുണീതരു
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ണന്മാർതങ്ങൾക്കുവിദ്യാഭ്യാസലബ്ധമായ മേനാവികാസത്തി�ന്റഫലങ്ങ�ളസ്വേദശീയരു�ട

ഗുണത്തിനും അഭ്യുദയത്തിനും കൂടി ഉപേയാഗി’ക്കുകയാണുണ്ടായത് (പു. 120). പരിഷ്കാരി മാ

ത്തു തൃശ്ശിവേപരൂരിൽ സായ്പി�ന്റ ആപ്പീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുമസ്തപ്പണി ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടാണ്

നാട്ടിൽ വന്ന് പരിഷ്കാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ �ചയ്യുന്നത്. �പാതു�വ നഗരങ്ങളാണ് പരിഷ്കൃത

േദശം. ഗ്രാമങ്ങൾ അപരിഷ്കൃത ഭൂമിയാണ്. വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും േനടാനായ പരിഷ്കാ

രങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുകൂടി പ്രാപ്തമാകുേമ്പാേഴ പരിഷ്കാരവിജയം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. സമൂഹ

ത്തിൽ പരിവർത്തനം സാധ്യമാകണ�മങ്കിൽ പരിഷ്കാരികൾ ആ സമൂഹത്തിനകത്തുത�ന്ന

രൂപ�പ്പേടണ്ടതാണ്. അത്തരം പരിവർത്തനങ്ങൾേക്കസ്ഥായിയായ അടിത്തറ ഉണ്ടാവുക

യുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ളപരിവർത്തനസങ്കല്പവുംഈ േനാവലിൽ �തളിഞ്ഞുകാണുന്നു.

11 �കാേളാണിയൽആധുനിക കർത്തൃത്വം

േമാനിക്ക എന്ന നായിക�യ വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ വിേക്ടാറിയൻ സദാചാരേബാധ�ത്ത തൃപ്തി

�പ്പടുത്തുന്ന വിവരണമാണുള്ളത്. േമാനിക്കയു�ട രൂപലാവണ്യവർണ്ണനയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ്

സ്ത്രീക�ളഅവതരിപ്പിക്കുേമ്പാഴുംശരീരപ്രത്യംഗവർണ്ണനയാകാതിരിക്കാനുള്ളജാഗ്രതഎേപ്പാ

ഴും �വച്ചുപുലർത്തുന്നു. േവഷത്തിലും ഭൂഷണങ്ങളിലും തേദ്ദശീയമായതി�ന നിരാകരിക്കാൻ

ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ ത�ന്ന അവളു�ട സ്വഭാവമഹത്വം വിവരിക്കുേമ്പാൾ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തി

നുകൂടി കീ��ടുന്നവളായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ‘കാേര്യഷുമന്ത്രി…’ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള േശ്ലാ

കം ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് കുലധർമ്മപത്നീസങ്കല്പ�ത്തകൂടി ഉയർത്തികാണിക്കുന്നു. “ആകാരത്തി

ലും ആഹാര്യത്തിലും വിേദശവനിത�യ്ക്കാപ്പം നിർത്താനായി മുേന്നാട്ടുന്തുകയും അേതസമയം

സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ ഭാരതീയയാഥാസ്ഥിതികപാരമ്പര്യേത്താട് േചർത്തു�കട്ടാനായി പിന്നി

േലക്ക് വലിക്കുകയും �ചയ്യുന്നഊഞ്ഞാൽപ്രതിഭാസമാണ്”(15) കാണുന്നത്.

“േമാനിക്കയു�ട രൂപലാവണ്യ�ത്തക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതിന് സാമർത്ഥ്യം ഇല്ല” എന്നു

പറഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് േമാനിക്ക�യ വർണ്ണിക്കുന്നത്. “ഇവൾ മഹാസുന്ദരിയാണ്. �കാത്തുപ

ണിക്കാര�ന്റ �ചറുഉളികളാക�ട്ട ചിത്ര�മഴുത്തുകാര�ന്റ ബ്രഷുകളാക�ട്ട ഇതിൽപരം മേനാ

ഹരമായ ഒരുസ്വരൂപ�ത്തനിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഈയുവതി യൗവ്വനപൂർണ്ണതയിലുള്ളരക്തപ്രസാ

ദത്താൽ സ്വർണ്ണനിറമുള്ളവളായിരുന്നു”(82). ‘ഇന്ദുേലഖ’യു�ട സ്വർണ്ണവർണ്ണം ത�ന്നയാണ്

േമാനിക്കയിലും കാണുന്നത്. �കാേളാണിയൽസൗന്ദര്യേബാധത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിയാണിത്.

സ്വതന്ത്രവ്യക്തിത്വമുള്ളവരും വ്യക്തമായജീവിതാവേബാധവുംസാമൂഹ്യേബാധവും �വച്ചു

പുലർത്തുന്നവരുമാണ് ഇതി�ല പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങ�ളല്ലാം. സ്ത്രീക�ള മനുഷ്യരായി പരി

ഗണിച്ചു�കാണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവി�ന്റ ശരീരത്തി�ലാരംശമാ�ണന്ന് കരുതുകയുംസ്ത്രീക�ള ഉപ

ദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയ�ല്ലന്നുവിശ്വസിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവി�ന്റ വരുമാനത്തിൽ

തുല്യഅർഹതയു�ണ്ടന്ന് കരുതുന്നേലാനങ്കുഞ്ഞും േവഷത്തി�ന്റയുംആചാരങ്ങളു�ടയും കാര്യ

ത്തിൽ �വേദശികമായ അഭിരുചിക�ള അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ ത�ന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ

‘നമ്മു�ട നടപ്പുകളാണ് ശരി’ എന്നു കരുതുന്ന േമാനിക്കയും വള�ര ദീർഘമായ സംഭാഷണ

ത്തിലൂ�ട തങ്ങളു�ട നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാേമാദീസ, കല്യാണം, മരണം, കൃത്യത

േയാ�ട സ്വത്ത് േനാക്കിനടപ്പ്, േവഷഭൂഷകളി�ല പരിവർത്തനങ്ങൾ, മില്ലുകളും മറ്റുംസ്ഥാപി
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ക്ക�പ്പടുന്നതിലൂ�ട ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സമ്പദ്ഘടന ഇവ�യക്കുറി�ച്ചാ�ക്ക േനാവലിൽ ചർ

ച്ച �ചയ്യുന്നു. പുതുേമാടിക്കാരായ വധുവരന്മാർ പരസ്പരം സ്വതന്ത്രമായി ഇട�പടുന്നത് ശരി

യായ കാര്യമാണ്, മറ്റുള്ളവ�ര കുറ്റംപറയാ�ത അവരു�ട �തറ്റുകൾ �പാറുക്കുകയാണ് േവ

ണ്ടത്, ജപധ്യാനങ്ങളിലൂ�ട മതാത്മകജീവിതം പുലർേത്തണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ളചിന്തകൾ േമാനിക്കയിൽരൂപ�പ്പടുന്നത് �കാേളാണിയൽആധുനികതയിൽനി

ന്നുംആർജ്ജിച്ചവിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവൾകന്യാസ്ത്രീകൾനല്കു

ന്നഅനുശാസനങ്ങ�ളശിരസാവഹിക്കുന്നു. ക്ഷമ, ദയ, വിനയം, ഉപകാരസ്മരണ,സഹജീവി

കേളാടുള്ളആദരവ് തുടങ്ങിയ�ക്രസ്തവ മതസങ്കല്പങ്ങൾരൂപ�പ്പടുത്തിയ മാനവികതാേബാ

ധമാണ് േനാവലിൽആഖ്യാനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത്.

12 ആഖ്യാനത്തി�ല റിയലിസം

ഒരുജ്ഞാനസ്നാനഅടിയന്തിരം, ഒരു മരണം, ഒരു പുലഅടിയന്തിരം, ഒരു കല്യാണഅടിയ

ന്തിരം എന്നിങ്ങ�ന നാലുഭാഗങ്ങളിലായി സുഘടിതമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ‘പരി

ഷ്കാരവിജയം’. യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ആവിഷ്കരണം എന്ന തരത്തിലാണ് ആദ്യകാലേനാവലു

കൾആഖ്യാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. േനാവലി�ലറിയലിസത്തി�ന്റഭാവുകത്വസ്വഭാവം �കാേളാണി

യൽആധുനികതയു�ടപ്രേത്യകതയാണ്. േനാവലിൽസന്നിഹിതമാകുന്നസാമൂഹികത, ചരി

ത്രാത്മകത, സമകാലികത, േദശീയത,സ്ഥലഭാവന, ഭാഷ, വ്യക്തിസങ്കല്പം തുടങ്ങിയ ഘടക

ങ്ങളാണ് ആഖ്യാനത്തിൽ റിയലിസ�ത്തനിർണ്ണയിക്കുന്നത് (ഷാജിേജക്കബ്, 2013 :19).

ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹത്തി�ന്റ കഥയാണ് ആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നത്. ‘വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കാത്തസാധാരണക്കാർക്കുേവണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീ

തിയിൽഎഴുതിയ ഒരുപ്രേത്യകമാതിരി കഥ’ എന്നാണ് ത�ന്റ േനാവലി�നക്കുറിച്ച് േചാറിപീ

റ്റർ പറയുന്നത്. ഇതരമതസ്ഥരും�ക്രസ്തവരിൽത�ന്നപുത്തൻകൂറ്റുകാരുംപരിഷ്കാരികളായി

ഉന്നതസ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടും ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കാനാവാത്ത

വിഭാഗമാണ് ലത്തീൻ �ക്രസ്തവരുേടത്. ‘സമുദായത്തി�ന്റ പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധി, വിദ്യാഭ്യാസ

വർദ്ധന ഇതുക�ള ഉേദ്ദശിച്ചും സമുദായം ആസ്ഥിതിക�ളപ്രാപിക്കണ�മന്ന് സർവ്വാത്മനാ

ആശിച്ചും �കാണ്ട് ’ (7) എഴുത�പ്പട്ട കൃതിയാണിത്.

‘വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ േവണ്ടതുേപാ�ലയുള്ള അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് �പാതു

�വ ഉേദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതാകയാൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്ന സമ്പ്രദായത്തി

ലും രീതിയിലുമാണ് ’ (8) േനാവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലേനാവലുകളിൽ പലതും

വായിച്ചുരസിക്കാനായി നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയായിരുന്നു. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യേബാധേത്താ�ട

എഴുതിയ േസാേദ്ദശ്യകൃതി യാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിഷ്കാരം എന്നിവയു�ട ആവശ്യകത

ഗ്രഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് േനാവലിസ്റ്റിനുള്ളത്. മിഷനറിമാർ വേരണ്യഭാഷയിൽ നി

ന്ന് അകലുകയും കീഴാളരു�ട/സാധാരണക്കാരു�ട ഭാഷേയാട് അടുക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

വേരണ്യസംസ്കൃതിേയാടുള്ള വിേച്ഛദം ആദ്യകാലേനാവലുകളിൽ ഭാഷാപരമായ ചിന്തയായി

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. വാ�മാഴിേയാട് േചർന്നുനിൽക്കുന്ന ഭാഷയിൽ േനാവൽ ആഖ്യാനം �ചയ്തു.

സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഭാഷാതലത്തിന് പ്രാമാണ്യം ലഭിച്ചു എന്നത് �കാേളാ
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ണിയൽആധുനികതയി�ലാന്നാണ്.

േനാവലി�ല റിയലിസത്തിന് ഇതരഘടകങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ട്. വായനക്കാ�ര േനരി

ട്ടഭിസംേബാധന �ചയ്യുന്ന രീതി/പറച്ചിൽ, ഇതു�വറും കഥയല്ല, സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് എന്ന്

തുടർച്ചയായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതി, സ്ഥലകാലങ്ങളി�ലന്നേപാ�ല മാനുഷികബന്ധങ്ങളി

ലും ക്രിയകളിലും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യപ്രതീതി, സാമൂഹ്യവസ്തുതക�ള കൃതിയിേലക്ക്

ഇണക്കുന്ന രീതി (ഷാജിേജക്കബ് :2013 : 22) ഇവ�യാ�ക്ക യാഥാർത്ഥ്യേബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നടന്ന സംഭവം എന്ന രീതിയിലാണ് ആഖ്യാനം. ‘മലയാള കേത്താലിക്കാ ലത്തീൻ ക്രി

സ്ത്യാനികളിൽ ഒരു വർദ്ധിച്ച സമുദായത്തിൽ േചർന്ന പൂമംഗലത്ത് എന്ന േകൾവിേകട്ട ഒരു

തറവാട്ടിൽ േലാനച്ചൻ എന്നു േപരായി ഒരാൾ കുേറകാലങ്ങൾക്കുമുേമ്പ �ചല്ലാനത്തിനു സമീ

പം ഒരു േദശത്ത്’ (23) എന്നു തുടങ്ങുന്ന കഥസ്ഥലകാലങ്ങ�ള ആഖ്യാനം �ചയ്യുന്നു. ക്രമാ

നുഗതമായി പുേരാഗമിക്കുന്ന കഥയാണിത്. ആധികാരികാഖ്യാന (authorial narrative)

മാതൃകയിലുള്ള കഥയിൽ പലഘട്ടങ്ങളിലും ബാഹ്യാഖ്യാതാവ് (external narrator)വായന

ക്കാ�ര അഭിസംേബാധന �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ‘കഥയു�ട തുടക്കം േലാനച്ചന് ഒരു കടിഞ്ഞൂൽ പു

ത്രൻ ജനിക്കുന്നതു മുതല്ക്കാണ് ’ (24) ‘ഇവരു�ട വരവി�ന്റ കാരണ�മന്തായിരുന്നു�വന്ന് വായ

നക്കാർക്ക് ഇേപ്പാൾ ഊഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. അന്നു അ�ന്തയു�ട മകൾ േമാനിക്കയു�ട

അച്ചാരക്കല്യാണമായിരുന്നു’ (75). ‘േമാനിക്കയു�ട വളർച്ച�യയും വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തയും മറ്റും

സംബന്ധിച്ചു വായനക്കാ�ര അറിയിക്കുന്നതിന് ഇവി�ട ആവശ്യമാ�ണന്നും കാണുന്നു’ (82)

ഈ അഭിസംേബാധനകൾ േനാവലി�ല ആഖ്യാതാവും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ

�ത്തഉറപ്പിക്കുന്നു.

�കാേളാണിയൽ ആധുനികതയും അത് സാംസ്കാരികമണ്ഡലത്തിൽ സംജാതമാക്കിയ

സന്ദിഗ്ദ്ധതകളും േനാവലിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. തേദ്ദശീയമായ നന്മകളിൽ ചിലതി�ന നില

നിർത്തി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന അധിനിേവശ ആധുനികത�യ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളു

�ട വിജയമാണ് ‘പരിഷ്കാരവിജയം’ മുേന്നാട്ടു �വക്കുന്നത്.
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ശരത് ചന്ദ്രൻ

മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാല

ആമുഖം

സാമൂഹികബന്ധങ്ങളു�ട അടിത്തറ ഭാഷയാണ്. വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ

ഭാഷകളുണ്ട്. അതുേപാ�ലത�ന്നയാണ് ഒരു ഭാഷവിവിധ േമഖലകളിൽ�വവിധ്യേത്താടുകൂ

ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. ഈ�വവിധ്യം ഓേരാ ജനതയു�ടയും ജീവിതരീതികളിൽനിന്നും ഭൂമി

ശാസ്ത്രപരമായ പ്രേത്യകതകളിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ്. ഭാഷാ�വവിധ്യങ്ങ�ള സമൂ

ഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രശാഖയാണ് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം.

ഒരു സമൂഹ�ത്തക്കുറിേച്ചാ ഏ�തങ്കിലു�മാരു വിഭാഗ�ത്തക്കുറിേച്ചാ സാഹിത്യത്തിൽ

ആവിഷ്കരിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ എഴുത്തുകാർ ആ ജനതയു�ട ഭൂമിശാസ്ത്രവും സാമൂഹികവുമായ

പ്രേത്യകതക�ള മാത്രമല്ല ഭാഷ�യയുംസ്വീകരിക്കുന്നു. �പാതു�വ ഭാഷാേഭദങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാ

ള്ളാ�ത �വവിധ്യങ്ങ�ള ചിത്രീകരിക്കാൻ എഴുത്തുകാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതു�കാണ്ട് ഒരു

ജനത�യഅവതരിപ്പിക്കുന്നസാഹിത്യകൃതിയി�ല ഭാഷആജനങ്ങളു�ട ഭാഷത�ന്നയാകും;

ആ ഭാഷയിലൂ�ട പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനാവാത്ത സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സി

ലാക്കാനും കഴിയുന്നു. അതിനായി പഠനവിേധയമാക്കുന്നത് പി.വത്സലയു�ട ‘�നല്ല് ’ എന്ന

േനാവലാണ്.

�നല്ല് എന്ന േനാവലി�ന അടിസ്ഥാനമാക്കി സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രപരമായും—പ്രശ്നപരമായ

—പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രത്തി

�ന്റ രീതിശാസ്ത്രം ഉപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടുള്ള പാരായണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനായി േനാവലി

�ല ഭാഷ�യക്കുറിച്ചും സാമൂഹികത�യക്കുറിച്ചുമുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് (values) പരിേശാധിക്കുന്ന

ത്. സാമൂഹികചരങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിംഗം, ജാതി, മതം, �താഴിൽ, സന്ദർഭം എന്നി

വയും ഭാഷാചരങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വാക്യം, പദം (വ്യക്തിനാമങ്ങൾ, സംേബാധനാ

പദങ്ങൾ, പരാമർശപദങ്ങൾ, ആചാരപദങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ നാമങ്ങൾ, �താഴിൽപദങ്ങൾ,

ഭക്ഷണസൂചകപദങ്ങൾ, ആരാധനാ പദങ്ങൾ, വിശ്വാസസൂചകങ്ങൾ) എന്നിവയുമാണ്. ഇവ

തമ്മിലുള്ളബന്ധംഅപഗ്രഥിക്കുന്നതിലൂ�ട നിഗമനങ്ങളിേലക്ക് എത്തുകയും �ചയ്യുന്നു.
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1 േനാവലും സാമൂഹികജീവിതവും

നിർവചനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കാത്ത േനാവൽ, സാമൂഹിക ജീവിതം അതി�ന്റ എല്ലാ സങ്കീർ

ണ്ണതകേളാ�ടയുംഅവതരിപ്പിക്കുന്നു. േനാവൽഎേപ്പാഴുംഅത്രൂപ�പ്പട്ടുവരുന്നപ്രേദശത്തി

�ന്റ ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പുരാവൃത്തങ്ങൾ,ഐതിഹ്യങ്ങൾ, നാട്ടറിവുകൾ എന്നിങ്ങ�ന നിര

വധി ഘടകങ്ങളു�ട സ്വാധീനത്തിനു വിേധയമായിട്ടുണ്ട്. മലയാള േനാവലി�ന്റ ചരിത്രം പരി

േശാധിക്കുേമ്പാഴുംഈവസ്തുതയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിേനാടു സമാനമായ നിരീക്ഷണം

ത�ന്ന ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹം പറയുന്നു; ‘േനാവ�ലന്നത് ഒരു സാഹി

ത്യരൂപ�മന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു മുഴുവൻ സാഹിത്യേമഖല ത�ന്നയാണ് എന്ന അഭിപ്രായ

�ത്തന്യായീകരിക്കുന്നവിധം ഇവിട�ത്തജീവിതത്തി�ന്റ�വവിധ്യം ത�ന്നയാണ്’ (2010:19).

ഇതിൽനിന്നും മറ്റ് സാഹിത്യരൂപങ്ങ�ള അേപക്ഷിച്ച് േനാവലി�ന്റ ആഖ്യാനമണ്ഡലം വിശാ

ലവും അതിവിപുലവുമാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന സാമൂഹികജീവിത�ത്ത

അതി�ന്റഎല്ലാ സൂക്ഷ്മതേയാടുംകൂടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ േനാവലിന് കഴിയുന്നു.

േനാവലി�ന്റആഖ്യാനമണ്ഡലത്തിേലക്ക് സമൂഹഘടനയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടുനില്ക്കുന്ന നിര

വധിഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭാഷയും കടന്നുവരുന്നു. ഒരുസമൂഹ�ത്തഅതി�ന്റ പൂർണ്ണ�വ

വിധ്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളി�ലാന്ന് ഭാഷയാണ്. ‘ഭാഷയു�ട പരമ

പ്രാധാന്യം �കാണ്ടുത�ന്ന, അത് സമൂഹത്തിൽ വിവിധതരത്തിൽ, വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിൽ ഉപ

േയാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. സമൂഹമില്ലാ�ത ഭാഷയുണ്ടാകാത്തതു�കാണ്ട് സമൂഹ�ത്ത ഭാഷയിൽനി

ന്നകറ്റി നിർത്തി�ക്കാണ്ടുള്ള ഭാഷാപഠനവുംസാധ്യമല്ല’ (ഉഷാ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 1994:22). സാമൂ

ഹിക വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഭാഷാേഭദങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്ന�തന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഭാഷയു�ട കലയാണ് േനാവൽ. ഭാഷയിലൂ�ട കഥപറയുന്ന േനാവൽ അതു�കാണ്ടുത

�ന്ന ഭാഷയിലൂ�ടേവണം വ്യത്യസ്ത സമൂഹ�ത്തയും വ്യക്തിക�ളയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ. മലബാ

റിൽനടക്കുന്നഒരുകഥസൂക്ഷ്മമായിഅവതരിപ്പിക്കുന്നഎഴുത്തുകാരന്/എഴുത്തുകാരിക്ക് തിരു

വിതാംകൂറി�ല ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭാഷാഘടനയും സമൂഹഘടനയും

തമ്മിൽ പരസ്പരം �പാരുത്ത�പ്പടുനില്ക്കുന്നു. ഈ�യാരു �പാരുത്തം ത�ന്നയാണ് േകരളത്തി

�ല ആചാരഭാഷ�യക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നസന്ദർഭത്തിൽ പി.എം. ഗിരീഷും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്ന

ത്. അേദ്ദഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, ‘സമകാലീന സാമൂഹികജീവിത�ത്തപ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാ

ക്ഷമാേയാ സാഹിത്യം പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട് സാഹിത്യം ഒേരസമയം സമൂ

ഹഘടനയുമായും ഭാഷാഘടനയുമായും ബന്ധ�പ്പട്ടുകിടക്കുന്ന േമഖലയാണ് ’ (1998:24) എന്നാ

ണ്.

സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയു�ട പ്രത്യക്ഷജീവിതവും മാനസികമായ ചിന്തകളുമാ

ണ് േനാവലിൽ കാണുന്നത്. വ്യക്തിചിന്തകൾക്ക് അനുസരിച്ചും സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങൾ

ക്ക് അനുസരിച്ചും േനാവൽ മാറുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇവ�യ എത്രേത്താളം സൂക്ഷ്മമായി

ചിത്രീകരിക്കാൻസാധിക്കുന്നുഎന്നത് ഓേരാ േനാവലി�ന്റയും മികവ് പുലർത്തുന്നഘടകങ്ങ

ളി�ലാന്നാണ്. എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഇതിന് കഴിഞ്ഞു�വന്ന് വരില്ല. സി. വിയു�ട േനാവ

ലുകളിൽ ഈ പ്രവണത കാണാം. പിന്നീടുവന്ന നിരവധി എഴുത്തുകാരിൽ ചിലർ ഭാഷാേഭ

ദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധപുലർത്തി. ചിലർ അതി�ന ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചതുമില്ല. പ്രാേദശിക ഭാ
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ഷാേഭദങ്ങളിലൂ�ട കഥപറഞ്ഞഎഴുത്തുകാരിൽപ്രമുഖരാണ് തകഴി, ബഷീർ, ഒ. വി. വിജയൻ,

എം. ടി., സാറാ േജാസഫ്തുടങ്ങിയവർ. ഇവരു�ട േനാവലുകളിൽഒരുസമൂഹത്തി�ന്റേയാവി

ഭാഗത്തി�ന്റേയാ സൂക്ഷ്മജീവിതംആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പ്രാേദശിക ഭാഷാേഭദങ്ങളിലൂ�ടയാണ്.

േനാവലി�ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളസംഭാഷണങ്ങളിലൂ�ട കഥപറയുന്ന േനാവലി

സ്റ്റ്, അതിലുപരിയായി പാത്രസ്വഭാവം കൂടിയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓേരാ കഥാപാത്രത്തി

നുംസമൂഹത്തി�ന്റഓേരാ പ്രതിനിധികളായി മാറാൻ കഴിയുന്നു. ഈകഥാപാത്രങ്ങളു�ടസം

ഭാഷണത്തിൽകടന്നുവരുന്നത്ആസമൂഹത്തി�ലപ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അവ േനാ

വലിസ്റ്റി�ന്റ മാത്രം ഭാഷാസൃഷ്ടിയാ�ണന്ന് പറയുവാൻ കഴിയില്ല. ഓേരാ കഥാപാത്രേത്താടും

താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു�കാണ്ട് കഥാപാത്രമായി മാറുകയാണ് എഴുത്തുകാർ �ചയ്യുന്നത്. അതു

�കാണ്ടുത�ന്ന ഓേരാ കഥാപാത്രത്തി�ന്റയും ഭാഷയിലൂ�ട േനാവൽ പറഞ്ഞുതരുന്നതിലുപ

രിയായിട്ടുള്ളസാമൂഹികാവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കുന്നു.

2 �നല്ലി�ല സാമൂഹികജീവിതവും ഭാഷയും

മലബാറി�ലതിരു�നല്ലിയി�ലആദിവാസി ജനതയു�ടകഥപറയുന്നേനാവലാണ്പി. വത്സ

ലയു�ട �നല്ല്. എന്നാൽ ഇതിൽആദിവാസികളു�ട ജീവിതം മാത്രമല്ല, സമീപപ്രേദശത്തുള്ള

ഇതരസമുദായങ്ങളു�ട ജീവിതാവസ്ഥകളുംസാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളുംകടന്നുവരുന്നു. കാടും

കാടി�ന്റ പരിസരത്തുള്ള ജനതയു�ട ജീവിതവുമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന�തങ്കിലും ആദിവാസി-

സവർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിനാൽ പ്രാകൃതം/ആധുനികം എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഈ

േനാവലിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി ഷംഷാദ് ഹു�സൻ ആമുഖപഠനത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

(പു. 7). ഈ�യാരു ദ്വന്ദ്വം ത�ന്ന �നല്ലി�ല ഭാഷയിലും കാണാൻസാധിക്കുന്നു. ഒരുവംശത്തി

�ന്റ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും േനാവലി�ന്റ ആഖ്യാനഘടനയിൽ സ്വീകാര്യമാകണ�മ

ങ്കിൽഅതിനകത്തുനിന്നുള്ളവീക്ഷണംഅത്യാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങ�ന�യാരു വീക്ഷണത്തി�ന്റ

ഭാഗമായി േനാവലി�ല ഭാഷയിലുംസൂക്ഷ്മതവരുത്താൻപി. വത്സലശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. �നല്ലി�ല

ആഖ്യാനഘടനയിേലക്ക് കടന്ന് ഭാഷയിലൂ�ട സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന

ഘടകങ്ങൾഏ�തല്ലാ�മന്ന് പരിേശാധിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് �ചയ്യുന്നത്.

വ്യക്തിനാമങ്ങൾ

പ്രാകൃതം/ആധുനികം എന്ന ദ്വന്ദ്വം േനാവലിൽ നിലനില്ക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. അതി

�നസാധൂകരിക്കുന്നതരത്തിലുള്ളതാണ് േനാവലി�ല കഥാപാത്രങ്ങളു�ട േപരുകൾ. ഓേരാ

വിഭാഗത്തിലുമുള്ള വ്യക്തിക�ള അവരു�ട േപരുകളിൽനിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.

േനാവലിൽ കടന്നുവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളു�ട േപരുകൾ: മല്ലൻ, ചു�ണ്ടലി, �സയ്ത്, കുറുമാ

ട്ടി, കുറിച്യൻ േകളൻ, മാര, ചമ്പ, �വടിക്കാരൻ േജാസഫ്, കുറിച്യൻ ചാത്തു, കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി,

ശിവരാമൻ, ചാത്തൻ, സുഭദ്ര, കറുമൻ കാളൻ, സാവിത്രി വാരസ്യാർ, േഗാപാലൻ മൂസ്സ്, രാ

ഘവൻ നായർ, േതാമേച്ചട്ടൻ, േപമ്പി, ദാമുവാര്യർ, കരിയൻ, ജവനി, �വള്ളി, ജവര�പ്പരുമൻ,

�പദ്ദുമാരൻ, എളുത�പ്പാട്ടൻ, മാനി, വട്ട, കുറിച്യൻ കണ്ണാമൻ, കാളി, ക്ഷുരകൻ േഗാപാലൻ,

തട്ടാൻബാപ്പു, �കാല്ലൻകൃഷ്ണൻ, മണ്ണാൻ രാമൻ, തപാൽശിപായി നാണു, �മായ്തീൻ, കുഞ്ഞാ

ലി, വണ്ടി കാക്ക, എമ്പ്രാശൻ മാധവൻ, മൂപ്പിൽ നായർ, തമ്മാടി, േഗാപാലൻ നായർ, കരിമി,
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േകളു, ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ,ബസവൻ, കുറിച്യത്തികുമ്പ, േജാഗി, മാരിയമ്മ, കിട്ടുവാര്യർ, േഗാപാല

വാര്യർ, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വാരസ്യാർ, കരിനീലക്കരിയൻ, ചാണ്ടി, മണ്ണാൻ ബാപ്പു, ഗാർഡ് ശങ്കുണ്ണി,

പത്മനാഭൻ, അറുമുഖൻ, അപ്പുമൂസ്സ്, ചമയൻ, കൃഷ്ണമാരാർ, മുത്തു, വാസുേദവൻ, പഠാണി, േതാ

ലാ�വള്ളൻ, ദാേമാദരൻഎന്നിവയാണ്.

സമൂഹത്തി�ന്റ ജാതീയമായിട്ടുള്ള േശ്രണീകരണം അടിസ്ഥാനമാക്കിത്ത�ന്നയാണ്

ഇവരു�ട േപരുകൾ എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ആദിവാസി ജനതയു�ട േപരുകൾ അപരിഷ്കൃ

ത�മന്ന് േതാന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദ്രാവിഡാംശം ഏറിനില്ക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. എന്നാൽ

സവർണ്ണരായിട്ടുള്ളവരു�ടയും വിദ്യാസമ്പന്നരു�ടയും േപരുകൾ പരിഷ്കൃതവും സംസ്കൃതീകരിച്ച

വയുമാ�ണന്ന് കാണാം. ആദിവാസി-സവർണ്ണവിഭാഗങ്ങളു�ട ഇടയിൽ വരുന്ന ചില വിഭാ

ഗങ്ങ�ള അവരു�ട ജാതിനാമം േചർത്താണ് വിളിക്കുന്നത്. കുറിച്യൻ, മണ്ണാൻ, ക്ഷുരകൻ,

തട്ടാൻ, �കാല്ലൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങ�ളയാണ് ജാതിനാമം കഴിഞ്ഞ് േപരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്.

ഉയർന്ന ജാതിക്കാരു�ട േപരിനുേശഷമാണ് അവരു�ട ജാതിനാമം േചർക്കുന്നത്. ഇവർക്ക്

ജാതിനാമം േചർത്തുവിളിക്കുന്നത് േശ്രഷ്ഠമായി േതാന്നു�മങ്കിലും താേഴക്കിടയിലുള്ളവർക്ക്

അങ്ങ�നയല്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന അവ�ര ജാതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൂഷണം �ച

യ്യുന്നതിനും മാനസികമായി തളർത്തുന്നതിനും കൂടിയാണ് േപരിനുമുൻപുത�ന്ന ജാതിനാമം

േചർത്തുവിളിക്കുന്നത്.

പണ്ട് ജാതിനാമങ്ങൾഓേരാ വിഭാഗത്തി�ന്റയും �താഴിലുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടായിരുന്നുനി

ലനിന്നിരുന്നത്. �താഴിൽ നാമങ്ങളായാണ് �കാല്ലൻ, തട്ടാൻ, ക്ഷുരകൻ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള

പ്രേയാഗങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ജാതിനാമങ്ങളായി മാറുകയായിരുന്നു.

േനാവലിൽ �താഴിൽനാമം േചർത്ത് വിളിക്കുന്ന മറ്റുചില േപരുകൾ കൂടി കാണാം. തപാൽ

ശിപായി നാണു, �വടിക്കാരൻ േജാസഫ്എന്നിവയാണവ. ജാതിമതവ്യത്യാസത്തി�ന്റഅടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ളവ കൂടിയാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച േപരുക�ളല്ലാം. �മായ്തീനും �സയ്തും ഏത്

മതത്തിലാണ് എന്നും േജാസഫും ചാണ്ടിയും ഏതുമതത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന�തന്നുംഅവ

രു�ട േപരുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്ത്രീ-പുരുഷവ്യത്യാസം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച േപരുകളിൽനിന്നും സ്ത്രീപുരുഷവ്യത്യാസം വ്യക്തമാണ്. േപരി�ന്റ സ്വഭാ

വവും പ്രേത്യകതയുമാണ് സ്ത്രീപുരുഷനാമങ്ങ�ള േവറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. േനാവലി�ല മല്ലൻ, കു

റിച്യൻ േകളൻ, �വടിക്കാരൻ േജാസഫ്, കുറിച്യൻ ചാത്തു, ശിവരാമൻ, േഗാപാലൻമൂസ്സ്, ചാ

ത്തൻ, രാഘവൻ നായർ, േതാമേച്ചട്ടൻ, ദാമുവാര്യർ, �കാല്ലൻ കൃഷ്ണൻ, കരിയൻ, ജവര�പ്പരു

മകൻ, �പാദ്ദട്ടമാരൻ, എളുത�പ്പാട്ടൻ, കുറിച്യൻ കണ്ണാമൻ, ക്ഷുരകൻ േഗാപാലൻ, മണ്ണാൻ

രാമൻ, തപാൽ ശിപായി നാണു, �മായ്തീൻ, കുറുമൻ കാളൻ, എമ്പ്രാശൻ, മാധവൻ, മൂപ്പിൽ

നായർ, േഗാപാലൻ നായർ, കാളൻ േകളു, ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, ബസവൻ, കിട്ടുവാര്യർ എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ളനാമങ്ങൾപുരുഷനാമങ്ങളാ�ണന്ന് േപരി�ന്റഅവസാനം കടന്നുവരുന്ന ‘അൻ’

പ്രത്യയം ഉപേയാഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ‘അൻ’ പ്രത്യയം ഇല്ലാത്തതും ‘ഇ’ പ്രത്യ

യം വരുന്നതുമാണ്സ്ത്രീനാമങ്ങളിലധികവും. കുറുമാട്ടി, കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി, സാവിത്രി, േപമ്പി, ജവനി,

�വള്ളി, കാളി, കരിമി, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളനാമങ്ങൾേകൾക്കുന്നമാത്രയിൽസ്ത്രീനാ



134 �ചങ്ങഴി 1:1, ജനുവരി–ജൂൺ 2019

മങ്ങളാ�ണന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ഇതുകൂടാ�ത േനാവലിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നസ്ത്രീ നാമങ്ങളാണ്.

മാര, ചമ്പ, സുഭദ്ര, വട്ട, കുമ്പ മുതലായവ. ഈ നാമങ്ങളുള്ള വ്യക്തിക�ള അവരു�ട ജാതി

നാമം േചർക്കുേമ്പാൾ കടന്നുവരുന്ന ‘ഇ’ പ്രത്യയം ഉപേയാഗിേച്ചാ അവരു�ട സംേബാധനാ

പദങ്ങളിലൂ�ടേയാ സ്ത്രീകളാ�ണന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം നാമങ്ങൾ പുരുഷ

ന്മാർക്ക് ഇടാറുമില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും ഓേരാ സമൂഹത്തിലും അവരു�ട സാമൂ

ഹിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാമങ്ങളും തരംതിരിച്ച് നല്കിയിട്ടു�ണ്ടന്ന് കാണാം. (വള�ര

അപൂർവ്വമായി ഇതിനപവാദമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻസാധിക്കുന്നചില േപരുകളും ഭാഷയി

ലുണ്ട്).

സംേബാധനാപദങ്ങൾ

വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംഭാഷണത്തിേലർ�പ്പടുേമ്പാൾ പരസ്പരം വിളിക്കുന്ന േപരുകളാണ്

സംേബാധനാപദങ്ങൾ. സമൂഹജീവിയായ മനുഷ്യന് സംേബാധനാപദങ്ങളു�ട പ്രേയാഗം

കൂടിേയതീരൂ. ഏ�താരു സമൂഹത്തിലും പരസ്പരം ബഹുമാന സൂചകമാേയാ അല്ലാ�തേയാ

നിരവധി സംേബാധനാപദങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ േനാവലി�ല പല തരത്തിലുള്ള സം

േബാധനാപദങ്ങളു�ട പിന്നിലുള്ളസാമൂഹികാന്തരീക്ഷമാണ് തുടർന്ന് പരിേശാധിക്കുന്നത്.

അടിയാളരു�ട സംേബാധനാപദങ്ങൾ

േനാവലി�ല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിഭാഗമായ അടിയാളർ സമൂഹത്തി�ല സവർണരായ നായർ,

നമ്പൂതിരി, വാര്യർ മുതലായവിഭാഗത്തിലുള്ളപുരുഷന്മാ�ര ‘തമ്പ്രാൻ’എന്നുംസ്ത്രീക�ള ‘തമ്പ്രാ

ട്ടി’, ‘മനയമ്മ’, ‘തിരുേവാളമ്മ’ എന്നിങ്ങ�നയുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. അടിയാളർ മറ്റ് വിഭാഗ

ത്തിലുള്ളവ�ര ജാതിനാമേത്താടുകൂടി േപരുത�ന്നയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കൂടുതൽ വി

േധയത്വമുള്ളത് നായർ, നമ്പൂതിരി, വാര്യർ വിഭാഗങ്ങേളാടാണ്. അവരു�ട കീഴിലാണ് ഇവർ

േവല �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നഅവേരാട് കൂടുതൽ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പി

ക്കുന്നു.

അടിയാളരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീക�ള ‘മ’ എന്നും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാ�ര ‘വ’ എന്നു

മാണ് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിേലതുേപാ�ലത�ന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇവരു�ട

സംേബാധനാപദങ്ങളും മാറുന്നുണ്ട്. ആദിവാസികൾ ചിറ്റപ്പ�ന ‘കൂളിയപ്പൻ’ എന്നും ചിറ്റമ്മ

�യ ‘കൂളിയമ്മ’ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്.

േമലാളരു�ട സംേബാധനാപദങ്ങൾ

േമലാളരായ സവർണ്ണവിഭാഗം ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലുള്ളവ�ര ‘നീ’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്ന

ത്. ചില സന്ദർഭത്തിൽ ‘പന്നി’ എന്നും വിളിക്കുന്നു. േകാപം വരുേമ്പാഴും േദഷ്യ�പ്പടുേമ്പാഴുമാ

ണിത്. ആദിവാസികേളാടുള്ള േമലാളരു�ട മേനാഭാവവുംഅധീശത്വവുമാണ്ഈസംേബാധ

നകളിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. മറ്റുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിക്കാ�ര ഇവർ ജാതിേപ്പരിനുേശഷം വ്യ

ക്തിനാമം കൂട്ടിയാണ് സംേബാധന �ചയ്യുന്നത്. സവർണ്ണരായിട്ടുള്ളവർ പരസ്പരം ജാതിേപ്പര്

മാത്രം ഉപേയാഗിച്ചും േപരിനുേശഷം ജാതിേപ്പര് േചർത്തും വിളിക്കുന്നു. പരസ്പരം ബഹുമാന

േത്താടുകൂടിയാണ്ഈസംേബാധനകൾ. േമലാളർ അവരു�ട സ്ത്രീക�ളയും കുട്ടിക�ളയും േപ

രാണ് വിളിക്കുന്നത്.
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പരാമർശപദങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തി�യക്കുറിച്ച് മൂന്നാമ�താരാേളാടു സംസാരിക്കുേമ്പാഴും പരിചയ�പ്പടുത്തി �കാടുക്കു

േമ്പാഴും ഉപേയാഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് പരാമർശപദങ്ങൾ. സംേബാധനാപദങ്ങളിൽ പല

തും പരാമർശത്തിനായും ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്. ആദിവാസിജനത അവരു�ട അമ്മ�യ ബഹു

മാനസൂചകമായി പരാമർശിക്കുന്നത് ‘അവ്വ’ എന്നാണ്. അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘തള്ള’

എന്നും ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഭാര്യ�യക്കുറിച്ച് അവർ ‘റാട്ടി’ എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. കു

ടുംബക്കാരണവ�ര അഥവാ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പുരുഷ�ന ‘കാരണവർ’ എന്നു

പറയുന്നു. കുടുംബക്കാരണവരു�ട ഭാര്യ�യ ‘�ചമ്മരക്കാരത്തി’എന്നും പറയുന്നു. അവരു�ട

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ �ചമ്മരക്കാരത്തിക്ക് പ്രേത്യകസ്ഥാനമാണുള്ളത്.

േനാവലി�ല സവർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവ�രക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ േപേരാ, ജാതി

നാമേമാ രണ്ടുംകൂടി േചർേത്താ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

ആചാരഭാഷ

‘ആദരവും വിനയവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളആചാരഭാഷഅതി�ന്റ സവിേശഷതകൾ നില

നിർത്തുന്നത് മുഖ്യമായും സംേബാധനാപദങ്ങളിലാണ്. ദിനചര്യകൾ, ഗൃഹം, ചിട്ടകൾ, ചടങ്ങു

കൾതുടങ്ങിയവ�യകുറിക്കുന്നേപരുകളിലുംഇത് കൃത്യമായിപാലിക്ക�പ്പടുന്നു’ (ഗിരീഷ്, 1998:

14). ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക്അനുസരിച്ചുള്ളബഹുമാനവും വിേധയത്വവും ഭാഷയിലൂ�ടപ്രകടി

പ്പിക്കുന്നത് േനാവലിലും വ്യക്തമാണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടആചാരഭാഷയാ

ണ് ചുവ�ട പരിേശാധിക്കുന്നത്.

വാസസ്ഥലങ്ങൾ

ഓേരാ വിഭാഗത്തിനും ജാതിമത വ്യത്യാസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരു�ട വാസസ്ഥ

ലത്തിന് വ്യത്യസ്ത േപരുകളാണുള്ളത്. േനാവലിൽ നമ്പൂതിരിയു�ട വാസസ്ഥലം ‘മന’, ‘ഇല്ലം’

എന്നിങ്ങ�ന മാറിമാറി ഉപേയാഗിച്ചുകാണുന്നു. വാര്യരു�ട വീടി�ന ‘വാരിയം’ എന്നും നായരു

േടത് ‘വീട് ’ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആദിവാസി വിഭാഗം താമസിക്കുന്നത് ‘�ചറ്റ’, ‘കുള്ള് ’,

‘മുള�ഞ്ചറ്റ’, ‘മൺകൂര’ എന്നിങ്ങ�നയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കുറിച്യർ േപാലുള്ള മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളു

�ട വാസസ്ഥലത്തിന് ‘കുടി’ എന്നപദം േചർത്ത് ജാതിനാമമാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. ‘കുറി

ച്യക്കുടി’, ‘തട്ടാക്കുടി’ എന്നിങ്ങ�നയാണ് അവ�യ വിളിക്കുന്നത്.

ചടങ്ങുകൾ

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ജീവിതരീതിയിലും ആദിവാസി-സവർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ

വലിയ അന്തരമാണുള്ളത്. അവരുപേയാഗിക്കുന്ന ഇത്തരം പദങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുേപാ�ലയുള്ളപല ചടങ്ങുകളിലുംആചാരഭാഷയു�ടസ്വാ

ധീനം ശക്തമായി കാണാം. വിവാഹമാണ് അവയി�ലാന്ന്. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരു�ട വിവാ

ഹ�ത്ത ‘േവളി’ എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആദിവാസി ജനതയു�ട വിവാഹം

‘�കട്ട് ’ എന്നുമാണ് അിറയ�പ്പടുന്നത്. മരണാനന്തരം �ചയ്യുന്ന ക്രിയകൾക്ക് ആദിവാസി

കൾ ‘ശാസ്ത്രം �ചാല്ലിവിടൽ’ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സവർണർ ഇതിന് ‘േശഷക്രിയ’ എന്നും

പറയുന്നു.
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വസ്തു നാമങ്ങൾ

പണവും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള �ചറിയ തുണിസഞ്ചിക്ക് ആദിവാസികൾ ‘ചീരം’ എന്നാ

ണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽഅേതസഞ്ചി സവർണ്ണർ ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാൾഅതി�ന ‘സഞ്ചി’

എന്നുത�ന്ന പറയുന്നു. അതുേപാ�ല ത�ന്നയാണ് േമലാളന്മാർ ഉടുക്കുന്നത് ‘മുണ്ടും ഷർട്ടും’

എന്നുപറയുേമ്പാൾആദിവാസിയുേടതി�ന ‘േചല’, ‘പുടവ’, ‘ചി�ന്ത’, ‘കുപ്പായം’ എന്നിങ്ങ�ന

യാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസസൂചകങ്ങൾ

കാട്ടിലും പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലുമായി വസിക്കുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം

ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവരു�ട സംസാരഭാഷയിൽനിന്നുത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസം

േനടിയിട്ടുള്ളവർ പ്രാകൃതത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന മാനകമലയാളമാണ് ഉപേയാ

ഗിക്കുന്നത്. ഇവി�ടയുള്ള ആദിവാസികൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഏതാനും പദങ്ങളാണ്: കവു

ഞ്ഞാ=കഴിേഞ്ഞാ, ഞാങ്കൂ�ട = ഞങ്ങളു�ട, ശു�ണ്ടലി = ചു�ണ്ടലി, നിങ്കു = നി�ന്ന, ഉറാങ്കി =

ഉറങ്ങി, േബേണാ = േവേണാ,ഞാള് =ഞങ്ങള്, ചീവിക്കുക = ജീവിക്കുക, വാറ് = ഗർഭം, നാനു

=ഞാൻഎന്നിവ.

ആദിവാസികൾക്കുമാത്രമല്ലഈപ്രേദശത്തുള്ളസവർണ്ണരായിട്ടുള്ളവർക്കും േവണ്ടത്രവി

ദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല എന്ന് സാവിത്രി വാരസ്യാരു�ട വാക്കുകളിൽനിന്നും മന

സ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അവർ പറയുന്നു: ‘ഇവി�ട�യാരു പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയാൽ രാഘവൻ

നായർക്കുപുണ്യമുണ്ടാവും’, ‘എ�ന്റ കുട്ടിക�ള�യങ്കിലുംഈ �പാട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്നു �പാക്കി

�യടുക്കൂ’ (പു. 60) എന്നിങ്ങ�ന. കാട്ടിലും കാടിേനാടു േചർന്ന പ്രേദശങ്ങളിലും കൃഷി�ചയ്ത് ജീ

വിക്കുന്നഈപ്രേദശ�ത്ത ജനതയ്ക്ക് കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവരു�ട

ഭാഷയിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

�താഴിൽ പരാമർശങ്ങൾ

തിരു�നല്ലിയി�ല പ്രധാന �താഴിൽ കൃഷിത�ന്നയാ�ണന്ന് ഈ േനാവലിൽ ആവർത്തി

ച്ചുവരുന്ന വയൽ, പുഞ്ചക്കണ്ടം, േവല, കലപ്പ, ഞാറ്റുവടികൾ, പത്തായം, �കായ്ത്ത്, ഉഴുക,

വല്ലി�കാടുക്കുക, പാട്ടം, കാവൽപന്തലുകൾഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളപദങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിലാ

ക്കാം. എന്നാൽകൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ േമലാളരായിട്ടുള്ളവരു�ട ഉടമസ്ഥതയിലുംആദിവാസികൾ

�വറും കൂലികളാ�ണന്നും ‘അടിമപ്പണം’ എന്ന പദത്തിലൂ�ട മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രമല്ല അടി

യാളരു�ട ഇടയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന മറ്റുചില പദങ്ങൾ ഇതി�ന ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

അവ: ‘കുണ്ടൽ’ = അടിയാന്മാർക്ക് ആണ്ടറുതിയിൽ അവകാശമായി കിട്ടുന്ന �നല്ല്, ‘വല്ലികി

ട്ടുക’ = വീതം കിട്ടുക, ‘�കാരമ്പ് ’ = മഴയത്തു വയൽപ്പണി �ചയ്യുന്നവർ ചൂടുന്ന ഒരു തരം കുട,

‘�കാമ്മ’ = �നല്ലിടുന്ന വലിയ വീപ്പയു�ട ആകൃതിയിലുള്ള മുളങ്കുട്ട. സവർണ്ണരു�ടയും അവർ

ണ്ണരു�ടയും ഉപജീവനമാർഗ്ഗം �പാതു�വ �നൽകൃഷിയാണ് എന്ന് അവരു�ട ഭാഷയിലൂ�ട

മനസ്സിലാക്കാം.

േനാവലിൽമ�റ്റാരിടത്ത്വാരസ്യാ�രക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്ഇപ്രകാരമാണ്; ‘…പിന്നീട് കാ

ത്തിരിപ്പാണ്. നിേവദ്യേച്ചാറിന്, വിശന്നു കാരയുന്ന കുട്ടിയു�ട വായിൽ പാലില്ലാത്ത മുല തി
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രുകി�ക്കാടുക്കുന്നു. ഇത് സാവിത്രി വാരസ്യാരു�ട മാത്രം കാര്യമല്ല’ (പു. 60). ഇതിൽനിന്ന്

അവർ അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒപ്പം വാര്യരു�ട േക്ഷത്രത്തി�ല േജാലിയും വ്യ

ക്തമാക്കുന്നു. ‘�സയ്തി�ന്റ ചായക്കട’, ‘�മായ്തീ�ന്റ പീടിക’ എന്നിങ്ങ�ന േനാവലിൽ പരാമർ

ശിച്ചുകാണുന്നതിൽനിന്നും മുസ്ലീങ്ങളു�ട �താഴിൽപരമ്പരാഗതമായകച്ചവടം ത�ന്നയാ�ണ

ന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രവുമല്ല, ഒരിടത്ത് �സയ്ത് പറയുന്നുമുണ്ട്, ‘മണ്ണും ഞാനും ഇണങ്ങില്ല

നായേര, കേച്ചാടാണ്ഞമ്മക്കുപടേച്ചാൻതന്നജീവിതമാർഗ്ഗം’ (പു. 310). പണ്ടു�താട്ടുത�ന്നമു

സ്ലീങ്ങൾകച്ചവടക്കാരാണ് എ�ന്നാരുധാരണസമൂഹത്തിൽപര�ക്കയുണ്ട്. �പാതു�വഅത്

ശരിയുമാണ്. ഇവി�ടയും അതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

കാട്ടിലും സമീപപ്രേദശങ്ങളിലും �നൽകൃഷി �ചയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയു�ട ഭക്ഷണക്രമ

ത്തിൽ അരിയാഹാരം സാധാരണമാണ്. ജാതിയു�ടയും സാമൂഹികാവസ്ഥകളു�ടയും അടി

സ്ഥാനത്തിൽ േനാവലി�ല േമലാളന്മാരും കീഴാളന്മാരും വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥ

ങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്ന�തന്ന് അവരു�ട ഭാഷ വ്യക്തമാക്കുന്നു. �കായ്ത്തു കഴിഞ്ഞുള്ള ഏതാനും

നാളുകളിൽ മാത്രമാണ് കീഴാളരു�ട ജീവിതത്തിൽ ‘േചാറും’ ‘കഞ്ഞി�വള്ളവും’ കടന്നുവരു

ന്നത്. �ദനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവരു�ട ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളായി ഭാഷയിൽ കടന്നു

വരുന്ന പദങ്ങളാണ് ‘അരിക്കിഴങ്ങ് ’, ‘നാരങ്ങൽ കിഴങ്ങ് ’, ‘താള് ’, ‘ചക്ക’, ‘ഞണ്ട്’, ‘മീൻ’,

‘ചേപ്പാ ഇലേയാ’ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ. വയലിൽ പണിക്കുേപാകുന്ന ഒരു

വിഭാഗത്തി�ന്റ ആഹാരക്രമത്തിൽ അരിയാഹാരമില്ല എന്നു വരികയും അവർ പട്ടിണി അനു

ഭവിക്കുകയും �ചയ്യുേമ്പാൾ സവർണ്ണരായ േമലാളർ നടത്തുന്ന ചൂഷണത്തി�ന്റ ആക്കമാണ്

വ്യക്തമാകുന്നത്.

േമലാളരു�ട ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ എന്നും ‘േചാറും കറികളും’ കടന്നുവരുന്നു. മാത്രമല്ല,

‘�ന�യ്യാഴിച്ചു ചുട്ട േദാശ’ മുതലായഅരിയാഹാരങ്ങളും അവരു�ട ഭാഷയിൽ കാണാം.

ആരാധനാപദങ്ങൾ

േനാവലി�ലരണ്ട്വിഭാഗങ്ങളു�ടയും േദവീേദവന്മാരു�ടനാമങ്ങളിൽനിന്നുംഅവർഏത്വിഭാ

ഗത്തിലുള്ളവരാ�ണന്നും ദ്രാവിഡാരാധനാക്രമമാേണാ ആര്യാരാധനാക്രമമാേണാ തുടരുന്ന

�തന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആദിവാസികളായ അടിയാളർ എേപ്പാഴും ഈശ്വര

�ന വിളിക്കുന്നത് ‘മലങ്കാരി േദവേത…’ ‘ചാമുണ്ടി…’ എന്നിങ്ങ�നയാണ്. എന്നാൽസവർണ്ണ

രായിട്ടുള്ള മറ്റുവിഭാഗങ്ങളു�ട േദവീേദവന്മാരിൽനിന്ന് അവരു�ട വിശ്വാസവും വ്യക്തമാകുന്നു.

അവർ ‘ഭഗവാേന’, ‘ഈശ്വരാ’, ‘േദവീ മഹാമാേയ’, ‘�കാട്ടിയൂരേമ്മ’ എന്നിങ്ങ�നയാണ് �ദ

വ�ത്തവിളിക്കുന്നത്,ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ മാത്രംകാണുന്ന ‘ഖദ്ദിക’എന്നപദത്തിൽനി

ന്നും അവരു�ട വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനാരീതിയും എത്രേത്താളം തീവ്രമാ�ണന്ന് മനസ്സിലാ

ക്കാം.
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വിശ്വാസസൂചകങ്ങൾ

ഒരു കാലത്ത് സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന �താട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും സൃഷ്ടിച്ച ചില വി

ശ്വാസങ്ങൾ തിരു�നല്ലിയിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നസന്ദർഭം േനാവലിൽ കാണാം. താഴ്ന്ന

ജാതിക്കാർ �താട്ടാേലാ വീട്ടിൽപ്രേവശിച്ചാേലാഅശുദ്ധമാകു�മന്നുംകളങ്കംവീഴു�മന്നും മറ്റുമു

ള്ള വിശ്വാസങ്ങൾഇവി�ട നിലനിന്നിരുന്നു. അത്തരം വിശ്വാസങ്ങ�ള തുറന്നുകാട്ടുന്നപ്രേയാ

ഗങ്ങളാണ്; ‘നായരൂട്ടീ�ട എച്ചിപ്ലാവില ഇവ്ട്�ത്ത പാത്രത്തിൽ �താടരുത് ’, ‘നാനു അരിവ

ച്ചാ, തമ്പ്രാ തിന്നുവാ?’ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളി�ലയും ഭാഷയു�ട�ശലിയും സൂചനകളും �വച്ച്

ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നതാ�ണന്നും എന്തിനുേവണ്ടി പറയുന്നതാ�ണന്നും വ്യക്ത

മാണ്.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രേത്യകതകൾ

കാട്ടിലും കാടിേനാടു േചർന്നുകിടക്കുന്നപ്രേദശത്തുമാണ് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന�തന്ന് വ്യക്തമാ

ക്കിത്തരുന്ന ചില പ്രേയാഗങ്ങൾ േനാവലിലുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ്, ‘മൂന്നു ദിവസങ്ങളി�ല

പത്രം ഒന്നിച്ചു വന്നേപ്പാൾആദ്യം അത്ഭുതം േതാന്നി’ എന്ന വാക്യം. കാട്ടിലാണ് വസിക്കുന്ന

�തന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ആദിവാസികളും ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. അവർ ഉപേയാ

ഗിക്കുന്ന ചില ഉപമകൾ ഇങ്ങ�നയാണ്: ‘വീട്ടിക്കാതൽ േപാലിരിക്കുന്ന’ (കാട്ടി�ല പ്രധാന

ഉറപ്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളി�ലാന്നാണ് ഈട്ടി), ‘ആന ചവുട്ടിയ വാഴപ്പിണ്ടി േപാ�ല’ (ആന ഇറങ്ങു

ന്നപ്രേദശമാണ് എന്നുംഅവരു�ട ഭീതിയും കൃഷിനാശവും എല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നു). ഇതുകൂടാ

�ത ‘കന്നുകാലിപ്പാത’, ‘ആനച്ചാല് ’ എന്നീ പദങ്ങളും ആപ്രേദശത്തി�ന്റ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ

പ്രേത്യകതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ്.

ഓേരാ പ്രേദശത്തിനും ഓേരാ വിഭാഗത്തിനും അവരു�ട ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾക്കനു

സരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഭാഷാേഭദങ്ങൾ ഉ�ണ്ടന്നുകാണാം. ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ തമ്മി

ലുള്ള സംഭാഷണത്തിലും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലും ഒട്ടനവധി �വവിധ്യങ്ങൾ

കാണാൻ സാധിക്കും. ഭൂമിശാസ്ത്രവും കാലവും സന്ദർഭവു�മല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഭാഷ�യ സ്വാ

ധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. സാംസ്കാരിക �വവിധ്യങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന േകരളത്തിൽ

ഓേരാസമൂഹത്തിനനുസരിച്ചും ഭാഷയിൽ �വവിധ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങ�ന

യുള്ള ഓേരാ സമൂഹത്തി�ന്റയും കഥപറയുന്ന േനാവലിൽ ആ പ്രേദശ�ത്ത ജനതയു�ട ജീ

വിത�ത്തആവിഷ്കരിക്കുന്നേതാ�ടാപ്പം അവരു�ട ഭാഷ�യയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന

ഭാഷയു�ട പ്രേത്യകതകളിലൂ�ടയും പ്രേയാഗ�വവിധ്യങ്ങളിലൂ�ടയും അവരു�ട ജീവിതസാ

ഹചര്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

3 ഉപസംഹാരം

പി. വത്സലയു�ട �നല്ല് എന്ന േനാവലി�ന അടിസ്ഥാനമാക്കി, അതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കു

ന്ന ജനങ്ങളു�ട ഭാഷയിൽ എത്രേത്താളം അവരു�ട ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നു

എന്നുള്ള അേന്വഷണമാണ് ഈ പഠനം. സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാടിലൂ�ട
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ഈ േനാവലി�ന അപഗ്രഥനം നടത്തിയേപ്പാൾ ക�ണ്ടത്തിയ നിഗമനങ്ങ�ള താ�ഴ േക്രാ

ഡീകരിക്കുന്നു.

3.1. സമൂഹത്തി�ന്റ ഭാഷാേഭദങ്ങ�ള, അതാതു സമൂഹത്തി�ന്റ ഉല്പന്നങ്ങളായ േനാവലുകളി

ലൂ�ട ക�ണ്ടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലൂ�ട ആ ജനതയു�ട ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളും

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.

3.2. േനാവലിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിരു�നല്ലിയി�ല ജനങ്ങ�ള പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാ

ഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. േമലാളരും കീഴാളരും വ്യത്യസ്ത ജീവിതരീതിയാണ് േനാവൽ

ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങ�ള ഭാഷാപ്ര

േയാഗങ്ങളിലൂ�ട

3.3. ജാതിയു�ടയും �താഴിലി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹികേശ്രണീകരണത്തിൽ

വ്യക്തിനാമങ്ങൾ േപാലും േവറിട്ടു നില്ക്കുന്നു.

3.4. ആദിവാസി വിഭാഗം തങ്ങളു�ട ഭാഷയിലൂ�ട േമലാളേരാടുള്ള വിേധയത്വം വ്യക്തമാക്കു

ന്നു. േമലാളരു�ട ഭാഷയിലും താേഴക്കിടയിലുള്ളവേരാടുള്ളഅവരു�ട മേനാഭാവവും കാ

ഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രകടമാണ്.

3.5. േമലാളർതങ്ങളു�ടആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മാത്രം ഉപേയാഗിക്കുന്നഉപകരണങ്ങൾമാ

ത്രമാണ് ആദിവാസികൾഎന്ന് ‘അടിമപ്പണം’ േപാലുള്ളപദങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3.6. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രേത്യകതകൾേപാലും ഒരു ജനതയു�ട ജീവിത�ത്ത സ്വാധീനിക്കു

ന്നു. ഇത് അവരു�ട ഭാഷയിലൂ�ട പ്രതിഫലിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

3.7. തിരു�നല്ലിയി�ല ആദിവാസികൾക്കും സവർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാ

സം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകാണാം.
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ആകർഷണീയതയു�ട അകം�പാരുൾ

ആർ. രാജശ്രീ

മലയാള വിഭാഗം, ഗവ.ബ്രണ്ണൻ േകാ�ളജ്, ധർമ്മടം

“പുരുഷസാന്നിദ്ധ്യ�ത്ത തിരിച്ചറിയാൻ സ്പർശേമാ കാഴ്ചേയാ ഒന്നും ത�ന്ന

ആവശ്യമില്ല. അത് ഒരു സ്ത്രീ ഹൃദയവുമായി നടത്തുന്ന അഭിജാതമായ ഉടമ്പടി

യു�ട ഭാഗമാണ്.”

—സിേമാൺ ദി ബു�വ

തനിക്ക് പരിചയമുളള ഒരു േരാഗിയു�ട അനുഭവം �സക്കൻഡ്�സക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ

സിേമാൺ ദി ബു�വ േരഖ�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു എഴുത്തുകാരനുമായി അടുപ്പത്തിലാവുകയും

അയാളു�ട പ്രണയഭാജനമാവുകയും �ചയ്ത േരാഗിണി ഭ്രാന്താലയത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തു

ന്നു. ‘ക്ലാേമാർണി�ല പുരാതനമായ ഭ്രാന്താലയം’ എന്ന് േദശം അവൾക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മ

യുണ്ട്. �ചറുപ്പക്കാരായ ഒരു കൂട്ടം ചികിത്സകരാണ് അവി�ടയുളളത്. ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് അവ�ര

ല്ലാം ഒത്തുകൂടി േരാഗിണിേയാട് കാമാഭ്യർത്ഥനനടത്തുകയും രതിയിൽ ഏർ�പ്പടുകയും �ചയ്യു

ന്നു. അതിൽത്ത�ന്ന പ്രധാനചികിത്സകേനാട് അവൾക്ക് പ്രേത്യക താല്പര്യം േതാന്നുന്നുണ്ട്.

തനിക്ക് എണ്ണിത്തീർക്കാനാവാത്തത്ര കാമുകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അയാേളാടുേതാന്നിയ

സവിേശഷപ്രണയ�ത്തപ്പറ്റി അവർ വാചാലയാവുന്നു. അേതസമയം അയാളുമായി ഒരിക്ക

ലും േവർപിരിയാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട് അവർ.

‘ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ �ദവ�ത്ത അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു. ആ അേന്വ

ഷണമാക�ട്ട �ച�ന്നത്തിയത് ഒരു പുരുഷനിലായിരുന്നു. അവൻ എ�ന്റ എല്ലാമായിരുന്നു.

ഇഷ്ടവുംഅനിഷ്ടവുംകൂടികലർന്ന്അന്ന്ഞാ�നേങ്ങാേട്ടക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്എന്നുമാത്രംഎനി

ക്കറിയില്ല’. ഇതാണ്ഈ വിരുദ്ധമേനാനില�യക്കുറിച്ചുളള േരാഗിണിയു�ട ഭാഷ്യം. ഈസം

ഭവ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് സിേമാൺ ദി ബു�വ പറയുന്നത് േമല്പറഞ്ഞ രാഗേദ്വഷ

ങ്ങളു�ട യഥാർത്ഥകാതൽ ദിവ്യത്വം കലർന്ന േരാഗവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതാ�ണന്നാണ്. �ദ

വവും മനുഷ്യനും േചർന്നുളള ഒത്തുകളിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നജാഗ്രതയാണ്ഈഅനുഭവ�മന്ന്
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അവൾ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിത�ത്തപ്രതീക്ഷാനിർഭരമായി േനാക്കിക്കാണുന്നതി�നാപ്പം

അത്ആസ്വദിക്കാനുളളവ്യഗ്രതകൂടിഅതിലുണ്ട്എന്നാണ്ബു�വഈേരാഗാവസ്ഥയ്ക്ക്നല്കുന്ന

വ്യാഖ്യാനം. േസതുവി�ന്റപാണ്ഡവപുരത്തി�ല േദവി ഇപ്രകാരം ദിവ്യത്വം കലർന്ന ഒരു േരാഗ

�ത്ത പിൻപറ്റുന്നുണ്ട്. േദവിയു�ടയും ജാര�ന്റയും വിഭ്രാമകമായ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാ

ണ്പാണ്ഡവപുരത്തി�ന്റഅന്തരീക്ഷം. യാഥാർത്ഥ്യവും ഭ്രമാത്മകതയുംതമ്മിലുളളസംഘർമാ

ണ്ഈ േനാവലി�ന്റ ജീവൻ. നിശ്ചിതമായ കാലേദശങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുളള േബാധേത്താട് �പാ

രുത്ത�പ്പട്ടുേപാകുന്നവ�യല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യംഎന്നസംജ്ഞയു�ടപരിധിയിൽവരും. ഇതിൽ

ത്ത�ന്ന േബാധം എന്നസങ്കല്പത്തിന് ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരു തലമുണ്ട്. അത് ഒരു വ്യക്തി�യ

സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അയാളു�ട അനുഭവങ്ങ�ളഅടിസ്ഥാനമാക്കിനിലനിൽക്കുന്നതാണ്,

ചില േബാധ്യങ്ങൾ ഉൾേച്ചരുന്നതാണ്. അതു�കാണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം പലേപ്പാഴും ആത്മനിഷ്ഠ

മാ�ണന്ന് പറേയണ്ടിവരുന്നു. ഒരു സാഹിത്യരൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ടാകുന്നത് അതു�കാണ്ടാണ്.

എഴുത്തി�ല സത്യം സംഭവ്യതക�ളക്കുറിച്ചുളള വിശദീകരണമല്ല. യഥാർത്ഥേലാക

ത്തി�ല വസ്തുതക�ള വിശകലനം �ചയ്യാനുേദ്ദശിച്ചുളളതല്ല അത് എന്ന് ദി ട്രൂത്ത്സ് ഓഫ്

ഫിക് ഷൻ എന്ന കൃതിയിൽ അലൻ േറാേഡ്വ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യവും

കലായാഥാർത്ഥ്യവും രണ്ടുതരം ഭാവനകളു�ട ഫലമാ�ണന്ന് വില്യം േബ്ലക്ക് പറയുന്നു. സ്വ

ഭാവികേലാകത്തിനും ചിന്തയു�ട േലാകത്തിനും മേദ്ധ്യയുളള ഒരു പ്രതീകമായാണ് അേദ്ദഹം

കലാസൃഷ്ടി�യ കണ്ടത് (വത്സലൻ വാതുേശ്ശരി, 2004-17). ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള എഴു

ത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അവ പലേപ്പാഴും ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ഘടനയ്ക്ക് ഇണ

ങ്ങണ�മന്നില്ല. അതിനപ്പുറം മനുഷ�ന്റ മനസ്സി�ന്റ ഭ്രമാത്മകത�യ ആധികാരികതേയാ�ട

സ്ഥാപിച്ചു�കാണ്ട് പാണ്ഡവപുരം വായിക്ക�പ്പടണ�മന്നില്ല. അത് വായന�യ പരിമിത�പ്പ

ടുത്തുകയാണ് �ചയ്യുക. സാമാന്യമായും Individual Psych, Social Psych സംഘർഷം

നിലനില്ക്കുന്ന പാണ്ഡവപുരം േപാലുളള ഒരു േനാവലി�ന്റ കാര്യത്തിൽ വിേശഷിച്ചും. മേനാ

നിലകളും സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലുളള വിനിമയത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

മനുഷ്യസ്വഭാവം രൂപ�പ്പടുന്ന�തന്ന് സാമൂഹികമനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഇത് വ്യക്തിയു�ട

മേനാനില�യകൂടി വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നസമൂഹത്തിൽ നിന്ന്

വ്യക്തി�യ അടർത്തിമാറ്റി�ക്കാണ്ടുളള മനഃശാസ്ത്രവിശകലനങ്ങൾ അപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയു�ട �പരുമാറ്റവും ചിന്തകളും അയാൾ ഉൾേച്ചർന്ന സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളു

�ട പ്രതിനിധാനമാണ്. അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും വിഭിന്ന�ലംഗികതസ്വഭാവം

പുലർത്തുന്നവരായാലും പാണ്ഡവപുരത്തി�ല േദവി കടന്നുേേപാകുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളാണ്

അവളു�ട �പരുമാറ്റ�ത്തഅപ്രവചനീയമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ജാരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തി�ന്റ

സാന്നിദ്ധ്യം ത�ന്നഅതി�ന്റ സ്വഭാവികപരിണതിയാണ്. ഭ്രാന്ത് എന്നും ദിവ്യത്വ�മന്നും വ്യവ

ഹരിക്ക�പ്പടുന്ന അവസ്ഥകൾ വ്യക്തി ഏകപക്ഷീയമായി സൃഷ്ടി�ച്ചടുക്കുന്നതല്ല. പലേപ്പാഴും

അവ�യ വ്യക്തി അേതഗൗരവത്തിൽ തിരിച്ചറിയണ�മന്നുേപാലുമില്ല. വ്യക്തി മനസ്സ് എന്ന

സങ്കല്പ�ത്ത സമൂഹമനസ്സ് ആേദശം�ചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണവ. പാണ്ഡവപുരത്തി�ല

േദവിയും കളരിപ്പാട�ത്തേദവിയും ഒേര സ്വത്വത്തി�ന്റ അപരങ്ങളാണ്. രണ്ടിൽ ഏതാണ്

യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ േനാവൽ എത്തുന്നില്ല. 1979-ലാണ് പാണ്ഡവപുരം പ്ര
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സിദ്ധീകരിക്ക�പ്പടുന്നത് പത്തുവർഷത്തിനുേശഷം േനാവൽ മാറ്റി�യഴുതുന്നതി�നക്കുറിച്ച്

താൻ ചിന്തിച്ചു�വങ്കിലും അത്തരം പുനഃസൃഷ്ടി എഴുത്തുകാര�നന്ന നിലയ്ക്ക് ആഹ്ലാദം പകരാ

ത്തതു�കാണ്ട് ആശ്രമം ഉേപക്ഷിച്ചതായി േസതു േരഖ�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട് (2017 പതിപ്പ് ). ജീവിത

ത്തി�ന്റ പ്രേത്യക അവസ്ഥയിൽ എഴുതിത്തീർത്ത േനാവൽ മ�റ്റാരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ

പുതുക്കി�യഴുതുന്നതി�ല അർത്ഥശൂന്യതയിലാണ് അേദ്ദഹം ഊന്നുന്നത്. പാണ്ഡവപുരത്തി

�ല േദശകാലങ്ങൾ സാങ്കല്പികമാ�ണങ്കിലും രചന എന്ന നിലയ്ക്കും വായനാസാമഗ്രി എന്ന

നിലയ്ക്കും േനാവലിസ്റ്റ് ത�ന്ന നല്കുന്ന േദശകാലങ്ങളു�ട ഗ്രാഫ് പ്രസക്തമാണ് എന്നാൽ വാ

യന�യയും എഴുത്തി�നയും ഇവരണ്ടി�ന്റയും വിശകലനങ്ങ�ളയും പറ്റിയുളള സങ്കല്പങ്ങൾ

മാറിമറിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനകത്തുവച്ചാണ് പാണ്ഡവപുരം ഇനി വിലയിരുത്ത�പ്പേടണ്ടത്.

േജാസഫ്ബ്രൂക്കർThe Literature of the 1980s: After theWatershed (2010)എന്ന

പുസ്തകത്തിൽ 1980-കളി�ലസാഹിത്യ�ത്തനിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ദശകത്തിന് പുതിയകാല

�ത്തരാഷ്ട്രീയത്തിലുംസംസ്കാരത്തിലുംസ്വാധീനം തുടരാൻസാധിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന്അേദ്ദഹംപറ

യുന്നു. ഉദാഹരണമായിബ്രൂക്കർപരാമർശിക്കുന്നത് 2004-�ലബുക്കർ�പ്രസിന്അർഹമായ

The Line of Beauty എന്ന േനാവലാണ്. ഉൽക്കർേഷച്ഛുവായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാര�ന്റ ചുറ്റു

പാടിൽ വട്ടമിടുന്നഈ േനാവലി�ല ഒരു കഥാപാത്രത്തി�ന്റ സംഭാഷണം ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട്

ബ്രൂക്കർ പറയുന്നത് 1980-കൾ ശരിക്കും അവസാനിച്ചുേവാ എന്ന് രണ്ടായിരത്തിനുേശഷമുളള

വായനക്കാർ അത്ഭുത�പ്പടു�മന്നാണ്. ഒപ്പം പ്രസ്തുത േനാവലി�ന്റ �പാതുസമ്മതിയും വിമർ

ശനസംബന്ധമായ വിജയവുംആപ്രേത്യക ദശകത്തിൽനിന്നു വിട്ടുേപാരാനുളള കഴിവില്ലായ്മ

യായി കണക്കാക്ക�പ്പേട്ടക്കാ�മന്നു കൂടി അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ഭൂതകാലരതിയിൽ ഉറച്ചുേപാ

കുന്ന വായനക�ള ബ്രൂക്കർ കാണുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. �വകാരികമായ ഒരു �തര�ഞ്ഞടുപ്പു

നടത്തിയാൽ ഇപ്രകാരം വായിക്ക�പ്പട്ട, സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട രചനകൾ നിരവധിയുണ്ട് മലയാള

ത്തിൽ ഖസാക്കി�ന്റ ഇതിഹാസം ഒന്നാം നിരയിൽ വരും. ആ േശ്രണിയിലാണ് പാണ്ഡവപു

രത്തി�ന്റ ഇടം.

പാണ്ഡവപുരത്തി�ല േദവി�യന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രം മലയാളത്തി�ല ഏറ്റവും ആകർ

ഷകമായ േനാവൽ കഥാപാത്രമാ�ണന്ന് പാണ്ഡവപുരത്തി�ന്റ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയി�ല

പഠനത്തിൽ വി.സി. ഹാരിസ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. േദവി�യന്ന േപരിന് ദുർഗ്ഗയുമായുളള

ബന്ധവും ഇതിഹാസകഥാപാത്രമായ ദ്രൗപദിയു�ട ബഹുഭർത്തൃത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുളള സൂചനക

ളും മരുമക്കത്തായത്തി�ല സ്ത്രീ�ലംഗികത�യ ചൂഴുന്ന ദുരൂഹതയുമാണ് അതിനുകാരണ�മ

ന്ന് Mutation of Droupadi എന്ന ഗേവഷണപ്രബന്ധത്തിൽ പഞ്ചാബി കവയത്രിയായ

അർച്ചന സാഹ്നി വാദിക്കുന്നുണ്ട് (വിവ. വി.എം. വിനയകുമാർ) എന്തായാലും പാണ്ഡവപുരം

എന്ന േനാവലി�ന്റ ചുരു�ക്കഴുത്തായിഈനിരീക്ഷണങ്ങ�ളസ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

േദവി�യന്ന േപര് ദുർഗ്ഗയുമായി േനരിട്ട് ബന്ധ�പ്പടുന്നുണ്ട്. പാർവതി േദവിയു�ട മ�റ്റാരു

രൂപമാണ്. വിവാഹിതയും നിയന്ത്രിത�ലംഗികതയു�ട ഉടമയും ആദർശാത്മക കുടുംബിനി

യുമാണ് പുരാണങ്ങളി�ല പാർവതി. ദുർഗ്ഗ ഒരു കുടുംബത്തി�ന്റ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കുളളിൽ നില്ക്കു

ന്ന സ്ത്രീരൂപമല്ല. സ്വന്തം �ലംഗികതയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുംേമൽ പൂർണ്ണമായ അവകാശമുള

ളവയാണ് ദുർഗ്ഗ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് സ്വീകാര്യവും ജനപ്രിയവുമായ േദവീരൂപം പാർ

വതിയുേടതാണ് എന്ന് ലിൻഗാത്വുഡി�ന ഉദ്ധരിച്ച് അേന്വഷ ആര്യ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്
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(2009:41). ‘േദവി’ എന്ന കഥാപാത്ര�ത്ത കുഞ്ഞിക്കുട്ട�ന്റ ഭാര്യ എന്ന േമൽവിലാസത്തിൽ നി

ലനിർത്താനുളള വ്യഗ്രത േനാവലിലുടനീളമുണ്ട്. ഉണ്ണിേമേനാൻ മാഷ് മുതൽ ശ്യാമളവ�രയുള

ളവരും ജാരൻ ത�ന്നയും കുഞ്ഞിക്കുട്ട�ന്റ ഭാര്യ എന്ന് േദവിയു�ട ലിംഗപദവി ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉേപക്ഷിക്ക�പ്പട്ടവളാ�ണങ്കിലും കുഞ്ഞിക്കുട്ട�ന്റ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവളായി േദ

വി സ്വയം അടയാള�പ്പടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന് മറുപുറമായാണ് പാണ്ഡവപുര�ത്ത േദവി പ്രതി

ഷ്ഠിക്ക�പ്പടുന്നത്. കന്യകമാരു�ടയും സുമംഗലികളു�ടയും രക്ഷകയായി ശ്രീേകാവിലിൽ ചുവ

ന്ന ഉടയാളകളണിഞ്ഞ് �നറുകയിൽ സിന്ദൂരമണിഞ്ഞ് ചമ്രം പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േദവിേയാട്

പാണ്ഡവപുര�ത്തത്തുന്നഓേരാ വധുവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജാരന്മാരു�ട മായാവലയത്തിൽ

�പ്പടാ�ത തങ്ങ�ള കാത്തു�കാളളണ�മന്നാണ്. അവരു�ട ദാമ്പത്യത്തി�ന്റ സുരക്ഷയും വി

ശുദ്ധിയും ഭാരേമല്പിക്ക�പ്പടുന്നത് അഞ്ച് സേഹാദരങ്ങളു�ട ഭാര്യയായിരിക്കുകയും സേഹാദര

ങ്ങൾ തമ്മിലുളളഐക്യത്തിനായി ദാമ്പത്യം ഉേപക്ഷിച്ചുേപാവുകയും �ചയ്ത േദവിയിലാണ്.

േദവിമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അേദ്ദഹം കല്പിക്കുന്നതിനു പിന്നി�ല പ്രത്യയശാസ്ത്രം ക�ണ്ട

ത്താൻ �വർണർ �മൻസ്കി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

‘ബുദ്ധിമാന്മാരായ പുരുഷപ്രജകൾ�കമാറുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്ത ഭാവനാരൂപ

ങ്ങളുമായാണ് നാം ഇട�പടുന്നത് എന്നത് േദവതകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമിടയ്ക്കുളള കാല്പനികബ

ന്ധം പരിേശാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമാകും’. (�മൻസ്കി, 1991: 47) േദവി എന്ന േപരി�ല

സൂചനകളും അതിനുണ്ടായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും േചർന്നുണ്ടാക്കിയ�യടുത്ത ആകർഷണീയതയു

�ട രാഷ്ട്രീയം പുനരാേലാചനയ്ക്ക് വിേധയമാേകണ്ടതാണ്. ദ്രൗപദി എന്ന മിത്തി�ന്റ സന്നി

േവശം �കാണ്ടുണ്ടാകുന്നഅർത്ഥതലങ്ങളും ഇേതമട്ടിൽ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സ്ത്രീയു�ട

�ലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്കുകളില്ലാതിരുന്നഗണജീവിതത്തിൽസ്ത്രീ േനതൃപദവിയിലാ

ണുണ്ടായിരുന്നത്. േനാവലിൽ അഞ്ചുസേഹാദരന്മാരു�ട അമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം പരാമർ

ശിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുസേഹാദരന്മാർക്കും േമൽഈകഥാപാത്രത്തിനുളള േമൽക്കയ്യ് േചാ

ദ്യം �ചയ്യ�പ്പടുന്നുണ്ട്.

‘ഞങ്ങളു�ട പൗരുഷം തകർക്കുന്ന അമ്മ, ഞങ്ങ�ള തണുപ്പന്മാരാക്കുന്ന അമ്മ!’ (േസ

തു, 2017: 75) സ്ത്രീേനതൃക്രമത്തിൽനിന്ന് പുരുഷേനതൃത്വത്തിേലക്ക് േഗാത്രങ്ങൾ മാറുന്നതി�ന്റ

സൂചനയാണ് അമ്മ�യ്ക്കതി�ര കലാപസ്വരമുയർത്തുന്നആൺമക്കൾ.

‘ഞാനാണ്അമ്മയു�ടമൂത്തമകൻ,ഞാനാണ്കുടുംബനാഥൻ. എ�ന്നനിങ്ങൾഅച്ഛ�നേപ്പാ�ല

ബഹുമാനിേക്കണ്ടതാണ്,അേപ്പാൾഅവൾനിങ്ങളു�ടഅമ്മയാകുന്നു’. (2017: 77)അടിവരയിട്ട

പദം പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. പുരുഷ�നആശ്രയിച്ചാണ് സ്ത്രീയു�ട പദവിസ്ഥാന�പ്പ

ടുന്നത്.

ദ്രൗപദി�യ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകഥാപാത്രം സേഹാദരന്മാരു�ട �പാതുഭാര്യയായിവരു

ന്നത് ഗണങ്ങളു�ട േഗാത്രങ്ങളു�ട തായ് വഴിത്തുടർച്ച�യ അടയാള�പ്പടുത്തുന്നു. എന്നാൽ

അവൾ അവ�ര ഏേകാപിപ്പിച്ചു �കാണ്ടുേപാകുന്നതിൽ പരാജയ�പ്പടുകയാണ്. അവളു�ട

പ്രണയത്തിനും അവൾക്കുേമലുളള �ലംഗികാധികാരത്തിനും േവണ്ടി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാ

യേപ്പാഴാണ് അവൾ വിട്ടുേപാകുന്നത്. ആ യാത്ര േദവീപദവിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.

േനതൃത്വം നഷ്ട�പ്പട്ട്,ആണധികാരവ്യവസ്ഥയു�ടനിയന്ത്രണത്തിലുളള േദവിയായി മാറി�ക്കാ

ണ്ടാണ് അവൾ പാണ്ഡവപുരത്തി�ന്റ ദാമ്പത്യവ്യവസ്ഥയു�ട സംരക്ഷണംഏ�റ്റടുക്കുന്നത്.
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പരപുരുഷസംഗത്തിനുേവണ്ടിയുളള സ്ത്രീയു�ട അഭിലാഷ�ത്തയാണ് ജാരൻ പ്രതീനിധീ

കരിക്കുന്നത്. നഷ്ട�പ്പട്ട േഗാത്രേനതൃത്വംസ്ത്രീ�യസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരുപൂർവ്വജന്മസ്മൃതി

യാണ്. �ലംഗികതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്കുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഗണജീവിതകാലത്തി�ന്റ

േശഷിപ്പാണ്ജാരൻ. വിവാേഹതരബന്ധേത്താടുളളതാല്പര്യ�മന്നതിലുപരി�ലംഗലകസ്വാ

തന്ത്ര്യത്തി�ന്റവീ�ണ്ടടുപ്പായാണ് ജാരൻപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ദ്രൗപദിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നകഥാപാ

ത്രത്തി�ന്റആകർഷണീയത എന്ന നിലപാട് വിശദീകരിക്ക�പ്പേടണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്. വി

ലക്ക�പ്പട്ട ഇടങ്ങളിേലക്കുളള സഞ്ചാരം ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തി�യടുക്കുന്നതാണ്. ബഹുഭർ

ത്തൃത്വത്തിന് ആണധികാരവ്യവസ്ഥയിൽ േനരിട്ട വിലക്ക് ആത്യന്തികമായി ബാധിച്ചത് സ്ത്രീ

യു�ട �ലംഗികതസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയായതിനാൽ അതി�ന്റ വീ�ണ്ടടുപ്പ് �പാതുേബാധത്തിന്

അത്രകണ്ട്സ്വീകാര്യമാകണക�മന്നില്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്നേദവിഎന്നകഥാപാത്രത്തി�ന്റ

ആകർഷണീയതയ്ക്ക് ദ്രൗപദിയു�ട ബഹുഭർത്തൃത്വവുമായുളള ബന്ധംസംശയാസ്പദമാകുന്നു.

എം. ടി. വാസുേദവൻ നായരു�ട കൃതികൾ ആനന്ദി�ന്റ കൃതിക�ള അേപക്ഷിച്ച് ജന

പ്രിയമായതി�ന്റ കാരണം േകരളീയ �പാതുേബാധത്തി�ന്റ മരുമക്കത്തായത്തി�ന്റ സങ്കീർ

ണ്ണതകളും �വകാരിക പ്രതിസന്ധികളും �ലംഗികതേയാടുളള സമീപനങ്ങളും മലയാളിയു

�ട വായനാതാല്പര്യ�ത്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നായർതറവാടുകളു�ട ഭൂതകാ�ലശ്വര്യ�ത്തപ്പ

റ്റിയുളള നഷ്ടസ്മൃതികളും വിഷാദാത്മകതയും കലർന്നആഖ്യാനം മലയാളിക്ക് താല്പര്യമുളള വാ

യാനാവിഭവമാണ്. നേവാത്ഥാനത്തി�ന്റ വരേവാ�ട ആദർശാത്മകമായി മാറിയ പ്രണയം

എന്നസങ്കല്പവും �ലംഗികതയിൽ സംഭവിച്ചപരിവർത്തനങ്ങളും മലയാളേനാവലിൽ പ്രത്യ

ക്ഷത്തിൽത്ത�ന്ന സംഘർഷത്തിലാകുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവപുരത്തിലും ഇത് ദൃശ്യമാണ്. അതി

മ്പുറേത്തക്ക് മരുമക്കത്തായത്തി�ലസ്ത്രീ�ലംഗികത�യചൂഴുന്നദുരൂഹതകൾവിശദീകരിക്കാ

നാവില്ല. സ്ത്രീ േനതൃദായക്രമവുംഗണ�ലംഗികതയുംനിലനിന്നിരുന്നഒരുസമൂഹ�ത്തസംബ

ന്ധിച്ചിടേത്താളം അത്തരം സങ്കീർണ്ണതകൾക്ക്സ്ഥാനവുമില്ല. �ലംഗികശുദ്ധി സ്വത്ത് �ക

മാറ്റത്തി�ന്റ നിർണ്ണായകഘടകമായേതാ�ടയാണ് മരുമക്കത്തായത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായിരു

ന്നു.�വന്ന് കരുത�പ്പടുന്ന �ലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തട വീണത്. �കാേളാണിയൽ അധി

നിേവശം �ലംഗികത�യക്കുറിച്ചുളള പാപേബാധം നിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്തു. േനാവലിൽ േദ

വിയു�ട കളരിപ്പാട�ത്ത വീട്ടിൽ ജാരൻ താമസിക്കുന്നതി�ന നായർ സമുദായക്കാരായ നാ

ട്ടുകാർ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട്. േദവിയും ജാരനുമായി ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന ശാ

രീരികബന്ധ�ത്ത ഭയക്കുകയും അതുനാട്ടുനടപ്പിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും �ച

യ്യുന്നുണ്ടവർ. സ്വതന്ത്രമായ�ലംഗികത ജന്മാവകാശമായിക്കിട്ടിയ ഒരുസമുദായത്തി�ന്റ പ്ര

തിനിധിയായിട്ടും നിലവിൽ (പുരുഷനാൽ) ഉേപക്ഷിക്ക�പ്പട്ടവളായിട്ടും �ലംഗികതയു�ട കാ

ര്യത്തിൽ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം നിേഷധിക്ക�പ്പടുന്നവളാണ് േദവി. അന്യേഗാത്രക്കാര

നും പരേദശിയുമായ ജാരൻ പാണ്ഡവപുര�ത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഉണ്ണിേമേനാൻ മാഷ്

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് േദവിയും ഉൾ�പ്പടുന്ന തേദ്ദശീയേഗാത്ര�ത്തയാണ്. സ്ത്രീയു�ട േമലുളള

അധികാരത്തിനുേവണ്ടിസംഘർഷത്തിലാകുന്നരണ്ടുേഗാത്രങ്ങളു�ടഓർമ്മയാണ് േദവിയു�ട

േപരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നജാരനും രാമകൃഷ്ണൻ നായരും പുതുക്കി�യടുക്കുന്നത്.

േദവി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഇരട്ടമാനങ്ങളാണ് േനാവലിലുളളത്. അവൾ ഭർത്താ

വിൽ നിന്ന് പീഡനങ്ങളും അവഗണനകളും സഹിച്ചവളാണ്. ഭർത്താവി�ന്റ സേഹാദരിയും
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മകനു�മാത്ത്എ�ന്നങ്കിലുംഅയാൾവരു�മന്ന്പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നവളാണ്. പാണ്ഡവപുരം

േപായിട്ട് ഗ്രാമത്തിന് പുറേത്തക്ക് ഇറങ്ങാത്തവളാണ്. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി അദ്ധ്യാപി

കയാണ്. അദ്ധ്യാപികഎന്നത് യാദൃച്ഛികമായി പറഞ്ഞുേപാകുന്നപദവിയല്ല. �പാതുേബാധം

കർശനമായി നിയന്ത്രണത്തിൽനിർത്തുന്നുണ്ട്അദ്ധ്യാപികയു�ട�ലംഗികത�യ. അങ്ങ�ന

�യാരു വീട്ടിലാണ് അന്യനായ ഒരു പുരുഷൻ താമസിക്കുന്നത്.

ജാരൻ േതടി�യത്തുന്ന േദവി പാണ്ഡവപുരത്തുളളവരു�ടആരാധനാമൂർത്തിയായിരുന്നു.

േക്ഷത്രത്തി�ല പൂജാസമയത്ത് അവരു�ട ചുവപ്പിൽ കുളിച്ച് ജ്വലിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിൽ പാ

ണ്ഡവപുരം മുങ്ങിേപ്പായതായി പാണ്ഡവപുര�ത്തത്തുന്ന േദവി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എങ്ങ�ന

യായിരുന്നു�വന്ന് ജാരൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

‘അന്നു ശരിക്കു�മാരു നാടൻ�പൺകുട്ടിയായിരുന്നു. നാണംകുണുങ്ങി, അക�ത്തവി�ട

േയാ ഒളിച്ചുനിന്നകുഞ്ഞിക്കുട്ടൻബലമായി പിടിച്ചുവലിച്ച് ഞങ്ങളു�ട മുമ്പിേലക്ക് �കാണ്ടുവന്നു.

അന്ന് സാരിയുടുക്കാൻ േപാലും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു�വന്ന് ഞാനിേപ്പാഴും ഓർക്കുന്നു’ (2017:

21).

‘ദുർഗേയാട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ േപാകുന്ന�തന്ന് ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾ

ആദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ, അല്പ�മാരു നാണേത്താ�ട പറഞ്ഞു: ഒരു കരുത്തനായ,

ആണത്തമുള്ള മകനുേവണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കു�മന്ന് ’. ഡാഫ്നി ഡ്യൂ �മാറിയയു�ട �റേബക്കഎന്ന

േനാവലിൽ (1938) ഡി വിന്ററി�ന്റ രണ്ടാം ഭാര്യ�യ മരിച്ചുേപായ ആദ്യഭാര്യയായ �റേബക്ക

അതിശക്തമായി ആേവശിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്. വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളു�ട ആഖ്യാനത്തിലൂ�ട

�റേബക്ക�യന്ന കഥാപാത്രം ബഹാവിധമായി ആവിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നു. �റേബക്ക, രണ്ടാം ഭാ

ര്യയു�ട ത�ന്ന മ�റ്റാരുസ്വത്വമാണ്. അത്തരത്തിലുളള കൂടുമാറ്റമാണ് േദവി എന്നകഥാപാത്ര

ത്തിനും സംഭവിക്കുന്നത്.

കളരിപ്പാട�ത്ത േദവിയു�ട അപരസ്വത്വമാണ് പാണ്ഡവപുര�ത്ത േദവി�യന്ന് ആദ്യ

വായനയിൽ േതാന്നിേച്ചക്കാം. ജാരന്മാ�ര ആവാഹിച്ചു വരുത്തൽ േദവിയു�ട സ്വപ്നവിഭ്രമം

മാത്രമാണ്. അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ട �ലംഗികതയു�ട ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ജാരന്മാരു�ട വരവി

�നക്കുറിച്ചുളള േദവിയു�ട ഭ്രമാത്മകചിന്തകൾ. ദ്വന്ദ്വവ്യക്തിത്വേമാ അതി�ന്റ സങ്കീർണ്ണതക

േളാ ആ കഥാപാത്ര�ത്ത അലട്ടുന്നില്ല. േദവിക്ക് സ്വപ്നമാ�ണന്നും ഭ്രാന്താ�ണന്നും വിവിധ

കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ േദവി ആകർഷണീയാവുന്നത് പിതൃ-

അധികാരഘടനയു�ട നിയമാവലികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന വാർപ്പു മാതൃകയു�ട ഭാഗമാ

കുന്നതിനാലാണ്. അവളു�ട ശരീരം പുരുഷന് ആനന്ദദായകമായ വിധത്തിൽ സംവിധാനം

�ചയ്യ�പ്പട്ടതാണ്.

മുഷിഞ്ഞ േതാർത്ത് േതാളിലിട്ട േദവിടീച്ചറും ചുവന്ന പട്ടുടയാടയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന േദവി

യും ഉപരിതലത്തി�ല കാഴ്ചയിൽ മാത്രേമ വിഭിന്നരാകുന്നുള്ളൂ. ശ്രീരാമ�ന കാത്തിരുന്നസീത

മലിനവസ്ത്രയായിരു�ന്നങ്കിലുംഅനഭിലഷണീയയാകുന്നില്ല,എന്നുത�ന്നയുമല്ലഅവൾഅലം

കൃതയായി ത�ന്ന വന്നു കണ്ടതിൽ രാമൻ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. പതിയിൽ പ്രിയം

ജനിപ്പിേക്കണ്ടവളാ�ണങ്കിൽ അവൾക്ക് അലങ്കരിക്ക�പ്പടാൻ അവകാശമു�ണ്ടന്നതിനാലാ

ണ് സീത വനയാത്രയിൽ മരവുരി ധരിക്കാതിരുന്നത്. പരിത്യക്തയായ സ്ത്രീക്ക് നിർേദ്ദശിക്ക

�പ്പട്ട വസ്ത്രധാരണമാണ് കളരിപ്പാട�ത്ത േദവി പിന്തുടരുന്നത് എന്നതു�കാണ്ട് അവൾ പിതൃ-
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അധികാരവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദർശനീയയായിരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവപുരത്തും ഭർത്താവി�നാപ്പമാണ്

അവൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന�തന്നതിനാൽ അനുരാഗാധിക്യ�ത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുവപ്പ് അനുവദ

നീയമാണ്. സിന്ദൂരത്തി�ന്റ പരാമർശം േനാവൽആവർത്തിക്കുന്നു�ണ്ടന്നത് ശ്രേദ്ധയമാണ്.

പതിവ്രതാധർമ്മങ്ങൾപാലിക്കുന്നവളാണ് േദവി�യന്ന് സ്വപ്നവിഭ്രമങ്ങ�ളാഴിയുന്നസമയത്ത്

അവൾ ത�ന്ന വാദിക്കുന്നുണ്ട്.

േദവിയു�ട അപഥസഞ്ചാരങ്ങൾ അവളു�ട ഭ്രമം മാത്രമാ�ണന്ന് േനാവൽ ത�ന്ന സൂ

ചനകൾ നല്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളു�ട സ്വത്വാവിഷ്കാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഭ്രാന്തി�ന്റ

�വളി�പ്പടലായി വായിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറ േജാസഫി�ന്റ കഥക�ള വിലയിരുത്തി�ക്കാ

ണ്ട് മനസ്സി�ല തീമാത്രം, കാടി�ന്റ സംഗീതം എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന പല സ്ത്രീക

ളും തങ്ങളും അസ്വാസ്ഥ്യ�ത്ത േപരിട്ടു വിളിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ചവർ

എന്ന പഴി േകൾക്കുന്നവരുമാ�ണന്ന് �ജ. േദവിക നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് (2010: XVIII). ഇത്തരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരു�ട പില്ക്കാലകൃതികളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയാണുണ്ടായത്.

ഭ്രാന്തി�ന്റ േമൽവിലാസത്തിൽ �സ്ത്രണാവിഷ്കാരങ്ങൾ വിലയിരുത്ത�പ്പടുന്നതി�ല ജനാ

ധിപത്യവിരുദ്ധത തിരിച്ചറിഞ്ഞതാവാം ഈ പിൻവലിയലിനു പിന്നിൽ. �ലംഗികതയു�ട

തുറന്ന ആവിഷ്കാരവും ഭ്രാന്തി�ന്റ േമൽവിലാസത്തിൽത്ത�ന്നയാണ് എഴുത്തുകാരികൾ നിർ

വഹിച്ചിരുന്നത്. സ്ത്രീരചനയിൽ നിന്ന് അത് പിൻവാങ്ങിയിട്ടും മുഖ്യധാരാ എഴുത്ത് സ്ത്രീയു�ട

സഞ്ചാരവ്യതിയാനങ്ങ�ള മേനാവിഭ്രാന്തിയിൽ അടയാള�പ്പടുത്തുന്നത് തുടർന്നു. അതി�ന്റ

അടയാളങ്ങളാണ് പാണ്ഡവപുര�ത്ത േദവി എന്നകഥാപാത്രത്തിൽ േശഷിക്കുന്നത്.

�ലംഗികഅച്ചടക്ക�ത്തയും�ലംഗികതാരഹിതമായകുടുംബജീവിത�ത്തയുംഅപക

ട�പ്പടുത്തുന്ന സൗന്ദര്യാത്മകസ്ത്രീത്വത്തി�ന്റ ഉയിർ�ത്തഴുേന്നല്പ് മാധവിക്കുട്ടിയു�ട കഥകളിലു

�ണ്ടന്ന് �ജ. േദവിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘കുടുംബത്തിനുളളിൽ ഗാർഹികാദ്ധ്വാനം �ചയ്ത് േത�ഞ്ഞാടുങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളു�ട അവസ്ഥ

�യ അവർ (മാധവിക്കുട്ടി) വർണ്ണിച്ചത് പിതൃേമധാവിത്വത്തിനപ്പുറത്തുമാത്രം സാധ്യമാകുന്ന

സ്ത്രീപുരുഷസംഗമ�ത്തപ്പറ്റിയുളള കാല്പനികസ്വപ്നങ്ങ�ള താേലാലിച്ചു�കാണ്ടായിരുന്നു’ (2010:

XXIV).

േദവിയു�ട ദയനീയാവസ്ഥ�യ അവൾ മറികടക്കുന്നതും ഇത്തര�മാരു വഴിയിലൂ�ടയാ

ണ്. ‘ജാരൻ’ എന്ന കഥാപാത്രം, അയാളു�ട പരമ്പരകൾ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നതും ആ വിധത്തി

ലാണ് കാേണണ്ടത്.

ഇത് സ്വപ്നമാണ്; യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നആശ്വാസം പിതൃ-അധികാരവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സ്ത്രീക

ളു�ട ആത്മാവിഷ്കാരങ്ങളു�ട കാര്യത്തിൽ എന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ�യ പിൻപറ്റു

ന്ന �പാതുേബാധം എഴുത്തിലും വായനയിലും പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്. മാധവിക്കുട്ടിയു�ട ‘എ�ന്റ

കഥ’ തീർത്തും സാങ്കല്പികസൃഷ്ടിയാ�ണന്ന്സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽഅങ്ങ�ന�യാരാശ്വാസമുണ്ട്.

ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ �ചയ്തതാ�ണങ്കിൽഅത്തരം വിദ്ധ്വംസകവൃത്തികൾ ഇത്ര

തീവ്രതേയാ�ട സാഹിത്യത്തിൽ പകർത്തുകസാധ്യമല്ല (വത്സലൻ വാതുേശ്ശരി, 2004: 77).

ഭ്രമാത്മകത�യ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗിച്ച എഴുത്തുകാരിയായി മാധവിക്കുട്ടി

�യ വിമർശകർഈവിധത്തിൽസ്ഥാന�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഭ്രമാത്മകതഎന്നസേങ്കതമുപേയാ

ഗിച്ച് മാധവിക്കുട്ടി�യ വായി�ച്ചടുക്കുേമ്പാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ �പാതുേബാധമാണ്.
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താൻ എഴുതിയതു പലതും അവാസ്തവമാ�ണന്ന് മാധവിക്കുട്ടി ത�ന്ന പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,

ത�ന്റതൂലിക�യ ‘കള്ളത്തൂലിക’എന്ന് വിേശഷിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നീ വസ്തുതകൾആവർ

ത്തിച്ചു�കാണ്ടാണ് മലയാളി വായനാസമൂഹം എഴുത്തുകാരി�യന്ന നിലയിൽ അവ�ര സ്വീ

കാര്യയാക്കി കണ്ടത്. ഈ �പാരുത്ത�പ്പടലിനും തിരസ്കാരത്തിനുമിടയി�ല സംഘർഷം

അവരു�ട എഴുത്തി�നയും അതി�ന്റ വായന�യയും കലാപഭരിതമാക്കി. എന്നാൽഅത്തരം

കലാപങ്ങ�ളാന്നുമുയർത്താ�ത പാണ്ഡവപുരം ശാന്തമായിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കു

വിേധയമാക്കിയ േദവിയു�ട ‘ആകർഷണീയത’യാണ് അതിനുകാരണം. േദവീപദവിേയാ

ബഹുഭാര്യാത്വേമാ മരുമക്കത്തായേമാ അല്ല ആൺേനാട്ടങ്ങ�ളയും ആണധികാരവ്യവസ്ഥ

�യയും കൃത്യമായി തൃപ്തി�പ്പടുന്ന ശരീരവും ജീവിതവുമാണ് ആആകർഷണീയതയ്ക്ക് പിന്നിൽ.

പാണ്ഡവപുരം മനസ്സി�ല സാങ്കല്പികപ്രേദശവും മറ്റുള്ള�തല്ലാം അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ട �ലം

ഗികതയു�ട �വളി�പ്പടലും എന്ന ലളിതയുക്തി�കാണ്ട് �പാതുേബാധത്തിന് അടക്കിയിരു

ത്താനാവുന്ന കഥാപാത്രമാണ് േദവി. പാണ്ഡവപുര�ത്ത േദവിയിൽ നിന്ന് വിടുതിയില്ലായ്മ

അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വായനാസമൂഹവും ഭാവനയാവാനാണ് സാധ്യത.
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തിരശ്ശീലയി�ല ‘ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽ’ആവിഷ്കാരങ്ങൾ

‘ഇരട്ടജീവിതം’, ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’ എന്നീ സിനിമക�ള

മുൻനിർത്തിയുള്ളഅേന്വഷണം

േമഘ രാധാകൃഷ്ണൻ

മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീേകരളവർമ്മ േകാേളജ്, തൃശ്ശൂർ

ആമുഖം

സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയും അരികുവത്കരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളാ

ണ് ‘ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽസ്’ (Transsexuals). ഇന്ത്യയി�ല ആദ്യ�ത്ത ട്രാൻസ്ജന്റർ േപാളി

സിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചത് േകരളത്തിലാണ്. ലിംഗ-�ലംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങ�ള മുഖ്യധാരയിേല

ക്കു �കാണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും �പാതുസമൂഹത്തിൽ അവ�രപ്പറ്റി നിലനില്ക്കുന്ന മുൻവിധിക

�ള മാറ്റി�യടുക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. “ജന്മനായുള്ള ലിംഗവ്യക്തിത്വ

ത്തിൽ നിന്നും ത�ന്റശാരീരിക-മാനസിക േചാദനക�ളഅടിസ്ഥാനമാക്കി മ�റ്റാരു ലിംഗാവ

സ്ഥയിേലക്ക് പരിവർത്തനം �ചയ്യുന്നവ�രയാണ് ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്”

(2016: 131). ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂ�ടേയാ പ്രാകൃതമായ ‘തായമ്മ നിർവ്വാൺ’ എന്ന രീതി

യിലൂ�ടേയാ ആണ് ട്രാൻസ്�ജന്ററുകൾ, ട്രാൻസ് വുമൺ (Transwomen) അ�ല്ലങ്കിൽ ട്രാൻ

സ് �മ ൻ (Transmen) ആയി മാറുന്നത്. ട്രാൻസ്ജന്ററായി ത�ന്ന നിലനില്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു

ന്നവരുമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടർ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിേധയരാവില്ല.

സമൂഹ�ത്ത വലിയ അളവിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് സിനിമ. കച്ചവടസിനിമ,

കലാസിനിമ എന്നീ തരംതിരിവുകൾഎന്നും ചർച്ചാവിഷയവുമാണ്. സിനിമയി�ല പ്രേമയവും

കഥാപാത്രങ്ങളും ഡയേലാഗുകളും എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച �ചയ്യ�പ്പടുന്നുണ്ട്. അതു�കാ

ണ്ടുത�ന്നപല വിഷയങ്ങ�ളയുംസംബന്ധിച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്നനിലപാട് പ്രസക്തവുമാണ്.

ഏ�താരു വിഷയ�ത്തയും സംബന്ധിച്ച �പാതുധാരണക�ള അപനിർമ്മിക്കാനും അതിേനാ

ട് വിേയാജിപ്പ് േരഖ�പ്പടുത്താനും അനുകൂലമായി നില�കാള്ളാനും സിനിമക്കുസാധിക്കും.

മലയാളത്തി�ല പല കേമർഷ്യൽ സിനിമകളിലും ഹാസ്യ-പരിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങ

ളായും വില്ലൻ േവഷങ്ങളിലും അയുക്തികരമായ രീതിയിൽ, ‘ട്രാൻസ് േഫാബിക് ’ ആയ ഒരു
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വലിയ വിഭാഗ�ത്ത തൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ജന്ററുക�ള ആവിഷ്കരിച്ചത്. ‘ചാ

ന്തു�പാട്ട് ’ എന്ന പരിഹാസേപ്പരുേപാലും മലയാളസിനിമയു�ട നിർമ്മിതിയാണ്. ഇത്തര

�മാരുസാഹചര്യത്തിൽകേമർഷ്യൽസിനിമതങ്ങളു�ടകാഴ്ചപ്പാടുകൾഅപനിർമ്മിേക്കണ്ടത്

ആവശ്യമാണ്. ആ മാറിനടപ്പ് ‘തിര’യിലും ‘മായാനദി’യിലു�മാ�ക്ക കാണാൻ തുടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു. വിജയപത്മ സംവിധാനം �ചയ്ത ‘നർത്തകി’ (2011) ബി.എസ്. ലിംഗേദവരുവി�ന്റ

‘നാൻ അവനല്ല അവളു’ (2014) എന്നീ ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽസി�ന്റ കഥ

ആവിഷ്കരിക്കുന്നവയാണ്.

2018-ലാണ് സുേരഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം �ചയ്ത സ്വതന്ത്ര സിനിമാവിഷ്കാരമായ

‘ഇരട്ടജീവിതം’ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. േബാക് േസാഫീസ് ഹിറ്റായ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ ചിത്രം ‘ഞാൻ

േമരിക്കുട്ടി’യും അേത വർഷം പുറത്തിറങ്ങി. ലിംഗമാറ്റം നടത്തി പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആയി മാ

റിയ ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽസി�ന്റ കഥയാണ് രണ്ടുസിനിമകളിലും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാ

ത്തുക്കുട്ടി േമരിക്കുട്ടിയായി മാറുകയാണ് ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടിയിൽ’ ‘ഇരട്ടജീവിത’ത്തി�ലആമിന

അദ്രുമാനായി ജീവിതംനയിക്കുകയാണ്. ‘ട്രാൻസ് പക്ഷത്തുനില്ക്കുന്നസിനിമ’എന്നവാദേത്താ

�ടയാണ് ഈ രണ്ടുസിനിമകളും പുറത്തിറങ്ങിയത്. വിമർശനാത്മകമായും ആധികാരികമാ

യുംഈ വാദ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്യുകയാണ്ഈപ്രബന്ധത്തിൽ. ഒേര വിഷയം �കകാ

ര്യം �ചയ്യുന്ന രണ്ടുസിനിമകൾ പുലർത്തുന്നവ്യത്യസ്തങ്ങളായസമീപനരീതികൾ, �ശലികൾ

എന്നിവ ക�ണ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽസി�ന്റ ജീവിത�ത്തഎങ്ങ�നയാണ്

രണ്ടുസിനിമകളുംആവിഷ്കരിച്ച�തന്ന് പരിേശാധിക്കുന്നു. പ്രേമയം, കഥാപാത്രനിർമ്മിതി, സം

ഭാഷണം, ബിംബങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിേശാധിച്ച് സിനിമക�ള വിശകലനത്തിന് വിേധയമാ

ക്കുന്നു.

1 ഇരട്ടജീവിതം

സുേരഷ് നാരായണൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച സിനിമയാണ് 2018-ൽ പുറത്തിറ

ങ്ങിയ ‘ഇരട്ടജീവിതം’. കച്ചവട സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നുമാറി, താരനിരയു�ട അകമ്പടി

യില്ലാ�ത സമാന്തര സിനിമാ പ്രദർശനരീതി അവലംബിച്ചാണ് ഇരട്ടജീവിതം തിരശ്ശീലയിൽ

എത്തിയത്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ േകരളത്തിൽ ഇരട്ടജീവിതത്തി�ന്റ നൂറു പ്രദർശനങ്ങൾ

സ്വതന്ത്രസിനിമാ പ്രദർശന�ശലിയിൽ നടത്തുകഎന്നതാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരു�ട

ലക്ഷ്യം. അഹമ്മദ് �മായിനുദ്ദീ�ന്റ ‘ഇരട്ടജീവിതം’ എന്ന കഥയിൽ നിന്ന് ചില അംശങ്ങൾ

സിനിമയ്ക്കായി സുേരഷ് നാരായണൻസ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2 �പണ്ണുടലി�ലആണുംആണുടലി�ല �പണ്ണും

രണ്ടു �പൺകുട്ടികളു�ട സൗഹൃദത്തിലൂ�ട സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നു. �സനുവും ആമിനയും.

�സനുവി�ന്റ ഉറ്റസുഹൃത്തുംകാവലാളു�മാ�ക്കയാണ്ആമിന. കൗമാരദശയിൽആമിന നാ

ടുവിട്ടു േപാകുന്നു. ഇതിനി�ട �സനു വിവാഹിതയാകുന്നു. നാടുവിട്ടുേപായ ആമിന, അദ്രുമാ

നായി വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം സ്വന്തം നാട്ടിേലക്കു തിരി�ച്ചത്തുകയാണ്. നാടുവിട്ടു േപാകുംമുമ്പ്

ആമിനയിൽ പുരുഷത്വം ഉ�ണ്ടന്ന് വീട്ടുകാർേക്കാ നാട്ടുകാർേക്കാ ഉറ്റസുഹൃത്തായ �സനു
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വിനുേപാലുേമാ അറിയില്ലായിരുന്നു. ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വലായി (Female to Male) ത�ന്റ ഗ്രാമ

ത്തിൽ തിരി�ച്ചത്തുന്ന അദ്രുമാൻ േനരിേടണ്ടിവരുന്ന �വല്ലുവിളികളും സംഘർഷങ്ങളും അവ

�ന്റ ചുറ്റിലും ജീവിക്കുന്നവരു�ട കഥയുമാണ് ‘ഇരട്ടജീവിത’ത്തിലൂ�ട സുേരഷ് നാരായണൻ

വരച്ചിടുന്നത്. തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതികരായ, മത്സ്യബന്ധനം ഉപജീവനമാക്കിയ ആളുകൾ

ജീവിക്കുന്ന ഒരു കടേലാര ഗ്രാമമാണ് പശ്ചാത്തലം.

3 സൂക്ഷ്മമായ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതി

സ്ത്രീസ്വത്വത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷസ്വത്വം തിര�ഞ്ഞടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ത�ന്റ നിലനില്പിനായി,

അതിജീവനത്തിനായി, �പാരുതുന്നു. മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ഒരുപാട് �വല്ലുവിളി

കൾ അദ്രുമാൻ േനരിടുന്നുണ്ട്. ‘ആത്മജ’യാണ് ആമിന-അദ്രുമാൻ കഥാപാത്രങ്ങളു�ട കൗ

മാരകാലം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. �പണ്ണുടലിൽ ആമിന േനരിടുന്ന ആശയകുഴപ്പങ്ങളും,

പുരുഷനായി മാറാനുള്ളഅവളു�ട താത്പര്യവും പല ദൃശ്യബിംബങ്ങളിലൂ�ട അവതരിപ്പിച്ചിരി

ക്കുന്നു.

ആമിനയു�ട ഉറ്റസുഹൃത്തായ�സനു, നാടുവിട്ടുേപായ കൂട്ടുകാരി�യ വർഷങ്ങൾക്കു േശ

ഷം പുരുഷരൂപത്തിൽകണ്ടേപ്പാൾആദ്യംഅത്ഭുത�പ്പടുകയും പി�ന്നകാര്യത്തി�ന്റ ഗൗരവം

മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്രുമാ�നകാണാൻ,സംസാരിക്കാൻ�സനുആഗ്രഹിക്കു

ന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബത്തി�ന്റ വിലക്ക് അവ�ള പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ആമിന അദ്രുമാ

നായേപ്പാൾ �സനുവിന് അവ�ന/�ള കാണാൻ വിലക്കു വരുന്നു. �പൺ-ആൺസൗഹൃദ

ത്തിനുേമലുള്ളസദാചാര േബാധത്തി�ന്റഅദൃശ്യമായ വിലക്കാണ് ഇത്.

‘ഹാജിയാർ’എന്നകഥാപാത്രം ത�ന്റ ‘�ലംഗിക’ആധിപത്യത്തി�ന്റ ഭാഗമായി േഭാഗ

ത്തിനായിഅദ്രുമാ�നസമീപിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു. അയാ�ള ചവിട്ടിവീഴ്ത്തി സ�ധര്യംഅദ്രുമാൻ

ത�ന്റ ജീവിതത്തിേലക്കു േപാകുന്നുണ്ട്. �സനുവി�ന്റ ഭർത്താവ്, അദ്രുമാ�ന്റ ഉമ്മ,ബാല്യകാ

ലസുഹൃത്ത് �ഫസൽ, പുഷ്പ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂ�ട ട്രാൻസ് വിഭാഗങ്ങേളാടുള്ള സമൂ

ഹത്തി�ന്റ മേനാഭാവം അവതരിപ്പിക്കാൻസംവിധായകന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4 സംഭാഷണങ്ങളിലൂ�ട ‘ഇരട്ടജീവിത’�ത്ത വായിക്കുേമ്പാൾ

“അേപ്പാേഴക്കും ആണും �പണ്ണുമായി മുറിഞ്ഞുേപായിേല്ല നമ്മൾ” എന്ന് �സനു അദ്രുമാ

േനാട് പറയുന്നു. ‘ജൻഡർ ന്യൂട്രൽ’ ആയ, മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഊന്നിയ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തി

�ന്റ ആവശ്യകത, അത് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഉട�ലടുക്കുന്ന അതിരുകൾ, വിഭജനങ്ങൾ,

േശ്രണീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒ�രാറ്റ ഡയേലാഗിലൂ�ട വിവരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ.

“ഞാൻ കാണാത്തഎന്ത് ശൂരതയാടാ നിന�ക്കാ�ക്ക ഉള്ളത്” എന്ന േചാദ്യത്തിലൂ�ട പുഷ്പ

എന്ന ശക്തയായ സ്ത്രീകഥാപാത്രം രാത്രിഞ്ചരന്മാരു�ട വായടപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷാധിപത്യ

േത്താടുള്ള േചാദ്യമാണത്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും �ലംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും തുല്യരാണ് എന്ന്

മനസ്സിലാേക്കണ്ടിടത്ത്, പുരുഷനാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽഎന്നചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന,

ഒരു വിഭാഗം ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി�യ അവേഹളിക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷാധി

കാരത്തിൽഊന്നിയ സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതി നല്കിേപ്പാന്നആനുകൂല്യങ്ങൾഅനുഭവിക്കുന്നവ
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�ര േചാദ്യം�ചയ്യുകയാണ് ആ ഡയേലാഗിലൂ�ട പുഷ്പ. ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽ ആയ അദ്രുമാ�ന

ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവർ�ക്കതി�രയുള്ള വിമർശനമാണത്. “ഓ�ന ഞാൻ ഇനി

േമാേളന്നു വിളിക്കേണാ േമാേനന്നു വിളിക്കേണാ” എന്ന് ശങ്കിക്കുകയാണ് അദ്രുമാ�ന്റ ഉമ്മ.

എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്ക�പ്പടുക എന്നത് ത�ന്നയാണ് ട്രാൻസ് സമൂഹം േനരിടുന്ന �വല്ലു

വിളി.

5 സാമൂഹ്യനിർമ്മിതിയായ ലിംഗപദവി/ലിംഗേബാധം

ലിംഗപദവി ഒരു �പർേഫാർമാറ്റീവ് (Performative) സംവർഗ്ഗം ആ�ണന്നാണ് ജൂഡി

ത്ത് ബട്ട് ലറു�ട വാദം. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയു�ട ലിംഗസ്വത്വം (Gender

identity) �പർേഫാർമിറ്റിയും േറാൾ േപ്ലയിങ് ആണ് എന്നതാണ്. ആവർത്തിക്കുക എന്ന

ത് (repetition) ഇതിൽ ഏ�റ പ്രധാനമാണ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള അവതരണത്തിലൂ�ടയാണ്

വ്യക്തിക്ക് �കട്ടുറപ്പുള്ളസ്വത്വം (coherent identity) േനടി�യടുക്കുന്നതായ േതാന്നലുണ്ടാവു

ന്നത്. ഒരു സംസ്കാരം അതി�ല അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന�തേന്താ അത് ആവർ

ത്തനത്തിലൂ�ട സ്ഥാപി�ച്ചടുക്കാനാണ് പ്രാമുഖ്യമുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം �ലംഗിക �പരുമാറ്റം

(Sexual behaviour) നിയന്ത്രണ വിേധയമാകുന്നതിലൂ�ട ശ്രമിക്കുന്നത്. ജൻഡർ േറാൾ

(Gender role) എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് �നസർഗികമായി ഉണ്ടാവുന്നേതാ സ്വയം തിര

�ഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയുന്നേതാ അല്ല. മറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ സാംസ്കാരിക വ്യവഹാരങ്ങളു�ട

നിർമ്മിക്ക�പ്പടുന്നതാണ് (സത്യൻ, എം., ‘ലിംഗപദവിയും അധികാരവും’, 2017). അദ്രുമാനാകു

ന്നആമിനയ്ക്ക് ത�ന്റപുരുഷസ്വത്വം ഉറപ്പാക്കാൻബീഡിവലിക്കുകയും മുണ്ടു മടക്കിക്കുത്തുകയും

�ചേയ്യണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീസ്വത്വത്തി�ന്റപ്രേത്യകതകളായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നചിലപ്രേത്യ

കതകൾ �സനുവിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു (കടലിേനാടുള്ള േപടി, വഴക്ക്-തല്ലുകൂടൽ എന്നിവ

േയാടുള്ള അനിഷ്ടം, �മലാഞ്ചിേയാട് �സനു കാണിക്കുന്ന ഇഷ്ടം). കുട്ടിക്കാലത്ത് ആമിന

ആൺകുട്ടിക�ളാ�ടാപ്പം ഫുട്േബാൾ കളിക്കുേമ്പാൾ അവളു�ട കൂട്ടുകാരികൾ മാറിയിരുന്ന്

കളികാണുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്. �പൺകുട്ടികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം �സക്കിൾ ഓടി

ക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ആമിനയാണ്. കടലിേലക്ക് േതാണിയിൽ �സനുവി�ന കൂട്ടി തുഴഞ്ഞു

േപാകുന്നുണ്ട് ആമിന. ഇത്തരത്തിൽ പല ബിംബങ്ങളിലൂ�ട സംവിധായകൻ േപ്രക്ഷകേരാട്

സംവദിക്കുന്നു.

6 ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി

രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സിനിമയാണ് ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’. ജയ

സൂര്യയാണ് പ്രധാനകഥാപാത്രമായ േമരിക്കുട്ടി�യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2018-�ല ഹിറ്റുചിത്ര

ങ്ങളിൽ ഒന്നായി ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’ മാറി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും ഏ�റ സജീ

വമായചർച്ചകൾഈസിനിമ�യസംബന്ധിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ട്രാൻസ് പക്ഷത്ത്നില്ക്കുന്ന

സിനിമ എന്നപൂർണ്ണതയിേലക്ക് ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’ എന്നസിനിമ വായിക്ക�പ്പട്ടു.
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7 പ്രേമയത്തിൽ ചർച്ച �ചയ്യ�പ്പടുന്ന ‘ട്രാൻസ് ’ പ്രശ്നങ്ങൾ

ട്രാൻസ് സ്വത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽഎല്ലാവരാലും നിന്ദിക്ക�പ്പട്ട് അപഹാസങ്ങൾ േകട്ട്

ജീവിതം �വല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാവുേമ്പാഴും സ�ധര്യം മുേന്നാട്ട് കുതിക്കുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിലൂ�ടയുംഅറിവിലൂ�ടയുംഇച്ഛാശക്തിേയാ�ടത�ന്റലക്ഷ്യം േനടി�യടുക്കുന്നട്രാൻസ് �സ

ക്ഷ്വലായ േമരിക്കുട്ടിയു�ട കഥയാണ് ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’. ബാംഗ്ലൂരി�ല വിേപ്രാ കമ്പനിയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്ന േജാലി ഉേപക്ഷിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിേലക്ക് തിരി�ക�യത്തുകയാണ് േമരി. ത�ന്ന

അവഗണിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ, സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ തലകുനിക്കാ�ത സ്വയംപര്യാ

പ്തതേനടി ജീവിക്കാനാണ് േമരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവി�ട സമൂഹം വില്ലൻേവഷത്തിൽ വരു

ന്നു. അധികാരത്തി�ന്റ പലരൂപങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ അരികുവത്കരിക്ക�പ്പടുന്നവരു�ട മുക

ളിൽചവിട്ടിയാണ് നില്ക്കുന്നത്. ഫൂേക്കാപ്രതിപാദിക്കുന്നനിയമാധിഷ്ഠിതഅധികാരവുംജീവിത

ത്തിനുേമലുള്ളഅധികാരവുംഇവി�ടപ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിേരാധനം, ശിക്ഷഎന്നിങ്ങ�നയുള്ള

രീതികളിലാണ് നിയമാധിഷ്ഠിതഅധികാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിയമം, േപാലീസ് തുടങ്ങിയ

ഔേദ്യാഗികസ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയു�ട അധികാരേകന്ദ്രങ്ങൾ. േജാജു േജാർജ് അവതരി

പ്പിക്കുന്നസബ്ഇൻ�സ്പക്ടർകഥാപാത്രം, ഇതി�നാരുഉദാഹരണമാണ്. േമരിക്കുട്ടി�യകള്ള

േക്കസിൽകുടുക്കുന്ന,�ലംഗികച്ചുവേയാ�ട േനാക്കുന്ന,അശ്ലീലം പറയുന്ന, മർദ്ദിക്കുന്നഅധി

കാരരൂപം. ശിക്ഷണം, �ജവരാഷ്ട്രീയ നിർവ്വഹണം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള രൂപത്തിൽ വരുന്ന

ജീവിതത്തിനുേമലുള്ള അധികാരരൂപങ്ങളുണ്ട്. മാനകങ്ങൾ രൂപ�പ്പടുത്തുകയാണ് ഇതി�ന്റ

രീതി. മാനകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തി�യ ക്രമ�പ്പടുത്താനാണ് ഈ സമൂഹം അധികാരപ്ര

േയാഗംനടത്തുന്നത്. സ്ത്രീസ്വത്വം �ചറുപ്പത്തിൽമാത്തുക്കുട്ടിപ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾഅവ�നഅടി

ക്കുന്ന, വഴക്കു പറയുന്നഅച്ഛൻ. �പാട്ടും സാരിയും വലി�ച്ചറിഞ്ഞ് നീ�യാരാണാ�ണന്ന് നി

രന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പിതാവ്. സമൂഹത്തി�ല സദാചാരസംരക്ഷകരു�ട കുപ്പാ

യമിട്ട് കടന്നുവരുന്നവരും േമരിക്കുട്ടിക്കുേമൽ അധികാരപ്രേയാഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. േപാലീസ്

സബ് ഇൻ�സ്പക്ടറായി േമരിക്കുട്ടി ജീവിതത്തിനുമുമ്പിൽ വിജയിയായി മാറുന്നുണ്ട്. മാത്തുക്കുട്ടി

േമരിക്കുട്ടിയായി മാറുേമ്പാൾ കഥാപാത്ര�ത്ത പൂർണ്ണതയിേലക്ക് എത്തിക്കാൻ നടനു സാധി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് േമരിക്കുട്ടിയു�ട വിജയത്തിനു പ്രധാനകാരണം. അറിവിലൂ�ടയാ

ണ് അവൾ മുേന്നറുന്നത്. ത�ന്റഅനുവാദമില്ലാ�ത ശരീരത്തിൽ �താടുന്നവർക്കുമുമ്പിൽ ചൂളി

േപ്പാവുന്നില്ല േമരിക്കുട്ടി. മാത്രമല്ല, അതി�ന കൃത്യമായി പ്രതിേരാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. വീണുേപാകു

ന്നഘട്ടങ്ങളി�ലാ�ക്കയും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

8 വില്ലനാകുന്നസമൂഹം

“േസ്നഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല �ധര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കാൻ” എന്ന് കുറ്റേബാധേത്താ�ട

സിനിമയു�ട അന്ത്യത്തിൽ േമരിയു�ട അപ്പൻ പറയുന്നുണ്ട്. സമൂഹ�ത്തയാണ് അയാൾ ഭയ

ക്കുന്നത്. ത�ന്റ വിവാഹത്തിനു േമരിക്കുട്ടി തടസ്സമാകും എന്നു കരുതുേമ്പാഴാണ് സേഹാദരി

പരുഷമായി കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് േമരി�യ അകറ്റുന്നത്. �വകാരികമായ പല രംഗങ്ങ

ളിലൂ�ട ഇവ�ര നേമ്മാട് േചർത്തുപിടിക്കാനാണ് സിനിമആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നത്. “സ്വത്തിനും

പണത്തിനു�മാ�ക്കയപ്പുറത്ത് മാത്തുക്കുട്ടി എന്നുവിളിച്ച മാതാപിതാക്കൾഎ�ന്ന�യാന്ന് േമ
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രിക്കുട്ടി”എന്ന് വിളിക്കണംഎന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ‘അംഗീകരിക്കുക’എന്നതാണ്പ്രശ്നം. ആൺ-

�പൺേപാ�ലസ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി ട്രാൻസ്സമൂഹ�ത്തേനാക്കികാണുക, േചർത്തുപി

ടിക്കുകഎന്നതുത�ന്നയാണ് ഇവി�ട വായി�ച്ചടുക്കാൻസാധിക്കുക.

9 േമരിക്കുട്ടി അവേശഷിപ്പിക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾ

പൂർണ്ണമായി ട്രാൻസ് സമൂഹേത്താട് േചർന്നുനില്ക്കുന്നുഎന്നവാദം നിലനില്ക്കുേമ്പാഴും ചില സം

ശയങ്ങൾ ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’യിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ചില യുക്തിഭംഗങ്ങൾ കടന്നുകൂടുന്നുണ്ട്.

സിനിമയിൽ േപാലീസ് കഥാപാത്രം (േജാജു േജാർജ്ജ്) ട്രാൻസ് േഫാബിക് ആണ്. ക്രി

മിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. േമരിക്കുട്ടി സബ് ഇൻസ് �പക് ടറായി േപാലീസ് േസനയിൽ

വരുന്നത് അയാൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവുന്നില്ല. േമരിക്കുട്ടിയു�ട കരിയറി�ന തകർക്കാൻ

അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ട്രാൻസ് പക്ഷത്ത് നില�കാള്ളുന്ന സുരാജ്

�വഞ്ഞാറമൂട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കളക് ടർ കഥാപാത്രം േപാലീസ് ഓഫീസേറാട് ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു—“ആണും �പണ്ണും �കട്ടവർ ഒരുപാടുേപർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ത�ന്നയുണ്ടേല്ലാ”

എന്ന ഡയേലാഗ് സിനിമയിലുടനീളം സംവിധായകൻ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനു വിരു

ദ്ധമാണ്. േമരിക്കുട്ടി�യ ട്രാൻസ്ജൻഡ�റന്ന് വക്കീൽ (സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ) വിളിക്കുേമ്പാൾ

താൻ ട്രാൻസ്ജന്ററല്ല, ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽആണ് എന്ന് േമരിക്കുട്ടി തിരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ

പിന്നീട് കലക് ടർ, പി.എസ്.സി. േകാച്ചിങ്ങ് �സന്ററി�ല അധ്യാപകനും ഒ�ക്ക േമരി�യ

Transgender ആയാണ് അഭിസംേബാധന �ചയ്യുന്നത്. ആദ്യ ട്രാൻസ്ജന്ററർ സബ് ഇൻ

സ് �പക് ടറായി േമരി അറിയ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ സിനിമ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന ട്രാൻ

സ് വുമൺആണ് േമരി. ആധാർകാർഡിൽ ‘ഫീ�മയിൽ’ എന്നാണ് േരഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന

ത്. ഇത്തരത്തിൽ ചില മുഴച്ചുനില്ക്കലുകൾസിനിമയിൽ കാണാം.

10 ഉപസംഹാരം

‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’ കച്ചവടസിനിമാവിഭാഗത്തിൽ�പ്പടുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നവിപണിമൂല്യം,

ജനപ്രിയ സംസ്കാരേചരുവകൾ എന്നിവ�യപ്പററി സംവിധായകന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്.

അത് പ്രധാനകഥാപാത്രത്തി�ന്റ �തര�ഞ്ഞടുപ്പ്, �താലിയു�ട നിറം, താരമൂല്യം, കഥപറച്ചി

ലി�ന്റ രീതി, വിപണനതന്ത്രം എന്നിവയിൽ അത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ചില ന്യൂനതകൾ

ക�ണ്ടത്താ�മങ്കിലും വാർപ്പുമാതൃകക�ള �പാളി�ച്ചഴുതാൻ ‘ഞാൻ േമരിക്കുട്ടി’ക്ക് കഴിയുന്നു

ണ്ട്. ട്രാൻസ് പക്ഷത്ത് നില�കാള്ളുന്ന സിനിമ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ ആവശ്യമാണ്. ആ നില

യിൽചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കംകുറിക്കാൻ േമരിക്കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. �പാതുസമൂഹത്തി�ന്റ

ട്രാൻസ് സമൂഹേത്താടുള്ള �പരുമാറ്റവും മറ്റും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണും

�പണ്ണും �കട്ടവർ, വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നവർ, തുണി�പാക്കി കാണിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങ�ന

അവ�ര അധിേക്ഷപിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാേക്കണ്ട പല കാര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ ചർച്ച�ചയ്യ

�പ്പടുന്നു. മികച്ച പദവികളി�ലത്താൻ, വിദ്യാഭ്യാസം േനടാൻ എല്ലാം അവർക്കും തുല്യ അവ

കാശം ഉണ്ട്. ഈആശയം േപ്രക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ സിനിമ വിജയിച്ചു. ‘േമരിക്കുട്ടി’

എന്ന കഥാപാത്ര�ത്തവ്യക്തിത്വമുള്ളവളായി, മാതൃകയായി രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർഅവതരിപ്പിച്ചു.
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അരികുവത്കരിക്ക�പ്പടുന്നഈവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഏകആശ്രയം വിദ്യാഭ്യാ

സമാണ്. േമരിക്കുട്ടിക്ക് പള്ളിയിൽനിന്നും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നു�മാ�ക്ക സഹായവും, പി

ന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ‘ഇരട്ടജീവിത’ത്തി�ല അദ്രുമാൻ നിസ്സഹായനാണ്. സാ

ധാരണക്കാരനാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമില്ല. അത്തരത്തിൽ താ�ഴക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന

ട്രാൻസ് �സക്ഷ്വൽ വിഭാഗക്കാരു�ട അവസ്ഥയിേലക്കാണ് ‘ഇരട്ടജീവിതം’ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.

എ�ന്തങ്കിലും ഒരു േജാലി �ചയ്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നില്ക്കാനാണ് അദ്രുമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

രസക്കൂട്ടുകൾക്കപ്പുറം നിസ്സഹായതയു�ട, അവഗണനയു�ട, രൂക്ഷത ‘ഇരട്ടജീവിത’ത്തിൽ കൂ

റച്ചുകൂ�ട ശക്തമാണ്. അതിജീവനമാണ് പ്രശ്നം. അത് േമരിക്കുട്ടിക്കും അദ്രുമാനും വ്യത്യസ്തമാ

ണ്. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലവുമാണ് ഇരുവർക്കുമുന്നിലുമുള്ളത്. ട്രാൻസ്പ്രണയ

വും, ജീവിതവും, �ലംഗികതയു�മാ�ക്ക ഇനിയുമിനിയും മലയാള സിനിമാേലാകത്ത് ചർച്ച

�ചയ്യ�പ്പേടണ്ടതുണ്ട്.

കുറിപ്പുകൾ

തായമ്മനിർവ്വാൺ: പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ളലിംഗമാറ്റം നടത്തുന്നരീതി. ലിംഗവൃഷണങ്ങൾേഛ

ദിക്കുന്നഅനുഷ്ഠാനം.

ട്രാൻേസ്ഫാബിയ: ട്രാൻസ്ജന്ററുകളു�ട യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാ�ത മുൻവിധിക

േളാടുകൂടി അവ�ര സമീപിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയമാണ് ട്രാൻേസ്ഫാബിയ.
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പടപ്പാട്ടുകളു�ട �പരുമ

രേമഷ്, വി. �ക.

മലയാളവിഭാഗം, േകാേളജ് ഓഫ് അ�പ്ലഡ് സയൻസസ്, മുതുവല്ലൂർ, �കാേണ്ടാട്ടി

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ദ്വയങ്ങളാണ് പ്രണയവും േപാരും. ഒരുപേക്ഷ,

ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങേളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ സർഗ്ഗവ്യവഹാരങ്ങളി�ല സിംഹഭാഗവും

അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. മണ്ണിനും �പണ്ണിനും േവണ്ടിയുള്ള േപാരാട്ടങ്ങളാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങളു

�ട പതനാഭ്യുദയങ്ങൾക്കു വഴി�തളിച്ച�തന്നത് ഒരു ചരിത്രസത്യമാണ്. ഇലിയഡ്, ഒഡീസ്സി

എന്നീ പാശ്ചാത്യകാവ്യങ്ങളും രാമായണം, മഹാഭാരതം എന്നീ പൗരസ്ത്യകാവ്യങ്ങളും ഈ

വസ്തുതയ്ക്ക് ഒരുേപാ�ല പിൻബലം നല്കുന്നു. രാമചരിതകാരൻ വാല്മീകിയു�ട യുദ്ധകാണ്ഡ�ത്ത

മാത്രം അവലംബിച്ചത് ഊഴിയിൽ �ചറിയവരിേലയ്ക്ക് വീരരസം പ്രദാനം�ചയ്ത് കർേമ്മാത്സുക

രാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. കണ്ണശ്ശൻമാരു�ട വർണ്ണനകൾഅതീവ ഹൃദ്യമാകുന്നതും, എഴുത്തച്ഛ

�ന്റ ഭാഷ കൂടുതൽചടുലത�കവരിക്കുന്നതും യുദ്ധരംഗങ്ങൾവർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ ത�ന്ന. ഇപ്ര

കാരം സവർണ്ണസംസ്കൃതിയു�ട ഭാഗമായി ഏ�റ ഉദ്േഘാഷിക്ക�പ്പട്ട യുദ്ധകാവ്യങ്ങൾ ഒരു

സമാന്തരശാഖയായി േകരളേദശത്ത് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച അറബി-മലയാള ഭാഷയിേലയ്ക്കുകൂടി

സംക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതി�ന്റ പരിണതഫലമായാണ് പടപ്പാട്ടുകൾ പിറവി�യടുക്കുന്നത്.

േകരള മുസ്ലിങ്ങളു�ടഗ്രന്ഥഭാഷയായിരുന്നഅറബിമലയാളത്തിൽപാട്ടുകൾഎന്നേപരി

ലാണ് കാവ്യരൂപങ്ങൾപുകൾ�പറ്റത്. �സന്യ�ത്തക്കുറിയ്ക്കുന്നപടയും, കവിത�യകുറിക്കുന്ന

പാട്ടും േചർന്ന് ‘പടപ്പാട്ട് ’എന്നസംജ്ഞഉട�ലടുത്തു. പടപ്പാട്ടുക�ളഅവയു�ടആശയസ്വീകാ

ര്യത,ആഖ്യാനരീതിഎന്നിവയനുസരിച്ച് പ്രധാനമായുംഅഞ്ചുവിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം.

ഒന്ന് ഇസ്ലാമി�ല നാേടാടിക്കഥകളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. ഇവയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായആധി

കാരികതയില്ല. ഇസ്ലാംമതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട �കട്ടുകഥക�ള പാടിപ്പുകഴ്ത്തുക മാത്രമാണിവയു

�ട ലക്ഷ്യം. മ�റ്റാന്ന് ഇസ്ലാമികചരിത്ര വികസ്വരതയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. ഇസ്ലാമി�ന്റ

ആദ്യനാളുകൾ, മുൻകാലയുദ്ധങ്ങൾഎന്നിവയാണ് ഇവയി�ലപ്രേമയം. ഇനി�യാരുവിഭാഗം

ശുദ്ധമായ സാങ്കല്പികകഥകളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. കവികളു�ട േകവലം മേനാവ്യാപാ

രങ്ങളിൽനിന്നും പിറവി�യടുക്കുന്ന ഇവയിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഏത് ആശയവും ഉൾ�ക്കാണ്ടിരി

ക്കും. അനന്തരം മാപ്പിളചരിത്രവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട യുദ്ധകാവ്യങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. സംഭവക



156 �ചങ്ങഴി 1:1, ജനുവരി–ജൂൺ 2019

ഥക�ള പുരസ്കരിക്കുന്ന ഇവയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുേടേയാ രക്തസാക്ഷികളുേടേയാ വീരാ

പദാനങ്ങളാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുക. ഒപ്പം അലൗകികജീവജാലങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളായി

അണിനിരക്കുന്ന മ�റ്റാരു വിഭാഗവും പടപ്പാട്ടുകളിലുൾ�പ്പടുന്നു.

മുദ്രണശാലകൾ രൂപം�കാള്ളുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന ക�യ്യഴുത്തുപ്രതികളായി പടപ്പാട്ടുകൾ

പിറവി�യടുത്തിരുന്നു. കണ്ടുകിട്ടാത്തവയും കാലാന്തരത്തിൽ�കേമാശം വന്നവയുംഅവയി

ലുൾ�പ്പടുന്നു. ആയതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത കൃതി�യ ആദ്യ യുദ്ധകാവ്യ�മന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന

തിൽ ഔചിത്യമില്ല. പ്രാചീനയുദ്ധകാവ്യങ്ങളിൽ ശ്രേദ്ധയമായ രണ്ടു രചനകളാണ് തബൂക്ക്

പടപ്പാട്ടും ഖന്തക്ക് പടപ്പാട്ടും. ഹിജ്റ 1200-�ന്റ (എ.ഡി. 1786) മധ്യേത്താ�ടയാണ് ഈ രണ്ടു

കൃതികളും പുറത്തിറങ്ങിയത്. തബൂക്ക് എന്നത് സൗദി അേറബ്യയു�ട വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ

ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന പ്രേദശമാണ്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ േറാമിനു കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന

�ബസേന്റയ്ൻ (Byzantine) സാമ്രാജ്യത്തി�നതി�ര പടനയിച്ച് പ്രവാചകൻനടത്തിയതാ

യി പറയ�പ്പടുന്ന യുദ്ധമാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം. അബ്ബാസി�ന്റ സമരവീര്യം കൃതിയിൽ നിറഞ്ഞു

നില്ക്കുന്നു. �പാന്നാനിസ്വേദശിയായനൂറുദ്ദീ�നയാണ്ഈരണ്ടുപടപ്പാട്ടുകളുേടയുംകർത്താവാ

യി ഗണിച്ചുേപാരുന്നത്. സമാനമായി േകാഴിേക്കാട് സ്വേദശിയായ മുഹ്യിദ്ദീൻ സാഹിബി�ന്റ

വലിയ ജിൻപടയും മുഹ്യിദ്ദീൻ ബുനുബാവയാൽ വിരചിതമായ �ചറിയ ജിൻപടപ്പാട്ടും പ്രാചീ

നയുദ്ധകാവ്യങ്ങളു�ട ഗണത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. ചരിത്രപരമായ ആധികാരികതയില്ലാത്ത ഈ

രണ്ടു കൃതികളിലും സഹാബിയായ അലി ജിന്നുകളുമായി നടത്തുന്ന സാങ്കല്പിക സമരചരിത്ര

മാണ് ആേലഖനം �ചയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാശിതമായ പഴയ യസീദ്പടപ്പാട്ടിലും അലി�യ

മഹത്വവത്കരിക്കുന്നതുകാണാം. ശിയാവീക്ഷണം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നആദ്യമഹാകാവ്യ�മന്നപ്ര

േത്യകതയും ഇതിനുണ്ട്.

പ്രാചീന യുദ്ധകാവ്യങ്ങളു�ട ഗണത്തിൽ�പ്പടുന്നതും, പില്ക്കാലകവികൾ�ക്കല്ലാം മാർഗ്ഗ

ദർശിയുമായ്ത്തീർന്ന മൗലികമായ കൃതിയാണ് സഖൂം പടപ്പാട്ട്. ഇസ്ലാമി�ല ഒരു നാേടാടിക്ക

ഥ�യ പുരസ്കരിക്കുന്ന ഈ കൃതി കിതാബുൽമഗാസി എന്ന ഗ്രന്ഥ�ത്ത ഉപജീവിച്ച് അറബി

ത്തമിഴിലിൽ വരി�ശ മുഹ്യിദ്ദീൻ പുലവർ രചിച്ച ‘സഖൂം പ�ടേപ്പാർ’ എന്ന കാവ്യത്തി�ന്റ

അറബിമലയാള വിവർത്തനമാണ്. എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരികളുള്ള അറബിത്തമിഴി�ലഈ

മഹത്തായ യുദ്ധകാവ്യം 1848-ലാണ് അറബിമലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

‘കാലം കഴിഞ്ഞ് ഉമർ ഫുടി�ഫടുേമ്പാൾ

കലിമ ലിസാൻഅദിൽബസങ്ങീടള്ളാ-

ഫാലം സിറാത്തുമ്മൽകടത്തിബിട്ട്-

ഫദവി ലിഖാ കാമാൻ തുണ �ചയ്അള്ളാ’

എന്ന ഫലശ്രുതിയനുസരിച്ച് രചയിതാവ് ഏേതാ ഉമർ ആ�ണന്നും, മതപരമായ ദൗത്യനിർ

വഹണമാണ് കാവ്യരചനയ്ക്ക് അവലംബ�മന്നും വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. ഉമർ എന്ന പദം പ്രാ

യ�ത്തക്കുറിക്കുന്നതാ�ണന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും, മതപണ്ഡിതനും കായൽപട്ടണം

സ്വേദശിയുമായ ഉമർആലിം ലബ്ബയാണ് സഖൂം പടപ്പാട്ടി�ന്റ രചയിതാ�വന്നഅഭിപ്രായത്തി

നാണ് കൂടുതൽസ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്.
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ഇറാഖി�ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സഖൂമി�നതി�ര പ്രവാചകൻ നടത്തിയതായി

പറയ�പ്പടുന്ന പടേയാട്ടത്തി�ന്റ കഥയാണ് സഖൂംപടപ്പാട്ടിൽ അനാവരണം �ചയ്തിരിക്കു

ന്നത്. അല്ലാഹുവി�ന്റ നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് തിരുനബി സഖൂമി�ന ഇസ്ലാമിേലയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു.

നിർേദ്ദശം പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയ സഖൂം പ്രവാചക�നതി�ര പടനയിച്ചു. ത�ന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും

ഒേട്ട�റ വീരേയാദ്ധാക്കൾ പടക്കളത്തിൽ പരാജിതരായി ഇസ്ലാം സ്വീകരി�ച്ചങ്കിലും കീഴ്�പ്പ

ടാൻ സഖൂം തയ്യാറായില്ല. വർദ്ധിതവീര്യനായി േപാരാടി�ക്കാണ്ടിരു�ന്നങ്കിലും സഖൂമി�ന്റ

�സന്യം നിഷ്കാസനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു. ഭയപരവശനായ സഖൂം ഒടുവിൽ യുദ്ധമവ

സാനിപ്പിച്ച് പ്രവാചകസവിധത്തി�ലത്തി ശഹാദത്ത് കലിമ�ചാല്ലി ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു.

തുടർന്ന് നബിയുേടയും സഹാബികളുേടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സഖൂമി�ന്റ പുത്രി സൗജത്തും

പുതുവിശ്വാസി സുനാഫീലും വിവാഹിതരാകുന്നേതാ�ട സഖൂംപടപ്പാട്ട് ശുഭപര്യവസായിയായി

ത്തീരുന്നു.

ഇസ്ലാമികചരിത്രത്തി�ലവി�ടയും പരാമർശിക്ക�പ്പടാത്ത ഈ പടപ്പാട്ട് േകവലം സാ

ങ്കല്പികമായ ഒരു കാവ്യമാണ്. അനിസ്ലാമിക ശക്തിക്കുേമൽ ഇസ്ലാമികശക്തി േനടിയ

ധീരമായ വിജയമാണ് കാവ്യം ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നത്. ഹസ്രത്ത് അലിയു�ട വീരസാഹസി

കതകൾ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നസഖൂംപടപ്പാട്ട് മറ്റു പ്രാചീനകൃതിക�ളേപ്പാ�ല ത�ന്നശിയാസങ്കല്പ

േത്തയും ഊട്ടിഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാഖിൽ നടന്നതായി പറയ�പ്പടുന്ന യുദ്ധ�ത്ത

ഭാരതീയപശ്ചാത്തലത്തിേലയ്ക്ക് പറിച്ചുനടാനുള്ള ശ്രമവും കവി അവലംബിച്ചതായി കാണാം.

പ്രാചീന മാപ്പിള മഹാകാവ്യങ്ങളി�ലാന്നായഈ കൃതി ആധുനിക യുദ്ധകാവ്യങ്ങൾ�ക്കല്ലാം

പ്രേചാദനമായി വർത്തിച്ചതിനാൽ ‘തന്തസഖൂം’ എന്ന േപരിലും പുകൾ�പറ്റു.

വീരേജതാവായിരുന്ന ഖാലിദ്ബുനുവലീദ് (റ) മക്കയു�ട താഴ്വരയിൽ �വച്ചുനടത്തിയ

അതിേഘാരമായസംഘട്ടനത്തി�ന്റആവിഷ്കാരമാണ് താനൂർ �മായ്തീൻകുട്ടി മുല്ല ത�ന്റ ഗസ്വ

ത്ത്ഫത്ഹ് മക്കഅഥവാമക്കംഫത്ഹ്പടപ്പാട്ടിൽആേലഖനം �ചയ്തിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിസീ

തിസാഹിബി�ന്റ ഖന്തക്ക് പടപ്പാട്ടും ശ്രേദ്ധയമാ�യാരു കൃതിയാണ്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്ന

ഫുതൂഹ്തായിഫ് പടപ്പാട്ടിൽ മക്കാവിജയാനന്തരം നബിതിരുേമനിയും സഹാബാക്കളും ഒരു

മാസക്കാലേത്താളംതായിഫ് േകാട്ട ഉപേരാധിച്ചതി�ന്റധീരസമരചരിത്രം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധഖുർആനിൽ പരാമർശിക്ക�പ്പട്ട രണ്ടു യുദ്ധങ്ങളി�ലാന്നാണ് ഹു�നൻ യുദ്ധം.

മുഹമ്മദ്നബിയും സഹാബികളും അേറബ്യയി�ല ‘ത്വാഖിഫ് ’ േഗാത്രവംശജർ�ക്കതി�ര നട

ത്തിയ േപാരാട്ടമാണ് ഹു�നൻ യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മുസ്ലിങ്ങളു�ട വിജയത്തിലവസാ

നിക്കുന്നഹു�നൻയുദ്ധ�ത്തപുരസ്കരിച്ച് മാളിേയക്കൽകുഞ്ഞഹമ്മദ്സാഹിബ് ഒരുപടപ്പാട്ട്

രചിക്കുകയുണ്ടായി. യയാമത്ത്, ബഹനസ്സ് എന്നിവയും മാപ്പിളസാഹിത്യത്തി�ല മഹത്തായ

യുദ്ധകാവ്യങ്ങളാണ്. ഇറാഖി�ല കർബലയിൽ �വച്ച് നബിയു�ട പൗത്രനായ ഹു�സനും

ഭരണാധിപനായ യാസിദ് ഒന്നാമ�ന്റ വലിയ �സന്യവും തമ്മിലുണ്ടായ േഘാരയുദ്ധമാണ്

കർബലപടപ്പാട്ടി�ന്റ പ്രേമയം. ഹു�സനുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റആറുമാസം പ്രായമുള്ളപുത്രനും

മരണമടഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തടവിലാക്ക�പ്പട്ടു. എ.ഡി. 680-ൽ നടന്നതായി വിശ്വസി

ക്ക�പ്പടുന്നഈ യുദ്ധത്തിന് ശിയാസാഹിത്യത്തിൽ വലിയസ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഹു�സ�ന്റ

രക്തസാക്ഷിത്വം �ദവഹിതമനുസരിച്ചാ�ണന്നുപറയ�പ്പടുന്നു. യാസിദ് ഇസ്ലാമി�ന നശി

പ്പിക്കുന്നതു തടയാൻ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതാണി�തന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്.
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പടപ്പാട്ടുകളു�ട ഗണത്തിൽഅദ്വിതീയസ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്നകൃതിയാണ് േചറ്റുവായ് പരീ

ക്കുട്ടിയു�ട ഫുതൂഹുശ്ശാം. മാപ്പിളസാഹിത്യത്തി�ല വൃത്തനിയമങ്ങ�ള�യല്ലാം ഉല്ലംഘിക്കാനു

ള്ള ശ്രമം ഇതിൽ കാണാം. സിറിയ-േറാം യുദ്ധചരിത്രമാണ് കാവ്യത്തി�ല ആശയം. ഖലീ

ഫമാരായിരുന്നഅബൂബക്കർസിദിഖ്, ഉമർഫാറൂഖ് എന്നിവരു�ട സുവർണ്ണകാലഘട്ടത്തി�ല

സമരചരിത്രങ്ങൾഈപടപ്പാട്ടിൽസമഗ്രമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാളിത്യമാർന്ന ഭാഷാ�ശലി

ഫുതൂഹുശ്ശാം പടപ്പാട്ടി�ന ഏ�റ ഹൃദ്യമാക്കുന്നു. പ്രതാപികളായ കവികളു�ട സൃഷ്ടികൾക്കുമു

ന്നിൽത�ന്റകൃതിനിസ്സാരമാ�ണന്ന്വിനയാന്വിതനായികവിപറയുന്നുണ്ട്. വാഖിദിയു�ടചരി

ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നുംഫുതൂഹുശ്ശാംസംഭവങ്ങൾകവിയ്ക്കു വിവരിച്ചു�കാടുത്തത്�ശഖ്അഹ്മദു

ള്ള �സൻബുഖാരിയാണ്. അപ്രകാശിതമായ ‘റഅ്സുൽഗുൽഎന്നഹർബുൽകുബ്റായിലും’

സിറിയ-േറാം വിജയചരിത്രമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകാവ്യ

�മന്നബഹുമതിയുംഈകൃതിയ്ക്കുണ്ട്.

തുർക്കിയി�ല ഖലീഫയായിരുന്ന അബ്ദുൾഹമീദ്ഖാ�ന്റ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഗ്രീക്ക്

സമരചരിത്ര�ത്ത പുരസ്കരിച്ച് �കായിലാണ്ടി അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഒരു യുദ്ധകാവ്യം രചി

ക്കുകയുണ്ടായി. ഹിജ്റ 1300-ൽ (എ.ഡി. 1883) രചിക്ക�പ്പട്ട ഈ കൃതി ഗ്രീസ് പട എന്ന

േപരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. ശംസുൽ അഖ്ബാൻ, സഫീറ്, മുഹമ്മദ് എന്നീ ആനുകാലിക

ങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് യുദ്ധവാർത്തകൾ േശഖരിച്ച�തന്ന് കവിത�ന്ന വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

തുർക്കി�സന്യം ഗ്രീക്കുകാ�ര പരാജയ�പ്പടുത്തിയതും തുടർന്നവർ സന്ധി�ചയ്യുന്നതുമാണ്

കാവ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. േകരള മുസ്ലിങ്ങളു�ട സാഹിത്യസംഭാവനകളിൽ ഏറ്റവും

മികച്ച പടപ്പാട്ടാണി�തന്ന് സലാഹുൽ ഇഖ്വാൻ എന്ന പത്രം ഗ്രീസുപടപ്പാട്ടി�ന പ്രശംസിക്കു

കയുമുണ്ടായി.

ഫത്ഹുൽബുസറ അഥവാ മൂഅ്അത്ത് (വല്ലാഞ്ചിറ �മായ്തീൻഹാജി), ബന്റുൽ ഉള്മാ

(അബ്ദുൽ അസീസ്സ്), ദാത്തുൽഹിമാർ അലിയുദ്ധം, �ചറിയ ബഹ്നസ്സ് (അഹമ്മദ്കുട്ടി), യാ

സിദ്പട (ഉണ്ണിമമ്മദ് ), മു�രശിഹ്യുദ്ധകാവ്യം (�ചറിയ അഹമ്മദ് ) എന്നിങ്ങ�ന �ചറുതുംവലു

തുമായ ഒേട്ട�റ യുദ്ധകാവ്യങ്ങൾ പലകാലഘട്ടങ്ങളിലായി അറബിമലയാളത്തിൽ പിറവി�യ

ടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പടപ്പാട്ടുകളു�ട ആഖ്യാനഘടനേയയും ആശയസ്വീകാര്യതേയയും നവീകരിച്ച�താ�ടാ

പ്പം സാമാന്യജനവിഭാഗങ്ങളിേലയ്ക്ക് അവ�യ സംക്രമിപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത ആദ്യ വ്യക്തി മാപ്പി

ളകവിസമ്രാട്ടായ േമായിൻകുട്ടി�വദ്യരായിരുന്നു. േലാകമുസ്ലിങ്ങ�ളയാകമാനം സ്വാധീനിക്കു

കയും മാപ്പിളകവിക�ള�യല്ലാം പ്രേചാദിപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത മഹത്തായ രണ്ടു യുദ്ധങ്ങളാണ്

ബദറും, ഉഹ്ദും. ഒേട്ട�റ മാപ്പിളകവികൾ ഈ യുദ്ധങ്ങ�ള പുരസ്കരിച്ച് പടപ്പാട്ട് �കട്ടിയിട്ടു

�ണ്ടങ്കിലും േമായിൻകുട്ടി�വദ്യേരാളം തിളങ്ങിയ മ�റ്റാരു പ്രതിഭ മാപ്പിളസാഹിത്യത്തിലില്ല.

േകവലം നാലുപതിറ്റാണ്ടുകാലം (1852 – 1892) മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം ലളിതമായ

�ശലി�കാണ്ടും വ്യതിരിക്തമായഇശലുകൾ�കാണ്ടുംബദർ, ഉഹ്ദ് യുദ്ധചരിത്ര�ത്തസാധാ

രണക്കാരിേലയ്ക്ക് പകർന്നുനല്കി. അവ പിന്നീട് തലമുറകളിേലയ്ക്ക് സംക്രമിക്കുകയും മഹത്തായ

മാപ്പിളസാഹിത്യത്തി�ലഅനശ്വരമായഈടു�വയ്പുകളായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

ഹു�നൻ യുദ്ധേത്താ�ടാപ്പം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പരാമർശിക്ക�പ്പട്ട മ�റ്റാരു യുദ്ധമാ

ണ് ബദർ. മുഹമ്മദ്നബിയും മതനിേഷധികളായ ഖു�റശികളും തമ്മിലാണ് യുദ്ധമരേങ്ങറി
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യത്. സിറിയയിൽ നിന്നും മക്കയിേലക്കുള്ള പാതയും മദീനയിൽ നിന്നും മക്കയിേലക്കുള്ള

പാതയും സംഗമിക്കുന്നസ്ഥലമാണ് ബദർ. േകവലം ഒരുദിനം മാത്രം നീണ്ടുനിന്നഈയുദ്ധ

ത്തിൽ നബിയു�ട �സന്യം അബുജഹലി�ന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഖു�റശിപ്പട�യ പരാജയ

�പ്പടുത്തി. അേതാ�ട നബിയു�ട കീർത്തി േലാക�മങ്ങും വ്യാപിക്കുകയും ഒേട്ട�റേപ്പർ ഇസ്ലാ

മിേലയ്ക്ക് ആകൃഷ്ടരാവുകയും �ചയ്തു.

ഒരുസാഹിത്യസൃഷ്ടി എന്നനിലയിൽ ഒേട്ട�റ സവിേശഷതകൾക്കുപാത്രമായ കൃതികൂടി

യാണ് �വദ്യരു�ട ബദർ പടപ്പാട്ട്. മുൻകാല കവിക�ളല്ലാം ഗഹനമായ ആഖ്യാനരീതിയി

ലൂ�ട ബദർ ചരിത്ര�ത്തവിശകലനം �ചയ്തേപ്പാൾ വീരസാഹസികതകൾക്കപ്പുറംസാമൂഹിക

ജീവിതക്രമങ്ങേളയും ഇതരവ്യവഹാരങ്ങേളയും സന്നിേവശിപ്പിക്കാനാണ് �വദ്യർ ശ്രമംനട

ത്തിയത്. ആർത്തുല്ലസിച്ചുവരുന്ന ഖു�റശിപ്പട വിവിധ വാേദ്യാപകരണങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷ

മാകമാനം പ്രകമ്പനം�കാള്ളിക്കുന്നതായി കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. വാേദ്യാപകരണങ്ങളു�ട

വ്യത്യസ്തമായ താളങ്ങൾഅേത തന്മയത്ത്വേത്താ�ടയാണ് �വദ്യർ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തുട�ര മദ്ദളവും-മുര�ശാടു

മറുവ ഒ�റ്റകളും-ബജ�യാടു

തുടികൾദപ്പുകളും-�കമണി

ദുനികൾ താശകളാൽ

�കാടുമ പുല്ലുകൾ പൂളചൂളകൾ

�കാമ്പു ചങ്കുകളാൽ-തകൃതികൾ

േകാള് താളേമ-ഓടിചാടിയും

സ്വഫ് നിപ്പുകളാൽ

എന്നിങ്ങ�ന ചടുലവും താളനിബന്ധിതവുമായആഖ്യാന�ശലി�കാണ്ട് കാവ്യശരീരം േമാടി

പിടിപ്പിക്കാൻ �വദ്യർക്കുസാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ടി�ന്റ ആദ്യപദം പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ഇശ

ലി�ന്റ േപാരായി പരിണമിക്കാറുണ്ട്.

‘ഹഖ്വാന േകാൻഅമറാൽ മക്കാവ് വിട്ട്നബി

പക്കാ മദീനത്തണവായ്

ഹാർ ഏതും എത്തിടുകഈരാറു�മാത്തശഹ്ർ

ബാറാൽ �പാറുത്തപിറ�ക’

എന്നഈരടികളിൽനിന്നാണ് ‘ഹഖ്വാന’ എന്ന ഇശൽരൂപം�കാണ്ടത്. മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലി

ങ്ങളും ഒരുേപാ�ല ഏറ്റുപാടിയ ഈഈരടികൾ അതി�ന്റ അർത്ഥമറിയാത്തവർക്കിടയിൽ

േപ്പാലും സുപരിചിതമാണ്.

നീതിയ്ക്കും ധർമ്മത്തിനും േവണ്ടി പ്രവാചകൻ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ മഹത്തായ സ്ഥാ

നമാണ് ബദർയുദ്ധത്തിനുള്ളത്. വീരരസേത്തയും ഭക്തിഭാവേത്തയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിലൂ�ട

സർവ്വസമ്മതിേനടി�യടുത്ത യുദ്ധകാവ്യമാണ് ബദർ പടപ്പാട്ട്. േകവലം നൂറ്റിപന്ത്രണ്ട് ഇശ

ലുകളുള്ളഈകൃതി മാപ്പിളസാഹിത്യത്തി�ല ഏറ്റവും ജനകീയമായ പടപ്പാട്ടാണ്. മുഹ്യിദ്ദീൻ

മാല കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ �വദ്യരു�ട ബദർ പടപ്പാട്ടിേനാളം പ്രചാരം സിദ്ധി
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ക്കാനായ മ�റ്റാരു കൃതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് പകർപ്പുകൾ വിറ്റഴിക്ക�പ്പട്ടഈ

മഹത്തായ യുദ്ധകാവ്യം പടപ്പാട്ടുകളു�ട ഗണത്തിൽ ഇന്നും ഒരു ക്ലാസ്സിക്കായി നില�കാള്ളു

ന്നു.

ബദർ യുദ്ധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ മ�റ്റാരു യുദ്ധവർണ്ണനാകാവ്യമാണ് ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ട്.

ഉഹ്ദ് മലയു�ടഅടിവാരത്തിൽ �വച്ച് ഹിജ്റ 3-ാമാണ്ടിൽ ഖു�റശികളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ

ഏറ്റുമുട്ടുകയും, മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജിതരാവുകയും �ചയ്ത കഥയാണിതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബദർ യുദ്ധേത്തക്കാൾ ഭാവനാസമ്പുഷ്ടമായ കഥാഖ്യാനമാണ് ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ടിൽ �വദ്യർ

സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. േകാഴിേക്കാട് ഖാസിയായിരുന്ന അബൂബക്കർകുഞ്ഞിയാണ് കവിയ്ക്ക്

ഉഹ്ദ് യുദ്ധചരിത്രം ഭാഷാന്തരം �ചയ്തു�കാടുത്തത്. മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുകാലത്തും േനതൃത്വ�ത്ത

ധിക്കരിക്കരു�തന്ന ഗുണപാഠം ഈ കൃതി മുേന്നാട്ടു�വയ്ക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ ഭാഷാപ്രേയാ

ഗങ്ങളും ഗഹനമായ ആഖ്യാനരീതിയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ടിന്, പ�ക്ഷ ബദർ

പടപ്പാട്ടിേനാളം ഖ്യാതിേനടാനായില്ല.

നായികയു�ട േപരിൽ പുകൾ�പറ്റ �വദ്യരു�ട യുദ്ധകാവ്യമാണ് സലീഖത്ത് പടപ്പാട്ട്.

ആധികാരിക ഇസ്ലാമികഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നും പരാമർശിക്ക�പ്പടാത്ത ഒരുസാങ്കല്പികകഥയാ

ണ്�വദ്യർഈകൃതിയിലൂ�ടഅവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലരചനകളിൽ�പ്പടുന്നഈ

കൃതി ഇബ്നുഹിശാം ത�ന്റ ‘സീറാഖുദ്സിയത് ’ എന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച കഥയാ�ണ

ന്ന് കവി േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘തഹ്രീനുൽ അഹ്ബാർ’ എന്ന കൃതിയിലും ഈ കഥ പരാ

മർശിക്ക�പ്പട്ടതായി പറയ�പ്പടുന്നു. മതപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതകളു�ണ്ട

ങ്കിലും �വദ്യരു�ട രചനാപാടവമാണ് സലീഖത്ത് പടപ്പാട്ടി�ന ഏ�റ ജനകീയമാക്കിയത്.

മൗലികമായഈപടപ്പാട്ടി�ന്റ ഇതിവൃത്ത�ത്തഇപ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കാം.

ഇസ്ലാം മതപ്രചരണാർത്ഥം മുഹമ്മദ്നബിയും കൂട്ടരും യാത്രതിരിേയ്ക്ക വഴിമേധ്യ �വള്ളമ

േന്വഷിച്ചിറങ്ങിയ ഒരുകൂട്ടം കുതിരപ്പടയാളിക�ള കണ്ടു. നബി ഒരു കല്ലിനുേന�ര വിരൽചൂണ്ടി

യേപ്പാൾ അതിൽനിന്നും ഉറവ�പാട്ടുകയും പടയാളികൾ ദാഹം തീർക്കുകയും �ചയ്തു. സലീഖ

ത്ത് രാജ്ഞിയു�ട പടയാളികളായിരുന്നഅവർനബിയു�ടഅത്ഭുതസിദ്ധിയിൽആകൃഷ്ടരായി

ഇസ്ലാംമതംസ്വീകരിച്ചു. രാജ്ഞി�യഇസ്ലാമിേലക്ക്ക്ഷണിക്കാൻഒരുകത്ത് ദൂതൻമുഖാന്തരം

നബിഅയച്ചു�കാടുത്തു. ഒരുപ്രവാചക�ന്റആഗമനംസംബന്ധിച്ചവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരു�ന്ന

ങ്കിലും, കിടയറ്റ േപാരാളിയും സുന്ദരിയുമായിരുന്ന സലീഖത്ത് കത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുകയും

നബി�യ േനരിടാൻ ഒരുലക്ഷം �സനിക�ര അയയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ ഇസ്ലാം �സ

ന്യംഅവ�രതുരത്തിേയാടിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞരാജ്ഞിഏഴുലക്ഷം ഭടൻമാരുമായി േനരിട്ട് യുദ്ധക്ക

ളത്തിലിറങ്ങി. പ�ക്ഷ നബിയു�ട �സന്യം അടിയ്ക്കടി വിജയത്തിേലയ്ക്ക് കുതിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

നബിയ്ക്ക് അല്ലാഹുവിലുള്ളഅചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം�കാണ്ടാണി�തല്ലാം സാധിക്കുന്ന�തന്ന

റിഞ്ഞസലീഖത്ത് രാജ്ഞി യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാംമതംസ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സലീഖത്ത്

പടപ്പാട്ടി�ന്റ കഥ.

കഥകളും ഉപകഥകളുമായി പരിണമിക്കുന്നഈകൃതി പടപ്പാട്ടുകളു�ട ഗണത്തിൽബൃഹ

ത്തായഒരുസൃഷ്ടിയാണ്. കടുത്തശിയാവിഭാഗങ്ങളു�ടഅഭിപ്രായ�ത്തസാധൂകരിക്കുന്നഈ

കൃതിയിൽ ഇസ്ലാമി�ല നാലാമ�ത്ത ഖലീഫ അലിയുേടയും (റ) �സന്യത്തിേന്റയും വീരകഥ

കൾ വർണ്ണി�ച്ചഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാനായ അലിയു�ട (റ) ജീവചരിത്രവുമായി ആധി
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കാരികബന്ധ�മാന്നുംഈ കൃതിയ്ക്കില്ല. �വദ്യർ േരാഗാതുരനായി കിടന്നേപ്പാൾ സലീഖത്ത്

പടപ്പാട്ട് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കരു�തന്ന് നിർേദ്ദശം �കാടുത്തിരുന്നു. ശരിയായ ചരിത്രവായ

നയിൽ �തറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവാതിരിക്കാനും, ശിയാവിരുദ്ധരു�ടഅപ്രീതിയ്ക്ക് പാത്രമാകാതിരി

യ്ക്കാനുമായിരുന്നുഅത്.

േകരളചരിത്ര�ത്തപശ്ചാത്തലമാക്കി �വദ്യർ രചിച്ച ഏകകൃതിയാണ് മലപ്പുറം പടപ്പാ

ട്ട്. മദിനിദിമാല എന്നുകൂടി അറിയ�പ്പടുന്നഈ പടപ്പാട്ട്. ഹിന്ദു-മുസ്ലിം മത�മത്രി�യ പരി

േപാഷിപ്പിച്ച ഒരു േദശീയകൃതിയായും പരിഗണിക്ക�പ്പടുന്നു. ഉള്ളൂർ ഉമാേകരളം രചിക്കുന്നതി

ന് എത്രേയാമുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ മലപ്പുറം പടപ്പാട്ട് േകരളചരിത്രം പരാമർശിച്ച ആദ്യകാവ്യ

�മന്ന ബഹുമതിയ്ക്കും പാത്രമായി. കുന്നലേക്കാനാതിരിയു�ട സാമന്തനാ�യാരിടപ്രഭുവും മല

പ്പുറം േദശത്തി�ന്റ ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നപാറനമ്പി ചിലരു�ട ദുരുപേദശപ്രകാരം മുഹ

മ്മദീയർ�ക്കതി�ര ആക്രമണങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടു. പാറനമ്പിയു�ട നായർപടയാളികളും മുസ്ലിങ്ങളും

േചർന്ന് ഹിജ്റ 1144-ൽ (എ.ഡി. 1732) പൂളക്കമണ്ണിൽ �വച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി. നാല്പത്തിനാേലാളം

മുസ്ലിംേയാദ്ധാക്കൾ മരണമടഞ്ഞു. അസഹ്യമായ ഹൃദയേവദനയുണ്ടായ പാറനമ്പി പിന്നീട്

ക്ഷമാപണബുദ്ധിേയാ�ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്പലആനുകൂല്യങ്ങളുംഅനുവദിച്ചു�കാടുത്തു. േചരമാൻ

�പരുമാളി�ന്റ മതപരിവർത്തനവും േകരളത്തിേലയ്ക്കുള്ളഇസ്ലാംമതാഗമനവും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന

മലപ്പുറംപടപ്പാട്ട് ചരിത്രപഠിതാക്കൾക്ക് ഒരുമികച്ചമുതൽക്കൂട്ടാണ്. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ�വ

ദ്യർക്കുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിനും അവ�യ ഉചിതമായി അറബിമലയാളത്തിേലയ്ക്ക് സന്നിേവശി

പ്പിക്കാനുള്ള�വഭവത്തിനുംഈയുദ്ധകൃതി ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമായി നില�കാള്ളുന്നു.

മാപ്പിളസാഹിത്യത്തിൽ ഇദംപ്രഥമായി ബാലസാഹിത്യസൃഷ്ടിയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതും േമായിൻ

കുട്ടി�വദ്യരാണ്. ബാലമനസ്സുക�ള ഏ�റആകർഷിച്ച എലിപ്പടയിൽ മാർജ്ജാര മൂഷികവം

ശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ രണ്ടു സമരകഥകളാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂഷി

കവർഗ്ഗം രണാങ്കണത്തിൽ �വച്ച് ശത്രുക്ക�ള പരാജയ�പ്പടുത്തി. പൂച്ചരാജാവ് അപമാനിത

നാവുകയും, വർദ്ധിതവീര്യേത്താ�ട തിരിച്ചടിക്കുകയും �ചയ്തു. രണ്ടാം യുദ്ധത്തിൽ മൂഷികവംശം

പൂർണ്ണമായും നാേശാന്മുഖമായി.

‘മണ്ടി�വച്ച പൂച്ചയും തടുത്ത് നിണ്ട�തത്തിരാ

മുറിക്കലും കടിക്കലും പുടിച്ചടിച്ച�തത്തിരാ

ചണ്ടകൾ തുടങ്ങി ഓേരാ ജാതി തമ്മിൽഎന്തിരാ

ചൂട്ടുവാലിൽ �കട്ടിയ കുരങ്ങുകളു�മത്തിരാ

�കാണ്ട് തീ�പ്പാരി വീശുന്ന ശിന്തിടുന്ന�തത്തിരാ

കൂക്കിയും മുറവിളിത്ത് കരഞ്ഞുപാഞ്ഞ�തന്തിരാ

കുണ്ടിലും കുഴിയിലും പാഞ്ഞി ഒളിച്ച�തത്തിരാ

കൂട്ടം വിട്ട് മണ്ടി�യ പട ഇനങ്ങൾഎന്തിരാ…’

എന്നിങ്ങ�നയുള്ളഈരടികൾബാലമനസ്സുകളിൽആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കാൻ േപാന്നവയാണ്.

യുദ്ധം േകവലം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല സഹജീവികൾക്കിടയിലുമു�ണ്ടന്ന്ഈ ലഘുകാ

വ്യം ഓർമ്മ�പ്പടുത്തുന്നു. പ്രസിദ്ധീകൃതമായ �വദ്യരു�ട ആദ്യസൃഷ്ടി�യന്ന സവിേശഷതയും

എലിപ്പടയ്ക്കുണ്ട്. കാരക്കൽ മമ്മദി�ന്റ മീൻപടയാണ് സമാനമായി എടുത്തുകാട്ടാവുന്ന മ�റ്റാരു
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കൃതി.

പ്രാചീന മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളി�ല�യല്ലാം പടപ്പാട്ടുക�ള വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നപ്രധാനഘട

കങ്ങളി�ലാന്ന് അവയി�ല സ്ത്രീസാന്നിധ്യമാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ പുരുഷേകസരികൾ�ക്കാപ്പം

അടരാടുകയുംഅകമ്പടിേസവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നസ്ത്രീക�ള ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്ടിൽകാണാം. ഹിന്ദ്,

ഹംറത്ത്, നു�സബാബീവി എന്നിവർ ഉഹ്ദി�ല കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ബദർ പടപ്പാട്ടിലാക

�ട്ട ധീരേയാദ്ധാക്ക�ളവരേവല്ക്കാൻ ഒരുങ്ങിച്ചമ�ഞ്ഞത്തുന്നസുരസുന്ദരിമാരു�ട വർണ്ണനകളാ

ണുള്ളത്. സലീഖത്ത് പടപ്പാട്ടിൽ േകന്ദ്രകഥാപാത്രമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതുത�ന്ന ഒരുസ്ത്രീര

ത്നമാണ്. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും ഒേട്ട�റ പരിമിതികൾ കല്പിക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്ന മാപ്പിളസ്ത്രീത്വ�ത്ത അത്തരം �കട്ടുപാടുകളിൽനി�ന്നല്ലാം േമാചിപ്പിക്കാനും സ്വതന്ത്ര

േബാധത്തി�ന്റപ്രതീകമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുമാണ് മാപ്പിളകവികേള�റയുംശ്രമിച്ചിരുന്നത്.

പടപ്പാട്ടുകളി�ലല്ലാം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നസ്ത്രീസാന്നിധ്യംഈവസ്തുതയ്ക്ക് പിൻബലം നല്കുന്നു.

അധിനിേവശവിരുദ്ധ േപാരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തിയാണ് പടപ്പാട്ടുകളു�ടആധുനി

കഘട്ട�ത്തവിശകലനം �ചേയ്യണ്ടത്. േപാർച്ചുഗീസ്ആഗമനവും ചാലിയംേകാട്ടയു�ട പതന

വും ഇതിനുേവണ്ട പശ്ചാത്തല�മാരുക്കി. മതേബാധനത്തിലും വാണിജ്യത്തിലും ഒരുേപാ�ല

കുത്തകേനടാനാഗ്രഹിച്ച പറങ്കികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ�ക്കതി�ര ആക്രമണമഴിച്ചുവിട്ടു. തങ്ങൾ വം

ശീയമായി ഉന്മൂലനം�ചയ്യ�പ്പടുന്നു�വന്നു മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിക്കുകയും അധി

നിേവശ�ത്ത �ചറുത്തുനില്ക്കുകയും �ചയ്തു. അതിനുേവണ്ട ഉേത്തജനം പകർന്നുനല്കിയത് യുദ്ധ

കാവ്യങ്ങളായ പടപ്പാട്ടുകളായിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി ലിസ്ബണിൽനിന്നും ക�ണ്ടടുത്ത

ഒരു പടപ്പാട്ടിൽ സാമൂതിരിയു�ട നാവികപടയാളികളായിരുന്ന കുഞ്ഞാലിമാരും പറങ്കികളും

തമ്മിലുണ്ടായ സമരചരിത്രത്തി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരണം കാണാം. പിന്നീടുവന്ന ബ്രിട്ടീ

ഷുകാർ ഈ ഉന്മൂലനപ്രക്രിയ�യ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണുണ്ടായത്. മലബാർ കലാപ

വും വാഗൺട്രാജഡിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതി�ര േകരളമുസ്ലിങ്ങളു�ട േരാഷം ആളിപ്പടർ

ത്തിയസംഭവങ്ങളായിരുന്നു. േചറൂർ പടപ്പാട്ട്, േചറൂർ ചിന്ത് എന്നീ രണ്ടു കൃതികളുേടയുംആശ

യ�ത്തഇത്തര�മാരുസാഹചര്യത്തിൽനിന്നാണ് വിശകലനം �ചേയ്യണ്ടത്.

ചരിത്രവസ്തുതകളും കാവ്യകല്പനകളും ഒരുേപാ�ല സേമ്മളിക്കുന്ന േചറൂർ പടപ്പാട്ട് മമ്മ

ദ്കുട്ടി, മുഹ്യിദ്ദീൻഎന്നീ രണ്ടുേപർ േചർന്ന് രചിച്ചതാണ്. സാരസർഗുണതിരുതരുളമാലഎന്നു

കൂടി അറിയ�പ്പടുന്നഈ കൃതിയിൽ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളു�ട േനതൃത്വത്തിൽ ഏഴ്

മാപ്പിളേയാദ്ധാക്കളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭടന്മാരും തമ്മിൽ േചറൂർ േദശത്തു�വച്ച് 1842-ലുണ്ടായ സംഘ

ട്ടനമാണ് ആഖ്യാനം �ചയ്തിരിക്കുന്നത്. മദിരാശിയിൽ നി�ന്നത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ലീഡറു�ട േന

തൃത്വത്തിലാണ് അറുപേതാളം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാപ്പിളമാ�ര േനരിട്ടത്. അലിഹസ്സൻ, മൂസക്കുട്ടി

എന്നിവരായിരുന്നു േചറൂർ സമരത്തി�ല പ്രധാന രക്തസാക്ഷികൾ. പട്ടാളക്കാർ മുസ്ലിംേയാ

ദ്ധാക്കളു�ട മൃതേദഹങ്ങൾതിരൂരങ്ങാടിയിേലയ്ക്ക് �കാണ്ടുവന്ന് വിറകുകൂട്ടി ദഹിപ്പിക്കാൻ മുതിര

േവ, ഒരു വലിയസംഘം മാപ്പിളമാർപ്രതിേഷധവുമാ�യത്തി. തുടർന്ന് മൃതേദഹങ്ങൾ മന്താനി

പറമ്പിനടുത്ത് സംസ്കരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

േദശീയ സമരചരിത്രത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച േചറൂർ പടപ്പാട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതും

ആലപിക്കുന്നതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിലക്കിയിരുന്നു. അനുബന്ധ�മേന്നാണം വിവിധ പ്രസ്സുകൾ

കണ്ടു�കട്ടുകയും പ്രതികൾ ക�ണ്ടടുത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഖയ്യാത്തി�ന്റ േചറൂർ ചിന്തി
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നും ഇേതഅനുഭവമാണുണ്ടായത്. കരുത്തുറ്റബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ�ത്തതകിടം മറിക്കത്തക്കവ

ണ്ണം വിപ്ലവാത്മകമായിരുന്നുഅവയി�ലആശയങ്ങൾ. മണ്ണാർക്കാട് പടപ്പാട്ട് (1891), മേഞ്ചരി

പടപ്പാട്ട് (1896) തുടങ്ങി പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം യുദ്ധകാ

വ്യങ്ങളും ഇപ്രകാരം അധിനിേവശവിരുദ്ധമേനാഭാവ�ത്തപ്രകടമാക്കുന്നവയായിരുന്നു.

േകരളേദശത്ത് ഇസ്ലാംമത�ത്ത വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പടപ്പാട്ടുകേളാളം സ്വാധീനിക്കാ

നായമ�റ്റാരുസാഹിത്യശാഖയില്ല. വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽമാത്രംപരാമർശിക്ക�പ്പട്ടവയും മത

പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം �കകാര്യം �ചയ്തുവന്നിരുന്നതുമായ വിഷയങ്ങ�ള സാധാരണക്കാരി

േലയ്ക്കുകൂടി സംക്രമിപ്പിച്ചത് പടപ്പാട്ടുകളായിരുന്നു. അേതാ�ടാപ്പം പാർശ്വവത്കൃതരും ന്യൂനപ

ക്ഷവുമായിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിേലയ്ക്ക് ഭൗതികവിജ്ഞാനം പകർന്നുനല്കി മുഖ്യധാരയിേല

യ്ക്കുയർത്തുന്നതിലും യുദ്ധകാവ്യങ്ങൾ നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു. അപ്രകാരം വിപുലമായ

ഈസാഹിത്യശാഖ�യഅപഗ്രഥിക്കുേമ്പാൾആത്മീയതലത്തിലും നവസാമൂഹിക നിർമ്മിതി

യിലും അവയ്ക്ക് �കവരിക്കാനായ േനട്ടം ഒട്ടും നിസ്സാരമ�ല്ലന്ന് േബാധ്യ�പ്പടുന്നു.
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ചിദംബരസ്മരണ—ഒരു പഠനം

ലിറ്റി പയസ്

ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ േകാേളജ്, ഗുരുവായൂർ

ആമുഖം

മനുഷ്യ�ന്റഅനുഭവങ്ങളുംആഗ്രഹങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് സാഹിത്യം.

ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു വഴിയാണിത്. വ്യത്യസ്തമായ സാഹിത്യര

ചനാരീതികൾ മലയാളത്തിൽപ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അവയി�ലാന്നാണ്ആത്മകഥാസാഹിത്യം.

ജീവിതത്തി�ല മുഖ്യസംഭവങ്ങൾ പ്രസന്നമായ �ശലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മ

കഥയു�ട സ്വഭാവം. ആത്മകഥയിലൂ�ട ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്റ ജീവിത�ത്ത മറ്റുള്ളവർക്കുമുന്നിൽ

തുറന്നു�വയ്ക്കുകയും ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങ�ള യാ�താരു മറയും കൂടാ�ത അവതരിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. സ്മരണകൾ ആത്മകഥയു�ട ഒരവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഒരു പ്രേത്യക ജീവിതകാല

യളവിൽ ത�ന്നസ്പർശിച്ചുേപായ സംഭവങ്ങ�ളയും അനുഭവങ്ങ�ളയും വ്യക്തിക�ളയും വാക്കു

കളാൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ സ്മരണക്കുറിപ്പുകളിലൂ�ട �ചയ്യുന്നത്. മറ്റു വ്യ

ക്തികൾ രചിക്കുന്ന ജീവചരിത്രസ്വഭാവമുള്ള സ്മരണകേളക്കാൾആത്മകഥകൾക്കായിരിക്കും

വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ. ഇത്തരം കൃതികളിലൂ�ട ആ വ്യക്തി�യക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല അയാളു�ട

മനസ്സിലൂ�ടആകാലഘട്ടത്തി�ന്റ ചരിത്രം, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ�യ കൂടി മനസ്സിലാ

ക്കാൻസാധിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുവാനുംസ്വയം നിരീക്ഷിക്കുവാനുംശീലിക്കുന്നേതാ�ടയാണ് ഒരു

വന് ആത്മകഥ എഴുതാനുള്ള േപ്രരണയുണ്ടാവുന്നത്. വ്യാഖ്യാന�ത്തഅനുഭവത്തിനു പകരം

നിർത്തുന്ന പുരുഷേബാധങ്ങളാണ് ആത്മകഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന�തന്നു നിരീക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘ഭൂ

തകാലവും വർത്തമാനവുമായുള്ള അർേത്ഥാല്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമാണ് ആത്മക

ഥക�ളാ�ക്കയും’ എന്ന് ഉദയകുമാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു (2011: 45).

‘സ്വപ്നത്തി�ന്റയും സ്മരണയു�ടയും ധ്യാനത്തി�ന്റയും പ്രവചനാതീതമായ �ജവേയാഗ

മാണ്എനിക്കുകവിത’ [അമാവാസി, (ആമുഖം) 1982] എന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ട് തീവ്രമായ
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�വയക്തികാനുഭവങ്ങൾക്ക് കാവ്യഭാഷ ചമച്ച കവിയാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്. എഴു

ത്തച്ഛനിൽആരംഭിക്കുന്ന കാവ്യവഴി സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഭാവതലത്തിലും രൂപതലത്തിലും സൃ

ഷ്ടിക്കുന്നപുതുമകൾഅേദ്ദഹ�ത്തസമകാലകവികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കി. ജീവിത�ത്ത

യും അനുഭവങ്ങ�ളയും േവറിട്ടു േനാക്കികാണുവാനും തേന്റതായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുവാ

നുംബാലചന്ദ്രൻചുള്ളിക്കാടിനുള്ളപാടവംശ്രേദ്ധയമാണ്. അതിനാൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റസ്മര

ണാഗ്രന്ഥമായ ‘ചിദംബരസ്മരണ’ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ‘എ�ന്റ കഥ’യിൽ തുടങ്ങു

ന്നആത്മകഥകളു�ട �റാമാന്റിക് േലാകം മലയാളസാഹിത്യത്തി�ലഅത്യപൂർവ്വമായഅനുഭ

വമാണ്. ഈ ശൃംഖലയിൽ കണ്ണിേച്ചർക്കാവുന്ന കൃതിയാണ് ‘ചിദംബരസ്മരണ’. സത്യസന്ധ

തയും ആത്മാർത്ഥതയും നിറഞ്ഞ �തളിവുകളാണ് ഇതി�ല േലഖനങ്ങൾ. വ്യക്തികളു�ടയും

സംഭവങ്ങളു�ടയും ആന്തരികഭാവങ്ങൾ മിഴിേവാ�ട വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതി�ന്റ

രചന. കണ്ടസ്ഥലങ്ങൾ, വായിച്ച കൃതികൾ, കണ്ടുമുട്ടുന്നവ്യക്തികൾഅതിൽത�ന്നകലാകാ

രന്മാർ ഇവ�യല്ലാം ചിത്രത്തി�ലഴുതിയേപ്പാ�ല അനുവാചകഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നു. ഇത്ത

രമനുഭവങ്ങ�ള വർഷീകരിച്ചു ക്രമ�പ്പടുത്തി വിശകലനം �ചയ്യുകയാണ് ഇവി�ട �ചയ്യുന്നത്.

1 അനുഭവേലാകങ്ങൾ

ആധുനിക മലയാളകവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേദ്ധയനായ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടി�ന്റ ഓർമ്മ

ക്കുറിപ്പുകളാണ് ‘ചിദംബരസ്മരണ’. മുപ്പത്തിേയഴ് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ കൃതിയിൽ ജീവിത

േത്താടുള്ള കവിമനസ്സി�ന്റ േപാരാട്ടം കാണാവുന്നതാണ്. അപാരമായ സത്യസന്ധതേയാ

�ട ത�ന്നത�ന്ന തുറന്നുകാണിക്കുവാനുള്ള �വമ്പൽ ഈ കവിയിൽ �ചറുപ്പം മുതേലയുണ്ട്.

ആദ്യസമാഹാരത്തി�നഴുതിയആമുഖക്കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു. ‘ഇ�ത�ന്റ രക്തമാണി

�ത�ന്റ മാംസമാ�ണടുത്തു�കാള്ളുക’ എന്ന് അനുവാചക�ന്റ മുമ്പാ�ക തുറന്നുവയ്ക്കുന്ന കവി

ത�ന്റആത്മ�നാമ്പരങ്ങ�ളയുംഅനുഭവങ്ങ�ളയും വായനക്കാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നഹൃദ്യമായ

അനുഭവമാണ് ‘ചിദംബരസ്മരണ’. അനുഭവങ്ങ�ള ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവയ്ക്ക് വാക് രൂപം

നൽകുന്നതിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിനുള്ള കഴിവും ആർജ്ജവവും ഈ കൃതിയിൽ �തളി

ഞ്ഞുകാണാം.

‘ചില ജീവിതരംഗങ്ങൾ മങ്ങിേപ്പാവാ�ത മനസ്സിൽ അവേശഷിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് വാക് രൂ

പം നല്കണ�മന്നുേതാന്നി. അതി�ന്റ ഫലമാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ. ജീവിതം മഹാദ്ഭുതമാണ്.

ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് അതു നിങ്ങൾക്കായി എേപ്പാഴും കാത്തുവയ്ക്കുന്നു’ (2014: 7)

എന്ന കുറിേപ്പാ�ടയാണ് ചുള്ളിക്കാട് ‘ചിദംബരസ്മരണ’ ആരംഭിക്കുന്നത്. നർമ്മമൂറുന്നതും

കണ്ണീർ കിനിയുന്നതും ഒരു �ചറു�നടുവീർപ്പുമായി ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്കി�ട ഓടിമറയുന്നതു

മായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയു�ട ബാഹ്യതലങ്ങ�ളേപ്പാ�ലത�ന്നആന്തരികതലങ്ങ�ള

യും രൂപ�പ്പടുത്തുന്നു. ഇത്തരം സേന്താഷം നിറഞ്ഞതും ദുഃഖം നിറഞ്ഞതുമായഅനുഭവങ്ങ�ള

അേദ്ദഹം ഈ കൃതിയിൽ യാ�താരു മടിയുമില്ലാ�ത ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്തിത്വസംബ

ന്ധിയും കാവ്യസംബന്ധിയുമായത�ന്റസത്യസന്ധതക�ളഅനുവാചകേലാകത്തിനു മുന്നിൽ

അവതരിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാര�ന്റ ആർജ്ജവം ഏ�റ ആകർഷണീയമാണ്. സ്മരണാബിം

ബങ്ങളു�ടയും സ്മൃതിസംഭവങ്ങളു�ടയും നീണ്ട നിരയാണ് ഈ കൃതിയിൽ കടന്നുവരുന്നത്.
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പലേപ്പാഴും ആഖ്യാനതത്ത്വങ്ങൾക്കും കാവ്യപരമായ നീതീകരണത്തിനും വഴങ്ങാത്ത ഒരു

അനുഭവതലംഈകൃതിയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

2 �വയക്തികാനുഭവങ്ങൾ

ഹൃദയ�ത്തആഴത്തിൽസ്പർശിച്ചസംഭവങ്ങ�ളതൂലികതുമ്പിൽവിരിയിക്കുകഎന്നസങ്കീർണ്ണ

മായ പ്രവൃത്തി�യ ലളിതവും കാവ്യാത്മകവുമായ ഗദ്യത്തിൽ അനുവാചകരു�ട മുമ്പി�ലത്തി

ക്കുവാൻ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന് സാധിച്ചു. ‘ചിദംബരസ്മരണ’യി�ല ആദ്യ�ത്ത അധ്യാ

യമായ ‘ഭ്രൂണഹത്യ’യിൽ പ്രണയവും വിവാഹവും തുടർന്ന് ആദ്യമായി പിറവി�യടുക്കുവാൻ

േപാകുന്ന കുഞ്ഞി�ന േലാകത്തി�ന്റ �വളിച്ചം കാണിക്കാ�ത ഭ്രൂണഹത്യ നടേത്തണ്ടിവന്ന

പിതാവി�ന്റ മേനാവ്യാപാരങ്ങ�ളയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടി�ന്റ അനുഭ

വങ്ങളിൽനിന്ന് തീവ്രമായ കവിതകൾ ഉട�ലടുത്തിട്ടുണ്ട്. ‘പിറക്കാത്ത മകന് ’ എന്ന കവിത

ഭ്രൂണഹത്യ �ചയ്തത�ന്റ മക�നക്കുറിച്ചുംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ മേനാവികാരങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുമുള്ളകാ

വ്യാവിഷ്കാരമാണ്. ‘ക്ഷമാപണം’ എന്ന കവിത എഴുതുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ‘മറുപുറം’

എന്നഅധ്യായത്തിൽ അേദ്ദഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ബാല്യകാലസഖിേയാ�ടാത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി

സംഗീതം േകൾക്കാൻ േപായി. അവി�ടവച്ച് യൂണിേവഴ് സിറ്റി േകാേളജി�ല �പ്രാഫസറായ

ഒരു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരേനാ�ടാത്ത് മദ്യപിച്ച് തിരി�ച്ചത്തിയ അേദ്ദഹത്തിനുേന�ര സു

ഹൃത്ത് ആേക്രാശിക്കുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ മേനാവികാരങ്ങളാണ് കവിതയായി രൂപ�പ്പട്ടത്.

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടി�ന്റ ജീവിതത്തിൽനിന്നും ഉട�ലടുക്കുന്നവയാണ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

കവിതകൾഎന്നതു�കാണ്ടു ത�ന്ന ജീവസ്പന്ദനങ്ങൾഅവയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ജീവിതവും

അനുഭവങ്ങളും കാവ്യേലാക�ത്ത വിശാലമാക്കി. മറയില്ലാ�ത, മുഖം മൂടികളില്ലാ�ത ത�ന്റ

ജീവിത�ത്തയും നഗ്നമായ ആത്മാവി�നക്കൂടിയും ചുള്ളിക്കാട് തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ‘ഇരന്നുണ്ട

ഓണ’ത്തിൽ അേദ്ദഹം ത�ന്റ ദരിദ്രാവസ്ഥ�യ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വിശപ്പു സഹിക്കാനാ

വാ�ത ഓണദിവസം യാചക�നേപ്പാ�ല ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടിവന്നതും ത�ന്ന തിരിച്ചറി

ഞ്ഞേപ്പാഴുണ്ടായ അഭിമാനക്ഷതവും ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു. സമ്പന്നതയും പ്രഭുത്വവും

നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന തറവാട്ടിൽനിന്നും ആശയപരമായ ഭിന്നതകൾമൂലം വീടുവിട്ടിറേങ്ങണ്ടിവന്ന

ബാലചന്ദ്രൻചുള്ളിക്കാടിന്അന്നം മിക്കേപ്പാഴുംസ്വപ്നമായി തീർന്നു. ഒരുപിടി േചാറിനുേവണ്ടി

ഇരേക്കണ്ടി വന്നേപ്പാ�ളാ�ക്ക അഭിമാനേബാധത്തിന് വ്രണേമല്ക്കുന്നഅവസ്ഥഅേദ്ദഹത്തി

ന് അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടിവന്നു. ‘േചാരയു�ട വില, രാജകുമാരിയും യാചകബാലനും’എന്നീ

അധ്യായങ്ങളിലും വിശപ്പി�ന്റ വിളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അന്നം എന്ന കവിതയിൽ ഇതി�ന്റ

പ്രതിഫലനം കാണാം. വിശപ്പ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിനായകനായി എത്തുന്നസാഹചര്യങ്ങൾ

അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, തലചായ്ക്കാ�നാരിടം ഇവ ഏ�താരു മനുഷ്യ�ന

യുംസ്വതന്ത്രനാക്കുന്നുഎന്ന് ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’എന്നകവിതയിലൂ�ടപറയുന്നു. ഈേബാധംഅേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുത�ന്ന ഉട�ലടുത്തതാണ്. വള�ര �ചറുപ്രായത്തിൽ ത�ന്ന

അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നകഷ്ടതകളായിരിക്കാം കവിയു�ട കൃതികളിൽ വിങ്ങലുകളായി ഉയർന്നു

വരുന്നത്. ആത്മസുഹൃത്തായ �ക.എസ്.രാധാകൃഷ്ണ�ന്റയും ഇഷ്ടകവിയായ സച്ചിദാനന്ദ

�ന്റയും വാക്കുകളല്ല പകരം സഖാവ് ഹാരൂണി�ന്റ വാക്കുകളാണ് യൗവനകാലഘട്ടത്തിൽ
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മനസ്സി�ന ഭരിച്ചിരുന്നത്. േവണ്ട�പ്പട്ട വാക്കുകളു�ട അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാകാ�തേപായ

ജീവിത�ത്തക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അേദ്ദഹം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട്. �ചറുപ്രായത്തിൽ േതാന്നിയ

േചാരതിളപ്പിനാൽ പഠനം ഉേപക്ഷിച്ച് നക്സൽ ആശയങ്ങൾക്കു പിന്നാ�ല പാഞ്ഞുനടന്നു.

എന്നാൽ 1986-ൽ സംഘടന പിരിച്ചുവിട്ടേപ്പാൾ ആശയങ്ങൾ നഷ്ട�പ്പട്ട് ജീവിതത്തി�ന്റ ചുഴ

ലികളിൽ ഒരു കച്ചിതുരുമ്പിനായി പരതുകയാണ് അേദ്ദഹം.

തനിക്കു നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത �ലംഗികതൃഷ്ണ�യക്കുറിച്ച് ‘ചിദംബരസ്മരണ’യി

�ല പല അധ്യായങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ‘മായ’, ‘മറുപുറം’, ‘പതനം’, ‘വിഷകന്യക’

എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് കാണാവുന്നതാണ്. സ്ത്രീസാമീപ്യങ്ങളാൽ തീവ്രരതിഭാവമുള്ള

കാല്പനികേലാകം അേദ്ദഹം പടുത്തുയർത്തുന്നതുകാണാം. മാംസനിബദ്ധമാണ് അേദ്ദഹത്തി

�ന്റപ്രണയം. നാലുേവദങ്ങളുംആറുശാസ്ത്രങ്ങളുംപഠിച്ച രാവണനുംജന്മവാസനകളിലക�പ്പട്ട്

ദുരന്തേമറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഇതിഹാസകാരൻ ന�മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ സാധാരണക്കാര

നായ ഒരു മനുഷ്യ�ന്റഅവസ്ഥഎന്തായിരിക്കുംഎന്ന്സ്വാനുഭവത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽഎഴു

തുകയാണ് കവി.

3 വ്യക്തിേലാകങ്ങൾ

വിവിധ വ്യക്തികളുമായുള്ള ഇടപഴകലാണ് ജീവിത�ത്ത വിശാലമാക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തതല

ത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതുവഴി സ്വഭാവവും ചിന്താധാരയും വ�ര മാറ്റി

മറിക്ക�പ്പടുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും, സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളിൽ

�പ്പട്ട വ്യക്തികളുമായി ഇടപഴകിയാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ത�ന്റ യൗവനകാലഘട്ടം

ജീവിച്ചത്. അതു�കാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിന് സമൂഹത്തി�ല വിവിധതലങ്ങളിൽ�പ്പട്ട വ്യക്തികളു

മായി ബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ചിദംബരസ്മരണയി�ല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ

സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരികരംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച പ്രശസ്തരും അപ്രശസ്തരും

മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തി�ല അടിത്തട്ടിൽ അമർത്ത�പ്പട്ടവരും അവഗണിക്ക�പ്പട്ടവരും പാർശ്വ

വൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടവരുമായ വ്യക്തിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ത�ന്റ ജീ

വിതത്തിലൂ�ട കടന്നുേപായ മുഖങ്ങ�ളഓർമ്മയിൽസൂക്ഷിക്കുവാനുംഅവ�രഅവതരിപ്പിക്കു

വാനും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതത്തി�ല കഷ്ടതനിറഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ തേന്നാ�ടാപ്പം നിന്ന സുഹൃത്തുക്ക�ളക്കുറി

ച്ച് അേദ്ദഹം പറയുന്നുണ്ട്. പഠനകാലത്ത് േഹാസ്റ്റൽ മുറിയിൽ അഭയം നല്കിയിരുന്ന രാധൻ

എന്ന സുഹൃത്തി�നക്കുറിച്ചും നടുേറാട്ടിൽ എന്തു�ചയ്യണ�മന്നറിയാ�ത നിന്ന ചുള്ളിക്കാടിന്

ആശ്വാസമായി എത്തിയ േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാവായ അഡ്വ.േജാസഫ് പുതുേശ്ശരി�യക്കുറിച്ചും

അേദ്ദഹം ഓർക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നന്മയുള്ള മനുഷ്യ�ര ചുള്ളിക്കാട് ആത്മാർത്ഥതേയാ�ട

സഹൃദയർക്കുമുന്നിൽ തുറന്നു�വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ‘മിന്നാമിനുങ്ങ് ’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പു

എന്നബാല്യകാലസുഹൃത്തി�നക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ത�ന്റ സുഹൃത്തി�ന്റ ജീവിതത്തി�ല ദുഃഖം

നിറഞ്ഞ അന്ത്യം ഒരു �നടുവീർേപ്പാ�ട മാത്രേമ അേദ്ദഹത്തിന് ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയു

ള്ളു. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടി�ന്റ ജീവിതത്തിൽ വലി�യാരുസ്ഥാനം സുഹൃത്തുക്കൾക്കുനല്കു

ന്നതായി കാണാം. ത�ന്റ ബാല്യകാലസുഹൃത്തുക്ക�ളഅവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷ
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ങ്ങൾകവി�യ പൂർവ്വസ്മരണകളിേലക്ക് �കാണ്ടു�ച�ന്നത്തിക്കുന്നു.

‘രാജകുമാരിയും യാചകബാലനും’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ കമലദാസി�ന ആദ്യമായി

കണ്ടനിമിഷംഅേദ്ദഹംപറയുന്നു. കവയത്രി നല്കിയ േസ്നഹവും വാത്സല്യവുംസ്വന്തംബന്ധുവീ

ട്ടിൽ നിന്നുേപാലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അേദ്ദഹം ഓർക്കുന്നു. അന്ന് കവിയു�ട മുന്നിലിരുന്ന

ആ രാജ്ഞീരൂപ�ത്ത വായനക്കാര�ന്റ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കുവാൻ ചുള്ളിക്കാടിന് സാധിച്ചു. പി.കു

ഞ്ഞിരാമൻനായരു�ടആരാധകനായചുള്ളിക്കാട്ആ മഹാകവി�യ േനരിൽകണ്ടസന്ദർഭം

പറയുന്നുണ്ട്. അവിചാരിതമായ കണ്ടുമുട്ടലും പരിചയ�പ്പടലും േവർപാടു�മല്ലാം ചുള്ളിക്കാടി

�ന്റ മനസ്സി�നആഴത്തിൽസ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. പ്രശസ്തരായഎഴുത്തുകാ�ര

മാത്രമല്ലഅത്രപ്രശസ്തനല്ലാത്തകിടങ്ങറശ്രീവത്സൻഎന്നകവി�യക്കുറിച്ചുംഈകൃതിയിൽ

പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ മാത്രം േനരിട്ട കവിയാണ് കിടങ്ങറ ശ്രീവത്സൻ.

ഈ കവിയു�ട കവിത്വസിദ്ധികണ്ട് അേദ്ദഹം അത്ഭുത�പ്പടുന്നുണ്ട്. ജി.എൻ.പിള്ള എന്ന

ത�ന്റ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉന്മാദം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഉള്ളിൽ അലയടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുരുനാഥേനാടുള്ള േസ്നഹവും ബഹുമാനവും

വാക്കുകളാൽഈകൃതിയിൽആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഭിനയേലാക�ത്ത കുലപതിയായ ശിവാജി ഗേണശ�ന ആദ്യമായി കണ്ടതും അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ വീട്ടിൽ അത്താഴവിരുന്നിനു േപായതും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. േജാൺ േപാളി�ന്റയും രാജീ

വ് നാഥി�ന്റയും കൂ�ട ശിവാജി ഗേണശ�ന്റ വീട്ടി�ലത്തിയ കവി കണ്ടത് ‘വീടല്ല ഒരു �കാ

ട്ടാരം’. ഈ �ചറുവാക്യപ്രേയാഗത്തിലൂ�ട മലയാളരചനയി�ല ‘ഭാവനാേലാക�ത്ത’ സൂക്ഷ്മ

മായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് �കാട്ടാരസദൃശമായ വീടി�ന്റ കാഴ്ചക�ള

വർണ്ണിക്കുന്നതിലൂ�ട ‘ഭാവനാേലാകത്തിന് ’ പൂർണ്ണത നല്കുന്നതിൽ അേദ്ദഹം വിജയിച്ചിരിക്കു

ന്നു. കവിതയി�ല ഗഹനമായധ്വന്യാത്മകഭാഷയല്ലഅേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്

ഋജുവും ലളിതവുമാ�ണങ്കിലും തികച്ചും കാവ്യാത്മകമാണ്.

ഗാന്ധി എന്ന മഹാവ്യക്തിത്വ�ത്ത അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൃദ്ധയുമായി സൗഹൃദം

പങ്കിടുന്ന ചുള്ളിക്കാട് സഹനത്തി�ന്റ േദശീയതയു�ട നിശ്ചയദാർഢ്യത്തി�ന്റ മുഖംആഅമ്മ

യിൽ �തളിഞ്ഞു കാണുന്നു. ഇടേശ്ശരിയു�ട ‘പണിമുടക്കം’ എന്ന കവിതയി�ല അമ്മ�യ മാർ

ത്തഅമ്മൂമ്മയുമായി േചർത്തുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആത്മബലിയു�ട മുഖംഈഅമ്മമാരിൽ കാ

ണാം. ജീവിതത്തി�ന്റ വാർദ്ധക്യദശയിൽ നടരാജമൂർത്തി ആനന്ദതാണ്ഡവമാടുന്ന പുണ്യഭൂ

മിയിൽ േദഹം �വടിയുവാനായി എത്തിയിരുന്ന വൃദ്ധദമ്പതിമാ�രക്കുറിച്ച് അവരു�ട പഴകിയു

റച്ച പ്രണയ�ത്തക്കുറിച്ച് ചുള്ളിക്കാട് ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. പരാതിയില്ലാ�ത പരിഭവമില്ലാ�ത

�നരാശ്യേമാ കുറ്റേബാധേമാ ഇല്ലാ�തഎഴുപത്തിരണ്ടുവർഷങ്ങൾഒന്നിച്ചു ജീവിച്ച രണ്ടു മനു

ഷ്യജീവികളു�ടആത്മകഥഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു.

മറ്റുള്ളവരു�ട ദുഃഖങ്ങ�ളത�ന്റ ദുഃഖങ്ങളായിസ്വീകരിക്കാനുള്ളമേനാഭാവംബാലചന്ദ്രൻ

ചുള്ളിക്കാടിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുത�ന്നയായിരിക്കാം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾക്ക് കൂടുതൽ

ഈടും ഉറപ്പും നല്കുന്നത്. ജീവിച്ചുമാത്രം പഠിക്കാൻകഴിയുന്നഒരുവിഷയമാണ് ജീവിതംഎന്ന്

അേദ്ദഹ�ത്ത പഠിപ്പിച്ച േമാഹനനും വിപ്ലവകാരിയായ സുകുമാരനും വലിയ മനുഷ്യനായ രാ

ജപ്പൻ എന്ന �കട്ടിടനിർമ്മാണ �താഴിലാളിയും േചാരവില്ക്കുവാനായി എത്തിയ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

എന്ന �ചറുപ്പക്കാരനും ജീവിത ദുഃഖങ്ങളു�ട ഭാരം േപറിയ േപരില്ലാത്ത അസ്തിത്വങ്ങളാണ്.
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ത�ന്റ വ്യക്തിത്വ�ത്ത ത�ന്ന േപറിയ േപരില്ലാത്തഅസ്തിത്വങ്ങളാണ്. ത�ന്റ വ്യക്തിത്വ�ത്ത

ത�ന്നമറന്നുേപായവരുംജീവിതസമരങ്ങൾക്കിടയിൽ�പ്പട്ട് തകർന്നുേപായവരുംസാഹചര്യ

ങ്ങളാൽ മ�റ്റാരുവ്യക്തിത്വ�ത്തസ്വീകരിച്ചതുമായ വ്യക്തിക�ള ചുള്ളിക്കാട് അനുവാചകർക്ക്

പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നു.

‘അച്ഛൻ’എന്നഅധ്യായത്തിൽപിതാവി�ന്റസ്മരണകളും മരണവും കവിയു�ട മനസ്സിൽ

കുറ്റേബാധമായി അവേശഷിക്കുന്നതുകാണാം. ബാല്യകാലത്തിൽ ഭയേത്താ�ട മാത്രം േനാ

ക്കി കണ്ടിരുന്ന അച്ഛ�ന്റ മരണേശഷമാണ് അേദ്ദഹം വീട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തുന്നത്. അച്ഛ�ന്റ

മരണേശഷം എഴുതിയ കവിതയാണ് ‘താതവാക്യം’. ഉള്ളിൽ കിടന്നുനീറുന്നആത്മഗതങ്ങൾ

ഈകവിതയിൽആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

�ലംഗികത പാപമ�ല്ലന്നും ജന്മവാസനയ്ക്കടി�പ്പട്ട് മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത പാപങ്ങൾ

�ചയ്തുേപാകുന്നു എന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞ ചുള്ളിക്കാട് സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ തനിക്കു സംഭവി

ച്ച പാപനിമിഷങ്ങ�ള കുറ്റേബാധേത്താ�ട ഏറ്റുപറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചിദംബരസ്മരണയി�ല

ഏ�റ ഹൃദ്യമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ദസ് തേയവ്സ് ക  ിയു�ട കഥാപാത്രങ്ങ�ളേപ്പാ�ല സ്വ

ന്തം ആത്മാവി�ന്റ കുറ്റവിസ്താരത്തിൽ സംഘർഷമനുഭവിക്കുകയും ആആത്മേവദനക�ള ഭാ

ഷയിേലക്ക്ആവാഹിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. വിവാഹേശഷം ഭർത്താവു�മാത്ത് ത�ന്നകാണാൻ

എത്തിയ ശ്രീേദവിക്കു മുമ്പിൽ ഒരു നാൾ തലകുനിച്ചുനിന്നത് അേദ്ദഹം ഓർക്കുന്നു. അട

ക്കാനാവാ�തേപ്പായ ചപലതക�ള അേദ്ദഹം തുറ�ന്നഴുതുന്നുണ്ട്. കൗമാരകാലഘട്ടത്തിൽ

ത�ന്റ കുസൃതിയ്ക്ക് ഇരയായ ഷാഹിന എന്ന �പൺകുട്ടി�യ മുഖത്തി�ന്റ പാതിയും കഴുത്തും

വലതു�കയും തീ�പ്പാള്ളിവികൃതമായ േപേക്കാലമായി കണ്ടുമുട്ടിയതും പൂർവ്വസ്മരണകളും വാ

ക്ചാതുര്യേത്താ�ട അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. ‘വിഷകന്യക’എന്ന തല

�ക്കേട്ടാടുകൂടി �ലല എന്ന സ്ത്രീ�യ പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നു. രഹസ്യസ്വഭാവിയായ അവളു�ട

േനാട്ടംേപാലും കവി�യ വിവശനാക്കിയിരുന്നു. ഓഫീസി�ല മുഷിപ്പൻ പണികൾക്കിടയിൽ

കവിയു�ട മനസ്സ് േതടിയിരുന്ന വിചിത്രസ്വഭാവിയായ രാധികയും സുന്ദരിയും സ്തനാർബുദേരാ

ഗിണിയുമായ �ബറ്റിയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിഭാവന�യ ഉണർത്തിയ സ്ത്രീകളാണ്. രതിയും

മൃതിയും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടി�ന്റ കവിതകളിൽ സഹജാതമാണ് എന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ

(2011) നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

4 സ്ഥലവർണ്ണനകൾ

യാത്രകൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നല്കുന്നു. പുതുകാഴ്ചകൾ പുതിയേലാകം ത�ന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

കവിയു�ട കണ്ണിലൂ�ട കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കാവ്യാത്മകമാക്കുന്നു. ‘ചിദംബരസ്മരണ’യിലൂ�ട

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ത�ന്റ അനുഭവങ്ങ�ളയും പരിചയേലാക�ത്തയും വായനക്കാര

േന്റതാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല, പുതി�യാരു കാഴ്ചാനുഭവംകൂടി നല്കുന്നുണ്ട്. ചുള്ളിക്കാടിന് ആശ

യപരമായ േചർച്ചേക്കടുകളാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽനിന്നും േപാേകണ്ടിവന്നു�വങ്കിലും

എന്നും അവ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ബാല്യകാല ഓർമ്മകളിൽ നാ

ട്ടിൻപുറ�ത്ത വർണ്ണിക്കുന്നത് ശ്രേദ്ധയമാണ്. ലളിതവും ഹൃദ്യവുമായ ഗദ്യ�ശലിയിലാണ്

നാടി�നക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ‘മന്ത്രവാദി’, ‘ഒഴിവുകാലം’, ‘മിന്നാമിനുങ്ങ് ’, ‘അഗ്നികാവടി’ തുട
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ങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളിൽ നാട്ടിൻപുറവർണ്ണന കാണാം. കവിതയിൽ അന്തരീക്ഷ�മാരുക്കുന്ന

ഗ്രാമഭൂമികയു�ട വ്യക്തമായ ചിത്രണംഈകൃതിയിൽ കാണാം.

‘ഒരു അമ്മ’, ‘കരീന’, ‘ദത്തുപുത്രി’ എന്നീ അധ്യായങ്ങളിലായി സ്വീഡ�ന്റ വിവിധ മുഖങ്ങ

�ള പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നു. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ�കാണ്ട് സ്വീഡൻ നഗരത്തി�ന്റ ചിത്രം വായ

നക്കാര�ന്റ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കുവാൻഅേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. പാശ്ചാത്യേനാവലുക�ള ഓർമ്മി

പ്പിക്കുന്ന �ശലിയിലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളു�ട രചന. പാശ്ചാത്യകൃതികളിലൂ�ട കടന്നുേപായ

ഒരു മനസ്സിേന ഇങ്ങ�നഎഴുതുവാൻസാധിക്കൂ.

ചിദംബരം േക്ഷത്രത്തി�ന്റ ഓർമ്മകൾ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സിൽ മിന്നിമറയുന്നതായി

കാണാം. ‘ചിദംബരസ്മരണ’ എന്നഅധ്യായത്തിൽ ചിദംബരം േക്ഷത്രത്തി�ന്റ ഭക്തിപ്രപഞ്ച

�ത്ത ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു. ചിദംബരം േഗാപുരത്തി�ന്റ �കാടുമുടിയിൽ തിങ്കൾക്കല �ത

ളിഞ്ഞു. ചുടലഭസ്മംേപാ�ല നിലവു�പാഴിഞ്ഞു. നടരാജമൂർത്തിയു�ട ശില്പപ്രപഞ്ചം എനിക്കു

ചുറ്റും സ്തംഭിച്ചുനിന്നു. േക്ഷത്രത്തി�ന്റഅകത്തളങ്ങളി�ലവി�ടേയാ ഏകാന്തമായ ഒരുഘണ്ടാ

നാദം മുഴങ്ങിനിശയു�ടനാമശൂന്യതയിൽലയിച്ചു (2014 : 66). അേദ്ദഹത്തി�ന്റവിരൽത്തുമ്പിൽ

ഗദ്യം േപാലും കാവ്യമായിത്തീരുന്നു.

5 ഉപസംഹാരം

സ്മരണകൾ എന്നും കവി�യ പിന്തുടരുന്നതായികാണാം. ത�ന്റ ജീവിതത്തി�ല സുഖദുഃഖ

സ്മരണക�ള അേദ്ദഹം ഈ കൃതിയിലൂ�ട അനുവാചകർക്കുമുമ്പിൽ തുറന്നു�വയ്ക്കുന്നു. കാവ്യാ

ത്മകമായ ഗദ്യഭാഷയാണ് അതിനായി �തര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ

�കാണ്ട് കാഴ്ചയു�ട അതിരുക�ള േഭദിക്കുന്ന രചനാ�ശലി ശ്രേദ്ധയമാണ്. അനുഭവേലാക

ത്താലും വാക്പ്രേയാഗത്താലും രചനാരീതിയാലും ‘ചിദംബരസ്മരണ’ അനുഭൂതിയു�ട തലം

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിഗമനങ്ങ�ള േക്രാഡീകരിച്ച് താ�ഴ േചർക്കുന്നു.

• സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്തലഘുവാക്യങ്ങളു�ട ലാളിത്യവും മേനാഹാരിതയും കൃതി�യആകർഷ

കമാക്കുന്നു.

• അനുഭവങ്ങളു�ടആർജ്ജവമുള്ള ഭാഷ.

• വ്യാഖ്യാന�ത്തഅനുഭവത്തിനു പകരം നിർത്തുന്നപുരുഷേബാധങ്ങളാണ് ആത്മകഥക

�ള സൃഷ്ടിക്കുന്ന�തന്ന ഉദയകുമാറി�ന്റ നിരീക്ഷണവുമായി കൃതി�യ താരതമ്യം �ചയ്യു

േമ്പാൾ പണ്ഡിേതാചിതമായ വ്യാഖ്യാനമല്ല ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഇതിനായി �തര

�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന�തന്ന് കാണാം. ധ്വന്യാത്മകമായകവിതയായി പലഭാഗവും മാറുന്നു.

• സ്ഥലവർണ്ണനകളിൽ വായനക്കാ�ര കൂട്ടി�കാണ്ടുേപാകുന്നസഞ്ചാരസാഹിത്യകാര�ന്റ

സത്യസന്ധതയും ഭാവന�കാണ്ട് ആ പ്രേദശങ്ങളു�ട സൗന്ദര്യം മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്ന

കവിയു�ട കാല്പനികതയും കാണാം.

• വ്യക്തി�യഅവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ േപരിടുന്ന രീതി മനുഷ്യസ്വഭാവത്തി�ന്റ സൂക്ഷ്മരൂപമാ

യി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന അനുഭവങ്ങൾ

�വയക്തികമാകുേമ്പാഴും സാമൂഹ്യേബാധങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്തുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
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കഴിയുന്നു.

• േലാക�ത്ത ഒരു േജണലിസ്റ്റി�ന്റ കണ്ണിലൂ�ട േനാക്കികാണാനുംഅവ വായനക്കാര�ന്റ

അനുഭവമാക്കിത്തീർക്കാനുമുള്ളബാലചന്ദ്രൻചുള്ളിക്കാടി�ന്റ കഴിവ്ഈകൃതിയിൽ കാ

ണാം. സാധാരണക്കാരിൽ ത�ന്ന കലാകാരനായ മനുഷ്യേന ഇത്തരം കൃതി രചിക്കു

വാൻസാധിക്കു.
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തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛ�ന്റഅദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ

കവിതാരാമൻ

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, �കായിലാണ്ടി പ്രാേദശിക േകന്ദ്രം

എഴുത്തച്ഛ�ന്റഅദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ�പാരുൾരൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്�ശവാഗമതന്ത്രമാ

ണ്. അദ്ധ്യാത്മപ്രദീപകവും അത്യന്തം രഹസ്യവുമായആത്മവിദ്യയാണ്ഈകൃതിയു�ട വിഷ

യം.

‘അദ്ധ്യാത്മപ്രദീപകമത്യന്തം രഹസ്യമി-

തദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൃത്യുശാസനേപ്രാക്തം

അദ്ധ്യയനം�ചയ്തീടുംമർത്ത്യജന്മികൾ�ക്കല്ലാം

മുക്തി സിദ്ധിക്കുമസന്ദിഗ്ദ്ധമിജ്ജന്മം �കാേണ്ട’

(ബാലകാണ്ഡം, 1988: പുറം 23)

അദ്ധ്യയനം �ചയ്യുന്നവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ

പാരായണലക്ഷ്യ�മന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ. ആത്മജ്ഞാനം ഉളവാക്കുന്ന രാമായണപാരായണം

എന്താണ്? കാരണം സംഘർഷങ്ങളിലൂ�ട യാത്ര �ചേയ്യണ്ടിവന്ന ഒരുവ�ന്റ ജീവിതകഥയാ

യി രാമായണ�ത്ത വായിക്കാം. പ്രിയാപ്രിയങ്ങളു�ട �കണിയിൽ കുടുങ്ങിത്തകർന്ന കുടുംബ

ജീവിത ഇതിവൃത്തമായും രാമായണ�ത്ത വായിക്കാം. രാമായണ�മാ�ക്ക വായിക്കുന്നവനാ

�ണന്നഅഹന്തയ്ക്കും വായിക്കാം. അത്തരം വായനകൾഎഴുത്തച്ഛൻ വാഗ്ദാനം �ചയ്തആത്മ

ജ്ഞാനപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കിത്തരുേമാ? ആത്മജ്ഞാനത്തിനായി രാമായണം വായിക്കുന്ന തല

ത്തിലാണ് �ശവതന്ത്രസൂചകങ്ങളും ക്രിയാപദ്ധതികളും നിറഞ്ഞഗ്രന്ഥ�മന്ന നിലയിൽഎഴു

ത്തച്ഛ�ന്റ രാമായണം പ്രസക്തമാവുന്നത്. അേപ്പാഴാണ് തന്ത്രയു�ട ക്രിയാപദ്ധതിക�ളയും

തന്ത്രസാധകനായഹനുമാ�നയും പരിചയ�പ്പേടണ്ടി വരിക.

തന്ത്ര�യന്നശബ്ദത്തിന് സിദ്ധാന്തം, ശ്രുതിശാഖ, രചന, ശാസ്ത്രവിേശഷം എ�ന്നല്ലാം നി

ഘണ്ടുവിൽഅർത്ഥം കാണാം. ശതപഥബ്രാഹ്മണവും താണ്ഡ്യബ്രാഹ്മണവും ഒന്നി�ന്റ സത്ത

യു�ട മുഖ്യാംശ�ത്തതന്ത്ര�മന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാശ്മീരിതന്ത്രത്തിന് ഒരുകാരികത�ന്നഎഴുതിയ

ഭാസ്കരായൻ മീമാംസാശാസ്ത്ര�ത്തതന്ത്രം എന്ന് വിളിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. “തന്യേത വിസ്താര്യേത
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ജ്ഞാനം അേനന ഇതി തന്ത്രം” എന്നതനുസരിച്ച് ഏതുജ്ഞാനശാഖേയയും തന്ത്ര�മന്നു വി

ളിക്കാം.

ഈശാനഗുരുേദവപദ്ധതിപ്രകാരം തന്ത്ര�യന്നാൽ �ശവസമ്പ്രദായമാണ്. പശു, പാ

ശം, പതി, ശക്തി, വിചാരം, ക്രിയാചാരം എന്നീ ആറുവിഭാഗങ്ങേളാടു കൂടിയ ഇത് കാശ്മീരിത

ന്ത്രാഗമമാണ്. ഈശാനഗുരുേദവ പദ്ധതിപ്രകാരം തന്ത്രക്കു �കാടുക്കുന്ന�ശവസമ്പ്രദായം

എന്നഅർത്ഥമാണ് എഴുത്തച്ഛ�ന്റഅദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി�ല തന്ത്രവിചാരത്തിന് ഇവി�ട

സ്വീകരിച്ചിട്ടുളളത്. ആഅർത്ഥത്തിൽആത്മനിഷ്ഠമായഅച്ചടക്കത്തി�ന്റ, ചിത്തശുദ്ധീകരണ

ത്തി�ന്റഅത്യന്തസുന്ദരമായഒരുജീവിതക്രമമാണ്അദ്ധ്യാത്മരാമായണംആവശ്യ�പ്പടുന്നത്.

വായനക്കാര�ന്റ ഉണർവ്വി�ന്റയുംസ്വപ്നത്തി�ന്റയും ഉറക്കത്തി�ന്റയും മണ്ഡലങ്ങ�ള രക്ഷിക്കു

ന്നതന്ത്രയു�ട പാരായണമാണ് ആത്മജ്ഞാന�ത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ഈശാനപദ്ധതിപ്രകാരം പറയുന്ന �ശവാഗമ�മന്ന തന്ത്രയു�ട സ്വാധീനം കൃതിയു�ട

ആ�ക ആഖ്യാനത്തിലും തന്ത്രയു�ട സാധനകൾ വിവരിച്ചിട്ടുളള സുന്ദരകാണ്ഡത്തിലുമാണ്

പ്രകടമായി കാണുന്നത്. ഉമാമേഹശ്വരസംവാദരൂപത്തിലാണ്അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ

ആഖ്യാനം എഴുത്തച്ഛൻ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിഷ്ണുവി�ന്റഅവതാരമായ രാമ�ന്റകഥപറയുന്നഅദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽശിവപാർ

വതിമാർ ആഖ്യാനേകന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നത് അസംബന്ധമാ�ണന്നും അതല്ല േകരളത്തിൽ

�ശവ�വഷ്ണവസമ്പ്രദായങ്ങൾതമ്മിലുളളസംഘർഷം തമിഴ്നാട്ടിേലതുേപാ�ലപ്രബലമല്ലാ

തിരുന്നതി�ന്റ �തളിവാ�ണന്നും സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽ പറയാം. എന്നാൽ സൂക്ഷമാർത്ഥ

ത്തിൽഈകൃതിയി�ല ശിവ-പാർവതി സംവാദമാണ് തന്ത്രയിേലക്കുളളആദ്യ സൂചന.

�വഷ്ണവതന്ത്രം, �ശവതന്ത്രം, ശാേക്തയ തന്ത്രംഎന്ന് മൂന്ന് ഉൾപ്പിരിവുകൾ തന്ത്രത്തി

നുണ്ട്. ഇവ�യ യഥാക്രമം സംഹിത, ആഗമം, തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. �ശവതന്ത്ര�ത്ത

ആഗമങ്ങ�ളന്നും വിളിക്കുന്നു. ആഗമം ശിവൻ ഗുരുവും പാർവതി ശിഷ്യയുമായി ഉണ്ടായിട്ടുളള

തന്ത്രങ്ങളാണ്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണംബാലകാണ്ഡത്തിൽതുടങ്ങുന്നഉമാമേഹശ്വരസംവാദം

ഭാര്യാ-ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്ന േനരം േപാക്കി�ന്റേയാ പരദൂഷണത്തി�ന്റേയാ രീതിയിലല്ല.

മറിച്ച് �ശവാഗമതന്ത്രത്തി�ല ഗുരുശിഷ്യസംവാദ രൂപത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഉപേയാഗി

ച്ചിട്ടുളളത്. ഒരുവ�ള അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരുവ�ന ശിഷ്യനാക്കുന്ന ‘ആകാംക്ഷാ പരവശ േചതസാ’

ആണ് അത്യന്തം രഹസ്യമായ വസ്തുഅറിയാൻ പാർവതി മഹാനുഭാവനായ ശിവനി�ല ഗുരു

കാരുണ്യത്തിനായി അേപക്ഷിക്കുന്നത്.
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‘അത്യന്തം രഹസ്യമായുള�ളളാരു പരമാത്മാ

തത്ത്വാർത്ഥമറികയിലാഗ്രഹമുണ്ടായതും

ഭക്ത്യാതിശയം പുരുേഷാത്തമൻതങ്കേലറ്റം

നിത്യവും ചിത്തകാമ്പിൽ വർദ്ധിക്കത�ന്ന മൂലം

ശ്രീരാമപാദാംബുജം വന്ദിച്ചു സംേക്ഷപിച്ചു

സാരമായുളള തത്ത്വം �ചാല്ലുവൻ േകട്ടാലും നീ’. (1988: പുറം 25)

എന്ന് ബാലകാണ്ഡത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശിവ-പാർവതിമാരു�ട ഗുരുശിഷ്യസംവാദം കൃതിയു�ട

അവസാനംവ�ര എഴുത്തച്ഛൻ പിൻതുടരുന്നുണ്ട്. സുന്ദരകാണ്ഡത്തി�ന്റ തുടക്കത്തിൽ

‘ഹിമശിഖരിസുതേയാടു ചിരച്ചുഗംഗാധര-

�നങ്കിേലാ േകട്ടു�കാൾ�കന്നരുളി�ചയ്തു’

എന്നും, അവസാനിക്കുേമ്പാൾ

‘പരമശിവനിതി രഘുകുലാധിപന്തന്നു�ട

പാവനയായ കഥയരുൾ �ചയ്തതു

ഭഗവതി ഭവാനി പരേമശ്വരി േകട്ടു

ഭക്തിപരവശയായ് വണങ്ങീടിനാൾ’

എന്നും കാണാം. �ശവതന്ത്രത്തി�ന്റ േകരളത്തി�ല പ്രമുഖാചാര്യനായി എഴുത്തച്ഛ�നയും

�ശവാഗമഗ്രന്ഥമായി അദ്ധ്യാത്മരാമായണ�ത്തയും മാറ്റുന്നത് തന്ത്രസാധനയു�ട ലക്ഷണ

ങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുന്ദരകാണ്ഡമാണ്. ജനിമൃതികളു�ട ‘ലവണജലനിധി’ കടക്കാൻ

േപാകുന്നഹനുമാ�ന്റ യാത്ര�യ ‘അതിചപലമംബേര മാേനന േപാകുന്നു’എന്നാണ് എഴുത്ത

ച്ഛൻ പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നത്. അംബരം ആകാശമാണ്. ‘േഖ’ ആകാശം. അഥവാ ചിത്തം.

അതിൽ ചരിക്കുന്നത് ‘േഖചരിമുദ്ര’�യന്ന് ‘സ്പന്ദവാർത്തികം’ പറയും.

‘അതിചപലമംബേരമാേനന

േപാകുന്നിതാശേരശാലേയ

പ്രണതജനബഹുജനന

മരണഹരനാമകംപ്രാണപ്രയാണ

കാേലനിരൂപിപ്പവൻജനിമരജലനിധി�യ

വിര�വാടുകടക്കമ-ജ്ജന്മനാകിംപുന

സ്തസ്യദൂേതാസ്മ്യഹം

തദനുമമ ഹൃദി സപദി രഘുപതി

രനാരതം തസ്യാംഗുലീയവുമുണ്ടുശിരസി േമ’ (1988: പുറം 27)

ഹനുമാ�ന്റ യാത്ര �വറും സ്ഥൂലാകാശത്തിൽ അ�ല്ലന്നും സ്വചിത്തത്തിലൂ�ടയുളള തന്ത്രസാ

ധക�ന്റ യാത്രയാ�ണന്നും �വളി�പ്പടുത്തുന്നതാണ് ‘അതിചപലമംബേര’ എന്ന സുന്ദരകാ

ണ്ഡത്തി�ല പ്രേയാഗം. വൃത്തികൾ �കാണ്ട് അതിചപലമാകുന്നചിത്തത്തിലൂ�ടയാണ് സമ

യാചാരനിഷ്ഠനായ �ശവതന്ത്രത്തി�ല സാധകൻ സാധന നടത്തുന്നത്. എേപ്പാഴാേണാ

മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽനിന്ന് പിൻതിരിയുകയും ചിത്തത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന
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ത് അേപ്പാൾ അ�ദ്വതമായ ശിവജ്ഞാനമുണ്ടാകും. ‘േഖചരിമുദ്രയും’ മന്ത്രവും േചർന്നാണ്

സാധക�ന ലക്ഷ്യത്തി�ലത്തിക്കുന്നത്. ‘മരണഹരനാമം’�കാണ്ട് ജലനിധി�യ വിര�വാ

ടു കടക്കു�മന്നും ‘മമ ഹൃദി സപദി രഘുപതിരനാരതം’ ഉ�ണ്ടന്നും ഹനുമാൻ ത�ന്ന ത�ന്റ

ചിത്തത്തി�ല മന്ത്രസ്വീകരണ�ത്തസുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ �വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവി�ടഹനു

മാൻ േഖചരീമുദ്രയിലൂ�ട ചരിക്കുന്നത്സ്ഥൂലശരീരം �കാണ്ട് മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മമായ മന്ത്രശരീരം

�കാണ്ടാണ്.

ശംഭുവി�ന്റ പ്രതിരൂപമായ ഗുരു ശിഷ്യനിൽ സ്ഥൂലശരീരത്തിനപ്പുറം മന്ത്രശരീര�ത്തയു

ണ്ടാക്കുന്ന തന്ത്രാഗമത്തി�ല പ്രക്രിയ രാമനാകുന്ന ഹനുമാ�ന്റ ഗുരു ബാലകാണ്ഡത്തിൽ

ത�ന്ന ‘പരമാത്മാവാകുന്ന ബിംബത്തിൻ പ്രതിബിംബം പരിചിൽ കാണുന്നത് ജീവാത്മവറി

�കേടാ’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മഹാവാേക്യാപേദശം �കാണ്ട് സാധിച്ച് കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിൽ

മേന്ത്രാപേദശവും അടയാളവാക്യവും നല്കി സ്വശിഷ്യനായ ഹനുമാന് തന്ത്രദീക്ഷ നല്കുന്നുണ്ട്.

ശിഷ്യന് മന്ത്രശരീരം �കാടുത്ത്ആമന്ത്രശരീരത്തിന്അന്നമായജ്ഞാനം—അടയാളവാക്യവും

അംഗുലീയവും—നല്കുന്നുണ്ട്. ആ മന്ത്രശരീരത്തിലൂ�ട സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾസ്ഥൂലമായ അന്നശ

രീരം താന�ല്ലന്നഅറിവ്സാധകനിൽഉണ്ടാവുന്നത് �കാണ്ടാണ് നിർഭയനായി ചരിക്കുന്നത്.

ആ നിർഭയത്വം ഹനുമാനിൽ ഇങ്ങ�ന വായിക്കാം.

‘കിമപി നഹി ഭയമുദധി സപദി തരിതും

കീശപ്രവരേര! േഖദിയാേയ്കതുേമ’.

ആ നിർഭയത്വമാണ് തന്ത്രസാധനയു�ട സമ്പ്രദായം. നിർഭയനായ തന്ത്രസാധക�ന്റ മന്ത്രശ

രീരത്തി�ല യാത്രയാണ് സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽഎഴുത്തച്ഛൻ വിവരിക്കുന്നത്.

സാധകന് അജ്ഞാനത്തി�ന്റ ബന്ധമില്ലാതാക്കാൻ ഉദ്യമം �കാണ്ടു മാത്രേമ കഴിയൂ

എന്ന് വാർത്തികം പറയും. ദൃശ്യമായ ഈ േലാകം മുഴുവൻ പരമാത്മാവി�ന്റ ശരീരമാണ്

എന്ന ശിവതത്വമാണ് അജ്ഞാനത്തി�ന്റ ആവരണമഴിക്കാനുളള മാർഗ്ഗമായി തന്ത്രേയാഗി

കൾ കാണുന്നത്. അതിനവ�ര പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഏകാഗ്രതയും ധ്യാനവുമാണ്. അവയാണ്

ചേക്രശനായ ശിവസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽസാധക�നഎത്തിക്കുന്നത്.

‘അതിവിപുലഗളവുമാർജ്ജവമാക്കിനി-

ന്നാകുഞ്ചിതാംഘ്രിയായൂർദ്ധ്വനയനനായ് ’ (1988: പുറം 295)

എന്നത്ഹനുമാ�ന്റയാത്രനിലയു�ട വർണ്ണനയാണ്. ഊർദ്ധനയനനാകുന്നത്ആജ്ഞാചക്ര

ത്തിേലയ്ക്കാണ്. അവി�ടയാണ് ഗുരു ഇരിക്കുന്ന ഗുഹ. ആജ്ഞാചക്രത്തി�ല ഉപാസനബ്രഹ്മ

നാഡിയു�ടഅഥവാ കുണ്ഡലിനീലതയു�ട ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നകുണ്ഡലിനിശക്തിയിേലയ്ക്ക് സാധ

ക�ന എത്തിക്കും. അതാണ് അേശാകവൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന സീതയിേലയ്ക്കുള്ള ഹനുമാ�ന്റ

യാത്രസൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സുന്ദരകാണ്ഡത്തി�ല ഹനുമാ�ന്റ മാർഗ്ഗവിഘ്നവർണ്ണനം സാധന�കാണ്ട് ചേക്രശസാ

ന്നിദ്ധ്യത്തി�ലത്തിയ സാധക�ന്റ ചേക്രശാവസ്ഥയു�ട വിവരണമാണ്. ചേക്രശാവസ്ഥയു�ട

സൂചനയാണ് അണിമാ, ഗരിമാ, ലഘിമ, ഈശിത്വം, വശിത്വം തുടങ്ങിയ അഷ്ടസിദ്ധികൾ.
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ദശേയാജന, ഇരുപത് േയാജന, അംഗുഷ്ഠമാത്രത്വം, കീടവേദഹത്വം, പർവ്വതതുല്യശരീരത്വം

എന്നിവ ഹനുമാനു�ണ്ടന്ന് സുന്ദരകാണ്ഡത്തിലാ�ക വർണ്ണനയുണ്ട്.

മന്ത്രശരീരിയായ സാധകൻ സാധനയു�ട മുേന്നറ്റത്തിൽ, മൂലാധാരത്തിൽ ശക്തി പ്രാ

ണേരാധനം �ചയ്ത് ഉണർന്നുകഴിഞ്ഞാൽജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ തപിക്കും. ഹനുമാൻ പവനത

നയനാണ്. അന്നമയശരീരമാണ് താ�നന്ന ജീവിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ അഭിമാനതലം ഹനുമാനില്ല.

ഒരുവ�ന്റ മേനാേലാകങ്ങൾത�ന്നയും അവ�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത് പ്രാണമയ ശരീര

ത്തിേലയ്ക്കുള്ളസാധാനാപൂർണ്ണമായ പ്രേവശത്തിലൂ�ടയാണ്. ഹനുമാ�ന്റ ജനനം ത�ന്നപ്രാ

ണമായ ശരീരത്തിൽ പവനാത്മജനായാണ്. പവനനാണ് ഹനുമാ�നസീതാസവിധത്തി�ല

ത്തിക്കുന്ന�തന്ന് സുന്ദരകാണ്ഡം.

‘കനകമണിരചിതഭവനങ്ങളി�ലങ്ങുേമ

കാണാഞ്ഞുപി�ന്നയും നീ�ള േനാക്കും വിധൗ

കുസുമചയസുരഭി�യാടു പവനനതി ഗൂഢമായി

കൂ�ടത്തടഞ്ഞുകൂട്ടി�കാണ്ടുേപായുടൻ

ഉപവനവുമുരുതരതരുപ്രവരങ്ങളും-

മുന്നതമായുള്ളശിംശാപവൃക്ഷവും

അതിനികടമഖിലജഗദീശ്വരിത�ന്നയു-

മാശുഗനാശു കാട്ടി�കാടുത്തീടിനാൻ’ (1988 പുറം 301)

ഇപ്രകാരം സാധകനിൽ ശക്തിപ്രാണേരാധനം �ചയ്തുണരുേമ്പാൾജ്ഞാനാഗ്നിയാൽ തപി

ക്കും. ആ തപിക്കലാണ് വാസനകളു�ട കാരണശരീര�ത്ത വറുത്തു�പാടിക്കുന്നത്. അതി�ന്റ

വർണ്ണനയാണ് ഹനുമാ�ന്റ ലങ്കാദഹനം. ‘ജ്ഞാനാഗ്നി ദഗ്ദ്ധകർമ്മാണാം’ എന്ന് പ്രമാണവുമു

ണ്ടേല്ലാ. വാസനകളു�ട കാരണശരീരം വറുത്തുകളഞ്ഞഹനുമാനാണ് രാവണസഭയിൽ ധർ

േമ്മാപേദശം �ചയ്യുന്ന ഗുരുവായി വളരുന്നത്.

‘ത്യജമനസി ദശവദന! രാക്ഷസീം ബുദ്ധി�യ

�ദവിംഗതി�യ സമാശ്രയിച്ചീടു നീ

അതുജനനമരണ ഭയനാശിനി നിർണ്ണയ-

മന്യയായുള്ളത് സംസാരകാരിണി

കളകതവഹൃദി സപതി തത്വേബാേധന നീ

കാമേകാപേദ്വഷേലാഭേമാഹാദികൾ (1988 പുറം 304)

കപികൾ പലരും നാലുദിക്കിലും സീതാേന്വഷണത്തിന് േപാകുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ഹനുമാന് മാത്ര

മാണ് മുദ്രാേമാതിരവും അടയാളവാക്യവും രാമൻ നല്കുന്നത്. ഹനുമാ�ന്റ തിരിച്ചുവരവ് കാണു

േമ്പാൾത�ന്ന മറ്റു കപികൾ കാകുൽസ്ഥാനുഗ്രഹവശാൽഹനുമാൻ കാര്യം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന് ഊഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്ത്രവാർത്തികത്തി�ല ഒരു പ്രമാണത്തിേലയ്ക്ക് �വളിച്ചംവീശു

ന്നു. അതായത് എത്രനിഗൂഢമായി, എത്രസ്പന്ദങ്ങ�ളവഹിച്ച്, എത്രപ്രകാശപൂർണ്ണമായി ഗുരു
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വിൽനിന്ന് ശിഷ്യനിേലയ്ക്ക് ദീക്ഷാരൂേപണമന്ത്രം പ്രവഹിക്കുന്നുേവാ അത്രയും ശക്തമായി ശി

ഷ്യനി�ല ചിത്തി�ന്റ ശക്തിയുണരും. ഇവി�ട ഗുരുശിഷ്യപാരസ്പര്യത്തി�ന്റ അഗാധതലങ്ങ

ളിൽമന്ത്രനിസ്വനം�കാണ്ട് ഗുരുശിഷ്യ�ന്റചിത്ത് �താട്ടുണർത്തുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അേപ്പാ

ഴാണ് മൂകൻവാചാലനാകുന്നത്. മുടന്തൻഗിരിശൃംഗങ്ങളും ശതകേയാജനാവിസ്തൃതിയുള്ളജല

നിധികളും ലംഘിക്കുന്നത്. അേപ്പാഴാണ് ശിഷ്യൻഅറിയുന്നത് ത�ന്റഅറിവു�കാണ്ടല്ല മഹദ

നുഗ്രഹം �കാണ്ടാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന�തന്ന്. ഇത് സംപ്രസാദന വിദ്യയാണ്. ആ സം

പ്രസാദനവിദ്യയുംഅതി�ന്റആനന്ദലഹരിയുമാണ് എഴുത്തച്ഛ�ന്റഅദ്ധ്യാത്മരാമായണ�ത്ത

തന്ത്രസാധനയു�ട എക്കാല�ത്തയും പ്രൗഢഗ്രന്ഥമാക്കുന്നത്.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം, ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 1988.

2. നിർമ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്, തന്ത്ര: ആഗമങ്ങൾജ്ഞാനാർത്ഥങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2015.
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സ്ത്രീയും �പാതുമണ്ഡലവും

നീതു ഉണ്ണി

മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി

ആമുഖം

േകരളത്തി�ന്റസാമൂഹ്യസാഹചര്യത്തിൽസ്ത്രീ�യഎന്നും �പാതുമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് അകറ്റി

യാണ് നിർത്തിയത്. പുരുഷേകന്ദ്രിതമായ സമൂഹത്തിൽ അവളു�ട ശരീരത്തി�ന്റ ഘടന�യ

യും കുടുംബത്തി�ലഅവളു�ടസ്ഥാനവുംഇത്തരം ഒഴിച്ചുനിർത്തലിനുള്ളകാരണമായി �പാതു

വായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. സ്ത്രീ�യന്നാൽഅമ്മയാണ്, േദവിയാണ് എന്നിങ്ങ�ന വാഴ്ത്തലുകൾ

നടത്തുന്ന ആരുംത�ന്ന ഒരു സമൂഹജീവി�യന്ന നിലയിലുള്ള അവളു�ട കർതൃത്വ�ത്തേയാ,

വ്യക്തിത്വ�ത്തേയാ അംഗീകരിച്ചില്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന സ്ത്രീ�യന്നാൽ പുരുഷ�ന്റ ആജ്ഞ

കൾഅനുസരിച്ച് അവ�ന്റ ഇഷ്ടങ്ങൾ�ക്കാപ്പം ചലിക്കുന്നവളാ�ണന്ന �പാതുധാരണ�യയാ

ണ് അംഗീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഇത്തരം ധാരണകൾക്കു പുറത്തുവന്നുസംസാരിക്കുന്ന ത�ന്റ നി

ലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നസ്ത്രീ തേന്റടിയായും, വഴിവിട്ടു നടക്കുന്നവളായും ചിത്രീകരിച്ചു.

സ്ത്രീയും �പാതുമണ്ഡലവുംഎന്നഈേലഖനം �പാതുേവസ്ത്രീക�ളഎങ്ങ�നയാണ്സാമൂ

ഹികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റി നിർത്തിയ�തങ്ങ�ന

�യന്നതാണ് പരിേശാധിക്കുന്നത്.

1 തുല്യസാമൂഹ്യപദവി ചിന്തകൾ

പുരുഷനിർമ്മിതമായസമൂഹത്തിൽഎന്നുംസ്ത്രീ�യഅപരയായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.

മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തി�ന്റ ഇടങ്ങളി�ലാന്നും സ്ത്രീകളു�ട പ്രതിനിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പുരുഷേമേല്ക്കായ്മയിൽ ദൃശ്യത്തിൽ�പ്പടാ�ത േപായ സ്ത്രീക�ളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും, തങ്ങ�ള

ആരാണ് പ്രതിനിധീകരിേക്കണ്ടത് എന്നുള്ള പുനർവിചിന്തനങ്ങളുമാണ് �ഫമിനിസത്തി�ന്റ

അടിത്തറ�യന്നു പറയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുനർവിചിന്തനങ്ങൾ സ്ത്രീ�യ അപരവല്ക്കരണ

ത്തിൽനിന്ന് േമാചിതയാക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് ദൃശ്യത േനടി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ്തു. “പുരുഷ
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സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീ എന്നും അപരയാണ് (other). അവൾക്ക് പുരുഷൻ നിർവ്വചിക്കു

ന്ന സങ്കുചിത നിർവ്വചനങ്ങൾക്ക് പുറേത്തക്ക് കടേക്കണ്ടതു�ണ്ടന്നും അങ്ങ�ന പുതി�യാരു

സാമൂഹ്യവത്കരണം (Cultural Socialization) രൂപ�പ്പടുത്തണ�മന്നും ബുവ്വ വാദിച്ചു”

(പത്മകുമാർ, മുഞ്ഞിനാട്, 2015: 7). സ്ത്രീകൾക്കു കൂടി തുല്യത ലഭിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മാത്രേമ

സാമൂഹ്യവത്കരണം പൂർണ്ണമായേതാതിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ�വന്ന് ബുവ്വ പറയുന്നു.

തുല്യസാമൂഹ്യപദവി�യക്കുറിച്ചുള്ളത�ന്റചിന്തക�ള പങ്കു�വച്ചു�കാണ്ട് ബുവ്വഅഭിപ്രായ

�പ്പടുന്നതിങ്ങ�ന: “തുല്യസാമൂഹികപദവി എന്നതു�കാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന മ�റ്റാരർത്ഥം കൂടി

ഇവി�ട ചർച്ച�ചേയ്യണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പുരുഷ�നാപ്പം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പല

േപ്പാഴും തുല്യപദവി എന്ന പദം ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ആ അർത്ഥവും അതുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ട വിഷയങ്ങളും നിലനി�ല്ക്ക ത�ന്ന മ�റ്റാന്നുകൂടി ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒരു

സ്ത്രീക്ക് മ�റ്റാരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട അസ്തിത്വ�ത്തസംബന്ധിച്ചാണ്. ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് സമൂഹം

അനുവദിച്ചു �കാടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുൾ�പ്പ�ടയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ മ�റ്റാരു സ്ത്രീയ്ക്കും ലഭ്യമാ

കുകത�ന്ന േവണം. ഇതും തുല്യസാമൂഹ്യപദവി ത�ന്നയാണ്. ഇങ്ങ�ന�യാരുഅവസ്ഥസാ

ദ്ധ്യമാ�ണങ്കിൽ മാത്രേമ സാമൂഹികമാ�യാരു നീതി നടപ്പിലാകുകയുള്ളൂ” (2015: 97).

സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽത�ന്നനിലനിന്ന വിേവചന�ത്തയാണ് ബുവ്വ ഇവി�ട സൂചിപ്പിച്ചു േപാ

കുന്നത്. ഉദാ: േകരളീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ ദളിത് സ്ത്രീകൾ തങ്ങളു�ട പുരുഷന്മാേരാ�ടാപ്പം േജാ

ലിയിൽഏർ�പ്പടുകയും �പാതുസമൂഹവുമായിബന്ധ�പ്പടുന്നപ്രവൃത്തികളിൽവ്യാപൃതരാവുക

യും �ചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജാതി�കാണ്ടും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ �കാണ്ടും സമൂഹത്തിൽ ഉയർ

ന്ന േശ്രണിയിൽ�പട്ടുേപാന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനുള്ളഅവസരം നിേഷധിച്ചിരുന്നു. അതു�കാ

ണ്ടുത�ന്ന ഏ�താരു വിഭാഗത്തിലും�പട്ട സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നിേഷധിക്ക

�പ്പട്ടവർക്കും ലഭ്യമാകണം എന്നാണ് ബുവ്വ വാദിക്കുന്നത്. അതുേപാ�ല ത�ന്ന പുരുഷൻ

എങ്ങ�നയാേണാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് അത് സ്ത്രീക്കും ലഭ്യമാകണം എന്ന് അവർ

പറയുന്നു.

2 �പാതുവിടവും സ്ത്രീയും

സ്ത്രീയു�ട ഇടം ഗൃഹയിട�മന്നാണ് പരിഗണിച്ചു േപാരുന്നത്. �പാതുവിടം പുരുഷനും ഗൃഹം

സ്ത്രീക്കും ലഭിക്കയാൽ സ്ത്രീകളു�ട �പാതുവിട ദൃശ്യത തുേലാം കുറവുത�ന്നയായിരുന്നു. പുരുഷ

ന്മാർക്ക് �പാതുവിടവും സ്ത്രീക്ക് ഗൃഹവും പതിച്ചുനല്കിയതിൽ അവരു�ട ശാരീരിക പ്രേത്യകത

കൾക്ക്സ്ഥാനമുണ്ട്. �ജ. േദവികയു�ടഅഭിപ്രായം േനാക്കാം “മിഷണറി സ്വാധീനത്തിനു പു

റത്തുനിന്നു�കാണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രീയചിന്തയിൽനിന്ന് സമത്വവാദങ്ങൾ കട�മടുത്തു�കാണ്ട്

എഴുതിയ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും േയാജിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീ പുരു

ഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവരു�ട ശാരീരികമായ പ്രേത്യകതകൾ �കാണ്ട് വിശദീകരി

ക്കാ�മന്നഅവകാശവാദം. സ്ത്രീയു�ടയുംപുരുഷ�ന്റയുംശാരീരികപ്രേത്യകതകൾക്കിണങ്ങുന്ന

സ്വഭാവഗുണങ്ങളും മേനാഗതിയും പ്രകൃതിത�ന്നഅവൾക്കുനല്കിയിരുന്നു�വന്നും ഇവയിലൂ�ട

യാണ് സ്ത്രീയു�ടയും പുരുഷ�ന്റയും സാമൂഹികനില നിർണ്ണയിേക്കണ്ട�തന്നും മിഷണറിമാരും

മറ്റു പരിഷ്കരണകുതുകികളും ഒരുേപാ�ല വാദിച്ചു. ഇതു പ്രകാരം സ്ത്രീയു�ട ശരിയായ ഇടം ഗൃ



180 �ചങ്ങഴി 1:1, ജനുവരി–ജൂൺ 2019

ഹമാ�ണന്നു കല്പിക്ക�പ്പട്ടു (2015: 79). പുരുഷ�ന്റ ശരീരത്തി�ന്റ ദൃഢതയും സ്ത്രീശരീരത്തി�ന്റ

മൃദുലതയും ഈ ശാരീരിക പ്രേത്യകതകളിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. �പാതുവിടവുമാ

യി ബന്ധ�പ്പട്ട കായികേശഷി കൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇട�പേടണ്ടത് പുരുഷനാ�ണന്ന

ധാരണ ഇേതാ�ട ശക്തി�പ്പട്ടു. താരതേമ്യന കായികേശഷികുറഞ്ഞ ഗൃഹേജാലികളിേലക്ക്

സ്ത്രീക�ള നിേയാഗിക്കുകയും �ചയ്തു. ഗൃഹയിട േജാലികൾ സ്ത്രീകളു�ട കർത്തവ്യവും കടമയും

ആയാണ് പരിഗണിച്ചുേപാരുന്നത്. അവളു�ട ഏത് തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും (ശാരീരികേമാ, മാ

നസികേമാ) േജാലിയുള്ള സ്ത്രീകളാ�ണങ്കിൽ അവരു�ട േജാലി ത�ന്നേയാ ഇതിനായി മാറ്റി

�വേയ്ക്കണ്ടിവരും. എന്നാൽഗൃഹത്തി�ന്റ ഉടമയായി �പാതുമണ്ഡലത്തിൽഅംഗീകരിക്ക�പ്പടു

ന്ന പുരുഷനാക�ട്ട ഇത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾേക്കാ ഗൃഹപാലനത്തിേനാ അധികം പ്രാമുഖ്യം നല്കു

ന്നില്ല. “വിവാഹ�മന്നആണിക്കല്ലുകളി�ലാന്നാണ് ലിംഗപരമായ �താഴിൽ വിഭജനം. ഈ

വിഭജനപ്രകാരം വീട്ടുേജാലിയു�ട, �പാതുേവ പറഞ്ഞാൽഅധ്വാനേശഷി�യ ദിനംേതാറും പു

നരുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന േജാലിയു�ട, ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകൾക്കാണ്—ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കൽ, വീടുവൃ

ത്തിയാക്കൽ, തുണികഴുകൽ, വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മുതലായവ—അത്രയും �പണ്ണു

ങ്ങളാണ് �ചയ്യുന്നത്. വീട്ടുകാരി ഇവ സ്വയം �ചയ്യുകേയാ കാശു �കാടുത്തു�കാണ്ട് താരത

േമ്യന തേന്നക്കാൾ ദാരിദ്ര്യവും മറ്റു സാമൂഹികപിേന്നാക്കാവസ്ഥയുംഅനുഭവിക്കുന്നഏ�തങ്കി

ലും സ്ത്രീ�യ�ക്കാണ്ട് �ചയ്യിപ്പിക്കുകത�ന്ന േവണം, ഇവരിലാരു �ചയ്താലും വീട്ടുപണി �ചേയ്യ

ണ്ടതു �പണ്ണുത�ന്ന, അതാണവളു�ട പ്രഥമവും പ്രാധാന്യവുമായ പണി എന്നാണ് �പാതുേവ

പറയാറ് ” [നിേവദിത േമേനാൻ (പരിഭാഷ: േദവിക, �ജ.), 2017: 29].

ഇത്തരത്തിൽ ഗൃഹയിടത്തി�ല േജാലിക�ളക്കുറിച്ച് പറയുേമ്പാൾ നിേവദിത �പാതു

സമൂഹത്തി�ല �താഴിൽ വിഭജനം ലിംഗപരമല്ല എന്ന് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. ഉദാ: േഹാട്ടലുക

ളി�ലയും മറ്റു �പാതുവിടങ്ങളി�ലയും പാചകം കൂടുതൽ �ചയ്യുന്നത് പുരുഷനാണ്. എന്നാൽ

ഗൃഹങ്ങളിൽ ഇത് സ്ത്രീകളാണ് �ചയ്യുന്നത്. അതായത് കൂലിയില്ലായിടത്ത് ഇത് ലിംഗപരമാ

വുകയും, �ചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കൃത്യമായ േവതനം ലഭിക്കുന്നസ്ഥലത്ത് ഇത് ലിംഗപരമല്ലാ

താവുകയും �ചയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും േചർന്നുനിന്ന് േജാലി�യടുക്കുന്നസ്ഥലങ്ങളിൽ

പുരുഷന് സ്ത്രീേയക്കാൾ കൂടുതൽ േവതനം ലഭിക്കുന്നു. അവി�ട കാഠിന്യേമറിയ േജാലികൾ

പുരുഷന് തുല്യമായി നിന്നു�കാണ്ടുത�ന്നസ്ത്രീകൾ �ചയ്യുന്നു. എന്നാൽസ്ത്രീകൾ �ചയ്തിരിക്കുന്ന

േജാലി �മഷീൻ ഉപേയാഗിച്ച് �ചയ്യാവുന്ന ഒന്നായി മാറുേമ്പാൾ അത് പ്രവൃത്തിപ്പിക്കാനുള്ള

നിർേദ്ദശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും, അത് നിർവഹിക്കുന്നതും പുരുഷനാണ്. സ്ത്രീയവി�ട വീണ്ടും

പ്രയാസേമറിയ േജാലിയിേലക്ക് മാറ്റ�പ്പടുന്നു.

ശരീരം എന്നതി�ന്റ സാധ്യതകൾ പുരുഷ�നഅംഗീകരിക്കുവാനുള്ള ഒന്നായി വിലയിരു

ത്തിയേപ്പാൾസ്ത്രീ�യഅവളു�ട ശാരീരിക സാധ്യതകൾ�കാണ്ടുത�ന്നഅകറ്റി നിർത്താവുന്ന

ഒന്നായാണ് പരിഗണിച്ചത്. അമിതമായ വിനയം സ്ത്രീക�ള ഇത്തരം അവസ്ഥയിേലക്ക് സ്വ

യം നയിക്കുകയാ�ണന്ന് ബുവ്വ പറയുന്നു “ഇ�താരു പേക്ഷ, ചില പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീയു�ട പരി

മിതിയായി കണ്ട്, അവരു�ട പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏ�റ്റടുക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ

ചില ദുഃസൂചനകളുണ്ട്. അത് സ്ത്രീയു�ട ആഗ്രഹപ്രകാരേമാ, നിർേദ്ദശപ്രകാരേമാ ആയിരിക്കി

ല്ല, അവൾ �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �താഴിലിൽനിന്ന് ഓേരാ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവൻ

അവ�ളആദ്യംത�ന്നവിലക്കുന്നു. അവ�ള വിലപിടിപ്പുള്ളഒന്നായി കണ്ട് വീടിനുള്ളിൽത�ന്ന
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സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവ�ള കൂടുതൽസുരക്ഷിതയും ഉത്തരവാദിത്തമുളവാക്കാനാണ് ഇ�തന്നാണ്

പുരുഷ�ന്റ ഭാഷ്യം” (2014: 74). ഇത്തരത്തിൽ പുരുഷനാൽസംരക്ഷിക്ക�പ്പേടണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ

എന്നധാരണയാണ്സമൂഹത്തിലുടനീളം നിലനില്ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നപുരുഷ�ന്റവാ

ക്കിേനാ, ഗൃഹയിടത്തിേനാ പുറത്ത് സ്ത്രീക്ക് അവളു�ട േലാകം നിേഷധിക്ക�പ്പടുന്നു.

ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയു�ട കഴിവ് �പാതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് അവ�ള അകറ്റി നിർ

ത്തുവാനുള്ള ഒന്നായാണ് �പാതുസമൂഹം സ്വീകരിച്ചത്. അമ്മ�യേന്നാ, േദവി�യേന്നാ വിളി

ച്ചേപ്പാ�ഴല്ലാം മനുഷ്യജീവി എന്ന പരിഗണനയിൽ സ്ത്രീക�ള അംഗീകരിക്കാനുള്ള മടി �പാ

തുസമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. “�പാതുഇട�മന്നും സ്വകാര്യഇ

ട�മന്നും (Public-Private-sphere) സമൂഹ�ത്ത വിഭജിച്ചതിൽ സ്ത്രീക്ക് നല്ക�പ്പട്ടത് സ്വകാ

ര്യഇടമായ വീടി�ന്റ അകമായ അടുക്കളയാണ്. �ലംഗികത�യന്ന ഭീകരതയിൽനിന്ന് സ്ത്രീ

ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കണ�മന്നും പുരുഷനാണതി�ന്റഅധികാര�മന്നുംസ്ത്രീഅതി�ന്റആനന്ദം നിസ്സം

ഗമായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവൾ മാത്രമാ�ണന്നും പഠിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഇതി�ന്റ�യല്ലാംആകത്തുക�യ

ന്നത് സ്ത്രീ വീടിനക�ത്തപാചകവും കുട്ടികളു�ട പരിപാലനവുമായി കഴിേയണ്ടുന്ന ദുർബ്ബലയാ

�ണന്നതായിരുന്നു” (യാേക്കാബ് േതാമസ്, 2014: 180). �ലംഗികത�യന്ന ഭീകരതയിൽ നി

�ന്നാഴിവാക്കാനായാണ് സ്ത്രീക്ക് ഗൃഹയിടം കല്പിച്ചു നല്കിയ�തന്ന യാേക്കാബ് േതാമസി�ന്റ

വാദത്തി�നതിരായാണ് നിേവദിത േമേനാൻത�ന്റആശയംഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്. “മാതൃത്വം

ജീവശാസ്ത്രപരമായസത്യമാണ്; പിതൃത്വേമാസാമൂഹശാസ്ത്രപരമായ �കട്ടുകഥയും!”ഈഅറി

വാണ് പുരുഷാധിപത്യവ്യവസ്ഥയു�ട ഒരിക്കലു�മാടുങ്ങാത്ത �വപ്രാളത്തിനു പിന്നിൽ. സ്ത്രീക

ളു�ട �ലംഗികത�യ സദാ ഉറക്കമിളിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള േപ്രരണ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉള

വാകുന്നത്” ( 2017: 25).

ശരീരവും, ജാതിയും തിരിച്ചുള്ളആൺ-�പൺ േവർതിരിവുകൾകൃത്യമായി തങ്ങൾപരസ്പ

രം അകന്ന എേന്താ ആ�ണന്നും തങ്ങളു�ട മുതലാളിമാർ പുരുഷന്മാരാ�ണന്നുമുള്ള ധാരണ

സ്ത്രീകളിൽ ജനിപ്പിച്ചു. തങ്ങളു�ട ശരീരം പവിത്രമാ�ണന്നുംഅത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനു മാ

ത്രംഅവകാശ�പ്പട്ടതാ�ണന്നുമുള്ളധാരണകൾഇതിനു പുറ�കഅവരിൽ ശക്തമായി േവരു

റയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അന്യപുരുഷനുമായുള്ളഏ�താരു സമ്പർക്കവും നിഷിദ്ധമാ�ണന്നും സ്വയം സംര

ക്ഷിക്ക�പ്പേടണ്ടവളും പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്ക�പ്പേടണ്ടവളുമാണ് താ�നന്ന ധാരണ സ്ത്രീക

ളിൽ ഇേത തുടർന്ന് ബലമായി “ആണി�നയും �പണ്ണി�നയും രണ്ടുധ്രുവങ്ങളിേലക്കു മാറ്റിനിർ

ത്തി ഇവർക്കിടയിൽസ്വാഭാവികമായഇടപാടുകൾഅസാധ്യമാക്കുകയായിരുന്നുആൺേകാ

യ്മ�ചയ്തത്. ഒരുസമഗ്രത�യവിേച്ഛദിക്കൽ. തങ്ങൾവിരുദ്ധവർഗ്ഗങ്ങളാ�ണന്ന്ഇരുകൂട്ടർക്കും

േതാന്നി. ആകാശം-ഭൂമി, സംസ്കൃതി-പ്രകൃതി, കരുത്ത്-സൗന്ദര്യം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധി ആണി

നും സൗന്ദര്യം �പണ്ണിനും പതിച്ചുകിട്ടി” (ഗീത, 2014: 63).

സൗന്ദര്യത്തി�ന്റഅളവുേകാലുകളിൽസ്ത്രീ�യതളച്ചിട്ടആൺേകായ്മബുദ്ധിയില്ലാത്തസ്ത്രീ

�യ ബുദ്ധിയുള്ള തങ്ങളു�ട അടിമകളാക്കി, ബുദ്ധിയില്ലാത്തതു�കാണ്ടുത�ന്നഅവൾക്ക് �പാ

തുവിടത്തിേലക്കുള്ള പ്രേവശനം നിഷിദ്ധമാവുകയും �ചയ്തു. േകരളീയന്തരീക്ഷത്തി�ല �പാതു

േവ സ്ത്രീകളു�ട നിലയിങ്ങ�ന ത�ന്നയായിരുന്നു�വങ്കിലും ഇവ�യ മറിക്കടക്കുവാനുള്ള സ്ത്രീക

ളു�ട ത�ന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഇതിേനാട് േചർന്ന് ത�ന്ന നടന്നുവരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും.

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യേനടിയ സ്ത്രീകൾ അറിവ് പകർന്നു �കാടുക്കുന്നത് ഇതി�ന്റ
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ഭാഗമാ�ണന്ന് ഗീത എഴുത്തമ്മമ്മാരിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിലും മലയാളിസമൂഹത്തിൽവിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടുതു

ടങ്ങിയആധുനിക ലിംഗേഭദവ്യവസ്ഥയു�ട ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽത്ത�ന്നയായിരുന്നു ഇവരു�ട ചി

ന്ത�യന്ന കാര്യം മറക്കാനാവില്ല. ആധുനിക ലിംഗേഭദ�മന്നതു�കാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നത് ഇ�താ

�ക്കയാണ്.

1. േലാകം �മാത്തത്തിൽ �പാതു, ഗാർഹികംഎന്നീങ്ങ�നയുള്ളരണ്ടിടങ്ങളായി േവർതിരി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നധാരണ. ഇതിൽ ‘�പാതുഇടം’ ‘പുരുഷ’�ന്റയും ‘ഗാർഹിക’ ഇടം

‘സ്ത്രീ’യു�ടയും എന്ന വിവക്ഷയുണ്ട്. ഈ ഇടങ്ങളിൽ പുലരാനുള്ള ‘സ്വാഭാവിക’ അ�ല്ല

ങ്കിൽ ‘പ്രകൃത്യാ’യുള്ള വാസനകൾ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ജന്മനാ നിക്ഷിപ്തമാ�ണ

ന്ന വാദം ഇേതാ�ടാപ്പം നില്ക്കുന്നുണ്ട്.

2. നിർബന്ധമായ ഭിന്നവർഗ്ഗ�ലംഗികത.

3. മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റസഹജവുംപ്രകൃത്യാനുസരണവുമായഅടിത്തറആൺ-�പൺേഭ

ദത്തിലാണ് കുടി�കാള്ളുന്ന�തന്നആശയം” (േദവിക, �ജ., 2011: 13, 14).

�ലംഗികതകൃത്യമായും വർഗ�ത്ത േവർതിരിക്കുന്നഒന്നാണ്. ഭിന്നവർഗ്ഗേത്താട് �ലം

ഗികമായ അടുപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുേമ്പാൾ ത�ന്നസ്ത്രീയു�ട ഭിന്നവർഗ്ഗം പുരുഷനാ�ണ

ന്നും പുരുഷ�ന്റത് സ്ത്രീയാ�ണന്നുമുള്ള ചട്ടക്കൂട്ടിേലക്ക് �ലംഗികത�യ തളച്ചിടുകയാണ് �ച

യ്യുന്നത്. ഭിന്നവർഗത്തിേനാടല്ലാ�തസ്വവർഗേത്താടുള്ള�ലംഗികതസമൂഹംഅംഗീകരിക്കു

ന്നില്ല.

സ്ത്രീ�യ �ലംഗിക വർഗ്ഗമായി കാണുന്ന രീതി ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽനിന്നു ത�ന്ന തുടങ്ങുന്നു

�വന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. �ലംഗിക വർഗ്ഗമായാണ് സ്ത്രീ�യ �പാതുവിടത്തിലും സ്ഥാന

�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്ത്രീ�യ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നഇടങ്ങളിൽഅവൾക്ക് പുരുഷ

നിൽ നിന്ന് പ്രേത്യക സംരക്ഷണം നല്കുന്നുണ്ട്. പ്രേത്യകിച്ച് അന്യപുരുഷനിൽ നിന്ന്. �താ

ഴിലിടങ്ങളിൽ പുരുഷനിൽനിന്ന് കൃത്യമായ അകലം നല്കി�കാണ്ടാണ് സ്ത്രീക്ക് �താഴിൽ നല്കു

ന്നത്. അവ�ള പുരുഷനുമായി നിരന്തരമായി സമ്പർക്കത്തിേലർ�പ്പടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല.

അവി�ട സ്ത്രീ�യന്ന് പറയുന്നത് �ലംഗികവർഗ്ഗം മാത്രമാണ്. “സ്ത്രീ �താഴിലാളി�യന്ന നില

യിൽ അധ്വാനം വിേല്ക്കണ്ടി വരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, സ്ത്രീ�യന്ന ലിംഗേഭദത്താൽ പീഡനവും

ശരീരവില്പനയുംകൂടി നടേത്തണ്ടിവരുന്നു. �താഴിൽശാലയിൽസഹപ്രവർത്തകനായപുരുഷ

�ത്താഴിലാളിയിൽനിന്നും കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഭർത്താവായ പുരുഷനിൽനിന്നും പീഡനേമല്ക്കു

ന്നു. വീടിനുള്ളിൽകൂലിയില്ലാത്തഗൃഹപ്പണി �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട്അവൾഒരുഗൃഹ�ത്താഴി

ലാളിയാണ്. പുരുഷനാക�ട്ടഗൃഹമുതലാളിയും. അങ്ങ�നവീടിനുള്ളിൽഒരു�ലംഗികവർഗ്ഗം

(sex class) നിലനില്ക്കുന്നു” (േസാമൻ, പി„ 2014: 14–15), �ലംഗിക വർഗ്ഗമായി സ്ത്രീ�യ വിേവ

ചിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ളകാരണമാകുന്നുശരീരം.

‘അമ്മച്ചുമട് ’ (Mommy track) എന്നുപറയുന്നപദത്തിന് സ്ത്രീയിടത്തി�ന നിർണയിക്കു

ന്നതിൽ കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്, സ്ത്രീ അമ്മയായി തീർന്നതിനുേശഷം ബാലപരിചരണത്തിനും ഗൃ

ഹപരിചരണത്തിനും മുമ്പുണ്ടായതിേനക്കാൾ പ്രധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. ഉേദ്യാഗസ്ഥയായ സ്ത്രീ

യാ�ണങ്കിൽഅവൾ ത�ന്റ േജാലിവ�ര ഇതിനായി ത്യജിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതി�ന്റഅന
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ന്തരഫലമാക�ട്ട, ഗൃഹത്തിനുള്ളിേലക്ക്അവൾചുരുങ്ങിേപ്പാകുന്നു. എന്നാൽപുരുഷനാക�ട്ട

ഇത്തരം തടസ്സങ്ങ�ളാന്നും ഇല്ലാ�തത�ന്നത�ന്റജീവിതം മുേമ്പാട്ട് �കാണ്ടുേപാവാനാകുന്നു.

3 നിഗമനങ്ങൾ

സ്ത്രീയിടത്തി�ന്റസ്ഥാനീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് കുടുംബഘടനയാണ്. കുടും

ബത്തി�ന്റപ്രധാനതീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കുന്ന േനരങ്ങളിൽ ഗൃഹനാഥസ്ത്രീയാ�ണങ്കിലുംഅവൾ

ക്കുേമൽനിന്ന് പുരുഷന് തീരുമാനങ്ങൾ�ക�ക്കാള്ളാനാകുന്നു. പിതൃദായക്രമവും, പുരുഷനു

പതിച്ചുനല്കിയിരിക്കുന്നബുദ്ധിയു�ടആനുകൂല്യവും ഇവി�ട പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈ�യാരു

ഘടനയിൽനിന്ന് പുറത്തു വരുക�യന്നത് സ്ത്രീക�ള സംബന്ധിച്ച് പ്രയാസേമറിയതാവുന്നു.

പുരുഷന് ത�ന്റആേരാഗ്യത്താൽ ലഭിക്കുന്നഏ�താരുഅനുകൂല്യവും സ്ത്രീയിട�ത്തഗൃഹ

യിടത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നതാണ്. ഉത്തരാധുനികതയിൽ ഇത്തരം ഗൃഹയിടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവിഭാ

ഗം സ്ത്രീകൾ പുറേത്തക്ക് വരാൻശ്രമിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. ‘അധികപ്രസംഗി’, ‘തേന്റ

ടി’, ‘വഴിപിഴച്ചവൾ’എന്നിങ്ങ�ന ഒന്നിലധികം േപരുകൾഇതി�ന്റ ഭാഗമായി �പാതുസമൂഹം

അവൾക്ക് ചാർത്തി�കാടുക്കുന്നു. ഇതി�ന അതിജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് �പാതുവിടത്തിൽ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാറുള്ളത്. എന്നാൽ മറുപക്ഷം നില്ക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ഇത്തരം പ്രതികരണ

ങ്ങ�ളയും പ്രതിേഷധങ്ങ�ളയും േനരിടാനാവാ�ത ഗൃഹയിടത്തിൽ ത�ന്ന ഒതുങ്ങുന്നു.
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പാലക്കാടി�ന്റ കണ്യാർകളിയും, �പാറാട്ടുകളും

ടിഷ വിജയൻ

മലയാളവിഭാഗം, ജി.എച്ച്.എസ്., �കാടുവായൂർ

പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങ�ള താള-ലയ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ കലാരൂപമാണ് കണ്യാർ

കളി.1 േദശത്തുകളി എന്നേപരിലും ഈഅനുഷ്ഠാന കലാരൂപം അറിയ�പ്പടുന്നു. ജില്ലയി�ല

കിഴക്കൻ പ്രേദശങ്ങളി�ല നായന്മാേരാ, തുല്യ സാമുദായികപദവിയുള്ളവേരാ ആണ് നൃത്ത

പ്രാധാന്യമുള്ളഈ കല പരമ്പരാഗതമായി അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ

മാത്രം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ നാേടാടി കലാപാരമ്പര്യചരിത്ര

ത്തിൽ കണ്യാർകളിക്ക് സവിേശഷസ്ഥാനമുണ്ട്. ഉർവ്വരതാ പ്രധാനമാണ് ഈ കലാരൂപം.

ഓേരാ പ്രേദശ�ത്തയുംഅധിേദവത�യപ്രസാദിപ്പിച്ചുസമ്പൽസമൃദ്ധിവരുത്താൻ ഉേദ്ദശിച്ചാ

ണ് ഇത് ഉത്സവമായി ആേഘാഷിക്കാറുള്ളത്. ‘തറ’ എന്നും ‘മന്നം’ എന്നും വിളിക്കുന്ന ഇട

ങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ട ഭഗവതിയു�ട മുന്നിലാണ് കണ്യാർകളിക്ക് അര�ങ്ങാരുങ്ങാറുള്ളത്.

ഭഗവതി േക്ഷത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ �കാല്ലവും േമടമാസത്തി�ല (ഏപ്രിൽ–�മയ് മാസങ്ങളിൽ)

ആണ് കണ്യാർകളി അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. വിഷുേവല കഴിഞ്ഞേശഷം ആഴ്ചയും നാലും

േനാക്കി കളികുമ്പിടുന്നു. കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രേത്യകം ദിവസം േനാക്കാറുണ്ട്.

ഭഗവതി േക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രേത്യകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിൽ �വച്ചാണ് കളി നടത്താറുള്ളത്.

വിളക്കിനു ചുറ്റും പാടി�ക്കാണ്ട് ലാസ്യത്തി�ന്റയും താണ്ഡവത്തി�ന്റയും രസങ്ങൾ ഈ

കളി ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. �ചണ്ട, േചങ്ങില, ഇലത്താളം, കുറുങ്കുഴൽഎന്നീ വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ

ഉപേയാഗിച്ച് ദ്രുതം, അതിദ്രുതം എന്നീ പ്രധാന കലാശങ്ങളിലാണ് കളി പുേരാഗമിക്കുന്നത്.

േക്ഷത്രങ്ങളി�ല �വളിച്ചപ്പാട് ആദ്യം പന്തലിേലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരു�ട ഭക്തിയി

ല്ലായ്മ�യയും ആരാധനയില്ലായ്മ�യയും കുറിച്ച് �വളിച്ചപ്പാട് ത�ന്റ അതൃപ്തി ഗ്രാമീണ�ര അറി

യിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഭഗവതി�യ തൃപ്തയാക്കാനായി പൂജകളും, ഉത്സവങ്ങളും നടത്തി�ക്കാള്ളാ

�മന്നുപറഞ്ഞ് കളിയാശാൻപന്തലിേലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നേതാ�ടയാണ് കണ്യാർകളിആരം

ഭിക്കുന്നത്.

1 കണ്ണകിയാർ കളി എന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണകിയു�ടയും, േകാവല�ന്റയും കഥയുമായി

ബന്ധ�പ്പടുത്തിയുംഈകളിയു�ട ചരിത്രം വായിക്കാം.
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പണ്ടുകാലത്ത് �കാങ്ങ്നാടി�ന്റ നിരന്തര ആക്രമണ ഭീഷണിയിൽ ഉൾ�പ്പട്ട പ്രേദശമാ

യിരുന്നു �നടുംപുറയുർ എന്ന് ആദ്യകാലത്തുഅറിയ�പ്പട്ടിരുന്ന ഇന്ന�ത്തപാലക്കാട്. അന്ന്

ഈ പ്രേദശത്തു പരിശീലിച്ചിരുന്ന ആേയാധന കലകളു�ട സ്വാധീനം കണ്യാർകളിയിൽകാ

ണാനാകും. ആേയാധന കലകളു�ട വീര്യംകൂട്ടാനും അത് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാനും

കണ്യാർകളിയിൽ നൃത്തവും, ഹാസ്യവും ഇടകലർത്തി. അതിനാൽ ത�ന്ന കളരിപ്പയറ്റി�ന്റ

ചടുലതയും, നാേടാടിനാടകത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യവുംകണ്യാർകളി�യപുഷ്ട്ടി�പ്പടുത്തി. നൃത്തം

(Dance), നാടകം (Drama), ഗാനം (Song), സംഗീതം (Music)എന്നിവയു�ടസമഞ്ജസമായ

സേമ്മളനം കളരിമുറകളു�ട ചടുലനീക്കങ്ങൾ�ക്കാപ്പം േപ്രക്ഷക�ന്റ മുമ്പിൽഅലൗകികമായ

ഒരു ദൃശ്യവിരു�ന്നാരുക്കുകയാണ് കണ്യാർകളി. നൃത്തത്തിന് അകമ്പടിയായി നാേടാടിപ്പാട്ടു

കളും, നാടൻ വാേദ്യാപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആലത്തൂർ ചിറ്റൂർ താലൂക്കുകളി�ല കുനിേശ്ശരി,

കിഴക്കേഞ്ചരി, വടക്കാേഞ്ചരി �കാന്നേഞ്ചരി, ആയക്കാട്, മംഗലം, കുഴൽമന്നം, �പരു�വമ്പ്,

ചിറ്റിലേഞ്ചരി, ഏത്തന്നൂർ, കുത്തനൂർ, ആലത്തൂർ, �നന്മാറ, പുതുേക്കാട്, കണ്ണമ്പ്ര, ഋഷിനാര

ദമംഗലം, പുതിയങ്കം, കാവേശ്ശരി, പല്ലാവൂർ, മഞ്ഞളൂർ, മുരിങ്ങമല, �കാടുവായൂർ, കരിേപ്പാട്,

പല്ലശ്ശന, മുടപ്പല്ലൂർ, തിരുവാഴിേയാട്, അയിലൂർ, എലവേഞ്ചരി, �കാല്ലേങ്കാട്, മാത്തൂർ എന്നീ
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ഗ്രാമങ്ങളിൽഎല്ലാ �കാല്ലവും മുടങ്ങാ�ത കളി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.

ഭാഷാശുദ്ധി, �മയ് വഴക്കംഎന്നീപ്രേത്യകതകൾകണ്യാർകളിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. സ്ത്രീ

േവഷം �കട്ടി ആടുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്.

അവതരണത്തിനു മുേമ്പ േദശക്കാർഎല്ലാവരും കളി പരിശീലനം തുടങ്ങാനുള്ള ദിവസം

തീരുമാനിക്കുന്നു. കളിഅരേങ്ങറുന്നതിനു മുമ്പ് ദിവസങ്ങേളാളം കളിയാശാ�ന്റകീഴിൽഅഭ്യാ

സം നടത്തുന്നു. ആശാൻ കളി�യ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നട്ടുവനാണ്. ശബ്ദമാധുരി, താള

േബാധം എന്നിവ കളിയാശാനുണ്ടായിരിക്കണം. ആശാനും കളിക്കാരും േചർന്ന് പീഠവും വാ

ളുംവാദ്യേഘാഷങ്ങേളാ�ടപരിശീലനപന്തലിൽഎത്തിച്ചു് ‘പന്തൽപ്രേവശവും’, ‘ദീപപ്രദക്ഷി

ണവും’ �ചയ്തു നമസ്കരിക്കുന്നു. പരിശീലനം തുടങ്ങി�വക്കുന്നഈചടങ്ങാണ് ‘കളികുമ്പിടൽ’.

അടുത്ത രാത്രി അത്താഴത്തിനു േശഷമാണ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ പരിശീലനം

‘ഇടക്കളി’ എന്നേപരിലാണ് അറിയ�പ്പടുന്നത്. പാട്ടും, ചുവടും, താളവും �പാരുത്ത�പ്പട്ടു കഴി

ഞ്ഞാൽഅരങ്ങ് നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഭഗവതിക്കാവിനു മുമ്പിൽ �കട്ടി ഉണ്ടാക്കിയഅമ്പത്തിയാറു

േകാൽ (56 േകാൽ) ചുറ്റളവിലുള്ള പുഷ്പാലംകൃതമായ കളിപ്പന്തലിൽസ്ഥാപിച്ച വാളും പീഠവും

സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് കളി അരേങ്ങറുന്നത്.

ഒരു കളിസംഘത്തിൽആറു മുതൽ ഇരുപതുവ�ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒൻപതു

കാൽ പന്തലാണ് �കട്ടിയുണ്ടാക്കുക. കുരുേത്താല, മാവില, കണി�ക്കാന്നഎന്നിവ ഉപേയാ

ഗിച്ച് പന്തൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. പന്തലിനു മുകളിൽ 102 നിരത്തിട്ട് പരമ്പുകളിട്ടു മൂടുന്നു. വട്ടക്ക

ളി, �പാറാട്ടുകളി എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടുതരമാണ് കണ്യാർകളി. ഈശ്വരപ്രീതിക്കുള്ളഅനുഷ്ഠാന

കലയാണ് വട്ടക്കളി എങ്കിൽ നാേടാടി നാടകാവതരണമാണ് �പാറാട്ട്.

ആണ്ടിക്കൂത്ത്, വേള്ളാൻ, മലമഎന്നിങ്ങ�ന മൂന്നും ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽഇറയക്കളിഅഥ

വാ പുള്ളുകളിഅടക്കം നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കളിഅരങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇതിൽ

കരിേവലയും വട്ടക്കളിയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. രാത്രിയിലാണ് കളി അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കഥ



22. പാലക്കാടി�ന്റ കണ്യാർകളിയും, �പാറാട്ടുകളും 187

കളിയു�ട ചടങ്ങുക�ള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവിധം ആദ്യം ‘േകളി�കാട്ട് ’ ആണ് ചടങ്ങ്. േകളി

�കാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താളവട്ടം. ഇതു കലാകാരന്മാർ രംഗത്ത് പ്രേവശിക്കലാണ്.

“ഥിമിഥിമിന്താ… േതാംതീത്താ…” എന്ന വായ്ത്താരിയിൽ നീട്ടിപ്പാടി ആദ്യം പതിഞ്ഞരീതി

യിലും പിന്നീട് മുറുകിയ രീതിയിലും കളിച്ചു കലാശം കാണിക്കുന്നു. താളവട്ടത്തിനു േശഷം നമ

സ്കാരം. വാരിക്കൂട്ടി�താഴുക എന്ന േകരളീയ ആചാരമാണ് ഇതിൽ. എല്ലാ വാദ്യങ്ങേളയും, ഭൂ

മിേദവി�യയും, കളിയാശാ�നയും �താഴുന്നേതാ�ട കളിയു�ട ആദ്യഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നു.

ആണ്ടിക്കൂത്തിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി സ്തുതികളും േശഷം സുബ്രമണ്യ ഭക്തരായആണ്ടികൾ

ഭിക്ഷാടനത്തിനു വരുന്ന ഭാഗവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ശിവനും, പാർവതിയും േചർന്നുള്ളആന

ന്ദനൃത്തം, േശഷം ശ്രീകുരുംബത്തമ്മ, മന്ദത്തമ്മ, മഠപ്പിയമ്മ എന്നീ ഭഗവതി സ്തുതികളും, ശ്രീ

ഗുരുവായൂരപ്പ�ന്റ കുമ്മിയും കൂടി പാടിക്കളിച്ചാണ് ആണ്ടിക്കൂത്ത് സമാപിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം ദിവസ�ത്ത കളിയാണ് വേള്ളാൻ. േവദാന്തം, ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നഈശ്വര ചിന്ത

കൾ തിരുവള്ളുവരു�ട ജ്ഞാേനാപേദശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നത് വേള്ളാൻ എന്ന

ഈഭാഗത്താണ്. ഈ ദിവസത്തി�ല താളവട്ടം

“താത്താ�ത താ�ത

താത്താ �തയ് �തയ് താ

താത്താ �തയ് �തയ് �തയ്”

ഇതു മൂന്ന് കാലങ്ങളിലായി പാടിക്കളിച്ചാണ് വേള്ളാൻകളി. ഈകളിആരംഭിക്കുന്നതാവ�ട്ട,

“ഹരി നേമാ നേമാ നാരായണാ നേമാ

ഹരി�യണീട്ടമ്പ�ത്താന്നക്ഷരംവാഴ് ക…”
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എന്നഈരടി�ചാല്ലി�ക്കാണ്ടാണ്. മൂന്നാം ദിന�ത്തകളി ‘മലമ’എന്നറിയ�പ്പടുന്നു. കളിയു�ട

അവസാന അരങ്ങായതിനാൽ എല്ലാ േദവി-േദവന്മാ�രയും സ്തുതിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ പാടിക്ക

ളിക്കുക പതിവാണ്. മലമക്കളിയിൽ ഭഗവതിയു�ട �വളിച്ചപ്പാട് ചാടിത്തുള്ളിവന്നു ചിലങ്കയും

വാളും കയ്യിേലന്തി ഇടവട്ടത്തിൽരൂപകതാളത്തിൽ ഗാനത്തിനനുസരിച്ചു ഉറയാറുണ്ട്. കളിയ

രങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാരും അരങ്ങ് പന്തലിൽ വിതാനിച്ച പൂക്ക�ളടുത്ത് ഭഗവതി�യ നമ

സ്കരിച്ചു പീഠത്തിേലക്കു പുഷ്പങ്ങൾഅർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങ് പൂവാരൽ എന്നറിയ�പ്പടുന്നു.

ഇതിൽ േദവി�യ വന്ദിക്കാനുപേയാഗിക്കുന്ന പൂവും അരിയും (അക്ഷത) ആ വർഷം മുഴുവനും

േദശക്കാർ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്.

കസവുകരയുള്ള മുണ്ടുടുത്തു രണ്ടാം മുണ്ട് അരയിൽ വാരിച്ചുറ്റി, വാലിട്ട് ക�ണ്ണഴുതി, �പാട്ടു

�താട്ട് കഴുത്തിലും കാതിലും ആഭരണങ്ങൾഅണിഞ്ഞ്, തലപ്പാവ് �കട്ടിയാണ് കണ്യാർകളി

ക്കായി കളിക്കാർ രംഗ�ത്തത്തുന്നത്. ഭക്തിനിർഭരമായ േസ്താത്രങ്ങളാൽ േദവീേദവന്മാ�രസ്തു

തിച്ചുപതിഞ്ഞമട്ടിലുംതുടർന്ന് മുറുകിയ മട്ടിലുംപാടിക്കളിച്ചുഅഷ്ടകലാശം �വച്ച് കളിഅവസാ

നിക്കുേമ്പാേഴക്കും കളിയിൽ പ�ങ്കടുത്ത പാട്ടുകാരും കളിക്കാരും ക്ഷീണിതരായിരിക്കും. ഈ

സമയത്തുകാണികളു�ട വിരസത ഒഴിവാനായാണ് പുറാട്ടുകൾ രംഗപ്രേവശം �ചയ്യുന്നത്.

സാധാരണ നിലയിൽ പുറാട്ടുകൾ രണ്ടുവിധമാണ്. ഒറ്റപ്പുറാട്ടുകളും, കൂട്ടപ്പുറാട്ടുകളും. ഒറ്റ

�ചറുമി, മണ്ണാത്തി, ചക്കിലിച്ചി തുടങ്ങിയവ ഒറ്റപ്പുറാട്ടുകളും �വഷ്ണവർ, �വട്ടുവർ, കൂട്ടമലയർ,

കുംഭപൂശാരി തുടങ്ങിയവർ കൂട്ടപ്പുറാട്ടുകളുമാണ്. കൂട്ടപ്പുറാട്ടുകൾ �ചയ്യുന്ന കളിയും �കക്കലാ

ശവും കാേണണ്ട കാഴ്ച ത�ന്നയാണ്. മലയപ്പുറാട്ടിൽ മലയന്മാർ കഞ്ഞിക്കുളം കല്ലടിേക്കാട്

ഭാഗത്തുനിന്ന് കിഴക്കൻ ഭാഗേത്തക്ക് വന്നവരാണ്. അവർ അതിനു മതിയായ കാരണങ്ങൾ

പറയുന്നുണ്ട്. “ഞങ്ങ�ന്റ നാട്ടിൽ പാറയിൽ �പട്ട വള്ളിയും ഇടങ്ങഴിയിൽ �പട്ട കള്ളുകുടിയും

തന്ന് തിന്നു�കാഴുത്തുകിഴക്കൻതലക്കൽകൂത്തും കുമ്മാട്ടിയും േവല �വടിയും ഉള്ളനാടാ�ണ

ന്ന് േകട്ട് ഇറങ്ങിതിരിച്ചങ്ങു േപാ�ര”. അവർക്കു ഒരു പറ �നല്ലാണ് ദിവസക്കൂലി. കൂടാ�ത
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കള്ളിന് ഒരിടങ്ങഴി �നല്ല് േവ�റയും. ഇ�താ�ക്ക�കാണ്ട് തിന്നു�കാഴുത്ത അവർ കൂത്ത് കു

മ്മാട്ടി േവല �വടി തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ ആറാടി രസിക്കാനാണ് കിഴക്കൻ ഭാഗേത്തക്ക്

വന്നത്. കതിരുകൂട്, ശരവടം, �വളിച്ചപ്പാട് ഇവ�യല്ലാംകളിക്കാർ�ക്കാപ്പംകതിരുത്സവംവര

വിൽ പന്തലിൽ പ്രേവശിക്കണം. േനർച്ച കരിേവഷ പുറാട്ടി�ന്റ മ�റ്റാരു രൂപമാണ്. മലയ

പ്പുറാട്ട് ഭഗവതിക്ക് േനർച്ചയായി ധാരാളം കാഴ്ചകൾ �ചാരിയാനാണ് അവർ കാട്ടിൽ നിന്നും

ഇറങ്ങി വരുന്നത്. മാൻ�കാമ്പ്, േപാത്തിൻ �കാമ്പ്, േതൻകുടം, കുന്തിരിക്കംഎന്നിവ�യല്ലാം

കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളായി കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കും. ഓേരാ കാഴ്ചദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കുേമ്പാഴും അവർ ചു

വടു �വച്ച് പാട്ടുപാടിക്കളിക്കുന്നു.

ഏേല… വന…ത്തിങ്കൽ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾകാഴ്ച �വ�ച്ചൻ…

നാടുവാ… ഴി…ത്തമ്പു… രാ… �നാരു കാ… ഴ്ച… �വച്ചാൻ

തതികു�തയ്

ഏേല… വന…ത്തിങ്കൽ മാൻ�കാമ്പ് കാഴ്ച… �വ�ച്ചൻ…

നാടുവാ… ഴി…ത്തമ്പു… രാ… �നാരു കാ… ഴ്ച… �വച്ചാൻ…

തതികു�തയ്

സാധാരണപുറാട്ടുകൾ തുടക്കത്തിലുള്ളപന്തൽപ്രേവശനത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുേമ്പാൾ മല

യപ്പുറാട്ടിൽപന്തലിൽനിന്നും കളിച്ചു നീങ്ങുന്നതിനുള്ളപാട്ടിലാണ് പ്രാധാന്യം. മറ്റു പുറാട്ടുകൾ

യാത്രേചാദിച്ചതിന് േശഷേമ പന്തലിൽനിന്ന് േപാകുകയുള്ളു. ഈ പുറാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാ

ധാന്യം വാണാക്ക് ആണ്. വാണാക്കുകാരനും ഏറ്റുപറച്ചിൽക്കാരനും കളിക്കാേരാട് രസകര

മായ രീതിയിൽ സംഭാഷണം നടത്തി കാഴ്ചക്കാ�ര രസിപ്പിക്കുന്നു.

�പാറാട്ടുകളിലായാലും, കണ്യാർകളിയിലായാലും േവദാന്തത്തിലും ആത്മീയതയിലും

ഊന്നിയുള്ളപാട്ടുകളാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. വേള്ളാൻപാട്ടുകളിൽ,

“മൂലേമ്പാ മൂലേമ്പാ മൂളേമ്പാല�വ്വല്
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മൂലക്കിഴങ്ങിന് മൂന്നേല്ലാ വള്ളി

മൂലത്തി�ലങ്ങും പടർന്നേതാ വള്ളി

ജ്ഞാനക്കിഴങ്ങിന് നാലേല്ലാ വള്ളി…”

സൃഷ്ടി,സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നീ മൂന്ന് പ്രക്രിയകളുംബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മേഹശ്വരൻഎന്നീ മൂന്ന്

മൂർത്തികളുമാണ് മൂന്നു വള്ളികളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂലക്കിഴങ്ങ് ആദി ബ്രഹ്മമാണ്. ചതുർ

വിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളായ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, േമാക്ഷംഎന്നിവയിലൂ�ട പരമജ്ഞാന

ത്തിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ്ജ്ഞാനക്കിഴങ്ങി�ന്റ നാല് വള്ളികൾ.

പറയി�പറ്റ പന്തിരുകുലത്തി�ല പാണനാർ വലിയ േവദാന്തിയാണ്. പാണ�ന്റ സൃഷ്ടി

കളാണ് പുറാട്ടുനാടകത്തി�ല മിക്ക ഗാനങ്ങളും. കൂടാ�ത പുറാട്ടിൽപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നപറയൻ

േവദാന്തിയും പണ്ഡിതനുമാണ്. പന്തലിൽപ്രേവശിക്കുന്നപറയേനാട്—“നീ സത്ത മാേട്ട തി

ങ്കറ പറപ്പയൽഅല്ലവാ”—എന്നു േചാദിക്കുന്നവേരാട്—“ഞാൻജ്ഞാനമാകുന്ന പശുവി�ന

യാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്”—എന്നാണ് പറയൻ മറുപടി പറയുന്നത്. ഇതി�ല േവദാന്ത�പ്പാരുൾ

ശ്രേദ്ധയമാണ്. പറയൻ ത�ന്ന അടിയൻ എന്നല്ല ഞാൻ എന്നാണ്, ആത്മാഭിമാനിയായ

േവദാന്തിയായാണ് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നത്.

തമിഴ് കലർന്ന ഒരു മിശ്ര ഭാഷാ രീതിയാണ് കണ്യാർ കളിയിലും �പാറാട്ടുകളിലും കളി

ക്കാർ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. കിഴക്കൻപ്രേദശ�ത്ത തമിഴ് സ്വാധീനമാകാം ഇതിനു ഒരു പരി

ധിവ�ര ഇടയാക്കിയത്. മലയാളത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത ഭാഷാകാവ്യ�മന്നു വാഴ്ത്തുന്ന രാമചരിത

േത്താട് ഏ�റക്കു�റ അടുത്തുനില്ക്കുന്ന ഭാഷാപ്രേയാഗമാണ് ഇതിൽ കാണാനാകുന്നത്. അനു

നാസികാതിപ്രസരേമാ, സ്വരസംവരണേമാ, പുരുഷേഭദനിരാസേമാ വരാത്ത തരത്തിലുള്ള

പ്രേയാഗങ്ങൾ പാട്ടുകളിൽ നിരവധിയായി കാണാനാകും. പാലക്കാടൻ ഭാഷ എന്ന് മുദ്രകു

ത്തി വാഴ്ത്തുന്ന ഭാഷാ�ശലിയിലാണ് �പാറാട്ടുകളി�ല കളിക്കാരും വാണാക്കുകാരും സംഭാ

ഷണം നടത്തുന്നത്.

സൂചകങ്ങൾ

1, 2, 3-പന്തലിൽ കളി കുമ്പിടുന്നു

5 – 9 കാൽ പന്തൽ

4, 6, 7, 8-സ്ത്രീ േവഷം �കട്ടിയ പുരുഷ കലാകാരൻമാർ �പാറാട്ടുനാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ആധാരഗ്രന്ഥം

1. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, എം. വി., നാേടാടി വിജ്ഞാനീയം, 2011, ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം
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മന്നാൻ കൂത്ത് ഉല്പത്തി-ചരിത്രം-ഇതിവൃത്തം

വിജീഷ്, എം.എ.

മലയാളവിഭാഗം, േദവമാതാ േകാേളജ്, കുറവിലങ്ങാട്

േഗാത്രവർഗ്ഗങ്ങളു�ട സാമൂഹിക ജീവിത�ത്തയും സാംസ്കാരികരീതിക�ളയുംആഴത്തിൽഅട

യാള�പ്പടുത്തുന്ന അകൃത്രിമമായ ആവിഷ്കാരമാണ് േഗാത്രകലകൾ. താളരാഗനിബദ്ധമായ

ഇവ സുന്ദരവും ആസ്വാദ്യകരവുമാണ്. കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തേത്താ�ട അരങ്ങി�ലത്തുന്ന ഇത്ത

രം പ്രകടനങ്ങൾക്ക് വർഗ്ഗേബാധത്തിലൂന്നിയിട്ടുള്ള �വകാരികാംശം �തളിഞ്ഞു കാണാം.

വാ�മാഴി വഴക്കത്തിലൂ�ട തനിമയും ലാളിത്യവും സംരക്ഷിച്ചു�കാണ്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ,

േഗാത്രവഴക്കങ്ങൾ, ജീവിതരീതി എന്നിവ�യേപ്പാ�ലത�ന്ന കലാരൂപങ്ങളും തലമുറകളായി

�കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു.

അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരു�ടസമൂഹത്തിൽഅവരു�ടഅന്തർഗതങ്ങളുംഅനുഭവങ്ങ

ളും ആട്ടങ്ങളിലൂ�ടയും പാട്ടുകളിലൂ�ടയുമാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതും. ആ

കലാരൂപങ്ങൾ അകൃത്രിമങ്ങളാണ്. അേതസമയം അവ സ്വാഭാവിക പരിണാമങ്ങൾക്കു

വിേധയവുമാണ്. അങ്ങ�നയുള്ള പരിണാമത്തി�ന്റ ദശാസന്ധികളിലൂ�ട പിറേകാട്ടുേപാ

യാൽ അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന �തളിവുകളും സൂചനകളും അതാത് സമൂഹത്തി�ന്റ ഘടന

േയയും ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച�യയുംകുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമാകും. നിലവിലുള്ള

സാഹചര്യത്തിനടിസ്ഥാന�പ്പട്ട് േഗാത്രകലകളിൽ കാേലാചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്.

അവതരണം, സാഹിത്യം, ഭാഷാ�ശലി എന്നിവയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കലയു�ട

അന്തഃസത്ത�യബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതായത് കലയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളഅപചയസാധ്യതകൾകൂടി

പരിഗണി�ച്ചങ്കിൽ മാത്രേമ േഗാത്രകലാവടിവുകളു�ട പഠനത്തിന് പൂർണ്ണതയുണ്ടാവൂ.

ഇടുക്കി ജില്ലയി�ല േഗാത്രവർഗ്ഗ കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ആചാരാനുഷ്ഠാന

ങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രാധാന്യേത്താ�ട വർത്തിച്ചുേപാരുന്ന വിശിഷ്ട ആദിവാസി കലാ

വിഷ്കാരമാണ് മന്നാൻകൂത്ത്. ജീവിതത്തി�ന്റ�നസർഗ്ഗിക പ്രകടനം മാത്രമല്ല േഗാത്രജനത

�യസമൂഹേശ്രണിയിേലക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാലകശക്തികൂടിയാണിത്.
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1 മന്നാൻകൂത്ത്

നാടകം, കളി, വിളയാട്ടം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൂത്ത് അറിയ�പ്പടുന്നു. പ്രേത്യ

കം തയ്യാറാക്കിയ ഇടത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കല�യന്ന സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽ ഇതി�ന

വിലയിരുത്താം. പ്രാക്തനജനതയു�ട സമൂഹസമന്വയ�മന്ന നിലയ്ക്ക് വർഗ്ഗ�വവിധ്യേത്താ

�ടയുള്ള അവതരണമാണ് മന്നാൻകൂത്തിനുള്ളത്. വിള�വടുപ്പിനുേശഷമുള്ള കുംഭം, മീനം,

േമടം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ നടത്താറുള്ള ഉത്സവങ്ങളു�ട ഭാഗമായും മരണം, വിവാഹം എന്നീ

വിേശഷങ്ങൾക്ക് മുേന്നാടിയായും അവർ കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ‘നാേടാടി കലകളു�ട

അവതരണം രണ്ടുതരത്തിലാണ് �പാതു�വ നടന്നുവരാറുള്ളത്. സ്വഭാവികസന്ദർഭത്തിലുള്ള

തും (Natural Context) സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലമില്ലാ�തഅവതരിപ്പിക്കുന്നതും (Induced)

അനുഷ്ഠാനഗന്ധിയായ ഒരു കലാരൂപം അതി�ന്റ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരി

പ്പിക്കുേമ്പാഴുള്ള അനുഭവം രണ്ടാമേത്തതിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഔപചാരിക അവതരണമാണ്

രണ്ടാമ�ത്ത�യന്നതിനാൽ കൃത്രിമത്വം അതിൽ ക�ണ്ടന്നിരിക്കും’.1 പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായി

കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ രാത്രികാലം സ്വേത നിലാ�വളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രകൃതിേയാടിണങ്ങിജീവിക്കുന്നജനതഈമാസങ്ങൾതിര�ഞ്ഞടുത്തത്സ്വഭാവികസന്ദർഭ

ത്തിലാണ്. സമുദായത്തി�ലപ്രഗത്ഭരായകൂത്ത് കലാകാരന്മാരാണ് ഇത്തരംസന്ദർഭത്തിൽ

അവതരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. മരണം പ്രവചനാതീതമായതിനാൽ അസ്വാഭാവിക

പശ്ചാത്തലത്തിൽഅവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രസാനുഭവം വ്യത്യാസമുള്ളതാകുന്നു. കാരണം

മരണം നടന്ന ‘കുടി’യി�ല2 കലാകാരന്മാരാണ് കൂത്ത് നടത്തുക. പ്രാകൃതജനതയു�ട ജനനം

മുതൽ മരണംവ�രയുള്ള ജീവിതവീക്ഷണം ഇവി�ട പ്രകടമാകുന്നു.

മന്നാൻകൂത്ത് കാലാവൂട്ടുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടാണ് അരേങ്ങറുന്നത്. ‘മകരമാസത്തിൽ �വ

ളുത്തവാവ് നാളുകളിലാണ് മന്നാൻകൂത്ത് നടത്തുക. ഇതിന് ‘കാലാവൂട്ട് ’ എന്നും േപരുണ്ട്’.3

മന്നാൻകൂത്തിന് കാലാവൂട്ട്എന്നഅപരനാമംഇല്ല. കാലാവൂട്ട് വിള�വടുപ്പിനുേശഷം (മകരമാ

സത്തിനുേശഷം) നടക്കുന്ന ഉത്സവമാണ്. തങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ സമൃദ്ധിയു�ട പങ്ക് സമുദായത്തി

�ല എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിട്ടുനല്കുവാനുള്ളഅവസരമായതിനാൽ രാജസന്നിധിയിൽ സമുദാ

യക്കാർ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഇത്തരം ഒത്തുേചരലി�ന്റ ആേഘാഷാവസ്ഥയിലാണ് കൂത്ത് അരേങ്ങ

റുന്നത്.

മന്നാൻസമുദായം അൻപത്തിരണ്ട് കുടികളിലായാണ് ജില്ലയിൽ അധിവസിക്കുന്നത്.

എല്ലാ കുടികളിലും കൂത്ത് അരേങ്ങറും. അതാത് കുടികളു�ട വംശേദവതകൾക്ക് തങ്ങളു�ട

സമൃദ്ധി അർച്ചിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ‘കാണിക്കാരൻ’4

ആണ് അതിന് േനതൃത്വം നല്കുന്നത്. തുടർന്ന് രാജാവും ഇളയരാജാവും ‘കുടിയാനവൻമാരും’5

േചർന്ന് രാജസന്നിധിയി�ല ആേഘാഷങ്ങൾക്കായുള്ള തീരുമാന�മടുക്കുന്നു. ആത്യന്തികമാ

യി വിേനാദാേഘാഷ അവതരണം മാത്രമല്ല കൂത്ത്. കുലേദവതമാർ കനിഞ്ഞുനല്കിയ കാർ

1 േഗാത്ര താളത്തി�ന്റഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ, കൂത്തുപാട്ടുകൾ, േഡാ.എ. �ക. നമ്പ്യാർ, പുറം. 30.
2 കുടി-മന്നാൻമാർ കൂട്ടമായി അധിവസിക്കുന്നസ്ഥലം.
3 േകരളത്തി�ലആദിവാസി കലാപാരമ്പര്യം, േഡാ. (സിസ്റ്റർ) സീലിയ േതാമസ്, പി., പുറം. 29.
4 കാണിക്കാരൻ-കുടിയി�ലഅധികാരി.
5 കുടിയാനവന്മാർ-മന്നാൻസമുദായത്തി�ല മന്ത്രിസഭ.
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ഷിക സമൃദ്ധി സമർപ്പിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള കാലേത്തക്ക് കൂടുതൽ സമൃദ്ധിക്കുേവണ്ടിയുള്ള

പ്രാർത്ഥനയുമാണ്. പിതൃക്കൾക്കുേവണ്ടി പ്രേത്യകപൂജയും തുടർന്ന് രാജാവി�ന്റ േനതൃത്വ

ത്തിൽ പ്രജാേക്ഷമാേന്വഷണവും നടക്കുന്നു. ഉർവരതാനുഷ്ഠാനപരമായ ആവിഷ്കാര�മന്ന

നിലയ്ക്ക്, കൂത്തി�ന്റ ഉല്പത്തി, ചരിത്രം, ഇതിവൃത്തം, രംഗവിേശഷം, ഭാഷ, താളവാദ്യങ്ങൾ,

കഥാപാത്രസന്നിേവശം എന്നിവ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു.

2 മന്നാൻകൂത്ത്: ഉല്പത്തി

േഗാത്രസംസ്കൃതിയു�ട കലാസാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ വ്യക്തവും അവ്യ

ക്തവുമായ ധാരാളം ഐതിഹ്യപുരാവൃത്തതലങ്ങൾ കാണാം. േദശകാലസംബന്ധിയായ

അവ മനുഷ്യ�ന്റ ആന്തരികേചാദനയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നു. ഒരു ജനതയു�ട ആന്ത

രിക വീക്ഷണ�ത്ത ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതിനും തങ്ങളു�ട �പതൃകയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള കാത്തു

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുംആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളി�ലന്നതുേപാ�ല കലാവിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഉല്പത്തിപു

രാവൃത്തങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ‘ആദിവാസി പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ ഉല്പത്തി പുരാവൃത്തങ്ങളാണ്

കൂടുതൽ. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും വൃക്ഷലതാദികളും മനുഷ്യപക്ഷിമൃഗാദികളും േദവതകളും

ഉത്ഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സങ്കല്പങ്ങൾ ഓേരാ ആദിവാസിവർഗ്ഗ

വും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.6 േഗാത്രജീവിതത്തി�ന്റ ഓേരാ ഘടകത്തിലും ഇത്തരം പുരാവൃത്തഗതി

കൾ കാണാം. ആദിവാസികലകളു�ട തനിമ�യയും അപചയസാധ്യതകളിേലക്കു വിടാ�ത

കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പുരാവൃത്തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്.

മന്നാൻകൂത്തി�ന്റ ഉല്പത്തി�യ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സമുദായത്തി�ല രണ്ടു കാരണ

വന്മാ�രയാണ് കരുതിേപ്പാരുന്നത്. പഞ്ചൻ പൂലാനും �പരിയാനങ്കനും. സേഹാദരങ്ങളായ

ഇവരിൽ മൂത്തയാൾ പഞ്ചാൻപൂലാനാണ്. ‘പൂലപ്പൽ പൂലാൻ’ എന്ന മന്നാൻ സമുദായ േന

താവി�ന്റ പുത്രന്മാരാണിവർ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വടക്കുേദശത്ത് (ഇേപ്പാഴുള്ള തമിഴ്നാട് പ്ര

േദശം) ‘വാള് വാേക്കാത’, ‘വാള് വാച്ചക്കി’ എന്നീ സേഹാദരിമാരു�ട പക്കേലക്ക് പിതാവയച്ചു.

ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുേശഷം മാത്രേമ സേഹാദരിമാർ ശിഷ്യ�ര തിര�ഞ്ഞടുത്തിരുന്നു

ള്ളൂ. അർഹതയുള്ളവർക്കുമാത്രംഅഭ്യസിക്കാനുള്ളതാണ് വിദ്യ�യന്നസങ്കല്പം ഇവി�ട പ്രസ

ക്തമാകുന്നുണ്ട്.

‘വാള് വാച്ചക്കി’ കുട്ടി, യുവതി, വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ എന്നിങ്ങ�ന പ്രച്ഛന്നയായി അവതരിച്ച്

സേഹാദരങ്ങളു�ട മനശ്ചാഞ്ചല്യം അളക്കുന്നു. ‘വാള് വാേക്കാത’ പിന്നീട് ആന, കരടി, പുലി,

ഭീമകാരനായ പാമ്പ് എന്നീ ക്ഷുദ്രജീവികളായി വന്ന് �ധര്യ�ത്തയും ആത്മബല�ത്തയും

അളക്കുന്നു. പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിജയിച്ച സേഹാദരങ്ങ�ള ശിഷ്യരായി ഏ�റ്റടുക്കുന്നു.

രണ്ടാൾക്കും വിദ്യ നല്കില്ല�യന്ന തീരുമാനം വാള് വാച്ചക്കിയു�ട ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി. കൂ

ട്ടത്തിൽ മൂത്തയാൾക്ക് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്ന അവർ ‘പഞ്ചൻ പൂലാ�ന’ തിര

�ഞ്ഞടുത്തു. പഞ്ചൻപൂലാന് വിദ്യ പറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നസമയം �പരിയാനങ്കൻ മറഞ്ഞിരുന്നു

വിദ്യ േകട്ടഭ്യസിക്കുകയും �ചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കു

കയായി. കാട്ടിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു മരം ദൃഷ്ടി�കാണ്ട് ഉണക്കുവാൻ വാള് വാേക്കാതയും വാള് വാച്ച

6 ആദിവാസി പുരാവൃത്തം, േഡാ. കുമാരൻ വയേലരി, പുറം. 42.
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ക്കിയുംആവശ്യ�പ്പട്ടു. എന്നാൽ ‘പഞ്ചൻപൂല�ന്റ’ േനാട്ടം�കാണ്ട് വൻമരം വാടിനില്ക്കുക മാത്ര

മാണുണ്ടായത്. ഇേതസമയം �പരിയാനങ്കൻത�ന്റ ദൃഷ്ടിപായിച്ച് മരം ഉണക്കുന്നു. തങ്ങളു�ട

ശിഷ്യരു�ട വിദ്യാലബ്ധിയിൽ സന്തുഷ്ടരായ വാള് വാേക്കാതയും വാള് വാച്ചക്കിയും േപായ് ‘പുതു

പ�ടപ്പ് �ബയ് ’ എന്നനുഗ്രഹിച്ച് ശിഷ്യ�ര യാത്രയാക്കി. േഘാരവനാന്തരത്തിലൂ�ടയുള്ളയാ

ത്ര സേഹാദരങ്ങ�ള പുതുചിന്തയിേലക്ക് നയിച്ചു. കാടി�ന്റ താളത്തിനും പ്രപഞ്ചേബാധത്തി

നും അനുസരിച്ച് താളങ്ങൾ പഠിക്കുകയും തിരി�ക കുടിയി�ലത്തിയ അവർ നൃത്തതാളങ്ങൾ

നല്കി കൂത്ത് ചിട്ട�പ്പടുത്തി.7 മന്നാൻകൂത്തി�ന്റ ആരംഭത്തി�ല ‘രണ്ടാം’പാട്ടിൽ (ഗുരുസ്തുതി)

പഞ്ചാൻ പൂലാൻ, �പരിയാനങ്കൻഎന്നിവ�ര പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്മളാരാേര േപ�ര �ചാല്ലി ആടുേവേന?

പഞ്ചൻപൂലാൻ �പരിയാനങ്കൻ

േപേര �ചാല്ലി ആടുേവേന

നല്ലത്തട്ടത്തട്ടി വരുവൻ പഞ്ചൻപൂലാൻ

ആടിപ്പാടി വുരവാ �പരിയാനങ്കാ

നമ്മളാരാേര േപ�ര �ചാല്ലി ആടുേവേന?

പൂലപ്പൻ പൂലാൻ േപ�ര �ചാല്ലി ആടുേവ�ന

‘ഇവർ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് വാള് വാേക്കാതാ വാള് വാച്ചക്കി എന്നീ സേഹാദരിമാരു�ട

പക്കൽനിന്നാ�ണന്ന വസ്തുത ശ്രേദ്ധയമാണ്; വിദ്യാധികാരികളായി സ്ത്രീകൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്ന തികച്ചും അപൂർവ്വമായ പ്രകരണം’.8 കൂത്തരങ്ങുകളിൽ സ്ത്രീസാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതി

നാലാവാം വിദ്യാധികാരികളായി രണ്ട് സ്ത്രീക�ള അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാ�യങ്കിൽ

പ്രാക്തന ജനതയു�ട അമ്മ�ദവസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാവാം. മന്നാൻസ

മുദായത്തി�ന്റ കുല�ദവങ്ങളായ മധുരമീനാക്ഷിയമ്മാ�ന്റ അവതാരങ്ങളായി വാള് വാക്കച്ചി.

വാള് വാേക്കാതഎന്നീഗുരുക്കന്മാ�രസമുദായത്തി�ലഒരുവിഭാഗംകരുതിേപ്പാരുന്നുണ്ട്. ഈ

പരാമർശത്തിന് സാധുത കല്പിക്കത്തക്കവിധം യാ�താരു പരാമർശവും കൂത്തുപാട്ടുകളിൽനി

ന്നും ലഭ്യമല്ല. സമസ്തവും�ദവികമായി കാണുന്നജനതഇത്തരം പരാമർശം നടത്തുന്നതിൽ

അത്ഭുതമില്ല.

പുരാണത്തി�ല ഏകലവ്യ�ന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ‘�പരിയാനങ്കൻ’.

ഒരാൾക്ക് വിദ്യപറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് മേറ്റയാൾ പഠിക്കുന്നത്. നീതി നിേഷധ

ത്തി�ന്റ�പാരുൾപ്രത്യക്ഷത്തിൽപ്രകടമാകുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംപേരാക്ഷമായിഅറിവിന് മറയില്ല

എന്നപ്രാപഞ്ചിക േബാധധാര വർത്തിക്കുന്നതായി കാണാം. യുക്തിസഹമായ പാരമ്പര്യക

ഥക�ള നിർമ്മി�ച്ചടുക്കാനുള്ള േഗാത്രജനതയു�ട പ്രാഗത്ഭ്യം മന്നാൻകൂത്തി�ന്റ ഉല്പത്തിക്കഥ

യിൽ പ്രകടമാണ്.

7 ആേവദകൻ-സൂര്യൻ പത്മനാഭൻ കാണി, മണിയാറൻ കുടി.
8 �പാലിക, േഡാ.ജി. ശ്രീജിത്ത്, മന്നാൻകൂത്ത് ചരിത്രം, സൗന്ദര്യം, രാഷ്ട്രീയം, പുറം. 75.
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3 മന്നാൻകൂത്ത്: േവദി

കലാരൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു േവദിയുണ്ടാകണം. മന്നാൻകൂത്തി�ന്റ േവദി നാ

േടാടി കലാവതരണബന്ധിതമാണ്. കുടിയി�ല ‘കാണിക്കാര’�ന്റ വീടിേനാട് േചർന്ന വിസ്താ

രമായസ്ഥലമാണ് �പാതുേയാഗത്തി�ന്റയും കൂത്തവതരണത്തി�ന്റയും േവദി. തുറന്നേവദിയി

ലാണ് കൂത്ത്അരേങ്ങറുന്നത്. കൂത്ത് നടത്താനിരിക്കുന്ന ദിവസവുംസമയവും കാണിക്കാരൻ,

പത്തുളന്താരി ചട്ടസഭ9, രാജാവ്, ഇളയരാജാവ് എന്നിവർ േചർന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു. കൂത്തി�ന്റ

േവദി�യാരുക്കാനായി തേലദിവസം ‘�പാതുപ്പണി’ വച്ച് പരിസരവും േവദിയും വൃത്തിയാക്കു

ന്നു. മണ്ണിട്ടു നികത്തി ചാണക�വള്ളം തളിച്ച് േവദി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കൂത്തു കഴിയുന്നതുവ�ര

അശുദ്ധമായ ഒന്നുംത�ന്ന േവദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാേനാ, �ചയ്യുവാേനാ പാടില്ല. കാലാ

വൂട്ട്, കൂത്ത് എന്നിവയ്ക്കായി കുല�ദവങ്ങ�ളയും പിതൃക്ക�ളയും ആവാഹിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്ന

തുംഈ േവദിയിലാണ്. അതിനാൽഅനാദരവ് ആരുംത�ന്ന കാണിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഓല

�മടഞ്ഞ് േമൽക്കൂര�കട്ടി പന്ത�ലാരുക്കുന്നു. രാജാവിനും മറ്റു പ്രമുഖർക്കും ഇരിക്കുവാനായി

ഈറ്റ�കാണ്ട് പരമ്പ് �നയ്ത് പ്രേത്യകം ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു. കാലാനുസരണമായ മാറ്റത്തിൽ

ഇേപ്പാൾ കേസരകളാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. കൂത്തുേവദി�യ �ദവികമായാണ് സമുദായം

കാണുന്നത്. േവദി ഒരുക്കിയതിനുേശഷം മണ്ണ്പൂജ നടത്തി �ദവിക�ചതന്യം വരുത്തുന്നു.

തങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിതന്ന മണ്ണി�ന ബഹുമാനാദരേവാ�ട കാണുന്ന ജനതയു�ട സംസ്കാരപരി

സരം കൂത്തുേവദിയിൽ �തളിഞ്ഞുകാണാം.

അധിനിേവശംനിമിത്തം േഗാത്രത്തനിമകൾമാറിമറിയുന്നകാഴ്ച േവദിനിർമ്മാണത്തിലും

കാണാം. പരമ്പരാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾഎന്നിവ തിരസ്കരിച്ച് �പാതുജനസഞ്ചയ

മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് അവലംബിക്കുന്നു. ഓലയ്ക്കു പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പടുതയും, ഈറ്റപരമ്പി

ന് പകരംപ്ലാസ്റ്റിക് പായയും ഉപേയാഗിക്കുന്നു. രാജസന്നിധിയി�ലപ്രധാനകൂത്തിൽേപാലും

ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾപ്രകടമാണ്. ആധുനികജീവിതത്തി�ന്റപരിസരംകൂത്തുേവദി�യഅപ്പാ�ട

മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രകാശത്തിനായി തീപന്തങ്ങൾ േവദിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കാലംമാറി.

പല വർണ്ണങ്ങളുള്ള �വദ്യുത അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്നു. കാേലാചിതമായ പരി

ഷ്കാരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രകടമാ�ണങ്കിലും േഗാത്രത്തനിമയു�ട ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സാം

സ്കാരികമായ മൂല്യത്തകർച്ച�യന്ന് വിലയിരുത്താം.

4 മന്നാൻകൂത്ത്: ഇതിവൃത്തം

തമിഴി�ലപഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങളിൽഒന്നായചിലപ്പതികാരം—കണ്ണകി േകാവലൻ—കഥയാണ്

കൂത്തി�ന്റ ഇതിവൃത്തം. കഥാപാത്രങ്ങളി�ല സാമ്യതകൾ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ചിലപ്പതികാ

രവുമായി കൂത്ത് ഇതിവൃത്തത്തിന് മറ്റു സാമ്യതകളില്ല. നാേടാടി സ്വരൂപത്തി�ന്റ �കട്ടുറപ്പാണ്

മന്നാൻകൂത്തിനുള്ളത്. �ചാല്ലുകളി�ല പാട്ടിലു�മല്ലാംത�ന്ന നാടൻ വാങ്മയങ്ങളു�ട തനി

മയാണ് �വളി�പ്പടുന്നത്. ചിലപ്പതികാരത്തിൽ കണ്ണകി-േകാവിലൻ വിവാഹം മുതല്ക്കാണ്

ആരംഭിക്കുന്ന�തങ്കിൽകൂത്തിൽദമ്പതികളു�ടജനനം മുതല്ക്കുള്ളകഥയാണ്പരമാർശിച്ചിട്ടുള്ള

9 മന്നാൻസമുദായത്തി�ല മന്ത്രിസഭ.
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ത്. വാ�യ്പാത്തം�ചട്ടി, മരണമാലി (േകാവല�ന്റ അച്ഛനും അമ്മയും) എന്നിവരു�ട വിവാഹം

മുതല്ക്കുള്ളസംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

‘�ചല്ലപ്പട്ടണം ചീരങ്കപ്പട്ടണം

കാത്തൂതി കാതങ്കപ്പട്ട�മൽേട്ര…

എ…േപർ മൂത്ത രാശി�പാൻ വരണമാലക്കും

മന്നൻ വായ്പാത്തം �ചട്ടിക്കും കച്ചിക്കല്യാണം

�ചയ്തു വായ്ത്തുേമയിറ്ന്താ…’

കൂത്തി�ന്റ മൂന്നാമത് �ചാല്ലിൽആരംഭിക്കുന്നഈപരാമർശം കൂത്തി�ന്റആദ്യമദ്ധ്യാന്ത�പാ

രുത്തം �വളിവാക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നാണ് കഥയു�ട ഇതിവൃത്തത്തിേലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നത്.

കണ്ണകിയ്ക്ക് ‘കന്നകി’ എന്നും േകാവിലന് ‘േകാവലൻ’ എന്നുമാണ് കൂത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചുകാ

ണുന്നത്.

കാേവരിപ്പൂംപട്ടണത്തി�ല സമ്പന്നവണിക്ക് വായ്പാത്തം�ചട്ടിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കാലങ്ങളാ

യി സന്താനലബ്ധിയില്ല. സങ്കടവതിയായ വരണമാല ശിവ�ന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു. തപസ്സിൽ

തൃപ്തനായ ശിവ�പരുമാൾ ഒരു നാരങ്ങ നല്കി വിഴുങ്ങുവാൻ ആവശ്യ�പ്പടുന്നു. നാരങ്ങ ഭക്ഷി

ച്ച വരണമാല ഗർഭം ധരിക്കുകയും തുടർന്ന് പുത്രൻ ജനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ആ പുത്രനാണ്

േകാവലൻ.

‘പാവിമുണ്ടവരണമാല പുള്ള�യ �പ�ത്തടുത്ത്

പാർക്കുേമ്പാതുതാേന…

ഇന്തിരചന്തിരേകാടി ചൂര്യ�നേപ്പാ�ലാരളവിൽ

പിള്ള പിറന്തുേമ വിട്ടാൻ…

പിറന്തേതാർ പിള്ളക്ക് ചിന്തമുള്ള

തുലങ്കിയ േകാവില�പ്പരുമാ�ളൻട്രു

േപരുകൂറിേമ വിട്ടാൽ…’

ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും സൂര്യ�നേപ്പാ�ല ഒരളവിൽസുന്ദരനായ ഒരു കുട്ടിയാണ് േകാവലൻ.

വരണമാലയ്ക്ക് കുഞ്ഞുപിറന്നത് �കാടിയ േദാഷം �ചയ്തിട്ടാണ്എന്ന്പാണ്ഡ്യരാജാവ് ധരി

ക്കുന്നു. മുൻപ് ശിവപാർവതിമാർക്ക് അനിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നല്കിയ വരണമാല�യ ശപിച്ചി

രുന്നു. ഈ സംഭവം പാണ്ഡ്യമന്ന�ന്റ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴുകന്നാൻമാരു�ട തല�വ

ട്ടി ശിവപ്രീതി േനടാൻ നിശ്ചയിച്ച രാജാവ് ത�ന്റ ഭൃത്യന്മാ�ര അയയ്ക്കുന്നു. ജീവ�ന ഭയന്ന്

എഴുകന്നാൻമാർ അടുത്തുള്ള ഭദ്രകാളിേകാവിലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും മൂർച്ഛിച്ച

കന്നാൻമാർ കാളിക്കുവച്ച കുരുതി ഭക്ഷിക്കുകയും േകാപിഷ്ഠയായ കാളി പാണ്ഡ്യരാജാവി�ന്റ

േവളി േകാവിലിങ്കിയു�ട വയറ്റിൽപിറന്ന് മന്ന�ന്റ കുടലുകുത്തി മാലയായി ധരിക്കു�മന്ന് ശപ

ഥം �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�ന േകാവിലിങ്കിയിൽ ഉണ്ടായ കഴുത്തിൽ പൂമാലേയാടും കാലിൽ മണി

ച്ചിലേമ്പാടും പിറന്ന �പൺകുഞ്ഞാണ് കണ്ണകി.

‘വായ് വിട്ടളുതാൻ വടമതിര �വന്തുമിടു�മൻേട്രാ…

േതമ്പിയളുതാൻ �തൻ മതിര �വന്തുവിടു�മൻേട്രാ
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മതു�ര കാക്കാത് പുള്ള�യൻട്ര് തങ്കത്തുനാ�ല

േപാള�പ്പട്ടിയിൽ �കാണ്ടുവന്നിവിേട്ടൻ… േപാട്ടടച്ച്

എണ്ണേണ്ണക്കും തണ്ണിയില്ലാ�തവയയാറ്റിലും ത�ന്ന

മണർ േതാൺട്രി. മണൽ പുതച്ച് ചാതകം എന്നുേട ടാമായി േകേളാ’

കണിയാൻമാ�ര വിളിച്ച് പാണ്ഡ്യരാജാവ് പ്രശ്നം വയ്പിക്കുന്നു. കണിയാന്മാരു�ട വാക്കുകൾ

രാജ്യേത്തയും ത�ന്നയും ബാധിക്കും. കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മധുരരാജ്യം അഗ്നിക്കിരയായി

രാജാവിന് ക്രൂരമൃത്യു ഉണ്ടാകും. ആയതിനാൽ �വഗആറ്റിൽ ജലമില്ലാത്തസമയം േനാക്കി

കുഞ്ഞി�ന �പട്ടിയിലാക്കി കുഴിച്ചുമൂടുവാൻകണിയാന്മാർ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. കുഞ്ഞി�നകുഴിച്ചുമൂ

ടിയേശഷം �വഗയാർ കരകവി�ഞ്ഞാഴുകത്തക്ക മഴ�പയ്തു. �പട്ടി മണൽപരപ്പിന് �വളിയി

ലാക്കുകയും ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ�ചന്ന് അതി�ല യാത്ര�ചയ്ത വായ്പത്താം�ചട്ടിയു�ട �കക

ളി�ലത്തുന്നു. �പട്ടിതുറന്ന് �പൺകുഞ്ഞി�ന വീട്ടിേലക്കു�കാണ്ടുേപായി. ‘േകാവല’�നാത്ത്

വളർത്തുന്നു. വാ�യ്പാത്താം�ചട്ടിയാണ് ‘കണ്ണകി’�യന്ന് നാമകരണം �ചയ്തത്. കണ്ണകിയും

േകാവലനും വളർന്നു. തമ്മിൽ ഇഷ്ടക്കാരായ അവ�ര വായ്പ�പാത്താം�ചട്ടി വിവാഹത്തിനു

സമ്മതിക്കുന്നു. മംഗളപൂർവ്വം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്, ഉടൻത�ന്ന േകാവലൻ മാതകിയു�ട കൂത്ത്

കാണാൻപുറ�പ്പടുന്നു. മധുരയി�ലത്തിയേകാവല�നമാല�യറിഞ്ഞ്വശത്താക്കിയമാതകി

സാവകാശം േകാവല�ന്റസ്വത്തുക്കൾ�കക്കലാക്കി. ക്രൂരമായപീഡനമനുഭവിച്ച് വസ്ത്രംേപാ

ലുമില്ലാ�ത േകാവല�ന മാതകി ഉേപക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം നഷ്ട�പ്പട്ട േകാവലൻ മാതകിയു�ട

വാഴേത്താട്ടത്തിൽനിന്ന് നാണം മറയ്ക്കാൻ ഇല ചീന്തി�യടുത്ത് കണ്ണകിയു�ട പക്കേലയ്ക്ക് യാ

ത്രതിരിച്ചു.

അർദ്ധനഗ്നനായി അത്തിമരമുകളിലിരിക്കുന്ന േകാവല�ന േതാഴിമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്

അണിയാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ നല്കി. വിശന്നുവലഞ്ഞ േകാവലൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. കണ്ണകി

അത് നല്കുന്നു. വിശപ്പുശമിച്ചേശഷം എല്ലാം പറയാം എന്ന വാക്കും �കാടുക്കുന്നു. ഭർത്താവു

േപായേശഷം ഊണുറക്കമുേപക്ഷിച്ച കണ്ണകി സമൃദ്ധമായ സദ്യയുണ്ടാക്കി വിളമ്പി ഭർത്താ

വി�ന തൃപ്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കഴിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്ത�ന്ന കാര്യങ്ങൾ േചാദിച്ച് മാ

തകിക്ക് �കാടുക്കാനുള്ള അഞ്ച് �പാൻപണം കടം അയാൾ പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ കടം

വീട്ടാ�ത ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നു. തുടർന്ന് കണ്ണകിയു�ട മണിച്ചിലമ്പ്

കടംവീട്ടുവാൻആവശ്യ�പ്പടുന്നു. ഭർത്താവി�ന്റ അഭിലാഷമറിഞ്ഞ കണ്ണകി േകാവല�നാത്ത്

ചിലമ്പ് വില്ക്കാനായി മധുരയി�ലത്തുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും ചിലമ്പുവില്ക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തിയ

അവർ ക്ഷീണിതരാകുന്നു. േമാരുവില്ക്കുന്ന ചിറ്റടിച്ചി�യകണ്ട് അവരു�ട കുടിലിൽ ഇരുവരും

താമസിക്കുന്നു. കണ്ണകി�യ ചിറ്റടിച്ചിയു�ട സംരക്ഷണത്തിലാക്കി േകാവലൻ ചിലമ്പ് വില്ക്കു

വാനുള്ള ശ്രമത്തിേലർ�പ്പടുന്നു. പല തരത്തിലുള്ള ദുഃശകുനങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അയാളു�ട

യാത്ര. പട്ടണത്തി�ലത്തിയ േകാവലൻ പറച്ചിയുടം, േപതയമ്മാൾ, ചിത്തിരക്കുറിത്തിയും

�തന്മധുരയ്ക്ക് േപാകരു�തന്ന് വിലക്കി. എല്ലാ വാക്കുകളും ധിക്കരിച്ച അയാൾ തട്ടാ�ന്റയടുത്ത്

എത്തി. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ തട്ടാൻ ചിലമ്പി�ന്റ വിവരങ്ങൾ തിരക്കുന്നു. ചിലമ്പ് പരി

േശാധിച്ച അയാൾ പാണ്ഡ്യറാണിയു�ടതാ�ണന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. സൂത്രത്തിൽ േകാവല�ന

പാണ്ഡ്യരാജ�ന്റ മുന്നിൽ വിചാരണയ്ക്ക് നിർത്തി. ചിലമ്പ് േകാവിലേന്റതാണ് എന്ന് രാജാവ്
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ഉത്തരവിടുന്നു. പേക്ഷ, തട്ടാൻഅതി�നഗൗനിക്കാ�ത മുേന്നാട്ടുേപായി. എല്ലാപരീക്ഷണങ്ങ

ളും േകാവലന് അനുകൂലമായിരുന്നു. അവസാനം മദംപിടിച്ചആനയു�ട മുൻപിൽ വച്ച് സത്യം

പരീക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒരു കുഴി�വട്ടി ചുറ്റും വാഴ�വച്ച് മദയാന�യ പ്രേകാപിപ്പി

ച്ച് അയയ്ക്കുന്നു. ആന േകാവില�ന ശല്യം �ചയ്യാ�ത വാഴക്കൂട്ടം തകർത്ത് തുമ്പി�ക്ക�കാണ്ട്

എടുത്ത് പുറത്തിരുത്തുന്നു. തുടർന്ന് രാജധാനിയിലൂ�ട ചുറ്റും നടക്കുന്നു. താനല്ലാ�ത ആനപ്പു

റത്ത് യാത്ര�ചയ്ത മ�റ്റാരാ�ള കണ്ട് അയാ�ള വധിക്കുവാൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. ഭടൻമാർ

ആനപ്പുറത്തുനിന്ന് േകാവല�ന പിടിച്ചിറക്കി വധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ശ്രമം വിഫലമായി. തു

ടർന്ന് ശിവ�പരുമാ�ള ധ്യാനിച്ച് മനം�നാന്ത് തല രണ്ടായി പിളർന്ന് േകാവലൻ മരിക്കുന്നു.

മരണവാർത്തഅറിഞ്ഞകണ്ണകിഓടി�യത്തിത�ന്റ ഭർത്താവി�ന്റതല�പാൻനൂലു�കാണ്ട്

തന്നിേച്ചർത്ത് ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ജീവൻ ലഭിച്ച േകാവലൻ മാതകി�യത്ത�ന്ന നിനയ്ക്കുന്നു�വന്ന്

കണ്ട കണ്ണകി നൂല് �പാട്ടിച്ചുവിടുന്നു. മാതകിക്ക് േകാവലൻ മരണ�പ്പട്ട വിവരം കണ്ണകി

പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. മാതകി എത്തിയ ഉടൻ കണ്ണകിയും േചർന്ന് ചിതയുണ്ടാക്കി േകാവല�ന

കിടത്തി. അഗ്നി പകർന്നു. പേക്ഷ, ചിതയി�ല േദഹം കത്തിയില്ല. തുടർന്ന് കാല്ക്കൽ കന്നകി

യും തലയ്ക്കൽ മാതകിയും നിന്നു. ചിത കത്തി. മേനാവിഷമം കാരണം മാതകി ആ ചിതയിൽ

ചാടി ജീവ�നാടുക്കി. കണ്ണകി രണ്ടാളു�ടയും ചിതാഭസ്മ�മടുത്ത് കാേവരിയാറ്റിൽ ഒഴുക്കി. �പ

�ട്ടന്ന് ചിതാഭസ്മം രണ്ട് താമരപ്പൂവായി വിരിഞ്ഞ് ജലത്തിലൂ�ട നീങ്ങി. േദഹശുദ്ധി വരുത്തിയ

കണ്ണകി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പാണ്ഡ്യരാജാവിന് അടു�ത്തത്തുന്നു. ഭർത്താവ് മരിക്കു

വാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ആേരാപിച്ച് തർക്കത്തിേലർ�പ്പട്ടു. തുടർന്ന് ത�ന്റ ചിലമ്പ് ആവശ്യ

�പ്പട്ട കണ്ണകി േകാവലങ്കിയു�ട ചിലമ്പ് �കാണ്ടുവരുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഗരുഡൻ ആ

ചിലമ്പ് �കാണ്ടുവരികയും ത�ന്റ ചിലമ്പ് മധുരമീനാക്ഷിയമ്മ�ന പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ചിലമ്പ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട കണ്ണകി കൂടുതൽ േദഷ്യമുള്ളവളായി തീരുന്നു. നീതിപൂർവ്വമ

ല്ലാത്ത പ്രവർത്തിയായതിനാൽ ശൂല�മടുത്ത് തട്ടാ�നയും കിങ്കരന്മാ�രയും വധിച്ചു. തുടർന്ന്

പാണ്ഡ്യമന്ന�ന്റ വയർ കുത്തിപ്പിളർന്ന് കുടൽമാലയായി അണിഞ്ഞു. ആകാശത്തിേലക്ക്

ഉയർന്നു�പാങ്ങിയ കണ്ണകി, വലതു മുലപറി�ച്ചടുത്തു. മുലയിൽനിന്നു വീണ പാൽ�കാണ്ട്

തീയുണ്ടാകുകയും മധുരസാമ്രാജ്യമാ�കഅഗ്നിക്കിരയാകുകയും �ചയ്തു. ഇതാണ് കൂത്തിന്നാധാ

രമായ ഇതിവൃത്തം.10

വാ�മാഴി വര�മാഴി ആഖ്യാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലപ്പതികാരകഥ�യ

ആസ്പദമാക്കിയാണ് മന്നാൻകൂത്ത് ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ വാസ്തവമില്ല. ദ്രാവി

ഡതമിഴകത്ത് പ്രചരിച്ചുേപാന്നിരുനന്ന മിത്താകാം കണ്ണകി-േകാവില കഥ. പുരാവൃത്തങ്ങ�ള

യാഥാർത്ഥ്യമായി പരിഗണിക്കുകയുക്തിഭദ്രമല്ല. ചരിത്രപരമായി ഒൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ�ജ

നമതപ്രചരണത്തിന് ചിട്ട�പ്പടുത്തിയ കാവ്യമാണ് ചിലപ്പതികാരം എന്ന് എം.ജി.എസ്. നാ

രായണൻഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.11 അതിനാൽ തമിഴകത്ത് പ്രചരിച്ചു േപാന്നിരുന്ന മിത്തായി

കൂത്തിന്നാധാരമായ കഥ�യ കണക്കാക്കാം.

10 ആേവദകൻ, േതവൻ രങ്കസാമി.
11 ചിലപ്പതികാരം ഒരു േകരളീയ�ജനഭിക്ഷുവി�ന്റ മഹാകാവ്യം (9-ാംനൂറ്റാണ്ട്), നാരായണൻ,എം.ജി.എസ്., പുറം.
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കുത്തി റാത്തീബ്—ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

നദീറ, എൻ. �ക.

സ്കൂൾഓഫ് േഫാക് േലാർ സ്റ്റഡീസ്, കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല

േകരളീയ മുസ്ലീം ജനവിഭാഗത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള പ്രാക്തനവും അനുഷ്ഠാനാത്മകവുമായ

അവതരണമാണ് കുത്തിറാത്തീബ്. വ്യത്യസ്തവും �വവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ചടങ്ങുകളിലൂ�ടയു

ള്ള ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിന് േകരളത്തിലുടനീളം േവറിട്ട പാഠങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു സമൂഹത്തി�ന്റ

അധ്യാത്മികമായ ആവശ്യകതയ്ക്കായി രൂപം�കാണ്ട് സാഹസികവും അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ

തുമായഈഅനുഷ്ഠാനപ്രകാരത്തി�ന്റഅർത്ഥവും ധർമ്മവുംഅേന്വഷിേക്കണ്ടത് അനിവാര്യ

മാണ്. േകരളീയസൂഫി പാരമ്പര്യത്തിൽപ്രചാരത്തിലുള്ളഒരുഅനുഷ്ഠാനകലാരൂപമായാണ്

�പാതു�വഇതി�നവിലയിരുത്തുന്നത്. സൂഫിസത്തി�ലപ്രേത്യകവിഭാഗമായ ‘രിഫാഈ’സൂ

ഫികൾ തങ്ങളു�ടആശയപ്രചരണത്തിന് േവണ്ടിയാണ് കുത്തി റാത്തീബ് എന്നഅനുഷ്ഠാന

കലരൂപ�പ്പടുത്തിയ�തന്ന് പണ്ഡിതൻമാർഅടയാള�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.1 ഇസ്ലാം മതപ്രചാരവാ

ഹകർആയിപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നസൂഫിക�ളഇസ്ലാം മതത്തി�ല മിസ്റ്റിക് വിഭാഗമായാണ്പരി

ഗണിച്ചിരുന്നത്. രിഫാഈ റാത്തീബ് എന്ന േപരിലാണ് കുത്തി റാത്തീബ് േകരളത്തിനു പു

റത്ത് അറിയ�പ്പടുന്നത്. കത്തി, വാൾേപാ�ലയുള്ള മൂർച്ചേയറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച്

സ്വന്തംശരീര�ത്തമുറിേവൽപ്പിച്ചു�കാണ്ട്നടത്തുന്നഒരുഅനുഷ്ഠാനാവതരണമാണ്കുത്തിറാ

ത്തീബ്. പാരമ്പര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനവ്യവഹാരമായതിനാൽ വിശ്വാസത്തി

ലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹമാണ് കുത്തിറാത്തീബി�ന്റ പ്രസാരകർ. ജനകീയമായ സ്വഭാവം

പില്ക്കാലത്ത് കുത്തിറാത്തീബിന് �കവന്നു എന്നതി�ന്റ സൂചനയാണ് ഇതിന് ലഭിച്ച വ്യാപ

കമായപ്രചാരം. കുത്തിറാത്തീബ് േകരളീയസമൂഹത്തിൽവളർന്ന് വരാനിടയായസാമൂഹിക

വിശകലനം �ചയ്യുകയും റാത്തീബി�ന്റപ്രസക്തിഅേന്വഷിക്കുകയുമാണ്ഈപ്രബന്ധം�കാ

ണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.2

1 േഡാ. ഹു�സൻ രണ്ടത്താണി ‘സൂഫിമാർഗം’, പു. 28, 29.
2 റാത്തീ�ബന്നാൽകീർത്തനങ്ങൾആണ്. കീർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽആയുധപ്രേയാഗം നടത്തുന്നതാണ് കുത്തിറാ

ത്തീബ്.
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കുത്തിറാത്തിബി�ന്റ ചരിത്രം

ഇറാഖി�ല ബത്വാഇഹ് പ്രവിശ്യയി�ല ഉമ്മു അബിദ എന്ന �ചറുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച സൂഫി

ഗുരുവായ �ശഖ് അബ്ദുൽ അബ്ബാസ് അഹമദുൽ കബീർ അർ-രിഫാഈആണ് രിഫാഈ

സൂഫി വഴിയു�ട സ്ഥാപക ഗുരു.3 ഇേദ്ദഹ�ത്ത കുറിച്ചുള്ള അപദാനങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളുമാ

ണ് കുത്തി റാത്തീബി�ല ഗീതങ്ങൾ (�ബത്ത്) ആയി ആലപിക്കുന്നത്. �ശഖ് രിഫാഇ

യും4അേദ്ദഹത്തി�ന്റപിൻഗാമികളായ ഗുരുക്കന്മാരും വിശ്വാസസമൂഹ�ത്തസൃഷ്ടി�ച്ചടുത്തത്

അതിസാഹസികമായ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ (കറാമത്ത്) �ചയ്തു�കാണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹര

ണത്തിന് കത്തിയാളുന്ന തീയിൽ ഇറങ്ങുക, വിഷപാമ്പുകളുമായി ഇടപഴകുക, ഹിംസ്ര ജന്തു

ക്കളു�ട പുറത്ത് സവാരി �ചയ്യുക, വിഷം കഴിക്കുക, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സാധാരണ

യായി �ചയ്തിരുന്നവയാണ്. ഈ അത്ഭുതപ്രവൃത്തികളു�ട തുടർച്ച�യേന്നാണം രൂപ�പ്പട്ടുവ

ന്ന ഒരു പ്രകടനരൂപമാണ് കുത്തിറാത്തീബ്. ആത്മീയ ശക്തിക�ള ആവാഹിച്ച് നടത്തുന്ന

ഒരുകലാരൂപമായതിനാൽവള�രഏകാഗ്രതേയാടും ഭക്തിേയാടും കൂടിയാണ്ഈപ്രകടനം

നടത്താറുള്ളത്.5 ആദ്യകാല�ത്ത വസൂരിേപാ�ലയുള്ള മാരകേരാഗങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തിേന

ടാനും തങ്ങളു�ടസാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾക്ക്അറുതി വരുത്താനുംആളുകൾഈഅനുഷ്ഠാനം

േനർച്ച (offering) യായി കരുതിേപ്പാന്നു.6 േരാഗങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് �പശാചികശക്തിയാ

�ണന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആദ്യകാല സമൂഹം തങ്ങളു�ട ചുറ്റുപാടിൽനിന്നും അവ�യ അകറ്റി

നിർത്താൻ കുത്തി റാത്തീബി�ന ഉപേയാഗ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആധുനിക േരാഗപ്രതിേരാധ

മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തി�ല സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം കുത്തിറാത്തീബി

�ന േരാഗപ്രതിേരാധത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി ആയി കാണുകയും ജാതി-മത േഭദമ�ന്യ ഈ വി

ശ്വാസ�ത്ത ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്തു.7

കുത്തി റാത്തീബിൽപദ്യങ്ങൾ�ചാല്ലുന്നതിന്അകമ്പടിയായി ഉപേയാഗിക്കുന്നരണ്ട് വാ

േദ്യാപകരണങ്ങളാണ് ദഫ്ഫുംഅറബനയും. കുത്തിറാത്തീബിൽ ഇവയു�ട മുട്ടിന് വള�ര പ്രാ

ധാന്യം ഉണ്ട്. എട്ടിഞ്ചു വ്യാസത്തിൽ പ്ലാവി�ന്റ േവര് കട�ഞ്ഞടുത്ത് �പണ്ണാടി�ന്റ േതാൽ

സ്ഫുടം�ചയ്ത് ചരടുമുറുക്കി ശ്രുതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ദഫ്ഫ്. 12 ഇഞ്ച് വ്യാസത്തിൽ

ഈഴ�ചമ്പകം അ�ല്ലങ്കിൽ അയനിപ്പിലാവ് മരത്തി�ന്റ േവര് തടിയിൽനിന്നും അഞ്ചു കഷ്ണ

3 ബത്വാഇയ്യ, അഹമദീയ്യ എന്നും രിഫാഈത്വരീഖത്ത് അറിയ�പ്പടുന്നുണ്ട്.
4 പ്രസിദ്ധഅറബിസഞ്ചാരി ഇബ്ൻബത്തൂത്തത�ന്റയാത്രാകുറിപ്പുകളിൽ രിഫാഈസൂഫിക�ളകുറിച്ച് പരാമർശി

ക്കുന്നുണ്ട്. എ.ഡി. 1327-ൽഅഹമദ് രിഫാഈയു�ട ഖബറിടം സന്ദർശിച്ചതായി അേദ്ദഹം േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്ത�ര �ശഖി�ന്റ ദർഗയു�ട സമീപത്ത് തനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും മധ്യാഹ്ന നമ

സ്ക്കാരത്തിന് േശഷംഈ ഭിക്ഷുക്കൾ �പരുമ്പറ �കാട്ടിആത്മീയ നൃത്തം ചവിട്ടാറുണ്ട് എന്നുംസന്ധ്യാേശഷം ഭജന

നടത്താറു�ണ്ടന്നുംഅേദ്ദഹംഎഴുതി �വച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാ�തവലിയഅഗ്നികുണ്ഡങ്ങളുണ്ടാക്കിഅതിേലക്ക് ചാട്ടുകയും

കത്തുന്നവിറകിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹം േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
5 ഇവി�ട ആത്മീയ ശക്തികൾ എന്നത്�കാണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് സൂഫി ഗുരുക്കൻമാ�ര സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈപ്ര

കടനസമയത്ത് ഇവരു�ടആത്മാക്കൾസദസ്സിൽസന്നിഹിതരാവുകയുംഅവരു�ടസഹായത്താൽആണ് പ്രക

ടനം നടത്താറുള്ളത് എന്നുമാണ് വിശ്വാസം.
6 ഈകാലഘട്ടത്തിലും കാൻസർ േപാ�ലയുള്ള േരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി േനടാനുള്ള േനർച്ച ആയിട്ടാണ് ജന

ങ്ങൾഈഅനുഷ്ഠാനം നടത്താറുള്ളത്.
7 ഈകാലഘട്ടത്തിലും മുസ്ലിം സമൂഹം മാത്രമല്ല കുത്തി റാത്തീബി�ന്റ വിശ്വാസ സമൂഹം. ഹിന്ദു സമുദായത്തിലും

തങ്ങളു�ടആഗ്രഹനിവൃത്തിയാക്കി കുത്തി റാത്തീബ് അനുഷ്ഠിക്കാറു�ണ്ടന്ന് അനുഭവക്കാർ സാക്ഷ്യ�പ്പടുത്തുന്നു.
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ങ്ങൾ ഏകേദശം 90 �സ. മി ചുറ്റളവിൽ വൃത്തമാക്കിേച്ചർത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം തുകൽ പതി

ച്ച് വശങ്ങളി�ല ദ്വാരങ്ങളിൽ ‘ചിലമ്പ് ’ ഇട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് അറബന.8 ഈ

അറബന ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലത് �ക�കാണ്ടടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്ന മുട്ടിന് ദഫ്ഫ് മുട്ടി�ന

ക്കാൾ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും. ശ്രുതിയും താളവും അറബനയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ. അതിനാൽ

ചുവടുകൾക്ക് മാസ്മരികമായ ചടുലത പ്രകടമാകുന്നു. ദഫ്ഫ് അറബന�യ അേപക്ഷിച്ച് ലാ

സ്യാധിഷ്ഠിതമാണ്.9 േകരളത്തിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളി�ല കുത്തിറാത്തീബ് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ

ദഫ്ഫ് മുട്ടാണ് അകമ്പടിയായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന വാദ്യം. �തക്കൻ ഭാഗേത്തക്ക് േപാകുംേതാ

റും അറബനയാണ് വാേദ്യാപകരണമായി കൂടുതലും ഉപേയാഗിക്കുന്നത്.10

പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയു�ട കാലത്തിനു മുമ്പുത�ന്നഅേറബ്യൻകലാരൂപങ്ങളായി

രുന്നു ദഫ്ഫും അറബനയും.11 മക്കയിൽനിന്നും മദീനയിേലക്കുള്ള പ്രവാചക�ന്റ പലായന

സമയത്ത് (ഹിജ്റ) മദീനയി�ലത്തിയ പ്രവാചക�ന മദീനയി�ല അന്ന�ത്ത പ്രമുഖ േഗാത്ര

മായിരുന്ന ബനൂ നജ്ജാദുക്കർ ദഫ്ഫ് മുട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയ�പ്പടുന്നു.12 ബദർ യുദ്ധം

കഴി�ഞ്ഞത്തിയ പ്രവാചക�നയും അനുയായിക�ളയും മദീനയി�ല ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾഅറ

ബന മുട്ടിപ്പാടി എതിേരറ്റു എന്നും ചരിത്രേരഖയിലുണ്ട്.13 ഇേതാ�ട ദഫ്ഫിനും അറബനയ്ക്കും

പ്രവാചകൻ മൗനാനുവാദം നല്കുകയും അതിന് മതപരമായ പരിേവഷം ഉണ്ടാവുകയും �ചയ്തു.

തുടർന്ന് എ.ഡി.5-ാം നൂറ്റാേണ്ടാ�ട ദഫ്ഫ് മുട്ടിേനയും അറബനമുട്ടി�നയും സൂഫികൾ ഏ�റ്റടു

ക്കുകയും തങ്ങളു�ടആശയപ്രചാരണത്തിനുള്ളമാധ്യമമായിഈകലാരൂപങ്ങൾഉപേയാഗി

ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. തങ്ങളു�ട സഞ്ചാര പഥങ്ങളി�ലാ�ക്കയും കലാസാംസ്കാരികരംഗ�ത്ത

േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ച സൂഫികൾ ഓേരാ പ്രേദശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിഈ കലാരൂപങ്ങ�ള

രൂപ�പ്പടുത്തി.14 ഈകലാരൂപങ്ങൾ േകരളത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്നത് ലക്ഷ്വദ്വീപ് വഴി ആയി

രുന്നു. പിന്നീട് ഇവ േകരളീയ�ശലിക്കു വഴിമാറി.

8 ആദ്യകാലത്ത് അറബനമുട്ട് ഒരു കലയായി വിേശഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഭയഭക്തി പുരസ്സരം മുഴക്കുന്ന ഒരുഅനുഷ്ഠാന

വാദ്യമായാണ് അറബന�യ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതിനാൽ അറബന മുട്ടിന് കുത്തിറാത്തീബിൽ അനിേഷ

ധ്യസ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
9 വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ തങ്ങളു�ട മുൻഗാമികൾ എന്താേണാ പിൻതുടർന്നത് അത് അേത

േപാ�ല പിന്തുടരാനാണ് ഓേരാ കുത്തിറാത്തീബ് പാരമ്പര്യക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത്.
10 ഒരു േപർഷ്യൻഗ്രാമത്തി�ന്റ േപരാണ്അറബന. അതിനാൽഅറബന േപർഷ്യൻ വാദ്യമാ�ണന്ന് പറയ�പ്പടുന്നു

ണ്ട്.
11 േഡാ. എം. നുജൂം ‘മാപ്പിളകീഴാള പഠനങ്ങൾ’, പു. 322.
12 അേത പുസ്തകം, പു. 268.
13 ഇന്ത്യയി�ലത്തിയ സൂഫികൾ ഇന്ത്യയി�ല സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങി�ക്കാണ്ട് ഇവിട�ത്തആചാരങ്ങൾ, വി

ശ്വാസങ്ങൾ, ആേഘാഷങ്ങൾ, തത്വചിന്തകൾ തുടങ്ങിയവഅംഗീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഇവ�യ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമി�ന്റ ഭാ

ഗമാക്കിത്തീർത്തു. അതിനാൽ അേറബ്യയി�ല അടിസ്ഥാന ഇസ്ലാമിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചില സ്വഭാവവിേശ

ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിന് �കവന്നു. േകരളവും ഇതിൽനിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നമായിരുന്നില്ല. തങ്ങൾക്ക് �പതൃ

കമായി കിട്ടിയതും ഇവിടു�ത്ത സങ്കലിത സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകിേച്ചർന്ന് ഇവിട�ത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുേടതായ

സംസ്കാരം രൂപ�പ്പടുത്തി. അേറബ്യൻ മണലാരണ്യത്തി�ല വന്യതയും ചടുലതയുംസൂഫിസത്തി�ന്റനിഷ്കളങ്കഭാവ

വും േകരളീയ നാേടാടി പാരമ്പര്യവും േകരളീയ മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തി�ന്റസ്വഭാവമാണ്.
14 േഡാ.കുഞ്ഞാലി.വി. ‘Sufism in Kerala’ p. 117.
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കുത്ത് റാത്തീബ് എന്നഅനുഷ്ഠാനാവതരണം

കുത്തീ റാത്തിബി�ല റാത്തീബ്, (പദ്യങ്ങൾ, ഗീതങ്ങൾ) അറബനമുട്ട്, ദഫ്ഫ് മുട്ട്, ആയുധപ്ര

േയാഗങ്ങൾ എന്നിവ�യാ�ക്ക പാരമ്പര്യമായി സിദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള ഓേരാ ഗു

രുക്കൻമാരിൽനിന്നും തുടങ്ങി മുകളിേലക്ക് �ശഖ് അഹ്മദ് കബീർ രിഫാഈ വ�ര എത്തി

നില്ക്കുന്ന ഗുരു പാരമ്പര്യമാണ് കുത്തി റാത്തിബി�ല പ്രധാന സവിേശഷത. തങ്ങളു�ട ഗുരു

ക്കൻമാരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സമ്മതപത്രത്തിലൂ�ട (ഇജാസത്ത്) ആണ് ശിഷ്യന് അടുത്ത

ഗുരുവായി മാറാനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈ അനുഷ്ഠാനത്തി�ല �ബത്തുകൾ അട

ങ്ങിയ പുസ്തകം ഇതുവ�ര അച്ചടിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. തലമുറകളിൽനിന്ന് തലമുറയിലൂ�ട �കമാ

റികിട്ടുന്ന ക�യ്യഴുത്തു പ്രതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥം ഓേരാ പാരമ്പര്യക്കാരും അമൂല്യമായി കാണുന്നു.

അറബിഭാഷയിലാണ്ഈ ഗീതങ്ങൾഎങ്കിലും അറബി ഭാഷാജ്ഞാനം മാത്രം �കാണ്ട് ഇവ

ആലപിക്കാൻകഴിയില്ല. അതിന് അതിേന്റതായഈണങ്ങളും താളങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപഠിച്ച്

ഗുരുക്കൻമാരായി മാറിയ ആളുകൾ തങ്ങളു�ട ആൺമക്കളിൽ ചിലർേക്കാ അടുത്തഅനുയാ

യികൾേക്കാ മാത്രമാണ്ഈജ്ഞാനം പകർന്നു�കാടുക്കുന്നത്. ഈ പാരമ്പര്യ ഗുരുക്കന്മാർ

‘അമീർ’ എന്നും ‘ഖലീഫ’ എന്നു അറിയ�പ്പടുന്നു. ഈ ഗുരുക്കന്മാരു�ട കീഴിൽ രിഫാഈ റാ

ത്തീബ് ഗ്രന്ഥം, വാേദ്യാപകരണങ്ങളായ ദഫ്ഫുകൾ/അറബനകൾ, കുത്തി റാത്തിബിന് ഉപ

േയാഗിക്കുന്നആയുധങ്ങൾ (കട്ടാരം, ദബ്ബൂസ്, കതിര്, വാൾ) തുടങ്ങിയവയുംഅവതരിപ്പിക്കാൻ

പരിശീലിച്ച ഒരു സംഘം ശിഷ്യരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ശിഷ്യന്മാ�ര ‘മുരീദുകൾ’ എന്നാണ്

വിളിക്കുന്നത്. ഓേരാ സംഘവും ഖലീഫഅടക്കം 40, 20, 16, 12 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് രൂപ�പ്പ

ടുത്തുന്നത്.15

ആദ്യകാലത്ത് 40 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുേമ്പ കുത്തി റാത്തിബിന്ന് േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ തുട

ങ്ങുമായിരുന്നു. പ്രേത്യകമായ കീർത്തനങ്ങൾ (ദിക്ർ) ഈ ദിവസങ്ങളിൽ �ചാേല്ലണ്ടതുണ്ട്.

ഗുരുവും ശിഷ്യരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കീർത്തനങ്ങൾ �ചാല്ലിയിരുന്നത്. എന്നാലിന്ന് ഗുരുവി

ന് മാത്രമാണ് പ്രേത്യകമായഅനുഷ്ഠാനകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടത്. പ്രേത്യക മന്ത്രങ്ങൾ

അേദ്ദഹം ഉരുവിടുന്നു. അതത് സമയങ്ങളിൽ �ചയ്തു തീർേക്കണ്ട മന്ത്രങ്ങളാണവ. വൃത്തിയും

ശുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരു സദസ്സാണ് കുത്തിറാത്തീബ് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഇടമായി തിര�ഞ്ഞടുേക്ക

ണ്ടത്. ചിരട്ടയു�ട കനലുകളിൽ കുന്തിരിക്കം,16 ഉലുവാൻ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുകയ്ക്കു

ന്നു. രേണ്ടാമൂേന്നാ തലയണഎടുത്ത് അതി�ന്റ മുകളിൽ �വളുത്ത മല്ലി�ന്റ തുണിവിരിക്കുന്നു.

ഒരുതലയണക്ക് മുകളിലായി ഭക്തിപുരസ്സരം റാത്തിബ് ഗ്രന്ഥം �വക്കുന്നു. അടുത്തതലയണ

ക്ക് മുകളിൽ ആയുധങ്ങൾ �വക്കുന്നു. ചിലയിടത്ത് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് �വക്കുകയും അതി

�ന്റ എണ്ണ ആയുധ പ്രേയാഗത്തിന് േശഷം മുറിവുകളിൽ പുരട്ടുകയും �ചയ്യാറുണ്ട്.17 ഖലീഫ

15 ഏറ്റവും വലിയ സദസ്സ് 40 സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ �ചറിയ സദസ്സ് ആ�ണങ്കിൽ 12 േപർ അടങ്ങിയതായിരി

ക്കും. ചില പാരമ്പര്യക്കാർ സംഘങ്ങളു�ട എണ്ണത്തിൽപ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല.
16 കുന്തിരിക്കം അന്തരീക്ഷത്തി�ല മാലിന്യങ്ങ�ള തടയുകയും പ്രാണിേപാ�ലയുള്ള ക്ഷുദ്ര വസ്തുക്ക�ള സദസ്സിൽനി

ന്നും പുറത്താക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.
17 കുത്തി റാത്തിബ് അനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്നവരു�ട പാരമ്പര്യത്തിന് വള�ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. തങ്ങളു�ട പിതാവ് പ്ര

പിതാക്കൻമാർ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് അേതപടി പിന്തുടരുകയാണ് ഇന്ന് �ചയ്യുന്നത്. �ശഖ് രിഫാഈ യു�ട േപ

രിൽ നടത്തുന്നഅനുഷ്ഠാനമാ�ണങ്കിലും �ചറിയ �ചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വാേദ്യാപകര
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അടക്കം ശിഷ്യ�രല്ലാം �വളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കും. ജുബ്ബയും മുണ്ടും �താപ്പിയും ആണ്

സാധാരണ േവഷം. തുടർന്ന് ഖലീഫ സദസ്സി�ന്റ മധ്യത്തിലിരിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ ഓേരാരു

ത്തരായി വന്നു�കാണ്ട് ഗുരുവിന് അഭിവാദനം നല്കുകയും �ക�കാടുത്ത് അനുഗ്രഹം േതടുക

യും �ചയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയേശഷംസദസ്സിൽഇരുവശങ്ങളിലുംഅഭിമുഖമായി ഇരിക്കു

ന്നു. ആത്മബന്ധം ഉറപ്പിക്കുകഎന്നപ്രക്രിയയാണ്�ക �കാടുക്കലിലൂ�ട നടത്ത�പ്പടുന്നത്

എന്നാണ് വിശ്വാസം. തുടർന്ന് േലാകത്ത് അറിയ�പ്പടുന്ന മിക്കസൂഫി ഗുരുക്കന്മാരു�ട േപരി

ലുംപ്രവാചകന്മാരു�ട േപരിലും വിശുദ്ധഖുർആനി�ലആദ്യഅദ്ധ്യായമായസൂറത്ത്ഫാത്വിഹ

പാരായണം �ചയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഗുരുക്കന്മാരു�ട ആത്മീയ ആഗമനത്തിന് േവണ്ടി അവരു�ട

േപര് വിളിച്ച് �കാണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു.18 തുടർന്ന് �ബയ്ത്തുകൾ �ചാല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഈ�ബത്തുകൾഅറബിയിേലാ മലയാളത്തിേലാ ആയിരിക്കും. പദ്യങ്ങൾ �ചാല്ലി ഒരു പ്ര

േത്യക വരികളി�ലത്തുേമ്പാൾ (ഹശില) വാദ്യങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം ഇരുന്നു

�കാണ്ടുംതുടർന്ന് നിന്നു�കാണ്ടുമാണ് വാദ്യങ്ങൾ മുട്ടുക. മുട്ട് മുറുകി വരുേമ്പാൾസദസ്സിലിരിക്കു

ന്നശിഷ്യർ ഖലീഫയു�ടഅനുവാദേത്താ�ടഎഴുേന്നറ്റ് വരുകയുംഅേദ്ദഹത്തിൽനിന്നുംഅനു

ഗ്രഹം വാങ്ങി ഗുരു നൽകുന്നആയുധം ഏതാേണാ അത് എടുത്ത് �കാണ്ട് സദസ്സി�ന്റ മധ്യ

ത്തിൽ വരുകയും ഷർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ആയുധപ്രേയാഗം നടത്താൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നു. ആയു

ധം ഉപേയാഗിച്ച് ശരീരത്തിൽ കുത്തി മുറിേവല്പിക്കുകേയാ �വട്ടി പരിേക്കല്പിക്കുകേയാ �ചയ്യു

ന്നു. വയർ, �കകൾ, നാവ്, കണ്ണ്, �ചവി എന്നീ അവയവങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി

ആയുധപ്രേയാഗം നടത്താറുള്ളത്. ഓേരാ പ്രേയാഗത്തിന് േശഷം ഗുരുവായ ഖലീഫ ശിഷ്യരു

�ടഅടു�ത്തത്തി മുറിവിൽ തടവുന്നു. ചില മന്ത്രങ്ങൾ (ദിക്ർ) �ചാല്ലിയതിന് േശഷം മുറിവി�ന

പൂർവ്വസ്ഥിതിയിേലക്ക് �കാണ്ട് വരുന്നു. ശിഷ്യർ ഓേരാരുത്തരായി വന്ന് ഇങ്ങ�ന ആയുധ

പ്രേയാഗം നടത്തുന്നു. സാധാരണഅഞ്ച്മണിക്കൂറാണ് കുത്തിറാത്തിബ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ എടു

ക്കാറുള്ളത്.

ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട വ്യക്തി ‘ഖലീഫ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗുരു

വാണ്. �ചാല്ലുന്ന ഗീതങ്ങൾ. ദഫ്ഫിേന്റേയാ അറബനയുേടേയാ താളം, ആയുധപ്രേയാഗം,

എന്നിവ�യല്ലാം ഒരുമിച്ചു �കാണ്ടുേപാേകണ്ട ചുമതല ഗുരുവി�ന്റതാണ്. ഒരാൾക്ക് പിഴച്ചാൽ

�മാത്തം പിഴക്കും. കാരണം, �ചാല്ലുന്ന ഗീതങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വാദ്യങ്ങളു�ട

മുഴക്കം ഉണ്ടാകുക. വാദ്യങ്ങളു�ട മുഴക്കത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആയുധപ്രേയാഗം നട

ത്തുക. അതിനാൽ ഇവ�യല്ലാം ഗുരുവി�ന്റ സൂക്ഷ്മമായ േമൽേനാട്ടത്തിലായിരിക്കും. ആയുധ

പ്രേയാഗം നടത്തുന്നശിഷ്യരു�ട മുറിവുകൾപൂർവ്വസ്ഥിതിയിേലക്ക് �കാണ്ട് േപാേകണ്ടചുമത

ലയും ഗുരുവിൽനിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇവി�ട ഖലീഫയു�ട ഗുരുവി�ന്റശക്തിയാണ് ഖലീഫയിലൂ�ട

�വളിവാകുന്നത്എന്നാണ്വിശ്വാസം. ആയുധപ്രേയാഗംനടത്തുന്നവർപൂർണ്ണമായും േബാധാ

ണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ,ആയുധംപ്രേയാഗിക്കുന്ന രീതി, സദസ്സ്, ഇവയി�ല വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ്ഈഅനുഷ്ഠാ

നത്തിൽഓേരാ പാരമ്പര്യക്കാരും പിന്തുടരുന്നത്.
18 ഹാളിറൂ യാ�ശഖ് എന്ന് വിളിച്ചു �കാണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനനടത്തുക. ഹാളിറാകുകഎന്ന് പറഞ്ഞാൽസന്നിഹിത

നാവുക എന്നർത്ഥം. നിലവിളക്ക് �വളിച്ചത്തിലുള്ളആലാപനവും അറബന മുട്ടും ശരീരത്തി�ന്റ സ്വയം മറന്നുള്ള

ചലനവും �കാണ്ട് ‘ഹാളിറാത്ത് ’ സംഭവിക്കുന്നു. ‘ഹാളിറാത്ത് ’ ഉള്ളത് �കാണ്ടാണ് മുറിവുകൾ �പ�ട്ടന്ന് ഉണങ്ങു

ന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം.
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വസ്ഥയിലാണ്. പേക്ഷ,ആത്മീയമായ ഉന്മാദം തങ്ങളിൽസംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഇവർ സാ

ക്ഷ്യ�പ്പടുത്തുന്നു. േബാധമു�ണ്ടങ്കിലും മുറിവ് ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ േവദന ഉണ്ടാകുന്നില്ലഎന്നതാണ്

ഈഅനുഷ്ഠാനത്തി�ലപ്രേത്യകത. ആത്മീയ ഗുരുക്കൻമാരു�ട �വളി�പ്പടൽ (ഹാളിർ) േപാ

�ല ഇരിക്കും ഓേരാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളി�ലയുംആയുധപ്രേയാഗം എന്നാണ് വിശ്വാസം.

രിഫാഈ ‘പാരമ്പര്യം’ വ്യത്യസ്തമായ �കവഴികളിലൂ�ട �കമാറ�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട്

അനുഷ്ഠാനപരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരു�ട

വിശ്വാസപ്രകാരം ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരു�ട ‘സന്നിഹിതൽ’- ഹാളിറാത്ത് കൂടുതൽ സംഭവി

ക്കുന്നു. അവി�ട ആയുധ പ്രേയാഗത്തിലും ശക്തികൂടുന്നു. ചില ‘പാരമ്പര്യ’ ക്കാർക്കിടയിൽ

ആയുധപ്രേയാഗം നടത്തുേമ്പാൾ മുറിവുകളിൽനിന്ന് രക്തം ഒഴുകുകയില്ല. എന്നാൽ ചില ‘പാ

രമ്പര്യ’ ത്തിൽ �ചറിയ മുറിവ് ആ�ണങ്കിൽ കൂടിയും രക്തം ശക്തമായി ചീറ്റുന്നു. അതുേപാ�ല

സദസ്യരു�ട ഇടയിൽ ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നത് വിലക്കുന്ന ‘പാരമ്പര്യം’ ഉണ്ട്.

ചില ‘പാരമ്പര്യം’ ഇത്തരം വിലക്കുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതായിരിക്കും.

ആയുധപ്രേയാഗത്തിനു േശഷം ഗുരുവും ശിഷ്യരുംസദസ്സി�ലകാണികളും കൂടിേച്ചർന്ന് ദി

ക്റുകൾ (മന്ത്രം) �ചാല്ലുകയും പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. കത്തിച്ചു�വച്ച നിലവിളക്കി

�ല എണ്ണപ്രസാദംേപാ�ല എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈഎണ്ണ േരാഗശമനത്തിന് ഉത്ത

മമാ�ണന്നാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്. ശിഷ്യൻമാർ ഗുരുവിന് �ക�കാടുത്ത് പിരിയുന്നു.19

വിശ്വാസികൾക്ക് കുത്തി റാത്തീബ് ഒരു അനുഷ്ഠാനമാ�ണങ്കിലും ഇതി�നതി�ര പുലർ

ത്തുന്നസമീപനങ്ങൾ താ�ഴ പറയുന്നവയാണ്.

1. ഇസ്ലാമി�ന്റ ഭാഗമല്ലാത്തതി�ന േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനത്തിലൂ

�ട �ചയ്യുന്നത്.

2. സ്വന്തം ശരീര�ത്ത മുറിേവല്പിക്കുന്നത് മാനസികേരാഗമായി കാണുന്നു.

3. മാരകമായ േരാഗങ്ങൾേഭദ�പ്പടുത്താൻഈഅനുഷ്ഠാനംനടത്തുകവഴിആധുനിക�വ

ദ്യശാസ്ത്ര�ത്ത �വല്ലുവിളിക്കുന്നു.

4. കാണികളു�ട കണ്ണിൽ �പാടി ഇടുന്ന മാജിക്ക് മാത്രമാകുന്നു.

ഒന്നാമേത്തത് ശുദ്ധഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾഎന്ന് വിളിക്ക�പ്പടുന്നവരു�ട വാദഗതിയാണ്. അേറബ്യ

യിൽ നിലനിന്നുവന്നഇസ്ലാമി�ന്റ ഉള്ളിൽ നില്ക്കുന്നവരായിരിക്കണം േലാക മുസ്ലീങ്ങൾഎല്ലാം

എന്നുവാദിക്കുന്നതിലൂ�ട ഒരു ചലനാത്മക സമൂഹ�ത്തയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രേത്യകത

േയയും തള്ളിക്കളയുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. �ശഖ് രിഫാഈ മറ്റ് സൂഫിക�ളേപ്പാ�ലത്ത�ന്ന

അേറബ്യയിൽ ഉട�ലടുത്ത ഇസ്ലാം മതത്തിന് വിഭിന്നമായി തങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-

സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങ�ള േകാർത്തിണക്കി�ക്കാണ്ട് ഇസ്ലാമിന് പുനരുദ്ധാരണം നട

ത്തിയ വ്യക്തിആയിരുന്നു. അേദ്ദഹം തികഞ്ഞഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ കൂടി ആയിരുന്നു.

രണ്ടാമേത്തതാക�ട്ട, ഒരു േഫാക് േലാർ ഗേവഷക�നസംബന്ധിച്ചിടേത്താളംഅന്ധവി

ശ്വാസമില്ല; വിശ്വാസം മാത്രേമയുള്ളൂ. ഈ ഒരു രീതിയിൽഈ വാദ�ത്ത േനാക്കിക്കാണുക

19 ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിന് �ക�കാടുത്ത് അനുഗ്രഹം േതടുന്നത് ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയാണ്. ‘ഖലീഫ’ ത�ന്റ ഗുരു

അങ്ങി�ന മുകളിേലാട്ട് ഓേരാ ഗുരുക്കന്മാരിലൂ�ടയും �ശഖ് രിഫാഈ യിൽ എത്തുന്നു. �ശഖ് രിഫാഈ യിൽ

നിന്ന് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിേലക്കുംഅേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് �ദവത്തിേലക്കും എത്തുന്നുഎന്നാണ് വിശ്വാസം.



24. കുത്തി റാത്തീബ്—ചരിത്രവും വർത്തമാനവും 205

യാ�ണങ്കിൽശരീര�ത്ത മുറിേവല്പിക്കുകഎന്നത് വിശ്വാസികളു�ട വിശ്വാസംആർജ്ജിക്കാൻ

േവണ്ടിയായിരുന്നുആദ്യകാലത്ത് �ചയ്തിരുന്നത്. മൂന്നാമ�ത്ത വാദം േനാക്കുകയാ�ണങ്കിൽ

ആധുനിക�വദ്യശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തഒരുകാലത്ത് വിശ്വാസികളു�ടആശ്രയംഇത്ത

രം അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിരുന്നു. േകരളത്തി�ല മറ്റ് അനുഷ്ഠാനരൂപങ്ങൾ േപാ�ലത�ന്ന കുത്തി

റാത്തീബും േരാഗം �കാണ്ടും ദുരിതം�കാണ്ടുംഗതിമുട്ടിയവിശ്വാസമനസ്സുകൾക്ക്ആശ്രയമായി

നില�കാണ്ടു. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് കുത്തി റാത്തീബിന് ‘ആസ്വാദകരില്ല’ ‘ആശ്വാസദാ

ഹിക’േളയുള്ളൂ എന്ന് �പാതു�വ പറയ�പ്പടുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പറയ�പ്പടുന്ന ഗു

ണപരമായസമീപനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിേശാധിക്കാം.

1. പാരമ്പര്യമായി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവി�ന നിലനിർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

2. അനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്നവർ (Performers) കൃത്യമായ ജീവിതചിട്ട പാലിക്കുന്നവരായിരി

ക്കും. സമൂഹത്തിന് അഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവരിൽനിന്നും സംഭവിക്കാ�ത ശ്രദ്ധിക്കു

ന്നു.

3. ഗുരുശിഷ്യബന്ധംഊഷ്മളമായി കണക്കാക്കുന്നു

4. ആത്മീയഔന്നത്യം സംഭവിക്കുന്നു.

5. പരിഹരിക്ക�പ്പടാത്ത വ്യാധികൾക്ക് പരിഹാരമായി നിലനില്ക്കുന്നു.

6. അറബന മുട്ട്, ദഫ്ഫ് മുട്ട് എന്നീ കലാരൂപങ്ങൾ ജനകീയമായി.

7. ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തീവ്രആശയങ്ങ�ള �ചറുക്കുന്നു.

8. കലയുള്ള മനസ്സ് കലുഷിതമാകുന്നില്ല. കലയുള്ള മണ്ണ് കലാപഭൂമി ആകില്ല എന്ന ഉറച്ച

വിശ്വാസം. ഇത്തരം വസ്തുതകളാണ് വിശ്വാസികളു�ട കൂട്ടായ്മ മുേന്നാട്ട് �വക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

േഫാക് േലാർ വസ്തുതകൾ തലമുറതലമുറ �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട് മാറ്റത്തിനു

വിേധയമാണ്. േഫാക് േലാർ പരിണാമത്തിന് വിേധയമാണ് എന്നർത്ഥം. അതു�കാണ്ടു

ത�ന്ന ഇവ പുതിയപുതിയ പാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു�കാേണ്ടയിരിക്കും. േഫാക് േലാർ വസ്തുത

കൾ തലമുറയിൽനിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിേലക്ക് �കമാറ്റം�ചയ്യ�പ്പടുന്നതി�ന Vertical

Communication എന്നാണ് അറിയു�പ്പടുന്നത്. പഴയ തലമുറ ഒരു േഫാക് േലാർ രൂപ�ത്ത

േനാക്കിക്കാണുന്നതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടാണ് പുതുതലമുറ േനാക്കിക്കാണുക. അതിനാൽ

ഇവ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിേധയമാകുന്നു. ഈമാറ്റങ്ങൾഎല്ലാംത�ന്നകുത്തി റാത്തിബി�നസംബ

ന്ധിച്ചും പ്രധാനമാണ്. അങ്ങ�ന േനാക്കുേമ്പാൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിേധയമായി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന

കുത്തിറാത്തിബ് ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ അതി�ന്റ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്

ഇതി�ന്റ സമകാലിക പ്രസക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ പാരമ്പര്യ അറിവുകൾ

�കേമാശം വരാ�ത സൂക്ഷിച്ച് �കമാറിവരുന്നതു�കാണ്ട് ആ കലാരൂപം ഇന്നും അതതു

സമൂഹത്തിൽ സജീവതയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തുപറേയണ്ട കാര്യമാണ്. േലാക

ത്തി�ല ഇസ്ലാം മതസമൂഹം ഇന്ന് ഒറ്റ സമൂഹമായി മാറണം എന്ന ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളു�ട

വാദ�ത്ത �ചറുത്തു േതാല്പിക്കുന്നതിലും ഈ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം അതിേന്റതായ സംഭാ
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വനകൾ �ചയ്യുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രേത്യകിച്ച് ന്യൂസിലാന്റ ്, ഓേസ്ട്രലിയ, ഫിജി

തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ കുത്തി റാത്തീബ് എന്നഅനുഷ്ഠാനകലഅവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി

േകരളത്തിൽനിന്നുള്ള കലാസംഘം േപാകാറുണ്ട് എന്നതുംഈ കലാരൂപത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യ

പ്രസക്തി�യ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ കുത്തി റാത്തീബ് പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ

രൂപ�പ്പടുത്തുകയും അതാത് കാലം ആവശ്യ�പ്പടുന്ന അതി�ന്റ ധർമ്മം നിലനിർത്തി തല

മുറകളായി �കമാറിവരുകയും നിലനില്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു എന്നതാണ് കുത്തി റാത്തീബി�ന്റ

ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ അേന്വഷണത്തിലൂ�ട

സാധിക്കുന്നത്.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. േഡാ. അബ്ദുൽസത്താർ മുഹമ്മദ്. �ക .�ക, ‘മാപ്പിള കീഴാള പഠനങ്ങൾ’ (Ed.) 2014, വചനംബുക്സ്, േകാഴിേക്കാ

ട്.

2. േഡാ. രണ്ടത്താണി ഹു�സൻ, ‘സൂഫിമാർഗം’, 2007, ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂേറാ, േകാഴിേക്കാട്.

3. സഖാഫി �സദലവി േകാഡൂർ ‘സുൽത്വാനുൽആരിഫീൻ�ശഖ് രിഫാഈ’ 2002, ഇൻേഫാ ബുക്സ്, മലപ്പുറം.

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

ആേവദകർ

1. േകായ കാപ്പാട്, കാപ്പാട്, 41 വയസ്സ്

2. മുത്തു മുസ്ല്യാർ, തൃശ്ശൂർ, 54 വയസ്സ്

3. താഹിർ ഉസ്താദ്, പട്ടാമ്പി, 35 വയസ്സ്

4. റാഷിദ്, പട്ടാമ്പി, 35 വയസ്സ്.
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വാ�മാഴിപാരമ്പര്യം അക്കിത്തത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ

രമിളാേദവി, പി.ആർ.

സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാട്

ഒരു കൂട്ടായ്മ പാരമ്പര്യമായി തലമുറകളിൽനിന്നും തലമുറകളിേലക്ക് പകർന്നു നല്കുന്ന വാ�മാ

ഴിവഴക്കങ്ങൾ േഫാക് േലാർേമഖലയി�ല ഒരു പ്രധാന ഉപാദാനസാമഗ്രിയാണ്. പ്രാചീനകാ

ല�ത്ത മനുഷ്യരു�ടഅനുഭവങ്ങളുംസങ്കല്പങ്ങളുംഎല്ലാം വാ�മാഴിരൂപത്തിലാണ് പ്രതിഫലി

ച്ചിരുന്നത്. അക്കാല�ത്തസമൂഹത്തി�ന്റ, സംസ്കാരത്തി�ന്റ വ്യക്തമായ ചിത്രം അവ നമുക്ക്

കാണിച്ചുതരുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് കവികൾജനസമൂഹത്തി�ന്റതനിമപ്രകടമായി

ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവ�യ ആഖ്യാനരീതിയു�ട ഭാഗമാക്കിയതും. നാടൻപാട്ടുകൾ, നാേടാടി

ക്കഥകൾ, പുരാവൃത്തങ്ങൾ, പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ,ഐതിഹ്യങ്ങൾ, കടങ്കഥകൾ, �ശലികൾ, സം

സാരഭാഷതുടങ്ങിയവ വാ�മാഴി രൂപങ്ങളാണ്. അജ്ഞാതകർതൃകങ്ങളായഇവതാളാത്മക

വും ലളിതവുമാണ്. സമൂഹത്തി�ന്റ�വകാരികമായ ഭാവംേപാലും ഇവയിൽപ്രതിഫലിച്ചുകാ

ണാം.

പാരമ്പര്യധാരയിൽനിന്നുംഊർജ്ജം സ്വീകരിച്ച് അവ സമകാലികസമൂഹത്തി�ന്റ ജീവി

തസമസ്യകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി കാവ്യരചന നിർവ്വഹിക്കുന്ന അക്കിത്തം അച്ച്യുതൻ നമ്പൂ

തിരിയു�ട കവിത വാ�മാഴിവഴക്കങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. സവർണകുലജാതനായ അേദ്ദഹം

സാധാരണക്കാ�ര കാണാതിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തി�ന്റആേരാഗ്യകരമായ മാറ്റം സ്വപ്നംകണ്ടി

രുന്ന കവി അധ്വാനിക്കുന്ന, ചൂഷിതരായ ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ േതങ്ങലുക�ള വാക്കുളാക്കിമാറ്റി

അവതരിപ്പിച്ചു. താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്പൂതിരികുടുംബാന്തരീക്ഷത്തി�ന്റയും പാടത്തു പകല

ന്തിേയാളം പണി�യടുക്കുന്നപാവ�പ്പട്ടകർഷകരുേടയും ജീവിതകഥതനിമേയാ�ടഅവതരി

പ്പിക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ച വാ�മാഴിരൂപങ്ങൾ പ്രേത്യക ശ്രദ്ധഅർഹിക്കുന്നതാണ്. പുരാവൃത്ത

ങ്ങളുംഐതിഹ്യങ്ങളും പലേപ്പാഴായി അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ കടന്നുവരുന്നു. അക്കാ

ല�ത്ത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അവസ്ഥകളിേലക്ക് ഇവ�യാ�ക്ക എങ്ങ�നയാണ് ന�മ്മ

കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുേപാവുന്നത് എന്നു നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളശ്രമമാണ്ഈപ്രബന്ധം. അക്കിത്തത്തി

�ന്റകവിതകളിൽഈവിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ളവ മാത്രം �തര�ഞ്ഞടുത്ത് പഠനവിേധയമാ

ക്കുകയാണ്.
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അക്കിത്തത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ വാ�മാഴി രൂപങ്ങളു�ട േനരിട്ടുള്ള ആവിഷ്കരണത്തിനു

പുറ�മ അവയു�ട താളം, ഈണം, ലാളിത്യം, ശബ്ദങ്ങളു�ട ആവർത്തനം �കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന

ഭാവസൗന്ദര്യംഎന്നിവപ്രകടമായിത്ത�ന്നക�ണ്ടത്താനാവും. കവിതകളു�ടതല�ക്കട്ടിൽത

�ന്ന വാ�മാഴിരൂപങ്ങൾസ്ഥാനംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. �താേള്ളക്കണ്ണൻ, ഇളിച്ചിവായൻ, പടേച്ചാൻ

സഹായം, �പാക്കാച്ചികേളാട്, കേട്ടാടഞ്ചാത്തൻ, കാഷ്യു�നാന്ന്, �തായിരംേമണം, അേങ്ങ

പ്പാ�ട്ട കാര്യസ്ഥൻ തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതുമാത്രം. ഇവയിൽ സവർണ്ണ-അവർണ്ണ ജീ

വിതസാഹചര്യങ്ങൾ സവിേശഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ‘അണ്ടിേപായ അണ്ണാൻ’, ‘ഉേപ്പാ

ളം വരുേമാ ഉപ്പിലിട്ടത് ’, ‘ചായേക്കാപ്പയി�ല �കാടുങ്കാറ്റ് ’ എന്നിങ്ങ�ന മലയാളിക്ക് സുപ

രിചിതമായ �ശലികൾ കവിതകളു�ട തല�ക്കട്ടുകളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേതാ�ട വായനക്കാര

�ന കവിതയിേലക്കടുപ്പിക്കുകയാണ് കവി �ചയ്തത്. േകരളീയരു�ട വാ�മാഴിപാരമ്പര്യത്തിൽ

നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റാനാവാത്ത �കട്ടുകഥകേളാടും പുരാവൃത്തങ്ങേളാടും ഐതിഹ്യങ്ങേളാടും

ബന്ധ�പ്പട്ട തല�ക്കട്ടുകളുംഅക്കിത്തത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ ക�ണ്ടത്താനാവും. ആലഞ്ഞാട്ട

മ്മ, മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി, മഹാബലിയു�ട ദിവസം, ചിത്രഗുപ്തൻ, മാരിയമ്മേക്കാമരം, ഒരു നാ

േടാടിക്കഥ, പുതിയപുരാവൃത്തം,ഹംസവുംപുലിയും �കാറ്റനാടും, �തരുവി�ല മാേവലി,ഈജി

പ്തി�ല ഒരു നാേടാടിപ്പാട്ട്, നാേള�യ്ക്കാരു പഴങ്കഥ, ത്രിശങ്കുസ്വർഗ്ഗം, ചമ്രവട്ടത്തയ്യപ്പ�ന്റ മുതല,

കാലേക്ഷപത്തി�ന്റ കഥ, �വക്ക�ത്തപ്രാതൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിനുദാഹരണമാണ്.

അക്കിത്തത്തി�ന്റകവിതകളിൽനാടൻപാട്ടുകേളാടു കണ്ണിേചർക്കാവുന്നചില രചനകളു

മുണ്ട്. താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന ഗ്രാമത്തി�ന്റ ഉള്ളറയിൽനിന്നായിരിക്കണംഅേദ്ദഹം നാടൻപാ

ട്ടുകൾ പരിചയിച്ചത്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘കൂത്തുകാണാൻ’ എന്നകവിതയിേലതാണ്

‘അല്ലിമലർക്കാവിൽ കൂത്തുകാണാൻ േപായി

അഞ്ചുവയസ്സാ�യാരുണ്ണിയാം ഞാേനകൻ’

എന്ന വരികൾ. ഇതിലൂ�ട മലയാളിക്ക് സുപരിചിതമായ ഉണ്ണിയാർച്ച ഓർമ്മിക്ക�പ്പടുന്നു. കു

ട്ടിക്കാലംമുതേല േകട്ടുശീലിച്ച നാടൻപാട്ടി�ന്റ സ്വാധീനം ത�ന്നയാണ്

‘എച്ചുമി’ ‘പിച്ചാപിച്ചാ’ പഠിപ്പിച്ചാളന്ന�ന്ന

‘�യച്ചുമി’ ധരിപ്പിച്ചാള�ന്ന�ന്ന ‘കാേക്ക പൂേച്ച’ (പാവ�പ്പട്ട ധാത്രി)

എ�ന്നഴുതാൻ കവി�യ േപ്രരിപ്പിച്ചത്. നമ്പൂതിരിഗൃഹത്തി�ന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടു

�ത്ത എല്ലാമായിരുന്ന േവലക്കാരിയു�ട ഓർമ്മ, വാത്സല്യേത്താ�ട കവിമനസ്സിേല�ക്കത്തു

കയാണ്. വായനക്കാര�ന്റ മനസ്സിലും വാത്സല്യജനകമായ ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ

വരികൾക്കു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളു�ട �കാഞ്ചലും അവ�ര വാത്സല്യേത്താ�ട താേലാലിക്കലും

നമ്മു�ടസംസ്കാരത്തി�ന്റ ഭാഗമാണ്. സ്വതഃസിദ്ധമായ നാടൻപ്രേയാഗത്തിലൂ�ടഅവഅവ

തരിപ്പിക്കുകയാണിവി�ട.

അയ്യപ്പൻവിളക്കി�ന്റഅലഎന്നകവിതയി�ല

‘േകാഴി മുഴു�ക്ക കൂവീല

േകാണി കുലുക്കി പാ�ഞ്ഞത്തി

േകാസറി തട്ടി വിളിച്ചൂ, േമാേനാ
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എന്ന വരികൾക്കും പ്രേചാദനമായത് നാടൻ പാട്ടുകളുമായുള്ളബന്ധംത�ന്നയാവാം. ആഢ്യ

ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചുവളർ�ന്നങ്കിലും കവി സഹജീവികളു�ട ദുഃഖം കാണാതിരുന്നില്ല. മർദ്ദിക്ക

�പ്പട്ടജനവിഭാഗത്തി�ന്റ േതങ്ങലുകളാണ് കാളി, �തായിരംേവണംഎന്നീകവിതകൾ. പണി

യാളരു�ടജീവിതത്തി�ന്റ േനർപ്പകർപ്പാണ്ഇവ. ഇവരു�ടപടു�മാഴി ഇവി�ടകാവ്യഭാഷയാ

വുന്നു. �ചറുമക്കൾ പാടിക്കളിക്കുന്നപാട്ടി�ന്റ താളം കവിതക്ക് കൂടുതൽ മിഴിേവകുന്നു.

കാളി എന്നകവിതയി�ല

‘�വള്പ്പിന് വല്ലിച്ച തമ്പ്രാൻ വേന്ന, പടി�താറേന്ന;

�വളിയില് മൂന്ന് ശവങ്ങളിരിക്കണ്, ചകനം നേന്ന’

എന്ന വരികളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വാ�മാഴിയായി പ്രചരിക്കുന്ന ശകുന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനയു

മുണ്ട്.

�തായിരംേമണം എന്നകവിതയി�ല

‘സ്വപ്നം േകട്ട് കറ്േത്ത �ഞട്ടി �വറച്ച പൂമി,

സപ്തം േകട്ട് മിയിേച്ച േമാളില് നച്ചത്രങ്ങൾ!’

എന്ന വരികൾ അന്ന�ത്ത പുലയരു�ട ഭാഷാേഭദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. ജീവിതസാഹച

ര്യങ്ങേളാട് മല്ലിട്ട്ജീവിക്കുേമ്പാഴും ഭൂമിേയാടും നക്ഷത്രങ്ങേളാടും മറ്റു സകല ചരാചരങ്ങേളാടും

ഉള്ളഅകമഴിഞ്ഞ േസ്നഹം പ്രകടമാക്കുന്ന ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തി�ന്റ സവിേശഷതഈവരി

കളിൽ പ്രകടമാണ്.

സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും കുടി�കാള്ളുന്നത് ഒേരഈശ്വര�ചതന്യം ത�ന്നയാ�ണന്ന് പൂ

ച്ചഎന്നകവിതയിലൂ�ട കവി വ്യക്തമാക്കുന്നത് വള�ര ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ്.

‘പൂശാതിരിക്കുക നമ്മൾ, ചുമ്മാ,

പൂസായിക്കൂടാ മനുഷ്യൻ’

എന്നുപറയുേമ്പാൾ സാധാരണക്കാര�ന്റ സംസാരഭാഷത�ന്നയാണ് ഇവി�ട ഉപേയാഗിക്കു

ന്നത്.

പകലന്തിേയാളംപണി�യടു�ത്തങ്കിലും ഭക്ഷണംേപാലുംകഴിക്കാൻകിട്ടാത്തമർദ്ദിതവി

ഭാഗത്തി�ന്റശബ്ദമാണ് കുതിർന്ന മണ്ണ്എന്നകവിത. ഒരിക്കലും മങ്ങാത്തപ്രതീക്ഷഅവ�ന

ജീവിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.

‘നാ�ളക്കാലത്തവൻ �ചവി�കാണ്ടു

നാടിതാ�കസ്വതന്ത്രമായ്ത്തീരും’

‘എന്നുബച്ചാൽ’ ഒരുത്തൻപറഞ്ഞു

‘പി�ന്നഞമ്മക്കു മുണ്ടുടുക്കാേലാ’

എന്നുബച്ചാൽ ഒരുത്തൻപറഞ്ഞു

‘പി�ന്നഞമ്മക്കുപട്ടിണി േബണ്ടാ’

‘നാ�ള�ത്താട്ടിനി ഞമ്മക്കും തിന്നാം
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േമാേള ഞമ്മ�ട സർക്കാരുവന്നു’

േകാര�ന്റ ജീവിതാവസ്ഥയു�ട യഥാതഥമായ ചിത്രം നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് ജീവിതഗന്ധിയായ

ഭാഷയിലൂ�ടയാണ്.

നാടൻപാട്ടി�ന്റ താളലയങ്ങൾ അക്കിത്തത്തിന് അന്യമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കവി

യു�ട പല രചനകളിലും ആ ഗാനാത്മകത ഇടംപിടിക്കുന്നു. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങേളയും ദ്രാവി

ഡവൃത്തങ്ങേളയുംഔചിത്യേത്താ�ട ത�ന്റകവിതയിൽസന്നിേവശിപ്പിക്കാൻഅേദ്ദഹത്തിനു

കഴിഞ്ഞു. കവിതയു�ട ഭാവാസ്വാദനത്തിന്ഈസംഗീതമാധുര്യം സഹായകമാവുന്നുണ്ട്. ഉദാ

ഹരണത്തിന് മുത്തച്ഛൻഎന്നകവിതയി�ല

‘�പ�ട്ടന്നുണ്ണി കഴിഞ്ഞുേപാലും

�പാട്ടിച്ചിരിപ്പൂഞാൻ മുത്തച്ഛൻ!

ചത്തിട്ടില്ലവ�നന്തുവന്നാലും

ചാവുകയില്ലാ�ക്കേങ്കമൻ’

എന്ന വരികൾ താളബദ്ധമായതു�കാണ്ടുത�ന്നസംേവദനക്ഷമവുമാണ്.

ചിലയിടത്ത് നീട്ടിയും കുറുക്കിയും �ചാല്ലാനാവുന്നതരത്തിൽതാളാത്മകമായവൃത്തങ്ങൾ,

ആസ്വാദകമനസ്സിേലക്ക് േനരിട്ട് ഇറങ്ങി�ച്ചല്ലുന്നനാടൻ�ശലീസംവിധാനം. പ്രേമയത്തിനു

േയാജിച്ച അവതരണരീതി, �വകാരികഭാവസന്നിേവശം എന്നിവ നാടൻ പാട്ടുകളു�ട സവി

േശഷതയാണ്. ഇവ�യല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികതേയാ�ട അക്കിത്തം ത�ന്റ കവിതക

ളിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. േചാേദ്യാത്തരരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘കണ്ടവരുേണ്ടാ’ എന്ന

കവിത. േപരക്കിടാവിേനാട് മുത്തശ്ശിക്കുള്ളവാത്സല്യമാണ് പ്രേമയം.

‘ചാത്തൂന്ന് പറയണതാരാേണ്ടാ?

എന്റുണ്ണിേപ്പരക്കിടാവാേണ

ഓ�നത്ര വയസ്സായി മുേത്ത്യേമ?

ഓനഞ്ച് വയസ്സായി കുേട്ട്യാേള’

ഈകവിതസുഗ്രാഹ്യമാവുന്നത്കാണാതായേപരക്കിടാവി�നത്തിരയുന്നമുേത്ത്യമ്മയുംഅവ

�ന ഒളിപ്പിച്ച കുസൃതിക്കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ സംവാദത്തി�ന്റ സ്വാഭാവികത�കാ

ണ്ടാണ്. നാടൻപാട്ടുകളു�ട പ്രധാന സ്വഭാവമായ ഫലിതവും കുസൃതിയും എല്ലാംഈകവിത

യു�ട വരികളിൽ കാണാം.

‘തല്ലി�ല്ല�ന്നാരുസത്യം �ചയ്യൂ,

തല്ലില്ലവ�നസ്സത്യം �ചയ്തു

േനാക്കൂ, മാവി�ന്റ കൗളിയിലാരാ?

അമ്പട കള്ളാ, വാടാ താ�ഴ’

എന്നിങ്ങ�ന കുസൃതിയും ഫലിതവും കലർന്നനാട്ടു�മാഴി കവിത�യആസ്വാദകമനസ്സിേനാട

ടുപ്പിക്കുന്നു. പണ്ഡിതേനയുംപാമരേനയും ഒരുേപാ�ല രസിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയാവണം മറ്റുപല

ആധുനികകവികേളയും േപാ�ല അക്കിത്തവും ഇത്തരം നാടൻപ്രേയാഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്.
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ഈപ്രേയാഗങ്ങൾ കൃത്രിമമായി വലിച്ചിഴച്ചതല്ല എന്നു േതാന്നുന്നവിധത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കാ

നും അവതരിപ്പിക്കാനും കവിക്കുസാധിച്ചു.

നാേടാടി പാരമ്പര്യത്തി�ല ഇതിവൃത്തങ്ങൾ അക്കിത്തത്തി�ന സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. സ്പർ

ശമണികൾ, �വണ്ണക്കല്ലി�ന്റ കഥ,ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ, ധർമ്മസമരം എന്നീ കവിതകൾ നാേടാടി

ക്കഥകളുേടയും പുരാവൃത്തത്തി�ന്റയും അച്ചിൽ പിറന്നുവീണതാണ്.

‘കാല�ന്റ കയ്യി�ലക്കമ്പക്കയറുട-

നാലഞ്ഞാട്ടമ്മ�യ�ക്കട്ടിയിട്ടു’ (ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ)

ഇങ്ങ�ന വാ�മാഴിയായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന കഥകൾ കവിതയിൽസ്ഥാനംപിടിച്ചു.

നാടൻപാട്ടിൽ കാണുന്ന പദങ്ങളു�ടയും അക്ഷരങ്ങളുേടയും ക്രമമായ ആവർത്തനം

അക്കിത്തത്തി�ന്റ കവിതയിൽ പലയിടത്തും ദൃശ്യമാവുന്നു. ഉദാഹരണമായി േകാരപ്പ�ന്റ

മൗനം എന്നകവിതയി�ല

“എ�ന്താരടക്കം �കട്ടിയവൾക്കുട-

�ന�ന്താരടക്കം മക്കൾക്കും”

കിളുകി�ളയേപ്പാ�ളാരു ചിരിതൂകി

വളയിൽത്തൂങ്ങിടുമുറിേപാലും

എന്നീ വരികളിൽ ഉചിതമായ ശബ്ദസന്നിേവശം അർത്ഥപൂർത്തീകരണത്തിന് സഹായിക്കു

ന്നതായി കാണാം.

നൂറു ശതമാനം അക്ഷരജ്ഞാനം എന്ന് യുനേസ്കായു�ട അംഗീകാരമുള്ള േകരളത്തി�ന്റ

അവസ്ഥവിവരിക്കുന്നകവിതയാണ് അക്ഷരജ്ഞാനം. സമകാലികേകരളത്തി�ന്റഅവസ്ഥ

കൃത്യമായി വരച്ചിടുന്നഈ കവിത ഭാഷയു�ട തനിമ�കാണ്ട് വായനക്കാേരാട് അടുത്തുനില്ക്കു

ന്നു.

“�ക�ക്കാട്ടുകണ്ടാൽ പനിയാണു �ചക്കനു,

�കലിേയ ചുറ്റിനടക്കൂ

േഹാട്ടലിൽ േചാറുണ്ടു പീടികത്തിണ്ണയിൽ

േകാട്ടുവാവിട്ടു കിടത്തം”

ഇങ്ങ�ന കണ്ടും േകട്ടും അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചുമുള്ള നാടൻ വാ�മാഴിവഴക്കങ്ങൾആഖ്യാനരീ

തിയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തുകവഴി, കവിതയു�ട സ്വാഭാവികതയും ഊർജ്ജസ്വലതയും സൗന്ദര്യവും

വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അക്കിത്തത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അതിലൂ�ട കവി ഉേദ്ദശിച്ച സാമൂഹികസാംസ്കാ

രികഅടയാള�പ്പടുത്തലുകൾ കൂടുതൽസംേവദനക്ഷമവുമായി.
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ആൺേനാട്ടങ്ങളു�ട �പൺകാഴ്ചകൾ �ക.ആർ. മീരയു�ട

‘കൃഷ്ണഗാഥ’�യപ്പറ്റി ഒരു പഠനം

അനു, വി.എസ്.

മലയാള വിഭാഗം, കാർമൽ േകാേളജ്, മാള

സ്ത്രീ േകന്ദ്രിതമായ മാതൃദായ ക്രമമായിരുന്നു ഭാരതീയ സമുദായത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീത്വ

ത്തി�ന്റ മഹത്വേമാതാത്ത േവദങ്ങേളാ കവികേളാ ഇവി�ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

“യത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യേന്ത രമേന്ത തത്ര േദവതാഃ

യ�ത്രതാസ്തു ന പൂജ്യേന്തസർവ്വാസ്തത്രാഫലാഃ ക്രിയാഃ”1

നാരിമാ�ര പൂജിക്കുന്നിടത്ത് േദവതകൾ പ്രസാദിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കും. അവ�ര പൂജിക്കാ�ത

യിരുന്നാൽസകല കർമ്മങ്ങളും നിഷ്ഫലമാകും എന്ന മനുസ്മൃതി വള�ര പ്രസിദ്ധമാണ്.

“േശ്രഷ്ഠയാ ശ്രീമാ�തത്രനാൾ വാഴും, തനി�ക്കാരു

കൂട്ടുകാരിയാം സ്ത്രീ�യക്കാണാത്ത ഭവനത്തിൽ?

ആദിമപ്രകൃതിയും സ്ത്രീത്വേമ വഹിക്കുന്നു;

സ്ത്രീ തേന്ന പരാശക്തിഃ സത്തയും ചിത്തും സ്ത്രീതാൻ”2

എന്ന് വള്ളേത്താളും സ്ത്രീത്വത്തി�ന്റ മഹത്വ�ത്തകുറിച്ച് കാവ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീയു�ട ശാരീരി

കവും മാനസികവുമായ ആേരാഗ്യം പരിപാലിക്കുക വഴി പുതി�യാരു തലമുറ�യയാണ് നാം

പടുത്തുയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കഴുക�ന്റ േചാരകണ്ണുകേളാട് കൂടിയ ചില പുരുഷവർഗ്ഗം

സ്ത്രീക�ള ഉപേഭാഗവസ്തുവായി മാത്രം േനാക്കികാണുകയാണ്. ‘Use and throw’ (ഉപേയാ

ഗിക്കുക, വലി�ച്ചറിയുക) എന്ന രീതിശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. പിഞ്ചു�പൺകുട്ടികൾ

േപാലും ഇവർക്ക് ഇരകളാകുന്നു�ണ്ടന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

1 �പ്രാഫ. േഗാപിനാഥൻനായർ എൻ., മനുസ്മൃതി, പു. 6.
2 സ്ത്രീഅറിേയണ്ട�തല്ലാം, സ്ത്രീ ശരീരവിജ്ഞാനം (മാതൃഭൂമി ആേരാഗ്യമാസിക) പു. 14.
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“സ്ത്രീ�യ ഒരു �ലംഗിേകാപകരണം മാത്രമായി �മരുക്കിനിർത്തുക എന്നത് പുരുഷവാ

ഴ്ചാസമൂഹങ്ങളു�ട താത്പര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്. അന്യഥാ പരിഷ്കൃതനും സ്ത്രീകേളാട് സൗ

ഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവനുമായ പുരുഷനും, അപൂർവ്വമായി �കവരുന്ന പ്രേത്യകസാഹച

ര്യങ്ങളിൽ ത�ന്റയുള്ളി�ല സ്ത്രീപീഡനവാസനക�ള, സംസ്കാരത്തി�ന്റആകർഷകമായ പുറം

േതാൽ�പാഴിച്ച് കളഞ്ഞ്ആേഘാഷവുംഅവകാശവുമാക്കാൻമടിക്കാറില്ല”.3 സ്ത്രീേയാടുള്ളപു

രുഷ�ന്റഈ േനാട്ടങ്ങൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിലും വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധവിക്കുട്ടി, സാ

റാ േജാസഫ്, സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, �ക.ആർ. മീര, സിത്താര, പ്രിയ, എ.എസ്. തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി

എഴുത്തുകാർ സ്ത്രീകൾക്കു േന�രയുള്ളക്രൂരതക�ള കുറിച്ച് കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവരിൽ “മലയാള കഥയ്ക്ക് പുതിയ ആധുനികതകൾ ക�ണ്ടത്തിയിരിക്കുന്ന വിരലി�ല

ണ്ണാവുന്നഎഴുത്തുകാരികളി�ലാരാളാണ് �ക.ആർ. മീര”.4 സ്ത്രീപക്ഷരചനകൾഎഴുതി സ്ത്രീയ്ക്ക്

സാഹിത്യത്തിലൂ�ട തേന്റതായ ഒരിടം ക�ണ്ടത്തുകയാണ് മീര �ചയ്തുേപാരുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കു

േന�രയുള്ളഅതിക്രമങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന മീരയു�ട കഥകൾക്ക് വിഷയമാകാറുണ്ട്.

1 കൃഷ്ണഗാഥയി�ലആൺേനാട്ടങ്ങൾ

സ്ത്രീകേളാട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷനും സമൂഹത്തി�ലആദരണീയമായ പദവിയിൽ

ഇരുന്നു�കാണ്ട് സ്ത്രീക�ള �വറും �ലംഗിേകാപകരണമായി മാത്രം കാണുന്ന പുരുഷവർഗ്ഗ

ത്തി�ന്റയും ജീവിതം വ്യക്തമാക്കുന്ന കഥയാണ് ‘കൃഷ്ണഗാഥ’. �ചറുേശ്ശരി ത�ന്റ കാവ്യത്തിൽ

ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ�നക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് പറഞ്ഞ�തങ്കിൽ മീര കൃഷ്ണഗാഥയിൽ ‘കൃഷ്ണ’ എന്ന

�കാച്ചു�പൺകുട്ടി അനുഭവിച്ച യാതനകളു�ട കഥയാണ് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്.

പുരുഷവർഗ്ഗത്തി�ന്റ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമുഖങ്ങളാണ് കൃഷ്ണഗാഥയി�ലഅച്ഛനും നാരായണൻ

കുട്ടി എന്ന മലയാളം അദ്ധ്യാപകനും. അദ്ധ്യാപകൻഎന്നാൽഅന്ധകാരമാകുന്ന ഇരുട്ടി�ന

നീക്കി ജ്ഞാനമാകുന്ന �വളിച്ച�ത്ത വിദ്യാർത്ഥികളിേലക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നവനാകണം.

എന്നാൽകൃഷ്ണഗാഥയി�ല നാരായണൻകുട്ടി എന്നഅദ്ധ്യാപകൻകുട്ടിയു�ട ശരീരത്തി�നയും

�ലംഗികത�യയുമാണ് േനാക്കി കാണുന്നത്. പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ േപാലും രതിക്രീ

ഡക�ള കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽഅേദ്ദഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

“ശ്ലിഷ്യതി കാമപി, ചുംബതി കാമപി, കാമപി രമയതം രാമാം”5

കൃഷ്ണ�ന്റരാസക്രീഡക�ളക്കുറിച്ചാണ്നാരായണൻകുട്ടികൃഷ്ണയ്ക്ക്പാഠംനടത്തിയിരുന്നത്.

ശരീരേത്തക്കാൾമൂേന്നാനാേലാവയസ്സുകുട്ടിത്തമുള്ളമനസ്സിന് ഇ�താ�ക്കമനസ്സിലാകു

േമാ എന്നതായിരുന്നുഅച്ഛ�ന്റസംശയം. എന്നാൽഅേദ്ദഹംഅന്ന് കൃഷ്ണയു�ട മുറിയിേലക്ക്

കയറിയേപ്പാൾ ഇറക്കം കുറഞ്ഞ പാവാടയ്ക്കു താ�ഴയുള്ള �വളുത്ത തുടകളാണ് കണ്ടത്. നീറു

ന്നഅച്ഛ�ന്റ മനസ്സിൽഅേപ്പാൾത�ന്നഅദ്ധ്യാപകേനാട് ട്യൂഷൻപഠിപ്പിക്കാൻഇനി വരണ്ട

എന്നുപറയുകയും �ചയ്തു.

3 ഖദീജ മുംതാസ്, പുരുഷനറിയാത്തസ്ത്രീ മുഖങ്ങൾ, പു. 17.
4 മീര, �ക.ആർ., കഥകൾ (ആൾമാറാട്ടം, സക്കറിയ), പു. 266.
5 മീര, �ക.ആർ., കഥകൾ (കൃഷ്ണഗാഥ), പു. 30.
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എന്നാൽഅദ്ധ്യാപക�ന്റ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് കൂ�ടേപായ കൃഷ്ണയു�ട മാനത്തിനായി

നാരായണൻകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വില രണ്ടരലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ഇവിടം �കാണ്ടും കൃഷ്ണയു�ട

േന�രയുള്ള പുരുഷവർഗ്ഗത്തി�ന്റ േനാട്ടങ്ങൾ തീരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാർത്തയു�ടആദ്യേപ

ജിൽ ത�ന്ന ഇടംേനടിയ കൃഷ്ണേയാട് റിേപ്പാർട്ടർമാരു�ട േചാദ്യങ്ങളും അസഹനീയം ത�ന്ന

യായിരുന്നു. ടൗണിേലക്ക്അദ്ധ്യാപക�ന്റകൂ�ട േപായേപ്പാൾകണ്ടകാര്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ച്അറി

യുവാനുള്ളആകാംക്ഷയാണ് റിേപ്പാർട്ടർമാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്.

“നാല്പത്തി�യാന്നു രാത്രികളി�ല കഥകൾ അറിയാനുള്ള ഉത്കടമായ താല്പര്യം �കാ

ണ്ടാവാം േകാങ്കണ്ണുള്ള റിേപ്പാർട്ടർ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞിരുന്നു”.6 കുട്ടി നിഷ്കളങ്കതേയാ�ട അവൾ

കണ്ട കാര്യങ്ങളും ത�ന്റ േന�ര ക്രൂരത കാട്ടിയവ�രക്കുറിച്ചും (ക്രൂരതയാ�ണന്ന് അറിയാ�ത)

റിേപ്പാർട്ടർമാേരാട് പറഞ്ഞു �വച്ചു.

എന്നാൽഈ കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണ്ണന് യേശാദ�യന്ന േപാ�ല

യായിരുന്നു കൃഷ്ണയ്ക്ക് അവളു�ട അച്ഛൻ. റിേപ്പാർട്ടർമാരു�ട േചാദ്യങ്ങളു�ട ശരവർഷങ്ങൾക്കു

മുൻപിൽ ത�ന്റ മകൾ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം കാണുന്നത് അവളു�ട നിഷ്കളങ്കത�യയായി

രുന്നു.

“ഞാൻ താളംതട്ടി ഉറക്കാറുള്ള നി�ന്റ കുഞ്ഞു തുടകൾ ഞാൻ എണ്ണേതച്ചു കുളിപ്പിച്ച നി

�ന്റ നനുത്ത ഉടൽ… േചാദിക്കാൻേപാലും ശക്തിയില്ലാ�തഅയാളു�ട മനസ്സിൽ യേശാദ നി

ന്നു പുകഞ്ഞുഎരിഞ്ഞു”.7

“ജുബ്ബയിട്ടവരും കണ്ണട വച്ചവരും കളംകളം ഷർട്ടു ധരിച്ചവരുമായ എത്രേയാ േപരു�ട

ആത്മഹത്യകളിൽ സ്വയം തളർന്ന മകളു�ട ഉടലിൽ േനാക്കാൻഅച്ഛന് ഭയം േതാന്നി”.8

എഴുത്തുകാരിത�ന്ന ആത്മഹത്യേയയും �സക്സിേനയും ഒേര കൂട്ടിൽ ത�ന്ന അടച്ചിട്ടിരി

ക്കുകയാണ്. കഥയു�ട ആദ്യഭാഗത്തുത�ന്ന അതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. “കാമത്തി�ന്റ പാ

രമ്യത്തിൽ, രതിമൂർച്ഛയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ആത്മഹത്യ ത�ന്നയാണ്” എന്നതായിരുന്നു

അദ്ധ്യാപകനായ നാരായണൻകുട്ടിയു�ട പ്രവചനം.

രതിമൂർച്ഛയിൽ, പിഞ്ചു�പതങ്ങൾകിടന്നുപിടയു�മങ്കിൽകൂടിേപാലും, ചില പുരുഷന്മാരു

�ട നാവിൽനിന്ന് ഒേര ഒരുവാക്കു മാത്രേമ വരുന്നുള്ളൂ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര�ന്റ ‘തല്പം’ എന്നകൃതിയി

ലും ഇത് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. “ഉരഞ്ഞു നീറിയ ഇടതു കാൽമുട്ടി�ന്റ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിനിടയിലും

�നറി�കട്ട ഒരാൺ േചാദ്യം വേള്ളാക്കാരനിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു—ദാമ്പത്യത്തി�ല രസവി

ഹീനമായസുരതച്ചടങ്ങുകളു�ട ഒടുക്കം, മുറ�തറ്റാ�തഎന്നും ഭാര്യേയാട് േചാദിച്ചിരുന്നഅേത

േചാദ്യം: ‘സുഖം’.9

ഇവ�രല്ലാംകാണുന്നത്സ്ത്രീയു�ടശരീരം മാത്രമാണ്. അവളു�ട മനസ്സി�നയല്ല. എന്നാൽ

മീരയു�ട ‘ആരാച്ചാരി’ൽ ത�ന്റ േന�ര �ചയ്ത അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധി�യഴുതുന്ന നായിക�യ

യാണ് കാണുന്നത്. സാറാ േജാസഫി�ന്റ ‘തായ്കുല’ത്തിൽ ത�ന്റ മൂക്കും മുലയും മുറിച്ച പുരുഷ

വർഗ്ഗത്തിനു േന�ര േക്രാധിതയാകുന്നശൂർപ്പണഖേയയും നമുക്ക് കാണുവാൻസാധിക്കും.

6 മീര, �ക.ആർ., കഥകൾ (കൃഷ്ണഗാഥ), പു. 32.
7 മീര, �ക.ആർ., കഥകൾ (കൃഷ്ണഗാഥ), പു. 32.
8 മീര, �ക.ആർ., കഥകൾ (കൃഷ്ണഗാഥ), പു. 33.
9 സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, തല്പം, പു. 33.
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“മുറംേപാ�ല വിരിഞ്ഞ നഖങ്ങൾ കൂർപ്പിക്കണം. പൂേപാ�ല നനുത്ത കണ്ണുകൾ മാന്തി

�പ്പാളിക്കണം. �വണ്ണേപാ�ല �കാഴുത്തകവിളുകൾ കുത്തിക്കീറണം. ശൂർപ്പണഖയു�ട കണ്ണു

കളിൽ ഇടിവാൾ മിന്നി. നഖങ്ങളിൽ മിന്നലും തീയും പാറി”.10 പ്രതികരണേശഷി സ്ത്രീയ്ക്ക് നഷ്ട

�പ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നതി�ന്റ �തളിവുകളാണ്ഈവരികൾ.

സ്ത്രീകൾത�ന്റ േന�രയുള്ളഅതിക്രമങ്ങ�ള �ചറുത്തുനില്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതി�ന്റഫലമാ

യിട്ടാണ്ഈകഥക�ളാ�ക്കസാഹിത്യത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നത്.

“സ്ത്രീകൾ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നാൽ അവർ ചരിത്രത്തിനു പുറത്താകുന്നു”.11 പുരുഷൻ േമധാ

വിത്വവാഴ്ചയു�ട സൃഷ്ടിയാ�ണന്ന സങ്കല്പം മാേറ്റണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷ

നുംതുല്യപദവി േനടുന്നത്എേപ്പാഴാേണാഅേപ്പാൾ മാത്രേമ ഭാരതത്തി�ന്റ മഹത്വം ഒന്നുകൂടി

ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുല്യതയുള്ള ഒരു പുത്തൻ സമൂഹത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയായി നമ്മു

�ട ഭാരതം മാറു�മന്ന് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ‘കൃഷ്ണഗാഥ’ േപാലുള്ള

കഥയി�ലഅദ്ധ്യാപകനായ നാരായണൻകുട്ടി എന്നപുരുഷേലാകത്തി�ന്റ േനാട്ടങ്ങളിൽ നി

ന്ന് രക്ഷേനടാൻ, അച്ഛ�നേപാലുള്ളകരുതലി�ന്റ േനാട്ടങ്ങളിൽ നില�കാള്ളാൻസ്ത്രീ സമൂഹ

ത്തിനു കഴിയണ�മങ്കിൽ ഭാരതീയ ചിന്തകൾ മാേറണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

10 സാറാ േജാസഫ്, നിലാവ് അറിയുന്നു, (തായ്കുലം), പു. 35.
11 സാറാ േജാസഫ്, പാപത്തറ (പഠനം, സച്ചിദാനന്ദൻ, മുടി�ത്തയ്യങ്ങൾ), പു. 23.
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ആത്മകഥയി�ല �പ�ണ്ണഴുത്ത്

ഗാർഗി, ആർ.

�സന്റ് �തേരസാസ് േകാേളജ്, എറണാകുളം

സ്വാനുഭവാംശം അന്യരുമായി പങ്കിടാനുള്ള �ജവികതൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് ഓേരാ ആത്മച

രിതവും പിറവി�കാള്ളുന്നത്. സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിശകലനം �ചയ്ത് അവ സാമൂഹ്യമായ

ഇട�പടലുകൾക്ക്സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽപരിവർത്തനം �ചയ്യ�പ്പടുേമ്പാഴാണ്ആത്മകഥ

ജനകീയമാകുന്നത്. ആത്മകഥനങ്ങളു�ട വ്യത്യസ്ത രചനാരൂപങ്ങളായ ആത്മകഥ, ദിനസ

രികൾ, കത്തുകൾ, സ്മരണകൾ, വ്യക്തിചിത്രണങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാം േചർത്ത് ആത്മാഖ്യാ

നങ്ങ�ളന്ന് �പാതുവിൽ വിളിക്കാം. ജീവചരിത്ര�ത്തയും ആത്മകഥ�യയും േവർതിരിക്കാൻ

േനരിയ അതിർവരേമ്പയുള്ളു. പ്രമുഖവ്യക്തി തന്നിൽ �ചലുത്തിയ അനുഭവത്തി�ന്റ േരഖ

�പ്പടുത്തലാണ് ജീവചരിത്ര�മങ്കിൽ പിന്നിട്ട ജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള സ്വാത്മവിചിന്തനമാണ്

ആത്മകഥ. അതായത്, ആഖ്യാതാവി�ന്റ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളു�ട ത�ന്ന ഒരു പുനർവായ

നയാണ് ആത്മകഥാരചന�യന്ന പ്രക്രിയയിലൂ�ട സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്ര�യാ�ക്ക പ്രാധാ

ന്യമവകാശ�പ്പടാ�മങ്കിലും ആവിഷ്കരണത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മറവിയും ജീവിതത്തി�ന്റ

മുേമ്പത�ന്ന ആത്മകഥ രചിക്കുന്നതും സത്യ�ത്ത മറച്ചു�വച്ച് ചില പ്രേത്യക താല്പര്യങ്ങ�ള

ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതും ആത്മകഥകളു�ട പരിമിതിയിൽ നില്ക്കുന്നു. ഏ�താരു ആത്മകഥയിലും

രാഷ്ട്രീയ-പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾ ഉണ്ട്. അവയു�ടസാധ്യത/സാധുതഎന്നിവ�യ വിവരി

ക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയുമാണ് ആത്മകഥയിലൂ�ട എഴുത്തുകാരൻ/എഴുത്തുകാരി �ചയ്യുന്ന

ത്. അതിനുതകുന്ന �തര�ഞ്ഞടുപ്പും ഒഴിവാക്കലുമാണ് ആഖ്യാനരീതിയിൽആത്മകഥാരചയി

താക്കൾ പുലർത്തുന്നത്. ഈ �തര�ഞ്ഞടുപ്പി�നയും ഒഴിവാക്കലി�നയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്

സമുദായത്തി�ന്റ �പാതുേബാധങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും മാമൂലുകളുമാണ്. അനുഭവങ്ങളു�ട �പരു

ക്കംമൂലംഅതിനകത്ത് തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് (selection)/ചുരുക്കൽ (reduction) എന്നീ തന്ത്രങ്ങൾ

പ്രേയാഗിക്കാൻആഖ്യാതാവ് നിർബന്ധിതനാവുകസ്വാഭാവികമാണ്.

�പ�ണ്ണഴുത്ത്

ആത്മകഥ എന്ന ഭദ്രമായ രചനാരൂപം ഏ�റക്കു�റ പുരുഷേകന്ദ്രിതമാണ്. സ്ത്രീകൾ സമൂഹ

ത്തിേലക്കിറങ്ങി വ്യത്യസ്തേമഖലകളിൽ ഇട�പടാൻ തുടങ്ങിയേതാ�ട സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രവാദങ്ങൾ
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പ്രബലമായി മ�റ്റല്ലായിടത്തുംേപാ�ല സ്ത്രീ സാന്നിദ്ധ്യം സാഹിത്യത്തിലും ശക്തമായി. അനുഭ

വത്തി�ന്റ തീവ്രതയും ബന്ധ�പ്പടുന്നസ്ഥലങ്ങളു�ട വ്യാപനവും സ്ത്രീകളിൽ പുതി�യാരവേബാ

ധം സൃഷ്ടിച്ചു. അേതാ�ട തങ്ങളു�ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു�വയ്ക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇവരിൽ ഏറി

യിരുന്നു. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് �പൺആത്മചരിതങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി വരുന്നത്. ഒരു

സ്ത്രീയ്ക്ക് സ്വന്തം കഥപറയുന്നതിന് പലരീതികൾ ഉപേയാഗിക്കാം. സ്വന്തം ഭാഷയിലും �ശലി

യിലുമുള്ളആത്മകഥനം, ആത്മകഥയായി നാമകരണം �ചയ്യാ�ത അനുഭവങ്ങളു�ടയും ജീവ

ചരിത്രത്തി�ന്റയും േരഖീയമല്ലാത്ത ആഖ്യാനം, മ�റ്റാരാ�ള നിേയാഗിച്ച് കഥപറഞ്ഞ് �കാടു

ത്തത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി എന്നിങ്ങ�ന. പുതിയആത്മകഥകൾ പലതും പകർത്തി�യഴുത്തി

േന്റതായ ഒരു രീതി അനുവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പകർത്തി�യഴു

ത്തുകാര�ന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആത്മകഥ രചിക്ക�പ്പടുേമ്പാൾ ഒരുപേക്ഷ, അതി�ന്റ

യഥാർത്ഥഅനുഭവതലം ലഭിച്ചി�ല്ലന്നുവരാം.

സ്വന്തം മേനാവ്യാപാരങ്ങൾഏറ്റവും നന്നായിആവിഷ്കരിക്കാൻകഴിയുന്ന മാധ്യമംഎന്ന

നിലയ്ക്ക് ആത്മകഥയ്ക്കുള്ളപ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തുേമ്പാൾസ്ത്രീരചനകളു�ട കാര്യത്തിൽ ജീവച

രിത്രത്തിൽ വരുന്ന കുറവുക�ള തിരുത്താനും സ്ത്രീസ്വത്വം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അനാവരണം

�ചയ്യാനും ആത്മകഥകൾക്ക് കഴിയും. പുരുഷകാഴ്ചയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളസ്ത്രീയു�ട സ്വയം ക�ണ്ടത്ത

ലി�ന്റ ആഖ്യാനമാണ് �പൺമയു�ട ആത്മചരിതങ്ങൾ. �പാതു�വ സ്ത്രീ ആത്മകഥനങ്ങൾ

�വകാരികത കൂടുതലുള്ളതാണ്. കുടുംബത്തിനു േവണ്ടി അവർ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉപ

േയാഗിക്കുന്നു. പുരുഷൻ �പാതുഇടങ്ങളിലുള്ള ത�ന്റസ്ഥാനം അടയാള�പ്പടുത്തുകയും ത�ന്റ

ജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട സ്ത്രീക�ളക്കുറിച്ച് വള�ര കുറവ് മാത്രം പറയുകയും �ചയ്യുന്നു. സ്ത്രീ

ആത്മചരിതങ്ങളിൽ സ്ത്രീയു�ട മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �വകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി പുരുഷ

േലാകത്തിന്അജ്ഞാതമായമാനസിക േലാകങ്ങൾഅവർഅനാവരണം�ചയ്യുന്നു. ഭർത്താ

വ്, അച്ഛൻ, സേഹാദരൻ, മക്കൾ തുടങ്ങിയവരു�ട �പാതുപ്രവർത്തനങ്ങ�ള പ്രശംസിക്കാൻ

സ്ത്രീകൾ അവരു�ട ആത്മകഥകളിൽ മടിക്കുന്നില്ല. �പാതു�വ ഏതുകാര്യവും തുറ�ന്നഴുതാൻ

അവർശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബചരിത്രവും, പ്രാേദശികചരിത്രവുംസമുദായചരിത്രവും, രാഷ്ട്രീയച

രിത്രവു�മാ�ക്കആത്മകഥ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. ഏത് ദായക്രമവും, ഏത് ജാതിവ്യവസ്ഥയുംസ്ത്രീ

ക്ക്പുരുഷന്പിന്നിൽമാത്രമാണ്സ്ഥാനംനല്കിയ�തന്നുംസ്ത്രീആത്മകഥനത്തിൽപറയാ�ത

പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ�യഴുതിയ ആത്മകഥ�യ പുരുഷ�നഴുതിയ ആത്മകഥയുമായി േചർത്തു വാ

യിക്കുേമ്പാൾ ഭാഷാക്രമം, ആശയങ്ങളടങ്ങുന്ന രീതി, ജീവിത സമീപനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം,

സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസേത്താളം വലുതാ�ണന്നു കാണാം. എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

എഴുതുന്നു ‘കീഴടക്കുന്നതി�ന്റ ആധികാരികത ആണി�ന്റ ഭാഷയിലുണ്ടാകുേമ്പാൾ തരണം

�ചയ്യുന്നതി�ന്റ തകർച്ചയിലാണ് �പ�ണ്ണഴുതുന്നത്. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഇടനാഴിയി�ല േതങ്ങലു

ക�ളന്നും മറ്റും �പണ്ണി�ന്റ ആത്മകഥ വിേശഷിപ്പിക്ക�പ്പടുേമ്പാൾ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തി�ന്റ

തീനാളമായി ആ�ണഴുതുന്ന ആത്മകഥ�യ കാണുന്നതി�ന്റ കാരണം വിഷയ�ത്ത സമീപി

ക്കുേമ്പാഴുള്ള ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളാവാം’ (ശാരദക്കുട്ടി, എസ്., 2007: 24). ലിംഗേഭദം

ആത്മകഥയു�ട ആഖ്യാനത്തിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനം വള�ര വലുതാണ്. സ്ത്രീ�യഴുതുന്ന

ആത്മകഥപലേപ്പാഴും ചുറ്റുപാടുമുള്ള വലിയ േലാകേത്തക്കാൾ ത�ന്റഅനുഭവേലാകത്തി�ന്റ

സാകല്യമാണ് ചിത്രീകരിക്കുക. േലാക�ത്ത വിശാലതക�ളക്കുറിച്ചും ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചും
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േബാധവതിയായിരിക്കുേമ്പാഴും �വയക്തികവും സ്വകാര്യവുമായ േലാക�ത്ത ഭ്രമണം �ച

യ്യാനാണ് സ്ത്രീഭാഷണങ്ങൾശ്രമിക്കാറ്.

ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ സ്ത്രീകളു�ട ആത്മകഥകൾ പലേപ്പാഴും ഭർതൃചരിതത്തിൽ ഒതുങ്ങു

ന്നപ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. 1916-ൽപ്രസിദ്ധീകൃതമായബി. കല്യാണിയമ്മയു�ട വ്യാഴവ

ട്ട സ്മരണകളിൽ ഉത്തമഭാര്യാസങ്കല്പ�ത്ത സാധൂകരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കു

ന്നത്. അക്കാമ്മ വർക്കിയു�ട ‘1114-�ന്റ കഥ’ (1971), ജസ്റ്റിസ് അന്നാചാണ്ടിയു�ട ആത്മകഥ

(1973) എന്നിവ ആദ്യഘട്ടത്തി�ല ആത്മകഥകളിൽ ശ്രേദ്ധയമായവയാണ്. 1973-ൽ പുറത്തി

റങ്ങിയ മാധവിക്കുട്ടിയു�ട ‘എ�ന്റ കഥ’ സാഹിത്യേലാകത്ത് േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കിയആത്മക

ഥയാണ്. േകരളീയ സമൂഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നആദർശദാമ്പത്യ സദാചാര സങ്കല്പത്തിേനറ്റ

ആഘാതമായിരുന്നുഈ കൃതി. വിപ്ലവകാരിയും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്ന �ക. ബാലകൃ

ഷ്ണ�ന്റ സഹധർമ്മിണി ചന്ദ്രികാബാലകൃഷ്ണ�ന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ‘ഓർമ്മയു�ട ഓടക്കുഴ

ലുമായ് ’ (1978). �ക. ബാലകൃഷ്ണ�ന േകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് ഓർമ്മക�ളങ്കിലും അതിലൂ�ട ഗ്ര

ന്ഥകാരിയു�ടകുടുംബചരിത്രേത്താ�ടാപ്പം രാജ്യചരിത്രവുംസമുദായചരിത്രവുംഅനാവൃതമാകു

ന്നുണ്ട്. ലീലാദാേമാദരേമേനാ�ന്റ ‘േചട്ട�ന്റ നിഴലിൽ’ (1984) എന്നആത്മകഥയിൽ നിറഞ്ഞു

നില്ക്കുന്നത് അവരു�ട ഭർത്താവും രാഷ്ട്രീയ നായകനുമായിരുന്ന �ക. ദാേമാദരേമേനാനാണ്.

മിസിസ്സ് എം.പി. േപാളി�ന്റ ‘എം.പി. േപാൾ സ്മരണക’ളിൽ (1957) കാണുന്നഅവരു�ട ചി

ത്രം മിഴിവുറ്റതാണ്. സി. �ജ. േതാമസി�നപ്പറ്റി പത്നി േറാസി േതാമസ് എഴുതിയ ‘ഇവ�ന�ന്റ

പ്രിയസി. �ജ.’ (1970), പിതാവായഎം.പി. േപാളി�നപ്പറ്റി അവർ ത�ന്നഎഴുതിയ ‘ഉറങ്ങുന്ന

സിംഹം’ (1982)എന്നീപുസ്തകങ്ങളിൽ േറാസി േതാമസി�ന്റആത്മകഥാംശങ്ങൾഇടകലരുന്നു

ണ്ട്. േകശവേദവി�ന്റ പത്നി സീതാലക്ഷ്മിേദവ് എഴുതിയ ‘േകശവേദവ് എ�ന്റ നിത്യകാമുകൻ’

(1981) അവരു�ട പ്രണയകഥ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്.

മ�റ്റാരു പ്രധാന�പ്പട്ട ആത്മകഥ നക്സൽ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്ന അജിതയു�ട ഓർമ്മ

ക്കുറിപ്പുകൾ (1982) ആണ്. നക്സലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടഅനുഭവങ്ങൾആവിഷ്കരിക്കുന്നഈ

ആത്മകഥയിൽ അവരു�ട യൗവ്വനം വ�രയുള്ള ജീവിതേമ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുള്ളു. ആനി തയ്യി

ലി�ന്റ ആത്മകഥയാണ് ‘ഇടങ്ങഴിയി�ല കുരിശ് ’ (1990) േപര് സൂചിപ്പിക്കും േപാ�ല ഭൗതിക

വുംആദ്ധ്യാത്മികവുമായഅർത്ഥംധ്വനിപ്പിക്കുന്നപ്രതീകങ്ങളാണ് ഇടങ്ങഴിയും കുരിശുംഎന്ന്

മുഖവുരയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റർ േമരി �ബനീഞ്ജയു�ട സാഹിത്യജീവിതമാണ് ‘വാനമ്പാ

ടി’യിൽ (1985) അനാവൃതമാകുന്നത്.

പൂർണ്ണരൂപത്തിൽഎഴുതിയിരു�ന്നങ്കിൽ നേവാത്ഥാനസ്ത്രീത്വത്തി�ന്റ ഉജ്ജ്വലേരഖയാവു

മായിരുന്ന ആത്മകഥയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റ ‘ആത്മകഥ�ക്കാരാമുഖം’

(1979). എഴുപതു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിനു േശഷമാണ് അന്തർജ്ജനം സ്വന്തം കഥ�യഴുതുന്നത്.

സി. വി. കുഞ്ഞിരാമൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ ആത്മകഥ എഴുതാൻ ആവശ്യ�പ്പട്ടേപ്പാൾ

ജീവിതം പരിപക്വമായും അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകളായും മാറിയിേട്ട എഴുതു എന്നു കരുതിയ

അന്തർജ്ജനത്തിന് സംഭവങ്ങ�ളയും അനുഭവങ്ങ�ളയും നിസ്സംഗതേയാ�ട േനാക്കിക്കാണാ

നുള്ള പാകത �കവന്നേപ്പാൾ ഓർമ്മകളും ദർശനശക്തിയും നഷ്ട�പ്പട്ടു വരികയാ�ണന്ന

യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായി. അതു�കാണ്ട് അവർ പലേപ്പാഴായി എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ സമാ

ഹരിച്ചു�വച്ചതാണ്ഈകൃതി.
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മലയാള ആത്മകഥയു�ട ആദ്യദശകങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളു�ട ആത്മകഥാഖ്യാനങ്ങൾ വിരള

മാണ്. സ്ത്രീ എഴുത്തുകാർ അധികമില്ലാത്ത�ത�ന്തന്ന േചാദ്യത്തിന് അന്തർജ്ജനം ഉത്തരം

ക�ണ്ടത്തുന്നത് ശ്രേദ്ധയമാണ്.

“വാസനയും, ഭാവനയും ഇല്ലാത്തതു�കാണ്ടല്ല, സാഹചര്യങ്ങളു�ട സമ്മർദ്ദം �കാണ്ടാ

ണ് അങ്ങ�ന വന്ന�തന്ന് ഇേപ്പാൾ �തളിയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഭാരതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂ

ടിയവരാണ് േകരളസ്ത്രീകൾ എന്നു പറയാറുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇവി�ടയും അവർ എന്നും സാഹിത്യ

േലാകത്തിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു. സാഹിത്യേത്താടടുക്കുവാൻ വിലക്കു

ണ്ട്. തീണ്ടലും, �താടീലുമുണ്ട്” (ലളിതാബിംകഅന്തർജ്ജനം, 1979: 92)

അന്തർജ്ജനംഇങ്ങ�നഎഴുതിയത് പുരുഷവിേദ്വഷം �കാണ്ടല്ല. പുരുഷസൃഷ്ടമായമൂല്യ

ങ്ങൾക്കുംസങ്കല്പങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നസ്ത്രീയ്ക്ക് സ്വന്ത�മന്നാവകാശ�പ്പടാവുന്നഅനു

ഭവങ്ങേളാ, ജീവിതേമാ സാഹിത്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യ�ത്ത

യാണ് �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്.

ആത്മകഥയു�ട പുതുഇടങ്ങൾ

ആധുനികാനന്തര സാഹിത്യപശ്ചാത്തലത്തിൽ അരികുകളിൽനിന്നും ദളിത്-പ്രാന്തവത്കൃത

സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നും ആത്മകഥകൾ കയറി വരുന്നതും അത് മുഖ്യധാരാസാഹി

ത്യേത്താട് സംവദിക്കുന്നതും നമുക്ക് മാറ്റിനിർത്താനാവില്ല. പക്വതയാർജ്ജിച്ച എഴുത്തുകാരാ

വാൻ കാത്തുനില്ക്കാ�ത രചനാേലാകേത്തക്ക് വരുന്നവരാണ് ഇവരിേല�റയും. ബഹിഷ്കരണ

ത്തി�ന്റയും പീഡനത്തി�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇവർക്ക് അഭിപ്രായ-

സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ് സ്വന്തം ജീവിതം. ഇത്തരം കൃതികളിൽ

സമകാലികസമൂഹത്തി�ല േനരുക�ളപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കല്പങ്ങ�ളയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ േചാദ്യം

�ചയ്യുന്നത്. പലേപ്പാഴും കീഴാള-പ്രാന്തവത്കൃത രചനകൾ എഴുത്തി�ന്റ തനത് വ്യവസ്ഥ�യ

യും രീതി�യയും തകിടം മറിക്കുന്നത് കാണാം. നളിനി ജമീലയും (ഒരു �ലംഗിക �താഴിലാ

ളിയു�ടആത്മകഥ), സി. �ക. ജാനുവും (സി. �ക. ജാനുവി�ന്റ ജീവിത കഥകൾ), മയിലമ്മയും

(മയിലമ്മ ഒരു ജീവിതം) അത്തരം �പാളി�ച്ചഴുത്തുകളാണ് നടത്തിയത്. ഇവി�ട സ്ത്രീയു�ട ജീ

വിതം പുരുഷനിലൂ�ട പകർത്തി�യഴുത�പ്പടുകയാണ്.

ആത്മകഥയു�ട നിർമ്മിതിയിലൂ�ടയാണ് സ്ത്രീയു�ട അടുത്ത ഇരയാക്ക�പ്പടൽ. ഇത്തര

ത്തിൽഅപരാഖ്യാതാവ്ആഖ്യാനം �ചയ്യുകവഴി സ്വാനുഭവങ്ങളു�ട തീക്ഷ്ണത രണ്ടി�ലാന്നായി

കുറയുന്നു. എഴുത്തിനക�ത്ത വ്യക്തിയു�ട േക്ഷാഭം, പ്രതിേരാധം, ദുഃഖം തുടങ്ങി ഏ�താരു വി

കാരേത്തയും േക�ട്ടഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്ങി�ന ഉപേയാഗിക്കണം എന്നു തീരുമാനിക്കു

ന്നത്. കൂട്ടിേച്ചർക്കലുകളും, കുറയ്ക്കലുകളും നടക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, വായിക്ക�പ്പടുന്നത്

വ്യക്തിയു�ട അനുഭവങ്ങളായാണ്. നിർമ്മിക്ക�പ്പടുന്ന വിപണിയു�ട പേരാക്ഷമായ താല്പര്യ

ങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽആത്മകഥ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ നിഴൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങു

ന്നു. തനതുഭാഷയി�ലഴുതുകയും തനതു സംസ്കാര�ത്ത ഊറ്റേത്താ�ട കാണുകയും �ചയ്യുന്ന

ഒരു രീതിയും സമീപകാലആത്മകഥകളിൽ �തളിയുന്നുണ്ട്.

ആത്മകഥകളു�ട പുതുരീതികളിൽ കാണുന്ന മ�റ്റാരു പ്രേത്യകത അതി�ന്റ സാഹിേത്യ
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തരതയാണ്. സാഹിത്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യത്തിനുമപ്പുറം അത് പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നത് അനുഭവങ്ങ

ളു�ട �തളിച്ചങ്ങൾ നല്കാനാണ്. ചുരുക്കത്തിൽജ്ഞാനമണ്ഡലത്തി�ന്റ ഇന്ന�ത്ത പരിസര

ത്തിൽനിന്നുംഅനുഭവങ്ങ�ളയുംഅറിവുക�ളയും വായി�ച്ചടുക്കുേമ്പാൾആഅറിവുംഅനുഭവ

വുംഅതായി മാത്രം നില്ക്കാ�ത വ്യത്യസ്തമായജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിേലക്കുംസാമൂഹിക പരിസര

േത്തക്കും വായനക്കാ�ര എത്തിക്കുന്നു.
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�ചേങ്ങാട്ടുമല: പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും

പ്രതിേരാധതലങ്ങളും

സന്ധ്യ, വി.

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി

പ്രകൃതിയി�ല ജീവസത്ത�യഈശ്വരാംശമായി കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നപ്രാചീന ജനതയു�ട

പ്രകൃതി സങ്കല്പനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി മനുഷ്യ-പ്രകൃതി ബന്ധത്തി�ന്റ നിഷ്കളങ്കത�യ

തകർത്തു�കാണ്ടാണ് അധിനിേവശ സംസ്കാരത്തി�ന്റ േവരുകൾ േകരളത്തി�ന്റ മണ്ണിലുറയ്ക്കു

ന്നത്. പ്രകൃതിക്കുേമലുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ കടന്നുകയറ്റവും ചൂഷണവുംഈ�യാരു സാഹചര്യത്തി

ലാണ് സംഭവിച്ചത്. അേതാ�ട മനുഷ്യ-പ്രകൃതി ബന്ധത്തി�ന്റസ്വാഭാവിക തനിമ നഷ്ടമായി.

പാശ്ചാത്യാധിനിേവശത്തി�ന്റ ഫലമായി മുതലാളിത്ത ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയും,

പ്രകൃതിേയാടുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ സമീപനം ലാഭാധിഷ്ഠിത േനാട്ടമായി മാറുകയും �ചയ്തു. നാഗരി

കസംസ്കാരം മനുഷ്യേകന്ദ്രിതമായി പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ട് പ്രകൃതി�യ ഈ േകന്ദ്രസങ്കല്പത്തി

നു പുറത്ത് സ്ഥാന�പ്പടുത്തി. ഈ വിധത്തിൽ പ്രകൃതി അന്യവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട ഘട്ടത്തിൽ

പരിസ്ഥിതി ദർശനം എന്ന ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപദ്ധതി രൂപ�പ്പട്ടു. 1962-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

േറച്ചൽ കാഴ് സ�ന്റ �സലന്റ് സ്പ്രിംഗ് (Silent Spring) എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പാശ്ചാത്യ േലാ

കത്ത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 1980-കളിൽ സംഭവിച്ച

�സലന്റ് വാലി (Silent Valley) പ്രേക്ഷാഭമാണ് േകരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ചിന്തകൾക്ക്

കാരണമായത്. ഇേതത്തുടർന്ന് മലയാള കവികൾ നടത്തിയ പ്രതിേഷധങ്ങൾഹരിതസൗന്ദ

ര്യവീക്ഷണത്തി�ല ചരിത്രഘട്ടമായി േരഖ�പ്പടുത്തുന്നു.

അധിനിേവശസംസ്കാരത്തി�ന്റ �കടുതികേളാടു �പാരുതുന്ന പരിസ്ഥിതി േബാധംആധു

നികതയിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ഉത്തരാധുനികതയിൽ ഇത് പ്രതിേരാധത്തി�ന്റ സ്വരമായി

ത്തീർന്നു. തമസ്കരിക്ക�പ്പട്ട ഇടങ്ങ�ള മുഖ്യധാരയി�ലത്തിക്കാനാണ് ഉത്തരാധുനിക സാഹി

ത്യസമീപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി തിരിച്ചറിയ�പ്പടുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്. വർ

ത്തമാനകാല ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏ�റ ചർച്ച�ചയ്യ�പ്പടുകയും കൂടുതൽ ചിന്തകൾക്ക്

വഴി�യാരുക്കുകയും �ചയ്യുന്ന വിഷയമാണ് പരിസ്ഥിതി.

ജീവികളു�ട നിലനില്പി�നയും വികാസ�ത്തയുംസ്വാധീനിക്കുന്നഘടകങ്ങളു�ടസമാഹാ

ര�ത്തയാണ് പരിസ്ഥിതിഎന്നുപറയുന്നത്. എന്നാൽജീവികൾപരസ്പരം ചുറ്റുപാടുമുള്ള�ജ
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വാ�ജവഘടകങ്ങളുമായി നിരന്തരം പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പരിസ്ഥിതി

യി�ല സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസത്തിനു വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്നത്, വികസനം (Development)

എന്നസങ്കല്പനേത്താ�ടയാണ്. പരിസ്ഥിതിയു�ട സ്വഭാവിക നിലനില്പു് മനുഷ്യ�ന്റയും ഇതര

ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും ജീവ�ന്റ നിലനില്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്നതുേപാ�ല ത�ന്ന വികസ

നവും മനുഷ്യജീവിത പുേരാഗതിക്ക് അത്യന്താേപക്ഷിതമായ വസ്തുതയാണ്. പേക്ഷ, ഇേന്നാ

ളം വികസന�മന്ന പ്രക്രിയ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി�യ ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടുള്ള േനട്ട

ങ്ങൾ�കവരിക്കുന്നതിലൂ�ടയാ�ണന്നുള്ളയാഥാർത്ഥ്യവും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രകൃതിയും

പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളും ജീവേലാക�ത്ത നിലനിർത്തുന്നത്, കൃത്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കു

ള്ളിൽപരിസ്ഥിതിയു�ടആേരാഗ്യകരമായസന്തുലനംനിർവ്വഹിക്കുന്നതിലൂ�ടയാണ്. പ്രകൃതി

യി�ല വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റഅധ്വാനവുംബുദ്ധിശക്തിയും ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതിക വിജ്ഞാനവും

ഉപേയാഗിച്ച് ജീവിക്കാനാവശ്യമായസാഹചര്യങ്ങൾഅഥവാസൗകര്യങ്ങൾവികസിപ്പിക്കുക

എന്നതാണ് വികസനംഎന്നപദം �കാണ്ട്അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽപ്ര

കൃതി�യക്കൂടി പരിഗണിച്ചു�കാണ്ടുള്ളവികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാ�താരുവിധ നടപടി

കളും ഉണ്ടാകുന്നി�ല്ലന്നുമാത്രമല്ല, നിരന്തര ചൂഷണത്തിലൂ�ട മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതി േശാഷണ

ത്തിനുള്ള വകകൾ വരുത്തുന്നുമുണ്ട്.

മനുഷ്യ�ന്റയും ഒപ്പം മറ്റു ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നേതാ

�ടാപ്പം ഭൂമി/പ്രകൃതി/പരിസ്ഥിതി/ വളരുകേയാ വികസിക്കുകേയാ �ചയ്യുന്നില്ല. േന�രമറിച്ച്

ജനജീവിതത്തി�ന്റ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വനഭൂമികൾ �വട്ടി നിരത്ത�പ്പടുന്നു. വികസന

ത്തി�ന്റ ഭാഗമായി (ജീവിതസൗകര്യം �മച്ച�പ്പടുത്തുകേയാ/സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കു

കേയാ �ചയ്യുക) കാടും മലകളും �കേയ്യറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. തൽഫലമായി മനുേഷ്യതര ജീ

വിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് (പക്ഷി-മൃഗാദികൾ)അവരു�ടആവാസത്തി�ന്റ ഇടം നഷ്ട�പ്പടുകയും �ചയ്യു

ന്നു. ഭൂമിയി�ലഇതരജീവജാലങ്ങളുംപ്രകൃതി ത�ന്നയുംഅരികുവത്കരിക്ക�പ്പടുന്നത് മനുഷ്യ

േകന്ദ്രിതവികസനതല്പരതയു�ട ഭാഗമായിട്ടാണ്. സമകാലികസാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവി

ത�പാതുമണ്ഡലത്തിൽസംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നപ്രശ്നേമഖലകളു�ട ഭൂരിഭാഗവും പാരിസ്ഥി

തിക വിഷയവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നു. മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ കുറയുക, കാടുകൾ ചുരുങ്ങുക

(വനവിസ്തൃതി കുറയുന്നു) മരുപ്രേദശം വിപുലമാവുക, ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം താഴുക, അന്തരീക്ഷ

താപനില ഉയരുക, സമുദ്രജലവിതാനം ഉയരുക, �കാടുങ്കാറ്റുകളും ഭൂചലനങ്ങളും ഉണ്ടാവുക

തുടങ്ങിയവ�യല്ലാം പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയു�ട സൂചനകളാണ്.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങ�ള േനരിടാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ലന്നേപാ�ല ഇന്ത്യ

യിലുംരൂപവത്കരിച്ച ചില നയങ്ങളു�ട ഭാഗമായി 1981-ൽതിവാരി കമ്മറ്റിയു�ട റിേപ്പാർട്ടി�ന്റ

ഫലമായി പരിസ്ഥിതിക്കും വനത്തിനും ഒരു കമ്മറ്റിയുണ്ടായി. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺ�മ

ന്റ് ആൻഡ് േഫാറസ്റ്റ്സ് (MOEF). 1986-ൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണനിയമമുണ്ടായി. പ്രധാന

മന്ത്രിഅധ്യക്ഷനായിഎൻവയൺ�മന്റ് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായി. ഭരണഘടനയു�ടഏഴാം

�ഷഡ്യുളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ�ത്ത കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തി. എന്നിരുന്നാ

ലും, േകരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതിേബാധവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതികളും വളർന്നു വരു

ന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി കരിങ്കൽ ഖനനം, മണൽവാരൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദൂ

ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾതുടർക്കഥയാകുന്ന ദയനീയാവസ്ഥത�ന്ന നിലനില്ക്കുന്നു.
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പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനും,അന്ധവും വിേവകരഹിതവുമായവികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു

�മതി�ര പരിസ്ഥിതിേപ്രമികളും പ്രകൃതി സംരക്ഷണസമിതിയും നടത്തുന്ന പ്രതിേരാധങ്ങൾ

�ക്കാപ്പം സർഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ പ്രതിേഷധസ്വരങ്ങൾ വർത്ത

മാനകാല സാഹചര്യങ്ങ�ള പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നുണ്ട്.

എഴുത്തി�നാപ്പം ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയായ ടി. പി. രാജീവ�ന്റ �ചേങ്ങാട്ടുമല (കവിത) പ്രകൃ

തിചൂഷകവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വിേവകശൂന്യതയ്ക്കു േമ�ല പരിസ്ഥിതിേബാധത്തി�ന്റ പാഠങ്ങൾ തീർ

ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

േലാകാരംഭത്തിൽ

�ദവത്തി�നാപ്പം

നടന്നു വന്നതാണുഞാൻ

ഇവി�ട�യത്തിയേപ്പാൾ

ഈഭൂമിക്കും

നിങ്ങൾക്കും

എ�ന്നകാവൽ നിർത്തി

�ദവം േപായി,

അന്നുമുതൽ

നില്ക്കുന്ന നില്പാണ് ഇത്,

കണ്ണടയ്ക്കാ�ത, തല ചായ്ക്കാ�ത

ഉറങ്ങാ�ത

�ദവത്തി�ന്റപ്രതിരൂപമായി സ്വയംസ്ഥാന�പ്പടുന്നുണ്ട് �ചേങ്ങാട്ടുമല. ദൂരമൂത്ത മനുഷ്യ�ന്റ

വിേവകശൂന്യമായ പ്രവർത്തികൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിനാശങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് േവവലാതി�പ്പടു

േമ്പാഴും പ്രകൃതി അവനു േവണ്ട�തല്ലാം കരുതിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. േകാഴിേക്കാട് ജില്ലയിൽ േകാട്ടൂർ

എന്നസ്ഥലത്ത് �ചേങ്ങാട്ടുമലയിൽ മഞ്ഞൾകൃഷിയു�ട മറവിൽ നടക്കുന്ന ക്വാറി ക്രഷർ യൂ

ണിറ്റുകളു�ടപ്രവർത്തനമാണ് കവിതയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമാകുന്നത്. കൃഷിപ്രാചീനേകരളത്തി�ന്റ

പാരമ്പര്യ-സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽഅടിയുറച്ചുേപായമനുഷ്യജീവ�ന്റയുംജീവിതത്തി�ന്റ

യും തട്ടകമാണ്. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വില�യ്ക്കടുക്കുന്നതും, വൻകപടതകൾക്ക് മുഖം മൂടിയാ

ക്കുന്നതും അത്തരം നന്മക�ളത്ത�ന്നയാണ്. തനിക്ക് ജീവിേക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത�യ

മുൻനിർത്തിയാണ് മനുഷ്യകുലത്തി�ന്റ ഏ�താരു വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളതും

നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതും �ചേങ്ങാട്ടുമല േനരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതിക �വല്ലുവിളികളും നാഗരിക

മനുഷ്യ�ന്റ കൂർമ്മബുദ്ധിക്കുള്ളിൽ രൂപ�പ്പട്ടുവന്നവ ത�ന്ന. മേറ്റ�താരു പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നം

േപാ�ലേയാ അതിലുപരിേയാ പ്രകൃതി േനരിടുന്ന വലി�യാരു �വല്ലുവിളിയായ ക്രഷർ-ക്വാറി

യൂണിറ്റുകളു�ട പ്രവർത്തനം വൻേതാതിൽ നടക്കുന്നനാടായി േകരളം മാറിയിട്ടുണ്ട്.

മലകളും കുന്നുകളും ഭൂമിയു�ട അഥവാ പ്രകൃതിയു�ട ന�ട്ടല്ലാണ്. ഭൂമിയു�ട ന�ട്ടല്ല്

തകർത്തു�കാണ്ടാണ് നാഗരികമനുഷ്യൻ ജീവിതം ആേഘാഷിക്കുന്നത്. മലകളും, കുന്നുകളും

പാറകളും തകർക്ക�പ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ശൂന്യതയല്ല മറിച്ച് സമീപപ്രേദശങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന
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ജലക്ഷാമം, ഉരുൾ�പാട്ടൽ തുടങ്ങി പരിസ്ഥിതി േനരിടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പ്രശ്നേമഖലകളാ

യിത്തീരുന്നത്. ഒരടിേപാലും നടക്കാ�തഏതുകാലത്തും േപായി വരുന്ന മല വാേസ്ക്കാഡഗാമ

കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങുന്നതും ആയുധപ്പുരയ്ക്ക് തീയിട്ട് സാമൂതിരിയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആത്മാ

ഹുതി�ചയ്തതും കാടുകളിൽ മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും നിലവിളിക്കുന്നതും അറബിക്കടൽ േക്ഷാഭിക്കു

ന്നതു�മല്ലാം കാണുകയും േകൾക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. �കാടുങ്കാറ്റിലുലയാ�ത ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ

പതറാ�ത മഴ നനഞ്ഞും മഞ്ഞും �വയിലുേമറ്റും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുേവണ്ടി നില�കാള്ളുന്നു

ണ്ട്. ഒട്ടകങ്ങൾ മരുദൂരങ്ങൾ�ക്കന്നേപാ�ല ഒരിറക്കു�വള്ളം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്

ജീവേലാകത്തിനുേവണ്ടി—ഇത് �ചേങ്ങാട്ടു മലയു�ട മാത്രം അവസ്ഥയല്ല.

�ദവത്തി�ന്റ ഉടൽത�ന്നയാണ്

എനിക്കും

അതു�കാണ്ടാണ്

എ�ന്റ മുറിവുകൾ

നിങ്ങൾ കാണാത്തത്.

എ�ന്റ മുറിവുകൾ

നിങ്ങൾ കാണാത്തത്.

എ�ന്റ ശബ്ദവും ഭാഷയും

�ദവത്തിേന്റതു ത�ന്ന

അതു�കാണ്ടാണ്

ഞാൻ പറയുന്നതും

നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകാത്തത്

എ�ന്റ കരച്ചിൽ േകൾക്കാത്തത്.

ക്രിസ്തുവി�ന്റ ഉടൽ മുറിവുകൾ കാണാത്ത, വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാത്ത ഒരു ജനത�യേപ്പാ�ല

�ചേങ്ങാട്ടുമലയു�ട ക്ഷതങ്ങളും നാഗരികമനുഷ്യൻ കാഴ്ചയു�ട മറവിൽ നിർത്തുന്നു. പ്രകൃതി

�യ ഈശ്വരസങ്കല്പത്തിൽ ഭയഭക്തിേയാ�ട േനാക്കിക്കണ്ടിരുന്ന പ്രാചീനജനതയു�ട ജീവി

തേബാധ്യങ്ങ�ള ആധുനികമനുഷ്യൻ തങ്ങളു�ട ജീവിതപരിസരത്തിൽ നിന്നും പുറംതള്ളിക്ക

ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി മനുഷ്യനു േവണ്ട�തല്ലാം ഒരുക്കുന്നു. വികസനങ്ങൾക്കുേമൽ വികസ

നംനടത്തിനവേലാകംസൃഷ്ടിക്കുന്നമനുഷ്യൻതിരിച്ച് ചൂഷണത്തി�ന്റ േലാകക്രമംതീർക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ജീവിത പരിേതാവസ്ഥകൾക്കുള്ളിൽ, േകരളീയാന്തരീക്ഷത്തി�ന്റ ആവാസവ്യവസ്ഥ

ക�ള തകിടം മറിക്കുന്ന പുേരാഗമനസങ്കല്പങ്ങ�ള പാരിസ്ഥിതിക േബാധതലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

പുനർവിചിന്തനം നടേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ
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പ്ലാച്ചിമട പ്രതിനിധാനത്തി�ന്റ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘േകാളകൂടം’ എന്ന

കവിതയിൽ

ഫൗസിയ, പി.എ.

മലയാളവിഭാഗം, പനമ്പള്ളി േകാേളജ് ,ചാലക്കുടി

സമകാലിക മലയാളസാഹിത്യം പ്രാന്തവത്കരിക്ക�പ്പട്ടവരു�ട ജീവിതാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക്ശ്ര

േദ്ധയമായ പരിഗണന നൽകിവരുന്നതായി കാണാം. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങ�ള

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സാഹിത്യം പലേപ്പാഴും മാധ്യമമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി, സ്ത്രീ,

ദളിത്സമീപനങ്ങ�ളഅർഹിക്കുന്നഗൗരവേത്താ�ടസമീപിക്കാൻസാഹിത്യരംഗംശ്രദ്ധ�ച

ലുത്തുന്നുണ്ട്.

പ്ലാച്ചിമടയിൽ വാർഷങ്ങേളാളം നടന്നുവന്ന �കാേക്കാേക്കാള വിരുദ്ധ സമരത്തി�ന്റ

പശ്ചാത്തലത്തിൽഎഴുതിയ കവിതയാണ് വിജയകുമാർ കുനിേശ്ശരിയു�ട ‘േകാളകൂടം’ ഭാഷാ

തലത്തിലും ചിന്താതലത്തിലും കവിത പ്ലാച്ചിമട സമരവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങ�ളയും പ്ര

തിസന്ധിക�ളയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആേക്ഷപഹാസ്യത്തി�ന്റസാധ്യതകൾപ്രേയാഗികമായി

അവതരിപ്പിക്കുന്നകവിതആന്തരികമായിസമരത്തി�ന്റഇരകൾ�ക്കാപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ്.

ആേഗാള ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകൾ പാരിസ്ഥിതികമായും വംശീയമായും ഉയർത്തുന്ന ഭീഷ

ണികൾഅനുദിനം സങ്കീർണ്ണമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവിവർഗത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനാ

വശ്യങ്ങ�ളേപ്പാലും നിയന്ത്രണവിേധയമാക്കി വിപണിവത്കരിക്കുകയാണ് കുത്തകകമ്പനി

കൾ കുടി�വള്ളത്തിനുേപാലും േപറ്റന്റ് �കവശ�പ്പടുത്താൻശ്രമിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥഇന്ന് നാം

കാണുന്നു. ഇത്തരംപ്രശ്നങ്ങേളാടുള്ളബഹുമുഖപ്രതികരണങ്ങളിൽസാഹിത്യത്തി�ന്റസ്വാധീ

നം പ്രസക്തമാണ്. കവിതയു�ട േപരുത�ന്ന വള�ര ഉചിതമായിക്കാണാം. േകാളേപാലുള്ള

പാനീയങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നഅപകടസൂചനഇതിൽ വ്യക്തമാണ്. പുരാണകഥയുമായി ബന്ധ�പ്പ

ടുത്തിയാണ് േകാള�യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുരാണത്തിൽ പരാമർശിക്ക�പ്പടുന്ന കാളകൂടം

�കാടും വിഷമാണ്. കാളകൂട�മന്നത് ‘േകാളകൂട�മന്നാക്കി’ കവി സമകാലികമാക്കിയിരിക്കു

ന്നു. ഭൂമി�യ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ജീവജാലങ്ങ�ള രക്ഷിക്കുന്നതിന് പരമശിവൻ േകാളകൂടമാണ്

കഴിച്ച�തന്നും അപ്രകാരം േകാളകണ്ഠനായിത്തീർന്നു�വന്നും കവി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. േകാള

വിഷമാ�ണന്നുംഅത് മാനവരാശിക്കാ�കആപത്താ�ണന്നുമുള്ളസൂചന ഇവി�ടയുണ്ട്.
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“േകാള തൻആേഗാള േപറ്റന്റ് േദവന്മാർേക്കാഅസുരന്മാർേക്കാ

ആസുരബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകേക്കാ?” (2004: 60)

–ഇ�ന്നല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും േപറ്റന്റ് �കവശ�പ്പടുത്താനുള്ളശ്രമം നടക്കുന്ന കാലമാണ് പാ

ലാഴി മഥനത്തിൽകിട്ടിയകാളകൂടംഎന്നവിഷംഅസുരന്മാരു�ട നിേക്ഷപമായിരുന്നു. അത്

േദവഗണങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വരണ�മന്ന ഉേദ്ദശ്യത്തിലായിരുന്നു. ഇവി�ട േകാളയു�ട േപറ്റ

ന്റ് ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകൾക്കാണ്. അവർ ആസുരശക്തികൾ ത�ന്നയാണ്. അവേരാടുള്ള

േദഷ്യവും പരിഹാസവുംപ്രകടമാക്കുകയാണ് ‘കുത്തക’എന്നപദത്തിനുപകരം നായഎന്നർ

ത്ഥമുള്ള ‘കുത്ത’ എന്നഹിന്ദി പദത്തിലൂ�ട.

�പാങ്ങച്ച�പ്പരുമാക്കളു�ട പാനീയമാണ് േകാള�യന്ന് കവി കരുതുന്നു. േകാള�യേപ്പാ

ലുള്ളപാനീയങ്ങൾ ദാഹശമന�മന്നതിലുപരി �പാങ്ങച്ചപ്രകടനത്തിനാണ് പലരും ഉപേയാ

ഗ�പ്പടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ �പരുമാട്ടിയു�ട മക്കൾ വിഷസഞ്ചാരം �കാണ്ട് എരി�പാരി�കാ

ള്ളുന്നു. പ്ലാച്ചിമടയി�ല �പരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിലാണ് �കാക്കേക്കാളയു�ട പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തി

ച്ചിരുന്നത്. അവി�ടയുള്ളആദിവാസിജനതയു�ട ജീവിതം �വള്ളം ലഭിക്കാ�തയും മറ്റും ദുരിത

പൂർണ്ണമായഅവസ്ഥയാണുണ്ടായിരുന്നത്.

പ്ലാച്ചിമട സമരപ്രവർത്തകയായിരുന്ന മയിലമ്മയു�ട വാക്കുകൾ ആ നാട്ടുകാർക്ക് േന

രിേടണ്ടിവന്ന ദുരവസ്ഥക്കുദാഹരണമാണ്. �വള്ളത്തി�ന്റ നിലവാര�ത്തക്കുറിച്ച് അവർ പറ

യുന്നതിങ്ങ�ന: “കുടിയ്ക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല കുളിച്ചാല് മുടി�യാ�ക്ക ഒട്ടും. പാത്രം േമാറാ�നടു

ത്താല് ക�യ്യാ�ക്ക �ചാറിച്ചിലും നീറ്റലും, ശാപ്പാട് ഉള്ളി�ലത്തിയതി�ന്റ പിന്നാ�ല �വളിക്കി

രിക്കാൻ േതാന്നും. അത് കഴിഞ്ഞാല് വല്ലാത്തക്ഷീണവും മയക്കവും കണ്ണി�ന്റ േപാളയി�ലാ

�ക്ക നീരും വരും” (മയിലമ്മ, 2012: 24).

ഒരു ജനതയു�ടആേരാഗ്യം �മാത്തത്തിൽ തകർക്ക�പ്പടാൻ േകാളക്കമ്പനി കാരണമാ

യിത്തീരുന്നു. “വിഷവളം വിളകൾക്ക്, വിഷജലം മാനവകളകൾക്ക്” (2004: 60).

ഇന്ന് വിളകൾക്ക് പലതിനും രാസവളമാണ് പ്രേയാഗിക്കുന്നത്. ഇത് മണ്ണും മനുഷ്യനു

മുൾ�പ്പടുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നതാണ്. രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന വളം വിഷവ

ളം ത�ന്നയാണ്. േകാളക്കമ്പനി അവരു�ട േകാളനിർമാണത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളാണ് വള

�മന്ന േപരിൽ നാട്ടുകാർക്കു നൽകി അവരു�ട വിളക�ളേപ്പാലും നശിപ്പിക്കാനിടയാക്കിയത്

പ്ലാച്ചിമടയി�ല ഭൂഗർഭജലം മുഴുവനായി ഊറ്റി�യടുത്ത കമ്പനി വള�മന്ന േപരിൽ നൽകിയ

വിഷവസ്തുക്കൾപ്രകൃതിക്ക് വള�രയധികം േദാഷം �ചയ്യുന്നതായിരുന്നു.

മനുഷ്യ�ര കളകളായി വലി�ച്ചറിയ�പ്പേടണ്ട പാഴ്വസ്തുക്കൾ മാത്രമായി കാണുകയാണ്

കുത്തകക്കമ്പനികൾ. അവർ തങ്ങളു�ട വിപണിയു�ട ഉപേഭാക്താക്കളും ഇരകളുമായി മാത്രം

മറ്റുള്ളവ�ര കാണുന്നു. മനുഷ്യ�ര കളകളായി കാണുന്നവർക്ക് ലാഭം മാത്രേമ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകു

കയുള്ളൂ.

ജലത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനേസ്രാതസ്സുകളിൽനിന്ന് േപാലുംആഴത്തിൽജലമൂറ്റുന്നതിനാൽ

ഭൂഗർഭജലം വറ്റി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുത്തകകൾക്കു മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി നിൽേക്കണ്ടിവരി

കയാണ്പലേപ്പാഴും ഭരണകൂടം. പ്ലാച്ചിമടേപാലുള്ളസ്ഥലത്ത്പ്ലാന്റ്സ്ഥാപിക്കുന്നതി�നക്കു

റിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തേദ്ദശീയരായ ആദിവാസികളുൾ�പ്പ�ടയുള്ളവർക്ക് േവണ്ടത്ര ധാരണ
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യുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങ�ള മിഥ്യാധാരണയിലക�പ്പടുത്താനാണ് കമ്പനി ശ്രമിച്ചത്. കുത്ത

കകളു�ട േജാലിവാഗ്ദാനത്തിൽ പലരും ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു. കമ്പനിയിൽ േജാലി ലഭിച്ചാൽ

തങ്ങളു�ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവസാനിക്കു�മന്ന് പലരും കരുതി. പിന്നീടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാ

ണ് അവർക്ക് സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻ േപ്രരണയായത്.

മുമ്പ്ആേരാഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഒറ്റമൂലികൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. അത് പ്രകൃതിയിൽനി

ന്നു ത�ന്നയുള്ള ഒറ്റമൂലികളായിരുന്നു. ഇന്ന് േകാളയും �പപ്സിയും കുടിക്കുന്നതിലൂ�ടആേരാഗ്യ

പരിപാലനമല്ല, ആേരാഗ്യപിണപാലനമാണ് നടക്കുന്ന�തന്ന് കവി പരിഹസിക്കുന്നു. േകാള

�കാല്ലാനുതകുന്നതാ�ണന്ന് കവി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

യൂേറാപ്യനുദാത്തേക്കാള

ഇന്ത്യനുദകക്രിയാ,

ച്ചാക്കാല കുടിമക്കൾക്കില്ലാ

കുടിനീര് കുരുതിയ്ക്കുണ്ട് േകാളച്ചാറ് (2004: 61)

യൂേറപ്യ�ന്റ േശ്രഷ്ഠമായ പാനീയമാണ് േകാള. അവനത് സമ്പാദ്യം േനടി�ക്കാടുക്കുന്നു.

ഇന്ത്യക്കാരന് അത് ഉദകക്രിയ (അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ) നടേത്തണ്ടതിനായിരിക്കുന്നു. സാധാര

ണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ ത�ന്ന പ്രാന്തവത്കരിക്ക�പ്പട്ടവരായ ആദിവാസി ജനസമൂഹത്തി

നാണ് േകാളക്കമ്പനിയുണ്ടാക്കിയ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതലും ഏറ്റുവാേങ്ങണ്ടിവന്നത്. ജീവ�ന്റ നി

ലനില്പിനുത�ന്നഅനിവാര്യമായ ശുദ്ധജലം ഇവി�ട ലഭ്യമല്ലാതാകുന്ന ദുരവസ്ഥയാണവർക്കു

ണ്ടായിരുന്നത്. കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരു�ട കുടിനീര് ഇല്ലാതാക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന േകാള

ച്ചാറ് കുരുതി നൽകാനാണുതകുന്ന�തന്ന് കവി ആേക്ഷപിക്കുന്നു. അേതാ�ടാപ്പം േകാളച്ചാ

റ് കുടിച്ചാൽ ജീവൻ ത�ന്ന കുരുതി �കാടുേക്കണ്ടിവരു�മന്ന ധ്വനിയും ഇതിലുണ്ട് േകാള േപാ

ലുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കുന്ന അപകടം �ചറുതല്ല. ഇവയിൽ വിഷാംശമു�ണ്ടന്ന വാർത്തകൾ

പലേപ്പാഴും തമസ്കരിക്കരിക്ക�പ്പടുന്നു.

“ദ്രുതവാട്ടമൃതിക്ക് �പാട്ടാസ്യം

സയ�നഡ് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ

മാട്ട് മാരണ േസ്ലാേമാഷൻ

അറു�കാലയ്ക്ക് േകാളേക്കളി” (2004:61)

വള�ര �പ�ട്ടന്നുള്ള മരണത്തിന് �പാട്ടാസ്യം സയ�നഡ് ഉപേയാഗിക്കുന്നു. നാവിൻതു

മ്പിൽ അത് സ്പർശിക്കുന്നതു ത�ന്ന മരണകാരണമായിത്തീരാം. സാവധാനത്തിൽ ഇഞ്ചി

ഞ്ചായി �കാലനടത്തുന്നതിന് േകാള ഉപേയാഗിക്കാം. ഇതി�ന്റ ഉപേയാഗം അല്പാല്പമായി

അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു. അറിയാ�ത നടത്തുന്നആഭിചാരക്രിയകൾ േപാ�ലയാണ് േകാളയു�ട

േകളികൾ. േകാളയുണ്ടാക്കുന്നശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾഇവി�ട സൂചിതമാണ്.

പ്ലാച്ചിമട േകാളക്കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള മാരകമായ മലിനാവശിഷ്ടങ്ങൾമൂലം വൻേതാ

തിൽ ജലമലിനീകരണം നടക്കുന്നു. ഇവി�ട കവി പരിഹാസപൂർവ്വം പറയുകയാണ് വിഷവളം

തിന്ന് േകാളയു�ട കുരുതിനീര് കുടിച്ച് പ്ലാച്ചിമടയിേലക്ക് മടങ്ങാ�മന്ന് അവി�ടയും േകാളമയം

ത�ന്നയാണ് കാര്യങ്ങൾ. മൂന്നാംേലാക കീടത്തിന് ആേഗാളീകരണ രാജകീയ സ്വർഗാേരാ
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ഹണത്തിന് േകാളയിലൂ�ട വഴി �തളിയുന്നു�വന്ന് കവി പരിഹസിക്കുന്നു. വിഷവായു ശ്വസിച്ച്

വിഷജലം കുടിച്ച് രാജകീയമായിത്ത�ന്ന മൂന്നാംേലാകജീവികൾക്ക് മൃതിയടയാം എന്ന കവി

യു�ട പരിഹാസത്തി�ന്റ മൂർച്ചആേഗാളീകരണത്തി�ന്റ ദുരവസ്ഥകളിേലക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.

“കുടുംബാസൂത്രണ ദിവ്യഔഷേധ

പിറവി�പ്പാരുളി�ന �ചരിേപ്പാേള

പിറേന്ന�രയുരുക്കി �കാല്ലുേന്നാേള

േകാളമയാേമ്മ വണങ്ങുേന്നൻ!” (2004:61)

ഭാവിതലമുറയ്ക്കുവ�ര േകാള പലതരം ഭീഷണികളുയർത്തുന്നു. വരും തലമുറയു�ട ജനന�ത്ത

ത�ന്ന തടയാനിടയാക്കുന്നതാണിത്. ജനിച്ചവർേക്കാ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങ�നയുള്ള

േകാളമദാമ്മ�യ (യൂേറാപ്യൻഉത്പന്ന�ത്തവണങ്ങുന്നതിൽകവിയു�ടപ്രതിേഷധധ്വനികൾ

ഇവി�ട മുഴങ്ങുന്നു. േകാളമദാമ്മഅത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മു�ട സംസ്കാര�ത്തനശിപ്പിക്കുക

യാണ്. സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നപാനീയങ്ങ�ള ഉേപക്ഷിച്ച് ബഹുരാ

ഷ്ട്രകുത്തകകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾക്കടിമയാകുന്നതിലൂ�ട നിരവധി അപകടങ്ങ

�ള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാ�ണന്ന �കാേളാണിയൽ അധിനിേവശത്തി�ന്റ നവീനരൂപമാണ്

േകാളമദാമ്മയു�ട രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. വനനശീകരണം വഴി വരൾച്ചകൾ ജലമ

ലിനീകരണത്തിനും വഴി�യാരുക്കിയസാമാജ്യത്വം ഇന്ന് ഭൂഗർഭജലവും �കാള്ളയടിക്കുകയാ

ണ്.

‘േകാളകൂടം’ എന്ന കവിത സമകാലിക സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തി�നതി�ര

ശക്തമായിപ്രതികരിക്കുന്നതായികാണാം. ആേഗാളീകരണത്തി�ന്റഫലമായുണ്ടായനവീന

കുത്തകകമ്പനികളു�ട കടന്നുകയറ്റം ദളിത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങ�ള സങ്കീർണ്ണമായി ബാധിച്ച

തായി വ്യക്തമാണ്. പരിസ്ഥിതി ചൂഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഉപേഭാഗവസ്ത�വന്ന നിലയിൽ പരി

ണമിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് േനരിേടണ്ടി വരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് പരി

സ്ഥിതി�യ ആശ്രയിച്ച് അതിേനാട് സമരസ�പ്പട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികളടക്കമുള്ള ജന

വിഭാഗങ്ങൾകൂടി ഇരയായിത്തീരുന്നുപ്ലാച്ചിമടയിൽ. മയിലമ്മ�യേപ്പാലുള്ളവരു�ട ജീവിതക

ഥകൾ നല്കുന്ന പാഠവും ഇതു ത�ന്നയാണ്. മുഖ്യധാരാസാഹിത്യത്തിൽ പ്രസക്തമായ രീതി

യിൽഈകവിത ചർച്ച �ചയ്യ�പ്പട്ടി�ല്ലങ്കിലുംആേഗാളബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളു�ടസാമൂഹിക

പാരിസ്ഥിതികചൂഷണത്തി�ന്റ ഭീകരതഅനാവരണം �ചയ്യാൻഈകവിതയിലൂ�ട വിജയകു

മാർ കുനിേശ്ശരിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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സുഗതകുമാരിക്കവിതയി�ല സ്ത്രീ ഇടങ്ങൾ

അഞ്ജലി, എ.

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാല, കാലടി

കാല്പനികവുംസാമൂഹികവുമായ തലങ്ങൾപ്രേമയമാകുന്നകവിതകളാണ് സുഗതകുമാരി എഴു

തുന്നത്. ആ കവിതകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീ ഇട�ത്തക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാണ്. പുരു

ഷാധിപത്യത്തിന്കീഴിൽഎരിഞ്ഞമരുന്നസ്ത്രീജീവിതംസ്ത്രീയു�ടഇടംനിർവചിക്കുന്നപുരുഷൻ

എന്നീ പ്രശ്നങ്ങ�ള ദുഃഖസാന്ദ്രമായ വരികളിലൂ�ട കവിതയിൽഅവതരിപ്പിക്കുന്നു. സുഗതകുമാ

രി പുരുഷാധികാരത്തി�നതി�രപ്രതിേരാധിച്ചു�കാണ്ട്സ്ത്രീകളു�ട ഇടത്തിനുേവണ്ടി കവിതയി

ലൂ�ടയുംപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയും �പാരുതുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ ഇട�ത്തകവിതയിൽഎങ്ങ�നസുഗ

തകുമാരി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുഎന്ന് അേന്വഷിക്കുവാനാണ് പ്രബന്ധത്തിലൂ�ട ശ്രമിക്കുന്നത്.

1 സുഗതകുമാരിയും കവിതയി�ല ഇട�പടലുകളും

മലയാളത്തിൽ കാല്പനിക ഭാവമുള്ളതും സാമൂഹിക പ്രേമയം ഉള്ളടങ്ങുന്നതുമായ കവിതക�ള

ഴുതുന്നഎഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി. കവിതകളിലൂ�ടയല്ലാ�തസാമൂഹിക വിമർശനരം

ഗത്ത് ഇവർ സജീവമായി ഇട�പടുന്നു. ആദ്യകാല�ത്ത സുഗതകുമാരിയു�ട കവിതകൾ കൂടു

തലും സ്വകാര്യാനുഭവങ്ങളും ഭാവതീവ്രവുമായആവിഷ്ക്കാരങ്ങളായിരുന്നു. അവരു�ട പില്ക്കാലക

വിതകൾസമകാലികസാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങേളാട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. തുലാ

വർഷപ്പച്ച, ആന, രാത്രിമഴ, മുത്തുച്ചിപ്പി, പാവം മാനവഹൃദയം, മരങ്ങൾഎന്നിവയാണ് ആദ്യ

കാലകാല്പനികകവിതകളായിഅറിയ�പ്പടുന്നത്. സ്ത്രീ, പരിസ്ഥിതിഎന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ േനരി

ടുന്നചൂഷണങ്ങൾപില്ക്കാലകവിതകൾഅടയാള�പ്പടുത്തുന്നു. കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ,�സലന്റ് വാ

ലി, വനിതാകമ്മീഷൻ, അട്ടപ്പാടി�യ സ്വപ്നം കണ്ടുഞാനിന്നും �സലന്റ് വാലിയിൽ വീണ്ടും

അഭയാർത്ഥിനി, വനേരാദനം എന്നിവ സാമൂഹിക പ്രേമയം �കകാര്യം �ചയ്യുന്ന കവിതക

ളാണ്, ഇന്നുംഇത്തരംവിഷയംപ്രേമയമായി വരുന്നകവിതകൾസുഗതകുമാരി�യഴുതുന്നുണ്ട്.

സുഗതകുമാരിയു�ട കവിതകൾ പരാഗേരണുക്കൾ �കാണ്ട് ഹൃദയഭിത്തികളിൽ നടത്തുന്ന ചി

ത്രരചന�യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മുറിേവറ്റ കരളിൽ നിന്നുവരുന്ന േചാര�കാണ്ട് കരാള ജീവിതദൃശ്യ

ങ്ങൾവരയ്ക്കുന്നസിദ്ധിയും പിന്നീട് ശ്രദ്ധിച്ചു (എം. ടി. വാസുേദവൻനായർ, 2016: 66). മുത്തുച്ചിപ്പി
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(1961), സ്വപ്നഭൂമി (1967), പാവം മാനവഹൃദയം (1968), ഇരുൾച്ചിറകുകൾ (1969), രാത്രിമഴ (1977),

അമ്പല മണി (1981), തുലാവർഷപ്പച്ച (1990), രാധ�യവി�ട (1995), േദവദാസി (1998) എന്നിവ

സുഗതകുമാരിയു�ട പ്രധാന�പ്പട്ട കവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ്.

വികാരപരത, ആദർശത്തി�ന്റ തലം േതടുന്ന പ്രണയം പ്രകൃതിേയാടുള്ള ആഭിമുഖ്യം

എന്നിങ്ങ�ന നിരവധി കാല്പനികമായ പ്രേത്യകതകൾ സുഗതകുമാരി കവിതകളിലുണ്ട്. മഴ,

നിലാവ്എന്നീബിംബങ്ങൾഉപേയാഗിച്ചു�കാണ്ട്വിഷാദഭരിതമായ�വകാരികേലാക�ത്ത

േകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് സുഗതകുമാരിയു�ട കവിത. ആദർശാത്മകതേയാട് അടു

ത്തുനില്ക്കുന്ന പ്രണയഭാവമാണ് കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്. ഇേതാ�ടാപ്പം പ്രകൃതിയു�ട

സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളും കവി പകർത്തുന്നു.

എഴുത്ത് എഴുത്തുകാര�ന്റ/എഴുത്തുകാരിയു�ട കലാപരമായ ആവിഷ്കാരമാണ്. എഴുത്ത്

ജീവിതവും ചരിത്രവും വിനിമയം �ചയ്യുന്നു. വർഗ, വർണ ഘടനകൾ അതിരുകൾ നിർമ്മിച്ച്

സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽഎഴുത്തുകാരൻഎഴുതുന്നവനും സമരം �ചയ്യുന്നവനുമായിരുന്നു. േദശ

ത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനങ്ങേളാ�ടാപ്പം അസമത്വവും അനീതിയും നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തി

�ന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുത്തുകാര�ന്റ പ്രഥമപരിഗണനകളാണ്. അവയി�ല സജീവമായ ഇട�പ

ടലി�ന്റ ഭാഗമാണ് എഴുത്ത് (പി. �ക. രാജേശഖരൻ, 1999: 47). എഴുത്ത് അവകാശമാണ്.

ആത്മസംതൃപ്തിയ്ക്കുേവണ്ടി �ചയ്യുന്നതാണ് എഴുത്ത്. അ�താരു േപാരാട്ടമാണ്. സാമൂഹിക-

സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ�ക്കതി�രയുള്ളപ്രതികരണമാണ്. എഴുത്ത് ക്രിയാത്മകമാണ്. അത്

വായനക്കാ�രആകർഷിക്കുന്നതാകണം. ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊറിക്കൂടുന്നസംസ്കാ

രത്തി�ന്റ അടിത്തറയിലാണ് സാഹിത്യം എടു�ത്തറിയ�പ്പടുന്നത്. എഴുത്തുകാര�ന്റ പ്രയത്ന

ത്തി�ന്റ പ്രതിഫലമാണ് സാഹിത്യപ്രവർത്തനം (എം. േതാമസ് മാത്യു, 2011: 48). സുഗതകുമാ

രിയു�ട കവിതകൾ ഇത്തരം പ്രയത്നത്തി�ന്റ പ്രതിഫലമാണ്.

സാഹിത്യരംഗത്ത് സ്ത്രീയു�ട ഇടം ഉറപ്പിക്കാൻ ചില സദാചാരനിബന്ധനകൾ പാലിക്ക

ണ�മന്ന സേന്ദശം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തി�ന്റ എല്ലാ ശാഖകളി

ലും സ്ത്രീ സാന്നിദ്ധ്യം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. പ്രസാധനരംഗത്ത് സ്ത്രീയു�ട എഴുത്തിന് ഇന്ന് വി

ലയുണ്ട്. സർക്കാർ/സർക്കാേരതര പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ േനടുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ മുേന്നറിയിരിക്കുന്നു.

സാഹിത്യവിപണി സാഹിത്യ�പാതുമണ്ഡലംഎന്നീ ഇടങ്ങളി�ലല്ലാം സ്ത്രീകളു�ണ്ടങ്കിലും പുരു

ഷന്മാരു�ട ഇടമായിത്ത�ന്നസാഹിത്യരംഗ�ത്ത േനാക്കിക്കാണാനുള്ളശ്രമങ്ങൾഅപൂർവ്വമ

ല്ല. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനദശകങ്ങളിൽ േകരളത്തിൽ രൂപ�പ്പട്ടുവന്ന സാ

ഹിത്യ�പാതുമണ്ഡലം പുരുഷേകന്ദ്രിതമായിരുന്നു. എഴുത്ത്, വായന, വിമർശനം, പ്രസാധനം

എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിച്ചത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു. സാ

ഹിത്യപ്രമാണങ്ങേളാടും മത്സരങ്ങേളാടും എതിരിട്ടും സന്ധി�ചയ്തും എഴുത്തുകാരികൾ സ്വന്തം

മാർഗ്ഗം �വട്ടിത്തുറന്നു. എഴുതുന്ന വ്യക്തി�യ പുരുഷനായും എഴുത�പ്പടുന്ന കൃതി�യ സ്ത്രീയാ

യും സങ്കല്പിക്കുന്ന രീതി ഇക്കാലത്തും തുടരുന്നുണ്ട്. നേവാത്ഥാനകാല സങ്കല്പന പ്രകാരം സ്ത്രീ

കളു�ടേമൽആേരാപിക്ക�പ്പട്ടസഹജവാസനകളിൽ പലതുംസാഹിത്യത്തിനുമുണ്ടായിരിക്ക

ണ�മന്ന നിർേദ്ദശം അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു (�ജ. േദവിക, 2015: പുറം 8). പുരുഷേനാ�ടാ

പ്പം േതാേളാടുേതാളുരുമ്മിനിന്നു�കാണ്ട് എവി�ടയും �പാരുതുവാനാണ് സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് സന്ന

ദ്ധകളായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എഴുതുന്നത് പുരുഷനും എഴുത�പ്പടുന്നത് സ്ത്രീയുമാകുേമ്പാൾ

എഴുതുന്ന സ്ത്രീയിൽ പുരുഷത്വം ആേരാപിക്ക�പ്പടുന്നു. അഥവാ എഴുതുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷഗുണമു
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ള്ളവളായി എണ്ണ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷ�ന്റ നില സ്വീകരിച്ചു �കാണ്ടുമാത്രേമ സ്ത്രീകൾക്ക്

ഉന്നതസാഹിത്യത്തിൽ ഇടം േനടാനാകൂ എന്ന ധാരണ�യ ഇത്തരം പുനരാവിഷ്കരണങ്ങൾ

അധിക�മാന്നും ഉലച്ചില്ല. സ്ത്രീഗുണങ്ങൾ�കാണ്ട് തൃപ്തിയടയാത്തവരും ആധുനിക സാഹിത്യ

രചനയ്ക്ക്ആവശ്യമായസാമൂഹ്യവൽക്കരണം േനടിയവരുമായസ്ത്രീകൾക്കാണ് സാഹിത്യരംഗ

ത്ത് പ്രേവശിക്കാനാവുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. സാമുദായിക സ്വാതന്ത്യം സ്ത്രീകൾക്കില്ലാ

ത്തതു�കാണ്ട് േപാരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക് സഹജമായ വാസനകളു�ണ്ടന്നും സാഹിത്യ

നിർമ്മാണംഅവർക്ക് വശമാകാൻസാദ്ധ്യതയു�ണ്ടന്നുമുള്ളവീക്ഷണവുംഅക്കാല�ത്തസാ

ഹിത്യ ചർച്ചകളിൽ സ്ത്രീകൾ ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നു. അതായത് സരസമായ വാക്കുകളിലൂ�ട പു

രുഷ�ന േനർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീ ധർമ്മ�മന്നും അതിന് സമാനമായ ധർമ്മമാണ്

സാഹിത്യത്തിേന്റ�തന്നുംവന്നേപ്പാൾഅവരു�ടഅനുഭവപരിധിയു�ട േപാരായ്മസാഹിത്യരം

ഗപ്രേവശത്തിന് തടസ്സമായിക്കൂ�ടന്നഅഭിപ്രായം പലരും മുേന്നാട്ടു �വച്ചു. �സ്ത്രണഗുണങ്ങ

�ള പ്രസരിപ്പിക്കുന്നഎഴുത്താകണം സ്ത്രീകളുേട�തന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ത

രംധാരണക�ളയുംപ്രതിസന്ധിക�ളയുംഅതിജീവിച്ചു �കാണ്ടാണ്എഴുത്തുകാരികൾ മലയാ

ളസാഹിത്യരംഗത്ത് ഇടം ക�ണ്ടത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയഎഴുത്തിനും അത്രത�ന്ന പുരുഷേകന്ദ്രിത

മായആധുനികതാപ്രവണതകൾക്കുംകീഴ് �പടാ�തസ്വന്തം നില ക�ണ്ടത്താനാണ്എഴുത്തു

കാരികൾശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലളിതാംബികഅന്തർജനംസരസ്വതിയമ്മ, മാധവിക്കുട്ടി, സുഗതകു

മാരി, സാറാ േജാസഫ് എന്നീ എഴുത്തുകാരികൾ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികേളാട് �പാരുതിനി

ന്നു�കാണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളു�ടയും പ്രേചാദനങ്ങളു�ടയും ഫലമായി സാഹിത്യരംഗത്ത് ഇടം

േനടിയവരാണ്.

2 സ്ത്രീ ഇടങ്ങൾ

കുടുംബം �പാതുഇടം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ട് ഇടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സമൂഹത്തിലുള്ളത്. ഒരു

വ്യക്തിക്ക് സ്ത്രീ/പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് �ചയ്യാൻ അനുവദിക്ക�പ്പടുന്ന സ്ഥലം/സ്വാത

ന്ത്ര്യം/അളവ് ആണ് ഇടം (സുജ സൂസൻ േജാർജ്, 2010: 9). ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപേയാഗി

ക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഇന്ന് ജനാധിപത്യപരമല്ല. ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷയും നിേഷധിക്കുന്നു.

ബലാൽസംഗം, �ലംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീധനമരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ

തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീ ഇടങ്ങൾ നഷ്ട�പ്പടുന്നതു�കാണ്ടാണ്. സ്ത്രീകൾ പുരുഷാധിപ

ത്യത്തിന് കീഴിൽഅടുക്കളയിലുംകിടപ്പുമുറിയിലും �ഞരിച്ചമർത്ത�പ്പടുന്നു. �പാതുയിടത്തി�ല

സ്ത്രീയു�ട സുരക്ഷ അത്യന്തം പരിതാപകരമായ ഒന്നായി തുടർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. കലാകാ

യികരംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുൾ�പ്പ�ട അേനകംേപർ തിക്താനുഭവങ്ങളിലൂ�ട

കടന്നുേപാകാൻ വിധിക്ക�പ്പടുന്നു (ദിവ്യ, എൻ., 2017: 46). സാമൂഹികപ്രവർത്തകർക്ക് േന�ര

യുള്ള അപവാദപ്രചരണങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ എന്നിവഈ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് പരിേശാധി

ക്കാവുന്നതാണ്. സമൂഹത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാ�ത എഴുത്തിലും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിലും

ഇട�പടാൻ കഴിയാത്ത വിധം �വല്ലുവിളികൾ േനരിടുന്നു. ത്യജിക്കാനും സഹിക്കാനും മാത്രം

വിധിക്ക�പ്പട്ട അവസ്ഥകൾ, അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും തുറന്നുപറയാനുള്ള േവദികൾ

ഉണ്ടാകാത്ത അനീതിപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ത്രീ ഇടം ഇല്ലാതാകുന്നതി�ന്റ വർത്തമാന

കാല സൂചനകളാണ്. സ്ത്രീ എഴുത്ത് ഇട�പടലിലൂ�ടയും സ്ത്രീ സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ചു�കാ
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ണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക് വിേമാ

ചിക്ക�പ്പടാനും പുേരാഗമിക്കാനും തണേലകാനും ആശ്വാസവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും

നൽകാനും സ്ത്രീ ഇടങ്ങൾആവശ്യമാണ്.

3 സുഗതകുമാരിക്കവിതയി�ല സ്ത്രീ ഇടങ്ങൾ

സുഗതകുമാരി കവിതയിലൂ�ട സ്ത്രീകളു�ട ദുരിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിലിറങ്ങി

ഇത്തരം ദുരിതങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് ന�മ്മ േബാധവാന്മാരാക്കുകയും സ്ത്രീയായി നിന്നു�കാണ്ട് സ്ത്രീയ്ക്ക്

എഴുത്തിലും വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും ഇടമു�ണ്ടന്ന്സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്. പുരുഷാ

ധികാരത്തിനുകീഴിൽ സ്ത്രീകൾ േനരിടുന്ന ചൂഷണവും അധികാരത്തി�നതി�രയുള്ള പ്രതിേരാ

ധവും അടയാള�പ്പടുത്തുന്നവയാണ് സുഗതകുമാരിയു�ട കവിതകൾ. സുഗതകുമാരി സ്ത്രീകളു�ട

സ്വത്വേബാധം സംരക്ഷിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് തണേലകാനും അഭയബാല, അത്താണി എന്നീ

സ്ഥാപനങ്ങളിലൂ�ട പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിർദ്ധനരും നിസ്സഹായരുമായ �പൺകുട്ടികൾക്കുേവ

ണ്ടിആരംഭിച്ചതാണ് അഭയബാല. മാനസിക പരാധീനതഅനുഭവിക്കുന്നസ്ത്രീകൾക്കുേവണ്ടി

യും നിർദ്ധനരായസ്ത്രീകളു�ട സുരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടിയും ചികിത്സാപരമായ സഹായങ്ങളും മാനസി

കമായ പിന്തുണകളും അത്താണി നല്കുന്നു.

പ്രാചീനകാലം മുതൽത�ന്നസ്ത്രീക�ളഎങ്ങ�ന േനാക്കിക്കാണണ�മന്നനിർേദ്ദശം േവ

ദങ്ങൾ മുേന്നാട്ട് �വച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീക�ള അടിച്ചമർത്താനും പാർശ്വവത്ക്കരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമ

ങ്ങൾനടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മു�ട സമൂഹത്തിൽ ഇന്നുംസ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാത്തസാഹ

ചര്യവും പീഡിതാവസ്ഥയും തുടരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സു

ഗതകുമാരി ശ്രമിക്കുന്നു. അപമാനിക്ക�പ്പടുന്ന സ്ത്രീത്വത്തി�ന്റ ആത്മാലാപം അവരു�ട കവി

തകളിൽ കാണാം. സ്ത്രീത്വത്തി�ന്റ വിഭിന്നമുഖങ്ങൾ സുഗതകുമാരി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. സമൂഹ

മനസ്സാക്ഷിയിൽ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരു�ട കവിതകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അഗതിയായ

�പൺകുഞ്ഞ്, അനാഥഗർഭം േപറുന്നയുവതി േവശ്യാ�ത്തരുവിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് �വച്ചിരിക്കുന്ന

സ്ത്രീ, മാനസിക വിഭ്രമത്തിനടി�പ്പട്ട വിധവ, ബലാത്സംഗത്തിന് വിേധയയായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ്,

അമ്മ ഉേപക്ഷിച്ച�പതൽ, നിരാശയയായഅമ്മഎന്നിങ്ങ�നവ്യത്യസ്തമുഖങ്ങൾചിത്രീകരി

ക്കുന്നതിലൂ�ട സ്ത്രീയു�ട തീവ്രേവദനയ്ക്കും അവേളാടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കു�മതി�ര പ്രതിേരാധിക്കുകയാ

ണ് കവിത �ചയ്യുന്നത്.

നിസ്സഹായയായ സ്ത്രീ, അബലയായ സ്ത്രീസ്വത്വം, സ്ത്രീയു�ട ഏകാന്തത, ഒറ്റ�പ്പടൽ, േവ

ദന, കണ്ണീർ, പ്രതിേഷധസ്വരം, അനാഥത്വം, അരക്ഷിതമായ അനുഭവം, അസ്വസ്ഥമാകുന്ന

സ്ത്രീ ഹൃദയം, വ്യവസ്ഥ നല്കുന്ന പാഠ�ത്തആത്മാർത്ഥമായി അനുസരിേക്കണ്ടി വന്ന �പണ്ണി

�ന്റ നിസ്സഹായവസ്ഥ, സ്ത്രീസത്തയു�ട നിശ്ശബ്ദസഹനങ്ങൾ, േപ്രമവ്യഥകളാൽ ഉറക്കം നഷ്ട

�പ്പട്ട് ചിന്താകുലയായി കഴിയുന്ന �പണ്ണ് എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് സ്ത്രീ കവിത

യിൽ അടയാള�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടിമത്തങ്ങൾ�ക്കതി�ര ഉച്ചത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന

സുഗതകുമാരി ഇന്നും വായനക്കാരു�ട ഇടയിൽ ഒരിടം ക�ണ്ടത്താൻശ്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക് �വ

റുംവസ്തു�വന്നനിന്ദ്യമായഅവസ്ഥകല്പിച്ചു�കാടുക്കുന്നസമൂഹത്തിനുേന�രകവി േരാഷേത്താ

�ട പ്രതികരിക്കുന്നു (ജി. മുകുന്ദൻ നായർ, 2016: 71).
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2001-ൽ എഴുതിയ വനിതാക്കമ്മീഷൻ എന്ന കവിതയിൽ സ്ത്രീ വിേമാചനമാണ് കവി

ലക്ഷ്യം �വയ്ക്കുന്നത്. ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ഭാവമാണ് കവിതയിൽ ഉടനീളം നിലനില്ക്കുന്നത്. പുരു

ഷാധികാരത്തിനുകീഴിൽ �ഞരിഞ്ഞമരുന്ന സ്ത്രീ�യയാണ് ഇവി�ട ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. �പാ

തുഇടത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയല്ല. ഇവി�ട നിരന്തരം സ്ത്രീ�യ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന പുരു

ഷാധികാരേത്താടുള്ളപ്രതിേരാധമാണ് വിഷയമാകുന്നത്. കവിതയു�ട ആദ്യ ഭാഗത്തുത�ന്ന

കവിളി�ന നനയിച്ച മിഴികളുമായി നിൽക്കുന്നസ്ത്രീ�യ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തി�ല പതി

വ് ചതികളു�ട വ്യഥ, �മയ്യുവിറ്റ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാതനടുവിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ചുറ്റും കൂടിേയാർ കൂവി

യാർത്ത് �മാട്ടയടിച്ച് പുരം വിലക്കി, കണ്ണുനീരും തൂവി നില്ക്കുന്ന നീതിയില്ലാത്തസമൂഹത്തി�ന്റ

േനർപ്പകർപ്പാണ്ഈ കവിത. �താഴിൽ നീട്ടി സ്ത്രീ�യ വിളിച്ചിറക്കി, അഴിയിട്ടു കൂട്ടിലട�ച്ചാതു

ക്കി, പലരുേടയും പശിയകറ്റാൻ മുന്നിൽ നിർത്തി പിടിക്ക�പ്പടുന്ന േനരത്ത് ചീത്തയാ�ണന്നു

�ചാല്ലീ കരയുവാൻ മറന്ന് കൺമുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നസ്ത്രീ ചിത്രങ്ങൾകവിഅവതരിപ്പിക്കുന്നു. �നാ

ന്തു�പറ്റ മക്കൾക്ക് സ്ത്രീേയാടുള്ളസമീപനം സുഗതകുമാരി ഇങ്ങ�ന വരച്ചിടുന്നു:

പലവട്ടം േകാടതി േകറ്റി�യന്നും

ഇനി വയ്യാ�യന്നും മനസ്സുമങ്ങി

മിഴിമങ്ങിയാ�കത്തളർന്നു കൂനി

തലചായ്ക്കാനിട�മാന്നുേതടി മുന്നിൽ

അവൾ, അമ്മ, വടിയൂന്നി വന്നിരുന്നു

അച്ഛനാ�രന്നറിയാൻ രക്ത�മടുക്കണ�മന്ന് �ചാല്ലുന്ന, അഴലാർന്നഅമ്മയു�ട �കപിടിച്ച്

നിൽക്കുന്ന,അപമാനിക്ക�പ്പടുന്നസ്ത്രീത്വ�ത്തആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് കവിതയിൽ �ചയ്യുന്നത്.

തീയിൽ കരിഞ്ഞുകറുത്തുവരുന്ന േനാവിൽ കുതിർന്നുകലങ്ങി നില്ക്കുന്ന �പരുവയർ താങ്ങിത്ത

ളർന്ന് �കയിൽ ചിലമ്പുയുർത്തി നില്ക്കുന്ന േരാഷം നിറഞ്ഞസ്ത്രീ ചിത്രേത്താ�ടയാണ് കവിത

അവസാനിക്കുന്നത്. േകാടതി പരിസരത്തിലൂ�ടയും മനസ്സുമങ്ങുന്ന കാഴ്ചകളിലൂ�ടയും അവത

രിപ്പിക്കുന്ന കവിത തലചായ്ക്കാൻേപാലും ഇടം കിട്ടാത്തസ്ത്രീ ജീവിത�ത്തയാണ് അടയാള�പ്പ

ടുത്തുന്നത്.

1990-ൽഎഴുതിയ �പൺകുഞ്ഞ്-90 എന്നകവിതയിൽപിഴച്ചു�പറ്റ കുഞ്ഞി�ന കുറിേച്ചാർ

ത്ത് വ്യാകുല�പ്പടുന്ന സ്ത്രീ�യയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്ത

അവസ്ഥകൾ ത�ന്നയാണ് കവി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ത�ന്റ �പൺകുഞ്ഞിന് സമൂഹത്തിൽ

ജീവിക്കാൻ ഒരിടം ലഭിക്കേണ�യന്നപ്രാർത്ഥനേയാ�ടയാണ് കവിതആരംഭിക്കുന്നത്.

�പണ്ണാണ്, �കാ�ന്നാഴിച്ചീടിനാൻ

കഴിഞ്ഞീല, �പാറുക്കുക

നിൻ മടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ

ഇവർക്കുമിടേമകുക

എന്നാണ് കവി ആവശ്യ�പ്പടുന്നത്. ഇവൾ അനാഥാലയത്തിൽ ആശ്രയം ക�ണ്ടേത്തണ്ടി

വരുേമാ, ഇവ�ളേത്തടി േപ്രമ�മത്തുേമാ, സ്ത്രീധനം നല്കാനാവാ�ത പട്ടിണിക്കിട്ടു �കാല്ലുേമാ,

ഇവ�ള ചുവന്ന �തരുവിൽ പിഴിഞ്ഞൂറ്റി കുടിക്കുേമാ, പിച്ചച്ചട്ടിേയേന്തണ്ടി വരുേമാ എന്ന്ആകു



30. സുഗതകുമാരിക്കവിതയി�ല സ്ത്രീ ഇടങ്ങൾ 237

ല�പ്പടുന്നഅവസ്ഥക�ളക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും നന്മകളും നഷ്ട�പ്പ

ട്ട മനുഷ്യത്വം നഷ്ട�പ്പട്ട സമൂഹ�ത്തയാണ് കവി േചാദ്യം�ചയ്യുന്നത്. സ്ത്രീയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ ജീ

വിക്കാൻ ഇടംനല്കാൻ കവി ആവശ്യ�പ്പടുന്നു.

1979-ൽഎഴുതിയ �ജസ്സിഎന്നകവിതയിൽ �ജസ്സി�യന്ന�പൺകുട്ടിയു�ട ജീവിത�ത്ത

യാണ് അടയാള�പ്പടുത്തുന്നത്. �ജസ്സിയു�ട ദുഃഖഭാവം കവിതയിൽ ഇങ്ങ�നഅവതരിപ്പിക്കു

ന്നു:

നി�ന്റ കൺതടങ്ങളി�ല�ന്താരു കറുപ്പ് ! നിൻ

കൺകൾ തൻ കയങ്ങളി�ല�ന്താരു മഹാക്ഷീണം!…

ഒന്നിച്ച് നാലാം ക്ലാസിലിരുേന്നാളിവൾ; കണ്ണിൽ

കണ്ണുനീരുണങ്ങാേത്താൾ,ആശ്രയം ക�ണ്ടത്താത്തേത്താൾ

�ജസ്സിയു�ട കഥ ഒരു ഒറ്റ�പ്പട്ട വ്യക്തിയു�ട കഥയല്ല. ഒരു സമൂഹത്തി�ന്റ പതനകഥയാണ്.

ഒരുഅധർമ്മവും �ചയ്യാത്ത�പങ്ങ�ള �കാടിയനരകത്തിേലക്ക് തള്ളിവിടുക; പാപിക�ളന്ന്

വിധിച്ച് അവേഹളിക്കുക—�ജസ്സി ആ നിഷ്കളങ്ക ശരവ്യവർഗത്തി�ന്റ പ്രതിനിധി മാത്രമാണ്.

കുടുംബാംഗസംഖ്യ പരിമിത�പ്പടുത്തുന്നത് പാപമാ�ണന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന മതം, മണ്ണിൽ

പിറന്നു വീഴുന്ന മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ�ക്കല്ലാം വളർന്നുവികസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജന്മാവകാ

ശമാ�ണന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത രാഷ്ട്രം—ഇവ�യല്ലാം ഈ ദുരന്തകഥയി�ല വില്ലന്മാരാണ്.

ഇല്ലായ്മകൾക്കും വല്ലായ്മകൾക്കും പുറേമ നിയതി അവൾക്ക് വിക്കുകൂടി സമ്മാനിച്ചു. ജീവിത

ങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട് പന്തുതട്ടുന്ന കള്ള�ദവങ്ങളു�ട േതർവാഴ്ച വിജയിച്ചരുളുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ

�ജസ്സിമാർ ബലിമൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അച്ഛൻ േവ�റ �പണ്ണു�കട്ടിേപ്പാകുകയും കുടുംബം ചി

തറിേപ്പായ അവസ്ഥയിൽ േവല�ചയ്ത് ജീവിേക്കണ്ടി വരികയും �ചയ്യുന്ന സാഹചര്യ�ത്തക്കു

റിച്ചാണ് ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കാബേറയിലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇടം കിട്ടാ�ത

പണി�ചയ്യാൻ വിേദശേത്തയ്ക്കും േപാകുകയും പുതിയ ഇടം ക�ണ്ടത്തി മ�റ്റാരു സംസ്കാരത്തി

േലക്ക് േചേക്കേറണ്ടി വരികയും �ചയ്യുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതത്തി�ന്റ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥക�ളയാണ്

കവി വരച്ചിടുന്നത്.

1979-ൽ എഴുതിയ ഇവൾക്കുമാത്രമായി ഉള്ളിൽ �കാടും തീയാളുന്ന സ്ത്രീ�യ അവതരിപ്പി

ക്കുന്നു. പുരുഷന് ചവിട്ടാനും പുച്ഛിക്കാനും പരിത്യജിക്കാനുമുള്ള വസ്തുവായി സ്ത്രീ മാറുന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക്

സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തഅവസ്ഥ�യക്കുറിച്ച് കവി ഇങ്ങ�ന തിരിച്ചറിയുന്നു:

ചവിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലേപ്പാൾ പൂജിക്കാൻ,

പര�ക്ക പുച്ഛിക്കാൻ, പരിത്യജിക്കുവാൻ,

തുണയ്ക്കു�കേകാർത്തുനടക്കാൻ, മക്ക�ള

പിടയ്ക്കും �നഞ്ചത്തുകിടത്തിേപ്പാറ്റുവാൻ

ഇവൾക്കുമാത്രമാ�യാരു ജന്മം

എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തരീതിയിൽ സ്ത്രീയു�ട അവസ്ഥ അവതരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് സ്ത്രീ ഇടം അേന്വ

ഷിക്കുകയാണ് കവി �ചയ്യുന്നത്. ഇതിലൂ�ട വായനക്കാർക്ക് സ്ത്രീ ഇട�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ

വ്യക്തമാകുന്നു.
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സ്ത്രീയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇടം നിേഷധിക്ക�പ്പടുന്ന അവസ്ഥകളാണ് സുഗതകുമാരി തിരിച്ച

റിയുന്നത്. സുഗതകുമാരി ഇത് കവിതകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ത�ന്റ എഴുത്തിലൂ�ട സ്ത്രീയ്ക്ക്

ഒരിടമു�ണ്ടന്ന്സ്ഥാപി�ച്ചടുക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും നന്മകളും നഷ്ട�പ്പട്ടസമൂ

ഹത്തിലാണ് നമ്മൾജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യത്വം നഷ്ട�പ്പട്ടസമൂഹത്തി�ന്റ മനസ്സിൽഅമ്മമാർ

അവഗണിക്ക�പ്പടുന്നു. േകാടതി വരാന്തയിൽ നില്ക്കുന്നഅമ്മയു�ട ചിത്രം ഇതി�നാരു ഉദാഹ

രണമാണ്. സ്ത്രീ പരിഹാസ കഥപാത്രമാകുന്ന സ്ത്രീ�യ നിന്ദിക്കുന്ന, സ്ത്രീയ്ക്ക് പുരുഷേനാ�ടാപ്പം

സ്ഥാനമില്ലാത്ത, തലചായ്ക്കാനിടം േതടുന്ന സ്ത്രീ അവസ്ഥക�ളക്കുറിച്ചാണ് കവിതയിൽ പ്രതി

പാദിക്കുന്നത്. അനാഥാലയം, േകാടതി വരാന്ത, േറാഡി�ന്റ നടുവ്, അഴിയിട്ട കൂട്, കാബേറ

എന്നീ പരിസരങ്ങളിൽസ്ത്രീക�ളഅടയാള�പ്പടുത്തുേമ്പാൾസമൂഹ മനസ്സാക്ഷി സ്ത്രീ�യഎങ്ങ

�നയാണ് േനാക്കിക്കാണുന്ന�തന്നാണ്അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ�യന്നകർതൃത്വപദവിയിൽ

നിന്നു�കാണ്ട് പുരുഷൻ നിർവചിക്കുന്ന ഇടത്തിനുകീഴിൽ �ഞരിഞ്ഞമരുന്ന�സ്ത്രണാവസ്ഥ

ക�ളക്കുറിച്ചുള്ളസൂചനകളാണ്സുഗതകുമാരി നല്കുന്നത്. ഇതിലൂ�ടസ്ത്രീയ്ക്ക് ഇടംനേല്കണ്ടതി�ന്റ

ആവശ്യകതകൂടിയാണ് മുേന്നാട്ടു�വയ്ക്കുന്നത്.

4 ഉപസംഹാരം

പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് നിഗമനങ്ങൾ ഇങ്ങ�ന േക്രാഡീകരിക്കാം:

കാല്പനികവുംസാമൂഹികവുമായപ്രേമയങ്ങൾകവിതയിൽവിഷയമാക്കി�ക്കാണ്ട്സുഗതകുമാ

രി സ്ത്രീകളു�ട ഇടത്തിനുേവണ്ടി �പാരുതുന്നു. സ്വന്തമായി മണ്ണിനുേവണ്ടി, തലചായ്ക്കാൻ ഇടം

േതടുന്ന,ആശ്രയം ക�ണ്ടത്താനാകാത്തസ്ത്രീ ചിത്രത്തിലൂ�ടഅവൾ ഇരയായി മാറുന്ന�സ്ത്ര

ണാവസ്ഥകൾഅവതരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് സ്ത്രീ ഇട�ത്തത്ത�ന്നയാണ് പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ

യിടങ്ങൾ വിശാലമാേകണ്ടതുണ്ട്. ഇടങ്ങൾസ്വന്തമാകുേമ്പാഴാണ് സ്ത്രീക്ക് കുടുംബത്തിലും സമൂ

ഹത്തിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളു�ട അടിമത്തത്തി�നതി�ര തിരിയുേമ്പാഴും സ്വാത

ന്ത്ര്യം,സമത്വം, വിേമാചനംഎന്നീലക്ഷ്യങ്ങളിേലക്ക്എത്തുേമ്പാഴുമാണ്സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇടംലഭിക്കുന്ന

ത്. ഇടം നല്കാത്തതു�കാണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും ഇവർക്ക് േനേരയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ

തുടരുന്നത്. സ്ത്രീയു�ട പുേരാഗതിക്ക് ഇടങ്ങൾആവശ്യമാണ്. അതു�കാണ്ടു ത�ന്ന ഇടങ്ങൾ

ക്കുേവണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് കവിതയിലൂ�ട സുഗതകുമാരി �ചയ്യുന്നത്.
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ആർദ്രതയും വികാരതീവ്രതയും �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ

ശിശുകവിതകളിൽ

�സലിൻ, എസ്.എൽ.

മലയാള വിഭാഗം, ഗവ. േകാേളജ്, േകാട്ടയം

മലയാളത്തി�ല ശ്രേദ്ധയനായ കാല്പനികകവിയാണ് �വണ്ണിക്കുളം േഗാപാലക്കുറുപ്പ്. മല

യാള കാല്പനികകവിതയു�ട രണ്ടാംഘട്ട�ത്ത സമ്പന്നമാക്കിയ വള്ളേത്താൾ സ്കൂളി�ന്റ പ്രാ

തിനിധ്യമാണ് അേദ്ദഹത്തിനുള്ളത്. 14 കവിതാസമാഹാരങ്ങളിലായി 108 ഭാവഗീതങ്ങളും 16

ഭാവനാത്മകമായആഖ്യാന കവിതകളും അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രചനാസൗകുമാര്യം തികഞ്ഞ അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകൾ തികച്ചും ഭാവാത്മകമാണ്.

“ഭാവനയിലൂ�ടയും വികാരങ്ങളിലൂ�ടയും ഉള്ള ജീവിതവ്യാഖ്യാനമാണ് കവിത”1 എന്ന ഫിലി

പ്പ് സിഡ്നിയു�ട നിഗമനേത്താട് േചർന്നു നില്ക്കുന്നവയാണ് അവ. തീർത്തും സാധാരണമായ

വികാരങ്ങ�ളയും വിചാരങ്ങ�ളയും ഭാവനയു�ട സഹായേത്താ�ട അേദ്ദഹം പുനരാവിഷ്കരി

ക്കുന്നു.

കാവ്യരചനയ്ക്ക് തനിക്ക് എന്നും പ്രേചാദനമായിരുന്നത് വള്ളേത്താൾ കവിതയാ�ണന്ന്

�വണ്ണിക്കുളം പറയുന്നുണ്ട്. “വാസ്തവം എന്തിനു മറച്ചു�വയ്ക്കുന്നു, വള്ളേത്താൾ സരസ്വതിയു�ട

സരളത, പദസംസ്കാരം, കാന്തി, പ്രസാദാത്മകത, മാധുര്യം എന്ന�തല്ലാം എ�ന്ന ലഹരിപി

ടിപ്പിക്കുക ത�ന്ന �ചയ്തു”.2 ആആകർഷണവലയത്തിൽ�പ്പട്ട് പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

‘ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന’ എന്ന കവിത രചിച്ചു. അക്കാല�ത്ത പതിവനുസരിച്ച് ഭക്തി, േപ്രമം തു

ടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചില കവിതകൾ എഴുതി�യങ്കിലും ആ സമയത്ത് ശക്തിയാർജ്ജിച്ച

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ മനസ്സിലും േദശഭക്തി ആളിക്കത്തിച്ചു. അങ്ങ

�ന�വക്കം സത്യാഗ്രഹക്കാലത്ത്ആദ്യ�ത്തകവിതാ സമാഹാരമായ ‘സ്വരാജ്യഗീത’ രചി

ക്കുകയും ഗാന്ധിജിക്കുസമർപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

“വിേണ്ണാർ നാട്ടിൽ വിേശഷങ്ങ�ളേന്നാടാരുമുരേയ്ക്കണ്ടാ

മന്നാ�ണനിക്കതിേലേറ മാധുര്യേകന്ദ്രം.

1 എസ്. �ക. വസന്തൻ, സാഹിത്യപഠനത്തിന് ഒരുആമുഖം (പരി.) പുറം. 74.
2 ജി. �വദ്യനാഥയ്യർ, ആധുനിക കലികൾ, പുറം. 47.



31. ആർദ്രതയും വികാരതീവ്രതയും �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ ശിശുകവിതകളിൽ 241

േശാക�മ�ന്തന്നറിയാത്ത േഭാഗമാത്രപ്രസക്തമാം

േലാകമ�ത്ര നാക�മങ്കിൽ നന്നല്ലനൂനം” (േലാകവും നാകവും)

എന്നവരികൾ കവിയ്ക്ക് ഭൂമിേയാടും ഭൂമിയി�ല ജീവിതേത്താടുമുള്ള തീവ്രേപ്രമം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജീവിതത്തി�ല േക്ലശങ്ങളും നശ്വരതയും ഒരിക്കലും ആ ജീവിതരതിയിൽനിന്ന് അേദ്ദഹ�ത്ത

പിൻവലിക്കുന്നുമില്ല.

�വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ കവിതയു�ട സവിേശഷതകൾ ഒരളേവാളം അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യ

ക്തിജീവിതത്തി�ന്റയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളു�ടയും സംഭാവനയാണ്. താൻ കവിയായതും

കവിത എഴുതുന്നതും മനുഷ്യനുേവണ്ടിയാ�ണന്നു പറയുന്ന �വണ്ണിക്കുളം സമൂഹത്തിലും ജീവി

തത്തിലും നിന്നു ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങ�ള സ്വാംശീകരിക്കുകയും ആത്മനിഷ്ഠതയു�ട ഊഷ്മളത

േയാ�ട ആവിഷ്കരിക്കുകയും �ചയ്തു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിശു കവിതകളിലും ഇത് �തളിഞ്ഞുകാ

ണാം.

ബാല്യഭാവങ്ങളു�ടആവിഷ്കരണത്തിൽഅതീവ തല്പരനായിരുന്നു �വണ്ണിക്കുളം. ടാേഗാ

റി�ന്റ ബാലകവിതകൾ മലയാളത്തി�ല കാല്പനികകവിക�ള ഗാഢമായി സ്വധീനിച്ചിരുന്നു.

പലേപ്പാഴും ബാല്യത്തി�ന്റ കവിത�യക്കുറിച്ച് പറയുേമ്പാൾ വള്ളേത്താളാണ് പരാമർശിക്ക

�പ്പടാറുള്ളത്. അമിതമായ ആദർശവത്കരണം �കാണ്ട് ബാല്യത്തിന് ദിവ്യത്വത്തി�ന്റ പരി

േവഷം നല്കുകയായിരുന്നു ബാലാമണിയമ്മ �ചയ്തത്. �വകാരിക�മന്നതിേനക്കാൾ ആശ

യവാദപരവും �ധഷണികവുമാണ് അവരു�ട സമീപനം. എന്നാൽ ആത്മനിഷ്ഠത നല്കുന്ന

ആർദ്രതയും വികാരതീവ്രതയും �വണ്ണിക്കുളം കവിതകളിലാണ് ഏ�റഅനുഭവ�പ്പടുന്നത്. ഹൃ

ദ്യമായ ഒ�രാഴിയാബാധ എേന്നാണം ബാല്യം �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ പ്രതിഭ�യ അലട്ടുകയും

�ചയ്തു.

മനുഷ്യജീവിതത്തി�ല ഏറ്റവും മേനാഹരമായ അവസ്ഥയാണ് �ശശവം. അത് പി

ന്നിട്ടതിനുേശഷം തിരിഞ്ഞുേനാക്കി �നടുവീർപ്പിടാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. ലഭിച്ച േസ്നഹവാത്സ

ല്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച സുഖവു�മല്ലാം ആ നഷ്ടേബാധത്തി�ന്റ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

“അല്ലലറ്റതും ഉത്സാഹം നിറഞ്ഞതും േസ്നഹം �കാണ്ട് പരിേപാഷിതവുമായ കുട്ടിക്കാലം മനു

ഷ്യൻഅറിയുന്നഒേര�യാരുനല്ലകാലമാ�ണന്നുപറയാം. തന്നിലും മറ്റുള്ളവരിലും നന്മ മാത്രം

അനുഭവ�പ്പടുന്ന കാലം ഒരു പറുദീസയായി മനുഷ്യർ ഓർമ്മിക്കുന്നു”3 എന്നഹൃദയകുമാരിയു

�ട വാക്കുകൾ ഇതു ത�ന്നയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രശാന്തതയിൽ അനുസ്മരിക്ക�പ്പടുന്ന

വികാരങ്ങളു�ട ആവിഷ്കാരമാണ് കവിത4 എന്ന നിർവചനത്തിൽ അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങളു

�ട പിന്നീടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഈ വികാരങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ മനസ്സിൽ

സേന്താഷവും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ തീവ്രമായ നഷ്ടേബാധവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. നഷ്ട�പ്പട്ടു

േപായതി�ന ക�ണ്ടത്താൻ നടത്തുന്നഈ ശ്രമം ഒരു കാല്പനികപ്രവണതയാണ്. �വണ്ണി

ക്കുളവും നഷ്ടബാല്യ�ത്തക്കുറിേച്ചാർത്ത് വിഷാദിക്കുന്ന കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ബാല്യേമ,

�താഴുന്നുഞാൻ’, ‘ബാല്യത്തിേലക്ക് ’ എന്നീ കവിതകൾ ഇതിനുദാഹരണം. സ്വന്തം ബാല്യം

സ്വർഗ്ഗതുല്യമായി കാണുന്ന കവി ഏ�തങ്കിലും വരത്തി�ന്റ സഹായത്താൽ പഴയതുേപാ�ല

3 ഹൃദയകുമാരി, കാല്പനികത, പുറം. 27.
4 വില്യം േവർഡ്സ് �വർത്ത്, പ്രിേഫയ്സ് ടു ലിറിക്കൽബാലാഡ്സ്, േപജ്- 165.
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കുട്ടിയാകാൻ കഴി�ഞ്ഞങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അതിന് അേദ്ദഹ�ത്ത േപ്രരിപ്പിക്കുന്നത്

കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാൾ താൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ത�ന്നയാണ്. അവ ഹൃദയസ്പർ

ശിയായി അേദ്ദഹം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജീവിതപ്രഭാതത്തിൽ എന്തും മധുരാർദ്രമായാണ്

അനുഭവ�പ്പടുന്നത്. ഓേരാ കുട്ടിയിലും

“ആ�രയും കൂസീടാത്ത ഭാവവും, മൃദുസ്മിത-

ധാരയാൽ വശീകൃതേലാകമാം വദനവും

ഇച്ഛേപാൽ ചാഞ്ചാടുവാൻസന്നദ്ധമാകും �മയ്യും

�കാച്ചുപാവ�യ�കാണ്ടും സംതൃപ്തിേനടും കണ്ണും” (ബാല്യേമ, �താഴുന്നുഞാൻ)

ക�ണ്ടത്തുന്ന കവി, ഇവ�യല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ കുട്ടികൾ ‘സത്യമാകുന്ന’ �പാന്നമ്പല

ത്തി�ല പ്രദീപങ്ങൾ ത�ന്നയാ�ണന്നു പറയുേമ്പാൾ സ്വന്തം ബാല്യത്തിേലക്ക് ഒരുമടങ്ങി

േപ്പാക്ക് നടത്തുകയാണ്. താരുണ്യമാകുന്ന പട്ടുവസ്ത്രം ത�ന്റ േമനിക്ക് ഭാരമായി കരുതുന്ന

കവി, �ശശവമാകുന്ന �കാച്ചുമുണ്ടൂടുത്ത് പിച്ച�വച്ച് നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിക

ച്ചും കാല്പനികമായ ഗൃഹാതുരത്വമാണ് ഇത്.

�ശശവ�ത്ത അമിതമായി ആദർശവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ പലേപ്പാഴും കവി

യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്ന് അകന്നുേപാകുന്നതായി കാണാം.

“ഇല്ല രാഗ,മില്ലതാപ,മില്ലസൂയ, �തല്ലുമത്ര

നല്ല കാലമായിരുന്നു നയിച്ചതന്നാൾ” (ബാല്യത്തിേലക്ക്)

യൗവനംആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ന ‘മുഗ്ദ്ധാഭമാമുഷസ്സന്ധ്യാവിലാസ�ത്ത വിട്ട് മധ്യാഹ്ന

�ത്തപ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മന്ദനാ’യാണ് �വണ്ണിക്കുളം കണക്കാക്കുന്നത്. സുഖദുഃഖസമ്മിശ്രമായ

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇത് പലേപ്പാഴും ശരിയാകണ�മന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യത്തിലും േരാഗദുരിതത്തി

ലുംഅക�പ്പട്ടുേപായ�ശശവ�ത്തഭീതിേയാ�ട േനാക്കിക്കാണുന്നആളുകളുംസമൂഹത്തിൽ

ധാരാളമുണ്ട്. എങ്കിലും മനഃേക്ലശമറിയാ�ത സുഖാമൃതം നുകരണ�മങ്കിൽ വീണ്ടും ബാല്യത്തി

േലക്ക് തിരി�ച്ചത്തിേയ തീരൂഎന്ന് തീവ്രമായുംആത്മാർത്ഥമായും �വണ്ണിക്കുളംആഗ്രഹിക്കു

േമ്പാൾഅനുവാചകനും മറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരാത്തത് ത�ന്റഅനുഭവങ്ങ�ളആത്മനിഷ്ഠ

മായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു �കാണ്ടാണ്. �ശശവേത്താടുള്ളഈഅഭിനിേവശം കാരണം,

“മാമകതാരുണ്യമിന്നു�കവരിച്ചിട്ടാത്മബാല്യ-

േമാമനക്കുഞ്ഞുങ്ങളിലാ�രനിക്കു നല്കും?” (ബാല്യത്തിേലക്ക്)

“ഒട്ടിടേയ്ക്കേതാ വരം �കാണ്ടിവൻ പേണ്ടേപ്പാ�ല

കുട്ടിയായിരു�ന്നങ്കിൽ!–ഇന്നുഞാനാശിക്കുന്നു” (ബാല്യേമ, �താഴുന്നുഞാൻ)

എന്നുകൂടി കവി ആഗ്രഹിച്ചുേപാകുന്നു.

മനുഷ്യനുലഭിച്ചഏറ്റവുംഅമൂല്യമായസിദ്ധിയാണ് ചിരിക്കാനുള്ളകഴിവ്. അത് ഒരു �കാ

ച്ചുകുട്ടിയു�ട ചിരിയാകുേമ്പാൾ മറ്റുള്ളവ�ര ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയായി

മാറുന്നു. “േലാകത്തിൽനിസ്വാർത്ഥമായസുഖാനുഭൂതികൾഏ�തല്ലാ�മന്ന് അരനിമിഷ�മങ്കി

ലും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളആരുംസമ്മതിക്കും ഒരു �കാച്ചുകുഞ്ഞി�ന്റ പുഞ്ചിരി കാണുേമ്പാഴുള്ളഹൃദയ
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വികാസം അതി�ലാന്നാ�ണന്ന്”5 �കാച്ചുകുട്ടിയു�ട ചിരിയിൽ പ്രകൃതിയി�ല േകവലസൗന്ദ

ര്യത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനം വള്ളേത്താൾ ദർശിക്കുേമ്പാൾ6 �വണ്ണിക്കുളമാവ�ട്ട

“േപാരു,�മനിക്കാ മൃദുേസ്മരേമ�താരു

കൂരിരുട്ടത്തും �വളിച്ചം വിതയ്ക്കുവാൻ” (ജീവിതാനന്ദം)

എന്നതിരിച്ചറിവിേല�ക്കത്തുന്നു. യാതനകൾനിറഞ്ഞഈേലാകയാത്രയിൽ ത�ന്ന മുേന്നാ

ട്ടു നയിക്കാൻ കുഞ്ഞി�ന്റ പുഞ്ചിരി ഒന്നുമാത്രം മതി എന്നു വിശ്വസിച്ച കവിയാണ് അേദ്ദഹം.

കുഞ്ഞുങ്ങളു�ട �കാഞ്ചലും അവ്യക്തമായ ജല്പനങ്ങളും എല്ലാം �വണ്ണിക്കുളം സൂക്ഷ്മമായി

നിരീക്ഷിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളു�ട വർണ്ണശുദ്ധിയില്ലാത്ത �ചാല്ലിൽേപാ

ലും വള്ളേത്താൾഅസൂയ�പ്പടുന്നു.7

ഇടേശ്ശരി ‘നാനാജഗന്മേനാരമ്യഭാഷ’ എന്നും ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ‘വിശ്വസുന്ദരഭാഷ’8

എന്നും വിേശഷിപ്പിച്ച ശിശുക്കളു�ട ഭാഷ, �വണ്ണിക്കുളത്തിന് സ്വർഗ്ഗീയഭാഷ’ ആണ്. മാ

ത്രമല്ല,

“േത�നാലിക്കുമിശ്ശബ്ദങ്ങളില്ല ഹാ!

ഞാനുരുക്കഴിച്ച േകാശങ്ങളിൽ” (ഉേന്മഷനാളം)

എന്നും കാളിദാസഗീരിേനക്കാൾ മഹത്വേമറിയതാണ് അ�തന്ന് വാഴ്ത്തുകയും �ചയ്യുന്നു.

നിലവിലുള്ള ജീവിതേത്താടുള്ളഅതൃപ്തി കാല്പനികകവികളു�ട പ്രേത്യകതയാണ്. മുതിർ

ന്നവർ ശിശുക്കളാകാനും ശിശുക്കൾ മുതിർന്നവർ ആകാനും ആഗ്രഹിക്കുക സ്വാഭാവികം. മു

തിർന്നവരു�ട പ്രവൃർത്തികൾ അനുകരിച്ച് ശിശുക്കൾ തങ്ങളു�ട അഭിലാഷസാഫല്യം േനടി

�യടുക്കുന്നു. പുത്ര�ന്റഈവിധമുള്ള �ചയ്തികളിലൂ�ട ത�ന്നത്ത�ന്ന േനാക്കി കാണുന്ന കവി

യാണ് വിദ്യാങ്കുരം, ബാലകൗതുകം എന്നീ കവിതകളിലുള്ളത്.

5 എം. ലീലാവതി, അമൃതവിദ്യ, പുറം. 32.
6 “ഹാ! കള്ള�വള്ളച്ചിരിയാൽ നിറഞ്ഞ

േലാകത്തിൻ നമ്മൾക്കുസമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ

ആക്രമനി�ഷ്കതവമായിക്കിടാവാൽ

ത്തൂക�പ്പടും പുഞ്ചിരി�യാന്നുമാത്രം”

വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ, സാന്താനസൗഖ്യം

(സാഹിത്യ മഞ്ജരി - ഒന്നാം ഭാഗം), പുറം. 30.
7 “വർണ്ണശുദ്ധാദിഗുണങ്ങ�ളന്തി-

ന്നീ? വത്സർ തൻ ജല്പന�മത്ര രമ്യം?

ഹാ, വശ്യവാക്കാം കവിതൻ കൃതിക്കു-

മീ വണ്ണമുേണ്ടാ ഹൃദയംഗമത്വം?”

യഭ്യസിച്ചേപ്പാൾ ത�ന്ന

ഞാനേയ്യാ, മറന്നുേപായ്

വിശ്വസുന്ദരഭാഷ”

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ഓടക്കുഴൽ, �ശശവം, ഗീതകം 3, പുറം. 139.
8 ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ഓടക്കുഴൽ, �ശശവം, ഗീതകം 3, പുറം. 139.
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കുട്ടികളു�ട അകൃത്രിമ േചഷ്ടകളും ലീലാവിേനാദങ്ങളും ‘സന്താനസൗഖ്യം’ എന്ന കവിത

യിൽ വള്ളേത്താൾ സസൂക്ഷ്മം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.9 അദ്ധ്യാപകേവഷം�കട്ടി, പിതാവി�ന്റ വീ

ട്ടിലും സ്കൂളിലുമുള്ള പ്രവൃർത്തികൾ പുത്രൻ അനുകരിക്കുന്നു. കവികർമ്മത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ടിരിക്കു

േമ്പാൾ േപാലും പുത്ര�ന്റ �ചയ്തികളിൽആഹ്ലാദം ക�ണ്ടത്തുന്നപിതാവി�ന ‘ബാലകൗതുകം’

എന്ന കവിതയിൽ കാണാം. അവൻ കഴുത്തിൽ �കട്ടിപ്പിടിച്ചേപ്പാൾ പനിനീർപൂവിതൾ �കാ

ണ്ടു തീർത്ത ഒരു മാലഅണിഞ്ഞതുേപാ�ലഅനുഭവ�പ്പടുന്നതായി അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ഇവി

�ട�യല്ലാംആത്മനിഷ്ഠതഏറി നിൽക്കുകയാണ്. പുത്ര�ന്റ �ചയ്തികളാക�ട്ട,

“കുതുകമാർ�ന്നാരു പത്ര�മടുത്തു�കാ-

ണ്ടതു നിവിർത്തു മനസ്സിലാക്കും വിധം,

ചില�പാഴു�താരു ചാരുകസാലയി-

ലലഘുഗൗരവം പൂണ്ടുകിടന്നിടും.

അനുജനമ്മ�യക്കാണാഞ്ഞു േകഴുേമ്പാ-

ഴരികിേലാമന�ക്ക �ഞാടി�ച്ചത്തിടും

ഉഷസി, ദന്തസുസംസ്കാരേവളയി-

ലുപഹസിക്കയാ�ണന്നു േതാന്നുംവിധം

ഇടതു�കവിരൽ �കാണ്ടു പൽേതച്ചിട്ടു-

മിടയി�ടത്തുപ്പൂ�മാപ്പത്തി�നാപ്പേമ;

അരികിലുണ്ണാനിരുത്തിയാൽ േചാ�റടു-

ത്തുരുളയാക്കി�യൻ േനർക്കവൻ നീട്ടിടും

അതു വിഴുേങ്ങണ്ടരീതി കാട്ടീടുവാ-

നതുലിേതാത്സവം ‘അം’ വച്ചു നിന്നിടും” (ബാലകൗതുകം)

പുത്ര�ന്റപ്രവൃത്തികളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അതിലൂ�ട കവി ത�ന്നത്ത�ന്നകാണുകയാ

ണിവി�ട.

ത�ന്റ ചുറ്റുംകാണുന്നഎന്തും �വണ്ണിക്കുളം കവിതയ്ക്ക് വിഷയമാക്കി. സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ

മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരു�ട വികാരങ്ങ�ള തേന്റതാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനും അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു.

അവയി�ലല്ലാം തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താനും അേദ്ദഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുഭവി

ച്ചറിയുന്ന വികാരവും സങ്കല്പത്തിലൂ�ട അനുഭവിക്കുന്ന വികാരവും രണ്ടാ�ണങ്കിലും പ്രതിഭാ

ധനനായ കവിക്ക് അപൂർവ വസ്തുനിർമ്മാണക്ഷമമായ പ്രജ്ഞ�കാണ്ട് അവ�യ ഹൃദ്യമായി

ആവിഷ്കരിക്കാനാവും എന്നതിന് �തളിവാണ് അമ്മയു�ട കാഴ്ചപ്പാടിൽനിന്നു�കാണ്ട് �വണ്ണി

ക്കുളം രചിച്ചിട്ടുളള മാതൃഹൃദയം, മാനസപുത്രി എന്നീ കവിതകൾ.

തികച്ചും സ്വപ്നദർശനത്തി�ന്റ രൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ‘മാനസപുത്രി’.

യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ േനടാനാവാത്തത് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് തൃപ്തിയടയുന്ന മനുഷ്യസ്വഭാ

വം ഇവി�ട കാണാം. ഭ്രമാത്മകകല്പനകളും അലങ്കാരങ്ങളും ആ സ്വപ്നത്തിന് മിഴിേവകുന്നു.

അമ്മയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയു�ട കിനാവുക�ളയാണ് ‘മാനസപുത്രി’ എന്ന

9 വളളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ, സാഹിത്യമഞ്ജരി ഒന്നാംഭാഗം, ‘സന്താനസൗഖ്യം’, പുറം. 30.



31. ആർദ്രതയും വികാരതീവ്രതയും �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ ശിശുകവിതകളിൽ 245

കവിതയിൽ കാണുന്നത്. ഒരു അമ്മയു�ട ചിന്തകൾ തികച്ചും വികാരഭരിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കാൻ �വണ്ണിക്കുളത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തനിക്കു കിട്ടാത്ത ഒന്നി�ന സ്വപ്നത്തിലൂ�ട േനടാൻ

ശ്രമിക്കുന്ന കാല്പനികകവിമനസ്സാണ് ഇവി�ട �തളിയുന്നത്. ത�ന്റ ജീവിതപുണ്യമായി കു

ട്ടി�യ കാണുന്ന അമ്മ കുട്ടിയു�ട േതങ്ങലിൽ കിന്നരേലാക�ത്ത സംഗീതവും �കകാൽ

കുടയലിൽ സ്വർഗ്ഗീയലാസ്യഭാവവും ദർശിക്കുേമ്പാൾ കവി സ്വയം ഒരു അമ്മയായി മാറുക

യാണ്. കുഞ്ഞി�ന കൂട്ടുകാരികൾ ലാളിക്കുേമ്പാൾ അതി�ന്റ പൂവുേപാലുള്ള േമനി േനാവിേല്ല

എന്ന അമ്മയു�ട ചിന്ത അേത �വകാരികതീവ്രതേയാ�ട ത�ന്ന കവി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

കാവ്യാവസാനം വ�ര അമ്മേയാ�ടാപ്പംആഹ്ലാദിക്കുന്ന വായനക്കാരൻ.

“സന്ധ്യേപാൽ േശാഭി�ച്ചാര�ക്കാച്ചു കു�ഞ്ഞാരു

വന്ധ്യതൻ �പാൻകിനാവായിരുന്നു” (മാനസപുത്രി)

എന്നഅവസാനവരികളിേല�ക്കത്തുേമ്പാൾ �ഞട്ടിേപ്പാ�യന്നുവരും.

തികച്ചും ആത്മനിഷ്ഠമായ േടാണിൽ അമ്മയു�ട സ്വപ്നങ്ങൾഅവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച

തു�കാണ്ടാണ്ഈകവിത ഹൃദ്യമായി അനുഭവ�പ്പടുന്നത്. തികഞ്ഞആത്മാർത്ഥത�ന്നയാ

ണ്ഈകവിതയു�ട വിജയത്തിന് ആസ്പദം എന്നുപറയാം.

ശിശുക്കളു�ട �കാഞ്ചലും കുസൃതിയുംആരിലുംസേന്താഷം ജനിപ്പിക്കും. അമ്മയും മക്കളും

തമ്മിലുള്ളബന്ധമാണ് ജീവിതത്തി�ല ഏറ്റവും ദൃഢകരമായ ബന്ധം. മക്ക�ള കാണുേമ്പാൾ

ഏതു കഠിനദുഃഖവും മനുഷ്യൻ മറക്കുന്നത് അതു�കാണ്ടുത�ന്ന. അങ്ങ�നയുള്ള ശിശുക്ക�ള

നഷ്ട�പ്പട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ ഓർക്കാൻകൂടി കഴിയുന്നതല്ല. ‘മാതൃഹൃദയം’ എന്ന കവിതയിൽ

അത്തരം ഒരുസംഭവമാണ് �വണ്ണിക്കുളം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അമ്പാടിയിൽനിന്ന്

േപായിക്കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമുള്ളയേശാദയു�ടഅവസ്ഥവിവരിക്കുന്നഈകവിതയിൽ പുരാ

ണകഥാപാത്രങ്ങൾക്കുേപാലും മനുഷ്യസാധാരണമായ വികാരവിചാരങ്ങൾ നല്കിയിരിക്കുന്നു.

“എരികന�ലാളി മാഞ്ഞു�പാേയ്പാകയാ-

ലിരുളിലമ്പാടി മുങ്ങുന്ന േവളയിൽ” (മാതൃഹൃദയം)

എന്നകവിതയു�ടതുടക്കംത�ന്നഒേരസമയംഅമ്പാടിയുംഅേതാ�ടാപ്പംഅമ്മയുംഇരുളിൽ

മുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വായനക്കാരിലുണ്ടാക്കുന്നു. ത�ന്റ പുണ്യമായ, ആനന്ദത്തിനിരിപ്പിടമായ

പുത്ര�ന േതടുന്ന മാതാവിേനാ�ടാപ്പം അനുവാചകനും അലയുകയാണ്. അവ�ന ശുശ്രൂഷി

ക്കാൻ �വമ്പുന്ന മാതാവി�ന്റ ചിന്തകൾ അത്യന്തം ഹൃദയസ്പർശിയാണ്. ത�ന്റ മകൻ േപാ

യതി�ല ദുഃഖം തന്നിൽമാത്രം ഒതുങ്ങുന്നത�ല്ലന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ അമ്മ േലാകത്തി�ല

അമ്മമാരു�ട പ്രതിനിധിയായി മാറുന്നു. അമ്മയു�ട വികാരവിചാരങ്ങൾ ഭാവതീവ്രതേയാ�ട

ഇവി�ട വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.

അമ്മയില്ലാത്തഒരുകുട്ടിയു�ട ദുഃഖം കുട്ടിയു�ട കാഴ്ചപ്പാടിൽഅവതരിപ്പിക്കാനാണ് ‘ഗംഗ’

എന്ന കവിതയിൽ �വണ്ണിക്കുളം ശ്രമിക്കുന്നത്. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന്റ ‘അമ്മ�യവി�ട’ എന്ന

കവിതയിലും ഇേത ഭാവം കാണാം.10

10 “എവി�ട�യവി�ടയമ്മയച്ഛ�നേന്താ
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“അമ്മ�യങ്ങമ്മ�യ�ങ്ങ�ന്നാരുൽക്കണ്ഠയാ-

ണമ്മണി�പ്പതലിന്നസ്വാസ്ഥ്യ�മേപ്പാഴും” (ഗംഗ)

എന്ന കവിതയു�ട തുടക്കംത�ന്ന വായനക്കാരനിൽ അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കും. അമ്മയുണ്ടാ

യിരു�ന്നങ്കിൽ തനിക്ക് മുടിേകാതി മിനുക്കി പൂചൂടിത്തരുമായിരുന്നു, തനിക്ക് പട്ടുവസ്ത്രം തുന്നി

ത്തരുമായിരുന്നു,എന്നിങ്ങ�നയുള്ളഗംഗയു�ടസങ്കല്പേലാകത്തിൽഅനുവാചകനുംസഞ്ചരി

ക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഏതാദൃശമായ വികാരങ്ങൾഏതു വ്യക്തിയിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു�കാ

ണ്ടാണ്. അവ�യ ഉണർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാനും നിഷ്കളങ്കമായ ഗംഗയു�ട ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുേച

രാനും വായനക്കാരനു കഴിയുമാറ് കവി ത�ന്റ കഥാപാത്രവുമായി തന്മയീഭവിക്കുകയും അനുഭ

വത്തിന് ആത്മനിഷ്ഠതയു�ട മാനം നല്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റ തൂ

ലികയ്ക്കുള്ള കഴിവ് ഒന്നുേവ�റ ത�ന്നയാണ്. ഉേന്മഷനാളം, ബാലകൗതുകം, വിദ്യാങ്കുരം, നാദ

പീയൂഷം എന്നീ കവിതകളി�ലാ�ക്ക പുത്ര�ന്റ േചഷ്ടകൾ കണ്ടാസ്വദിക്കുന്ന പിതാവാണുള്ള

ത്. പിതാ�വന്ന ‘മഹാപ്രപഞ്ച’ത്തി�ന്റ തുടർച്ച എന്നവണ്ണമാണ് ഈ കവിതകളിൽ ശിശു

അവതരിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. ത�ന്റവ്യക്തിത്വത്തി�ന്റത�ന്നഒരു�ചറുപതിപ്പായിട്ടാണ്കുട്ടി�യ

ഇവി�ട�യാ�ക്കആഖ്യാതാവായപിതാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കവിതയ്ക്ക്ആത്മനിഷ്ഠസ്വഭാവം

നല്കുന്നപ്രബലമായഅനുഭവമാണിത്.

ഈ കവിതകളി�ലല്ലാം പിതാവ് പുത്ര�ന കാണുന്നത്, പുത്ര�ന്റ േചഷ്ടകൾ അനുഭവി

ക്കുന്നത് തികച്ചും �വയക്തികമായാണ്. ത�ന്റ ജന്മസാഫല്യമൂർത്തിയായും പ്രാണ നിേക്ഷ

പമായും കുട്ടി�യ തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള �ജവമായ ബന്ധമാണ്

�വളിവാകുന്നത്. എൻ.എൻ. കക്കാട് ത�ന്റ ‘തീർത്ഥാടനം’ എന്ന കവിതയിൽ സമാനമായ

കാഴ്ചപ്പാട്അവതരിപ്പിക്കുന്നതിവി�ടഓർക്കാം.11 ആകാശത്തിൽനിന്നുഭൂമിയിേലക്കുവീണുമി

ന്നിത്തിളങ്ങുന്നഒരു�വള്ളിനക്ഷത്രമാണ്അവൻഎന്ന് �വണ്ണിക്കുളം വിഭാവനം �ചയ്യുന്നു. പൂ

വിതൾേപാലുള്ളഅവ�ന്റചുംബനംഏല്ക്കുേമ്പാൾ,അവ�ന്റപുഞ്ചിരി കാണുേമ്പാൾസ്വർഗ്ഗീയാ

നുഭൂതിആണ് പിതാവിനു ലഭിക്കുന്നത്. വള്ളേത്താൾ ‘നരർക്കുനാനാസുഖസംഗ്രഹംസുതൻ’

എന്നു പറയുേമ്പാൾ അർത്ഥമാക്കുന്നതും ഇതു ത�ന്ന.12 ഇവി�ട�യല്ലാം ഒരു പിതാവിനുണ്ടാ

കവിൾ കഴുകുന്നിതു കണ്ണുനീരിനാേല?”

ജി.ശങ്കരക്കുറിപ്പ്, ഓടക്കുഴൽ, ‘അമ്മ�യവി�ട’ പുറം. 55.
11 “ആത്മാ�വ പുത്ര നാമാസി

സജീവ ശരദശ്ശതം”.

എൻ.എൻ. കക്കാട്, തീർത്ഥാടനം, പുറം. 29.

�ശശവമാകുന്ന തീർത്ഥം അേന്വഷിച്ചലയുന്ന തീർത്ഥാടക�നയാണ് തീർത്ഥാടനം എന്ന കവിതയിൽ കാണാ

നാവുക. അവസാനംആഅേന്വഷണംഎത്തി നിൽക്കുന്നത് ത�ന്റ പുത്രനിൽ ത�ന്നയാണ്.
12 “നിരന്തരം വീടിനു �നവിളക്കു, �മ-

�യ്ക്കാരദ്ഭുത�പ്പാൽക്കിഴി കണ്ണിനുത്സവം

ഉരസ്ഥലത്തിനു മണണിപ്പതക്കമീ-

നരർക്കു നാനാസുഖസംഗ്രഹം സുതൻ”

വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ- സാഹിത്യമഞ്ജരി

ഒന്നാംഭാഗം - സന്താനസൗഖ്യം - പുറം - 32.
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കുന്നഅനുഭവങ്ങ�ളആത്മനിഷ്ഠമായി, ആദർശാത്മകമായി കവി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.

പുത്ര�ന്റ േകാപഭാവം കാണുേമ്പാൾ-

“എൻ തനൂജ�ന്റ േമാദഭാവത്തിലും

ഹന്ത! തൽേക്കാപനാട്യേമ സുന്ദരം

ഇഷ്ട�മാക്കാ�ത വന്നാൽ കളിപ്പാട്ട-

മി�ട്ടറിഞ്ഞുകലമ്പുമാറുണ്ടവൻ

അ�പ്പാേഴാമൽമുഖ�ത്താന്നു േനാക്കിയാ-

ലച്ഛനാകുവാനാരുമിച്ഛിച്ചു േപാം” (ഉേന്മഷനാളം)

എന്നാണുകവിയു�ട വാദം. പിതാവാകുന്നതി�ന്റ ധന്യതയാണിവി�ട �വളി�പ്പടുന്നത്.

പുത്ര�ന്റ ഭാവം പിതാവിലുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ അവസ്ഥയും ഇതുത�ന്നയാ

ണ്. പിതൃത്വത്തി�ന്റആദർശവത്കരണവും ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്.

ശിശുവി�നയും ശിശുവി�ന്റ ചുറ്റുപാടുക�ളയും സ്വർഗ്ഗീയമായി കാണുന്ന കാല്പനികകവി

ചുറ്റുപാടുകളുമായി താദാത്മ്യംപ്രാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവ�ന്റ േലാക�ത്ത ആവിഷ്കരിക്കാൻ

ശ്രമിക്കുന്നു. �റാമാന്റിക് കവിയു�ട സർഗ്ഗ�ചതന്യത്താൽ പ്രകൃതി അേന്നവ�ര അറിയാതി

രുന്നജീവനും�ചതന്യവും േനടി�യടുത്തു. അേതാ�ട ശിശുആ േലാകത്തി�ന്റ ഭാഗമായി മാ

റുകയും അവർ ഒേരഭാഷ സംസാരിക്കുകയും കളിക്കൂട്ടുകാരായി രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കു�വയ്ക്കുകയും

ഒ�ക്ക �ചയ്യുന്നത്ഈകാല്പനികമേനാഭാവത്തി�ന്റഫലമായാണ്. ഇങ്ങ�നപ്രകൃതിയുമായി

ലയിച്ചു േചരുന്ന കുട്ടി�യയാണ് ‘ബാലകാവ്യം’, ‘ഓമന�യ ചുംബിച്ചു�കാണ്ട് ’, ‘ഒരു താരാട്ട് ’

എന്നീ കവിതകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വള്ളേത്താളും ഉള്ളൂരും ജി.യും ബാലാമണിയമ്മ

യും ഇത്തരം ചില കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാല�ത്ത ഒരു സാമാന്യപ്രവണതയായി

അതി�ന മനസ്സിലാക്കാൻസാധിേച്ചക്കും. എങ്കിലും �വണ്ണിക്കുളത്തി�ന്റകവിതകളിലാണ് ഭാ

വതീവ്രതഅനുഭവ�പ്പടുന്നത്.

പ്രകൃതിയി�ല ഓേരാ കാഴ്ചയും കാണുന്ന കവി അതി�ലല്ലാം പ്രകൃതി കുട്ടിക്ക് ഒരുക്കുന്ന

കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ ക�ണ്ടത്തുന്നു. പ്രകൃതി കുട്ടിയു�ട കളിേത്താഴനായി മാറുകയാണ്. ‘ഒരു താ

രാട്ട് ’ എന്ന കവിതയിൽ കണ്ണുംപൂട്ടി ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്കു മുമ്പിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചകളുേട

തായ ഒരു േലാകം തുറന്നുകാട്ടുന്ന കവി�യ കാണാം. നല്ക്കുളിേരകാനായി മുന്നിൽ വന്ന് �ത

ന്നൽ ഇക്കിളിയിടും, അേപ്പാൾ വിണ്ണിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിനക്ഷത്രം ചിരിക്കും, മാവിന്റ ചില്ലയിൽ

അണ്ണാൻ പഞ്ചാരമാമ്പഴമുണ്ണാൻ എത്തും, രാക്കിളി ഉച്ചത്തിൽ പാടും, പൂക്കൾ നിരന്നുനിന്ന്

ആടും, താമര�പ്പായ്കയിൽ തങ്ങുന്നനീലവണ്ടുകൾ വട്ടംകറങ്ങും, അമ്പിളി ഒരു പമ്പരംേപാ�ല

നിന്നു തിളങ്ങും എന്നു മാത്രമല്ല, പിേറ്റന്ന് കാലത്ത് അവൻ ഉണരുേമ്പാൾഅവ�ന്റ കവിൾച്ചു

വപ്പുേപാ�ലകിഴക്ക് ഒരുകുങ്കുമേശാഭകാണാനാവുംഎന്നുപറയുേമ്പാൾകുട്ടിയിൽപ്രകൃതി�യ

ത്ത�ന്ന ദർശിക്കുകയാണ് കവി �ചയ്യുന്നത്. വള്ളേത്താളി�ന്റ ‘ഒരുറക്കുപാട്ട് ’ എന്ന കവിത

യിൽ മാതാവ് ത�ന്റഓമനക്കുട്ടനിൽപ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യം മുഴുവൻകാണുന്നതിനുതുല്യമാണിത്.
13

13 “ഈ മുഗ്ധ�ത്തന്നേലറ്റങ്ങിങ്ങു ചിന്നിയ



248 �ചങ്ങഴി 1:1, ജനുവരി–ജൂൺ 2019

ഭാവഗീതം ആസ്വാദക�ന സംബന്ധിച്ചും ആത്മകഥാപരമാണ്. തനിക്കനുഭവ�പ്പട്ട കാ

ര്യങ്ങൾ കവി ആത്മനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന വായക്കാരനും

കവിയു�ട മാനസികാവസ്ഥയിേലക്ക് ഉയരുന്നു. അേപ്പാഴാണ്ആസ്വാദനം പൂർണ്ണമാകുന്നത്.

ഗാർഹസ്ഥ്യത്തി�ന്റ മഹത്വം പലേപ്പാഴും എടുത്തുകാട്ടുന്ന വള്ളേത്താളും ശിശുവി�നആദർശ

വത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ �വണ്ണിക്കുളം പലചുവട് മുന്നിലാണ്.

“ഓമനക്കുഞ്ഞി�ന്റയാദ്യ�ത്ത േരാദന-

േമാേരാ പിതാവിന്നുേമാങ്കാരമാവണം.” (പുണ്യാങ്കുരം)

എന്നു വിശ്വസിച്ച കവിയാണ് �വണ്ണിക്കുളം. മന്ദാരമാമര�ക്കാമ്പുവിട്ട് ഊഴി�യ സുന്ദരമാക്കു

ന്ന േകാരകം, ഇന്ന�ലക്കൂടി വിണ്ണി�ന്റ വക്കത്തുനിന്നു തിളങ്ങിയ താരകം, ഭംഗിേയറിയ രാഗ

വാരിരാശിയിൽ മുങ്ങി�യടുത്ത മുക്താഫലം എന്നിങ്ങ�ന കുട്ടിക്ക് നിരവധി വിേശഷണങ്ങൾ

കവി നല്കുന്നുമുണ്ട്. പുത്രനാകുന്ന ഐശ്വര്യേതജാംശ�ത്ത തന്നിേലക്കാവാഹിച്ച് ഒടുവിലത്

താൻ ത�ന്നയായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ബാലാമണിയമ്മയും (േവണുേഗാപാലൻ), എൻ.എൻ.

കക്കാടും (തീർത്ഥാടനം) ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുത�ന്നയാണ്.

“കണ്ണാടിയിൽേപ്പാ�ല�യ�ന്നഞാൻ�പതലാ

യുണ്ണിയിൽ ദർശിച്ചു േകാൾമയിർ�ക്കാള്ളേമ” (പുണ്യാങ്കുരം)

എന്നു �വണ്ണിക്കുളം പാടുേമ്പാഴും �തളിയുന്നത്. ഇവി�ടയാണ് ആത്മനിഷ്ഠത അതി�ന്റ പര

േകാടിയി�ലത്തുന്നതും ഭാവാത്മകത പുഷ്കലമാകുന്നതും.

കാർമുകിൽ കുന്തള�മാ�ന്നാതുക്കി

കൗമുദി േകാമളപ്പുഞ്ചിരി തഞ്ചും നിൻ-

തൂമുഖത്തമ്മ�യാരുമ്മ�വക്കാം”

വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ, സാഹിത്യമഞ്ജരി

രണ്ടാംഭാഗം- ഒരുറക്കുപാട്ട്, പുറം. 111.
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