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ചരിത്രത്ിന്റെ സൃഷ്ികളും

ജീവിച്ിരുന്നൊലത്പ്	 പരിമിതമായ	 ഒരു	 സുഹൃദപ്	വലയ	
ത്ിനുള്ളിൽ	 മാത്ം	 അറിയകപ്ട്ിരുന്ന	 ഒരു	 വ്യക്ി	

തകറെ	 നിര്യാണത്ിനുഡശഷം	 മൂന്നരപ്തിറ്റാണ്ടു	 െഴിഞ്ഞ
ഡപ്ാൾ	 ഡലാെത്ികറെ	 മുഴുവൻ	 ശ്രദ്ാഡെന്ദ്രമായിത്ീർന്ന	
അത്ഭുതപ്രതിഭാസമായിരുന്നു	ൊൾമാർെപ്	സപ്.	ഡയശുക്ിസ്തുവി
നും	പ്രവാചെനായ	മുഹമ്മദുനബിക്ം	മാത്ഡമ	അതിനു	മുമ്പ്	
ഇത്രത്ികലാരു	അംഗീൊരം	െിട്ിയിട്ടുള്ളൂ.	ൊൾമാർെപ്	സി
നുഡശഷം	 അത്രകമാരംഗീൊരം	 മറ്റാർക്ം	 െിട്ിയിട്ടുമില്ല.	
'നീയുറങ്ങുകമ്ാഴും	 നിൻവാക്റങ്ാതിരിക്ന്നു'കവന്നപ്	 അവ
ൊശകപ്ടാൻ	ഇവർക്	മൂവർക്ം	മാത്ഡമ	െഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു.

ആറുമാസത്ികറെ	ഇടഡവളയിൽ	നൂറപ്,	നൂറ്റമ്തപ്,	ഇരുന്നൂറപ്	
എന്നിങ്കന	 മൂന്നപ്	 വാർഷിൊചരണങ്ൾ	 നടത്ാനിടയാ
ക്ിയതപ്	 ൊൾമാർെപ്	സപ്	എന്ന	 ദാർശനിെകറെ	 ഡപരിലാണപ്.	
ഡസാവിയറ്റപ്	വിപ്ലവത്ികറെ	നൂറാംവാർഷിെവം,	'മൂലധന'ത്ി
കറെ	ഒന്നാം	വാല്യം	പ്രസിദ്ീെരിച്തികറെ	നൂറ്റമ്താം	വാർ
ഷിെവം,	 ൊൾമാർെപ്	സികറെ	 ഇരുന്നൂറാം	 ജന്മവാർഷിെവം	
ആചരിക്കപ്ടുന്നതപ്	 2017 ഒെപ്	ഡടാബർ	 മുതൽ	 2018 കമയപ് 5 
വകരയുള്ള	ൊലയളവിലാണപ്.	ഈ	ദിനാചരണങ്ൾ	യാദൃശ്ി
െമായിട്ാണപ്	 ഒഡര	 ൊലയളവിൽ	 വന്നകതങ്ിലം	 അതികറെ	
പ്രസക്ി	സാർവൊലിെമാണപ്.

തനതുചിന്തക്പെരം	വയ്കാവന്ന	ഒന്നല്ല	 മാർെപ്	സിസകമ
ന്നും	അതപ്	ഒരു	അപഗ്രഥഡനാപാധിയാകണന്നുമാണപ്	പ്രസിദ്	
ഇന്ത്യാചരിത്ൊരനായ	 �ി.�ി.കൊസാംബി	 അഭിപ്രായ
കപ്ട്തപ്.	ഒരു	താഡക്ാൽകൊണ്പ്	പൂട്ാനും	തുറക്ാനും	െഴിയു
ന്നതുഡപാകല,	ഒരു	സപ്	ക്രൂഡ്രൈവർ	കൊണ്പ്	ആണിമുറുക്ാനും	
അഴിക്ാനും	െഴിയുന്നതുഡപാകല	പ്രശപ്	നനിർധാരണത്ിനുള്ള	
സൂത്വാെ്യമാണപ്	മാർെപ്	സിസം.	ഏതുപെരണമായിരുന്നാലം	
അതുപഡയാഗിക്ന്നതിനപ്	 ഡ്വദഗപ്ധ്യം	 ആവശ്യമുള്ളതുഡപാ
കല	 മാർെപ്	സിസം	ഡ്െൊര്യം	 കചയ്യുന്നതിനും	ഡ്വദഗപ്ധ്യം	
ആവശ്യമാണപ്.	 താഡക്ാലം	 സപ്	ക്രൂഡ്രൈവറും	 അവിദഗപ്ധമാ
യി	പ്രഡയാഗിക്ന്നതുകൊണ്പ്	വ്യക്ിഗതമായ	 ദുരന്തം	 മാത്
മാണപ്	സംഭവിക്ാൻ	സാധ്യതകയങ്ിൽ	മാർെപ്	സിസം	അവിദ

ഗപ്ധമായി	ഉപഡയാഗിച്ാൽ	സംഭവിക്ന്നതപ്	സാമൂഹിെമായ	
ദുരന്തമായിരിക്ം;	രക്സാക്ിെകള	സൃഷ്ിക്ലായിരിക്ം.

മാർെപ്	സിസത്ിനപ്	 മൂന്നപ്	 ഉറവിടങ്ളാണപ്	 ഉള്ളകതന്നപ്	
ഏറ്റവം	 വലിയ	 മാർെപ്	സിസ്റായ	 കലനിൻ	 നിരീക്ിച്ിട്ടുണ്പ്.	
കജർമൻ	ദർശനം	 (German	 Ideology),	 	ബ്ിട്ീഷപ്	ക്ാസിക്ൽ	
അർഥശാസ്തം	(British Classical Political Economy)	ഫ്രഞ്പ്	രാഷ്ട്ര
മീമാംസ	എന്നിവയാണവ.	(French	Political	Thought).ഡമൽപ്റ
ഞ്ഞ	 ഉറവിടങ്ളിൽ	 നിന്നും	ഊറിവന്ന	സിദ്ാന്തങ്ളാണപ്	
ഡ്വരുധ്യാധിഷ്ിത	 ഭൗതിെവാദവം	 മിച്മൂല്യസിദ്ാന്തവം	
ചരിത്പരമായ	ഭൗതിെവാദവം	ശാസ്തീയഡസാഷ്യലിസവം.

പ്രപഞ്ത്ികറെ	ഉൽപ്ത്ികയപ്റ്റിയും	പ്രപഞ്	പ്രതിഭാസ
ങ്കളപ്റ്റിയും	ദ്രവ്യത്ികറെ	ഘടനകയയും	പരിണാമകത്പ്റ്റി
യും	മഡറ്റതു	സമൂഹത്ിലകമന്നഡപാകല	യൂഡറാപ്യൻ	സമൂഹത്ി
ലം	 ആശയവാദപരവം	 ഭൗതിെവാദപരവമായ	 രണ്ടുധാര	
െളുണ്ായിരുന്നു.	 ഭാരതീയ	 സമൂഹത്ിൽ	 ആസ്ിെദർശനകമ
ന്നും	 നാസ്ിെദർശനകമന്നും	 രണ്ടു	 ധാരെളുണ്ായിരുന്നതിനു	
സമാനമാണിതപ്.	 യൂഡറാപ്യൻ	 സമൂഹത്ിലാെകട്	 പതിഡനഴും	
പതികനട്ടും	 നൂറ്റാണ്ടുെളിൽ	 അടിസ്ാന	 ശാസ്തത്ിലണ്ായ	
വിൊസവം	അവകയ	 ഉപഡയാഗകപ്ടുത്ികക്ാണ്ടുള്ള	സാഡങ്
തിെവിദ്യയുകട	വളർച്യും	സാഡങ്തിെവിദ്യകയ	ഉപഡയാഗിച്ചു
ള്ള	ൊർഷിെ-വ്യാവസായിെരംഗങ്ളികല	ഉൽപ്ാദനവർധന
വം	 മനുഷ്യരുകട	 ചിന്താമണ്ഡലത്ിൽ	 പുതിയ	 തരംഗങ്ൾ	
സൃഷ്ിച്ചു.	ഭൗമഡെന്ദ്രമായിരുന്ന	പ്രപഞ്കത്	സൗരഡെന്ദ്രമാക്ി	
ഡൊപ്ർനിക്സപ്	അവതരിപ്ിച്തും	സൗരയൂഥം	ഒന്നാകെ	ചലി
ച്ചുകൊണ്ിരിക്െയാകണന്നപ്	ഗലീലിഡയാ	സിദ്ാന്തിച്തും	പാ
ശ്ാത്യ	ആശയവാദത്ികറെ	 അടിത്റയിൽ	 വിള്ളലെളുണ്ാ
ക്ി.	 മനുഷ്യകറെ	 ചിന്താമണ്ഡലത്ിലണ്ായ	 ഈ	 പ്രെമ്ന	
കത്യാണപ്	ജ്ാഡനാദയം(Enlightenment)അഥവാ	ഡ്ധഷണി
െവിപ്ലവം (Intellectual Revolution)എന്നപ്	വിഡശഷിപ്ിച്തപ്.

മനുഷ്യാധ്ാനത്ിനുപെരംവക്ാവന്ന	 യന്ത്രശക്ിയുപ
ഡയാഗിച്പ്	ൊർഷിെവം	വ്യാവസായിെവമായ	ഉപഡഭാഗവസ്തു
ക്ൾ	ഉൽപ്ാദിപ്ിക്ാൻ	തുടങ്ിയഡപ്ാഴുണ്ായ	വമ്ിച്	ഉൽ
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പ്ാദനവർധനവികനയാണപ്	ൊർഷിെ-വ്യാവസായിെ	വിപ്ലവ	
ങ്ൾ	എന്നപ്	വിഡശഷിപ്ിച്തപ്.	ഈ	ഉൽപ്ാദനവർധനവപ്	സാ
മ്ത്ിെരംഗത്പ്	വമ്ിച്	മാറ്റങ്ളുണ്ാക്െയും	അതപ്	സമൂഹ
ത്ിൽ	വർഗപരമായ	ഡചരിതിരിവെൾ	ഉണ്ാക്െയും	കചയ്തു.	
സാമ്ത്ിെ-സാമൂഹിെരംഗങ്ളികല	 മാറ്റം	 രാഷ്ട്രീയമായ	
കപാട്ികത്റിെൾക്പ്	 ൊരണമാവെയും	 പരമ്രാഗതമായ	
അധിൊരഘടന	തൽഫലമായി	അട്ിമറിക്കപ്ടുെയും	കചയ്തു.	
പതിഡനഴാം	നൂറ്റാണ്ിൽ	ഇംഗ്ലണ്ിൽ	നടന്ന	 രാഷ്ട്രീയ	 മാറ്റവം	
പതികനട്ാം	നൂറ്റാണ്ികറെ	അന്ത്യത്ിൽ	ഫ്രാൻസിലം	പകത്ാ
മ്താം	നൂറ്റാണ്ികറെ	പൂർവാർധത്ിൽ	മറ്റു	യൂഡറാപ്യൻ	രാജ്യങ്
ളിലം	നടന്ന	വിപ്ലവങ്ളും	ഇതികറെ	ഫലമായിട്ടുണ്ായതാണപ്.	
അതായതപ്	ശാസ്ത-സാഡങ്തിെവിപ്ലവം,	ഡ്ധഷണിെവിപ്ലവം,	
ൊർഷിെ-വ്യാവസായിെവിപ്ലവം,	സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ	വിപ്ലവം	
എന്നിവെളുകട	ഉൽപ്ന്നമാണപ്	മാർെപ്	സിസം.

പ്രപഞ്ത്ികറെയും	 മനുഷ്യനുൾകപ്കടയുള്ള	 സെലജന്തു
ഡലാെത്ികറെയും	സ്രഷ്ാവപ്	ഡ്ദവമാകണന്നും	 മാറ്റങ്ളുണ്ാ
കുന്നതപ്	ഡ്ദഡവച്ഛകൊണ്ാകണന്നും	സമർഥിച്ചുകൊണ്ിരുന്ന	
ആശയവാദിെകള	 ഫലപ്രദമായി	 ഡനരിടാൻ	 ഭൗതിെവാദി
െൾക്	 െിട്ിയ	 ശക്മായ	 ഉപെരണങ്ളായിരുന്നു	 ശാസ്ത
-സാഡങ്തിെ	 വിപ്ലവവം	 ൊർഷിെ-വ്യാവസായിെവിപ്ലവ
വം.	 മനുഷ്യകറെ	 െൺമുന്നിൽ	 നടക്ന്ന	 സാമൂഹിെവം	
അല്ലാത്തുമായ	മാറ്റങ്ൾ	എങ്ികനയുണ്ാകുന്നുകവന്ന	ഡചാ
ദ്യത്ിനു	മുമ്ിൽ	വഴിമുട്ി	നിന്ന	ആശയവാദിെൾക്പ്	െിട്ിയ	
പിടിവള്ളിയായിരുന്നു	 കജർമൻചിന്തെനായ	 ഇമ്മാനുവൽ	
ൊന്തികറെ	 സിദ്ാന്തം.	 ആശയങ്ൾക്പ്	 സാമൂഹ്യമാറ്റമുണ്ാ
ക്ാൻ	െഴിയും	(Ideas can change society) എന്ന	സിദ്ാന്തമായി
രുന്നു	 അതപ്.	 എന്നാലം	 മാറ്റകമങ്ികനയുണ്ാകുന്നുകവന്നുള്ള	
ആവർത്ിച്ചുള്ള	ഡചാദ്യത്ിനുള്ള	മറുപടിയായിരുന്നു	മകറ്റാരു	
ജർമൻ	ചിന്തെനായ	കഹഗലിഡറെതപ്.	ആശയരംഗത്തുണ്ാകു
ന്ന	 ഡ്വരുധ്യങ്ളും	 അവ	 തമ്മിലള്ള	 ഏറ്റുമുട്ലെളുമാണപ്	
പുതിയ	ആശയങ്ളുകട	 ഉൽപ്ത്ിക്ം	സാമൂഹ്യമാറ്റത്ിനും	
ൊരണകമന്നായിരുന്നു	 കഹഗൽ	സിദ്ാന്തിച്തപ്.	 ഇതായിരു
ന്നു	ഡ്വരുധ്യാധിഷ്ിത	ആശയവാദം	(Dialectical	Idealism).

ശാസ്ത-സാഡങ്തിെ	 വിപ്ലവവം	 ൊർഷിെ-വ്യാവസായിെ	
വിപ്ലവവം	ഭൗതിെവാദിെൾക്പ്	ആഡവശം	പെർന്നു.	ഡൊപ്ർ	
നിക്സിനും	ഗലീലിഡയാക്ം	പിന്നാകല	ഐസെപ്	നയൂട്ൺ	ഗു
രുത്ാെർഷണനിയമം	െകണ്ത്ിയതപ്	അവരുകട	നിലപാടിനപ്	
ശക്ിപെർന്നു.	സൂര്യനും	 ഗ്രഹങ്ളും	 മറ്റു	പ്രപഞ്ഡഗാളങ്ളും	
ചലിക്ന്നതപ്	ഒരു	യന്ത്രത്ികറെ	വിവിധ	ഘടെങ്കളഡപ്ാകല
യാകണന്നായിരുന്നു	 അവരുകട	 െകണ്ത്ൽ.	 ഒരു	 ഘടിൊര
ത്ികറെ	സൂചിെകളഡപ്ാകല	കൃത്യമായും	അവിരാമമായും	സഞ്
രിച്ചുകൊണ്ിരിക്ന്നതാണപ്	 പ്രപഞ്വം	 പ്രപഞ്ശക്ിെളും.	
ഇതായിരുന്നു	യാന്ത്രിെഭൗതിെവാദം	(Mechanistic	Materialism).

കജർമൻ	തത്ചിന്ത	ഇത്രത്ിൽ	രണ്ടുഡചരിയായിതിരി
ഞ്ഞു	നിന്നപ്	മത്സരിക്ന്ന	സന്ദർഭത്ിലാണപ്	ൊൾ	മാർെപ്	സപ്	
ജനിക്ന്നതപ്.	 അഡദേഹത്ികറെ	 മുമ്ിലണ്ായിരുന്ന	 സമസ്യ	
ഇതായിരുന്നു	-	ഡ്വരുധ്യാധിഷ്ിത	ആശയവാദവം	യാന്ത്രിെ
ഭൗതിെവാദവം.	ഇവ	രണ്ിൽ	നിന്നും	ഓഡരാന്നപ്	സ്ീെരിക്
െയും	മറ്റുള്ളവകയ	തിരസപ്	െരിക്െയും	കചയ്തു.	അങ്ികന	െി
ട്ിയതാണപ്	ഡ്വരുധ്യാധിഷ്ിത	ഭൗതിെവാദം.

യന്ത്രവൽക്രണത്ികറെ	 ഫലമായി	 സാമ്ത്ിെരംഗ
ത്പ്	മുഡന്നറ്റമുണ്ാക്ാൻ	സാധിച്തപ്	ബ്ിട്നിലായിരുന്നു.	സ്ാ
ഭാവിെമായും	സാമ്ത്ിെശാസ്തവം	ഏകറ	വിെസിച്തപ്	ബ്ി

ട്നിലായിരുന്നു.	 പതികനട്ാം	 നൂറ്റാണ്ിൽ	 ജീവിച്ിരുന്ന	
ഡ�വി�പ്	റിക്ാർഡ�ാ	മുഡന്നാട്ടുവച്തായിരുന്നു	അധ്ാനമൂല്യ
സിദ്ാന്തം	 (Labour	Theory	 of	Value).	 	 ഒരു	വസ്തുവിനപ്	 മൂല്യമു
ണ്ാകുന്നതപ്	അതിൽ	മനുഷ്യൻ	തകറെ	അധ്ാനഡശഷി	പ്രഡയാ
ഗിക്ഡമ്ാഴാണപ്	 എന്നതാണപ്	 ഈ	 സിദ്ാന്തത്ികറെ	
ൊതൽ.	ഈ	സിദ്ാന്തത്ിൽ	മാർെപ്	സപ്	 ഒരു	കചറിയ	കൂട്ി
ഡച്ർക്ൽ	മാത്മാണപ്	നടത്ിയതപ്.	മനുഷ്യൻ	തകറെ	അധ്ാന
ഡശഷി	കചലത്ി	ഉൽപ്ാദിപ്ിക്ന്ന	മൂല്യം	അയാൾക്പ്	പ്രതി
ഫലമായി	 െിട്ടുന്ന	 കൂലിയുകട	 മൂല്യഡത്ക്ാൾ	 കൂടുതലാ	
യിരിക്ം.	അതായതപ്	അയാൾ	അധിെമൂല്യം	ഉൽപ്ാദിപ്ിക്
ന്നു.	ഇതാണപ്	മിച്മൂല്യസിദ്ാന്തം.	(Theory	of	Surplus	Value).

സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവങ്ൾ	അടിക്ടി	 ഉണ്ായികക്ാ
ണ്ിരുന്നതപ്	ഫ്രാൻസിലായതിനാൽ	രാഷ്ട്രീയദർശനങ്ൾ	രൂപ
കപ്ട്തും	 അവികടയായിരുന്നു.	 അതിൽ	 ഏറ്റവം	 ഉദാത്മായ	
ഒന്നായിരുന്നു	 ഡസാഷ്യലിസം.	 ഫാബിയൻ	 ഡസാഷ്യലിസം,	
ഗിൽ�പ്	 ഡസാഷ്യലിസം,	 സിൻ�ിക്ലിസം,	 യൂട്ിലിഡറ്ററിയ	
നിസം,	യുഡട്ാപ്യൻ	ഡസാഷ്യലിസം	എന്നിങ്കന	പലതരം	ദർ
ശനങ്ൾ	ഇതികറെ	ഭാഗമായി	ഉയർന്നുവന്നു.	അവയിൽ	നിന്നും	
ൊൾ	മാർെപ്	സപ്	െടകഞ്ഞടുത്താണപ്	ശാസ്തീയഡസാഷ്യലിസം.	
ഓഡരാരുത്രും	െഴിവിനനുസരിച്പ്	പ്രവർത്ിക്െയും	പ്രവർ
ത്ിക്ന്നതിനനുസരിച്പ്	പ്രതിഫലം	െിട്ടുെയും	കചയ്യുെ	എന്ന	
അവസ്യിൽ	നിന്നും	ഓഡരാരുത്രും	െഴിവിനനുസരിച്പ്	പ്ര
വർത്ിക്െയും	ആവശ്യത്ിനനുസരിച്പ്	ലഭിക്െയും	കചയ്യുെ	
എന്ന	സ്ിതിയിഡലക്ള്ള	വിൊസമാണപ്	ശാസ്തീയഡസാഷ്യലി
സം.	ഉൽപ്ാദന-വിതരഡണാപാധിെളുകട	സാമൂഹിെമായ	ഉടമ
സ്തയാണപ്	ഈ	വ്യവസ്	വിഭാവനം	കചയ്യുന്നതപ്.

മനുഷ്യസമൂഹത്ികറെ	മാത്ം	സിദ്ിയായ	ഉപെരണങ്
ളുകട	നിർമിതിയും	ൊഡലാചിതമായ	നവീെരണവം	അവകൊ
ണ്ടുള്ള	 സമ്ത്തുൽപ്ാദനവം	 ഉൽപ്ാദനത്ിനനുസരിച്ചുള്ള	
സാമൂഹിെ-രാഷ്ട്രീയമാറ്റവം	ആണപ്	സമൂഹകത്	പുഡരാഗതിയി
ഡലക്നയിക്ന്നതപ്	എന്നാണപ്	ചരിത്പരമായ	ഭൗതിെവാദം	
അഥവാ	ഉൽപ്ാദനവ്യവസ്ാസിദ്ാന്തം സമർഥിക്ന്നതപ്.

ശാസ്തീയവം	യുക്ിസഹവം	സുവ്യക്വമായ	ഈ	സിദ്ാ
ന്തങ്ളാണപ്	മാർെപ്	സിസം	എന്ന	ഡപരിലറിയകപ്ടുന്നതപ്.	ഒരു	
അപഗ്രഥഡനാപെരണകമന്ന	 നിലയിൽ	 ഓഡരാ	 സമൂഹത്ി
കറെയും	സവിഡശഷതക്നുസരിച്പ്	 മാർെപ്	സിസകത്	പ്രഡയാ
ഗിക്ാൻ	െഴിയുന്നവകനയാണപ്	വിപ്ലവൊരി	എന്നു	വിഡശഷി
പ്ിക്ന്നതപ്.	 മനുഷ്യശരീരത്ികറെ	 പ്രഡത്യെതക്നുസരിച്പ്	
ഔഷധക്കൂട്ികറെ	 മാത്	 നിശ്യിക്ന്ന	 ഭിഷഗ്രകനഡപ്ാകല
യായിരിക്ണം	വിപ്ലവൊരി	തകറെ	സിദ്ാന്തകത്	സമൂഹഗാ
ത്ത്ിൽ	 പ്രഡയാഗിഡക്ണ്തപ്.	 അങ്ികന	 പ്രഡയാഗിച്വരാ	
യിരുന്നു	 കലനിനും	 മാഡവായും	 ഡഹാചിമിനും	 ൊസപ്	ഡരോയും.	
''അവർതൻ	 കുലം	 അനാകുലം	 വാഴകട്''	 എന്നപ്	 ആശംസി
ക്ാം.

ൊൾ	 മാർെപ്	സികറെ	ഇരുന്നൂറാം	 	 ജന്മവാർഷിെമാഡഘാ
ഷിക്ന്നഡവളയിൽ	 മാർെപ്	സിസകമന്ന	 ദർശനകത്	 പ്രഡയാ
ഗിഡക്ണ്തപ്	യാന്ത്രിെമായിട്ല്ല	സർഗാത്മെമായിട്ായിരിക്
ണം	 എന്നതാണപ്	 ചരിത്ം	 നമുക്പ്	 നൽകുന്ന	 പാഠം.	
ഭൂതൊലത്ിൽ	നിന്നപ്	പാഠമുൾകക്ാണ്പ്	വർത്മാനൊലസ
മൂഹത്ിലിടകപട്പ്	 ഭാവികയ	 െരുപ്ിടിപ്ിക്ാനുള്ള	 സൂത്വാ
െ്യമാണപ്	മാർെപ്	സിസം

-	ച്രീഫ്റ്	എഡിറ്ർ
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ഡൊളനിയനന്തരപഠനത്ികറെ	 അക്ാദമിെ	 പരിസര
ങ്ളിഡലക്പ്	െടക്ന്നതിനുമുമ്പ്	ഒരു	ചിത്ം		പരിച

യകപ്ടുത്തുവാൻ	താൽപ്ര്യകപ്ടുന്നു.	2015-ൽ	കബയപ്ജിങ്ിൽ	
നടന്ന	 ഡലാെ	 അതപ്	ലറ്റിെപ്	 	 ചാമ്്യൻഷിപ്ിൽ	 സ്ർണം	
ഡനടിയ	ജഡ്മക്ൻ	താരം	ഉഡ്സൻ	ഡബാൾട്പ്	ആരാധെകര	
അഭിവാദ്യം	കചയ്യുന്ന	ചിത്മാണതപ്.	ഡറായിഡട്ഴപ്	സിനുഡവണ്ി	
ൊമറാമാൻ	�ിലൻ	 മാർട്ിനസപ്	 പെർത്ിയ	ചിത്ത്ികറെ	
കഫ്രയിമിൽ	മുഖങ്ൾക്പെരം	െരങ്ളാണുള്ളതപ്.	രോക്ിൽ
നിൽക്ന്ന	ഉഡ്സൻ	ഡബാൾട്ികറെ	െറുത്െരം	പുൽകുവാൻ	
ഡവണ്ി	ഗ്യാലറിയിൽനിന്നും	നീളുന്ന	വളകരയധിെം	കവളുത്
െരങ്ൾ.	 ഇത്രകമാരു	 ചിത്ത്ികറെ	 ചിഹ്നശാസ്തപരവം	
വ്യാവഹാരിെവമായ	 പ്രസക്ിഡയാർമിപ്ിച്ചുകൊണ്പ്	 ഡൊള
നിയനന്തരപഠനങ്ളുകട	പ്രസക്ി		തുടർന്നപ്	പരിഡശാധിക്ാ
വന്നതാണപ്.

ഘടനാവാദാനന്തരചിന്തയുകട	 െടന്നുവരവപ്	 ഡലാെഡബാധ
ത്ിലണ്ാക്ിയ	വ്യതിയാനം	(Paradigm Shift)  നിസ്ാരമാകയാ
ന്നല്ല.	 അർഥകത്	 ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കമന്നു	 െരുതിയിരുന്ന	 ഒരു	
ഡെന്ദ്രകത്	അസ്ിരമാക്ന്ന	അവസ്	അതുവകര		നിലനിന്നി
രുന്ന	ൊഴ്ചപ്ാടുെകളയാകെ	തെിടം	മറിച്ചു.	സൂചിതങ്ളുകട	അനു
സയൂതിയായുള്ള	 പ്രവാഹത്ിൽനിന്നപ്	 നിർമികച്ടുക്ന്ന	 ഒരു	
ഡബാധമായി	അർഥം	സ്ാനകപ്ട്ടു.	ഇത്രത്ിൽ	ജ്ാനവ്യവ
സ്യുകട	 അടിസ്ാനസത്	 	 വിവിധ	 ഡൊണുെളിൽനിന്നു			
ഡചാദ്യംകചയ്യകപ്ട്ടു.	 യൂഡറാഡെന്ദ്രിതമായിരുന്ന	 അറിവെകള	
ഡചാദ്യം	 കചയ്തുകൊണ്ടുദയംകചയ്ത	 ചിന്താപദ്തിയാണപ്	 ഡൊള
നിയനന്തരവാദം.	പ്രാഥമിെമായ	തലത്ിൽ	യൂഡറാപ്യൻ	അധി
നിഡവശശക്ിെളുകട	രാഷ്ട്രീയാധിൊരവ്യവസ്ഡയാടുള്ള	ഡൊള
നീെരിക്കപ്ട്	രാജ്യങ്ളുകട	പ്രതിഡഷധമുഖമാണിതപ്.	എന്നാൽ,	
ഡൊളനിയനന്തരപദ്തിയുകട	വളർച്യുകട	ഘട്ത്ിൽ	യൂഡറാ

പ�ടാസ്റ്റ് ന്കടാപ�ടാണിയലിസും
	അനിറ്	ഷോജി

സംസ്ാരപഠനം
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പ്യൻ	 ഡെന്ദ്രിതമായ	 ഡലാെഡബാധം,	 ഡൊളനി	 രാജ്യങ്ളുകട		
അഡബാധത്ിൽ	സ്ാംശീെരിക്കപ്ട്	യൂഡറാപ്യൻ	മൂല്യവ്യവ
സ്,	ഡൊളനീെരിക്കപ്ട്	രാജ്യങ്ളിൽ		അവഡശഷിക്ന്ന	
യൂഡറാപ്യൻ	 ജ്ാനവ്യവസ്യുകട	 ‘തിരുഡശഷിപ്പുെൾ’	
എന്നിവ	 വിമർശനവിഡധയമാകുന്നു.	 	 പ്രതിഡഷധത്ിൽ		
ആരംഭിച്പ്	 പ്രതിഡരാധത്ികറെയും	 പ്രതിനിധാനത്ികറെയും	
തലങ്ളിഡലക്പ്	 ഡൊളനിയനന്തരചിന്തെൾ	 ഇന്നു	 വിെസി
ച്ിരിക്ന്നു.	

സോമ്ോജ്യത്വം	പ�ോ�നിവൽക്കരണവം	
സാമ്ാജ്യത്വല്ക്രണവം	 ഡൊളനിവല്ക്രണവം	

തമ്മിൽ	 ൊതലായ	 അന്തരമുഡണ്ാ?	 പ്രാഥമിെമായ	 തല
ത്ിൽ	ചില	സമാനതെൾ	വ്യക്മാകണങ്ിലം		പ്രഡയാഗമാ
തൃെയിലം	അധിൊരവ്യവസ്യിലം	 ചില	ഡ്വജാത്യങ്ൾ	
പ്രെടമാണപ്.	 	ഇവയ്കിടയികല	 	ഭിന്നപ്രകൃതകത്		എഡ�്�പ്	
കസയിദപ്	Culture and Imperialism	എന്ന		പുസ്െത്ിൽ	ഇപ്രൊ
രം	വ്യക്മാക്ന്നുണ്പ്.	

“...imperialism”	means		the			practice,	the	theory,	and	the		attitudes	
of	 a	 dominating	 	 metropolitan	 center	 ruling	 a	 	 distant	 territory;	
“colonialism,”	which	is	almost	always	a	consequence	of	imperialism,		
is	the	implanting	of	settlements		on	distant		territory.	(9)		

ലളിതമായ	 അർഥത്ിൽ,	 നിയന്ത്രണത്ിനുെീഴിലള്ള	
പ്രഡദശകത്	 മകറ്റാരു	 ഡെന്ദ്രത്ിലിരുന്നപ്	 ഭരിച്ിരുന്ന	 വ്യവ
സ്,	അത്രകമാരു	ഡബാധമാണപ്	സാമ്ാജ്യത്കമങ്ിൽ,	െീഴ
ടക്ിയ	 പ്രഡദശകത്	 ഒരു	 അധിവസിത	 ഡദശമാക്ിപ്രിവർ
ത്ിപ്ിക്ന്ന	 	 പ്രക്ിയയാണപ്	 കൊഡളാണിയലിസം.	 ഇവ	
കപാതുവിൽ	പങ്കുവയ്ക്കുന്ന	പ്രത്യയശാസ്തങ്ളിൽ	പ്രധാനകപ്ട്തപ്	
തങ്ൾ	ഭരിഡക്ണ്വരും	മറ്റുവിഭാഗങ്ൾ	ഭരിക്കപ്ഡടണ്വരു
മാകണന്ന	 ഡബാധമാണപ്.	 രണ്ാം	 ഡലാെമഹായുദ്ത്ിനുഡശ
ഷം	 രാഷ്ട്രീയതലത്ിലള്ള	 സാമ്ാജ്യത്ത്ിനും	 ഡൊളനി	
വല്ക്രണത്ിനും	പ്രെടമായ	തരത്ിൽ	അപചയമുണ്ായി
ട്ടുകണ്ങ്ിലം	 സാംസ്ാരിെ,	 സാമ്ത്ിെ,	 വ്യാവസായിെ	
മണ്ഡലങ്ളിൽ	 ഇത്രം	 അധീശത്വ്യവസ്ിതി	 ഇന്നും	
നിർബാധം		തുടരുന്നുണ്പ്.	

പ�ോ�നിയനന്തരസിദ്ോന്തങ്ങൾ:	
ഒരു	ആമുഖം

ഡ്സദ്ാന്തിെരുകടയും	സിദ്ാന്തങ്ളുകടയും		ബാഹുല്യം	
ഡൊളനിയനന്തരപഠനങ്ളുകട	വ്യാപ്ി	വ്യക്മാക്ന്നതാണപ്.	
അതിനാൽത്കന്ന	 ഇവയിൽ	 ഓഡരാന്നും	 വിപുലമായ	 തല
ത്ിൽ	 ചർച്	 കചയ്യകപ്ടാവന്നവയുമാണപ്.	 എന്നിരുന്നാലം	
ചില	പ്രമുഖ	ഡ്സദ്ാന്തിെരുകട		നിലപാടുെകള	ലഘുവായി	
പരിചയകപ്ടുത്തുെ	എന്ന	ദൗത്യം	മാത്മാണപ്	ഈ	ഡലഖനം	
നിർവഹിക്ന്നതപ്.	

അധിനിഡവശാനന്തര	 സിദ്ാന്തങ്കളക്റിച്ചുള്ള	 ചർച്
െൾ	കപാതുവിൽ	ഫ്രാൻസപ്	ഫാനനിലാണപ്	ആരംഭിക്ന്നതപ്.	
Black	Skin:	White	Masks,	The	Wretched		of	the	Earth	 എന്നീ	ശ്രഡദ്യ
മായ	കൃതിെളിലൂകട	വംശീയ	കവറി,	സ്ത്ം	തുടങ്ിയ	വകയ
ക്റിച്പ്	അഡദേഹം	വിശദമാക്ന്നുണ്പ്.	 ഭാഷ	എപ്രൊരമാണപ്	
ഒരു	അധീശത്	ഉപെരണമായി	പ്രവർത്ിക്ന്നകത	ന്നതിനപ്	
അഡദേഹത്ികറെ	 പഠനങ്ളിൽ	 കതളിവെൾ	 സുലഭം.	 “On 
National Culture”1  എന്ന	ഡലഖനത്ിൽ	കൊഡളാണിയലിസ

ത്ികറെ	അനന്തരഫലങ്കള	ഫാനൻ	ഇപ്രൊരം	 	 കവളിവാ
ക്ന്നു.

 ...	that		colonialism		is	not		simply		content		to		impose		its		rule		
upon	the		present		future		of	a	dominated	country.	Colonialism	is	not	
satisfied		merely		with		holding	a	people	in	its	grip	and	emptying	the		
native’s	brain	of	all	form	and	content.	By	a		kind	of	perverted	logic,	
it		turns	to		the		past	of	the	oppressed	people,	and	distorts,	disfigures,	
and	destroys	it.	This	work		of		devaluing		pre-	colonial	history		takes	
on	a		dialectical	significance		today.	(154)		

കൊഡളാണിയലിസം		എന്നതപ്	ഡെവലം	ഭരണ,	അധിൊര	
തലത്ിൽ	മാത്ം	ഒതുങ്ി	നിൽക്ന്ന	ഒന്നകല്ലന്നും	അധിനി
ഡവശിതരാഷ്ട്രത്ികറെ	പൂർവൊലചരിത്കത്	വിെലമാക്ന്ന
തിനും	 നയൂനീെരിക്ന്നതിനും	 മാറ്റിത്ീർക്ന്നതിനും	 കൊ
ഡളാണിയൽ	 വ്യവഹാരങ്ൾ	 ശ്രമിച്ിരുന്നു	 എന്നുമാണപ്	
ഫാനകറെ	മതം.

പൗരസ്്യവാദം	 (Orientalism)	എന്ന	ചിന്താപദ്തിയവതരി
പ്ിച്ചുകൊണ്ാണപ്	എഡ�്�പ്	കസയിദപ്	ഡൊളനിയനന്തര	പഠന
പരിസരങ്ളിൽ	 	 ശ്രദ്ഡനടുന്നതപ്.	 പാശ്ാത്യചിന്താപരിസര
ങ്ളിൽ		പൗരസ്്യനാടുെൾ	എപ്രൊരമാണപ്	അവതരിപ്ിക്കപ്	
ടുന്നതപ്	എന്ന	അഡന്ഷണമാണപ്	ഈ	ചിന്തയുകട	ൊതൽ.	തങ്
ളുകട	സംസ്ാരത്ിൽനിന്നപ്	അന്യവല്ക്രിക്കപ്ട്	ഒരു	പ്രാകൃ
തസമൂഹകമന്ന	നിലയിലാണപ്		പൗരസ്്യനാടുെകള		പാശ്ാത്യ
വ്യവഹാരമണ്ഡലം	 സമീപിച്ിരുന്നതപ്	 എന്നപ്	 കസയിദപ്		
നിരീക്ിക്ന്നു.	 അറിവധിൊരങ്ളുകട	 പ്രഭവഡെന്ദ്രകമന്ന	
നിലയിൽ	യൂഡറാപ്ികന	സ്ാനകപ്ടുത്തുന്നതിൽ	ഇത്രകമാരു
ചിന്ത	നിർണായെമായ	പങ്കുവഹിച്ിട്ടുണ്പ്.	അധിൊര	ഡശ്രണി
െളിൽ	അപരവല്ക്രിക്കപ്ട്	അന്യമായി	െിഴക്ൻഭൂവിഭാഗ
ങ്ളും	സംസ്ാരങ്ളും	സ്ാനകപ്ട്ടു.		

പൗരസ്്യവാദകത്ക്റിച്ചുള്ള	 കസയിദികറെ	 ചില	ശ്രഡദ്
യമായ	നിരീക്ണങ്ൾ		Orientalism		എന്ന	കൃതിയുകട	ആമു
ഖത്ിൽ2	 സൂചിതമാണപ്.	 അവയിൽ	 ചിലതപ്	 	 ചുവകട	 ഡചർ	
ക്ന്നു:	

...	..	The	orient	was		almost	a	European		invention,	and	had	been	
since	 	 antiquity	 a	 place	 of	 romance,	 exotic	 beings,	 haunting	
memories	and		landscapes,	remarkable		experiences.	(87)	

...	Orientalism	is	a	style	of	thought	based		upon	ontological	and	
epistemological	distinction		made		between	‘	the	Orient’	and	(most	
of	the	time)	‘the	Occident’.	(88)				

ഇവികട	 ഉദ്രിച്ിരിക്ന്ന	 വാചെങ്ളിൽനിന്നപ്	 െർത്തൃ
സ്ാനത്പ്	പാശ്ാത്യ	ഡലാെഡബാധകത്	പ്രതിഷ്ിച്ചുകൊണ്പ്	
നിർമിക്കപ്ട്	ഒരു	വ്യവഹാരമാണപ്	പൗരസ്്യവാദം	എന്നപ്	കവ
ളിവാകുന്നു.	ഡെവലം	രാഷ്ട്രീയ,	സാംസ്ാരിെ,	അക്ാദമിെ	പരി
സരങ്ളിഡലക്പ്		പരിമിതകപ്ടുത്ാവന്ന	ഒന്നല്ല	പൗരസ്്യവാദ
ചിന്തെകളന്നും	 ലാവണ്യഡബാധം,	 സാമ്ത്ിെ	 രംഗം,	
സാമൂഹിെ	ബന്ധങ്ൾ,	ചരിത്ം	എന്നിങ്കന	സമസ്ജ്ാനമ
ണ്ഡലങ്കളയും	 സ്ാധീനിക്വാൻഡപാന്ന	 അധിനിഡവശത്ി
കറെ	ഭൗമരാഷ്ട്രീയാവഡബാധം	പ്രസരിപ്ിക്ന്ന	ഒന്നാണകതന്നും	
കസയ്യിദപ്		വ്യക്മാക്ന്നുണ്പ്.	

കസയിദികറെ	ഡ്സദ്ാന്തിെ	 നിലപാടുെളിൽനിന്നു	 ഭിന്ന
മായ	നിലപാടാണപ്	ഗായത്ി		ചക്വർത്ി	സപ്	പിവാക്ിഡറെതപ്.	
“Can	the		Subaltern	Speak?”3 എന്ന	ഡലഖനത്ിൽ	ഡൊളനിയന
ന്തര	 പഠനസമീപനങ്ളുകട	 അന്തസ്ത്കയ	 അവർ	 ഡചാദ്യം	
കചയ്യുന്നുണ്പ്.	ഫൂഡക്ാ,	കദലയൂസപ്,	ദറീദ		തുടങ്ിയവരുകട		സമീ
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പനങ്ഡളാടപ്	പലമട്ിൽ	എതിർത്തും	ഡയാജിച്ചുമാണപ്	സപ്	പിവാ
ക്പ്	തകറെ	ചിന്ത	വിെസിപ്ിക്ന്നതപ്.	സാമൂഹിെഡശ്രണീെരണ
ത്ികറെ	 താകഴത്ട്ിലള്ള	 െീഴാള	 (Subaltern) പ്രാതിനിധ്യം	
പലഡപ്ാഴും	അധിനിഡവശാനന്തര	പഠനസീമെളിൽ	ഉൾകപ്ടുന്നി
ല്ല	 എന്നതാണപ്	 സപ്	പിവാക്ികറെ	 പ്രധാനവാദം.	 രണജിതപ്	
ഗുഹയുകട	 ചരിത്രചനാപദ്തിയുകട	 ഡപാരായ്മെളിഡലക്ാണപ്	
സപ്	പിവാക്പ്	പ്രസ്തുത	ഡലഖനത്ിൽ		വിരൽചൂണ്ടുന്നതപ്.	

Certain varieties of the Indian elite are  at  best native informants 
for	first	world	intellectuals	interested	in	the		voice		of	the	Other.	But	
one  must nevertheless insist that the  colonized  subaltern subject  
is	irretrievably	heterogeneous.	(26)

ഇന്ത്യയികല	 സവർണവിഭാഗങ്ൾ	 മാത്മാണപ്	 അന്യവ
ല്ക്രണകത്ക്റിച്പ്	 	ചിന്തിക്ന്ന	ഒന്നാം		ഡലാെരാഷ്ട്രങ്
ളികല		ചിന്തെരുകട	ഡനാക്പാടുെളിൽ		പതിയുന്നതപ്	എന്നപ്	
സപ്	പിവാക്പ്	ആഡരാപിക്ന്നു.	സമാനമായ	തരത്ിൽ	ഡ്വ
ജാത്യങ്കള	 ഏെീെരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള	 ഒരു	 ഏെശിലാത്മെ
മായ	െീഴാളഡബാധമാണപ്	രണജിതപ്	ഗുഹയുകട	പഠനങ്ളിൽ	
ൊണാവന്നതപ്	എന്നും	അവർ	കവളിവാക്ന്നു.	

In	 subaltern	 studies,	 because	 of	 the	 violence	 of	 imperialism	
epistemic,	social,	and		disciplinary	inscription,	a		project	understood		in	
essentialist	 terms	 	must	 	 traffic	 	 in	 a	 radical	 	 textual	 	practice	of		
differences.	(27)

ഇത്രകമാരു	 അവശ്യവല്ക്രണ	 (essentialist) സമീെര
ണഡത്ാടപ്	 	 വിഡയാജിക്ഡമ്ാഴും	 strategic	 essentialism	
എന്നതിഡനാടപ്		അനുകൂല	നിലപാടാണപ്		സപ്	പിവാക്പ്	സ്ീെ
രിക്ന്നതപ്.	ചില	സാമൂഹിൊവശ്യങ്കള		നിറഡവറ്റുന്നതിനാ
യി	ഡ്വജാത്യങ്ൾക്പ്പുറത്പ്	െീഴാളെർത്തൃത്ങ്ൾ	ഒന്നി
ഡക്ണ്തികറെ	 ആവശ്യെതയ്കാണിവികട	 ഊന്നൽ	
നൽകുന്നതപ്.	

	 അധിനിഡവശ	 നിർമിതിെളുകട	 ഭാഗമായി	 െീഴാളസ്ര
ങ്ളും	ചരിത്ങ്ളും	 	അദൃശ്യമാക്കപ്ടുന്നതുഡപാകല	െീഴാള
സ്തീ	 പ്രാതിനിധ്യവം	 പ്രാന്തവല്ക്രിക്കപ്ടുെയാകണന്ന				
മൂന്നാംഡലാെ	 സ്തീവാദചിന്തയും	 സപ്	പിവാക്പ്	 “Can	 the		
Subaltern	Speak?”	എന്ന	ഡലഖനത്ിൽ	പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

“If,	in	the	context	of		colonial	production,		the		subaltern	has	no	
history	and	cannot	speak,	 the		subaltern	as	
female	 is	 even	 more	 deeply	 in	 shadow”	
(28).			

ഡൊളനിയനന്തര	 ഡ്സദ്ാന്തിെപ
രിസരങ്ളിൽ	ശ്രഡദ്യമായ	സാന്നിധ്യ
മാണപ്	ഡഹാമി	കെ.	ഭാഭ.	അധിനിഡവശാ
നന്തര	 ഫലങ്കള	
പരിഡശാധിക്ന്നതിനായി	അഡദേഹം		മു
ഡന്നാട്ടുവച്	 പ്രധാന	 പരിെല്പ്നെളാ
ണപ്	ഉഭയത്ം	(ambivalence),			സങ്രത്ം	
((hybridity),	 	 അനുെരണം	 (mimicry) 
എന്നിവ.	 Postcolonial Studies: The Key 
Concepts 	എന്ന	പുസ്െത്ിൽ	ഈ	സം
ജ്െകള	 വിശദമായി	 പരിഡശാധിക്
ന്നുണ്പ്.	 അധിനിഡവശെനും	 (colonizer)   
അധിനിഡവശിതനും	(colonized)  തമ്മില
ള്ള	 	ബന്ധകത്	 	 ഒരു	 ഉഭയഭാവമായി	
ൊണുവാനാണപ്	 ഭാഭ	 	 ശ്രമിക്ന്നതപ്.	

ഉഭയത്ം	എന്നതപ്:	“...	complex		mix	of	attraction	and	repulsion	
that	 	 characterizes	 the	 relationship	 	 between	 colonizer	 and		
colonized”	(10).

ഒഡര	 സമയം	 അധിനിഡവശശക്ികയ	 തള്ളാനും		
കൊള്ളാനും	അധിനിഡവശിതരിൽ		പ്രെടമാകുന്ന		ഒരു	പ്രതി
ഭാസമാണിതപ്.	 അധിനിഡവശിതരും	 അധിനിഡവശെരും	
തമ്മിലള്ള	 സുഗമമായ	 അധിൊരഘടനയിൽ	 പലഡപ്ാഴും	
വിഘാതം	സൃഷ്ിക്ന്നതിനാൽ	കൊഡളാണിയൽ	വ്യവഹാര
ങ്ളിൽ	ഉഭയത്ം	അസ്ീൊര്യമായ	ഒന്നാണപ്.

കൊഡളാണിയൽ	 വ്യവഹാരങ്ൾക്പ്	 തങ്ളുകട	 മൂല്യങ്
ളും	 ഭാവങ്ളും	അനുെരിക്ന്ന	 (mimicry)  	അധിനിഡവശിത	
സമൂഹകത്	നിർമിക്വാനാണപ്	താൽപ്ര്യകമങ്ിലം	ഉഭയഭാ
വങ്ളുകട	സാന്നിധ്യം	പലഡപ്ാഴും	അതിനു	തടസം		സൃഷ്ിക്
ന്നുണ്പ്.		ഇത്രകമാരവസ്യിൽ		അനുെരണം	അപഹാസ്യ
മായി	 (mockery) 	 പരിണമിക്ന്നു.	 ഇതും	 ദൃഢീെരിക്കപ്ട്	
കൊഡളാണിയൽ	വ്യവഹാരങ്കള		സാരമായി		ബാധിക്ന്നു
കവന്നപ്	ഭാഭ		നിരീക്ിക്ന്നു.	

“Bhabha’s	argument	is	that		colonial		discourse	is	compelled	to	
be		ambivalent		because		it		never		really	wants	colonial		subjects		to	
be		exact		replicas		of		the		colonizers...”	(11).	തങ്ൾ	നിശ്യിക്
ന്ന	 	 പരിധിക്ള്ളിൽ	തങ്കള	അനുെരിക്ന്ന	അധിനിഡവ
ശിത		സമൂഹകത്	വിഭാവനം	കചയ്യുന്ന		അധിനിഡവശെർക്പ്		
പലഡപ്ാഴും		ഉഭയത്വം		സങ്രത്വം	കവല്ലുവിളിെൾ		സൃഷ്ി
ക്ന്നു.	

സാംസ്ാരിെ	നാനാത്കത്	 (cultural diversity) നിരാെരി
ക്െയും	 സാംസ്ാരിെ	 ഭിന്നതെൾക്പ്	 (cultural differences)    
പ്രാധാന്യം	 െൽപ്ിക്െയും	 	 കചയ്യുന്ന	 ഭാഭ,	 	 സാംസ്ാരിെ	
വ്യവസ്െകള	 നിർമിക്ന്ന	 മൂന്നാമിടം	 (Third Space) 	എന്ന	
ചിന്ത	ആവിഷ്കരിക്ന്നുണ്പ്.	 “For	 him,	 the	 recognition	 of	 this	
ambivalent space of cultural identity may help us to overcome the 
exoticism		of	cultural	diversity	in	favour	of	the	recognition	of	and		
empowering	 hybridity	 within	 which	 cultural	 difference	 may	
operate”	(108).			ചുരുക്ത്ിൽ,	ഉഭയഭാവമുൾകക്ാള്ളുന്ന	മുന്നാ
മിടത്ികറെ	സാന്നിധ്യം	സങ്രത്കത്	 	കൂടുതൽ	ശാക്ീെരി
ക്കമന്നപ്	അഡദേഹം	വാദിക്ന്നു.	

പദശ്രീയതയും	ആധുനി�തയും
ഡൊഡളാണിയലിസത്ികറെ	 ഫല	

മായി	ഡൊളനീെരിക്കപ്ട്	രാജ്യങ്ളുകട	
ഡലാെഡബാധത്ിൽ	വന്നുഡചർന്ന	പ്രഖ്യാ
തമായ	വ്യതിയാനങ്ളാണപ്	ആധുനിെത
യും	ഡദശീയതയും.	തന്ത്രപരമായിത്കന്ന	
ഡൊളനീെരിക്കപ്ട്	 രാജ്യങ്ളിഡലക്പ്	
െയറ്റുമതി	 കചയ്യകപ്ട്	പ്രബല	വ്യവഹാര
ങ്ളാണിവ.		

ജ്ാഡനാദയചിന്തയുകട		ഭാഗമായി	യൂ
ഡറാപ്ിൽ	ഉടകലടുത്	ആധുനിെതയുകട	വി
െിരണങ്ഡളറ്റുകൊണ്ാണപ്	 മൂന്നാം	 ഡലാെ
രാഷ്ട്രങ്ളിൽ	പല	സാമൂഹിെപരിവർത്ന	
പ്രസ്ാനങ്ളും	 മിടിച്ചു	തുടങ്ിയതപ്.	 കൊ
ഡളാണിയൽ	 ആധുനിെത (colonial 
modernity)യുകട	പ്രഖ്യാപിത	ലക്്യമായിരു
ന്നു	 അധിനിഡവശിത	 നാടുെളിൽ	 പരിഷ്ക
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രണ	െർമപദ്തി	 (civilizing mission)	 	നടപ്ിലാക്െ	എന്നതപ്.	
കറയിൽഡവയുകട	 ആവിർഭാവം	 വ്യാവസായിെരംഗകത്		
പുഡരാഗതി	 സാധ്യമാക്ിയഡപ്ാൾ	 ഇംഗ്ലീഷപ്	 വിദ്യാഭ്യാസം,	
മിഷണറി	 പ്രവർത്നങ്ൾ	 തുടങ്ിയവ	 കൊഡളാണിയൽ	
ആധുനിെതയുകട		പുത്ഡനടുെൾ		തുന്നിഡച്ർക്െ	യായിരുന്നു.					
ഡദശീയതകയക്റിച്ചും	 	സമാനമായ	ചർച്െൾ	 	 	നടന്നിട്ടുണ്പ്.	
കൊഡളാണി	യലിസത്ികറെയും		ആധുനിെതയുകടയും		അനന്ത
രഫലകമന്ന	 നിലയിലാണപ്	 കപാതുവിൽ	 	 ഡദശീയതാഡബാധ
കത്	സമൊലിെ	സിദ്ാന്തങ്ൾ	സമീപിക്ന്നതപ്.	 ഡദശീയ	
സംസപ്	ൊരകത്ക്റിച്പ്	 ഫ്രാൻസപ്	 ഫാനന്	 “A  national 
culture4	is	not	a	folklore,	nor		an	abstract		populism	that	believes	it	
can	discover	 the	people’s	 true	nature....	A	 	national	culture	 is	 the	
whole	body	of	efforts	made	by	a	people	in	the	sphere	of	thought	to	
describe,	justify,	and	praise	the	action	through	which		that		people		
has	created	itself	and	keeps	itself	in	existence	...”	(154-155).		സ്യം	
നിർവചിഡക്ണ്തികറെ	ആവശ്യെതയ്കായി	ഒരു	ജനത	നിർമി
ക്ന്ന	ഡബാധമാണപ്	ഡദശീയത	എന്നാണപ്	ഫാനന്	നിരീക്ി
ക്ന്നതപ്.	

ഡദശീയതകയക്റിച്പ്	പരാമർശിക്ന്ന		ബന�ിക്റപ്	ആൻ
ഡ�ഴപ്	സണികറെ	 പുസ്െമാണപ് Imagined Communities: 
Reflections	 	on	 the	 	Origins	and	Spread	of	Nationalism.	ഡദശരാ
ഷ്ട്രം/ഡദശീയത	തുടങ്ിയവ	അച്ടിമുതലാളിത്ത്ികറെ	(Print 
Capitalism)	ആവിർഭാവഡത്ാകട		രൂപകമടുത്	സങ്ല്പ്നങ്
ളാകണന്നാണപ്	ആൻഡ�ഴപ്	സൺ	വാദിക്ന്നതപ്.	അച്ടിയുകട	
വ്യാപനഡത്ാകട	 നിരവധി	 പ്രഡദശിെ	 ഭാഷാഡഭദങ്ൾക്
ഡമൽ	ഒരു	പ്രബല	ഭാഷാഡഭദം	അധിൊരം	ഡനടുന്നു.	ഇത്ര
ത്ിൽ	സമീെരിക്കപ്ട്	ഒരു	അവസ്യുകട	പ്രതിഫലനമാണപ്	
ഡദശീയഡബാധം	എന്നാണപ്	അഡദേഹം	സമർഥിക്ന്നതപ്.	

ആൻഡ�ഴപ്	സണികറെ	നിലപാടുെഡളാടുള്ള	വിപ്രതിപത്ി	
വ്യക്മാക്ന്ന	 ഡലഖനമാണപ്	 പാർഥ	 ചാറ്റർജിയുകട	 “Whose 
Imagined	 Community”.	 	 ആൻഡ�ഴപ്	സണികറെ	 നിഗമനങ്ൾ		
ഇന്ത്യൻ	പശ്ാത്ലത്ിൽ	ബാഹ്യമായ		ഡദശീയ	ഡബാധങ്
കള	മാത്മാണപ്	പ്രതിപാദിക്ന്നതപ്	എന്നപ്	ചാറ്റർജി	െകണ്ത്തു
ന്നു.	 കൂടാകത	 അഡമരിക്,	 യൂഡറാപ്പ്	 തുടങ്ിയ	 നാടുെളികല		
ഡദശീയതയുകട	 മാതൃെ	 പിൻപറ്റിയാണപ്	 മൂന്നാം	 ഡലാെരാഷ്ട്ര
ങ്ളിൽ	ഡദശീയതാവ്യവഹാരം	രൂപകമടുത്തപ്	എന്ന	വാദവം	
ഡചാദ്യം	കചയ്യകപ്ടുന്നു.		(പാർഥ	ചാറ്റർജിയുകട	“Nationalism as 
a Problem”5	 	എന്ന	 ഡലഖനത്ിൽ	പരാമർശിക്ന്ന	 	 creole 
nationalism,	linguistic	nationalism,	official	nationalism		എന്നിവ	പരി
ഡശാധിക്ന്നതപ്	ഉചിതമായിരിക്ം.)	ഏഷ്യയിലം	ആഫ്രിക്
യിലം	നടന്ന	ഡൊളനിവിരുദ്	(anti-colonial)	നിലപാടുെകള	
പരാമർശിക്ാകത	ഡദശീയതാ	സങ്ല്പ്കത്ക്റിച്ചുള്ള	വാദ
ങ്ൾ	 	അപൂർണമായിരിക്കമന്നാണപ്	അഡദേഹം	വാദിക്ന്ന
തപ്.	“I		object	because	I	cannot	reconcile	it		with	the	evidence		on	anti
-colonial		nationalism.	The	most	powerful		as	well		as	the	most		creative		
results of the nationalist imagination in Asia and Africa  are posited not  
on	an	identity		but	rather		on	a		difference	with	the	‘modular’	forms		of	
the		national	society	propagated	by	the	modern		west.”	(Mapping		the	
Nation:	216)

  

അ�പ�ോ�ന്രീ�രണവം	ഭോഷോസ്ത്വം	
ഡൊളനീെരണം	 നടപ്ിലാക്വാൻ	 ഫലപ്രദമായി	 ഉപ

ഡയാഗിക്ന്ന	 	 ഉപെരണമാണപ്	 ഭാഷ.	 ഭാഷ	 ഡെവലം	 ഒരു		

ഡബാധനമാധ്യമമായല്ല,	 	 മറിച്പ്	 ഒരു	സാംസ്ാരിെ	വാഹനം	
എന്ന		നിലയിൽക്കൂടിയാണപ്	പ്രവർത്ിക്ന്നതപ്.	അപഡൊള
നീെരണത്ികറെ	 (decolonization)	 മുഖ്യവക്ാക്ളിൽ	
ഒരാളാണപ്	 ആഫ്രിക്ൻ	 എഴുത്തുൊരനായ	 ങപ്ഗൂഗി	 വാ	
തിയാൻഡഗാ.	 അഡദേഹത്ികറെ	 പ്രശസ്	 കൃതിയായ	
Decolonizing the Mind : The  Politics of Language in African 
Culture	 ഭാഷാസ്ത്ം	തിരികെ	പിടിക്ന്നതിലൂകട	ഡൊളനീ
െരിക്കപ്ട്	മനസ്സുെൾ		അപഡൊളനീെരിക്കപ്ടുകമന്നപ്	വ്യ
ക്മാക്ന്നു.	The call for the rediscovery and the resumption of 
our	 language	 is	 a	 call	 for	 a	 regenerative	 reconnection	 	 with	 the	
millions	of	revolutionary		tongues		in	Africa	and	the		world		over	
demanding	liberation	...	In	struggle		is	our		history	,	our		language	
and		our		being”	(108).

“On	 the	 Abolition	 of	 English	 Department”6	എന്ന	 ഡലഖന
ത്ിൽ	 തിയാൻഡഗാ	 തകറെ	 അപഡൊളനീെരണവമായി	
ബന്ധകപ്ട്	 നിലപാടുെൾ	 	 ആവർത്ിക്ന്നുണ്പ്.	 ഇംഗ്ലീഷപ്	
വകുപ്ികന	റദേപ്	കചയ്തുകൊണ്പ്	ആഫ്രിക്ൻ	ഭാഷെകളയും	സാ
ഹിത്യകത്യും	 പരിഡപാഷിപ്ിക്ന്ന	 പഠനവകുപ്പ്	 സ്ാപി
ക്ണകമന്നപ്	 തിയാൻഡഗാ	 ആവശ്യകപ്ടുന്നു.	 ആഫ്രിക്ൻ	
വാകമാഴി	വഴക്ങ്കള	അക്ാദമിെ	പരിസരങ്ളിൽ	ഉൾകപ്
ടുത്തുെ	വഴി	 തങ്ളുകട	സ്ത്ഡബാധവം	 തനതുസംസ്ാരവം		
വീകണ്ടുക്വാനാകുകമന്നും		അഡദേഹം	വാദിക്ന്നു.	അഡദേഹം	
തുടരുന്നു:	 “We	 want	 to	 establish	 the	 centrality	 of	 Africa	 in	 the	
department...	With	Africa	at	the	centre	of	things,	not	existing	as		an	
appendix	or	a		satellite	of	other	countries	and	literatures,	things	must		
be	seen	from	the		African		perspective”	(441).		

ഇന്ത്യയികല	ഇംഗ്ലീഷപ്		വിദ്യാഭ്യാസ	പദ്തിയുകട	ആവി
ഷ്കരണത്ിനു		പിന്നികല	ഗൂഢലക്്യങ്ൾ	അനാവരണം	കച
യ്യുന്ന	ഡലഖനമാണപ്	ഗൗരി	വിശ്നാഥകറെ		“The Beginnings of 

ആൻഡ�ഴപ്	സണ്
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English	Literary	Study	in	British	India.”	7 	ഡലഖനത്ികറെ	ആരം
ഭത്ിൽത്കന്ന	 അവർ	 തകറെ	 വാദമുഖങ്ൾ	 കവളിവാക്ന്നു
ണ്പ്:	My  argument is that literary study gained enormous cultural  
strength	through	its	development	in	a	period	of		territorial	expansion	
and	conquest,	and		the		subsequent	institutionalization	of	the		discipline		
in  England itself took on a shape and an ideological content  developed 
in	the	colonial	context...”	(431).	ഇംഗ്ലീഷപ്	സാഹിത്യ	പഠനം	ഇംഗ്ല
ണ്ിൽ	 ഒരു	വ്യവസ്ാപിത	അക്ാദമിെ	പദ്തിയായി	രൂപ
കപ്ടുന്നതുഡപാലം	 ഡൊളനീെരണം	 വ്യാപെമായതിനുഡശഷം	
മാത്മാകണന്ന	ശ്രഡദ്യമായ	നിരീക്ണമാണപ്	 ഗൗരി	 വിശ്
നാഥൻ	അവതരിപ്ിക്ന്നതപ്.	

മകറ്റാരർഥത്ിൽ	ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയും	സംസ്ാരവം		നിർമിച്	
മിഥ്യാവഡബാധത്ികറെയും	ഭാഷാസംസ്ാരിെ	പ്രാമാണ്യത്ി	
കറെയും	അതിർവരമ്പുെൾ	ഡഭദിക്െവഴി		മാത്ഡമ		അപഡൊ
ളനീെരണവം	 സ്ത്ഡബാധവം	 സാധ്യമാവെയുള്ളുകവന്നാ
ണപ്	ഇരുവരും		സമർഥിക്ന്നതപ്.	

പ�ോ�നിയനന്തര	�ോഠവിേർശനം
െർത്തൃപദവിയിൽനിന്നപ്	 യൂഡറാപ്യൻ	 മൂല്യഡബാധകത്	

സ്ാനഭ്രഷ്മാക്ിയഡപ്ാൾ	 അരികുവല്ക്രിക്കപ്ട്വരുകട	
സ്രങ്ൾ	കൂടുതൽ	മിഴിഡവാകട	 	 മുഴങ്ിത്തുടങ്ി.	അതികറെ	
ഫലമായി	ഏെശബ്ദവിന്യാസം	മാത്ം	സാധ്യമാക്ിയിരുന്ന	
വായനെൾക്പ്	ബദലായി	ബഹുസ്രതയ്കപ്	പ്രാധാന്യം	സിദ്ി
ച്ചു.	 ക്ാസിക്ൽ	 പദവിയലങ്രിക്ന്ന	 കൃതിെളിൽനിന്നും	
അധിനിഡവശിതകറെ	 പ്രതിഡഷധസ്രങ്ൾ	 പുതുവായനെ	
ളിലൂകട		കവളിവായിത്തുടങ്ി.	വില്യം	ഡഷെപ്	സ്ിയറുകട		നാട
െമായ  The Tempest 	-	കന	മുൻനിർത്ി		ഡൊളനിയനന്തരപഠ
നങ്ൾ		വ്യാപെമായി	നടന്നിട്ടുണ്പ്.	ഇതികല	െഥാപാത്മായ	
ഡപ്രാസപ്	കപഡരാ	മെഡളാകടാപ്ം		ൊലിബൻ		അധിവസിച്ിരു
ന്ന		ദ്ീപികലത്തുന്നു.	തകറെ		മാന്ത്രിെശക്ിയാൽ		ൊലിബകന		
അടിമയാക്ന്ന	 	 ഡപ്രാസപ്	കപഡരാ	 ദ്ീപികറെ	 അധിപനായി	
മാറുന്നു.	ദ്ീപിഡന്മലള്ള	തകറെ	അവൊശവം	സ്ത്വം	പ്രഖ്യാ
പിക്ന്ന	 ൊലിബൻ	 ഡപ്രാസപ്	കപഡരാഡയാടപ്	 ഇപ്രൊരം	
ആഡക്ാശിക്ന്നു.	 This	 island’s	 mine,	 by	 Sycorax	 my	 mother	
Which	thou	takest	from		me...		“takest	from		me...”		തകന്ന	അഭ്യ
സിപ്ിച്		ഭാഷയിൽ	ൊലിബൻ	ഡപ്രാസപ്	കപഡരാകയയും	മെൾ	
മിറാണ്കയയും	ശപിക്ന്നു.	“You	taught	me	language,	and	my	
profit	on	this	I	know	how	to	curse.	The		red		plague		rid	you	for		
learning		me		your		language!”

ഇത്രത്ിൽ	സാഹിത്യകൃതിെളിൽനിന്നപ്	െീഴാളസ്രങ്
ളുകട	വീകണ്ടുപ്പ്		ഡൊളനിയനന്തര	വായനെൾ	സാധ്യമാക്ന്നു
ണ്പ്.	സമാനമായ	തരത്ിൽ	ആഫ്രിക്ൻ	വന്യതകയയും		ജീവി
തകത്യും	ചിത്ീെരിക്ന്ന	ഡജാസഫപ്	ഡൊൺരോ�ികറെ	Heart 
of  Darkness 	 എന്ന	 ഡനാവലികല	 വംശീയ	 കവറികയക്റിച്പ്	
ആഫ്രിക്ൻ	എഴുത്തുൊരനായ	ചിനുവാ	അച്ീഡബ “An Image of 
Africa:	Racism	in	Conrad’s	Heart	of		Darkness”		എന്ന		ഡലഖനത്ിൽ	
നിശിതമായി	വിമർശിക്ന്നുണ്പ്.	“Heart	of	Darkness	projects	 the	
image	of	Africa	as	“	the		other	world,”	the	antithesis	of	Europe	and	
therefore	of		civilization,	a	place		where	man’s	vaunted	intelligence	and	
refinement	are	finally		mocked		by	triumphant		beastality”.		ആഫ്രിക്
കയ	അന്യവല്ക്രിക്കപ്ട്	ഡലാെമായും	യൂഡറാപ്ികറെ	ഡ്വപ
രീത്യമായും	അവതരിപ്ിക്െവഴി	ഡൊൺരോ�പ്	തഡദേശീയ	സം

സ്ാരകത്	 െിരാതവല്ക്രിക്െയുമാകണന്നാണപ്	 അച്ീഡബ	
വിമർശിക്ന്നതപ്.

ഇവികട	 െർത്തൃസ്ാനത്തുനിന്നപ്	 	 യൂഡറാഡെന്ദ്രിതവ്യവ	
സ്കയ	ബഹിഷ്കരിക്െവഴി	അധിനിഡവശിതകറെ	 	 െർത്തൃ
ത്ത്ിനു	പ്രാതിനിധ്യം		സിദ്ിക്ന്നു.	നിലനിന്നിരുന്ന	വ്യവ
സ്ാപിത	ഘടനകയ	അപഭ്രംശിക്െവഴി	ബഹുസ്ര	സാധ്യ
തെളുൾകക്ാള്ളുന്ന	പാഠനിർമിതിക്ള്ള		സാധ്യതെഡളറുന്നു.

ശാസ്തഡമഖലയികല	 	യുഡറാപ്യൻ	 ഡെന്ദ്രിത	വ്യവസ്ിതി
യും	ഡൊളനിയനന്തര	വിമർശന	പദ്തിെളിൽ	ഡചാദ്യംകചയ്യ
കപ്ട്ടു.	ഗണിതശാസ്തത്ികറെ	യൂഡറാ-ഗ്രീക്പ്		ചരിത്യുക്ികയ	
ഡചാദ്യംകചയ്യുന്ന	കൃതിയാണപ്	ഡജാർജപ്	ഗീവർഗീസപ്	ഡജാസഫി
കറെ	The	Crest	of	the	Peacock:	Non	European	Roots	of	Mathematics.	
ഗണിതശാസ്തത്ികറെ	പ്രഖ്യാപിത	 ചരിത്ത്ില്	എപ്രൊര
മാണപ്	ഈജിപ്പ്,	 കമസകപ്ാഡട്മിയ,	 ഡ്ചന,	 ഇന്ത്യ,	 ഇസ്ാ
മിെ	രാഷ്ട്രങ്ൾ	തുടങ്ിയ	രാജ്യങ്ളികല	ഗണിതശാസ്തശാഖ	
ഇടം	െകണ്ത്ാകത	ഡപായതപ്	എന്നപ്	അഡദേഹം	വ്യക്മാക്
ന്നു.	 പഠനത്ികല	 പത്ാം	 അധ്യായം	 ഗണിതശാസ്തരംഗ
കത്	 ഡെരളീയ	 സംഭാവനെകളക്റിച്പ്	 വിപുലമായ	 ചർച്		
സാധ്യമാക്ന്നുണ്പ്	 (ടി.�ി.	 രാമകൃഷ്ണകറെ	ഫ്രാൻസിസപ്	 ഇട്ി
ഡക്ാരയും	 ഇത്രകമാരു	 പശ്ാത്ലത്ിൽ	 പരിഡശാധിക്
ന്നതപ്	 ഉചിതമായിരിക്ം).	 ഇത്രത്ിൽ	സമൊലിെ	ഘട
നാവാദാനന്തരചിന്തെളിലം	ഡ്സദ്ാന്തിെപരിസരങ്ളിലം	
ഡൊളനിയനന്തരപഠനങ്ൾക്പ്	സവിഡശഷസ്ാനമുണ്പ്.	പ്രാ
ഥമിെവം	സാമാന്യവമായ	തലത്ിൽ	അധിനിഡവശാനന്തര	
ചിന്തെളുകട	പ്രസക്ി	അവതരിപ്ിക്വാൻ	മാത്മാണപ്	ഈ	
ഡലഖനത്ിൽ	 ശ്രമിച്ിട്ടുള്ളതപ്.	 നിരവധി	 തലങ്ളിഡലക്പ്	
വ്യാപിക്ാവന്ന	 ഒരു	 പഠനസമ്പ്രദായത്ികറെ	 പരിമിതമായ	
സാധ്യതെളാണപ്	ഇവികട	കവളിവാക്ിയിരിക്ന്നതപ്.	ആത്യ
ന്തിെമായി,	 ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ികറെ	 രണ്ാംപകുതിയിൽ	
അക്ാദമിെപരിസരങ്ളിൽ	 സംഭവിച്	 ഡലാെഡബാധത്ി
കല	വ്യതിയാനത്ികറെ		ഉൽപ്ന്നമാണപ്	ഡൊളനിയ	നന്തരവാ
ദം	എന്നു	നാം	തിരിച്റിഡയണ്ിയിരിക്ന്നു.	

കുേിപ്പു�ൾ
1,2,3,4,5,6,7	 തുടങ്ിയ	 ഡലഖനങ്ൾ/കുറിപ്പുെൾ,	 ബിൽ	

ആഷപ്	ഡക്ാഫ്റപ്,	ഗ്യാരത്പ്	ഗ്രിഫിത്പ്,	കഹലൻ		ടിഫിൻ	എന്നി
വർ	എ�ിറ്റുകചയ്ത		The Postcolonial Studies Reader	എന്ന	പുസ്
െത്ിൽനിന്നപ്		സ്ീെരിച്വയാണപ്.
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കനാവല്  പഠനം

മിത്തുകളന്െ 
പ്രതിപരടാധരടാഷ്ട്രീയും

പഡോ.	േ്രീജ	വി.

മിത്പ്	(പുരാവൃത്ം),	19	-ാം	നൂറ്റാണ്ിലാണപ്	ഇംഗ്ലീഷിൽ	ഈ	
പദം	പ്രചാരം	ഡനടുന്നതപ്.	'വിശുദ്മായതും	വാകമാഴിയിലൂകട	

പെരുന്നതുമായ	 ആഖ്യാനമാണപ്	 മിത്പ്	 '(അലൻ�ൻ�ിസപ്,	
എഡ്സ്സപ്	ഓൺ	ഡഫാെപ്	ഡലാറിസ്റിെപ്	സപ്).'	ഒരു	ജനത	പാവന
കമന്നു	 െരുതുന്ന	 െഥയാണപ്	 പുരാവൃത്ം.	 അലൗെിെവം	
ഡ്ദവിെവം	ആയ	െഥാപാത്ങ്ളും	സംഭവപരമ്രെളുമാണപ്	
ഇതിൽ	ഉണ്ാവെ	'	(രാഘവൻ	പയ്യനാടപ്,	ഡഫാെപ്	ഡലാർ).	'പ്രാ
ചീനരുകട	 വംശീയവം	 ചരിത്പരവമായ	അവക്ിപ്ങ്ളാണപ്	
മിത്തുെൾ'	(ഡദശമംഗലം	രാമകൃഷ്ണൻ,	ഡഫാെപ്	ഡലാർ	പഠനങ്ൾ)	
ഇങ്കന	നിരവധി	നിർവചനങ്ൾ	മിത്ിനു	നൽെിയിട്ടുണ്പ്.	
മാെപ്	സപ്		മുള്ളർ	ഭാഷയുകട	ഡരാഗംമൂലമാണപ്	പുരാവൃത്ം	ജനിക്
ന്നകതന്നപ്	 സിദ്ാന്തിച്ചു.	 മിത്തുെൾതകന്ന	 ഡദശീയമായവയും	
പ്രാഡദശിെമായവയുമുണ്പ്.	 ഉച്പുരാവൃത്ം	 അപചപുരാവൃത്ം	
എകന്നാകക്	 പണ്ഡിതൻമാർ	 അതികന													
വ്യവഹരിക്ന്നു.	പുരാവൃത്ങ്ളുകട	പ്രധാന	
ദൗത്യം	 ജനങ്ളിൽ	 വിശ്ാസകത്	 ഉറപ്ി
ക്െകയന്നതാണപ്.	 മിക്	 പുരാവൃത്ങ്ളും	
ഡ്ദവിെപരിഡവഷമുള്ളവയാണപ്.

പ്രൊശൻ	 മടിഡ്ക്യുകട	 'കൊരുവാന
ത്ികല	പൂതങ്ൾ,'	പൂതങ്ൾ	എന്ന	മിത്ിലൂ
കട	 കൊരുവാനകത്	രാഷ്ട്രീയവം	പാരിസ്ി
തിെവമായ	െഥപറയുെയാണപ്.		പ്രാഡദശിെ	
മിത്തുെൾ	എങ്കന	പ്രകൃതിയുകട	സംരക്െ
രാകുന്നുകവന്നപ്	ഡനാവൽ	ഡബാധ്യകപ്ടുത്തുന്നു.	
കുന്നിൽ	െരിങ്ൽ	െ്ാറി	തുടങ്ി	പൂതങ്കള	
കുടിയിറക്ാനുള്ള	ശ്രമം	 ഡനാവലിൽ	ൊണു
ന്നുണ്പ്.		കുന്നികന	കനടുകെ	പിളർന്നപ്	ഡ്ജവ
ഡ്വവിധ്യം	 നശിപ്ിക്വാനുള്ള	ശ്രമം	 ഭൂമാ
ഫിയെൾ	ഇഡപ്ാൾ	നടത്തുന്നുണ്പ്.	അതികന	
തിഡരയുള്ള	 കചറുത്തുനിൽപ്ികറെ	 ആവശ്യം	
ഡബാധ്യകപ്ടുത്ാൻ	ഡനാവൽ	പര്യാപ്മാണപ്.

ൊസർഡൊ�പ്	ജില്ലയികല	മടിഡ്ക്ഗ്രാമകത്യും	ൊഞ്ഞ
ങ്ാടികനയും	 ഡവർതിരിക്ന്ന	 ഇടനാടൻ	 കുന്നാണപ്	
കൊരുവാനം.	കവള്ളം	സമൃദ്മായിട്ടുള്ള	സ്ലമാണപ്	മടിഡ്ക്.	
കുന്നിൻ	 പ്രഡദശങ്ളും	 കചരുവെളും	 ഏകറയാണപ്	 മടിഡ്ക്
യിൽ.	 ഗുരുവനം,	 നൂഞ്ഞി	 ഇവ	 പാറകക്ട്ടുെൾ	 നിറഞ്ഞ	
കുന്നാണപ്.	 ഒരുൊലത്പ്	ഇവ	നിബി�മായ	വനപ്രഡദശങ്ളാ
യിരുന്നു.	ഗുരുവനം	തീർത്തും	വനംതകന്നയായിരുന്നു.

കൊരപ്	എന്നാൽ	കവള്ളകക്ട്പ്	എന്നാണപ്	അർഥം.		നിത്യാ
നന്ദസ്ാമി	തപംകചയ്യുെ	നിമിത്ം	കുന്നികന	ഗുരുവനം	എന്നു	
വിളിച്ചു	ഡപാരുന്നു.	കൊരുവാനം	കുന്നിൽ	ധാരാളം	ബലിപ്ാറ
െൾ	ൊണാം.	നരി	,	കുറുക്ൻ	എന്നിവ	സുലഭവമാണവികട.	
നരികയ	 പിടിക്ാനുള്ള	 സംവിധാനമാണപ്	 നരിമഞ്.	 അതപ്	
സ്ാപിച്ിരുന്ന	സ്ലത്ിനപ്	മഞ്ക്ാൽ	എന്നു	ഡപരു	വന്നു.	

ഈ	 ഒരു	 സ്ിരരാശിയിലാണപ്	 ഡനാവൽ	
വിെസിക്ന്നതപ്.

വടഡക്മലബാറികറെ	 സ്ത്നിർണയ
ത്ിൽ	ഒരു	പ്രധാനപങ്പ്	കതയ്യത്ിനും	തി
റയ്ക്കും	അതുമായി	ബന്ധകപ്ട്	ൊവെൾക്ം	
തറെൾക്ം	ഡക്ത്ങ്ൾക്ം	ഉണ്പ്.	ഹരിത
സംരക്ണമാണപ്	 ആഡണ്ാടാണ്പ്	 കതയ്യം	
കെട്ടുന്നതികറെ	പിന്നിലമുള്ളതപ്.	ൊടുെളുകട
യും	ൊവെളുകടയും	സംരക്ണംകൂടി	ഇതപ്	
ലക്്യമിടുന്നു.		ഡദവതാപ്രീതിയിലൂകട	നാടികറെ	
സംരക്ണം	 നടക്ണം.	 ൊർഷിെമായ	
അഭിവൃദ്ിയുണ്ാെണം.	 ഹരിതസംരക്
ണത്ികറെ	ആവശ്യെത		ഡബാധ്യകപ്ടുത്തു
ന്ന	ഡനാവലാണപ്	'കൊരുവാനത്ികല	പൂത
ങ്ൾ'.	 പ്രകൃതിനശീെരണം	 ഒരു	
പ്രഡദശത്തുണ്ാക്ിയ	 വിനാശത്ികറെ	
ഡനർചിത്വം			ഡനാവൽ	തരുന്നു.	ഡദശമംഗലം	രാമകൃഷ്ണൻ
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ഡനാവലികല	 പ്രധാനെഥാപാത്ം	 പൂതങ്ളാണപ്.	 പ്രകൃതി
കയ	സംരക്ിക്ന്നതിൽ	മനുഷ്യകറെ	െടന്നാക്മണകത്	കചറു
ക്ന്നതിൽ	ഇവർ	പ്രധാന		പങ്കുവഹിക്ന്നു.	പൂതങ്ൾ	മനുഷ്യ
രുമായും	മറ്റു	ജീവിെളുമായും		നടത്തുന്ന	ഒരു	മത്സരം	ഡനാവലിൽ	
ൊണാം.		മനുഷ്യഡരക്ാൾ	പ്രകൃതിവിഭവങ്ളുകട,	വനത്ികറെ,	
നീർച്ാലെളുകട,	പാറകക്ട്ടുെളുകട,	കുന്നിൻപുറങ്ളുകട	രക്െ
രായി	ഇവർ	മാറുന്നു.		മനുഷ്യകരഡപ്ാകലതകന്ന	സഡചതനത്ം	
നൽെിയാണപ്	 ഡനാവലിസ്റപ്	 ഇവകയ	 അവതരിപ്ിക്ന്നതപ്.	
വായുവം	കവള്ളവം	കചടിെളും	അഗ്ിയും	മൃഗങ്ളും	െല്ലുെളുകമാ
കക്	പ്രകൃതിയുകട	 ഭാഗമാകണന്നപ്	 വിശ്സിച്ാ
രാധിച്ചുഡപാരുന്ന	 പാരമ്ര്യത്ികറെ	 തുടർച്	
ഡനാവലിൽ	 	 	ൊണാം.	പ്രകൃതിയിൽ	ത്കന്ന	
മനുഷ്യപ്രകൃതിയും	ബാഹ്യപ്രകൃതിയും		പ്രകൃത്യ
തീത	ശക്ിെളുമുണ്പ്.	പൂതം,	ഡപ്രതം,	പിശാചപ്,	
ൊളി,	 കൂളി	 തുടങ്ിയവ	 മൂന്നാമകത്	 	 വിഭാഗ
ത്ിൽകപ്ടുന്നു.	ഇവകയ	ദുർഡദവതെളാ	യിട്ാണപ്	
െണക്ാക്ന്നതപ്.	 ദുർമരണം	പ്രാപിച്	 മനുഷ്യ
രും	ശ്രാദ്ക്ിയ	ലഭിക്ാത്	പഡരതാത്മാക്ളു
മാണപ്	 ദുർഡദവതെളായി	 തീരുന്നതപ്.	 ഇവകയ	
മനുഷ്യൻ	 ഭയക്ന്നു.	 ആ	 ഭയപ്ാടിൽനിന്നപ്			
അവകയ	ഒഴിവാക്ാനുള്ള	ശ്രമം	നടക്ന്നു.	ഡെര
ളത്ിൽ	ഇന്നും	നിലവിലള്ള	ഡപ്രതാരാധനയും	
വൃക്ാരാധനയും	ഇതികറെ	ഭാഗമാണപ്.	

ശാസ്ത	സാഡങ്തിെവിദ്യയുകട	 യുഗത്ിലാ

ണപ്	നാം	ഇന്നു	ജീവിക്ന്നകതങ്ിലം	വിശ്ാസങ്ളുകട	ൊര്യ
ത്ിൽ	പഴമകയ		ൊത്തുസൂക്ിക്ന്നു.	പ്രകൃതികയ	നയിക്ന്ന
തിൽ	 ഇത്രം	 ശക്ിെൾക്ള്ള	 പങ്പ്	 വലതാണപ്.	
ഡൊഴിക്രുതി,	െള്ളപ്	എന്നിവ	നൽെി	ഈ	ദുർഡദവതെകള	
തളച്ിടാനാണപ്	 മനുഷ്യൻ	 ശ്രമിക്ന്നതപ്.	 ആരാധനയ്കപ്പുറം	
ഒരുതരം	കമരുക്ൽ	പ്രക്ിയയാണപ്	നടക്ന്നതപ്.	പറമ്ിൽ	കു
പ്ിക്ഷണം	 കുഴിച്ിടുെ,	 മുരിങ്	 നട്ടുപിടിപ്ിക്െ,	 മന്ത്രം	
കചയ്തപ്	കുടത്ിൽ	ആവാഹിച്പ്	പറമ്ിൽ	കുഴിച്ിടുെ,	 കവള്ള
ത്ിൽ	 ഒഴുക്ി	 വിടുെ	 ഇങ്കനയുള്ള	 ഒഴിവാക്ൽ	 ക്ിയെ

ളിൽ	 ഏർകപ്ടുന്നു.	 എന്നാൽ	 ഇതല്ല	
ആവശ്യം	 എന്നപ്	 ഡനാവലിസപ്	റ്റപ്	 ഓർമകപ്ടു
ത്തുന്നു.													

ഹരിതരാഷ്ട്രീയം,	 ഹരിതഡ്ദവശാസ്തം,	
ഹരിത	 ആത്മീയത,	 ഹരിത	 മാർെപ്	സിസം	
ഇങ്കനയുള്ള	ചിന്തെളാണപ്		വളർഡത്ണ്തപ്.	
പരിസ്ിതി	സംരക്ണത്ിനുഡവണ്ിയുള്ള	
ആദ്യമുറവിളി	ഡെട്തപ്	ഇടഡശേരിയുകട	കുറ്റിപ്പു
റം	പാലത്ിലൂകടയാണപ്.	പരിസ്ിതി	പ്രവർ
ത്െരും	 എഴുത്തുൊരും	 ഉണർന്നപ്	 ജാഗ്രത
ഡയാകട	 ഇരിക്ാൻ	 തുടങ്ിയതപ്	 അതിനു	
ഡശഷം	 മാത്മാണപ്.	 പ്രകൃതിയുകട	 ചൂഷണ
കത്	 പ്രതിഡരാധിക്ന്നതിനും	 അതികന	
സംരക്ിക്ന്നതിനുംഡവണ്ി	 നടന്ന	 ഡ്സ
ലൻറപ്	വാലി	പ്രഡക്ാഭം,	അതികറെ	വിജയം	രാഘവൻ	പയ്യനാടപ്
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നൽെിയ	ആശ്ാസം.	ഇതപ്	പ്രകൃതി	സംരക്ണത്ി
കറെ	ആദ്യ	പടിയായിരുന്നു.	 'നമഃ	പൃഥിഡ്വ്യ'	എന്ന
തായിരുന്നു	 അവരുകട	 മുദ്രാവാെ്യം.	 സുഗതകുമാരി,	
വിഷ്ണുനാരായണൻ	 നമ്പൂതിരി,	 അയ്യപ്പ്ണിക്ർ,	
കെ.ജി.എസപ്.	എന്നിവരുകട	െവിതെൾ	ഉണ്ാക്ിയ	
ചലനങ്ൾ	നമുക്റിയാം.	മരത്ിനപ്	സ്തുതി,	തുലാവർ
ഷപ്ച്,	 ൊകടവികട	 മക്കള,	 കൊച്ിയികല	 വൃക്
ങ്ൾ	 	 തുടങ്ിയ	 െവിതെൾ	ഈ	 ൊലഘട്ത്ില
ണ്ായവയാണപ്.	 ഇവകര	 'മരക്വിെൾ'	 എന്നു	
വിളിച്ാഡക്പിച്തും	ഈ	സമൂഹം	തകന്നയാണപ്.	ൊ
ലാന്തരത്ിൽ	 പരിസ്ിതി	 സംരക്ണത്ികറെ	
ആവശ്യം	 നമുക്	 ഡബാധ്യകപ്ട്ടു.	 നീരുറവെൾ	 വറ്റി,	
തണലെൾ	അപ്രത്യക്മായി,	ൊയ്കനിെൾ	ൊണാ
ക്നിെളായി,	െിളിെളും	ശലഭങ്ളുകമല്ലാം	അന്യമാ
യി.	ഇങ്കനയുള്ള	ഒരു	ഡലാെത്ിലൂകടയാണപ്		നമ്മൾ	
യാത്	കചയ്യുന്നതപ്.	എവികടയും	കെട്ിട	സമുച്യങ്ൾ	
മാത്ം.	പ്രകൃതിയുകട	സന്തുലനാവസ്തകന്ന			തെിടം	മറിയുന്നു.

പൂതങ്ങൾ
കൊരുവാനത്ികറെ	 വടഡക്പള്ളയിൽ	 പാറപ്പുറത്ാണപ്	

പൂതങ്ൾ	താമസിച്ിരുന്നതപ്;	ആണും	കപണ്ണുമായിട്പ്.	കവള്ളാ
രങ്ല്ലുെൾ	 പല്ലിനുരച്പ്	 മിനുക്ി	 ഡഗാളാകൃതിയിലാക്ി	 കൊ
ത്ങ്ല്ലപ്	 െളിക്ാനാണപ്.	 ആൺപൂതങ്ൾ	 കുന്നിൻപുറകത്	
മരങ്ളിൽനിന്നും	ൊയും	െനിയും	ഡശഖരിച്ചുകൊണ്ിരിക്ം.	
രാത്ിയിൽ	 പൂതങ്ൾ	 നൂഞ്ഞിയാർ	 ഭഗവതി	 ഡക്ത്ത്ിനു	
ഡനകര	ആനക്ല്ലപ്	കപാട്ികച്റിയും.	ആ	സമയം	ഭഗവതി	വട
ഡക്ാട്ടു	തിരിഞ്ഞപ്	പാറപ്പുറഡത്ക്പ്	തീക്കണ്റിയും.	ആനക്
ല്ലികറെ	ചീളുെൾ	ചിലഡപ്ാകഴാകക്	വീടുെളികല	ൊലികത്ാഴു
ത്ിൽ	 പതിക്ം.	 പാല	 ചുരത്തുന്ന	 പശുക്ളുകട	 അെിടിൽ	
ഈ	ചീളുെൾ	പതിച്ചു	െഴിഞ്ഞാൽ	ഇരുട്ത്പ്	ആൺപൂതങ്ൾ	
വന്നപ്	െടിച്ചുകൊണ്പ്	ഡപാകും.	കുന്നപ്മ്മന്നപ്	നായ്കറ്റനിറങ്ികയ
ന്നപ്	ആളുെൾ	ധരിക്ം.	നൂഞ്ഞിയാർ	ഭഗവതിക്റിയാം	അതപ്	
പൂതങ്ൾ	 കചയ്ത	 പണിയാകണന്നപ്.	 വർഷത്ികലാരിക്ൽ	
െണിയാൻ	കുഞ്ഞമ്പുവിനപ്		തകറെ	ഡൊലം	െിനാവപ്	ൊണിച്ചു	
കൊടുക്ം.	 െണ്ൻ	 കവളിച്പ്ാടഡനാടപ്	 ഇക്ാര്യം	 പറയും.			
കവളിച്പ്ാടപ്	ഉറഞ്ഞുതുള്ളി	പാറപ്പുറഡത്ക്	കുതിക്ം.	നൂകറ്റാ
ന്നപ്	 ഡൊഴിെൾ	 എറിഞ്ഞുകൊടുത്പ്	 ഭഗവതി	 ആൊശത്പ്	
അദൃശ്യയായി	നിൽക്ം.	വാല്യക്ാർ	നീട്ിയ	ഡൊഴിയുകട	െഴു
ത്ിൽ	 കവളിച്പ്ാടൻ	 വാളുവീഴ്ത്തുഡമ്ാൾ	 ഡചാരവീണപ്	 പാറ	
ചുവക്ം.	'ഹൂയപ്-ഹൂയപ്	'	എന്ന	അലർച്	മുഴങ്ങുഡമ്ാൾ	ആൺ	-	
കപൺഡഭദമില്ലാകത	പൂതങ്ൾ	മരങ്ളിൽ		െയറിയിരിക്ം	.	

വാല്യക്ാരും	 കവളിച്പ്ാടും	 ഡപായിക്ഴിഞ്ഞാൽ	 	 പൂത
ങ്ൾ	 മരംവിട്പ്	 പാറപ്പുറകത്ത്തുന്നു.	 കപൺപൂതങ്ൾ	 ഡചാര	
നക്ിക്ടിക്ം.		ആൺപൂതങ്ൾ	ഡൊഴിത്ല	ചവച്ചു	തിന്നുന്നു.	
ഗ്രാമത്ിൽ	 ആകരങ്ിലം	 	 മരിച്ാൽ	 ആ	 ദിവസം	 പൂതങ്ൾ	
ആനക്ല്ലപ്	കപാട്ിച്ചു	മനുഷ്യരൂപമുണ്ാക്ി	 	പന്നിപ്ള്ളിച്ാലി
ഡലക്പ്	വലികച്റിയും.	മരിച്വരുകട	നിലവിളി	എട്ടുദിക്ിലം	മുഴ
ങ്ങുഡമ്ാൾ	െിതച്ചുകൊണ്പ്	ഊതിയൂതി	അവർ	പാറ	വളർത്തും.	
ഗ്രാമത്ിൽ	ഓഡരാ		മരണം	നടക്ഡമ്ാഴും	കൊരുവാനത്ികല	
പാറകക്ട്ടുെൾ	 വളരും.	 മരണദിവസം	 രാത്ിയിൽ	 പുതുതായി	
വളർന്ന	പാറെളിൽ	െയറി	പൂതങ്ൾ	മതിവരുഡവാളം	വർത്
മാനം	പറഞ്ഞിരിക്ം.	പൂതങ്കള	അർജുതൻ	മന്ത്രവാദി	ആവാ
ഹിച്ചുകൊണ്ടു	ഡപായതിനുഡശഷം	മരിച്ാൽ	രൂപം	കൊത്ികയ

റിയാൻ	 ആളില്ലാതാകുന്നു.	 പൂതങ്ളില്ലായ്കയാൽ	 	 	 ശരീരം	
ഡവർകപട്	ജീവൻ	നിലവിളിച്ചുകൊണ്ിരിക്ം.	

ഇകതാരു	 യാഥാർഥ്യമാഡണാകയന്നപ്	 ഡചാദിച്ാൽ	 അഡല്ല
കയന്ന	മറുഡചാദ്യമാണപ്	 മറുപടി.	ഇവയികലാകക്	നമ്മൾ	വി
ശ്സിക്ന്നു.	പ്രപഞ്ത്ികറെ	നിലനിൽപ്ികന	സംബന്ധിച്	
ഒരു	വിശ്ാസമാണിതപ്.	നഗ്ഡനത്ങ്ളാൽ	ൊണാൻ	പറ്റില്ല.	
ഡ്ദവാരാധനയുമായി	 പ്രകൃതിപൂജയുമായി	 ബന്ധകപ്ട്	
ഒന്നാണപ്.	പാറെൾ	വളരുന്നു.	അവയ്ക്കും	ഡചതനത്ം	നൽകുന്നു.	
മനുഷ്യകനഡപ്ാലം	നിയന്ത്രിക്ന്നതപ്	പൂതങ്ളാണപ്.	അവതര
ണം	തിെച്ചും	ഭ്രമാത്മെമാണപ്.	കൊച്ഡരത്ിയിൽ		പറയുന്ന		
കൊല്ലൻകുന്നികറെ	 െഥ	 അതിഡനാടു	 ഡചർത്തുവായിക്ാവ
ന്നതാണപ്.

കുട്ിച്ോത്തൻ
കുട്ിച്ാത്ൻഡസവ	 ഡെരളഡക്ത്ങ്ളികല	 ഒരിനമാണപ്.	

ചാത്ൻ	പാറെൾ	മിക്	ഡക്ത്ങ്ളിലം	ൊണാം.	ഡസവയ്കാ
യി	 െള്ളപ്	 നിഡവദ്യമായി	 നൽകുന്നു.	 ചാത്കന	 അപമാനി
ച്ാൽ	 ഭ്രാന്തുപിടിക്ം	 എന്നുള്ളതപ്	 ഒരു	 വിശ്ാസമാണപ്.	 നൂ
ഞ്ഞിയാർ	 ഗ്രാമത്ികല	 െവലയിൽ	 എത്തുന്നവകര	
ഡസാ�ാക്പ്ികപാട്ിച്പ്		ഡപടിപ്ിച്പ്	ഓടിക്ന്ന	ചട്മ്ി.	അര
യക്ടയിൽനിന്നും	ഡൊട്യിൽ	നാണി	എന്ന	ഡവശ്യകയ	കൊ
ണ്ടുവന്നപ്	കപരുവഴിയിൽ	െിടത്ി	ഡഭാഗിക്ന്ന	ചട്മ്ി	കൊ
ഡട്മ്മാടൻ.	 രാഷ്ട്രീയപ്െ	 തീർക്ാൻ	 സ്ന്തം	 കുടുംബ	
ബന്ധത്ികറെ		 	ആരാധനാമൂർത്ിയായ	ചൂതുെണ്ികല	കുട്ി
ച്ാത്കറെ	െല്ലപ്	അയാൾ	ഇളക്ികയടുത്പ്	ബല്ലക്ാട്ിഡലകക്
റിഞ്ഞു.	 മടങ്ി	വീട്ികലത്തുഡമ്ാഡഴക്ം	പനി	തുടങ്ി.	ക്ീ
ണിച്ചു	 െിടക്ഡമ്ാൾ	 ശരീരത്ിൽ	 കുട്ിച്ാത്ൻ	
മാന്തുന്നതുഡപാകല	 ഡതാന്നി.	 ഡറ�ിഡയാ	തുറന്നഡപ്ാൾ	താൻ	
ഉൾകപ്ട്	െമയൂണിസ്റ്റുപാർട്ി	 പിരിച്ചുവിട്തായി	 വാർത്.	ആ	
സമയം	െല്ലുഡപായ	കുട്ിച്ാത്കനഡപ്ാകലയായി	കൊഡട്മ്മാ
ടൻ.	ശരീരത്ിൽ	മുഴുവൻ	മുഴെൾ	വളർന്നു.	നൂഞ്ഞിയാറികറെ	
കപരുവഴിെളിൽ	ഭ്രാന്തകനഡപ്ാകല	നടക്ാൻ	തുടങ്ി.	വളകര	
ഭീതിദമായ	 വിവരമാണപ്	 ഡനാവലിസ്റപ്	 നൽകുന്നതപ്:	 'ശരീരം	
മുഴുവൻ	മുഴെൾ	വളർന്നിരുന്ന	കൊഡട്മ്മാടൻ	നൂറിൽ	മഞ്ഞൾ	
ഡതച്ഡപാകല	ചുവന്ന	െണ്ണുെളുമായി	ആകള	ഡനാക്ം,	നടന്ന	

സുഗതകുമാരി വിഷ്ണു	നാരായണന്	നമ്പൂതിരി
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ഡ്ബയീലപ്	മാരണം	കവച്ിറ്റപ്ണ്ായിരുന്നു.'
ഒടലപ്	 പൂത്തപ്	 െണ്ിഡറ്റ?'	 അയാൾക്പ്	 കുട്ിച്ാത്ൻ	

കതയ്യം	കൂടിയതാകണന്നപ്	എല്ലാവരും	പറഞ്ഞു.	'ചൂട്പ്		െത്ിച്
ഡപാകല	കൊഡട്മ്മാടകറെ	 ഡദഹം	ചുവന്നു	തുടുക്ം.	ഞരമ്പ്െ
ളിൽ	ഡചാരക്പ്	പെരം	െലക്	കവള്ളകമാഴുകും'.	കൊരുവാന
ത്ികല	ഒരു	ഡ്നഡലാൺ	െയറിൽ	അയാൾ	ജീവകനാടുക്ി.	
പൂതങ്ൾ	 ആനക്ല്ലു	 കചത്ിമിനുക്ി	 മനുഷ്യരൂപമുണ്ാക്ി	
പന്നിപ്ള്ളിച്ാലിഡലയ്കപ്	രാത്ിയിൽ	വലികച്റിഞ്ഞു.	ശവത്ിനപ്	
തീ	കൊളുത്ിയഡപ്ാൾ	കുട്ിച്ാത്കറെ	രൂപത്ിൽ	ആൊശത്ിഡല
ക്പ്	പുെപടലം	ഉയർന്നു.	പ്രപഞ്ശക്ിെൾ		പ്രതിൊരമുള്ളവരും	
നശീെരണത്ികനതിരായി	 പ്രവർത്ിക്ന്നവരുമാകണന്ന	
പാഠം	ഡനാവൽ	നൽകുന്നു.

തട്ം	കതയ്ം
	തട്ം	കതയ്യത്ികറെ	പരിചകൊണ്പ്	തട്ടു	െിട്ിയാൽ	ഭ്രാന്തപ്	

അകല്ലങ്ിൽ	 മരണം	 ഉറപ്ാണപ്.	 അതുകൊണ്പ്	 ആളുെൾ	
നിശ്ിത	അെലം	പാലിച്ചു.	കതയ്യത്ിൽനിന്നപ്	തട്ടുെിട്ിയതി
നുഡശഷമാണപ്	 കെ.പി.രാമൻ	 കചറൂളി	 രാമൻ	 ആകുന്നതപ്.	
കതയ്യം	 കെട്ിയാടുഡമ്ാൾ	 കെ.പി.രാമൻ	 അമ്ലമതിലി
ന്ഡമൽ	െയറിയിരുന്നു.	കതയ്യത്ികറെ	പരിചയിൽ		ആൊശ
ത്തുനിന്നും	തീ	വീണു.	കവള്ളിടികവട്ി.	 'ഞാനീടപ്ന്നപ്	 മാറില്ല.	
എകന്ന	തട്്യാലപ്	കതയ്യത്ികന	ഞാൻ	പിടിച്ചുകെട്ടും'	കെ.പി.
രാമൻ	ആൊശം	ഡനാക്ി	പറഞ്ഞു.	കതയ്യം	ഉറഞ്ഞാടി.	ൊ
കണക്ാകണ	കതയ്യത്ികറെ	ഡനാട്ം	മുഴുവൻ	പടിഞ്ഞാകറ	ദി
ക്ിഡലക്ായി.	 കെ.പി.രാമൻ	 ൊലെൾ	 പികന്നയും	 നീട്ി.		
ബങ്റിഡലക്	 വീഴുന്ന	 ഡബാംബുഡപാകല	 	 ഒരടി	 തട്ം	 കതയ്യ
ത്ിൽനിന്നു	രാമനു	െിട്ി.	മതിലികറെ	മുെളിൽനിന്നും	മലക്ം	
മറിഞ്ഞു.	എഴുഡന്നറ്റപ്	അരിശംപിടിച്പ്	 കതയ്യകത്	ആക്മിക്
ന്നു.	 ഒരിക്ൽക്കൂടി	പരിചവീശി.	 രാമൻ	ൊറ്റത്തു	വാഴവീഴും
ഡപാകല	താകഴ	വീഴുന്നു.	അയാൾക്പ്	മറവി	വന്നു.	'ഞാകനാരു	
നാരങ്ാ	വില്പ്നക്ാരനഡല്ല?	ഏടഡപ്ായി	എകറെ	നാരങ്?'	
അയാൾ		പറഞ്ഞുകൊണ്ിരുന്നു.	ചന്തയിൽ	ഡപായി	കചറൂളി
നാരങ്	വാങ്ി.	'നാരങ്	ഡവഡണാ	കചറൂളി	നാരങ്'	അയാൾ	
പറഞ്ഞു	വീടുഡതാറും	നടന്നു.	ആരും	വാങ്ിയില്ല.	ഒരു	ഡലേ�പ്	
കൊണ്പ്	 നാരങ്യിൽ	 ഡപാറഡലല്പ്ിച്ായിരുന്നു	 നാരങ്ാ	
വില്പ്ന.	ഇടയ്കിടയ്കപ്	നാരങ്െൾ	വായിലിടും		ഡ്വകുഡന്നര

മാകുഡമ്ാഡഴക്ം	 എല്ലാം	 തിന്നു	 തീർക്ം.	 കുട്ിെൾ
ക്പ്	 നാരങ്	 എറിഞ്ഞു	 കൊടുക്ം.	 'പയ്യതിന്നാൽ	
മുള്ളും	തിന്നാം'	എന്നു	പറഞ്ഞപ്	കതാട്ാവാടി	മുള്ളുെൾ	
വായിലിട്ടു	 ചവയ്ക്കും.	 മലയി	 മാണിെ്യകത്ക്ാണു
ഡമ്ാൾ		വ്രതം	കതറ്റിച്പ്	കതയ്യം	കെട്ിയാടി	ഉടയാടനാ
റ്റിച്	യതീശകന	െളിയാക്ിപ്ാടും.	ഇകതാകക്	ഡദവതാ
വിശ്ാസകത്	 വീണ്ടും	 ഉറപ്ിക്ന്നു.	 പ്രകൃതിശക്ി	
െകള	ആരാധിക്െ	അവകര	ധിക്രിച്ാൽ	െിട്ാവന്ന	
ഭവിഷ്യത്തുെൾ	എകന്താകക്യാകണന്നപ്	വീണ്ടും	ഓർ
മിപ്ിച്ചുകൊണ്പ്	 ഡനാവൽ	 വിശ്ാസകത്	 ഉറപ്ിക്
വാൻ	ശ്രമിക്ന്നു.

നൂഞ്ിയോർ	ഭഗവതി
കൊരുവാനകത്	 പൂതത്ാൻമാരുകട	 പാറയിൽ	

െ്ാറി	 തുടങ്ാൻ	 കചറുവത്തൂരുള്ള	 കുര്യൻ	 ഡമസ്ിരി	
എത്ിയഡപ്ാൾത്കന്ന	 ദുസ്സൂചനെൾ	 െണ്ടുതുടങ്ി.	
െണിയാൻ	 കുഞ്ഞമ്പുവികറെ	 െവടിയിൽ	 ഒരു	 പല്ലി	
വാൽ	മുറിച്ിട്ടു.	ഉച്ഭക്ണം	െഴിക്ഡമ്ാൾ	െണിയാൻ	

കുഞ്ഞമ്പുവികറെ	ഭക്ണത്ിൽനിന്നും	ഒരാണി	െിട്ടുന്നു.	ഉളിയും	
കൂടാരവമായി	കൂടക്ാരൻ	െമ്മാരൻ	പാറയിൽ	തമരടിച്ഡപ്ാൾ	
നൂഞ്ഞിയാർ	 ഭഗവതി	 ഡക്ത്ത്ികറെ	 മതിലിൽ	 വിള്ളൽ	
വീണു.	 ഭൂതങ്ൾ	ആലിലഡപാകല	 വിറച്ചു.	 പൂതത്ാൻമാരുകട	
സ്ലത്പ്	െ്ാറി	കെട്രുകതന്നപ്	െണിയാൻ	കുഞ്ഞമ്പു	സഖാ.	
നൂഞ്ഞിയാർ	കുമാരഡനാടു	പറയുന്നു.	പഡക്,	നടന്നില്ല.	പുറംനാ
ട്ിൽനിന്നും	 നൂഡറാളം	 കതാഴിലാളിെകള	 കൊണ്ടുവന്നപ്	 ഡറാഡു	
കവട്ി.	സി.വി.െർത്തു	സഖാ.	നൂഞ്ഞിയാർ	കുമാരകന	ൊണാൻ	
അയാളുകട	വീട്ികലത്ി	പറഞ്ഞു,	'പാറ	കപാട്ിച്ാൽ	അതിനടു
ത്തുനിന്നപ്	െന്നുൊലിെൾക്ള്ള	പുല്ലു	ഡശഖരിക്ാൻ	െഴിയില്ല.	
കൊരുവാനം	ൊട്ികല	മൃഗങ്ൾക്പ്	ഡദാഷം	പറ്റുന്ന	ൊര്യങ്ളാ
ണതപ്.ഡറാഡു	 വന്നാൽ	 എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും	 മരം	 കവട്ിമുറിച്ചു	
െടത്ാൻ	 സാധ്യതയുണ്പ്.	 പാറകപാട്ിക്ന്നതികറെ	 ഡപരിൽ	
മകണ്ടുപ്പും	നടത്ാം.	കുന്നിടിയുന്നിടത്തുനിന്നപ്	ഉരുൾ	കപാട്ലി
നപ്	സാധ്യതയുണ്പ്.	നൂഞ്ഞിയാറികല	വയലെളിൽ	നനവണ്ാകു
ന്നതപ്	കൊരുവാനം	മൂലമാണപ്.	പാറയും	മണ്ണും	ഡപായാൽ	നമ്മുകട	
നാടപ്,	വരണ്	കവള്ളമുള്ള	ഈ	നാടപ്	ക്ഡമണ	വരണ്ടുഡപാകും.	കു
ന്നിൻപുറകത്	പൂതങ്ൾ	കെട്ടുെഥയായിരിക്ാം.		

പഡക്,	 അവകയ	 ഡപടിച്പ്	 കുന്നിഡനാടപ്	 െളിക്ാൻ	
ഇതുവകര	ആരും	ഒരുകമ്ട്ിട്ില്ല.	നാലഞ്ാളുെൾക്പ്	പണിെി
ട്ടും	എന്നുപറഞ്ഞപ്	ഒരു	ഗ്രാമം	മുഴുവൻ	മരുഭൂമിയാക്ഡണാ?	നൂ
ഞ്ഞിയാർ	കുമാരൻ	പറഞ്ഞു,	പരിസ്ിതി	പ്രത്യാഘാതങ്ൾ	
ഇല്ലാകത	നടത്തുന്ന	ഖനനത്ിനു	മാത്ഡമ	പഞ്ായത്പ്	കപർ
മിഷൻ	നല്കൂകവന്നപ്.	സി.വി.	െർത്തു	മടങ്ിയഡപ്ാൾ	പികന്ന	
നൂഞ്ഞിയാർ	കുമാരനപ്	ഉറക്ം	വന്നില്ല.	പുറഡത്ക്പ്	ഡനാക്ി
ക്ിടന്ന	അയാളുകട		െണ്ിഡലക്പ്	വജ്ംഡപാകല	ഒരു	െരിങ്ൽ	
ചീളപ്	 വന്നുവീണു.	 അതപ്	 വായിഡലക്	 െയറി	 അന്നനാള	
ത്ിലൂകട	 ഉദരത്ിഡലക്പ്	 പാഞ്ഞു	 തീ	 പിടിച്	 വയറുമായി	
അയാൾ	 െക്കൂസിഡലക്പ്	 ഓടി.	 ഡചാര	 വിസർജിച്പ്	 െിതച്ചു.	
'എകറെ	നൂഞ്ഞിയാർ	ഭഗവതി'	എന്നു	വിളിച്ഡപ്ാൾ	മാത്ഡമ	
ഉദരത്ിൽനിന്നും	ഇറച്ിയരിയുന്നതപ്	െരിങ്ൽ	ചീളപ്	നിർത്ി
യുള്ളൂ.		തകറെ	ആവാസഡെന്ദ്രം	നശിപ്ിക്ന്നതിലള്ള	ഭഗവതി
യുകട	പ്രതിഡരാധമാണിതപ്.	നൂഞ്ഞിയാർ	ഭഗവതിയുകട,	പൂതങ്ളു
കട	ആവാസഡെന്ദ്രങ്ൾ	തെർക്ഡമ്ാൾ	അവർക്	ണ്ാകുന്നതപ്	
അമ്മയുകട	ശരീരഡഭദനം	തകന്നയാണപ്.

അയ്യപ്പ്ണിക്ര് കെ.ജി.എസപ്
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പൂതങ്ങക�	ഒഴി്ിക്കൽ
കൊരുവാനകത്	പാറെളിൽ	കുര്യൻ	ഡമസ്ിരി	െ്ാറി	തുട

ങ്ിയഡപ്ാൾ	 മരങ്ളിൽ	ഒളിച്ിരുന്ന	പൂതങ്കള	ഒരു	 രാത്ി
യിൽ	കചമ്പുെലത്ിൽ	ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടുവന്നപ്,	അർജുതൻ	
മന്ത്രവാദി	 സഖാവപ്	 കൃഷ്ണപിള്ള	 വായനശാലയ്കടുത്തുള്ള	 പുറ
ഡമ്ാക്പ്	ഭൂമിയികലത്ി		കചമ്പുക്ലം	കുഴിയിൽ	നിഡക്പിച്ചു.	
ആ	സമയം	ആൊശത്പ്	നക്ത്ങ്ൾ	കെടുെയും	മിന്നുെയും	
കചയ്തു.	 കുര്യൻ	 ഡമസ്ിരിയും	 കൂടക്ാരനും	 കചമ്പുെലത്ിനു	
മീകത	 മണ്ണുഡൊരിയിട്ഡപ്ാൾ	 ഒരു	 നക്ത്ം	 െിഴഡക്കചരു
വിൽ	വീണുതെർന്നു.	അതികറെ	ചീളപ്	പാറിവന്നു	അർജുതൻ	
മന്ത്രവാദിയുകട	െയ്യിൽ		തറച്ചു.	'ഡചാര'	അർജുതൻ	മന്ത്രവാദി	
പിറുപിറുത്തു.	 മണ്ിനടിയിൽനിന്നപ്	 കചമ്പുക്ലം	 അനങ്ി.	
ഡ്െവിരലിൽ	 ഡചാരത്തുള്ളിെൾ.	 കചമ്പുക്ലം	 നിഡക്പിച്
സ്ലം	ലക്്യമാക്ി	കുടഞ്ഞു,	അഡപ്ാൾ		ഒരുപിടി	മണ്പ്	മുെ
ളിഡലക്യർന്നു	അർജുതൻ	മന്ത്രവാദിയുകട	മുഖത്തു	കതറിച്ചു.	
പൂതങ്ൾ	കുഴിയിലായഡതാകട	 നാടികറെ	ഐശ്ര്യം	 മുഴുവൻ	
കെട്ടുഡപായി.	

ഗു�ി�ൻ	കതയ്ം,	ക�ോട്ൻകതയ്ം	പൂതങ്ങൾ
മനുഷ്യസഹജമായ	 പ്രവൃത്ിെൾ	 ഈ	 അദൃശ്യശക്ിെ

ളിൽ	ആഡരാപിക്ന്നു.	ൊരാക്ളിയൻ	മരങ്ളിൽനിന്നും	ൊ
യ്കനിെൾ	പറിച്ചു	തിന്നുന്ന	കപൺപൂതങ്ളുകട	അടുത്തുവന്നു,	
'ൊരാമുള്ളപ്	എവികടയായാലം	എഡറെതാണപ്.	ആരപ്	പറഞ്ഞിനപ്	
ഇതികറെ	ഡമകല	ഡെറാൻ'	എന്നു	െയർത്തു.	ഒരു	െിളവിപ്പൂതം	
ൊരാപ്ഴം	പറിച്ിട്പ്	വാല	കപാന്തിച്ചു	ൊണിച്ചു.	ൊരാമുൾക്ാ
ട്ിൽ	ചാടിവീണു	മലക്ംമറിഞ്ഞു.	ൊരാപ്ഴം	ഉതിർന്നു	വീണ	
പൂതങ്ൾ	 അവിടം	 വിട്ടുഡപാകുന്നില്ല.	 ൊരാക്ളിയകന	
ഡനാക്ി	കൊഞ്ഞനം	കുത്ി.	നിരാശനായ	ൊരാക്ളിയകന	
സഹായിക്ാൻ	കപാട്ൻ	കതയ്യം	എത്തുന്നു.	തീക്ട്	എടുത്പ്	
ഒരു	 കുഞ്ഞിപ്പൂതത്ികറെ	 െയ്യിൽ	 വച്ചുകൊടുത്തു.	 ഡ്െകപാ
ള്ളിയ	കുഞ്ഞിപ്പൂതം	അതു	വലികച്റിഞ്ഞു.	കൊത്ംെല്ലാടിയ	
ആൺപൂതങ്ൾ	 ഓടിവന്നപ്	 മൂത്കമാഴിച്പ്	 തീകെടുത്ി.	
കപാട്ൻ	ഇളിഭ്യനായി.	ൊരാക്ളിയനപ്	സങ്ടമായി.	ആടിഡവ
ടൻ	 എത്തുന്നു.	 െർക്ിടെമായി	 എന്നു	 കതറ്റിദ്രിച്ചു	 ഡമഘ
ങ്ൾ	മഴ	കപയ്തു.	പറച്ക്ടയും	ഡ്െയികലടുത്പ്	ആടിഡവടൻ	
മഴയത്തു	തുള്ളിയഡപ്ാൾ	 ൊരാക്ളിയനും	 കപാട്ൻകതയ്യവം	
പൂതങ്ളുകട	അഹങ്ാരം	ശമിക്ം	എന്നു	വിചാരിച്ചു.	കതയ്യങ്
കള	അമ്രിപ്ിച്ചുകൊണ്പ്	പൂതങ്ൾ	പാറയിടുക്െളിൽ	ഒളിച്ചു.	
കതയ്യങ്ളുകടയും	 ൊരാക്ളിയകറെയും	 ആടിഡവടകറെയും	
ശല്യം	പികന്ന	ഉണ്ായില്ല.

	ഇവികടകയാകക്	വന്യതമാത്മാണുള്ളതപ്.	എല്ലാ	പ്രതി
ഡരാധവം	പ്രകൃതിയുമായി	ബന്ധകപ്ട്ടുമാത്ം.	ഗുളിെനും	കപാ
ട്ൻകതയ്യവം	ആടിഡവടനും	പൂതങ്ളും	തമ്മിലള്ള	മത്സരത്ി
ലം	 വിജയം	 പൂതത്ിഡറെതാണപ്.	 പ്രകൃതിശക്ിഡയാടു	
വിജയിച്	പൂതം	ഇഡപ്ാൾ	കുടത്ിനുള്ളിലായി.	ഒരു	നാടികന	
കതയ്യങ്ളും	പൂതങ്ളും	നയിക്ന്നു.	എല്ലാറ്റിനും	പ്രതിൊരവം	
പ്രതിവിധിയും	പൂതങ്ൾ/കതയ്യങ്ൾ	നൽകുന്നു.	രക്ിക്ാനും	
ശിക്ിക്ാനും	 അധിൊരം	 കതയ്യങ്ൾക്ം	 പൂതങ്ൾക്ം	
മാത്ം.	നീതിപാലെർ	അദൃശ്യശക്ിെളാണപ്.

വട്്റ്	�ം	പേോഷണം
കുംഭമാസത്ിൽ	മഞ്ഞടുക്ം	തുളൂർ	വനത്ിൽ	കതയ്യത്ി

നപ്	ഡപാകുന്ന	മൂശാരി	കുഞ്ഞിരാമകറെ	വട്പ്	ളം	കുട്പ്ൻ	ഡമാഷ്ിച്പ്	
ൊട്ടുവഴിയിലൂകട	ഡപായി.	ഡചരൽ	മരത്ിനപ്	സമീപകത്ത്ി
യഡപ്ാൾ	വട്പ്	ളം	താകഴ	വച്ചു.			അതിനു	ചാരിയിരുന്നു.	മുന്നാ
യീശ്രൻ	െകണ്റിഞ്ഞു.	

നഡചരൽമരം	 കുപ്ായമിടാത്ശരീരത്ിൽ	 സ്ർശിച്ചു.	
ശരീരംകപാടുക്ാൻ	 തുടങ്ി.	 അസഹ്യമായ	 കചാറിച്ിൽ	
ൊരണം	 വട്പ്	ളം	 െയ്യികലടുത്പ്	 െള്ളൻ	 കുട്പ്ൻ	 ഓടാൻ	
തുടങ്ി.	കചാറിച്ിലം	നീറ്റലം	കൂടിയഡപ്ാൾ	വട്പ്	ളത്ികല	പിടി	
വിട്ടു.	ഓടി	െരുണാെരൻ	ഡ്വദ്യരുകട	െടയികലത്ി.

		'ഡ്വദ്യകര	പകറ്റ	കചാറിയ്പ്നു'.	
		'ഈനപ്	ഈട	നല്ല	മരുന്നില്ല.	ഡചരലപ്	കപാള്ളിയാലപ്			
		ൊട്ടൂരികറെ	ഭസ്ം	ഡതക്ണം.	നീ	ഡവഗം	വിഡട്ാ		
		ൊട്ടൂരിറെടുക്'.
ഒരു	പിടി	ചാരം	ൊട്ടൂരപ്	നൽെി.	 ഒരപ്	നുള്ളപ്	ശരീരത്ിൽ	

പൂശി	കചാറിച്ിൽനിന്നു.
		'എകറെ	മുന്നായീശ്രാ'എന്നപ്	കുട്പ്ൻ	മന്ത്രിച്ചു.		
കതയ്യത്ിലള്ള	വിശ്ാസമുറപ്ിക്ൽ	കൂടിയാണപ്.	നീതിക്ം	

സത്യത്ിനുംഡവണ്ിയാണപ്	 കതയ്യങ്ൾ	 നിലകൊള്ളുന്നകത
ന്നപ്	ഡബാധ്യകപ്ടുത്തുന്നു.

 
	�ത്രോ�ിച്ി

കുട്ിെളുകട	െനം	ഡനാക്ാകനത്തുന്ന	പത്ാളിച്ി	ഒരു	പ്രാഡദ
ശിെ	മിത്ാണപ്.	െനം	കുറഞ്ഞാൽ	കുട്ികയ	പത്ാളിച്ി	ഭക്ണ
മാക്ം.	 പൂതത്ാൻമാർ	 ഡൊട്യിലണ്ായിരുന്നഡപ്ാൾ	 അമ്മ
മാർ	ഭയകപ്ട്ിരുന്നില്ല.	പൂതങ്കള	നാടുെടത്ിയഡപ്ൾ	അവർ	
താമസിച്ിരുന്ന	പാറകക്ട്ടു		കപാട്ിച്പ്	അമ്മിക്ല്ലും	െടച്ിക്ല്ലും	
തീർത്പ്	കവന്തലംെരയികല	 	െൽക്ട്ിെൾ	നൂഞ്ഞിയാറികല	
വീടുെൾഡതാറും	 വിതരണം	 കചയ്തിരുന്നു.	 പത്ാളിച്ിയിൽനി
ന്നും	കുട്ികയ	രക്ിക്ാൻ	ഈ	അമ്മിക്ല്ലിൽ	ബന്ധിപ്ിക്ം.	

�േയൂണിസ്റ്റ്	�ോർട്ിയും	കതയ്വം
'എകറെ	ഞരമ്ിലപ്	ഡചാന്ന	ഡചാരയാണപ്	 '	എന്നു	പറഞ്ഞു	

നടന്ന	െണ്ൻ	കവളിച്പ്ാടനായിരുന്ന	തമ്ാച്ിയച്കന	െളി
യാക്െയും	 കചയ്തിരുന്നു.	 'മനുഷ്യന്മാകര	 പറ്റിക്ാനുള്ള	
എളക്ം'	 എന്നു	 െണ്ൻ	 പറഞ്ഞു	 നടന്നിരുന്നു.	 അഡപ്ാൾ	
െണ്കറെ	 ഡചാരയികല	 ഡചാപ്ിൽ	 നൂഞ്ഞിയാർ	 ഭഗവതിക്പ്	
കൊതിയായി.	കവളിച്പ്ാടികറെ	ആചാരകപ്ടലിനുഡവണ്ി	നൂ
ഞ്ഞിയാർ	ഭഗവതി	ഡക്ത്ത്ിൽ	വാല്യക്ാരും	സ്ാനിെളും	
ഒത്തുഡചർന്ന	ദിവസം	െണ്കറെ	കനഞ്ചു	പിടച്ചു.	പാർട്ിപത്ം	
വായിച്ചുകൊണ്ിരുന്ന	 െണ്ൻ	 അലറികക്ാണ്പ്	 ഡക്ത്ത്ി	

വടക്കേമലബാറിന്റെ സ്വത്വ
നിർണയത്ിൽ ഒരു പ്രധാന
പങ്ക് ന്തയ്യത്ിനും തിറയ്കും 
അതുമായി ബന്ധന്പെട്ട 
കാവുകൾക്ും തറകൾക്ും 
ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ും ഉണ്ക്. ഹരിത
സുംരഷേണമാണക് ആക്ണ്ാടാണ്ക് 
ന്തയ്യും ന്കട്ടുന്നതിന്റെ 
പിന്നിലുമുള്ളതക്.
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ഡലക്	 കുതിച്ചു.	 പള്ളിവാകളടുത്പ്	 അമ്ലം	 ചുറ്റി.	 അഡന്നരം	
െവടി	 നിരത്ി.	 കവളിച്പ്ാടകറെ	 ജന്മമാണപ്	 െണ്ഡറെകതന്നപ്	
െണിയാൻ	കുഞ്ഞമ്പു	പറഞ്ഞു.	കവളിച്പ്ാടായഡപ്ാഴും	കചകങ്ാടി	
ഉഡപക്ിച്ില്ല,	 ൊളമാര്െപ്	സികറെ	 ഡഫാഡട്ാ	 മാറ്റിയില്ല.	ആർ.
എസപ്.എസുൊരൻ	ൊമ്പു	വിളക്പ്	സപ്	ഡപാൺസർ	കചയ്തഡപ്ാൾ	
അതിൽ	ജനസംഘം	എകന്നഴുതുെ	നിമിത്ം	തിരിച്ചു	നൽെി.			

കൊരുവാനത്ികല	പൂതങ്ളുകട	പാറയിൽ	െഡയ്യറ്റമുണ്ാ
യഡപ്ാൾ	െണ്ൻകവളിച്പ്ാടകറെ	വീര്യകമല്ലാം	 ഡപായി.	 101	
ഡൊഴിെൾ	പാറയിഡലക്പ്	പള്ളിവാളുകൊണ്പ്	അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുന്ന	
ൊഴ്ച	ഓർമയിൽ	തുളുമ്ി.	െണ്ൻകവളിച്പ്ാടൻ	മിണ്ാപ്പൂതമായി.	
പിന്നീടപ്	വാകളടുത്തു	നിൽക്ാൻ	മാത്ഡമ	െഴിഞ്ഞുള്ളൂ.	പൂഡരാ
ത്സവത്ിനപ്	െണ്ൻ	മരിച്ചു.	തുടർന്നപ്	പാർട്ികമമ്റായ	കവന്ത
ലംെരയികല	 ഭാസ്രൻ	 കവളിച്പ്ാടാകുന്നു.	 യതീശനാണപ്	
അവികട	 എത്ിച്തപ്.	 പാർട്ിപറയാകത	 കവളിച്പ്ാടായതി
നാൽ	പാർട്ിയിൽനിന്നപ്	പുറത്ാക്ന്നു.	പാർട്ി	അറിഡവാകട	
കവളിച്പ്ാടാവാം	അകല്ലങ്ിൽ	പാർട്ിക്പ്	പുറത്പ്.	 	ഇതാണപ്	
പാർട്ി	നയം.

പൂതങ്ങളുകെ	അതിജ്രീവനപ�ോരോട്ം
നിരന്തരമായ	ഡപാരാട്ത്ികറെ	ഫലമായി	പൂതങ്ൾ	കച

മ്പുെലത്ികറെ	മൂടിയിളക്ി	ഒരു	സൂചിക്ഴഡപാകല	വിടവപ്	സൃ
ഷ്ിക്ന്നു.	 അർജുതൻ	 മന്ത്രവാദിയുകട	 ആഭിചാരംമൂലം	
അവരുകട	ശരീരം	വണ്ം	വച്ിരുന്നു.	തങ്ളുകട	അധിവാസഡെ
ന്ദ്രമായിരുന്ന	പാറെൾ	കവടിവച്ചു	തെർക്ഡമ്ാൾ	കനഞ്പ്	പി
ടയുന്നു.	കചമ്പുക്ലം	തുറന്നപ്	പുറഡത്ക്	വന്നു	ൊറ്റും	കവളിച്
വമുള്ള	 പാറപ്പുറം	 തിരിച്ചുപിടിക്കമന്നപ്	 അവർ	 ശപഥം	
കചയ്യുന്നു.		

െല്ലൻ	എന്നു	ഡപരുള്ള	കുള്ളനായിട്ടുള്ള	പൂതം	ദീർഘശ്ാസ
കമടുത്പ്	കചറുതാൊൻ	ഡനാക്ി,	ധ്യാനത്ികറെ	ഫലമായി	ഒരു	
നൂൽ	വലപ്ത്ിലായി	പുറത്തു	െടന്നു.	മണ്ണുതുളച്ചു	െരയ്ക്കു	െയറി	
വലതായി.	പഡക്,	തീക്ഷ്ണമായ	ശക്ി	അർജുതൻ	കചമ്പുെല
ത്ികറെ	ചുറ്റിലം	നിഡക്പിച്ിരുന്നു.	പുറഡത്ക്പ്	െടന്നപാകട	
െല്ലനപ്	പനിപിടിച്ഡപാകലയായി.	സഖാവപ്	കൃഷ്ണപിള്ള	വായന
ശാലയുകട	ചുവരിൽ	തലയടിച്ചുനിന്നു.	ഒന്നരമണിക്കൂർ	അവികട
നിന്നു.	തലെറങ്ി	വീഴുകമന്നു	ഭയന്നപ്	മണ്ണുമാന്തി	നൂലഡപാകല
യായി	കചമ്പുെലത്ിൽ		തിരിച്ചുെയറി.		ഒറ്റയ്കപ്	അശക്രാകണന്നു	
മനസ്ിലാക്ിയഡപ്ാൾ	ഒരുമിച്പ്	പുറത്തുവന്നപ്	പ്രതിഡരാധിക്ാൻ	
തീരുമാനിക്ന്നു.

	കുറുക്കൻേോരുകെ	പ്രതിപഷധം
പന്നിപ്ള്ളിച്ാലിലള്ള	 തുരുത്ിൽ	 തീം	 പാർക്ികറെ	

നിർമാണം.	കൊരുവാനം	കുന്നികറെ	താഴപ്	വാരത്തുള്ള	ചൂരിത്
ടത്ിൽ	കൊട്ൻനായരുകട	തറവാടപ്	കുറുക്ൻമാരും	നരിെളു	
മുള്ള	കപാന്തക്ാടുെൾമാത്ം.	പലതും	നാടുവിട്ടു.	അവഡശഷി
പ്ിച്വകയ	 മഞ്ത്ിൽ	 കുടുക്ി	 കൊട്ൻനായർ	 ഡതാലരി	
കഞ്ഞടുത്തു.	 എന്നിട്വികട	 പറങ്ിമാവിൻ	 ഡ്തയുെൾ	 വച്ചു.		
കുറുക്ന്മാർ	 പറങ്ിമാവിൻ	 ഡതാട്ത്ിൽ	 അവഡശഷിച്ചു.		
പെരം	ഡചാദിക്ാൻ		കുറുക്ൻമാർ	പറങ്ിമാവിൻ	ഡതാട്ത്ി
ലൂകട				പ്രെടനം	നടത്തുന്നു.	നൂഞ്ഞി	യാറിൽ	ഇഡത	ൊലത്പ്	
നടന്ന	മനുഷ്യരുകട	ഒരു	ചുവപ്ൻ	പ്രെടനം	ഇവർക്പ്	മാതൃെ
യായിരുന്നു.	പൂഴ്തിവച്	കനല്ലപ്	എടുക്ന്നതിനായി	െന്നിപ്ള്ളി
യില്ലകത്	 തന്ത്രിെളുകട	 വീട്ിഡലക്ള്ള	 മാർച്പ്	 കുറുക്ൻമാർ	
മാതൃെയാക്ി.	 പറങ്ിമാവിൻ	 ഡതാട്ങ്ളുകട	 സൂക്ിപ്പുൊര	
നായ	ഡഗാവിന്ദൻ	മഴനനയാതിരിക്ാൻ	നരിഡമടയിൽ	െയറി
യിരിക്ഡമ്ാഴായിരുന്നു	കുറുക്ൻമാരുകട	ജാഥ.	പത്തുമുപ്കത
ണ്ം	വരും.	ഡഗാവിന്ദൻ	ഭയഡന്നാടി.	ഡതാട്ത്ികറെ	മധ്യത്ില
ള്ള	ഒരു	പള്ളത്ിൽ	ഡപായി	വീഴുന്നു.	ഡഗാവിന്ദൻ	ചത്തുകവന്നു	
വിചാരിച്പ്	 കുറുക്ൻമാർ	 ഡപായി.	 ഒരു	 പാറക്ല്ലുമായിട്ാണപ്	
കപാങ്ങുന്നതപ്.	 അഡപ്ാഡഴക്ം	 മഴകയ	 ൊറ്റുകൊണ്ടുഡപായി.	
തകറെ	െയ്യിലിരിക്ന്ന	െല്ലികറെ	തിളക്ം	െണ്പ്	ഡഗാവിന്ദകറെ	
െണ്പ്		അഞ്ിഡപ്ായി.		പൂതങ്ൾ	മനുഷ്യരൂപമുണ്ാക്ി	വലി
കച്റിയുന്ന	 െല്ലുെളിൽ	 ൊലാന്തരത്ിൽ	 രതപ്	നമായതാണപ്		
തകറെ	െയ്യികലന്നപ്	ഡഗാവിന്ദൻ	ഉറപ്ിച്ചു.	പറങ്ിമാവിൻ	ഡതാട്
ത്ിൽനിന്നു	 പുറത്തുെടക്ാൻ	ശ്രമിക്ഡമ്ാൾ	 ഒയ്യുണ്ൻനാ
യർ	തടഞ്ഞുനിർത്ി	മിന്നരക്പ്	ഡനാക്ി	ചവിട്ടുന്നു.	ഡഗാവിന്ദ
കറെ	 മുണ്പ്	 അഴിഞ്ഞുവീണു.	 െല്ലപ്	 കതറിച്ചു.	 ഒയ്യുണ്ൻ	
നായരുമായി	പിടികൂടുന്നു.	 കവടിവച്പ്	 ഡവങ്മരത്ിൽ	കെട്ി
ത്തൂക്ന്നു.	െല്ലിനും	ഡതാക്ിനും	അമർഷം	വരുന്നു.	െല്ലപ്	പരി
ഡശാധിക്ാൻ	 തട്ാൻ	 എത്തുഡമ്ാൾ	 െല്ലപ്	 വീര്യം	 െളഞ്ഞു.
അതിൽ	ഡനാക്ിയിരിക്ഡമ്ാൾ	ഡഗാവിന്ദകറെ	ഡപ്രതം	ചിരി
ക്ന്നതായി	ഡതാന്നി.	ഭയന്നപ്	െല്ലപ്	വലികച്റിഞ്ഞു.	'ഡഗാവിന്ദ
നു	ഡവണ്ി	ഞാകനകന്തങ്ിലം	കചയ്യും.	പൂതങ്ളാകണ	സത്യം.'	
മുറ്റം	െടന്നുഡപായഡപ്ാൾ	െല്ലപ്	പറഞ്ഞു.	'ഒയ്യുണ്ൻ	നായർക്പ്	
ഒരിക്ൽ	ഞാൻ	വിനയാകും'	എന്നപ്	 ഡതാക്പ്	പറഞ്ഞു.	തീം
പാർക്ികറെ	 നിർമാണഡവളയിൽ	പന്നിപ്ള്ളിച്ാലികല	 തുരു
ത്ികറെ	ചുറ്റിലം	കവട്ിനശിപ്ിക്ഡമ്ാൾ	ഒരു	മൂർഖൻ	പാമ്പ്	
ചീറ്റിവന്നു.		സഖാക്ൾ	അതികന	കൊന്നു.	തുരുത്ിനുള്ളിലം	
പാറകക്ട്ടുെളുകണ്ന്നു	സഖാക്ൾ	തിരിച്റിയുന്നതപ്	തീം	പാർ
ക്ികറെ	 നിർമാണഡവളയിലാണപ്.	 ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽനിന്നും	 കുറു
ക്ൻകുഞ്ഞപ്	പുറത്തു	വന്നു.	ഒയ്യുണ്ൻനായകര	വരുത്ി	ഗുഹയ്ക്കു
ള്ളിഡലക്പ്	 ൊര്യസ്നും	 ഒയ്യുണ്ൻനായരും	 െടക്ന്നു.	
ഡതാക്പ്	ആത്മഗതം	നടത്ി.	'ഗുഹകയകക്ാണ്പ്	ഞാൻ	ഇവർ
കക്തിഡര	പ്രഡൊപിപ്ിക്ം'.	അറിയാകത	കവടി	കപാട്ി.	ഒയ്യു
ണ്ൻനായരും	ൊര്യസ്നും	പന്നിപ്ള്ളിച്ാലിഡലക്പ്	എടുത്തു
ചാടി	അതികറെ	അഗാധതയിഡലക്	 	താഴപ്	ന്നുഡപായി.	െല്ലപ്,	
ഡതാക്പ്	 തുടങ്ിയ	 ഉപെരണങ്ൾഡപാലം	 പ്രതിൊരശക്ി	
യുള്ളവയായി	തീർന്നിരിക്ന്നു.

പൂതങ്ങളുകെ	േെക്കം
	കചമ്പുക്ലത്ികറെ	മൂടി	ഊരികത്റിച്പ്	പൂതങ്ൾ	രക്കപ്

ട്ടു.	 തങ്ളുകട	 വാസസ്ലങ്ൾ	െിടങ്ങുെളായി	 മാറി	 എന്നറി
ഞ്ഞിട്ടും	പൂതങ്ൾ	അവിഡടക്പ്	എത്തുന്നു.	മഴയ്ക്കുമുമ്പ്	പാറകപാട്ി

കുട്ടികളുന്ട കനും ക്നാകോ
ന്നത്തുന്ന പത്രാളിച്ി ഒരു 
പ്രാക്േശിക മിത്ാണക്. കനും 
കുറഞ്ാൽ കുട്ടിന്യ പത്രാളിച്ി 
ഭഷേണമാക്ും. പൂതത്ാൻമാർ 
ക്കാട്ടയിലുണ്ായിരുന്നക്പൊൾ 
അമ്മമാർ ഭയന്പെട്ടിരുന്നില്ല.
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ക്ന്നതിനായി	 കുര്യൻ	 ഡമസ്ിരി	 െീശയിൽനിന്നും	 സിഗററ്റു	
ലാമ്പ്	എടുക്ന്നു.	അഡപ്ാൾ	ഒരു	കൊള്ളിയാൻ	പാറമണപ്ിച്ചു	
ഡപായി.	 ഒരുഗ്രൻ	സപ്	ഡഫാടനത്ിൽ	കുര്യൻ	 ഡമസ്ിരിയും	 കൂട
ക്ാരൻ	െമ്മാരനും	ഏതാനും	 കതാഴിലാളിെളും	ആൊശത്ി
ഡലക്പ്	ഡചാരത്തുള്ളിെളായി	ചിതറി.	വീണപ്	മാംസക്ഷണങ്
ളായി	 തീർന്നവകര	 പൂതങ്ൾ	 ഡനാക്ി.	 നൂഞ്ഞിയാറികറെ	
വിജനമായ	ഒരിടവഴിയിൽവച്പ്	പയൂൺ	ദാഡമാദരകറെ	നിലവിളി
യുയർന്നഡപ്ാൾ	വരണ്	ഡതാട്ടുവക്കത്	കപാന്തക്ാടുെൾക്ിട
യിൽനിന്നപ്	ൊലിെളമറി.	 കവള്ളം	കുടിച്ചുകൊണ്ിരുന്ന	ൊര്യ
സ്ൻമാരും	ഒയ്യുണ്ൻ	നായരും	ആൊശത്ിഡലക്പ്	െയ്യുെളുയർ	
ത്ാൻ	തുടങ്ി.	െണ്ണുെളിഡലക്പ്	പടർന്നുകൊണ്ിരിക്ന്ന	പാറ
കപ്ാടിതുടച്പ്	 പൂതങ്ൾ	 ഭൂമിയിഡലക്	 കുനിഞ്ഞു	 പാറെളിൽ	
നഖങ്ൾകൊണ്പ്	 മനുഷ്യരൂപങ്ൾ	 കചത്ികയടുക്ഡമ്ാൾ	
മഴകപയ്തു.	നഷ്കപ്ട്ടുഡപായ	കുളിരുെൾ	തിരിച്ചു	െിട്ടുെയാകണന്ന
റിഞ്ഞപ്	പൂതങ്ൾ	ഇക്ിളികപ്ട്ടു	ചിരിച്ചു.	മനുഷ്യകറെ		അടിച്മർ
ത്ലെകളകയല്ലാം	 തരണം	 കചയ്തപ്	 ഉയിർകത്ഴുഡന്നൽക്ാൻ	
പ്രകൃത്യതീതശക്ിെൾക്ാവകമന്നപ്	 ഡബാധ്യകപ്ടുത്തുന്നു	
ഡനാവൽ.

ഉ�സംഹോരം
പ്രാഡദശിെവിശ്ാസങ്ളാണപ്	 ഓഡരാ	 നാട്ിഡലയും	

ജനതകയ	ചുറ്റുപാടികറെ	സംരക്െരാക്ി	മാറ്റുന്നതപ്.	ഡദവീ	ഡദവ
ന്മാരിലള്ള	 വിശ്ാസത്ിലൂകടകയങ്ിലം	 പരിസ്ിതി	 വിനാശ
പ്രക്ിയയിൽനിന്നപ്	പിന്മാറാനുള്ള	ഒരു	ശ്രമം	നടക്ന്നതായി	
ൊണാം.	സർഗാത്മെ	സാഹിത്യകൃതിെൾ	ആ	ദൗത്യം	ഫലപ്ര
ദമായി	നിർവഹിക്ന്നുണ്പ്.	പ്രകൃതികയ	നിലനിർത്ാൻ,	പച്
പ്ികന	സംരക്ിക്ാൻ	ഉത്രവാദകപ്ട്വർ	വിമുഖരാകുഡമ്ാൾ	
പ്രകൃത്യതീത	ശക്ിെളിലൂകട	ആ	ദൗത്യം	നിർവഹിഡക്ണ്ിവ
രും.	പ്രാഡദശിെമിത്ിലൂകട	സാർവഡദശീയമായ	സഡന്ദശമാണപ്	
ഡനാവൽ	നൽകുന്നതപ്.
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(ഡ�ാ.	റീജ	വി.	-	8606050283)

ലി�ി	�രിണോേ	ചരിത്രം
�ളു�ൽ	ഗംഗോധരൻ	നോയർ

എഴുത്തുപെരണങ്ളുകട	 നവീെരണംഡപാകല	 തകന്ന	
ലിപിെളുകട	പരിണാമവം	സാമൂഹിെ	ജീവിതത്ികറെ	മാറ്റ
ത്ിനനുസരിച്പ്	 വിെസിച്ചുകൊണ്ിരുന്നു.	അവതരണത്ി
കല	പ്രഡത്യെതകൊണ്പ്	വ്യത്യസ്മാകുന്നു	ലിപി	പരിണാമ
ചരിത്ം	എന്ന	ഈ	പുസ്െം.

വില	₹	60

പ്രാക്േശികവിശ്വാസങ്ങളാണക് ഓക്രാ 
നാട്ടിക്ലയും ജനതന്യ ചുറ്റുപാടിന്റെ 
സുംരഷേകരാകേി മാറ്റുന്നതക്. ക്േവീ 
ക്േവന്ാരിലുള്ള വിശ്വാസത്ിലൂന്ട
ന്യങ്ിലുും പരിസ്ിതി വിനാശപ്രക്ി
യയിൽനിന്നക് പിന്ാറാനള്ള ഒരു 
ശ്രമും നടക്ന്നതായി കാണാും. 
സർഗാത്മക സാഹിത്യകൃതികൾ 
ആ േൗത്യും ഫലപ്രേമായി 
നിർവഹിക്ന്നുണ്ക്. 
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പ്രകൃതി	ചിഹ്നങ്കള	ഉപഡയാഗിച്ചുകൊണ്പ്	ആശയ	പ്രൊശ
നം	നടത്ാൻ	ഭാരതീയ	സാഹിത്യ	ആചാര്യൻമാർ	സമർ

ഥരായിരുന്നു.	പുഴ,	 മല,	 മഴ,	 പൂവപ്,	 പക്ിെൾ	എന്നിങ്കന	
പ്രകൃതിയികല	നിത്യസാന്നിധ്യങ്കള	ൊവ്യാനുഭവങ്ൾ	സൃ
ഷ്ിക്ാനും	അവകയ	അനുവാചെനിഡലക്പ്	സംക്മിപ്ിക്വാ
നുമായി	ഉപഡയാഗകപ്ടുത്ിവന്നു.	ഇത്രത്ിൽ	പ്രമുഖമാണപ്	
സാഹിത്യത്ിൽ	 െടന്നുവരുന്ന	 പക്ിബിംബങ്ൾ.	 പക്ി	
ചിഹ്നങ്കള	 ഉപഡയാഗിച്ചുകൊണ്പ്	 ആഖ്യാനം	 നടത്തുന്ന	
രീതി	ഭാരതീയ	സാഹിത്യത്ികറെ	ഉത്ഭവൊലം	മുതൽ	തുടർ
ന്നുവരുന്ന	ഒന്നാണപ്.	വാല്മീെിയും	വ്യാസനും	ഇത്രത്ിൽ	
ധാരാളം	പക്ിബിംബങ്കള	ഉപഡയാഗിച്ിട്ടുണ്പ്.	വനഡവടൻ	
ക്ൗഞ്മിഥുനങ്ളികലാന്നികന	എയ്തുവീഴ്തിയതു	െണ്ടുള്ള	ഡശാ
െത്ിൽനിന്നാണപ്	ആദി	ൊവ്യമുണ്ായതപ്	എന്നതപ്	പ്രസിദ്
മാണഡല്ലാ.	 ൊളിദാസകറെ	 അഭിജ്ാന	 ശാകുന്തളത്ികല	
അഞ്ാമങ്ം	 പരിഡശാധിക്ാം.	 കൊട്ാരത്ികലത്ിയ	
മുനിമാർ,	 ഗർഭിണിയായ	 ശകുന്തളകയ	 സ്ീെരിക്ണകമന്നപ്	
ആവശ്യകപ്ടുഡമ്ാൾ	 അവകള	 ഒഴിവാക്ാനായി	 ദുഷ്യന്തൻ	
പറയുന്ന	വാക്െളിങ്കന.
പ്രാഗന്തരീക്	ഗമനാത്സ്മപത്യജാതഃ	 അഡ്നപ്യദേ്ീ	 ഡ്ജഃ	
പരഭൃതാഃ	ഖലഡപാഷയന്തി	 (ആകെ	 തൻമക്കളയിഹ	 കു
യിൽകപ്ണ്ണുതാഡന	 പറക്ാ-റാകുഡന്നാളം	 മറുപറവകയകക്ാ
ണ്പ്	ഡപാറ്റുന്നുവഡല്ലാ).1

സ്ന്തം	മക്കള	പറക്ാറാകുഡവാളം	അന്യപറവകയകക്ാ
ണ്പ്	ഡപാറ്റിക്ന്ന	കുയിൽകപ്ണ്ികറെ	ൌശലം	മനുഷ്യ	സ്തീെ
ളിലമുകണ്ന്നും	അതപ്	ജന്തു	സഹജമായ	ഒരു	വാസനയാകണ
ന്നുമാണപ്	 ദുഷ്യന്തകറെ	 വാദം.	 ഇങ്കന	 പക്ിപ്രകൃതികയ	
മനുഷ്യ	പ്രകൃതിഡയാടുപമിച്പ്	ആഖ്യാന	സൗന്ദര്യം	വരുത്ിയി
രിക്ന്നു.

പ്രാചീന-മധ്യൊല	മലയാള	സാഹിത്യത്ിലം	ഇതികറെ	
പരിസ്ഫുരണങ്ൾ	ൊണാം.	സഡന്ദശൊവ്യങ്ളിലംമറ്റും	സഡന്ദ
ശവാഹെരാകയത്തുന്നതിൽ	 ബഹുഭൂരിപക്വം	 പക്ിെളാ

ണപ്.	കചറുഡശേരിയുകട	കൃഷ്ണഗാഥയികല,
പാരാവതങ്ൾ	തൻ	ഡപടെകളാകടാത്തു
ഡനഡര	െളിച്ചു	തുടങ്ീതഡപ്ാൾ.....................
എന്നു	തുടങ്ങുന്ന	വരിെളുൾകപ്കടയുള്ളവയിൽ	പക്ിവൃന്ദ

ങ്കള	 സൂക്ഷനിരീക്ണം	 നടത്ിയിരിക്ന്ന	 ഒരു	 പ്രകൃതി	
ഗായെകന	 ൊണാം.	 എഴുത്ച്ഛൻ	 തകറെ	 ൊവ്യപദ്തിക്	
നൽെിയ	 ഡപരുതകന്ന	 െിളിപ്ാട്പ്	 എന്നാണപ്.	 തത്കയ	
സഡബാധന	കചയ്തുകൊണ്പ്	ആരംഭിക്ന്ന	ആ	ൊവ്യങ്ളിൽ
നിന്നുതകന്ന	പക്ിെൾക്പ്	എത്ഡത്ാളം	പ്രാമുഖ്യം	മലയാള	
ആഖ്യാനങ്ളിലണ്പ്	എന്നതപ്	വ്യക്മാക്ന്നു.	
ഡവഴാമ്ൽ	ഡപാലൻമുഖനായിനില്കു
കൃഷീവലഡന്നകറ	വിടർന്ന	െണ്ിൽ
സുഖാഞ്ജനസ്കത്ഴുതിച്ചു	ഡമഘം	

സൗദാമിനീ	രൂപ്യശലാെയാകല	എന്നപ്	വള്ളഡത്ാൾ	വർ
ണിക്ഡമ്ാഴും	 “ഭൂമിയിൽ	 സത്യത്ികനത്വയസ്ാകയന്നപ്”	
വയലാർ	സ്ർഗവാതിൽ	പക്ികയ	(നാെഡമാഹൻ)	കൊണ്പ്	
ഡചാദിപ്ിക്ഡമ്ാഴുകമല്ലാം	 മനസ്ിലാകുന്നതപ്	െല-ഭാഷാഡഭദ
കമഡന്യ	െവിെൾ	പക്ിബിംബങ്കള	ധാരാളമുപഡയാഗിച്ിട്ടു
ണ്പ്	എന്നുതകന്നയാണപ്.

പൗരാണിെൊലം	മുതൽ	തുടങ്ിയ	ഈ	ആഖ്യാന	പാര
മ്ര്യത്ികറെ	ചുവടു	പിടിച്ാണപ്	മലയാള	ചലച്ിത്	ഗാനശാഖ
യിൽ	 ഭൂരിപക്ം	 ഗാനങ്ളിലം	 ഉപഡയാഗിക്ന്ന	 ഒന്നായി	
പക്ിബിംബങ്ൾ	 മാറിയതപ്.	 പ്രണയം,	 വിരഹം,	 ദുഃഖം,	
സഡന്താഷം,	ഉത്സാഹം,	വാത്സല്യം,	ഹാസ്യം	എന്നീ	വിൊര
ങ്ളാണഡല്ലാ	സാധാരണയായി	സിനിമാഗാനങ്ളുകട	പ്രഡമ
യമായി	 െടന്നുവരാറുള്ളതപ്.	 ഈ	 വിൊരങ്കള	
പ്രത്യക്വൽക്രിക്ന്നതിനും	പ്രതിഫലിപ്ിക്ന്നതിനുംമറ്റും	
ഗാനരചയിതാക്ൾ	പക്ിെകളയും	പക്ി	സ്ഭാവങ്കളയും	
കൂട്ടുപിടിച്ചുൊണുന്നു.	 ഡെരളത്ിൽ	 ൊണകപ്ടുന്ന	 മിക്	
പക്ിെളും	ഇത്രം	ആഖ്യാനങ്ളിൽ	െടന്നുവരുന്നു.

ചലച്്റിത്ഗാനപഠനം

മലയടാ� ചലച്ിത്രഗടാന ശടാഖയിന്ല 
�ക്ിബിുംബങ്ങൾ

പഡോ.	ദ്രീപു	�ി.	കുറു്്റ്
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കുയിലാണപ്	 മലയാള	 ചലച്ിത്ഗാന	 രചയിതാക്ൾക്പ്	
ഏറ്റവം	 പ്രിയകപ്ട്	 പക്ി.	 എത്കയത്	 ഗാനങ്ളിലാണപ്	
കുയിലികന	വിൊര	സംക്മഡണാപാധിയായി	ഉപഡയാഗിച്ി
രിക്ന്നതപ്.	കുയിലികന	ഡതടി	കുയിലികന	ഡതടി......	(നീലക്
യിൽ	-	രചന:	പി.	ഭാസ്രൻ),	ഇളവന്നൂർ	മഠത്ികല	ഇണക്
യിഡല...........	 (െടത്നാട്ടുമാക്ം	 -	 പി.	 ഭാസ്രൻ),	 നീല	
ക്യിഡല	കചാല്ലൂ..........	(അഡ്ദ്തം	-	ഡ്െതപ്രം),	മണിക്
യിഡല	 മണിക്യിഡല............	 (വാൽക്ണ്ാടി	 -	 എസപ്.	
രഡമശൻ	 നായർ),	 കുക്കൂ	 കുക്കൂ	 കുയിഡല	 എകറെ	 ഡ്െ	
ഡനാക്ഡമാ......	 (നക്ത്ങ്ൾ	 പറയാതിരുന്നതപ്	 -	
ഡ്െതപ്രം)	 എന്നീ	 ഗാനങ്ൾ	 ശംഗാരരസപ്രധാനമാണപ്.	
ഇണകയ	 ഡതടി	 രാഗാർദ്രഗാനം	 പാടുന്നതിനാലാെണം	
നായിൊ	നായെൻമാരുകട	ഡപ്രമ	പരവശതെൾ	കുയിൽ	സ്
ഭാവത്ിലപമിച്പ്	 	ഡരഖകപ്ടുത്കപ്ട്തപ്.	സമാഗമവിരഹ	വി
ൊരങ്കള	 ഒരുഡപാകല	
പ്രതിഫലിപ്ിക്ന്നവയാണപ്	 കുയിലികറെ	
ഡചഷ്െൾ.	 ഇണപിരിയാകത	 എഡപ്ാഴും	
സഡന്താഷഗാനം	 പാടി	 ഊരുചുറ്റുന്നവരാ
ണപ്	കുയിലെൾ.	എന്നാൽ	വിരഹം	വരിെ
യാകണങ്ിൽ	ഇവ	തീവ്രനിരാശയിഡലക്പ്	
വീണുഡപാവെയും	തകറെ	ഇണകയഡത്ടി	
ചില്ലുെൾഡതാറും	വിരഹഗാനം	പാടി	നട
ക്െയുംകചയ്യും.	 അതുകൊണ്ാെണം	
പ്രണയ	 സാഫല്യകത്യും	 വിരഹകത്
യും	സൂചിപ്ിക്ാൻ	കുയിൽബിംബങ്കള	
കൂടുതലായി	 ഉപഡയാഗിച്ിരിക്ന്നതപ്.	
ഡശാെം	സ്ഫുരിപ്ിക്ന്ന	 ധാരാളം	 കുയിൽ	
പാട്ടുെളുണ്പ്.	 ഒറ്റയ്ക്കു	 പാടുന്ന	
പൂങ്കുയിഡല...........	 (നടൻ	 -	 ഡ�ാ.	 മധു	
വാസുഡദവപ്)	എന്ന	ഹൃദയ	ദ്രവീെരണ	ക്
മതയുള്ള	 വരിെളിൽ	 ഏൊെിയായി	 ഡപാകുന്ന	 മനുഷ്യകറെ	
അവസ്കയ	ചിത്ീെരിക്ാൻ	കുയിൽചിഹ്നകത്	ഉപഡയാഗി
ച്ിരിക്ന്നു.	ശാകുന്തളത്ിൽ	പറഞ്ഞിരിക്ന്നതുഡപാകല	കുയി
ലികറെ	െള്ളത്രങ്ളും	കുറുമ്പുെളും	മനുഷ്യസ്ഭാവത്ിലാഡരാ
പിച്പ്	രചിച്ിരിക്ന്ന	മഡനാഹര	ഗാനമാണപ്	െള്ളി	പൂങ്കുയികല	
െന്നി	ഡതൻകമാഴികയ	(ഡതൻമാവിൻ	കൊമ്ത്പ്	-	ഗിരീഷപ്	പു
ത്ഡഞ്രി).	ഇതിൽ	അന്യകറെ	കൂട്ിൽ	മുട്യിടുന്ന	ൌശലക്ാ
രിയായ	 കുയിലികറെ	അന്തരാള	 ജീവിതങ്കള	അപ്ടി	 ഒപ്ി
കയടുത്പ്	 മനുഷ്യ	 പ്രകൃതിഡയാടപ്	 ഡചർത്തു	 വച്ിരിക്ന്നു.	
ചക്യ്ക്കുപ്പുഡണ്ാ	 പാടും	 ചങ്ാലി	 പക്ി...	 (ലാൽ	 സലാം	 -	
ഒ.എൻ.വി),	െിളിെൾ	പാടുകമാരു	ഗാനം....(സ്പ്ന	സഞ്ാരി	
-	റഫീക്പ്	അഹമ്മദപ്),	െഡണ്ാ	െഡണ്ാ	ൊക്കുയിഡല........	
(ഇന്നകത്	ചിന്താവിഷയം	 -	ഗിരീഷപ്	പുത്ഡഞ്രി),	എന്നീ	
ഗാനങ്ളിലം	കുയിൽബിംബകത്	സവിഡശഷമായി	ഉപഡയാ
ഗിച്ിരിക്ന്നു.

ഗാനരചയിതാക്ൾക്പ്	 ഇഷ്കപ്ട്	 മകറ്റാരു	 പക്ിയാണപ്	
ഡ്മന.	മാടത്	എന്നുകൂടി	വിളിഡപ്രുണ്പ്	ഈ	പക്ിക്പ്.	മാന
സഡ്മഡന	വരൂ...	(കചമ്മീൻ	-	വയലാർ),	ൊട്ികല	ഡ്മനകയ	
പാട്ടു	പടിപ്ിച്താഡരാ.....	(ആൊശദൂതപ്	-	ഒ.എൻ.വി),	നാട്ടുമാ
വികലാരു	ഡ്മന..........	(916	-	റഫീക്പ്	അഹമ്മദപ്),	ൊടണിയും	
ൊൽച്ിലഡമ്	 ൊനനഡ്മഡന...	 (പുലിമുരുെൻ	 -	 റഫീക്പ്	
അഹമ്മദപ്)	തുടങ്ിയ	രചനെളികലല്ലാം	തകന്ന	ഡ്മന	പ്രണ
യിനിയുകടയും	 പ്രണയത്ികറെയും	 ചിഹ്നമാണപ്.	 ഒറ്റ	 ഡ്മന	

വിരഹത്ികറെ	 അടയാളമാണപ്	 (ഇണെളായി	 മാത്ം	 പ്രത്യ
ക്കപ്ടുന്ന	 അവകയ	 ഒറ്റയ്ക്കു	 ൊണുഡമ്ാൾ	 എല്ലാവരും	
അതികറെ	ഇണകയ	ഡതടാറുണ്പ്.	ഇരട്	ഡ്മനകയയല്ല	ൊണു
ന്നകതങ്ിൽ	സ്കൂളിൽനിന്നും	തല്ലുെിട്ടും	എകന്നാരു	വിശ്ാസംത
കന്ന	 കുട്ിെൾക്ിടയിലണ്പ്).	 ഒറ്റ	 ഡ്മന	 തകറെ	 പ്രണയിനി
കയ	 വിളിച്ചു	 ഡെഴുന്നതുഡപാകല	 നായെൻ	 തകറെ	 മാനസ	
ഡ്മനകയ	ഡതടുെയാണപ്	കചമ്മീനികല	ഗാനത്ിൽ.	“മഹാവാ
ചാലൻമാരാണപ്	ഡ്മനെകളല്ലാം.	അവയ്കപ്	പല	ശബ്ദങ്ളുമുണ്പ്.	
മാടത്യും	 െിന്നരി	ഡ്മനയും	 ഇരഡതടുന്ന	സമയത്തുതകന്ന	
കൂടക്കൂകട	ഉണ്ാക്ന്ന	ശബ്ദങ്ൾ	ഡെട്ാൽ	അവ	പലതും	സം
സാരിക്െയാകണന്നു	 വിശ്സിക്വാൻ	 പ്രയാസമില്ല”.2 

ഇത്രത്ിൽ	 ഒരുപാടുവായാടിെളായതുകൊണ്ാണപ്	 ൊട
ണിയുന്ന	 ൊൽച്ിലമ്ാണപ്	 ൊനന	 ഡ്മന	 എന്നപ്	 റഫീക്പ്	
അഹമ്മദപ്	അതികന	വിഡശഷിപ്ിക്ന്നതപ്.

തത്ക്ിളി	ചിഹ്നങ്ളും	ചലചിത്	ഗാനങ്ളിൽ	ധാരാളം	
െണ്ടുവരുന്നു.	എഴുത്ച്ഛൻ	ഡ്പങ്ിളികയ	അഭിസംഡബാധന	
കചയ്യുന്നതികറെ	 ചുവടുപിടിച്പ്	 തത്ഡയാടപ്	 സംവദിക്ന്ന	
രീതിയിൽ		രചിക്കപ്ട്	ഗാനങ്ളുണ്പ്.	ഓലത്തുമ്ത്ിരുന്നൂ
യലാടും	കചല്ല	ഡ്പങ്ിളീ.........	(പപ്യുകട	സ്ന്തം	അപ്പൂസപ്	-	
ബിച്ചു	തിരുമല),	ആറ്റിരമ്ികല	 കൊമ്ികല	തത്ഡമ്മ	െളി	
തത്ഡമ്മ.....	 (ൊലാപാനി	 -	 ഗിരീഷപ്	 പുത്ഡഞ്രി),	 പഞ്
വർണ	 തത്	 ഡപാകല	 കൊഞ്ി	 വന്ന	 കപഡണ്...	 (െറുത്	
ഡ്െ	-	തിരുനയനാർ	കുറിച്ി)	തുടങ്ിയ	ഗാനങ്ൾ	ഇതിനു
ദാഹരണമാണപ്.	സഡന്ദശൊവ്യങ്ളുകട	ആശയധാരയുകട	ചുവ
ടുപിടിച്ാണപ്	പഞ്വർണ	ഡ്പങ്ിളികപ്ഡണ്	ഇകന്നനികക്ാ
രു	 ദൂതുഡപാൊഡമാ....	 (സല്ലാപം	 -	 ഡ്െതപ്രം)	 തുടങ്ിയ	
ഗാനങ്ൾ	രചിച്ിരിക്ന്നതപ്.	പ്രണയിനികയ	തത്മ്മയായി	
െൽപ്ിച്ചുകൊണ്പ്	രചിച്ിരിക്ന്ന	ഗാനങ്ളുമുണ്പ്.	പച്പ്നന്ത
ഡത്	പുന്നാരപൂമുഡത്....	(ഡനാട്ം	-	കപാൻകുന്നം	ദാഡമാദരൻ)	
െിളികപ്ഡണ്	 നിലാവിൻ	 കൂടാരം	 െണ്ിഡല്ല......	 (ഡദാസ്പ്	 -	
എസപ്.	രഡമശൻ	നായർ)	തുടങ്ിയ	ഗാനങ്ൾ	ഇത്രത്ില
ള്ളവയാണപ്.	തത്െളുകട	സൗന്ദര്യവം	സൗകുമാര്യവം	ഓമന
ത്ം	 തുളുമ്പുന്ന	 കൊഞ്ലെളും	 പ്രണയിനിക്ം	 ഡയാജിക്ം	
എന്നതിനാലാണപ്	 ഇത്രം	 ബിംബങ്ൾ	 സൃഷ്ിക്ാൻ	
െവിെൾ	 തയാറാകുന്നതപ്.	 തത്ക്കൂട്ങ്ളുകട	 ഉത്സാഹവം	
സഡന്താഷപ്രെടനങ്ളും	ഹൃദ്യമായതിനാലാണപ്	ചലച്ിത്ങ്
ളികല	 സഡന്താഷെരമായ	 മനുഷ്യകൂട്ായ്മെകള	

പൗരാണികകാലും മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ 
ആഖ്യാന പാരമ്പര്യത്ിന്റെ ചുവടു പിടിച്ാണക് 
മലയാള ചലച്ിത്ര ഗാനശാഖയിൽ ഭൂരിപഷേും 
ഗാനങ്ങളിലുും ഉപക്യാഗിക്ന്ന ഒന്നായി പഷേി
ബിുംബങ്ങൾ മാറിയതക്. പ്രണയും, വിരഹും, ദുഃഖും, 
സക്്ാഷും, ഉത്ാഹും, വാത്ല്യും, ഹാസ്യും 
എന്നീ വികാരങ്ങളാണക്ല്ലാ സാധാരണയായി 
സിനിമാഗാനങ്ങളുന്ട പ്രക്മയമായി 
കടന്നുവരാറുള്ളതക്.
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പ്രതിനിധീെരിക്ാൻ	അവകയ	ഉപഡയാഗിക്ന്നതപ്.	തത്െ	
തത്െ	 തത്െകളത്ി	 കൊഞ്ചും	 െല്യാണം.....	 (വടക്ം	
നാഥൻ	 -	 ഗിരീഷപ്	 പുത്ഡഞ്രി),	 പച്ക്ിളികക്ാരു	 കൂടപ്....	
(ബാംഗ്ലൂർ	 ക�യപ്സപ്	 -	സഡന്താഷപ്	വർമ)	തുടങ്ിയ	ഗാനങ്
ളിൽ	കചയ്തിരിക്ന്നതിതാണപ്.

മകറ്റാരു	 പ്രധാന	 പക്ിച്ിഹ്നമാണപ്	 കുരുവിെൾ.	 ഓമന
ത്ം	തുളുമ്പുന്ന	രൂപവം	വാത്സല്യംഡതാന്നുന്ന	പ്രകൃതവമാണപ്	
കുരുവിെളുഡടതപ്.	കുരുവികയ	പ്രണയിനിയായി	െൽപ്ിക്ന്ന	
ധാരാളം	ഗാനങ്ളുണ്പ്.	മഞ്ഞണികക്ാമ്ില്	ഒരു	െിങ്ിണി	
തുമ്ിൽ....	(മഞ്ഞിൽ	വിരിഞ്ഞ	പൂക്ൾ	-	ബിച്ചു	തിരുമല),	കു
ഞ്ഞിക്ിളിഡയ	കൂകടവികട.....	(ഇന്ദ്രജാലം	-	ഒ.എൻ.വി),	െരി
മിഴിക്രുവികയ	െണ്ീലാ....	(മീശമാധവൻ	-	ഗിരീഷപ്	പുത്
ഡഞ്രി)	 തുടങ്ിയ	 ഗാനങ്ൾ	 ഇതിനുദാഹരണമാണപ്.	
സപ്	ഡനഹം,	 വാത്സല്യം	 തുടങ്ിയ	 വിൊരങ്ൾ	
പ്രതിഫലിപ്ിക്ന്നതിനപ്	കുരുവിബിംബങ്കള	ഉപഡയാഗിച്ി
ട്ടുണ്പ്.	 ചീരപ്പൂവെൾക്മ്മ	 കൊടുക്ണ.....	 (ധനം	 -	 പി.കെ.		

ഡഗാപി)	ഓലഞ്ഞാലിക്രുവി...	 (1983	 -	ഹരിനാരായണൻ)	
എന്നീ	ഗാനങ്ളുകട	പ്രഡമയമിതാണപ്.	നീലക്രുവിെളും	ഡചാ
ലപ്റവെളും......	 (വിയറ്റപ്	നാം	 ഡൊളനി	 -	 ബിച്ചു	 തിരുമല)		
എന്നുതുടങ്ങുന്ന	 ഗാനത്ികല	 കുരുവിെൾ	 സിനിമാരംഗത്ി
കല	ഡൊളനിവാസിെളായ	കുട്ിെൾതകന്നയാണപ്.	

അമ്ല	പ്രാവികനയും	ബിംബമാക്ി	ഉപഡയാഗിച്ിട്ടുണ്പ്.	
ഒന്നാം	രാഗം	പാടി...	ഒന്നികന	മാത്ം	ഡതടി	(തൂവാനത്തുമ്ി
െൾ	-	ശ്രീകുമാരൻ	തമ്ി)	വടക്ംനാഥകറെ	മുന്നികലത്തുന്നതപ്	
ഒരു	അമ്ല	പ്രാവാണപ്.	അവൾ	പാടുന്നതും	ഡതടുന്നതും	രാഗം	
തകന്നയാണപ്.	“യഥാർഥത്ിൽ	പ്രാവികറെ	െരച്ിൽ	വ്യസന
കത്	സൂചിപ്ിക്ന്നതല്ല.	പ്രണയാകുലനായ	പൂവനും	സന്തുഷ്
യായ	പിടയും	ഇഡത	ശബ്ദം	തകന്നയാണപ്	പുറകപ്ടുവിക്ന്നതപ്”.	
ഡക്ത്ങ്ളിലം	 ഡൊട്െളിലംമറ്റും	 നിത്യസാന്നിധ്യമായ	
അമ്ലപ്രാവെകള	 സൂക്ഷനിരീക്ണം	 നടത്ിയിട്ടുള്ള	 ഒരു	
െവിക്	മാത്ഡമ	ഇത്രം	വരിെൾ	എഴുതാൻ	െഴിയൂ.		മാടപ്രാ
ഡവ	വാ	ഒരു	കൂടു	കൂട്ാൻ	വാ	....(മദഡനാത്സവം	-	ഒ.എൻ.വി)	
എന്ന	ഗാനത്ികറെയും	സ്ിതി	വ്യത്യസ്മല്ല.	 മാടപ്രാവികന
ഡപ്ാകല	സുന്ദരിയായ	പ്രണയിനികയ	കനഞ്ികറെയുള്ളിൽ	കൂടു
കൂട്ാനായി	ൊമുെൻ	ക്ണിക്െയാണപ്.

മഞ്ഞലയിൽ	മുങ്ിഡത്ാർത്ി	ധനുമാസ	ചന്ദ്രിെ	വന്നു
നികന്ന	മാത്ം	െണ്ില്ലഡല്ലാ	നീ	മാത്ം	വന്നില്ലഡല്ലാ
ഡപ്രമചഡൊരി	ചഡൊരി	ചഡൊരി....	(െളിഡത്ാഴൻ	-	പി.	

ഭാസ്രൻ)

എന്ന	വരിെൾ	എത്	ഉദാത്മായ	ൊവ്യാനുഭൂതിയാണപ്	
അനുവാചെനു	നൽകുന്നതപ്.	ചന്ദ്രിെ	കുടിച്ാണപ്	ചഡൊരം	ജീ
വിക്ന്നതപ്	എന്നപ്	െവി	സങ്ൽപ്ം.	പ്രണയമിഥുനങ്ൾക്ം	
ചഡൊരമിഥുനങ്ൾക്ം	ധനുമാസത്ികല	ചന്ദ്രിെ	ഏകറ	പ്രി
യകപ്ട്താണപ്.	അതുകൊണ്ടുതകന്ന	എകറെ	പ്രണയ	ചഡൊരഡമ	
നീ	എന്തുകൊണ്ാണപ്	ഡ്വകുന്നതപ്	എന്നപ്	ൊമുെൻ	പരിഭവി
ക്ന്നു.	പ്രണയിനിക്ം	ചഡൊരത്ിനും	അഡഭദം	െൽപ്ിച്ിരി
ക്െയാണിവികട.

ഡവഴാമ്ൽ	ഡെഴും	ഡവനൽ	കുടീരമായും	ഡചകലാത്	കചമ്
രുത്ിയും	ഡെഴുന്നരാപ്ാടിയായും	െറുത്	മണവാട്ിയായ	ൊ
ക്ത്മ്പുരാട്ിയായും	വായാടിയായ	വണ്ാത്ിക്ിളിയായും	ഡതടി
നടന്ന	നീലകപ്ാൻമാനായുകമാകക്	പ്രണയിനികയ	െൽപ്ിക്ന്ന	
നൂറുെണക്ിനു	 ഗാനങ്ൾ	 മലയാളത്ിലണ്പ്.	 പ്രണയം	എന്ന	
വിൊരകത്	 സംക്മിപ്ിക്ാനാണപ്	 പക്ി	 ബിംബങ്കള	
െവിെൾ	ഏറ്റവംകൂടുതൽ	ഉപഡയാഗിച്ിരിക്ന്നതപ്.

മലയാള	ചലച്ിത്	ഗാനരചയിതാക്ൾ	ഏറ്റവം	കൂടുതൽ	
ആവർത്ിച്ചുപഡയാഗിച്ിര ിക്ന്ന	
ഒന്നാണപ്	 പക്ിബിംബങ്ൾ.	 പ്രകൃതി
കയ	സാഹിത്യത്ി	ലൂകട	ആവിഷ്കരിച്പ്	
സൗന്ദര്യ	 നിർമാണം	 നടത്ിയിട്ടുള്ള	
പൂർവ	െവിെകള	മലയാള	ചലച്ിത്	ഗാ
നരചയിതാക്ൾ	അനുഗമിക്ന്നൂ	എന്നപ്	
നിസ്ംശയം	പറയാം.	പഡക്,	ഗാനമാ
ധുരിയിൽ	 വീണു	 ഡപാകുന്നതിനാൽ	
പലരും	ചലച്ിത്	ഗാനങ്ൾക്ള്ളികല	
െവിതകയ	തിരിച്റിയാകത	ഡപാകുന്നു.	
ചലച്ിത്	 ഗാനാസ്ാദനം	 പൂർണമാവ
ണകമങ്ിൽ	 സംഗീതാസ്ാദനത്ികനാ
പ്ം	അതിനുള്ളികല	ൊവ്യാസ്ാദനംകൂ
ടി	 നടഡക്ണ്തുണ്പ്.	 സിനിമാ	

പഠിതാക്ൾക്ം	 സംസ്ാര	 പഠിതാക്ൾക്ം	 ഈ	 ഡമഖല
യിൽ	ഉപരിഗഡവഷണ	സാധ്യതെളുഡമകറയാണപ്.
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ഡക്ഷൻസപ്,	ഡൊഴിഡക്ാടപ്,	ഏപ്രിൽ	2006,	പുറം.	62.
2.	 ഇന്ദുചൂ�ൻ,	ഡെരളത്ികല	പക്ിെൾ,	ഡെരള	സാഹിത്യ	

അക്ാദമി,	തൃശൂർ,	1996	മാർച്പ്,	പുറം.	9.
3.	 അഡത	പുസ്െം,	പുറം.	86.

ഗ്രന്ഥസൂചി
1.	 അചയുതവാര്യർ,	എസപ്.	 കപ്രാഫസർ.	 ഡെരള	സംസ്ാരം,	

ഡെരള	ഭാഷാ	ഇൻസ്റിറ്റയൂട്പ്,	തിരുവനന്തപുരം,	2003.
2.	 ഇന്ദുചൂ�ൻ,	ഡെരളത്ികല	പക്ിെൾ,	ഡെരള	സാഹിത്യ	

അക്ാദമി,	തൃശൂർ,	1996.
3.	 പരഡമശ്ര	 അയ്യർ	 എസപ്.	 ഉള്ളൂർ,	 ഡെരള	 സാഹിത്യ	

ചരിത്ം,	ഡെരള	സർവെലാശാല,	തിരുവനന്തപുരം.
4.	 രാമചന്ദ്രൻ	 കപരിന്തൽമണ്	 കെ.	 ഭാരതത്ികല	 പക്ി

െൾ,	പൂർണ	പലേിഡക്ഷൻസപ്,	ഡൊഴിഡക്ാടപ്,	2010.
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മലയാള ചലച്ിത്ര ഗാനരചയിതാകേൾ ഏറ്റവുും 
കൂടുതൽ ആവർത്ിച്ചുപക്യാഗിച്ിരിക്ന്ന ഒന്നാണക് 
പഷേിബിുംബങ്ങൾ. പ്രകൃതിന്യ സാഹിത്യത്ിലൂന്ട 
ആവിഷ്കരിച്ക് സൗന്ദര്യ നിർമാണും നടത്ിയിട്ടുള്ള 
പൂർവ കവികന്ള മലയാള ചലച്ിത്ര ഗാനരചയിതാ
കേൾ അനഗമിക്ന്നൂ എന്നക് നിസ്ുംശയും പറയാും. 
പക്ഷേ, ഗാനമാധുരിയിൽ വീണു ക്പാകുന്നതിനാൽ 
പലരുും ചലച്ിത്ര ഗാനങ്ങൾക്ള്ളിന്ല കവിതന്യ 
തിരിച്റിയാന്ത ക്പാകുന്നു. 
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“......	 In	 recent	 years	 there	 has	 been	 a	 movement	 towards	
redefining	 the	 goals	 of	 literary	 Historiography	 in	 India.	 	 This	
movement comes mainly from the advocates of  Comparative 
literary	Study;	but	much	of	its	brilliance	and	energy	are	devoted	to	
postulating	 a	 non-existent	 Pan-Indian	 field	 of	 literary	 study	 an	
‘Indian	 Literature’	 though	 it	 is	 composed	 in	 several	 dozen	
languages”.1

സാഹിത്യത്ികറെ	 ആഴത്ിലള്ളതും	 വിശാലമായതു
മായ	പഠനം	ഒരിക്ലം	ആ	സാഹിത്യത്ിൽമാത്ം	

ഒതുങ്ിനിൽക്ികല്ലന്നും	അതപ്	ൊലത്ികറെയും	 	 ഡദശത്ി
കറെയും	അതിർത്ിഡരഖെകള	മറിെടക്െഡയാ		മാറ്റിവയ്ക്കുെ
ഡയാ		കചയ്യും		എന്നുള്ള	അറിവപ്	താരതമ്യ	സാഹിത്യത്ികന	
കൂടുതൽ	പ്രസക്മാക്ന്നുണ്പ്.	 	 ഒരു	കൃതിയുകട,	സാഹിത്യ
ത്ികറെ	ബഹുതലസ്ർശിയായ	പഠനത്ിനപ്		അതപ്	രൂപകപ്
ട്ൊലം,	 അതപ്	 സ്ാധീനം	 കചലത്ിയ	 പിൽക്ാല	
കൃതിെൾ/	വ്യക്ിെൾ/സംഭവങ്ൾ,	 	ആ	കൃതികയയും	സാ
ഹിത്യകത്യും	ഉൾകക്ാള്ളുന്ന	അതിനുമുഡമ്	രൂപകപ്ട്		ഒരു	
ചരിത്ധാര-	 തുടങ്ിയ	 ബഹുൊലിെവം	 ബഹുഭാഷാ	 സാ
ഹിത്യങ്കളയും	 	സംസ്ാരങ്കളയും	ഉൾകക്ാള്ളുന്നതുമായ	
ആഴവം		പരപ്പുമുള്ള	പഠനം	ആവശ്യമാണപ്.		അങ്കന	ഡനാ
ക്ഡമ്ാൾ	ആ		പഠനം	താരതമ്യാത്മെവം	സാഹിത്യ	ചരി
ത്രചനയുകട	 ഭാഗവമാകണന്നുപറയാം.	 	 സാഹിത്യപഠന
ത്ികറെ	ഈ	ഒരു	തലമായിരിക്ം	താരതമ്യസാഹിത്യത്ികറെ	
കപാതുവായുള്ള	 രീതിെകള	 ഡചാദ്യം	 കചയ്തപ്,	 അതികറെ	
യഥാർഥ	ലക്്യം		സാഹിത്യ	ചരിത്മാണപ്	എന്നു	പറയാൻ	
കബന�ിഡറ്റാ	ഡക്ാച്കയ	ഡപ്രരിപ്ിച്ിരിക്െ.2

പലഡപ്ാഴും	 താരതമ്യ	 സാഹിത്യപഠനങ്ൾ	 പലതും	
ഡെവലം	 ഉപരിപ്ലവമായ	സാമ്യങ്ളുകടയും	 വ്യത്യാസങ്ളുകട
യും	സ്ാധീനങ്ളുകടയും	െകണ്ടുക്ലെളായി	മാത്ം	ഒതുങ്ി	
നിൽക്ന്നതായി	 ൊണുന്നു.	 കൃതികയ	 ചരിത്വല്ക്രിക്െ
ഡയാ		ഒരു		സാഹിത്യ	ചരിത്ം		രൂപകപ്ടുത്തുെഡയാ	ആയിരി

ക്ണം	താരതമ്യ	സാഹിത്യപഠനം	എന്നല്ല	വിവക്ിക്ന്ന
തപ്.	 എന്നാൽ	 സാഹിത്യചരിത്രചനാ	 ശാസ്തത്ികറെ	
രീതിശാസ്തം	 ഉപഡയാഗിച്പ്	 സാഹിത്യചരിത്ങ്ളുകട	 താരത
മ്യപഠനങ്ളും	 താരതമ്യ	 സാഹിത്യരചനയും	 നടത്തുെവഴി	
സാഹിത്യം,	ഡദശീയ	സാഹിത്യം,	സാഹിത്യ	ചരിത്ം	എന്നി
വകയക്റിച്പ്	 നിലവിലള്ള	 പല	 പ്രമാണങ്കളയും	
പ്രശ്നവല്ക്രിക്ാഡനാ	ഉടച്ചുവാർക്ാൻ	തകന്നഡയാ	െഴിയും.	
ഗഡണഷപ്	 ഡദവികയഡപ്ാലള്ള	 പണ്ഡിതർ	 ചൂണ്ിക്ാണിച്	
ഇത്രം	സാധ്യതെൾ	താരതമ്യ	സാഹിത്യത്ികറെ	പഠനഡമ
ഖലെകള	നൂതനവം	സജീവവമാക്ം.

സോഹിത്യചരിത്രരചനയും	തോരതേ്യസോഹിത്യവം	
പദശ്രീയതയുകെ	വ്യവഹോരത്തിൽ

വർത്മാനൊലത്ിലള്ള	 ഗതൊല	 സംഭവങ്ളുകട	
സ്ാധീനം	 െകണ്ത്തുെ	 മാത്മല്ല,	 വർത്മാനൊലത്ികറെ	
ആവശ്യങ്കള	നിവൃത്ിക്ാൻ	 ഡവണ്ടുന്നതപ്	 	 ഗതൊലത്ിൽ
നിന്നപ്	 െകണ്ടുക്െ	 എന്നതുകൂടിയാണപ്	 ചരിത്രചന	 എന്നപ്	
ഡ�വി�പ്	 കപർക്ിൻസപ്	 അഭിപ്രായകപ്ടുന്നുണ്പ്.3	 ഇത്ര
ത്ിൽ	ഡദശീയതയുകട	സന്ദർഭം	രൂപകപ്ടുത്ിയ	ചരിത്ം,	ഭൂത
ൊലകത്	ഡദശീയതയുകട	ചട്ക്കൂടിഡലക്പ്	കവട്ി	പാെകപ്ടുത്ി
യിട്ടുണ്പ്.	ഈ	കവളിച്ത്ിൽ		ഇന്ത്യൻ	ഡദശീയതയും	ഇന്ത്യൻ	
ചരിത്വം	വിമർശനാത്മെമായ	പഠനങ്ൾക്ം	പുനർനിർവച
നങ്ൾക്ം		വിഡധയമാകുന്ന		തരത്ിലള്ള	പഠനങ്ൾ	ഉണ്ാകു
ന്നുമുണ്പ്.	 	എന്നാൽ	എപ്രൊരമാഡണാ	 ഇംപീരിയലിസകത്,	
കൊഡളാണിയൽ	അധിൊരകത്	ഡചാദ്യം	കചയ്യുഡമ്ാൾതകന്ന	
കൊഡളാണിയൽ	 	 ആധുനിെതയുകട	 വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ	
ധാരെകള	ഇന്ത്യ	ഏകറ്റടുത്തപ്.	അതുഡപാകലതകന്ന	സാമൂഹിെ
-രാഷ്ട്രീയ	 ചരിത്കത്	പുനപ്രിഡശാധിക്ഡമ്ാഴും	 യൂഡറാപ്യൻ	
മാതൃെയിലള്ള	സാഹിത്യകത്യും	സാഹിത്യചരിത്	രചനാമാ
തൃെെകളയും	ഇന്ത്യ	ഡ്െവിട്ില്ല.

സാഹ്റിത്ചര്റിത്വ്റിജ്ാനീയം

ഭടാരത്രീയ തടാരതമ്യസടാഹിത്യ 
�ഠനത്ിൽ സടാഹിത്യചരിത്ര 
വിജ്ടാന്രീയത്ിന്റെ പ്രസക്ി 
പ്രസ്രീത.ക�
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കൊഡളാണിയൽ	 വ്യവഹാരം	 സാഹിത്യചരിത്കത്യും	
താരതമ്യ	സാഹിത്യകത്യും		ദമനൊരിെളായി	ഉപഡയാഗി
ക്െയും	അതുവഴി	 യുഡറാപ്യൻ	സാഹിത്യകത്	സാർവലൗ
െിെ	മാതൃെയായി		അവതരിപ്ിക്െയും	കചയ്തു.		ഡദശീയത	
ഈ		മാതൃെെകള	അപ്ാകട	നിഡഷധിക്ന്നികല്ലങ്ിലം	സാഹി
ത്യചരിത്വം	 താരതമ്യ	 സാഹിത്യവംതകന്ന	 ഡദശ-രാഷ്ട്ര	
സങ്ൽപ്ത്ിനപ്		അടിവരയിടാനും	ഭാരതകത്	ഏെീെരിക്ാ
നുമുള്ള	പ്രഡയാഗമാതൃെെളായി	ഉപഡയാഗിക്ന്നു.	ഈ	ഏെീ
െരണത്ിൽ	പലതും	പാർശ്വല്ക്രിക്കപ്ടുെഡയാ	തമസ്
രിക്കപ്ടുെതകന്നഡയാ	 കചയ്യുന്നതിനാൽ	 ഭാരതീയ	
സാഹിത്യ	 ചരിത്ത്ിലം	 ചില	 ദമനസ്ഭാവങ്ൾ	
ൊണാനാകും.

ഇന്ത്യൻഡദശീയതകയ,	ഇന്ത്യൻ	സാഹിത്യകത്,	ഇന്ത്യൻ	
സംസ്ാരകത്	 നിർമികച്ടുക്ന്നതികറെ	 ഭാഗമായി	 ഡ്ഹന്ദ	
വതയും	സംസ്കൃതവം	ഇന്ത്യയുകട	മുഖമുദ്രെളായി	അവതരിപ്ി
ക്കപ്ട്ടു;	ഈ	 ‘ഇന്ത്യൻ’,	 പാശ്ാത്യരുകട	 വീക്ണത്ികല	
ഇന്ത്യ	ആകണന്നിരിക്ിലം.	 ഇഡന്താളജിസ്റ്റുെളായ	 കവബറും	
വിറെർനിറ്റപ്	സും	ഭാരതീയ	സാഹിത്യം	എന്ന	ൊഴ്ചപ്ാടപ്	ഉണ്ാ
ക്ികയടുത്തപ്	 ഭാരതത്ിലടനീളമുള്ള	 ഭാഷകയ-സംസ്കൃതഭാ

ഷകയ	 അടിസ്ാനമാക്ിയാണപ്	 എന്ന	 ശിശിർ	 കുമാർ	
ദാസികറെ	വീക്ണം	 ഉദ്രിച്ചുകൊണ്പ്	ഇന്ത്യൻ	സാഹിത്യം	
എന്നതികറെ	 സാധ്യതകയ	 പ്രശ്നവല്ക്രിക്ന്നുണ്പ്	 ഡശാർമി
ഷപ്ത	പഞ്ജ	തകറെ	ഡലഖനത്ിൽ.4	ഡമൽപ്റഞ്ഞ	ഇന്ത്യൻ	വീ
ക്ണകത്	 ഡെന്ദ്രീെരിച്പ്	 ഭാരതത്ികല	 പ്രാഡദശിെ	 ഭാഷ
െൾക്ം	 സംസ്ാരങ്ൾക്ം	 സംസ്കൃതപാരമ്ര്യവമായുള്ള	
ബന്ധം	 സ്ാപിക്ന്നതിനും	 ഇന്ത്യയുകട	 ബഹുസ്രതകയ	
കപാതു/മുഖ്യധാരയിഡലക്പ്	 സമന്യിപ്ിക്ന്നതിനും	
ഭാരതീയ	സാഹിത്യം	എന്ന	പരിെൽപ്നയും	താരതമ്യ	സാ
ഹിത്യവം	വഹിച്	പങ്പ്	കചറുതല്ല.

ഭാരതീയ	സാഹിത്യം	എന്ന	പരിെൽപ്നയ്കപ്	അനുബന്ധ
മായി	വർത്ിക്ന്ന	രീതിയിൽ	പ്രാഡദശിെ	ഭാഷാ	സാഹിത്യ
ങ്ൾ	അവതരിപ്ിക്കപ്ടുെയും	അവകയല്ലാം	പങ്ിടുന്ന	ചില	
കപാതുസ്ഭാവങ്ളിൽ	 പഠനങ്ൾ	 ഡെന്ദ്രീെരിക്െയും	
കചയ്തു.	സാഹിത്യ	ചരിത്വം	ഉള്ളടക്ത്ിലം	ആഖ്യാന	മാതൃ
െയിലം	 ഈ	 അജണ്തകന്ന	 സൂക്ിക്ന്നതായി	
ൊണാനാകും.	 	 	സംസ്കൃതത്ിൽ	ഡവരൂന്നിയുള്ള	പ്രാഡദശിെ	
ഭാഷെളുകട	ഉല്ഭവവം	പരിണാമവം	സംസ്കൃതവമായി	ബന്ധ
കപ്ട്പ്	 െിടക്ന്ന	 പ്രചീനഘട്ം	 (കതഡക്	 ഇന്ത്യയിൽ	 തമിഴു	
മായും)	പ്രാഡദശിെ	ഭാഷെളിഡലക്ള്ള	പരിണാമം	വ്യക്മാ

ക്ന്ന		മധ്യൊലം,	ഡ്വഡദശിെ	ഭാഷെളുമായും		സാഹിത്യ
ങ്ളുമായും	സമ്ർക്ം	പുലർത്ി		‘വിെസിച്’	ആധുനിെഘ
ട്ം		എന്ന		കപാതുരീതിയിലാണപ്		ഇന്ത്യൻ	ഭാഷാ	സാഹിത്യ	
ചരിത്ങ്ളുകട	ആഖ്യാന	സമ്പ്രദായം	എന്നുൊണാം.		പ്രസ്ാ
നങ്ളിലൂകടയും	 നൂറ്റാണ്ടുെളിലൂകടയും	 വിെസിക്ന്നതായി	
വിവരിക്ന്ന	 സാഹിത്യചരിത്ങ്ളിലം	 പ്രാചീനം-മധ്യം-	
ആധുനിെം	എന്ന	 ൊലഡബാധം	 മാറ്റമില്ലാതിരിക്ന്നു.	ഈ	
കപാതുമാതൃെ		 ‘ഭാരതീയ	സാഹിത്യം’	ഒന്നാണപ്	എന്ന	ധാര
ണയ്കപ്	അനുകൂലമാകുന്നുണ്പ്.

പകത്ാമ്താം	 നൂറ്റാണ്പ്	 ആദ്യപകുതിയിൽ	 ഇന്ത്യക്പ്,	
വലതായ		പാരമ്ര്യം	അവൊശകപ്ടുെയും	സ്ത്ം	സ്ാപി
കച്ടുക്െയും	 കചഡയ്യണ്ിയിരുന്നു.	അക്ാലത്പ്	എഴുതകപ്ട്		
സാമൂഹിെ		ചരിത്ങ്ളും	സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ളും		ഈ	പാര
മ്ര്യവാദത്ിനും	സ്ത്പ്രതിഷ്ാപനത്ിനും	യത്ിക്ന്നതാ
യി	ൊണാം.	മലയാളത്ികലഴുതകപ്ട്	പാച്ചുമൂത്തികറെ	‘തി
രുവിതാംകൂർ	 ചരിത്’വം	 (1868)	 	 പി.	 ഡഗാവിന്ദപ്ിള്ളയുകട	
‘മലയാളഭാഷാചരിത്’വം	(1881)	പരിഡശാധിച്ചുകക്ാണ്പ്	അവ		
പങ്ിടുന്ന	 ഈ	 കപാതുതാല്പ്ര്യങ്കളക്റിച്പ്	 പി.പി	 രവീ
ന്ദ്രൻ	പറയുന്നുണ്പ്.5

അധിനിഡവശിത	ജനതയുകട	സംസ്ാരത്ിൻഡമൽ	പ്രഹ
രഡമൽപ്ിക്ാനും	 കൊഡളാണിയൽ	 അധീശത്ം	
സ്ാപികച്ടുക്ാനും	തഡദേശസാഹിത്യകത്	യൂഡറാപ്യൻ	സാ
ഹിത്യവമായി	 താരതമ്യകപ്ടുത്ി	 തുച്ഛമാക്ി	 ൊണിക്ാൻ	
കമക്ാളകയ	ഡപാകലയുള്ളവർ	എപ്രൊരം	ശ്രമിഡച്ാ6,	അഡത	
താരതമ്യ	 പരിഡപ്രക്്യത്ിലൂകട	 ഇന്ത്യൻ	 സംസ്ാരകത്യും	
സാഹിത്യകത്യും	 ഉയർത്ിക്ാണിക്ാനും	 ഏെീെരിച്പ്	
ശക്ികപ്ടുത്ാനും	ഇന്ത്യൻ	താരതമ്യ	സാഹിത്യം	ഉപഡയാ
ഗിക്കപ്ട്ടു.	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ങ്ളികലല്ലാം	 ഇന്ത്യൻ	
ഭാഷെകള	പരസ്രം	താരതമ്യകപ്ടുത്ി	അവ	പങ്ിടുന്ന	കപാ
തുധാരയുകട	 ഡവരുെകള	 ഉയർത്ിക്ാണിക്ാനുള്ള	
ശ്രമങ്ളുണ്പ്.

ഡ�ാ.	എസപ്.	രാധാകൃഷ്ണകറെ	പ്രസ്ാവന,	ഡെന്ദ്ര	സാഹിത്യ	
അക്ാദമിയുകട	മുഖവാചെമായി	മാറിയ	‘പല	ഭാഷെളികലഴു
തിയാലം	ഇന്ത്യൻ	സാഹിത്യം	ഒന്നാണപ്’	എന്ന	വാെ്യമാണപ്	
സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ളുകട	അടികയാഴുക്പ്.	 ‘ഇന്ത്യ	പതികനട്പ്	
ഭാഷെളിൽ	 സംസാരിക്ന്നുകണ്ങ്ിലം	 	 അവളുകട	 ചിന്ത	
ഒന്നാണപ്’,	 എന്നപ്	 തമിഴപ്	െവി	 സുബ്ഹ്മണ്യഭാരതിയും	 അഭി
പ്രായകപ്ടുന്നുണ്പ്.7 1950-70	 	 െളിൽ	 ഭാരതീയ	 ഭാഷെളുകട	
സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ൾ	 	 	പ്രസിദ്ീെരിക്ാനുള്ള	ഡെന്ദ്രസാ
ഹിത്യ	അക്ാദമിയുകട		പദ്തിപ്രൊരം		എഴുതകപ്ട്	സാഹി
ത്യചരിത്ങ്ളിൽ	 ഡമൽപ്റഞ്ഞ	 ധാരണെൾ	 കൃത്യമായി	
ൊണാം.	മു.	വരദരാജകറെ	തമിഴപ്	സാഹിത്യ	ചരിത്വം	(1970)	
പി.കെ	പരഡമശ്രൻ	നായരുകട	മലയാള	സാഹിത്യ	ചരിത്
വം	(1958)		പരിഡശാധിക്ാം.	രണ്ികറെയും		പുറംചട്യിൽ	ജവ
ഹർലാൽ	കനഹപ്	റുവികറെ	പ്രസ്ാവന	അച്ടിച്ിട്ടുണ്പ്.		ഇതിൽ	
ഭാരതത്ികല	 	 ഇതര	 ഭാഷാകൃതിെകള	 പരിചയകപ്ടാനും	
അതുവഴി	 ഭാരതത്ികറെ	 ബഹുമുഖമായ	 സംസ്ാരകത്	
അറിയാനും	അതിൽ	സ്യം	ലയിക്ാനുമാണപ്		ഈ	സംരഭകമ
ന്നപ്	കനഹപ്	റു	പ്രസ്ാവിക്ന്നു.	പി.	 കെ.	പരഡമശ്രൻ	നായർ	
തകറെ	മുഖവരയിൽ	ഇപ്രൊരം	പറയുന്നു:

“.......നിർദിഷ്പദ്തിയനുസരിച്പ്,		ഈ	ചരിത്ം	െഴിവതപ്	
സംക്ിപ്വം	 	 അഡതസമയം	 സമഗ്രവം	 ആക്ാൻ	 ഞാൻ	
യഥാവിധി	യത്ിച്ിട്ടുണ്പ്.	 	 ഭാരതത്ികല	പ്രാഡദശിെ	 ഭാഷ

പന്ത്ാമ്പതാും നൂറ്റാണ്ക് ആേ്യപകു
തിയിൽ ഇ്്യകേക്, വലുതായ  പാര
മ്പര്യും അവകാശന്പെടുകയും സ്വത്വും 
സ്ാപിന്ച്ടുക്കയും ന്ചക്യ്യണ്ിയി
രുന്നു. അകോലത്ക് എഴുതന്പെട്ട  
സാമൂഹിക  ചരിത്രങ്ങളുും സാഹിത്യ 
ചരിത്രങ്ങളുും  ഈ പാരമ്പര്യവാേ
ത്ിനും സ്വത്വപ്രതിഷ്ാപനത്ിനും 
യത്ിക്ന്നതായി കാണാും.
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െൾക്പ്	കൂടുതൽ	പാരസ്ര്യവം	സ്ധർമഡബാധവം	ജനിപ്ിച്പ്,	
ഭാഷാഡ്വവിധ്യങ്ൾക്ിടയ്ക്കുകൂടി	 ഭാരതസാഹിത്യത്ിൽ	
ആന്തരമായി	 ൊണുന്ന	 ഏെത്കത്	 	 ആവിഷ്കരിക്ാൻ	
പറ്റിയ	ഒരുപാധിയായിട്ടുകൂടിയാണപ്	അക്ാദമി	ഈ	ഗ്രന്ഥപര
മ്രകയ	വിഭാവനം	കചയ്തിട്ടുള്ളതപ്.		ഇവകയ	ഇംഗ്ലീഷിഡലക്ം	
ഭാരതീയങ്ളായ	 	 ഇതരഭാഷെളിഡലക്ം	 പരിഭാഷകപ്ടു
ത്ാൻകൂടി	 ഉഡദേശിച്ിട്ടുള്ളതിനാൽ	 ആ	 വിധത്ിലം	 ഈ						
ഗ്രന്ഥത്ിൽ		അപ്രധാനങ്ളും	മറ്റു	ഭാഷക്ാകര	സംബന്ധിച്ി
ടഡത്ാളം	അപ്രസക്ങ്ളുമായ	പലതും	വിട്ടുെളഡയണ്തായി
വന്നിട്ടുണ്പ്.”8

ഈ	 പ്രസ്ാവനയിൽ	 ശ്രദ്ിഡക്ണ്തായ	 ഒരു	 ൊര്യം	
‘അപ്രധാനങ്ളും’,	 ‘അപ്രസക്ങ്ളും’	 എന്ന	 നിരീക്ണമാ
ണപ്.	 മലയാള	സാഹിത്യചരിത്ം	അറിയാൻ	ആഗ്രഹിക്ന്ന	
മറ്റു	ഭാഷക്ാരുകട		 ‘അപ്രസക്ങ്കള’	നിർണയിക്ന്നതിനു
ള്ള	 അടിസ്ാനകമന്തായിരിക്ം?	 അതാതു	 ഭാഷക്ാരുകട	
സാഹിത്യങ്ളുമായി	താരതമ്യകപ്ടുത്ി	സമാനതെകള	അടി
വരയിടാൻ	 അവസരകമാരുക്െ	 എന്ന	 വീക്ണഡത്ാടപ്				
കതറ്റിനിൽക്ന്നകതന്തുമാൊം	 ഈ	 ‘അപ്രസക്ങ്ൾ’	
സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ളികല	ഈ	വിടവെകളക്റിച്പ്	ഈ	പ്ര
ബന്ധത്ികറെ	അവസാനഭാഗത്പ്	ചർച്	കചയ്യാം.

സാഹിത്യ	അക്ാദമിയുകട	ഈ	പദ്തിപ്രൊരം	തകന്ന	
മൻസുഖപ്	ലാൽ	ഝാഡവരി	തയാറാക്ിയ		ഗുജറാത്ി	സാഹി
ത്യചരിത്ത്ികറെ	ആമുഖത്ിൽ		‘എല്ലാ	ഗ്രന്ഥൊരൻമാകരയും	
ഡെവലം	ഗുജറാത്ി	സാഹിത്യൊരൻമാർ	എന്ന	നിലയിൽ	
മാത്ഡമ	പരിഗണിച്ിട്ടുള്ളു.	അവരുകട	ജാതി,	വംശം,	ലിംഗം,	
മതം	 എന്നിവയ്കപ്	 ഒരു	 പ്രാധാന്യവം	 നൽെിയിട്ില്ല’	 എന്നപ്		
അവൊശകപ്ടുന്നുണ്പ്.	 ‘പശ്ാത്ലം’	 വിവരിക്ന്ന	 	 ഒന്നാം	
അധ്യായത്ിൽ	ഹിന്ദുക്ളും	 മുസ്ീങ്ളും	 	 പാർസിെളും	 ക്ി
സ്്യാനിെളും		അടങ്ങുന്ന	രണ്ടു	ഡൊടി	ജനങ്ളുകട	ഭാഷയാണപ്	
ഗുജറാത്ി	 എന്നുപറയുന്നുണ്പ്.	 എന്നാൽ	 ഹിന്ദുകവാഴികെയു
ള്ള	 വിഭാഗക്ാരികല	 എഴുത്തുക്ാകരക്റിച്ചുള്ള	 വിവരണം		
നാമമാത്മാണപ്.	ഇതപ്	ഏകതങ്ിലം	തരത്ിലള്ള	ൊഡനാനീ
െരണത്ികറെഡയാ	 	 അന്യവല്ക്രണത്ികറെഡയാ	
ഭാഗമാഡണാ	 എന്നപ്	 കൂടുതൽ	 പഠനവിഡധയമാക്ിയാഡല	
പറയാൻ	െഴിയുെയുള്ളൂ.	എന്തുതകന്നയായാലം	സാഹിത്യച
രിത്	 നിർമിതിയികല	 തിരകഞ്ഞടുപ്പുെകള	 	 സ്ാധീനിക്ന്ന	
ഘടെങ്കളക്റിച്പ്	ഝാഡവരി	 ഡബാധവാനായിരുന്നു	എന്നു	
പറയാം.

വരദരാജകറെ	 തമിഴപ്	 സാഹിത്യചരിത്ത്ികല	അധ്യായ
വിഭജനം	ഈ	തലത്ിൽ	ശ്രദ്ിഡക്ണ്താണപ്.		ഇതിൽ	12-
ഉം	13-ഉം	അധ്യായങ്ൾ		യഥാക്മം	‘ഇസ്ാമിെ	സാഹിത്യം’		
എന്നും	‘ക്ിസ്ീയ	സാഹിത്യം’	എന്നും		തുടർന്നുവരുന്ന	14-20	
അധ്യായം	‘വിഡദശിെൾ	നൽെിയ	സാഹിത്യം’	എന്നും	നാമ
െരണം	കചയ്തിരിക്ന്നു.	ഈ	നാമെരണം	മറ്റധ്യായങ്ളിൽ
നിന്നും	 ഗ്രന്ഥത്ികറെ	 ഭൂരിഭാഗം	 വിവരണങ്ളിൽനിന്നും	
ഇസ്ാമിെ	 ക്ിസ്ീയ	 സാഹിത്യങ്കള	 ഡവർതിരിച്ചുനിർത്തു
ന്നു.	 മാത്മല്ല	തുടർന്നപ്	 ‘വിഡദശിെൾ	നൽെിയ	സാഹിത്യം’	
വരുന്നഡതാകട		മുന്നധ്യായങ്ളുകട	ഉള്ളടക്ം	തമിഴപ്	സാഹിത്യ	
ചരിത്ഡത്ാടു	ഡചർത്തുവയ്ക്കുന്ന		മറ്റു	സാഹിത്യങ്കളന്ന	രീതി
യിഡലക്പ്	മാറുെയും	കചയ്യുന്നു.	14-ാം	അധ്യായത്ിൽ		‘വിഡദ
ശിെൾ’	ശ്രീലങ്ൻ	 തമിഴപ്	 സാഹിത്യൊരൻമാരാണപ്.	 വിഡദ
ശിയായി	ൊണുഡമ്ാഴും	ഭാഷയുകട	അടിസ്ാനത്ിൽ		തമിഴപ്	
സ്ത്ത്ിൽ	െണ്ി	ഡചർക്ാനും	അവകര	സഹജാവഡബാധ

ഡത്ാകട	ൊണാനുമുള്ള	ശ്രമം	സാമൂഹിെ-രാഷ്ട്രീയ	തലങ്ളി
ലൂകടയും	പരിഡശാധിഡക്ണ്തുണ്പ്.

ഏഷ്യൻ	എ�യൂഡക്ഷണൽ	സർവീസസപ്	പ്രസിദ്ീെരിച്	
എം.	എസപ്.	 	 പൂർണലിംഗം	 പിള്ളയുകട	 ‘തമിഴപ്	 ലിറ്റഡറച്ർ’	
(1929)	 എന്ന	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ത്ിലം	 ‘Mohamedan	 poets’	
എന്ന	ഒരു	അധ്യായം	ൊണാം	‘The	Jaffna	school’എന്ന		ഭാഗം	
ശ്രീലങ്ൻ	എഴുത്തുൊർക്ഡവണ്ി	മാറ്റിവച്ിരിക്െയും	കചയ്യു
ന്നു.		എന്നാൽ	ഈ	ഗ്രന്ഥത്ികറെ	മുഖവരയിൽ	(1929)		പറയു
ന്ന	ചില	വാെ്യങ്ൾ		അടിവരയിഡടണ്താണപ്.	തമിഴപ്	സാഹി
ത്യകത്യും	 കതഡക്	 ഇന്ത്യകയയും	 െണക്ികലടുക്ാകത	
ഇന്ത്യയുകട	ചരിത്ം	പൂർണമാെികല്ലന്നും	ഓറിയറെലിസ്റ്റുെൾ	
അഡതക്റിച്പ്	അജ്രായിരുന്നുകവന്നും	ഗ്രന്ഥൊരൻ	പറയു
ന്നു.9	 ഇവികട	 ഓറിയറെലിസ്റ്റുെൾ	 വരച്ിട്തും	 ഇന്ത്യക്ാർ	
ഏകറ്റടുത്തുമായ	‘ഇന്ത്യൻ	സംസ്ാരം’,	‘ഇന്ത്യൻ	സാഹിത്യം’	
എന്ന	സംസ്കൃതഡെന്ദ്രിത	 പരിെൽപ്നകയ	 മാറ്റാനുള്ള	ശ്രമം	
ൊണാം.

ഇങ്കന	സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്കള	താരതമ്യം	കചയ്തപ്	പരി
ഡശാധിക്ഡമ്ാൾ	 	 ഡദശീയതകയ	 അടയാളകപ്ടുത്ാനും	
അതിൽ	 	സ്യം	 ഉൾഡച്രാനും	സാഹിത്യ	 ചരിത്നിർമിതി

കയ	എങ്കന		പ്രഡയാജനകപ്ടുത്ിയിരിക്ന്നു	എന്നു	മനസ്ി
ലാക്ാൻ	െഴിയും.		അതിനുകൂടുതൽ	ആഴത്ിലള്ള	വിശെല
നം	ആവശ്യമാകണന്നുകൂടി	പറഞ്ഞുകൊള്ളകട്.

ഭോരത്രീയ	സോഹിത്യങ്ങൾ	/
	പ്രപദശി�	ഭോഷോ	സോഹിത്യങ്ങൾ

റഹ്മത്പ്	ജഹാൻ	തകറെ			Comparative Literature: A Case of  
Shaw	and	Bharatendu		എന്ന	ഗ്രന്ഥത്ിൽ		ചരിത്രൊരനായ	
നിഹാർ	രഞ്ജൻ	ഡറകയ	ഉദ്രിക്ന്നുണ്പ്-	“സാഹിത്യം	പൂർണ
മായും	ഭാഷാധിഷ്ിതമാണപ്.	ഭാഷ	ഒരു	സാംസ്ാരിെ	ഘടെമാ
കണന്നിരികക്,	സാഹിത്യം	തീർച്യായും	നിർദിഷ്	പ്രഡദശ
കത്	 പ്രാഡദശിെവം	 സാമൂഹിെവം	 ചരിത്പരവമായ	
ഡസ്രാതസുെകള	ആശ്രയിച്ാണപ്	വർത്ിക്ന്നതപ്.	സാഹിത്യ
ങ്ൾ	വ്യത്യസ്മായിരിക്ന്നതപ്	അവയുകട	 ഭാഷ	വ്യത്യസ്മാ
യിരിക്ന്നതപ്	കൊണ്ടുമാത്മല്ല.”10

ഒഡര	 ഭാഷയികലഴുതകപ്ട്	 വ്യത്യസ്	 ഡദശീയ	 സാഹിത്യ
ങ്ൾ	ഉണ്ാൊകമന്നതുഡപാകല,	പല	 	 ഭാഷെളികലഴുതകപ്ട്	
ഒരു		ഡദശീയ	സാഹിത്യം	ഉണ്ാൊം	എന്ന		‘ഇന്ത്യൻ	സാഹി
ത്യ’ത്ികറെ	 വാദം	 	 നിരർഥെമാകണന്നു	 ഡമൽകക്ാടുത്ിരി

ഭാരതീയ ഭാഷകൾ പലതുും പല കാല
ഘട്ടങ്ങളിലായാണക് ഉൽഭവിച്ിട്ടുള്ളതക്. 
ന്തക്കേ ഇ്്യയിൽ തമിഴിൽനിന്നക് 
രൂപാ്രും പ്രാപിച്ചുും വടക്കേ ഇ്്യ
യിൽ പല  പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽനിന്നക് 
പരിണമിച്ചുും പിന്നീടക് മറ്റു ഭാഷകളു
മായള്ള സമ്പർകേഫലമായി  
വികസിച്ചുമാണക് ഓക്രാ ഇ്്യൻ 
ഭാഷയന്ടയും ആവിർഭാവും.
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ക്ന്ന	 ഉദ്രണി	 ചൂണ്ിക്ാണിക്ന്നു.		
ഡദശീയത	ഒരു	സങ്ൽപ്മാകണന്നും	ഡദശ
ത്ികറെ	 ഐെ്യം	 സാധികച്ടുക്ന്നതപ്,	
നിർമികച്ടുക്ന്ന		കപാതുഘടെങ്ളിലൂകട
യാകണന്നുമുള്ള	 	 ആശയം	 പ്രഭാവം	
ഡനടുെയും	കചയ്യുന്നുണ്ിവികട.	സാഹിത്യം	
തിെച്ചും	 ഭാഷാഡെന്ദ്രിതമായിരിക്െയും	
ഭാഷ		അതാതു		പ്രഡദശകത്		സാമൂഹിെ-	
സാംസ്ാരിെ-ചരിത്	ധാരെളാൽ	നിർണ
യിക്കപ്ടുെയും	ആകണന്നിരികക്	 	 സാ
ഹിത്യകൃതിെളുകട	 സ്ത്ം	 ഭാഷയാൽ	
മാത്മല്ല	 ഡമൽപ്റഞ്ഞ	 ധാരെളാൽ	
കൂടിയാണപ്	നിർണയിക്കപ്ടുന്നതപ്		എന്നു		
വരുന്നു.	 	 അങ്കനകയങ്ിൽ	 ഒരു	 ഭാഷാ
സാഹിത്യകത്	മകറ്റാരു	ഭാഷാ	സാഹിത്യ
ത്ിൽനിന്നപ്	 	 വ്യത്യസ്മാക്ന്നതപ്	
ഭാഷയുകട	വ്യത്യാസം	മാത്മല്ല	അവയുകട	സാംസ്ാരിെ-ചരി
ത്	പശ്ാത്ലങ്ളികല	വ്യത്യാസം			കൂടിയാകണന്ന	നിഹാർ	
രഞ്ജകറെ	അഭിപ്രായം		െണക്ികലടുക്ഡമ്ാൾ	ഭാഷാസാഹി
ത്യ	ചരിത്ങ്കളക്കൂടി	ഉൾകപ്ടുഡത്ണ്തുണ്പ്.

സാമൂഹിെ	 ചരിത്ത്ികറെ	 ‘ഭൂതൊലകത്	 ഡരഖകപ്ടു
ത്ൽ’	എന്ന	തലത്ിനുമുപരിയായി,	സാഹിത്യത്ിഡനാടും	
ഭാഷഡയാടും	 തഡദേശ	 ജനങ്ൾക്ള്ള	ഡ്വൊരിെതയുകടയും	
സാമ്യകപ്ടലികറെയും	ഒരു	തലംകൂടി	സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ൾ
ക്ണ്പ്.

ഭാരതീയ	ഭാഷെൾ	പലതും	പല	ൊലഘട്ങ്ളിലായാണപ്	
ഉല്ഭവിച്ിട്ടുള്ളതപ്.	കതഡക്	ഇന്ത്യയിൽ	തമിഴിൽനിന്നപ്	രൂപാ
ന്തരം	പ്രാപിച്ചും	വടഡക്	ഇന്ത്യയിൽ	പല	 	പ്രാകൃത	ഭാഷെ
ളിൽനിന്നപ്	പരിണമിച്ചും	പിന്നീടപ്	മറ്റു	ഭാഷെളുമായുള്ള	സമ്ർ
ക്ഫലമായി		വിെസിച്ചുമാണപ്	ഓഡരാ	ഇന്ത്യൻ	ഭാഷയുകടയും	
ആവിർഭാവം.	 	 തമിഴിനപ്	 രണ്ായിരത്ിഡലകറ	 	 വർഷകത്	
പഴക്മുള്ളഡപ്ാൾ	5-10	നൂറ്റാണ്ടു	മുതലള്ള	ചരിത്മാണപ്	െന്നട
ത്ിനുള്ളതപ്.	എന്നാൽ	11-ാം	നൂറ്റാണ്ിൽ	മാത്മാണപ്		കതലങ്പ്	
സ്തന്ത്രഭാഷ	ആകുന്നതപ്.	 	 അതും	 െഴിഞ്ഞാണപ്	 മലയാളം	
ആവിർഭവിച്തപ്.	 	 10-ാം	നൂറ്റാണ്ിൽ	 	മധ്യ	ഇഡന്താ	ആര്യൻ	
ഭാഷാഡഭദങ്ളിൽനിന്നപ്	 ബംഗ്ലാ,	 ഒറിയ	 എന്നീ	 ഭാഷെൾ					
വിെസിച്ഡപ്ാൾ	13-ാം	നൂറ്റാണ്ിലാണപ്	അസമിയ	ഭാഷ	ഉണ്ാ
യതപ്.		ഹിന്ദി	വെഡഭദത്ിനപ്	ഡപർഷ്യൻ-അറബി	ഭാഷെളുമാ
യുള്ള	സമ്ർക്ത്ികറെ	ഫലമായി	13-ാംനൂറ്റാണ്ിലാണപ്	ഉറുദു	
ഉടകലടുക്ന്നതപ്.11

ക്ിസ്തുവിനുമുമ്പ്	5-ാം	നൂറ്റാണ്ിനും	 	ക്ി
സ്തുവിനു	 പിമ്പ്	 2-ാം	 നൂറ്റാണ്ിനും	 ഇടയ്കാ
കണന്നപ്	 പറയകപ്ടുന്ന	 സംഘൊലമാണപ്	
തമിഴപ്	സാഹിത്യ	ചരിത്ത്ികല		പ്രാചീന	
ൊലം.		ഡ്ശവ-ഡ്വഷ്ണവ	മതങ്ൾ	ഊർജ
സ്ലമാകുന്ന	10,	11,	12	നൂറ്റാണ്ടുെളാണപ്	തമി
ഴികറെ	 മധ്യൊലം.	 എന്നാൽ	 ഡചാള-ഡചര
-പാണ്ഡ്യ	വാഴ്ചയുഡടതായ	ഈ		നൂറ്റാണ്ടുെൾ	
മലയാളകത്	 സംബന്ധിച്പ്	 അതികറെ	
പ്രാചീന	 ൊലമാണപ്.	 12-ാം	
നൂറ്റാണ്ികലഴുതകപ്ട്	 മലയാളത്ികല	
ആദ്യകൃതികയന്നവൊശകപ്ടുന്ന	 ‘രാമചരി
തം’	ഡപാലം		ഭാഷകക്ാണ്പ്	തമിഴപ്	പ്രഭാവ
ത്ിൽനിന്നപ്	മുക്ി	ഡനടിയിരുന്നില്ല.		തമി
ഴികറെ	 മധ്യൊലം	 അവസാനമാണപ്	
മലയാളത്ികറെ	മധ്യൊലം	ആരംഭം.	ഇനി	

ഗുജറാത്ി	സാഹിത്യ	ചരിത്ം	പരിഡശാധിച്ാൽ	 11-ാം	നൂറ്റാ
ണ്ിലാണപ്		ഉല്ഭവകമങ്ിലം	അതികറെ	മുൻഗാമിെളായ		പ്രാകൃ
തങ്കള		തങ്ളുകട	ചരിത്ഡത്ാടു	ഡചർത്തുവയ്ക്കുഡമ്ാൾ	ഗുജറാ
ത്ിലണ്ായ	 പ്രചീനഘട്ം	 അതിലം	 പഴയതാകണന്നു	
പറഡയണ്ിവരും.	 ഉറുദുവികറെ	 	 	പ്രാചീനൊലം	 മലയാളത്ി
കറെ	മധ്യൊല	ആരംഭമാകണന്നും	പറയാം.

ഇനി	ഈ	ഇന്ത്യൻ	 ഭാഷെൾകക്ല്ലാം	സംസ്കൃതഡത്ാടും	
വിഡദശഭാഷെഡളാടുമുള്ള	സമീപനത്ികറെ	ൊര്യകമടുത്ാലം	
ഓഡരാ	 ഭാഷയ്ക്കും	 അതിഡറെതായ	 വ്യത്യാസങ്ൾ	 ൊണാം.		
ഡഹമചന്ദ്രകനഡപ്ാലള്ള	ഗുജറാത്ി	പണ്ഡിതർ			സംസ്കൃതത്ി
കറെ	 വിജ്ാനസമ്ത്ികന	 തങ്ളുഡടതായ	 രീതിയിൽ	
സ്ാംശീെരിച്ഡപ്ാൾ	തമിഴപ്	 	അതികറെ	 	 തനതു	പാരമ്ര്യ
ത്ിൽ	 ഉറച്ചുനിൽക്െയാണപ്	 കചയ്തതപ്.	 എന്നാൽ	 മലയാളം	
സംസ്കൃതഡത്ാടപ്	 മാത്മല്ല,	 ഡെരളവമായി	 സമ്ർക്ം	 പുലർ
ത്ിയ		എല്ലാ	ഭാഷെഡളാടും	തുറന്ന	സമീപനമാണപ്	സ്ീെരി
ച്തപ്.	ഉറുദുവിനപ്		സംസ്കൃതഡത്ക്ാൾ	െടപ്ാടപ്	അറബി,	ഡപർ
ഷ്യൻ	ഭാഷെഡളാടാണപ്.

ഇനി	ഇന്ത്യകയാട്ാകെ	വ്യാപിച്	പ്രസ്ാനങ്ളുകട	ൊര്യ
കമടുത്ാലം	ഓഡരാ	ഭാഷയ്ക്കും	തനതു	മുദ്രെളുകണ്ന്നപ്	ൊണാം.		
ഇന്ത്യൻ	ഭാഷെളികലല്ലാം		സ്ാധീനം		കചലത്ിയ	ഭക്ിപ്ര
സ്ാനകത്	െണക്ികലടുത്ാൽ	തകന്ന		െിളിപ്ാട്പ്,	ഡദാഹ,	
അഭംഗപ്,	വചന	തുടങ്ിയ		വ്യത്യസ്	ആഖ്യാനസമ്പ്രദായത്ി
ലൂകട	അവ	വ്യത്യസ്ത	പുലർത്തുന്നു.	പാഠകത്	ഒരു	ചിഹ്നമായി	
ൊണുെയാകണങ്ിൽ		ഓഡരാ	ആഖ്യാനരീതിയും	വ്യത്യസ്	അർ
ഥതലങ്കള	 	 ഉല്പ്ാദിപ്ിക്ന്നതായി	 ൊണാം.	 ഉദാഹരണ
ത്ിനപ്	െന്ന�യികല	വചനെവിത	അതികറെ	ഉള്ളടക്ംകൊ
ണ്ടും	 ആഖ്യാനസമ്പ്രദായംകൊണ്ടും	 പാരമ്ര്യവാദത്ിൽനിന്നപ്	
കതറ്റിനിൽക്ന്നതായി	 ൊണാം.	 അക്ാമഹാഡദവികയഡപ്ാലള്ള	
െവിെൾ	അധീശപ്രവണതെകള	ഡചാദ്യം	കചയ്യുന്നതപ്	പ്രഡമയത്ി	
ലൂകട	മാത്മല്ല		രൂപത്ിലൂകടയും	കൂടിയാണപ്	12.

ഇങ്കന	 ഡനാക്ഡമ്ാൾ	ഓഡരാ	 ഇന്ത്യൻ	 ഭാഷയുകടയും	
സാഹിത്യ	 ചരിത്രചനയ്കപ്	 വ്യത്യസ്	 ആഖ്യാന	 മാതൃെെൾ	
സ്ീെരിക്െയാണപ്	 ഉചിതകമന്നുൊണാം.	 ‘ഭാരതീയ	
സാഹിത്യം’	എന്ന	ഏെീെരണം	ഒരു	സങ്ല്പ്ം	മാത്മാകണ
ന്നും	വരുന്നു.	ഈ	സാഹചര്യത്ിൽ	എഴുതകപ്ട്	സാഹിത്യ	
ചരിത്ങ്കള		അവസാനവാക്ായി	െരുതുന്നതപ്	അനൗചിത്യ
മാകണന്നപ്	കതളിയുന്നു.	 	അങ്കനകയങ്ിൽ	സാഹിത്യപഠന

പി.ഡഗാവിന്ദപ്ിള്ള

ഭാരതീയ ഭാഷകൾ പലതുും പല കാല
ഘട്ടങ്ങളിലായാണക് ഉൽഭവിച്ിട്ടുള്ളതക്. 
ന്തക്കേ ഇ്്യയിൽ തമിഴിൽനിന്നക് 
രൂപാ്രും പ്രാപിച്ചുും വടക്കേ ഇ്്യ
യിൽ പല  പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽനിന്നക് 
പരിണമിച്ചുും പിന്നീടക് മറ്റു ഭാഷകളു
മായള്ള സമ്പർകേഫലമായി  വികസി
ച്ചുമാണക് ഓക്രാ ഇ്്യൻ 
ഭാഷയന്ടയും ആവിർഭാവും.  
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ത്ിൽ	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ങ്കള	 അടി
സ്ാന	 ഗ്രന്ഥകമന്നതില	 പരിയായി	
താരതമ്യ	 പരിഡപ്രക്്യത്ിലൂകട	 പ്രശ്നവ
ല്ക്രിഡക്ണ്ടുന്ന	 ‘പാഠങ്ളായി’	 തകന്ന		
ൊണണകമന്നപ്	വരുന്നു.	മാർഗ/ഡദശീ	ഡഭദ
സങ്ൽപ്ം	 എങ്കനയാണപ്	 പാരമ്ര്യ/
ആധുനിെ,	മുഖ്യധാരാ/ഉപധാരാ,	ഡദശീയ/
പ്രാഡദശിെ	ദ്ന്ദ്ങ്കള	നിർമിക്ന്നതിനപ്	
അടികയാഴുക്ായി	 വർത്ിക്ന്നതപ്	
എന്നും	 മനസ്ിലാക്ാൻ	 സാഹിത്യ	
ചരിത്	 വിജ്ാനീയകത്യും	 താരതമ്യ	
സാഹിത്യപഠനകത്യും	 ഉപഡയാഗകപ്ടു
ത്ാവന്നതാണപ്.

സംസ്ോരി�ോധിനിപവശവം	
�ോപനോന്രീ�രണവം

സാഹിത്യ	 ചരിത്ങ്ളികല	 ൊഡനാനീെരണത്ിനപ്	 രാ
ഷ്ട്രീയമായും	 സാംസ്ാരിെമായും	 പ്രത്യയശാസ്തപരമായും	
അധിൊരം	ഡ്െയാളുന്ന	സമൂഹത്ികറെ		ധാരണെളും	രീതി
െളുമാണപ്	 അടിസ്ാനമായിരിക്െ.13	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ങ്
ളിലൂകട		െടന്നുഡപാകുഡമ്ാൾ		രാഷ്ട്രീയാധീശത്കത്ഡയാ	ഭര
ണവർഗകത്ഡയാ	 മുൻനിർത്ിയാണപ്	 ൊലവിഭജനവം	
സാഹിത്യ	കൃതിെളുകട/	െർത്ാക്ളുകട	വിവരണവം	എന്നു
ൊണാം.	 	 ഗുജറാത്ി	സാഹിത്യചരിത്ം	 കൃതിെകളക്റിച്പ്	
സംസാരിച്പ്	 തുടങ്ങുന്നതപ്	 രജപുത്ഭരണകത്ക്റിച്ചും	 രാജാ
ക്ൻമാകര	സ്തുതിക്ന്ന	 ‘രാസങ്കള’ക്റിച്ചും	 	 പറഞ്ഞുകൊ
ണ്ാണപ്.	ഡചാള-ഡചര-	പാണ്ഡ്യ	സാമ്ാജ്യങ്കള	മുൻനിർത്ി			
യാണപ്	കതഡക്	ഇന്ത്യൻ	ഭാഷെളുകട	സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ൾ	
പുഡരാഗമിക്ന്നതപ്.	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ത്ിൽ	 ആധുനിെത	
നിർണയിക്കപ്ടുന്നതപ്		ബ്ിട്ീഷപ്	ഭരണം,	ഇംഗ്ലീഷപ്		വിദ്യാ
ഭ്യാസം	തുടങ്ിയ	കൊഡളാണിയൽ	ഘടെങ്കള	അടിസ്ാ
നമാക്ിയാണപ്.	 ഇന്ത്യയികല	 	 പ്രാഡദശിെ	 ഭാഷെളുകട	
ഉല്ഭവം	 പരിഡശാധിച്ാൽ	 	 ഡ്വഡദശിെ	 ഭാഷെളുമായി	
സമ്ർക്ം	പുലർത്തുംമുഡമ്തകന്ന	അവ	പാരമ്ര്യത്ിൽനി
ന്നപ്	 മാറി	 സ്തന്ത്രപദവി	 ഡ്െവരിക്ന്നതായും	
ക്മാനുഗതമായി	 വളരുന്നതായും	 ൊണാം.	 എന്നാലിതികറെ	
തുടർച്കയ	അസാധുവാക്ികക്ാണ്പ്	ഇംഗ്ലീഷപ്		വിദ്യാഭ്യാസം		
ഇന്ത്യൻ	ഭാഷാസാഹിത്യങ്ളിൽ	കൃത്യമായ	ഒരു	വിഡച്ഛദം	സൃ
ഷ്ിച്തായാണപ്	സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ൾ	അടയാളകപ്ടുത്ിയി
ട്ടുള്ളതപ്	 എന്നുൊണാം.	 ‘ഇംഗ്ലീഷപ്	 	 വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ	
സ്ാധീനം’	എന്നതികന	 നിഡഷധിക്െ	എന്നതല്ല	 ഉഡദേശം,	
മറിച്പ്	അതപ്	സംശയഡലശമഡന്യ		അടച്ചുെളഞ്ഞ	മറ്റു	സാധ്യത
െളുകട	അഭാവം	ചൂണ്ിക്ാണിക്െ	വഴി	സാഹിത്യ	ചരിത്
ങ്ളുകട	അനിഡഷധ്യതകയ	പ്രശ്നവല്ക്രിക്െ	എന്നതു	മാത്
മാണിവികട	ഉഡദേശം.

ഡസ്ാത്ൊവ്യങ്ൾ	 മലയാള	 ഭാഷാ	 സാഹിത്യത്ികറെ	
ആദ്യഘട്ത്ിൽ		അംഗീെരിക്കപ്ടുന്നതായി	ൊണാകമങ്ി
ലം	കൊഡളാണിയൽ	ആധുനിെതയുകട	സാഹിത്യമൂല്യത്ിനപ്	
ഈ	ഡസ്ാത്ൊവ്യങ്ൾ		ൊലഹരണകപ്ട്വയാണപ്.	ആധുനി
െതയിൽ	ഇംഗ്ലീഷപ്	 മാതൃെയിലള്ള	ഭാവഗീതങ്ളും	വിലാപ
ൊവ്യങ്ളും	 ഡനാവലെളും	നാടെങ്ളും	 മറ്റുമാണപ്	സ്ീൊര്യ
മായിരിക്ന്നതപ്.	 എൻ.	 കൃഷ്ണപിള്ളയുകട	 ഡ്െരളിയുകട	

െഥയിൽ	കുമാരനാശാകറെ	െൽക്ട്ാവാസ
വം	ഇംഗ്ലീഷപ്		വിദ്യാഭ്യാസവമാണപ്	അഡദേഹ
ത്ിനപ്	 	സംസ്കൃത	പാരമ്ര്യത്ിൽനിന്നുമാ
റി	 നൂതന	 ൊവ്യപദ്തിയിൽകപ്ട്	
‘വീണപൂവപ്’	 എഴുതാൻ	 പ്രഡചാദനമായ	
കതന്നും	അതിനു	ഡശഷമാണപ്	ആശാകറെ	പ്ര
മുഖകൃതിെകളല്ലാം	 ഉടകലടുത്കതന്നും	 പറ
യുന്നു14.	പി.കെ	പരഡമശ്രൻ	നായരും	ഈ	
വീക്ണം	തകന്നയാണപ്	മുഡന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതപ്.15 

ൊളിദാസകന	 ‘ഇന്ത്യൻ	ഡഷെപ്	സ്ിയർ’	
എന്നുപറയുംഡപാകല	സി.	വി.	രാമന്പിള്ള
കയ	‘ഡെരളത്ികല	ഡസ്ാകട്’ന്നും	എൻ.	കൃ
ഷ്ണപിള്ളകയ	 ‘മലയാളത്ികല	 ഇബപ്	സൻ’	
എന്നും	മറ്റും	വിഡശഷിപ്ിക്ന്നതപ്	യുഡറാഡെ
ന്ദ്രിതമായ	 ൊഡനാനീെരണത്ികറെ	 പ്ര

ഡയാഗരീതിെളാണപ്.	ഈ	അപരനാമങ്ൾ	സ്ാപിക്കപ്ടു	
ന്നതപ്	സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ളിലൂകടയാണു	താനും.

എന്നാൽ	 തമിഴപ്	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ം	ഈ	 ൊഡനാനീെ
രണ	പ്രക്ിയയിൽ	വ്യത്യസ്ത	പുലർത്തുന്നതായി	ൊണാം.	

പരഡമശ്രൻ	നായരുകട	മലയാള	സാഹിത്യ	ചരിത്ം	ഡെരള
ത്ികല	നാടെ	പാരമ്ര്യകത്	െകണ്ടുക്ന്നതപ്	19-ാം	നൂറ്റാ
ണ്ികല		ഡെരളവർമ		വലിയഡൊയിത്മ്പുരാകറെ	ശാകുന്തളം	
വിവർത്നഡത്ാകട	ആണപ്.	എന്നാൽ	മു.	വരദരാജകറെ	തമിഴപ്	
സാഹിത്യ	ചരിത്ം	സംഘൊലഡത്ാളംതകന്ന	പഴക്മുണ്പ്.	
തമിഴപ്	 നാടെസാഹിത്യത്ികനന്നും	 	 ചിലപ്തിൊരകത്	
ഉദ്രിച്ചുകൊണ്പ്	നാഡടാടി	പാരമ്ര്യത്ിൽ	തമിഴപ്	നാടെസാ
ഹിത്യത്ിനപ്		വലതായ	പാരമ്ര്യമുകണ്ന്നും	അവൊശകപ്ടു
ന്നു.	വാകമാഴി		പാരമ്ര്യത്ികല	രംഗാവതരണങ്കള,	നാട
െപ്രഡയാഗങ്കള,	 	 ഡെരളത്ികല	 കൂത്പ്	 മാതൃെെകള	
സംഗീതനാടെങ്കള	 ഇവകയകയാന്നും	 നാടെ	 സാഹിത്യ
ത്ികറെ		ഭാഗമായി	പരഡമശ്രൻ	നായർ	അഡന്ഷിക്ന്നില്ല.		
ഡമൽപ്റഞ്ഞ	രീതിയുലള്ള	അപരനാമങ്ളും	തമിഴപ്	സാഹിത്യ	
ചരിത്ത്ിൽ	വിരളമാണപ്.
 
സോഹിത്യ	ചരിത്രങ്ങ�ികല	വിട്ടുപ�ോയ	�ണ്ി�ൾ

െണ്ിെൾ	 വിട്ടുഡപായതാഡണാ,	 വിട്ടുെളഞ്ഞതാഡണാ	
എന്നതു	തകന്നയാണപ്		ആദ്യപ്രശ്നം.	പ്രബന്ധത്ികറെ	രണ്ാം	
ഭാഗത്ിൽ	പരഡമശ്രൻ	നായരുകട	‘അപ്രസക്ങ്ൾ’	എന്ന	

സി.വി.	രാമന്പിള്ള

ക്്ാത്രകാവ്യങ്ങൾ മലയാള ഭാഷാ 
സാഹിത്യത്ിന്റെ ആേ്യഘട്ടത്ിൽ  
അുംഗീകരികേന്പെടുന്നതായി 
കാണാന്മങ്ിലുും ന്കാക്ളാണിയൽ 
ആധുനികതയന്ട സാഹിത്യമൂല്യ
ത്ിനക് ഈ ക്്ാത്രകാവ്യങ്ങൾ  
കാലഹരണന്പെട്ടവയാണക്. 
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പരാമർശകത്	 സൂചിപ്ിക്െയുണ്ായി.			
മലയാളത്ിൽ	ആധുനിെത	കൊഡളാണി
യൽ	 മൂല്യങ്ളുമായും	 നഡവാത്ാനാശയ
ങ്ളുമായും	 ഡചർന്നുെിടക്െയാണപ്.	 ഡെര
ളത്ികല	 നഡവാത്ാനം	 സവർണ	
മൂല്യവ്യവസ്യുമായുള്ള	ഒരു	ഒത്തുതീർപ്ാ
ണപ്		എന്നുവരുഡമ്ാൾ	ഈ	സവർണതകയ	
അടിസ്ാനമാക്ിയാണപ്		മലയാള	സാഹി
ത്യത്ികല	 ൊഡനാനീെരണം	 എന്നുൊ
ണാം.	അതിനാൽത്കന്ന		സവർണമൂല്യ
ങ്കള,	 ഡമൽഡക്ായ്മകയ	 ഡചാദ്യം	 കചയ്തും	
മുഖ്യധാരഡയാടു	 കതറ്റിയും	 നിന്നിരുന്നകത
ല്ലാം	 കൃതിെളും	 െർത്ാക്ളും	 പ്രഡമയ	
ങ്ളും	സാഹിത്യ	രൂപങ്ളുകമല്ലാം	പാർശ്
വല്ക്രിക്കപ്ടുെഡയാ	 ഒഴിവാക്കപ്ടുെ
ഡയാ	 കചയ്തു.	 പരഡമശ്രൻ	 നായരുകട	
സാഹിത്യ	 ചരിത്ം	 കെ.	 പി.	 െറുപ്കറെ	
ജാതിക്മ്മി	(1992)	കയക്റിച്ചും	ബാലാെ
ഡലശം	 (1913)	 നാടെകത്ക്റിച്ചും	 	 നിശേബ്ദമാകണന്നു	 വരു
ഡമ്ാൾ	ഡമൽപ്റഞ്ഞ	‘അപ്രസക്ങ്ൾ’	കുഡറകൂടി	വ്യക്മാകും.	
പ്രഡത്യെിച്പ്	കെ.പി.	െറുപ്കറെ		ഈ	കൃതിെൾ	ജാതി	വിഡവചന
കത്യാണപ്	 എതിർത്തപ്	 എന്നുപറയുഡമ്ാൾ;	 ടി.കെ.സി	
വടുതല,	കപായ്കയിൽ	അപ്ച്ൻ,	സഡഹാദരൻ	അയ്യപ്ൻ	തുടങ്
യവർക്പ്	 സാഹിത്യചരിത്ത്ികല	 നഡവാത്ാനഘട്ത്ിൽ	
ഡവണ്ത്	സ്ലം	ലഭിഡച്ാ	എന്നതു	സംശയമാണപ്.	ഇന്ത്യൻ	ഡദ
ശീയതയുകട	മുഖ്യധാരകയ	ഡചാദ്യം	കചയ്ത,	സംസ്കൃത	പാരമ്ര്യ
കത്യും	ഉത്ഡരന്ത്യൻ	ഡമൽഡക്ായ്മകയയും	‘രാമായണ’	ഇതി
ഹാസകത്ത്കന്നയും	 ഡചാദ്യം	 കചയ്ത	 ദ്രാവി�	
പ്രസ്ാനത്ികറെയും	 ഇ.വി	 രാമസ്ാമി	 നായ്കരുകടയും	
സാഹിത്യ	ചരിത്ങ്ളികല	അഭാവം	ഈ		കവളിച്ത്ിൽത്
കന്ന		പരിഡശാധിക്കപ്ടണം.

ഇപ്രൊരം	സാഹിത്യചരിത്ങ്ളുകട	താരതമ്യപഠനം,	കൃ
തിെളുകട	താരതമ്യപഠനത്ികറെ	ചരിത്ം		എന്നീ	രണ്ടു	നില
യ്ക്കും		താരതമ്യസാഹിത്യ	വിജ്ാനീയത്ികറെ	രീതിശാസ്തം		
നിലവിലള്ള	പല	ധാരണെകളയും	തച്ചുടയ്കാനും	ൊഡനാനീെ
രണകത്യും	സാഹിത്യചരിത്ങ്ളുകട	അനിഡഷധ്യതകയയും	
പ്രശ്നവല്ക്രിക്ാനും	ഉപയുക്മാണപ്.	ഇനിയും	വിെസിഡക്
ണ്ടുന്ന	ഈ	പഠനഡമഖല	ഡപാസ്റപ്	കൊഡളാണിയൽ		സാഹിത്യ
പഠനമണ്ഡലത്ിൽ	പുതിയ	 	 ചലനങ്ൾ	സൃഷ്ിക്ന്നതാണപ്.	
താരതമ്യസാഹിത്യപഠനത്ികറെ	 ഇത്രം	 പുതിയ	 സാധ്യത

െൾ	ഇന്ത്യകയ	ഡപാലള്ള	മൂന്നാം		ഡലാെരാ
ജ്യങ്ളുകട	സാഹിത്യപഠനത്ിനപ്	അവശ്യം	
ഡവണ്ടുന്നതുമാണപ്.
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ശാസ്തം

രടാമടാനുജൻ: 
ശടാസ്ത്രവും വിശ്ടാസവും

വി.	വിജയകുേോർ

ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ	 എന്ന	 ഗണിതശാസ്തജ്കറെ	 ജീ
വിതെഥ,	ആരാലം	അറിയകപ്ടാകത	 മറഞ്ഞുഡപാകുമാ

യിരുന്ന	 ഒരു	 അതിപ്രതിഭാശാലി	 െകണ്ടുക്കപ്ടുന്നതികറെ	
അത്ഭുതജനെമായ	െഥയാണപ്.	ഇഡപ്ാഴും	െകണ്ടുക്കപ്ടാകത
യും	തിരിച്റിയകപ്ടാകതയും	നശിച്ചുഡപാകുന്ന	ധിഷണാശാലി
െകളക്റിച്ചു	വിചാരകപ്ടാൻ	ഡപ്രരിപ്ിക്ന്ന	െഥ	കൂടിയാണതപ്.	
തമിഴപ്	നാട്ികല	കുംഭഡൊണത്തുള്ള	ശാരംഗപാണിസന്നിധിക്ടു
ത്തുള്ള	കതരുവികല	ദരിദ്രാവസ്യിലം	ഇംഗ്ലണ്ികല	ഡെംബ്ിജപ്	
സർവെലാശാലയുകട	 െീഴിലള്ള	 അതിപ്രശസ്മായ	 രേിനിറ്റി	
ഡൊകളജികല	പെിട്ിലം	നിലനിന്ന	സംസ്ാരങ്ളികല	ഡ്വരു
ധ്യങ്ളുകടയും	സംഘർഷങ്ളുകടയും	െഥയാണതപ്.	പാശ്ാത്യ
വം	പൗരസ്്യവമായ	ചിന്താരീതിെളുകടയും	യുക്ിക്മങ്ളുകടയും	
വിഭിന്നതെകളയും	വ്യത്യസ്തെകളയും	 കവളികപ്ടുത്തുന്ന	െഥ
യുമഡത്,	അതപ്.	രാമാനുജകറെ	ജീവിതെഥ			ഒരാളുകട	മാത്ം	െഥ
യല്ല,	ചുരുങ്ിയ	അളവിൽ	രണ്ടു	മനുഷ്യരുകടകയങ്ിലം	െഥയാ
ണതപ്	-	രാമനുജകറെയും	ഹാർ�ിയുകടയും	െഥയാണതപ്.

അമ്മ	 ഡൊമളത്മ്മാളായിരുന്നു,	 രാമാനുജകറെ	 ജീവിത
ത്ിൽ	എല്ലാകമല്ലാം.	അവർ	തിെഞ്ഞ	ഡ്വഭവക്ാരിയായ	
സ്തീയായിരുന്നു.	നാമഗിരിഡദവിഡയാടുള്ള	തകറെ	പ്രാർഥനയുകട	
ഫലമായിട്ാണപ്	രാമാനുജൻ	ജനിച്കതന്നും	അവൻ	അതിബു
ദ്ിശാലിയാകണന്നും	 ഡൊമളത്മ്മാൾ	 വിശ്സിച്ിരുന്നു.	
വീട്ികല	പ്രാർഥനെളും	അമ്ലങ്ളികല	ഭജനവം	െീർത്നാ
ലാപവം	 ഡജ്യാതിഷപ്രവചനവം	എല്ലാംഡചർന്നപ്	ആധ്യാത്മി
െവം	നിഗൂഢവമായ	വിശ്ാസങ്ളുകടയും	ആചാരങ്ളുകടയും	
അന്തരീക്ത്ിലാണപ്	രാമാനുജൻ	വളർന്നതപ്.	അമ്മയുകട	ശി
ക്ണത്ിൽ	രാമാനുജനും	ഇവകയല്ലാം	പരിശീലിച്ചു.	

ഡ്ഹസ്കൂൾ	പഠനൊലത്പ്	എല്ലാ	വിഷയങ്ളിലം	സാമർ
ഥ്യംൊണിച്ിരുന്ന	 വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു,	 രാമാനുജൻ.	
അഡപ്ാഡഴ,	ഗണിതശാസ്തത്ിൽ	സവിഡശഷ	താൽപ്ര്യമുണ്ാ
യിരുന്നു.	 പൂജ്യകത്	 പൂജ്യംകൊണ്ടു	 ഹരിച്ാൽ	 ഒന്നപ്	 എന്ന	
ഫലം	െിട്ടുഡമാകയന്നപ്	അധ്യാപെഡനാടു	ഡചാദിക്ന്ന	വിദ്യാർ

ഥികയ	 കുറിച്ചുള്ള	 െഥെൾ	 ഡെൾക്ാത്വരുണ്ാെില്ലഡല്ലാ?	
ഡ്ഹസ്കൂൾ	വിടുന്നതിനുകതാട്ടുമുമ്ാണപ്,	ജി.	എസപ്.	ൊർ	രചിച്	
ഗണിതശാസ്തപുസ്െം	രാമാനുജനു	െിട്ടുന്നതപ്.	ബീജഗണിതം,	
െലനം,	ത്ിഡൊണമിതി,	വിഡലേഷെജ്യാമിതി	എന്നീ	ഗണി
തശാസ്തശാഖെളിൽനിന്നുള്ള	ധാരാളം	സമവാെ്യങ്ൾ	സമാ
ഹരിച്തായിരുന്നു,	അതപ്.	അത്	പ്രശസ്മല്ലാത്	ആ	കൃതികയ	
രാമാനുജൻ	 ഇഷ്കപ്ടുെയും	അതപ്	അഡദേഹത്ികറെ	 ജീവിത
ത്ികല	വഴിത്ിരിവിനു	ൊരണമാകുെയും	കചയ്തു.	ആ	പുസ്െ
ങ്ളിൽനിന്നു	ലഭിച്	സമവാെ്യങ്ളിഡലക്	സ്ന്തമായിവഴി	
തുറക്ന്ന	 രാമാനുജൻ	 ഗണിതശാസ്തത്ിൽ	 മുഴുൊൻ	
തുടങ്ങുന്നു.	

ഡ്ഹസ്കൂളികല	പഠനഡനട്ങ്ൾ	സമ്മാനിച്	ഡസ്ാളർഷിപ്പുമാ
യി	 കുംഭഡൊണകത്	സർക്ാർ	 ഡൊകളജിൽ	 പഠനമാരംഭിച്	
രാമാനുജനപ്	എല്ലാ	വിഷയങ്ൾക്ം	വിജയിക്ാൻ	െഴിയുന്നി
ല്ല.	 ഗണിതശാസ്തത്ികല	 അതീവതാൽപ്ര്യം	 മറ്റു	 വിഷയങ്
ളിൽ	അഡദേഹകത്	അശ്രദ്ാലവാക്ി.	 ഡൊകളജപ്	അധികൃതർ	
ഡസ്ാളർഷിപ്പ്	തടഞ്ഞതുമൂലം	പഠനം	തടസകപ്ട്ടു.	ലജ്ിതനും	
നിരാശനുമായ	 രാമാനുജൻ	 വീട്ിൽനിന്നും	 പലായനം	 കചയ്തു.	
കുഡറ	നാളുെൾക്ഡശഷം	തിരിച്ചുവന്നു.					തുടർന്നപ്	മദ്രാസികല	
പച്യ്യപ്ാസപ്	 ഡൊകളജിൽ	 ഡചർന്നുകവങ്ിലം	 പഴയ	 പ്രശപ്	നം	
ഇവികടയും	ആവർത്ിച്ചു.	ഗണിതശാസ്തതത്ങ്ളിൽ	മുഴുെിയ	
രാമാനുജനപ്	 മറ്റുവിഷയങ്ൾ	 പഠിക്ന്നതിനപ്	 താൽപ്ര്യമുണ്ാ
യിരുന്നില്ല.	 ഗണിതശാസ്ത	 ക്ാസുെളിൽ	 അധ്യാപെകരയും	
സഹപാഠിെളായ	മറ്റു			വിദ്യാർഥിെകളയും	അമ്രപ്ിച്	പ്രെടന
ങ്ൾ	നടത്ിയ	രാമാനുജനപ്	ശരീരശാസ്തക്ാസപ്	അനാവശ്യമാ
യിട്ാണപ്	 ഡതാന്നിയതപ്!	 വിദ്യാർഥിെളുകട	 ആഭിമുഖ്യങ്കളയും	
താൽപ്ര്യങ്കളയും	 തിരിച്റിയാത്തും	 അവരുകട	 മാനസിെ
ഡലാെകത്	 ഉൾകക്ാള്ളാത്തുമായ	 വിദ്യാഭ്യാസനിയമങ്ളും	
പരിഷ്കാരങ്ളും	 ധിഷണാശാലിെളായ	 വിദ്യാർഥിെകള	 എങ്
കനയാണപ്	പിഡന്നാട്ടിക്ന്നകതന്നപ്,	നിരാശരാക്ന്നകതന്നപ്	രാ
മാനുജകറെ	അനുഭവങ്ൾ	ൊണിച്ചു	തരുന്നുണ്പ്.	ഇത്രം	നൂറു
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നൂറനുഭവങ്ൾക്	 ഡശഷവം	 ഇഡപ്ാഴും	 വിദ്യാർഥിെകള	
ഡെന്ദ്രമാക്ന്ന	 നയങ്ളും	 സമീപനങ്ളും	 രൂപീെരിക്ാൻ	
നമുക്	 െഴിയുന്നില്ല!	 അഭിരുചിെകളാന്നും	 പരിഗണിക്ാകത	
എല്ലാ	വിദ്യാർഥിെകളയും			ഡ�ാക്ടർമാരും	എഞ്ിനീയർമാരും	
ആക്ാൻ	ശ്രമിക്ന്ന	വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരങ്ളുകട	സമീപനം	
എത്മാത്ം	അപെടെരമാണപ്!

പച്യ്യപ്ാസപ്	ഡൊകളജികല	പഠനം	തടസകപ്ടുന്നഡതാകട	
രാമാനുജൻ	 വീണ്ടും	 തെരാൻ	 തുടങ്ി.	 എന്നാൽ,	 ഇതിനിട
യിൽ	 രാമാനുജൻ	 തകറെ	 ഗണിതശാസ്തപഠനഫലങ്ൾ	 ഒരു	
ഡനാട്ടുബുക്ിൽ	 എഴുതി	 സൂക്ിക്ാൻ	 തുടങ്ിയിരുന്നു.	 ജി.
എസപ്.	ൊറികറെ	പുസ്െത്ിൽനിന്നും	ആരംഭിച്	പഠനങ്ൾ,	
ആ	ഗ്രന്ഥെർത്ാവപ്	ഒരിക്ലം	പ്രതീക്ിക്ാതിരുന്ന	പ്രഡമയ
ങ്ളിഡലക്	രാമാനുജകന	നയിച്ചു.	രാമാനുജകറെ	വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിലണ്ായ	 തടസങ്ൾ	 സൃഷ്ിച്	 പ്രശപ്	നങ്ളിൽനിന്നും	
മുക്ി	 ഡനടാൻ	മെകന	വിവാഹം	െഴിപ്ിക്ാനാണപ്	 ഡൊമള
ത്മ്മാൾ	 തീരുമാനിച്തപ്.	 ശ്രീനിവാസകറെ	 എതിർപ്ികന	
വെവയ്കാകത	 അതപ്	 അവർ	 നടപ്ിലാക്ി.	 രാമാനുജൻ	
ജാനെികയ	വിവാഹം	െഴിച്ചു.	എന്നാൽ,	വിവാഹത്ിനു	പരി
ഹരിക്ാൻ	 െഴിയുന്ന	 പ്രശപ്	നങ്ളായിരുന്നില്ല	 രാമാനുജൻ	
ഡനരിട്ിരുന്നതപ്.	തകറെ	ഗണിതശാസ്തപ്രവർത്നങ്ൾ	
മുഡന്നാട്ടു	കൊണ്ടുഡപാകുന്നതിനുള്ള	സമയവം	ജീവിതം	
നീക്ന്നതിനു	 സഹായെമാകുന്ന	 പണം	 സ്രൂപി
ക്ാൻ	െഴിയുന്ന	ഒരു	കതാഴിലം	രാമാനുജനപ്	ആവശ്യ
മായിരുന്നു.	 ബിരുദധാരിയല്ലാത്	 രാമാനുജകന	 സം
ബന്ധിച്ിടഡത്ാളം	 തകറെ	
ഗണിതശാസ്തക്റിപ്പുെളടങ്ിയ	പുസ്െം	 മാത്മായി
രുന്നു	ഡയാഗ്യത.	പല	െടമ്െൾെടന്നപ്	രാമാനുജകന	
അറിയാനും	 സഹായിക്ാനും	 മനസ്സുള്ള	 ഒരാളുകട	
മുന്നിൽ	അയാൾ	എത്ിഡച്ർന്നു.	ഇന്ത്യൻ	ഗണിതസ
മൂഹ	 (Indian Mathematical Socitey) ത്ികറെ	ഒരു	ൊര്യ
ദർശിയും	 കനല്ലൂർ	െളക്ടറുമായിരുന്ന	 രാമചന്ദ്രറാവവാ
ണപ്	 രാമാനുജനപ്	 ആശ്രയമായി	 എത്ിഡച്ർന്നതപ്.	
ഡപാർട്പ്	രേസ്റപ്	ഓഫീസിൽ	അഡദേഹത്ിനപ്	ഒരു	ഡജാലി	
ലഭിച്ചു,	ഗണിതം	ഡ്െൊര്യംകചയ്യാനുള്ള	സമയവം.	തുടർന്നപ്,	
മദ്രാസപ്	പ്രസി�ൻസി	 ഡൊകളജികല	ഗ്രന്ഥശാല	ഉപഡയാഗി
ക്ന്നതിനും	അവിടകത്	ഗണിതശാസ്തപ്രഭാഷണങ്ൾ	ഡെൾ
ക്ന്നതിനും	രാമാനുജനപ്	അവസരം	ലഭിക്ന്നുണ്പ്.	ഒരു	ഡക്ാളർ
ഷിപ്പും	 അനുവദിക്കപ്ടുന്നു.	 ഇഡതാകടാപ്ം	 ഇന്ത്യൻ	
ഗണിതസമൂഹത്ികറെ	 ആനുൊലിെത്ിൽ	 രാമാനുജകറെ	
ഗണിതശാസ്തപ്രബന്ധം	 ഇടം	 ഡനടി.	 തകറെ	 ഡനാട്ടുപുസ്െത്ി
കല	പ്രശപ്	നങ്ളും	ഉത്രങ്ളും	ഡലാെത്ികല	പ്രമുഖ	ഗണിത
ശാസ്തജ്ന്മാരുകട	 മുന്നിൽവയ്ക്കുന്നതിനും	 അവ	
പ്രസിദ്ീെരിക്ന്നതിനുമുള്ള	ശ്രമങ്ൾ	ഇഡതാകടാപ്ം	ആരംഭി
ക്ന്നുണ്പ്.	 ജി.എച്പ്.	 ഹാർ�ി	 അഡദേഹകത്	സഹായിക്ാൻ	
സന്നദ്നാകുന്നു.	ഹാർ�ിയുകട	ക്ണപ്രൊരം,	പല	പ്രതിബ
ന്ധങ്ളും	പ്രശപ്	നങ്ളും	തരണം	കചയ്തുകൊണ്ാണപ്	ഡെംബ്ിജപ്	
സർവെലാശാലയികല	 രേിനിറ്റി	 ഡൊകളജിഡലക്	 രാമാനുജൻ	
ഡപാകുന്നതപ്.	രേിനിറ്റിയിലം				രാമാനുജകറെ	ജീവിതം	പ്രശപ്	നസ
ങ്ീർണമായിരുന്നു.	എങ്ിലം,	അക്ാലകത്	മഹാരഥന്മാരായി
രുന്ന	ചില	ഗണിതശാസ്തജ്ന്മാഡരാകടാപ്ം	പ്രവർത്ിക്ാനും	
തകറെ	 പാണ്ഡിത്യംകൊണ്പ്	 അവകര	 അത്ഭുതസ്ബ്ധരാക്ാനും	
രാമാനുജനുെഴിഞ്ഞു.	ഓയപ്	ലർക്ം	കജഡക്ാബിക്ം	സമശീർ
ഷനായ	 ഗണിതജ്കനയാണപ്	 ഹാർ�ി	 രാമാനുജനിൽ	

െകണ്ത്ിയതപ്.	 	 രാമാനുജൻ	ഹാർ�ിഡയാകടാപ്ം	 ഡചർന്നപ്	
നിരവധി	പ്രബന്ധങ്ൾ	പ്രസിദ്ീെരിച്ചു.	രാമാനുജകറെ	ഡനാട്ടു
പുസ്െത്ിൽനിന്നും	ആരംഭിക്െയും	ആവർത്ിച്ാവർത്ി
ച്ചുള്ള	ഏെഡദശനങ്ളിലൂകട	 കൃത്യമാക്െയുംകചയ്ത	 വിഭാജി
തഏെദ	 (Partition Function)ങ്കള	 കുറിച്ചുള്ള	 പ്രബന്ധം	
പ്രഡത്യെം	എടുത്തു	പറയണം.				രാമാനുജൻ	ഡ്ദനംദിനജീവി
തത്ിൽ	പാലിക്ന്ന	നിർബന്ധ	ആചാരങ്ളും	ഒന്നാംഡലാെ
യുദ്വം	ക്യഡരാഗവം	എല്ലാംഡചർന്നപ്	രേിനിറ്റിയികല	അഡദേ
ഹത്ികറെ	 ജീവിതം	 സുഖെരമല്ലാതായി.	 നാല	
വർഷങ്ൾക്ഡശഷം	ഇന്ത്യയിഡലക്വന്ന	രാമാനുജൻ	ജാന
െിഡയാകടാപ്ം	താമസം	ആരംഭിച്ചു.	ക്യഡരാഗിയായി	കുംഭ
ഡൊണഡത്ക്	തിരിച്ചു	വന്നതിനുഡശഷം	രാമാനുജനിൽ	വി
ശ്ാസത്ികറെ	 ശക്ികൂടി	ക്യിച്ിരുന്നുകവന്നു	 ഡതാന്നുന്നു.		
ക്യഡരാഗം	മൂർച്ഛിച്തികന	തുടർന്നപ്	ഒരു	വർഷത്ിനുള്ളിൽ	
അഡദേഹം	അന്തരിച്ചു.					

ബ്ിട്ീഷപ്	 ഭരണാധിൊരിെൾ	 ഇന്ത്യയിൽ	 ഉല്ഘാടനം
കചയ്ത	ആധുനിെ	ശാസ്തപ്രവർത്നങ്ൾ	ഇവിടകത്	പരമ്
രാഗത	ജ്ാനവ്യവസ്െളുമായി	സംഘർഷങ്ളിഡലർകപ്ടു
ന്നതു	 സ്ാഭാവിെമായിരുന്നു.	 ശ്രീനിവാസരാമാനുജനിൽ	

ഇതപ്	എങ്കനയാണപ്	പ്രത്യക്കപ്ടുന്നകതന്നപ്	അഡന്ഷിക്
ന്നതിനുള്ള	ഒരു	ശ്രമമാണിതപ്.	ശാസ്തകത്ക്റിച്പ്,	ഇന്ത്യയി
കല	 പരമ്രാഗത	സംസ്ാരത്ികറെ	 ഡലാെവീക്ണങ്ളിൽ	
നിമഗ്മായിരിക്ന്ന	സങ്ൽപ്നങ്ളും	ആധുനിെസങ്ൽപ്ന
ങ്ളുംതമ്മിലള്ള	ഡ്വരുധ്യങ്കള	അഭിമുഖീെരിക്ാനുള്ള	ശ്ര
മമായി	രാമാനുജകറെ	ഡ്ധഷണിെജീവിതകത്	ഡനാക്ിക്ാ
ണാൻ	െഴിയുഡമാ?

രാമാനുജനും	ഹാർ�ിയുംതമ്മിലള്ള	ബന്ധത്ിൽ	ഡ്വരു
ധ്യങ്ളുകട	ഒരു	നീണ്	പട്ിെ	നിരത്ാനാകും.	നാമഗിരിഡദവി
യുകട	ഭക്നായിരുന്ന	രാമാനുജനപ്	ഇംഗ്ലണ്ിഡലക്ള്ളവഴി	തുറ
ന്നുനൽകുെയും	 ആധുനിെഗണിതവമായി	 അയാകള	
പരിചയകപ്ടുത്തുെയും	 പ്രബന്ധങ്ൾ	 പ്രസിദ്ീെരിക്ാൻ	
സഹായിക്െയുംകചയ്യുന്ന	ഹാർ�ി	 ഉറച്	 നാസ്ിെനായിരു
ന്നു.	ആസ്ിെനും	നാസ്ിെനും,	വിശ്ാസിയും	യുക്ിവാദിയും,	
പൗരസ്്യനും	 പാശ്ാത്യനും,	 അധിനിഡവശിതനും	 അധിനി
ഡവശക്ാരനും,	സസ്യഡഭാജിയും	മിശ്രഡഭാജിയും...	ഗണിതശാ
സ്തത്ികറെ	രീതിശാസ്തങ്ളിൽഡപ്ാലം	അവർ	വ്യത്യസ്	ഡലാ
െങ്ളിലായിരുന്നു.	 എങ്ിലം,	 ഗണിതശാസ്തത്ിലള്ള	
താൽപ്ര്യം	അവകര	ഒരുമിപ്ിച്ചു	നിർത്ി.	രാമാനുജകറെ	ജീവി
തകത്	ആസ്ദമാക്ി	ഡ�വി�പ്	ലീവിറ്റപ്	രചിച്	ഇന്ത്യൻ	ഗുമ

ബ്ിട്ടീഷക് ഭരണാധികാരികൾ ഇ്്യയിൽ 
ഉൽഘാടനുംന്ചയ്ത ആധുനിക ശാസ്ത്രപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഇവിടന്ത് പരമ്പരാഗത 
ജ്ാനവ്യവസ്കളുമായി സുംഘർഷങ്ങളി
ക്ലർന്പെടുന്നതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. 
ശ്രീനിവാസരാമാനജനിൽ ഇതക് എങ്ങന്ന
യാണക് പ്രത്യഷേന്പെടുന്നന്തന്നക് അക്ന്വഷി
ക്ന്നതിനള്ള ഒരു ശ്രമമാണിതക്.
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സ്ൻ	 (The Indian Clerk)	എന്ന	ഡനാവൽ	ഈ	ബന്ധത്ികറെ	
സവിഡശഷമായ	ചില	വ്യാഖ്യാനങ്കള	നൽകുന്നുണ്പ്.	രാമാനു
ജകന	 കുറിച്ചുള്ള	 ഹാർ�ിയുകട	 ചില	 പ്രഭാഷണങ്ൾ	 ഈ	
ഡനാവലികറെ	 ഭാഗമാണപ്.	 രാമാനുജൻ	സ്യം	നിർമിക്കപ്ട്
താകണങ്ിലം	 അഡദേഹകത്	 െകണ്ത്ിയതപ്	 താനാകണന്നപ്	
ഹാർ�ി	ഡനാവലികല	പ്രഭാഷണത്ിൽ	പറയുന്നു.	ഇംഗ്ലണ്ി
ഡലക്ള്ള	 രാമാനുജകറെ	 യാത്യ്ക്കു	 വഴികയാരുക്ന്നതിൽ	
പ്രധാന	 പങ്കു	 വഹിക്ന്ന	 കനവിലം	 അഡദേഹത്ികറെ	 ഭാര്യ	
ആലീസുംതമ്മിൽ	 രാമാനുജനുള്ള	 സവിഡശഷസപ്	ഡനഹബ
ന്ധം	ഡനാവലിൽ	എഴുതകപ്ടുന്നുണ്പ്.	കനവിലിഡനാടും	ആലീ
സിഡനാടുകമാപ്മാണപ്	 രാമാനുജൻ	ഒന്നരമാസഡത്ാളം	രേിനി
റ്റിയിൽ	 താമസിച്തപ്.	 രാമാനുജനു	 ഡവണ്ി	 പച്ക്റിെൾ	
പാചെം	 കചയ്യുന്നതിനും	അയാകളകക്ാണ്ടു	ഇംഗ്ലീഷപ്	ഗാനം	
പാടിപ്ിക്ന്നതിനു	 വകര	 ശ്രമിക്ന്ന	 ആലീസികന	
ഡനാവലിൽ	വായിക്ാം.	ഗണിതത്ികല	െടങ്ഥെൾ	നിർധാ
രണം	 കചയ്യാൻ	 നാമഗിരിഡദവി	 സഹായിക്ാറുഡണ്ാകയന്നു	
അമർത്ിപ്ിടിച്	ചിരിഡയാകട	ഡചാദിക്ന്ന	ആലീസികനയും	
ഡനാവലിൽ	 എഴുതിയിരിക്ന്നു.	 ആദ്യഘട്ത്ികലങ്ിലം	
ആലീസപ്	 രാമാനുജനു	 വലിയ	 തുണയായിരുന്നിരിക്ണം.				

രാമാനുജകറെ	ൊര്യത്ിൽ	ഹാർ�ി	വരുത്ിയ	വീഴ്ചെകള	വി
മർശിക്ന്ന	 നാവായി	 ഡനാവലിസ്റപ്	 അവതരിപ്ിക്ന്നതപ്	
ആലീസികനയാണപ്.	ഭാരവണ്ി	വലിക്ന്ന	കുതിരകയഡപ്ാകല	
പണികയടുക്ന്ന	 രാമാനുജൻ	 എങ്കനയാണപ്	 തണുപ്ികന	
പ്രതിഡരാധിക്ന്ന	 കതന്നപ്,	 അയാൾക്പ്	 എന്താണു	 ഡവണ്കത
ന്നപ്,	ആ	പാവം	 മനുഷ്യനു	സഡന്താഷജനെമായ	ൊര്യങ്ളി
കലാന്നും	ഹാർ�ി	ശ്രദ്	 ൊണിക്ന്നികല്ലന്നപ്	 ഡനാവലികല	
ആലീസപ്	കുറ്റകപ്ടുത്തുന്നു.					

രാമാനുജകറെ	സംസ്ാരവം	മതവിശ്ാസവം	ഡലാെവീക്
ണവം	 വ്യക്ിപരമായ	 താൽപ്ര്യങ്ളും	 അഡദേഹത്ികറെ	
ഗണിതശാസ്തപ്രവർത്നങ്ളിൽ	 ൊര്യമായ	 സ്ാധീനകമാ
ന്നും	 കചലത്ിയിരുന്നികല്ലന്നപ്	 ഹാർ�ിയും	 ലിറ്റിൽ	 വഡും	
പറയുന്നുണ്പ്.	രാമാനുജകറെ	വിശ്ാസവം	ഗണിതവം	തമ്മില
ള്ള	ബന്ധകത്ക്റിച്പ്	ഡശഷു	അയ്യരും	രാമചന്ദ്രറാവവം	പറ
യുന്നതല്ല,	 തകറെ	 അഭിപ്രായമാണപ്	 ശരിയായിട്ടുള്ളകതന്നപ്	
തനിക്	സംശയഡമതുമികല്ലന്നപ്	ഹാർ�ി	രാമാനുജകറെ	ഗണി
തകത്ക്റിച്ചു	നടത്ിയ	പന്ത്രണ്ടു	പ്രഭാഷണങ്ളിൽ	ആദ്യ
ഡത്തിൽ	 തകന്ന	 നാം	 ഡെൾക്ന്നു.	 ഗണിതശാസ്തത്ിനു	
പുറത്പ്	ഗൗരവതരമായ	ഡ്ധഷണിെതാൽപ്ര്യങ്ൾ	രാമാനു
ജനപ്	ഇല്ലായിരുന്നുകവന്നും	നമ്മുകട	െഥാനായെകറെ	ഗണിത

ശാസ്തത്ികല	ജീവിതകത്	അതപ്	സാരമായി	ബാധിക്െയു
ണ്ായിട്ികല്ലന്നും	 ഹാർ�ിയും	 ലിറ്റിൽ	 വഡും	 പറയുന്നു.	
രാമാനുജനപ്	 നിശ്ിതമായ	 മതവിശ്ാസം	 ഉകണ്ന്നുതകന്ന	
ഹാർ�ി	 െരുതുന്നില്ല.	 ഹിന്ദുമതത്ിഡലാ	 മറ്റു	 മതങ്ളിഡലാ	
എകന്തങ്ിലം	സവിഡശഷനന്മഡയാ	തിന്മഡയാ	രാമാനുജൻ	ൊ
ണുന്നികല്ലന്നും	ഹാർ�ി	പറയുന്നുണ്പ്.	ഇതിൽ	നിന്നും	വ്യത്യ
സ്മായ	ചില	അഭിപ്രായങ്ളാണപ്	ഇ.	എച്പ്.	കനവിൽ,	പ്രശാന്ത	
മഹലഡനാബിസപ്	എന്നിവർ	നൽകുന്നതപ്.	തത്ചിന്തയും	രാഷ്ട്രീ
യവം	സംസാരിക്ാൻ	ഉല്സുെനായിരുന്ന	രാമാനുജൻ	ഗണിത
ശാസ്തത്ിനു	പുറത്തും	താൽപ്ര്യങ്ൾ	പുലർത്ിയിരുന്നതായി	
കനവിൽ	 അഭിപ്രായകപ്ടുന്നു.	 ഡെവലം	 ഒരു	 ഗണിതശാസ്ത
ജ്ൻ	 എന്നതിനപ്പുറത്പ്	 ഗണിതത്ികറെ	 ദർശനകത്	
അറിയാൻ	ശ്രമിക്ന്ന	ഒരാളായി	തിരിച്റിയകപ്ടാൻ	രാമാനു
ജൻ	 താൽപ്ര്യകപ്ട്ിരുന്നതായി	 മഹലഡനാബിസപ്	 പ്രതിെരി	
ക്ന്നു.	ഡ്ദവചിന്ത	 ഉദേീപിപ്ിക്ാത്	ഒരു	സമവാെ്യത്ിനും	
താൻ	വില	െൽപ്ിക്ന്നികല്ലന്നും	തകറെ	ഗണിതപരമായ	ജ്ാ
നത്ിനു	 നിദാനം	 നാമഗിരിഡദവിയും	 നരസിംഹമൂർത്ിയുമാ
കണന്നും	രാത്ിെളിൽ	ഡദവി	തകറെ	നാവിൽ	ഗണിതശാസ്തസമ
വാെ്യങ്ൾ	എഴുതുന്നുകവന്നും	പറയുന്ന	രാമാനുജകന	തീർത്തും	

തള്ളിക്ളയാനും	െഴിയില്ല.
ഡൊമളത്മ്മാൾ	 ഡജ്യാതിഷിയും	ഹസ്ഡരഖെൾ	

ഡനാക്ി	 ഫലം	 പ്രവചിക്ന്നവളുമായിരുന്നു.	 സംഖ്യ
െൾ	നിയതികയയും	പ്രകൃതികയയും	നിർണയിക്ന്ന
തായി	െരുതിയിരുന്ന	ഒരു	പാരമ്ര്യത്ിലാണപ്	 രാ
മാനുജൻ	 വളർന്നതപ്.	 തകറെ	 മെൻ	 ഡലാെകമമ്ാടും	
അറിയകപ്ടുന്നവനായി	 മാറുകമന്നും	 യൗവനത്ിൽ	
നിര്യാതനാകുകമന്നും	ഡൊമളത്മ്മാൾ	മനസ്ിലാക്ി
യിരുന്നഡത്!	അമ്മയുകട	െഴിവെളും	താൽപ്ര്യങ്ളും	
കചറുപ്രായത്ിൽത്കന്ന	 രാമാനുജൻ	 സ്ായത്മാ
ക്ിയിരുന്നു.	 മെകറെ	ബുദ്ിശക്ിയിൽ	 വിശ്സിച്ി
രുന്ന	അമ്മ	അവകറെ	ഗണിതപഠനത്ിൽ	സവിഡശ
ഷതാൽപ്ര്യകമടുക്ന്നതു	ൊണാം.	ആദ്യനാളുെളിൽ,	
നമ്മുകട	 െഥാനായെകറെ	 െഴിവെളിൽ	 സവിഡശഷ

മായ	 താൽപ്ര്യം	പ്രെടിപ്ിച്	ഏെവ്യക്ി	അഡദേഹത്ികറെ	
അമ്മയായിരുന്നുകവന്നും	 പറയണം.	 മെകറെ	 പഠനം	 തടസ
കപ്ടുത്തുന്ന	 രീതിയിൽ	 ഡസ്ാളർഷിപ്പ്	 നിഡഷധിക്കപ്ടു
ഡമ്ാൾ,	 ഡൊകളജപ്	 അധികൃതരുമായി	 െലഹിക്ന്നതിനപ്	
അവർ	തയാറാകുന്നു.	 രാമാനുജകന	െകണ്ത്ിയതപ്	 ഡൊമള
ത്മ്മാളാകണന്ന	അഭിപ്രായം	ആശിഷപ്	നന്ദി	എഴുതുന്നുണ്പ്.	
രാമാനുജകറെ	വിഡദശപഠനത്ിനുള്ള	നിർഡദശം	ഉയർന്നു	വരു
ഡമ്ാൾ	 ഡൊമളത്മ്മാൾ	 ആദ്യം	 അതികന	 എതിർക്ന്നു.	
ബ്ാഹ്മണർക്പ്	 െടൽ	 െടന്നുള്ള	 യാത്	 നിഷിദ്മായിരുന്നു.	
ഈ	ആചാരം	കതറ്റിക്ാൻ	ഡൊമളത്മ്മാൾ	തയാറായിരുന്നില്ല.	
വിഡദശപഠനത്ികറെ	 ഡനട്കത്ക്റിച്ചും	 അതിനു	 സമ്മതം	
നൽഡെണ്തികനക്റിച്ചും	 രാമാനുജകറെ	 സുഹൃത്തുക്ളും	
അധ്യാപെരും	 ഡൊമളത്മ്മാളിഡനാടു	 സംസാരിച്ിരിക്
ണം.	ഒരു	രാത്ിയിൽ	കുടുംബഡദവത	നാമഗിരിഡദവി	അവരുകട	
സ്പ്നത്ിൽ	 പ്രത്യക്കപ്ടുെയും	 വിഡദശപഠനത്ിനു	
ഡപാൊൻ	രാമാനുജകന	അനുവദിക്ണകമന്നു	നിർഡദശിക്െയും	
കചയ്യുന്നു.	 മുഡന്നാട്ടുള്ള	 വഴി	 സുഗമമാക്ന്ന	 ഇത്രത്ിലള്ള	
സ്പ്നങ്ൾ	രാമാനുജകറെ	ജീവിതത്ിൽ	ആവർത്ിച്ചു	വരുന്ന
തായി	ൊണാം.			

രാമാനുജൻ	ജ്ാഡനാദയപ്രബുദ്തയുകടഡയാ	ആധുനിെ

രാമാനജൻ  ജ്ാക്നാേയപ്രബുദ്ധതയന്ടക്യാ 
ആധുനികതയന്ടക്യാ സുംസ്ാരന്ത് 
ഉൾന്കോണ്ിരുന്ന ഒരു വ്യക്ി ആയിരു
ന്നില്ല. മതപരമായ ആശയങ്ങന്ള ആധുനികത
ക്യാടു ക്ചർത്തുവച്ചു താരതമ്യും ന്ചയ്യുന്നതിക്നാ 
അതിന്ന പഠിക്ന്നതിക്നാ രാമാനജൻ 
ശ്രമിച്ിരുന്നുന്വന്നു കരുതാക്ന കഴിയില്ല.

30  | വ്റിജ്ാനടേരള്റി |   കമയട് 2018 



തയുകടഡയാ	 സംസ്ാരകത്	 ഉൾകക്ാണ്ിരുന്ന	 ഒരു	 വ്യക്ി	
ആയിരുന്നില്ല.	മതപരമായ	ആശയങ്കള	ആധുനിെതഡയാടു	
ഡചർത്തുവച്ചു	താരതമ്യം	കചയ്യുന്നതിഡനാ	അതികന	പഠിക്ന്ന
തിഡനാ	രാമാനുജൻ	ശ്രമിച്ിരുന്നുകവന്നു	െരുതാഡന	െഴിയില്ല.	
പാശ്ാത്യശാസ്തത്ികറെ	 ഇന്ത്യാവൽക്രണത്ിനുള്ള	 ത്ര	
കജ.സി.	ഡബാസിലംമറ്റും	പ്രവർത്നക്മമായിരുന്നതു	ഡപാകല	
രാമാനുജനിൽ	 ഉണ്ായിരുന്നതായി	 െരുതാനാവികല്ലന്നപ്	
ആശിഷപ്	 നന്ദി	 എഴുതുന്നുണ്പ്.	 	 രാമാനുജൻ	 പാശ്ാത്യയുക്ി
ഡയാടും	രീതിശാസ്തഡത്ാടും	യുദ്ംകചയ്തഡതയില്ല;	അവകയ	ഇത
രരൂപങ്ളിൽ	തരണംകചയ്യുന്നതിനാണപ്	ശ്രമിച്തപ്.	ശാസ്തത്ി
കറെ	 ഇന്ത്യൻ	 പാരമ്ര്യം	 പ്രത്യക്വാദപരകമന്നതിലപരി	
സഹജാവഡബാധപരവം	 സ്ത്ഡബാധാത്മെവമായിരുന്നു.	
ആധുനിെശാസ്തദർശനമാെകട്,	 സാംസ്ാരിെവം	 മാനസിെവ
മായ	നിർണായെങ്കള	പരിഗണിച്ിരുന്നികല്ലന്നു	പറയണം.	
ഡപ്രരണാത്മെമായ	അനുഭഡ്വെവാദകത്യാണപ്	അതപ്	 മുഖ്യ
ദർശനമായി	സ്ീെരിച്തപ്.	എന്നാൽ,	ആധുനിെശാസ്തത്ികറെ	
മുഖ്യധാരയിൽ	 രാമാനുജകറെ	 ഗണിതകത്	 ന്യായീെരിക്ന്ന	
ൊര്യങ്ൾ		ഇകല്ലന്നു	പറയാൻ	െഴിയില്ല.	ഡപ്രരണാത്മെതയുകട	
രീതിശാസ്തം	അഡദേഹവം	ഉപഡയാഗിച്ിരുന്നു.	സഡന്ദഹങ്ളില്ലാ
കത	വ്യക്മായ	ഒരു	ൊര്യത്ിൽ	നിന്നും	ഡപ്രരണാത്മെത	വഴി	
മറ്റു	പ്രഡമയങ്ൾ	നിർമിക്െയും	ഒടുവിൽ	അവ	സാമാന്യവൽ
ക്രിക്െയും	കചയ്യുന്ന	രീതിയായിരിക്ണം	രാമാനുജൻ	കൂടുത
ലായി	ഉപഡയാഗിച്തപ്.	ഗണിതശാസ്തത്ികല	ചില	സമ്മിതിെ
കള	 കുറിച്ചും	 ഉയർന്ന	 നിലെളിലള്ള	സിദ്ാന്തങ്കള	 കുറിച്ചും	
പ്രാഡയാഗിെമായ	അറിവള്ളവർക്പ്	അതികല	പ്രശപ്	നങ്കള	ഒറ്റ
ഡനാട്ത്ിൽ	ഗ്രഹിക്ാനും	നിർധരിക്ാനും	െഴിയാറുണ്പ്.	രാമാ
നുജനിൽ	ഈ	െഴിവെളും	 നന്നായി	 പ്രവർത്നക്മമായിരു	
ന്നിരിക്ണം.	രാമാനുജകറെ	പ്രവർത്നഡമഖലയ്കപ്	ഇതര	ശാസ്ത
ഡമഖലെളുകട	രീതിശാസ്തം	നിർബന്ധമായും	പിന്തുടഡരണ്ിയിരു
ന്നില്ല!		ശുദ്ഗണിതം	മിക്വാറും	അനുഭവാധിഷ്ിതമല്ല.	അതപ്	
യുക്ിപരമായ	 ഒരു	 മഡനാഭാവഡത്ാടാണപ്	അടുത്തുനിൽക്ന്ന
തപ്.	 പാശ്ാത്യനാടുെളിൽ	 അനുഭവാധിഷ്ിതശാസ്തത്ികറെ	
ഉയർച്ഡയാകട	ഈ	യുക്ിപരത	പ്രാന്തങ്ളിഡലക്	 മാറ്റകപ്ടു
ന്നുണ്പ്;	 പ്രഡത്യെിച്ചും	 ആധുനിെശാസ്തത്ികറെ	 ആദ്യനാളുെ
ളിൽ.	പരമ്രാഗതരീതിെളിൽത്കന്ന	തുടർന്ന	ഇന്ത്യൻ	ശാസ്ത
ത്ിൽ	 ഈ	 യുക്ിപരതഡയാടുള്ള	 തുറന്ന	 മഡനാഭാവം	
അസ്മിച്ിരുന്നില്ല.	അഡതസമയം	പ്രത്യക്വാദപരമായ	സമീ
പനങ്കള,	 ഇന്ദ്രിയനിരീക്ണങ്ളുകടയും	 പരീക്ണങ്ളുകട
യും	പ്രവചനങ്ളുകടയും	പരിഡശാധനാത്മെതയുകടയും	രീതിശാ
സ്തകത്,	 അതപ്	 സഡന്ദഹഡത്ാകട	 ഡനാക്ിക്ാണുന്നുമുണ്പ്.	
യുക്ിപരതയിലൂന്നുന്ന	ഗണിതശാസ്തപരമായ	 ഡശഷിെകള	 കു
കറകയാകക്	ഉദേീപിപ്ിക്ാൻ	പരമ്രാഗതമായ	രീതിശാസ്തത്ി
നു	െഴിവണ്ായിരുന്നുകവന്നും	പറയണം.	രാമാനുജകറെ	ഗണിത
ത്ിൽ	 പരീക്ണങ്ഡളാ	 നിരീക്ണങ്ഡളാ	 കതളിവെഡളാ	
ഉണ്ായിരുന്നില്ല,	യുക്ിപരമായ	 ഭദ്രത	 മാത്ം	 ഉണ്ായിരുന്നു.	
സഹജാവഡബാധത്ികറെ	 മാർഗകത്	 ഇഡതാകടാപ്ം	
കൂട്ിഡച്ർക്ണം.	അനന്തകത്യും	പൂജ്യകത്യുംക്റിച്പ്	ഇംഗ്ല
ണ്ിൽ	വച്പ്	 രാമാനുജൻ	 കെട്ിപ്ടുത്	 ചില	 ൊര്യങ്ൾ	
ശ്രദ്ിക്െ.	 പൂജ്യം	 ഡെവലയാഥാർഥ്യകത്	 സൂചിപ്ിക്ന്നു.	
അനന്തം	യാഥാർഥ്യത്ികറെ	അസംഖ്യം	ആവിഷ്കാരങ്കള	കു
റിക്ന്നു.	പൂജ്യത്ികറെയും	അനന്തത്ികറെയും	ഗണിതഗുണന
ഫലത്ിൽനിന്നാണപ്	 എല്ലാ	 സംഖ്യെളും	 ഉണ്ാകുന്നതപ്.	
ഇത്രം	നിഗമനങ്കളല്ലാം	ശരിയാകണന്നു	പറയുെയല്ല;	ഇത്	

ഡമൽ	അമിതാഡവശജനെമായ	നിഗമനങ്ളികലത്ാൻ	ഉല്സു
െമാകുന്ന	 സഹജാവഡബാധമാണപ്	 അഡദേഹത്ിൽ	 പ്രവർത്ി
ച്ിരുന്നകതന്നു	ചൂണ്ിക്ാണിക്െ	മാത്ം.		

ഗണിതസിദ്ാന്തങ്ൾക്	 കതളിവെൾ	 നൽെണകമന്നു	
രാമാനുജൻ	െരുതിയിരുന്നില്ല.	 	 രാമാനുജൻ	രണ്ടു	വരിയിൽ	
പറഞ്ഞിരിക്ന്ന	 ഗണിതസിദ്ാന്തം	 ശരിയാകണന്നപ്	 മറ്റുള്ള
വർ	എങ്കനയാണപ്	മനസ്ിലാക്െകയന്ന	പ്രശപ്	നം	ഇന്ത്യൻ	
ഗണിതസമൂഹത്ിൽ	 അംഗമായിരുന്ന	 നാരായണഅയ്യർ	
നമ്മുകട	െഥാനായെഡനാടു	ഡചാദിക്ന്നുണ്പ്.	നിങ്ളുകട	രണ്ടു	
വരിെൾക്ിടയിൽ	 പരസ്രബന്ധിതമായ	 പത്തുവരിെകളങ്ി
ലം	എഴുതണകമന്നപ്	അഡദേഹം	 രാമാനുജഡനാടു	 നിർഡദശിക്
ന്നുമുണ്പ്.	ഇംഗ്ലണ്ിൽ	വച്പ്	ഹാർ�ിയും	ലിറ്റിൽവഡും	ഗണിത
സിദ്ാന്തങ്ൾക്ാവശ്യമായ	 കതളിവെകള	 കുറിച്പ്	
രാമാനുജഡനാടു	 ദിവസങ്ഡളാളം	 വീണ്ടുംവീണ്ടും	 പറഡയണ്ി	
വരുന്നുണ്പ്.	കതളിവെകളന്തിനപ്,	ൊര്യങ്കളല്ലാം	സുവ്യക്മാ
ണഡല്ലാകയന്ന	സമീപനമാണപ്	രാമാനുജൻ	എഡപ്ാഴും	സ്ീെ
രിച്തപ്.	 ആധുനിെഗണിതത്ികറെ	 രീതിശാസ്തകത്ക്റിച്ചും	
അതപ്	 ആവശ്യകപ്ടുന്ന	 കതളിവെകളക്റിച്ചും	 രാമാനുജനപ്	
കചറിയ	 താൽപ്ര്യം	 ഡപാലമികല്ലന്നപ്	ഹാർ�ിയും	 ലിറ്റിൽവ

ഡും	 അഭിപ്രായകപ്ടുഡമ്ാൾ	 അവരുകട	 ശാസ്തജ്സുഹൃത്ി
കറെ	പരിമിതിെകളക്റിച്ചു	മാത്മല്ല	അവർ	പറഞ്ഞതപ്,	അഡദേഹ
ത്ികറെ	 സഹജാവഡബാധപരവം	 ഉൾക്ാഴ്ച	 നിറഞ്ഞതുമായ	
ഗണിതശാസ്തഡശഷിെകള	കുറിച്ചുള്ള	ഉറപ്പു	കൂടി	അതിൽ	സൂചി
പ്ിക്കപ്ടുന്നുണ്ായിരുന്നു.	ഡ്പ,	ല	തുടങ്ിയ	സംഖ്യെളുകട	മൂ
ല്യങ്ളും	 സംഖ്യെളുകട	 ഉയർന്ന	ഘാതങ്ളും	 എത്	 ദശാംശ
സ്ാനത്ിനും	 കൃത്യമായി	 പറയാൻ	 രാമാനുജനു	
െഴിയുമായിരുന്നു.	 വൃത്ഫലനങ്ൾക്ം	 ദീർഘവൃത്ഫലന
ങ്ൾക്മിടയിൽ	ഒരു	ബന്ധം	െകണ്ത്ാൻ	കചറുപ്രായത്ിഡല	
രാമാനുജനു	 െഴിഞ്ഞിരുന്നു.	 ഡനരകത്തകന്ന	 ഓയപ്	ലർ	 ഇതു	
െകണ്ത്ിയിരുന്നുകവന്നറിയുഡമ്ാൾ	 രാമാനുജൻ	 നിരാശിത
നായി.	 തകറെ	 രീതിശാസ്തത്ിലൂകട	 രാമാനുജൻ	 രൂപീെരിച്	
ഗഡവഷണഫലങ്ളിഡലകറയും	ആദ്യൊല	പാശ്ാത്യ	ഗണിത
ശാസ്തജ്ന്മാർ	 കതളിവെൾ	 സഹിതം	 രൂപീെരിച്വയായി	
രുന്നു.	അവയിൽ	കതറ്റുെളുമുണ്ായിരുന്നു.	ഹാർ�ി	അതു	ചൂണ്ി
ക്ാണിക്െയും	 തിരുത്തുന്നതിനു	 ഡപ്രരിപ്ിക്െയും	 കചയ്യു	
ന്നുണ്പ്.		

കചറുപ്ംമുതഡല	ഗണിതശാസ്തത്ിൽ	ഔപചാരിെശിക്
ണം	 ലഭിക്െയും	 പരിശീലിപ്ിക്കപ്ടുെയും	 കചയ്തിരുകന്ന
ങ്ിൽ	രാമാനുജൻ	കൂടുതൽ	മഹാനായ	ഗണിതജ്നായി	മാ

രാമാനജന്റെ ഗണിതത്ിൽ പരീ
ഷേണങ്ങക്ളാ നിരീഷേണങ്ങക്ളാ 
ന്തളിവുകക്ളാ ഉണ്ായിരുന്നില്ല, 
യക്ിപരമായ ഭദ്രത മാത്രും ഉണ്ാ
യിരുന്നു. സഹജാവക്ബാധത്ിന്റെ 
മാർഗന്ത് ഇക്താന്ടാപെും 
കൂട്ടിക്ച്ർകേണും. 
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റിത്ീരുമായിരുന്നുകവന്നു	 െരുതുെ	 വയ്യ!	 ചിലഡപ്ാൾ	
അഡദേഹം	സ്ഡമധയാ	വളർത്ികയടുത്	െഴിവെൾ	ഇല്ലാതാ
കുെയും	 മകറ്റാരു	 യൂഡറാപ്യൻ	 കപ്രാഫസർ	 മാത്മായി	 മാറി
ത്ീരുെയും	കചയ്യുമായിരുന്നു!	ഡനട്കത്ക്ാളും	നഷ്മായിരി
ക്ം	ഉണ്ാകുമായിരുന്നകതന്നപ്	ഹാർ�ിതകന്ന	എഴുതുന്നുണ്പ്.	
രാമാനുജകറെ	 യാഥാസ്ിതിെത്ം	 അഡദേഹത്ികറെ	 സർഗാ
ത്മെതകയ	 ബാധിക്ാതിരുന്നതപ്	 എന്തുകൊണ്ാണപ്?	 ചില	
ൊര്യങ്ൾ	ആശിഷപ്	 നന്ദി	 ചൂണ്ിക്ാണിക്ന്നുണ്പ്.	 രാമാനു
ജൻ	 കചറുപ്ത്ിൽത്കന്ന	 മരിച്തുകൊണ്പ്	 ഇന്ത്യൻ	
ഡമധയുകട	 പ്രതീെമായി	 അഡദേഹം	 ഉയർത്കപ്ട്ിരുന്നില്ല.	
പുതിയതും	പഴയതുംതമ്മിലള്ള	സംഘർഷങ്ളിൽ	രാമാനുജ
കറെ	മനസ്സു	കചല്ലുന്നില്ല.	അയാൾക്പ്	ഗണിതഡത്ാടുള്ള	തകറെ	
താൽപ്ര്യങ്കള	 പൂർണമായും	 നിറഡവറ്റാനുള്ള	 സമയംഡപാ
ലം	ലഭ്യമാകുന്നില്ലഡല്ലാ.	രാമാനുജകറെ	പഠനവിഷയം	ഗണിത
ശാസ്തമായിരുന്നുകവന്നതു	തകന്ന	 ഒരു	പ്രധാനകപ്ട്	 ൊര്യമാ
ണപ്.	 ഗണിതശാസ്തം	 സാംസ്ാരിെവം	 വ്യക്ിപരവമായ	

ഘടെങ്ളാൽ	കുറഞ്ഞഡതാതിൽമാത്ം	സ്ാധീനിക്കപ്ടുന്ന	
വിഷയമായിരുന്നു,	 ഭൗതിെശാസ്തനിരീക്ണങ്ളിൽ	 സംഭ
വിഡച്ക്ാവന്നത്	 മലിനീെരണത്ിൽ	 നിന്നും	 ഗണിതശാ
സ്തം	 മുക്മായിരുന്നു.	 ബംഗാളികല	 ഭദ്രഡലാെപ്	 ഇന്ത്യകയയും	
അതികറെ	അപരകത്യും	സൃഷ്ിക്ന്ന	 രീതിയിൽ	 രാമാനുജ
കറെ	 തമിഴപ്	 സംസ്ാരം	 ദ്ന്ദ്വിഭജനകത്	
സൃഷ്ിക്ന്നുണ്ായിരുന്നില്ല.	 ഇന്ത്യയികല	 ഡൊളനി	 -	 ഡൊള
നിവിരുദ്	 ദ്ന്ദ്ബന്ധങ്ൾ	തമിഴപ്	നാട്ിഡലക്	 വ്യാപിക്ന്ന
തും	ശക്ിയാർജിക്ന്നതും	പതുകക്യാണഡല്ലാ.	രാമാനുജകറെ	
യാഥാസ്ിതിെത്ം	അഡദേഹത്ികറെ	സർഗാത്മെതകയ	ബാ
ധിക്ാതിരുന്നതിനപ്	ഈ	ഘടെങ്ൾക്ള്ള	സ്ാധീനം	സുവ്യ
ക്മാണപ്.	 രേിനിറ്റി	 ഡൊകളജികല	 ഗണിതശാസ്താനുഭവങ്ളും	
ബാല്യ,	ൌമാരദശെളികല	പഠനാനുഭവങ്ളും	പരസ്രഡ്വ
രുധ്യങ്ളുള്ളവയാകണങ്ിലം	അവ	 ഒരിക്ലം	 ഗണിതശാസ്ത	
താൽപ്ര്യങ്കള	ഡഭദിക്െയുണ്ായില്ല.	ഒരു	പരിധിവകര,	രാ
മാനുജകറെ	ഗണിതശാസ്തതാൽപ്ര്യത്ിനപ്	ഇവയുകട	കചറിയ	
സ്ാധീനങ്കള	അതിജീവിക്ാനും	ആ	ഉജ്ലപ്രതിഭകയയും	
സർഗാത്മെതകയയും	ഉയർത്ിനിർത്തുന്നതിനും	െഴിവണ്ാ
യിരുന്നു.	ഗണിതത്ികറെ	ആന്തരിെസ്ഭാവവം	രാമാനുജകറെ	
ജീവിതൊലവം	 	 ഭദ്രഡലാെികറെ	 ആധിപത്യത്ിൽ	 നിന്നും	
മിക്വാറും	മുക്മായിരുന്ന	തമിഴപ്	നാടികറെ	സംസ്ാരവം	ഈ	
ഡ്വരുധ്യങ്കള	 വളർത്തുന്നതായിരുന്നില്ല.	 കജ.സി.
ഡബാസിഡലാ	പി.സി.ഡറയിഡലാ	വ്യത്യസ്	രൂപങ്ളിൽ	പ്രത്യ
ക്കപ്ട്	 മഡനാഭാവങ്ൾക്പ്	 െടന്നുെയറാൻ	 രാമാനുജകറെ	
കചറിയൊലകത്	ജീവിതത്ിൽ	ഇടം	െിട്ിയതുമില്ല.	ശാസ്ത
ത്ിൽ	വിശ്ാസത്ികറെ	 മൂല്യങ്കള	 നിലനിർത്തുന്ന	പഴയ	
പാരമ്ര്യത്ികല	അവസാനകത്	െണ്ിയായി	ശ്രീനിവാസ
രാമാനുജകന	നമുക്	ൊണാം!

(വി.	വിജയകുമാർ	-	9446152782)

എേി�്റ്	പഹോബ്റ്സ്റ്ബോം
പഡോ.എം.�ി.	മുജ്രീബ്റ്	േഹ്ോൻ

മാര്കിസമാണപ്	 ശരികയന്നപ്	 അവസാന	 ശ്ാസംവകരയും	
അര്ഥശങ്ക്ിടയില്ലാത്	 വിധം	 ഉറച്നിലപാകടടുത്	
ഡഹാബപ്സപ്ബാം	െമയൂണിസ്റപ്	ഭരണകൂടങ്ളുകട	തെര്ച്കയ		
െമയൂണിസ്റപ്	ആശയങ്ളുകട	തെര്ച്യായി	വ്യാഖ്യാനിക്
ന്നതപ്	ശരിയകല്ലന്നുപ്	ശാസ്തീയമായി	കതളിയിച്യാളാണപ്.

വില	₹	75

രാമാനജന്റെ പഠനവിഷയും ഗണി
തശാസ്ത്രമായിരുന്നുന്വന്നതു തന്ന്ന 
ഒരു പ്രധാനന്പെട്ട കാര്യമാണക്. 
ഗണിതശാസ്ത്രും സാുംസ്ാരികവുും 
വ്യക്ിപരവുമായ ഘടകങ്ങളാൽ 
കുറഞ്ക്താതിൽമാത്രും സ്വാധീനി
കേന്പെടുന്ന വിഷയമായിരുന്നു.
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ഡറ�ിഡയാ	 ആക്റിവിറ്റികയന്ന	 അല്ഭുത	 പ്രതിഭാസം	
െണ്ടുപിടിച്പ്			അഡറ്റാമിെപ്	ഫിസികികറെ			(Atomic 

Physics)  ആവിര്ഭാവം	 കുറിച്	 പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു	
അന്ത്ാന്	ആങപ്റി	കബെ്റല്	(Antoine	Henri	Becquerel)	എന്ന	
ഫ്രഞ്പ്	ഭൗതിെ	ശാസ്തജ്ന്.	ആറ്റങ്ളില്	അസ്ിരമായവ	
ഉകണ്ന്നും	 	അവ	സ്യം	വിഘടിക്കമന്നും	കൂടുതല്	ലളിത
മായ	ഘടെങ്ള	പുറത്തുവിടുകമന്നും		അങ്കന	വ്യക്മായി.	
അതില്നിന്നും	 	ആറ്റമല്ല	ആത്യന്തിെെണകമന്നും	അതിനു
ള്ളില്	പല	ഘടെങ്ള	ഉകണ്ന്നും	കതളിഞ്ഞു.	ഭൗതിെ	ശാ
സ്തത്ില്		ഒരു	പുതിയയുഗം	അഡതാകട	പിറന്നു.	അതുകൊണ്ടു
തകന്ന	 ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ികല	 വലിയ	
െണ്ടുപിടുത്ങ്ളികലാന്നായിമാറി	ഡറ		�ിഡയാ	ആക്റിവിറ്റിയു
കട	െണ്ടുപിടുത്ം.	

വലിയ	 ശാസ്തപാരമ്ര്യമുള്ള	 ഒരു	 കുടുംബമായിരുന്നു	
പാരീസികല	കബെ്റല്	കുടുംബം.	നാല	തലമുറ	ആ	പാരമ്
ര്യത്ികറെ	ചങ്ല	നീണ്ടുെിടക്ന്നു.	അഡദേഹത്ികറെ	മുത്ച്ഛ
ന്		ആന്ത്ാന്	കസസാര്	കബെ്റല്	(Antoine	Cesar	Becquerel)  
വിദഗപ്	ധനായ	ഒരു	 രസതന്ത്രജ്നായിരുന്നു.	ഡ്വദയുതരസ
തന്ത്ര	(Electro Chemistry) ത്ികറെ	സ്ാപെരില്	ഒരാളായിരു
ന്നു	 മുത്ച്ഛന്.	 അച്ഛന്	 അലകാന്ദ്രപ്	 (Alexandre	 Edmond	
Bacquerel)	ഫ്ലൂറസന്സിലം		ഡഫാഡ്ാറസന്സില		മായിരുന്നു	
ഗഡവഷണം	 കചയ്തിരുന്നതപ്.	 ഡഫാഡ്ാഡറാഡസ്ാപ്പ്	
(Phosphoroscope)  എന്ന	ഉപെരണം		നിര്മിച്തും	അഡദേഹമാ
യിരുന്നു.	 പ്രഗല്ഭനായ	 പരീക്ണകുതുെിയായിരുന്ന	 ആ	
അച്ഛകറെ	സ്ഭാവം	 	 മെനും	െിട്ി.	 മെന്	തകറെ	പരീക്ണ
ത്ിലൂകട,	 ഡറ�ിഡയാ	 ആക്റിവിറ്റി	 െകണ്ത്ിയതിലൂകട	
കനാഡബല്	ഡ്പ്രസും	വാങ്ി.	പുത്ന്	ജിന്	കബെ്റലം	(Jean 
Bacquerel)	നല്ല	ശാസപ്	ഡത്ാപാസെനായി	പാരമ്ര്യം	ൊത്തു	
സൂക്ിച്ചു.

പാരീസിലായിരുന്നു	 കബെ്റല്	 ജനിച്തപ്.	 1852 

�ിസംബര് 15നപ്.	 ഫ്രാന്സികറെ	 	 തലസ്ാനനഗരമായ	
പാരീസപ്	ഏറ്റവം	ഉന്നതമായ	വിദ്യാഭ്യാസം	നല്ൊന്	സൗെ
ര്യമുള്ള	ഒരു	നഗരമായിരുന്നഡല്ലാ.	ആ	സൗെര്യങ്ള	കബെ്

ശാസ്തം

പേഡിപയടാ ആക്റിവിറ്ി 
കണ്ടു�ിെിച് ന്ബക്േൽ

കപ്രോഫ.	എസ്റ്.	ശിവദോസ്റ്

അന്ത്ാന്	ആങപ്റി	കബെ്റല്
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റല്	സമര്ഥമായി	ഉപഡയാഗിച്ചു.		പ്രാഥമിെ	വിദ്യാഭ്യാസവം			
മറ്റും	 ഡനടിയതിനുഡശഷം	 പ്രശസ്മായ	 എഡക്ാള	 ഡപാളി									
കടക്ിക്ില്	(Ecole	Polytechnique)	പഠിച്ചു.	പിന്നീടപ്	എന്ജിനീ
യറിങപ്	 പഠിച്പ്	 �ിഗ്രികയടുത്തു.	 	 തുടര്ന്നപ്	 ഗവണ്കമറെപ്	
സര്	വീസില്	എന്ജിനീയറായി.	പല	കപ്രാഡമാഷനുെളിലൂകട	
െടന്നപ്	അഡദേഹം	ആ	�ിപ്ാര്ട്ടുകമറെില്	ചീഫപ്	എന്ജിനീയര്	
പദവി	വകര	എത്ി.	

നല്ല	സര്ക്ാര്	 ഉഡദ്യാഗം	െിട്ികയന്നു	വച്പ്	ശാസ്തൌതു
െം	െളഞ്ഞുകുളിക്ാന്	അഡദേഹം	തയാറായില്ല.	ഡജാലിഡയാ
കടാപ്ം	ഗഡവഷണവം	തുടര്ന്നു.	അതിനികട	1890-ല്	അഡദേഹം	
വിവാഹിതനുമായി.	Louise	Desiree	Lorieux	ആയിരുന്നു	വധു.

പ്രൊശത്ികറെ	 കപ്ലയപ്	 ഡപാളഡ്റഡസഷകന	 (plane 
polerisation)	 സംബന്ധിച്ചുള്ള	 പഠനത്ിനായിരുന്നു	അഡദേഹ
ത്ിനപ്	 ഡ�ാക്ടര്	 ബിരുദം	 നല്െകപ്ട്തപ്.	 ആ	 ഡമഖലയില്	
തകന്നയായിരുന്നു	 കബെ്റല്	 ഗഡവഷണവം	 തുടര്ന്നതപ്.	
സ്യം	 പ്രൊശിക്ന്ന	 (ഫ്ലൂറസറെപ്,	 ഡഫാഡ്ാറസന്റപ്)	 വസ്തു
ക്കളപ്റ്റി	എകറെ	പിതാവികനഡപ്ാകല	അഡദേഹവം	ധാരാളം	
ഗഡവഷണം	നടത്ികക്ാണ്ിരുന്നു.	

ചില	 വസ്തുക്ള	 പ്രൊശത്ില്	 (സൂര്യപ്രൊശത്ില്)	
വച്ിരുന്നാല്	ആ	വസ്തുക്ള	പുറഡത്ക്പ്	 	പ്രൊശം	 വിടുന്ന	
പ്രതിഭാസമാണപ്	ഫ്ലൂറസന്സപ്.	വസ്തുവില്	പതിക്ന്ന	പ്രൊശ
ത്ികറെ	തരംഗഡ്ദര്ഘ്യത്ിലം	കൂടുതലായിരുന്നു	ഇങ്കന	
ഫ്ലൂറസന്സപ്	 മൂലമുണ്ാകുന്ന	 പ്രൊശത്ികറെ	 തരംഗഡ്ദ
ര്ഘ്യം.		ചില	വസ്തുക്ള	ബാഹ്യപ്രൊശം	തട്ിക്ന്നതപ്	മാറ്റി
ക്ഴിഞ്ഞും	കുകറ	ഡനരം	ഇങ്കന	പ്രൊശം	പുറത്തുവിടാറുണ്പ്.	
ആ	പ്രതിഭാസമാണപ്	ഡഫാഡ്ാറസന്സപ്.

കബെ്റലികറെ	 വിവാഹംെഴി	ഞ്ഞപ്	 	 ഏെഡദശം	 രണ്ടു	
വര്ഷങ്ളക്ഡശഷമായിരുന്നു	അഡദേഹത്ികറെ	പിതാവികറെ	
മരണം;	 1892-ല്.	 പാരീസികല	 നാച്ചുറല്	 ഹിസ്ററി	 മയൂസിയ
മായ	മയൂകസയാങപ്	ദിസ്്ാര്	നാതയുഡറലികറെ (museum d' histoire 
naturelle)	 �യറക്ടറായിരുന്നു	പിതാവപ്	അലകാന്ദ്രപ്.	അഡദേഹ
ത്ികറെ	 മരണഡശഷം	ആ	പദവി	ഏകറ്റടുക്ാന്	അധിൊരി	
െള	പുത്നായ	കഹങപ്റി	കബെ്റലികന	ഡപ്രരിപ്ിച്ചു.		ആങപ്റി	
അതപ്	സസഡന്താഷം	സ്ീെരിച്ചു.	അവികട	വച്പ്	പിതാവപ്	നടത്ി
യിരുന്ന	ഗഡവഷണം	തുടരാന്	സൗെര്യവമായി.

പല	 വസ്തുക്ള	 ഉപഡയാഗിച്ായിരുന്നു	 കബെ്റല്	 ഡഫാ

്റസന്സികനപ്റ്റി	 പഠിച്ിരുന്ന
തപ്.	പിതാവപ്	പഠനത്ിനായി	ഡശഖ
രിച്ചുവച്ിരുന്ന	 കപാട്ാസ്യം	
യുറഡ്നല്	 സളഡഫറ്റും	 അക്കൂട്ത്ി
ലണ്ായിരുന്നു.	1895	ല്	ഡറാണ്പ്കജന്		
എകപ്	ഡറ	 െണ്ടു	പിടിച്പ്	 ഭൗതിെശാ
സ്തജ്ന്മാകര	 ആഡവശഭരിത	 രാ
ക്ിയിരുന്നു.	കബെ്റലം	അതികറെ	
ആഡവശത്ിലായി.	 അഡപ്ാള	
അഡദേഹത്ികനാരു	സംശയം.	ഡഫാ
ഡ്ാറസറെപ്	വസ്തുക്ള	കവയില്	തട്ടു
ഡമ്ാള	പുറഡത്ക്	വിടുന്ന	െിരണ
ങ്ള	 എകപ്ഡറെള	 ആഡണാ?	
വിശദമായ	 ഒരു	 പഠനത്ികനാരു
ങ്ി	 1896	ആദ്യം	അഡദേഹം.	 തകറെ	
ഡ്െയിലണ്ായിരുന്ന	 യുഡറനിയം	
ലവണം	 ഉപഡയാഗിച്പ്	 പഠനം	

തുടങ്ി.	കുറച്ചു	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റുെള	എടുത്പ്	െറുത്	
െട്ിയുള്ള	ഡപപ്റില്	കപാതിഞ്ഞു	വച്ചു.		അഡപ്ാള	സാധാരണ	
പ്രൊശം	അവയ്ക്കുഡമല്	പതിച്പ്	 	അവ	െറുപ്ിക്െയില്ലഡല്ലാ.	
ഓഡരാ	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റിനുഡമലം	(െറുത്	െടലാസിനു	
മുെളില്	ഓഡരാ	തരി	യുഡറനിയം	ലവണം	വച്ചു.	എന്നിട്പ്		കവ
യിലത്തു	വച്ചു.		പിന്നീടപ്	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റപ്	ക�വലപ്പ്	
കചയ്തപ്	 ഡനാക്ിയഡപ്ാള	 	 യുഡറനിയം	 ലവണം	 ഇരുന്നതിനു	
താകഴയുള്ള	 ഭാഗം	 െറുത്ിരിക്ന്നു.	 കബെ്റലിനു	 വലിയ	
ആഹ്ാദമായി.	താന്	വലിയ	ഒരു	െണ്ടുപിടുത്ം	നടത്ിയിരി
ക്ന്നു.	ഫ്ലൂറസറെപ്	 (ഡഫാഡ്ാറസറെപ്)	പ്രൊശം	എകപ്	ഡറയ്ക്കു	തു
ല്യമായ	െറുത്	െടലാസികനയും	തുളയ്ക്കുന്ന	പ്രൊശം	പുറത്തു
വിടുന്നു!	ഈ	െണ്ടുപിടുത്ം	അഡദേഹം	ഫ്രഞ്പ്	അക്ാദമിയില്	
അവതരിപ്ിക്െയും	കചയ്തു.	

പാവം	കബെ്റല്!	അഡദേഹം	അതിലം	വലിയ	ഒരു	െണ്ടു
പിടുത്ം	 നടത്ാന്	 ഡപാകുന്ന	 ൊര്യം	 അന്നപ്	 അഡദേഹമറി
ഞ്ഞില്ല!	

1896	കഫബ്രുവരി	24-നപ്	ഫ്രഞ്പ്	അക്ാദമിയില്	പ്രസംഗിച്ചു	
തിരിച്ചുവന്ന	കബെ്റല്	കഫബ്രുവരി	26	ബുധനാഴ്ചയും	27 വ്യാഴാ
ഴ്ചയും	വീണ്ടും	കുകറ	കസറ്റപ്	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റുെള	തയാറാ
ക്ിവച്ചു.	 െറുത്	 െടലാസില്	 കപാതിഞ്ഞിട്പ്	 മുെളില്	
യുഡറനിയം	ലവണം	വച്ചു.	പഡക്,	എകന്താരു	െഷ്ം.	പാരീസില്	
ശീതൊലമായിരുന്നഡല്ലാ.	തുടര്ച്യായ	കവയിലില്ല.	ഇടവിട്ിട
വിട്പ്	 അല്പ്ം	 കവയില്	 മാത്ം.	 അതിനാല്	 അഡദേഹം	 പരീ
ക്ണ	കസറ്റുെള	ഡമശവലിപ്ില്		(െഡബാര്�ില്)	അടച്ചു	ഭദ്ര
മായി	 വച്ചു.	 കവയില്	 വരുന്നതു	ൊത്ിരുന്നു	 മടുത്തു.	 	 മാര്ച്പ്	
ഒന്നായി.	ഇനി	ൊത്ിരിക്ന്നില്ല.	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റുെള	
ഒകന്നടുത്പ്	 ക�വലപപ്	 കചയ്തു	 ഡനാക്ിയാഡലാ?	 മാറ്റകമാന്നും	
ൊണാന്	 സാധ്യതയില്ല.	 ചിലഡപ്ാള	 വളകര	 മങ്ിയപാടപ്	
ൊണാം.	ഗഡവഷണകമന്നാല്	അതാണഡല്ലാ.	എല്ലാ	സാധ്യതെ
ളും	 പഠിക്ണം.	 	 കവയിലില്ല.	 കവയിലത്തുവയ്കല്	 നടക്ില്ല.	
അതിനാല്		ഈ	പഠനം	നടത്ാം.			അങ്കനകയാകക്	ചിന്തി
ച്പ്	അഡദേഹം	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റപ്	ക�വലപപ്	കചയ്തുഡനാക്ി.	
അഡപ്ാള	അഡദേഹം	ശരിക്ം	കഞട്ിഡപ്ായി!	എല്ലാ	ഡപ്ലറ്റുെളും	
െറുത്ിരിക്ന്നു.	കവയിലത്തു	വച്ഡപ്ാള	സംഭവിച്	അത്യും	
മാറ്റം	ഡപ്ലറ്റുെളക്ണ്പ്!

എന്താണതിനര്ഥം?	സൂര്യപ്രൊശം	അടിപ്ിച്ികല്ലങ്ിലം	

അന്ത്ോൻ	ആങ്റ്േി	കബ�്േൽ
Antoine Henri Becquerel

ജനനം					15 �ിസംബര്	1852
															പാരീസപ്,	ഫ്രാന്സപ്.

മരണം		   25 ആഗസ്റപ്	1908
															ഫ്രാന്സപ്.		

പൗരത്ം			ഫ്രഞ്പ്.

അംഗീൊരങ്ള
റംഡഫാര്�പ്	കമ�ല്	(Rumford	Medal	1900)
കനാഡബല്	ഡ്പ്രസപ്	(ഭൗതിെം)	1903
ബര്ണാ�പ്	കമ�ല്	(Bernard	Medal)	1905.
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യുഡറനിയം	 ലവണം	 ഒരു	 അജ്ാതെിരണം	 പുറത്തുവിടും.	
ഇരുട്ത്ിരുന്നാലം	വിടും.	അതപ്	െറുത്	െടലാസും	തുളച്ചുെയ
റി	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	ഡപ്ലറ്റികന	െറുപ്ിക്ം!	ഈ	അജ്ാത	
പ്രൊശംകപാഴിക്ലികനപ്റ്റി	 അടുത്ദിവസം	 തകന്ന	
അഡദേഹം	ഫ്രഞ്പ്	അക്ാദമിയില്	റിഡപ്ാര്ട്ടു	കചയ്തു.	പിന്നീടപ്	
വിശദമായി	ആ	െിരണങ്കളപ്റ്റി	പഠിച്ചു.		പിന്നീടപ്	പിഡയര്	
െയൂറിയും	മദാം	െയൂറിയും	ഈ	പ്രതിഭാസം	പഠിച്ചു.	അവരുകട
കയല്ലാം	 പഠനഫലമായി	 യുഡറനിയം	 ലവണങ്ള	
പുറത്തുവിടുന്ന	െിരണങ്ളില്	മൂന്നു	ഘടെങ്ള 	ഉണ്പ്	എന്നു	
െകണ്ത്ി.	 മദാം	 െയൂറി	ഈ	പ്രതിഭാസത്ിനപ്	 ഡറ�ിഡയാ	
ആക്റിവിറ്റി	എന്നു	ഡപരുമിട്ടു.	 ഡറ�ിഡയാ	ആക്റിവിറ്റി	സംബ
ന്ധിച്	ഗഡവഷണങ്ള	നടത്ി	െകണ്ത്ലെള	നടത്ിയ
തിനപ്	 കബെ്റല്,	പിഡയര്	െയൂറി,	 മദാം	െയൂറി	എന്നിവര്ക്പ്	
1903	-	ല്	ഫിസികപ്	കനാഡബല്	ഡ്പ്രസും	നല്െകപ്ട്ടു.	സമ്മാ
നത്തുെ	തുല്യമായി	നല്കുെയായിരുന്നു.

യാദൃച്ഛിെമായഡല്ല	കബെ്റല്	ഈ	വലിയ	െണ്ടുപിടുത്ം	
നടത്ിയതപ്?	 ഭാഗ്യംകൊണ്പ്?	 അങ്കന	 ഡചാദിക്ന്നവരു
ണ്പ്.	ശരിയാണപ്.	 കവയിലില്ലാതായതപ്	 ഭാഗ്യമായി.	അതായി
രുന്നഡല്ലാ	പരീക്ണകസറ്റപ്	ഇരുട്ത്പ്		പൂട്ിവയ്കാന്	ൊരണം.	
അത്യും	ശരിയാണപ്.	എന്നാല്	ഇരുട്ത്ിരുന്ന		കസറ്റപ്	വലി
കച്റിയാകത,	െറുത്	െടലാസിനുള്ളികല	ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്		
ഡപ്ലറ്റിനു	വല്ലതും	സംഭവിഡച്ാ	എന്നറിയാന്	അതു	ക�വലപപ്	
കചയ്തപ്	ഡനാക്ിയതപ്	യാദൃച്ഛിെമല്ല.	അതി	പ്രതിഭാശാലിയായ	
ഒരു	 പരീക്ണകുതുെിക്	 മാത്ഡമ	 അങ്കനകയാന്നപ്		
കചയ്യാന്	ഡതാന്നൂ.	കബെ്റലിനു	ഡതാന്നി.	അഡപ്ാഴാണപ്	കവ
യിലില്ലാകതയും	ഒരു	യുഡറനിയം	ലവണം	അദൃശ്യെിരണങ്
ള	പുറത്തു	വിടുന്നു	എന്ന	അത്യത്ഭുതെരമായ,	അപ്രതീക്ിത
മായ	െകണ്ത്ല്		നടത്ാനായതപ്.		അഡപ്ാള	ഭാഗ്യം	െനി
യുന്നതും	 ആകരയാണപ്?	 മനസ്പ്	 പരുവകപ്ട്ിരിക്ന്നവകര.	
പെ്തയില്	വച്ിരിക്ന്നവകര.	യാദൃച്ഛിെതകയ	ബുദ്ിപൂര്	വം	
ഉപഡയാഗിക്ന്നവകര.	 അങ്കനകയാരു	 പ്രതിഭാശാലിയായി	
രുന്നു	 കബെ്റല്.	 കബെ്റലിനു	 മുമ്പും	 പലരും	 യുഡറനിയം	
ലവണം	അദൃശ്യെിരണങ്ള	പുറത്തുവിടുന്നുകണ്ന്നും	ആ	െി
രണങ്ള	 ഡഫാഡട്ാഗ്രാഫിെപ്	 	 	 ഡപ്ലറ്റുെകള	 െറുപ്ിക്കമന്നും	

െണ്ിട്ടുണ്ായിരുന്നു.	എന്നാല്	അവകരാകക്യും	െരുതിയതപ്	
കവയില്തട്ിയാല്		മാത്ഡമ	ആ	െിരണങ്ള	ഉണ്ാകൂ	എന്നാ
യിരുന്നു.	 കവയിലില്ലാകതയും	അതുണ്ാകുകമന്നു	െണ്ത്ിയ
താണപ്	ചരിത്ം	മാറ്റികയഴുതിയതപ്.		

ശാസ്തഗഡവഷെര്ക്പ്	മുന്	വിധി	പാടില്ല.	അവകര	ഭരിഡക്
ണ്തപ്		വിശ്ാസങ്ളല്ല.	വസ്തുതെളാണപ്.	യാകതാരു	മുന്	വിധി
െളുമില്ലാകത,	പരീക്ണങ്ള	നടത്ി	എല്ലാ	വശങ്ളും	വില
യിരുത്ണം.	അഡപ്ാഴാൊം	നിസ്ാരമായ	ഒരു	നിരീക്ണം	
മഹത്ായ	ഒരു	െകണ്ത്ലിഡലക്നയിക്ന്നതപ്.	അതാണപ്	
ഇവികടയും	സംഭവിച്തപ്.	

കബെ്റലം	പിഡയര്	െയൂറിയും	മദാം	െയൂറിയുകമല്ലാം	കൂടി	
ഡറ�ിഡയാ	ആക്റിവിറ്റിയുകട	വിവിധ	വശങ്ള	പഠിച്ചു.	അതി
ല്നിന്നും	ഈ	പ്രതിഭാസം	ആറ്റത്ിഡറെതാണപ്	എന്നു	മനസ്ി
ലായി.	ഉദാഹരണമായി	യുഡറനിയം	ഏതു	ലവണമായിരുന്നാ
ലം	 ഡറ�ിഡയാ	 ആക്റിവിറ്റി	 ൊണിക്ം.	 	 ഖരാവസ്യിലം	
ലായനിയിലകമല്ലാം.	അതിനര്ഥം	ഡറ�ിഡയാ	ആക്റിവിറ്റി	യു
ഡറനിയത്ിനാകണന്നു	വ്യക്മായി.	

വാസ്വത്ില്	ഡറ�ിഡയാ	ആക്റിവിറ്റി	ആറ്റത്ികറെ	ഡലാ
െത്ിഡലക്പ്	െടക്ാനുള്ള	ഒരു	വാതായനമായി	മാറി.	ആറ്റ
ത്ികറെ	ഉള്ളറരഹസ്യങ്ളിഡലക്പ്	ആദ്യമായി	ഒളിഞ്ഞുഡനാ
ക്ാന്	 ലഭിച്	 അവസരമായി.	 അഡറ്റാമിെപ്	 ഫിസിക്ം	
കെമിസ്ടിയും	 പിന്നീടപ്	 ഏകറ	 വളര്ന്നു.	ആറ്റത്ികറെ	ഘടന	
വ്യക്മായി.	 ആറ്റംഡബാംബുവകര	 െകണ്ത്ി.	 നയൂക്ിയര്	
ഊര്ജം	ഉല്പ്ാദിപ്ിക്ാനുള്ള	വിരുതുവകര	നാം	ഡനടി.	ഭൗതി
െത്ില്	വലിയ	വളര്ച്യുകട	കുതിച്ചുചാട്ങ്ളക്	ൊരണമാ
യി	 	 	ഈ	വളര്ച്െള.	െ്ാണ്ംസിദ്ാന്തം	വകര	ഉരുത്ിരി
ഞ്ഞു.	 പദാര്ഥഘടനയുകട	 മഹാപ്രപഞ്ം	 മനുഷ്യനപ്	
കുറകച്ങ്ിലം	 മനസ്ിലായി.	 അതികറെ	 തുടക്ംകുറിച്	 മഹാ	
പ്രതിഭാശാലിയായ	കബെ്റല്		തകറെ	55-ാം	വയസ്ില്	1908	
ആഗസ്റപ്	25 -	നപ്	നകമ്മ	വിട്ടുപിരിഞ്ഞു.	എന്നാല്	ശാസ്തഡലാെ
ത്പ്	 അഡദേഹം	 അനശ്രനായി	 എന്നും	 	 നിലനില്ക്ം.	
ഡറ�ിഡയാ	 ആക്റിവിറ്റിയുകട	 si	 യൂണിറ്റിനപ്	 കബെ്റല്	
(becquerel,	Bq)	എന്നപ്	ഡപര്	നല്െിയതപ്	അതിനാകുന്നു.

(കപ്രാഫ.	എസപ്.	ശിവദാസപ്	-	9446380823)

േർേശോസ്ത്ര	േഹോർണവം
ചി�ിത്ോശോസ്ത്രം

വി.	ചന്ദ്രബോബു
കതക്ന്	സമ്പ്രദായ	പ്രൊരമുള്ള	നൂകറ്റട്ടുമര്മങ്ള,	അവയുകട	അവാന്തരവിഭാ
ഗങ്ള,	മര്മങ്ളുകട	സൂക്ഷമായ	സ്ാനനിര്ണയം,	മര്മാഘാതത്ാല്	ഉണ്ാ
കുന്ന	ഡ്വഷമ്യങ്ള,	അവയുകട	 പരിഹാരമാര്ഗങ്ള	എന്നിവ	സവിസ്രം	
പ്രതിപാദിക്ന്ന	ഒരപൂര്	വഗ്രന്ഥം.
വില	₹	70
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"ൊലം"	എന്ന	പ്രപഞ്മഹാപ്രഡഹളിെകയപ്റ്റി,	ആല്ബ
ര്ട്പ്	 ഐന്ഡ്സ്റനുഡശഷം,	 ഒരുപഡക്,	 ഏറ്റവം	

അധിെം	ചിന്തിച്ിട്ടുള്ള	മഹാപ്രപഞ്ശാസ്തജ്നായ	സ്റീഫ
ന്	ഡഹാക്ിങപ്	(Stephen	Hawking,	1942-2018)	നിര്യാതനായിട്പ്	
ഒരു	മാസക്ാലം	ഇതാ	െഴിഞ്ഞുഡപായഡല്ലാ.	ഈ	"അവസര"
ത്ില്,	ൊലകത്പ്റ്റി	ആഡലാചിക്ാന്	തുടങ്ിയഡപ്ാളത്കന്ന,	
ഡശ്രഷ്മലയാള	 െവിയായിരുന്ന	 സഡഹാദരന്	 അയ്യപ്കറെ	
വരിെളാണപ്	ഓര്മയില്	എത്ിയതപ്.

"പ്രപഞ്	രഹസ്യകത്
ആരാഞ്ഞു	തലൊഞ്ഞു
പുെഞ്ഞു	ഡക്ശിഡക്ണ്ാ,
െണ്ിട്ില്ലതു	നരന്!"
ശരിയാണപ്,	"നരനപ്"	ഇന്നും	എന്നും	മനസ്ിലാൊത്	ഒരു	

പ്രതിഭാസമാണപ്	ൊലം	അഥവാ	സമയം.	എങ്ിലം	നമുക്പ്,	
സമയകത്പ്റ്റി	ആഡലാചിക്ാന്	അല്പ്ം	സമയം	കചലവഴി
ക്ാം!

നയൂട്കറെ	സേയസങ്കൽ്ം
എന്താണപ്	സമയം?	നയൂട്കറെ	ൊലത്പ്,	നയൂട്ണുളകപ്കട	

പലരും	സമയം	ഡരഖീയമാണപ്	(linear time) എന്നപ്	വിശ്സിച്ി
രുന്നു	 -	 ഭൂതൊലത്ില്നിന്നപ്	 വര്ത്മാനൊലത്ിഡലക്ം	
അവികടനിന്നപ്	ഭാവിൊലഡത്ക്ം	അനുസയൂതമായി	അവിച്ഛി
ന്നമായി	 ഒഴുകുന്ന	 ൊലപ്രവാഹം!	 നയൂട്ണുമുമ്പും	 ഇഡത	
വിശ്ാസം	തകന്നയാണപ്,	 ഭംഗ്യന്തഡരണയാൊകമങ്ിലം,	നി
ലനിന്നിരുന്നതപ്.	നയൂട്ണുഡശഷവം	ഐന്ഡ്സ്റന്	വകര	ഈ	
വിശ്ാസം	ശാസ്തസത്യമായി	പരിഗണിക്കപ്ട്ടു.	എത്	സരള
മായ	ചിത്ം	-	ഡരഖീയമായ	ൊലപ്രവാഹം!

ഐൻസ്റസ്റകറെ	സേയസങ്കൽ്ം
ഐന്ഡ്സ്റകറെ	ആഡപക്ിെതാ	സിദ്ാന്തങ്ള	(വിശി

ഷ്വം	 സാമാന്യവം)	ഈ	സരള	 നയൂഡട്ാണിയന്	 ചിത്കത്	
ആകെ	 മാറ്റിമറിച്ചു.	സ്ലത്ികറെ	 (space)	 മൂന്നു	 മാനങ്കള
ഡപ്ാകലതകന്ന	 (നീളം,	 വീതി,	 കപാക്ം)	 മകറ്റാരു	 മാനം	
(dimension)	മാത്മാണപ്	"സമയം"	-	ഒരു	നാലാംമാനം	(Fourth 
Dimension).	മാത്മല്ല,	ഈ	നാലാംമാനവം	മറ്റു	മൂന്നു	സ്ലമാന
ങ്ളും	തമ്മില്	സര്	വസമങ്ളുമാണകത്!	ആകെ	നാല	മാന
ങ്ളാണുള്ളതപ്	-		നീളം	(length-l),	വീതി	(breadth	-b)	കപാക്ം	

കടാലും

പഡോ.	സി.ജി.	രോേചന്ദ്രൻ	നോയർ

ശാസ്തം ഇന്ട് - 80

ഐസെപ്	നയൂട്ന്

36  | വ്റിജ്ാനടേരള്റി |   കമയട് 2018 



(height,	h),	സമയം	(time	-	t).	സ്ലവം	സമയവം	ഈ	സ്ല
ൊലസത്യത്ികറെ	 (space-time	 continuum)	 നാലപ്	 മാനങ്ള	
(l,b,h,t)	മാത്മാണപ്.	ഈ	വിപ്ലവാത്മെചിന്താഗതി	വിെസിപ്ി
ച്തില്	 ഐന്ഡ്സ്റന്	 സഹപ്രവര്ത്െരില്	 ആദ്യപത്ി	
മിഡലവയും	 (Mileva),	 ആദ്യൊലഗുരുവം	 പികന്ന	 സഹപ്രവ
ര്ത്െനുമായിരുന്ന	മിഡങ്ാവപ്സ്ി	(Minkowski)	ഇവരും	നല്ല	
പങ്കുവഹിച്ിരുന്നു.

ഇവികട	ഐന്ഡ്സ്റകറെ	 തകന്ന	 ഒരു	 സൂക്ം	 (dictvm)	
ഉദ്രിക്കട്.

"The	distinction	between	past,	present	and	
future	 is	 only	 an	 illusion,	 even	 it	 a	 stubborn	
illusion!" (ഭൂതൊലം,	 വര്ത്മാനൊലം,	
ഭാവിൊലം	 എന്നിങ്കന	 ഡവര്തിരിച്ചുൊ
ണുന്നതപ്	 ഡെവലം	 ഒരു	 മിഥ്യാധാരണമാത്
മാണപ്	-	പിടിവാശിയുള്ള	ഒരു	ഡതാന്നല്!)

അതായതപ്,	മനുഷ്യകറെ	മനസ്ികറെ	െഴി
വെളക്പ്പുറത്തുള്ള	ഒരു	പ്രതിഭാസമാഡണാ	
ൊലം?

പ�ോൾപഡവ്രീസും	സേയവം
പ്രശസ്	ആ	ഡസ്ടലിയന്	 ഭൗതിെ	ശാസ്ത

ജ്നും	ചിന്തെനും	ആയ	ഡപാള	ഡ�വീസപ്	
(Paul	 Davies	 1946)	 സമയകത്പ്റ്റി	 ഒരു	
പ്രൗഢ	 ഗ്രന്ഥംതകന്ന	 എഴുതിയിട്ടുണ്പ്.	 -	
"About	 Time	 -	 Einstein's	 Unfinished	
Revolution".	ഈ	ഗ്രന്ഥത്ിലൂകട,	ചില	 മൗ
ലിെപ്രശ്നങ്ള	 ഡ�വീസപ്	 ചര്ച്	 കചയ്യുന്നു.	
ചില	പ്രശ്നങ്ള	ഇതാ:

1.	പ്രപഞ്ത്ിനപ്	ഒരു	"തുടക്ം"	(beginning) ഉഡണ്ാ?
2.	 സമയത്ികറെ	 പ്രവാഹം	 ഡെവലം	 അയഥാര്ഥമായ	

ഒരു	മിഥ്യാഡബാധം	(ഡതാന്നല്)	ആഡണാ?
3.	സമയത്ില്ക്കൂടി	പുറഡൊട്ടു	ഡപാകുെ	എന്നതപ്	സാധ്യ

മാഡണാ?
4.	 സ്രഷ്ാവായ	 ഈശ്രന്	 എന്ന	 സങ്ല്പ്കത്പ്റ്റി	

ശാസ്തം	എന്തുപറയുന്നു?
ഇത്രം	ഡചാദ്യങ്ളക്പ്	ഉത്രം	നല്ൊനാണപ്	സ്റീകഫന്	

ഡഹാക്ിങ്ങും,	 അതിനുമുഡമ്തകന്ന	 ഡജാര്ജപ്	 ഗാഡമായും	
(George	 Gamow,	 1904-1968)	 മറ്റും	 ശ്രമി
ച്ിട്ടുള്ളതപ്.	 ഇഡത	 മണ്ഡലത്ികല	 മറ്റു	
ശാസ്തചിന്തെരില്	പ്രമുഖരാണപ്	ഡറാജര്	
കപന്ഡറാസപ്	(Roger	Penrose,	1931)	ൊള	
ഡസഗന്	(Carl	Sagan,	1934-1996)	മുതലാ
യവര്.

അപൂർണങ്ങ�ോയ	ഉത്തരങ്ങൾ
പ്രപഞ്ത്ിനപ്	 ഒരു	 തുടക്ം	 ഉണ്ാ

യിരുന്നു	 എന്നപ്	 മഹാഡ്ാടനസിദ്ാ
ന്തം	 (Big Bang Theory) പറയുന്നു.	
എന്നാല്	 ഈ	 പ്രപഞ്ം	 എന്നും	
ഏതാണ്പ്	 ഇങ്കന	തകന്ന	 ഉണ്ായിരു
ന്നു	 എന്നപ്	 സ്ിരാവസ്ാ	 സിദ്ാന്തം	
(Steady State Theroy) അഭിപ്രായകപ്ടു
ന്നു.	 ഇന്നപ്	 ബിഗപ്ബാങപ്	 തിയറിഡയാടാ
ണപ്	മിക്വാറും	ഭൂരിപക്ം	ശാസ്തജ്ര്	
ആഭിമുഖ്യം	പുലര്ത്തുന്നതപ്.	ഇതനുസരി
ച്പ്,	 "മഹാഡ്ാടന" (Big Bang)	 ഡത്ാ

ഐന്ഡ്സ്റന്

ഡപാള	ഡ�വീസപ്
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കടാപ്ം	സമയവം	തുടങ്ങുന്നു"!
അഡപ്ാള,	അതിനു	"മുഡമ്ാ"?	എകന്നാരു	കു

സൃതിഡച്ാദ്യം	 വരാം.	 "അതിനുമുഡമ്ാ?	 അന്നപ്,	
മുമ്പ്,	പിമ്പ്	എകന്നാന്നും	തകന്നയില്ല"	എന്നാണപ്	
ഈ	ഡചാദ്യത്ിനപ്	ഉത്രം!

ഇപ്റഞ്ഞ	മഹാഡ്ാടനം	തകന്നയാണപ്	പ്രപ
ഞ്സൃഷ്ി	 എന്നാണപ്	 ഡഹാക്ിങ്ികറെ	 അഭിപ്രാ
യം.	 ഈ	 "സൃഷ്ി	 നടത്ിയതപ്	 സ്രഷ്ാവായ	
ഈശ്രനാണപ്"	എന്നപ്	സമ്മതിച്ചു	തരാം;	പഡക്,	
സൃഷ്ിെര്മം	പൂര്ത്ിയാക്ിയതിനുഡശഷം	അഡദേ
ഹത്ിനിവികട	 ഒന്നും	 കചയ്യാനില്ല"	 എന്നാണപ്	
ഡഹാക്ിങ്ികറെ	അഭിപ്രായം.	 "ഇനികയല്ലാം	പ്ര
പഞ്ം	അതികറെ	വഴിക്പ്	ഡപാകയ്കാള്ളു"മകത്!

ഒരു	ആപ�ക്ി�തോഫലിതം
ഡജാര്ജപ്	ഗാഡമായുഡടകതന്നു		വിശ്സിക്കപ്

ടുന്ന	 ഒരു	 നര്മം	 െലര്ന്ന	 വാദമുണ്പ്.	 (പഡക്,	
ഗാഡമായുകട	 മിക്വാറും	എല്ലാ	കൃതിെളും	വായി
ച്ിട്ടുള്ള	ഈ	ഡലഖെന്	ഈ	ഫലിതത്ികറെ	പ്രഭ
വസ്ാനം	-	ഉദപ്ഭവസന്ദര്ഭം	എങ്ങും	െകണ്ത്ാ
ന്	ഇതുവകര	സാധിച്ിട്ില്ല!)	ഫലിതം	ഇതാണപ്	:

ഇന്നപ്	ഞാന്	 ലണ്നിലാണപ്.	 ഇന്നകല	 പാരീ
സിലായിരുന്നു.	നാകള	കബര്	ലീനിഡലക്	ഡപാകുന്നു	
(കബര്	ലീന്	എന്ന	ഉച്ാരണമാണപ്	ശരിയായ	 കജര്മന്	 ഉച്ാര
ണം	-	ദീര്ഘമായി	'ലീ'	ഡവണം).

ശരി,	 ഇന്നപ്	 ഞാന്	 ലണ്നിലാണഡല്ലാ?	 അഡപ്ാള	ഈ	
സമയത്പ്	പാരീസപ്	ഉഡണ്ാ?	കബര്	ലീന്	ഉഡണ്ാ?	എകന്നാരു	
മണ്ന്	ഡചാദ്യം,	അഡല്ല?	(തീര്ച്യായും,	ഞാന്	ഇന്നപ്	ലണ്നി
ലാകണങ്ിലം,	ഇഡപ്ാള	പാരീസും	 കബര്	ലീനും	 ഉണ്പ്,	അവ
സ്ിതികചയ്യുന്നു	എന്നതപ്	നിസ്ംശയമായ	യാഥാര്ഥ്യമാണപ്)

ആഡപക്ിെതാ	നിയമങ്ളനുസരിച്പ്,	സ്ലവം	ൊലവം	
ഡവറിട്ടുൊണുന്നതപ്	 ശരിയല്ല.	 പെരം	 ഒരു	 സ്ല	 -	 ൊല	
സാതത്യം	 (space	 -	 time	 contiuum)	 ആണപ്	 യാഥാര്ഥ്യം.	
അഡപ്ാള	സ്ലത്ികന	സംബന്ധിച്ിട്ടുള്ള	പ്രസ്ാവം	സമയ
ത്ിനും	ബാധെമാെണം.

ഇന്നപ്	ഞാന്	2018 ഏപ്രില്	മാസത്ില്	എത്ിനില്ക്െ
യാണപ്.	 അകതാരു	 യാഥാര്ഥ്യമാണപ്.	 പഡക്, 2015 എന്ന	
വര്ഷവം	2020 എന്ന	വര്ഷവം	ഇഡപ്ാള	ഉഡണ്ാ?	വീണ്ടുകമാരു	
മണ്ന്	ഡചാദ്യം,	അഡല്ല?

ഒരു	നിമിഷം	ആഡലാചിക്കൂ:	ഞാന്	ഇന്നപ്	ലണ്നിലാകണ
ങ്ിലം	പാരീസും	കബര്	ലീനും	ഇഡപ്ാഴും	"ഉള്ളഡപാകലതകന്ന,	
ഞാന്	 ഇന്നപ്	 2018	 -ാമാണ്ിലാകണങ്ിലം,	 2015,	 2020	ഈ	
വര്ഷങ്ള	 ഇഡപ്ാഴും	 ഉണ്ാഡെണ്തപ്"	 അഡല്ല?	 "ഞാന്	
പാരീസില്	നിന്നുഡപാന്നു,	ലണ്നികലത്ി,	ഇനി	കബര്	ലീനി
ഡലക്	ഡപാകുന്നു"	എന്നതുഡപാകലതകന്നയഡല്ല"	ഞാന്	2015	
ല്	നിന്നുഡപാന്നപ്	2018 -കലത്ി,	ഇനി	2020	ഡലക്	ഡപാകും"	
എന്ന	പ്രസ്ാവവം?

അങ്കനകയങ്ില്,	 എകറെ	 ജനനവര്ഷകത്	 ഡലാെവം	
മരണവര്ഷകത്	 ഡലാെവം	 ഇഡപ്ാഴും	 "ഉഡണ്ാ"?!	 ഞാന്,	
രണ്പ്	 ഉദാഹരണങ്ളിലം,	 "ഇല്ലത്തുനിന്നു	 ഡപാന്നു,	 അമ്മാ
ത്പ്	എത്ാന്	ഡപാകുഡന്നയുള്ളു"	എന്ന	അവസ്യിലഡല്ല?

ഇവികട	നമുക്പ്	നമ്മുകട	"സാമാന്യഡബാധ"കത്	(common 

sense) ആശ്രയിക്ാം	 എന്നപ്	 നിങ്ള	 പറഞ്ഞാല്,	 ഞാന്	
വീണ്ടും	ഐന്ഡ്സ്റകന	കൂട്ടുപിടിക്ം.	ഐന്ഡ്സ്റന്		സാമാ
ന്യഡബാധകത്പ്റ്റി	ഇങ്കന	പറയുന്നു.	 "Comon sense is that 
collection	 of	 prejudices	 acquired	 by	 us	 by	 the	 age	 of	 eighteen" 
(സാമാന്യം	ഡബാധം	എന്നതപ്,	നാം 18 വയസ്ാകുഡമ്ാഡഴക്ം	
ഡശഖരിച്ചുകൂട്ിയ	മുന്ധാരണെളുകട	ഡശഖരം	മാത്മാണപ്).
ഭോഷയുകെ	അ�ര്യോപ്തത,	അപൂർണത

ആഡപക്ിെതാ	 സിദ്ാന്തങ്കളപ്റ്റിഡയാ,	 ഒരുപഡക്	
അതിലം	കൂടുതലായി	െ്ാണ്ം	(quantum)	പ്രതിഭാസങ്കളപ്റ്റി	
ഡയാ,	 വിശദീെരിക്ഡമ്ാള	 മഹാശാസ്തജ്ര്	 അനുഭവിക്
ന്ന	ഒരു	പരിമിതിയാണപ്	ഭാഷയുകട	അപൂര്ണത.	ഗണിതസമ
വാെ്യങ്ള	മാത്ം	ഉപഡയാഗിച്പ്	ഗണിതഭാഷയില്	ഇവകയ
ല്ലാം	 പ്രതിപാദിക്ാം;	 പഡക്,	 മനുഷ്യകറെ	 ഭാഷയില്	
ഇകതല്ലാം	വിനിമയം	കചയ്യുെ	പ്രയാസമകത്!

ഇതുതകന്നയാണപ്	 "അനിശ്ിതത്"ത്ികറെ	 (Uncertainty	
Principle)	ആയ	കപ്രാഫസര്	കവര്കണര്	ഡ്ഹകസന്	കബര്ഗപ്	
(Werner	 Heisenberg,	 1901-1976)	 ഒരിക്ല്	 പറഞ്ഞതപ്.	 "I can 
easily	explain	uncertainity	pricnciple	using	pure	mathematics,	but	
trying	to	explain	it	in	human	language,	is	difficult"	(ശുദ്ഗണിതം	
ഉപഡയാഗിച്പ്	 അനിശ്ിതത്തത്്കത്	 വിശദീെരിക്ാന്	
എളുപ്മാണപ്;	പഡക്,	മനുഷ്യകറെ	ഭാഷെളില്ക്കൂടി	അതു	വ്യാ
ഖ്യാനിക്ാന്	പ്രയാസമാണപ്.

വാല്ക്ഷണം
മകറ്റാരു	സന്ദര്ഭത്ില്,	നമ്മുകട	സ്ന്തം	മഹാെവി	കുമാര

നാശാന്	പാടിയതുകൂടി	ഇവികട	നമുക്പ്	ഓര്ക്ാം;
"തന്നതില്ലപരനുള്ള	ൊടുവാ-
കനാന്നുഡമ	നരനുപായമീശ്രന്;
ഇന്നു	ഭാഷയിതപൂര്ണമാണഡഹാ,
വന്നുഡപാംപിഴയുമര്ഥ	ശങ്യാല്"
(ഡ�ാ.	സി.ജി.	രാമചന്ദ്രന്	നായര്	-	9447033545)

കവര്കണര്	ഡ്ഹകസന്	കബര്ഗപ്
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താൻ	 ജീവിച്ിരുന്ന	 ൊലഘട്ത്ിൽ	 നിലനിലനി
ന്നിരുന്ന	വ്യവസ്െകള	ഡചാദ്യംകചയ്തപ്,	പുഡരാഗമ

നാശയങ്ൾ	 പ്രചരിപ്ിച്പ്,	 വിദ്യാഭ്യാസ	 ഡപ്രാല്സാഹനം	
നടത്ി,		അനാചാര	-	അന്ധവിശ്ാസ	കെട്ടുപാടുെകള	ഉന്മൂല
നംകചയ്തപ്,	 മാറ്റത്ിനായി	 പരിശ്രമിക്ന്നവരാണഡല്ലാ	
സമൂഹിെ	 പരിഷ്കർത്ാക്കളന്നപ്	 വിഡശഷിപ്ിക്കപ്ടുെ.	
മഹാന്മാർ	 സാമൂഹിെ	 ഇടകപടലെളുകട	 സൃഷ്ിയാകണന്നപ്	
സാമൂഹിെമായി	മുഡമ്തകന്ന	യാഥാർഥ്യമായിത്ീർന്ന	ചില
ഘടെങ്ളാണപ്	അവകരയതിനപ്	 പ്രാപ്മാക്ന്നകതന്നും	 പറ
യാറുണ്പ്.		ഒരു	മഹദപ്	വ്യക്ിയുകട	സാമൂഹിെ	സഞ്ാരം	പ്രധാ
നമായി	 ആശ്രയിച്ിരിക്െ	 താൻ	 ൊഡലക്കൂട്ി	
സ്ാംശീെരിക്ന്ന	ഉൾക്ാമ്പുള്ളതും	സങ്ീർണവമായ	സ്ാ
ധീനങ്ൾ	 ഉൾഡച്ർന്നു	 വരുന്നവയാകണന്നും	 അതിലൂകട	
അവർക്പ്	ക്മാനുഗത	സാംസ്ാരിെ	പുഡരാഗതി	സാധ്യമാക്
ന്നുകവന്ന	 കഹർബർട്പ്	 സപ്	കപൻസറുകട	 വാദകത്	 പുൽെി
കൊണ്പ്	 പരിഡശാധിക്ഡമ്ാൾ	 	 തിരുവിതാംകൂറികറെ	 രാ
ഷ്ട്രീയ	 സാമൂഹിെ	 മണ്ഡലങ്ളിൽ	 നിറഞ്ഞുനിന്ന,പ്	
അക്ാലകത്	 പരിഷ്കർത്ാെളിൽനിന്നപ്	 പ്രഡചാദനം	 ഉൾ
കൊണ്പ്	 പ്രവർത്ിച്പ്,	 തകറെ	 സമുദായത്ികറെ	 ഉന്നമനം	
ൊംഷിച്	 ഒരു	 വ്യക്ിത്മാണപ്	 വക്ീൽ	സാഹിബപ്	 എന്ന	
സാഹിബപ്	ബഹദൂർ	പി.എസപ്.	മുഹമ്മദപ്	(1889-1950).

വിദ്യാഭ്യാസൊര്യത്ിൽ	 വളകര	 	 പിഡന്നാക്ംനിന്നിരു
ന്നവരായിരുന്നു		ഡെരളത്ികല	മുസ്ീങ്ൾ;	തിരുവിതാംകൂർ	
-കൊച്ി	 ഡരഖെളിലം	 ബ്ിട്ീഷു	 ഡരഖെളിലം	 'മുഹമ്മദൻ'	
എന്ന	ഡപരിൽഡരഖകപ്ടുത്ിയിരുന്ന	ഇവർ	മലബാറിൽ	മാ
പ്ിളമാകരന്നും	അറിയകപ്ട്ടുവരുന്നു.	 	 കചറിയ	െച്വടങ്ളും	
വാണിജ്യ	പ്രവർത്നങ്ളിൽ	ഇടനിലക്ാരായും	പ്രവർത്ി
ച്പ്	ഉപജീവനം	നടത്ിവന്നിരുന്നവരായിരുന്നു	ഏറിയപങ്കും.		
ഡെരളത്ിനു	പുറത്തുനിന്നു	വന്ന	മുസ്ീങ്ൾ	തിരുവിതാംകൂർ	
രാജകുടുംബത്ികല	 കുതിരെകള	 പരിപാലിക്ന്നവരായും	

അംഗരക്െരായും	 ഡ്സനിെഡസവനം	 നടത്ി	 വന്നിരുന്ന
തായും	ൊണാം.	

മിഷണറിമാരുകട	 വരഡവാകട	 ഡെരളത്ിലാരംഭിച്	
ഇംഗ്ലീഷപ്	വിദ്യാഭ്യാസ	പ്രവർത്നങ്ളിൽ	ആദ്യം	സവർണ
രും	 തുടർന്നപ്	 അവർണ	 വിഭാഗവം	 അതയുൽസാഹഡത്ാകട	
പങ്കുഡചർകന്നങ്ിലം	 മുസ്ീങ്ൾ	അതിൽനികന്നല്ലാം	 പിൻതി
രിഞ്ഞായിരുന്നു	നിന്നിരുന്നതപ്.		ഇംഗ്ലീഷപ്	വിദ്യാഭ്യാസം	കച

ചര്റിത്ം 

സടാഹിബ്റ് ബഹദൂർ �ി.എസ്റ്. മുഹമ്മദും 
പകര�ത്ിന്ല മുസ്രീും വിദ്യടാഭ്യടാസ 
പുപരടാഗതിയും
സഖരിയ	റ്ി.

സാഹിബപ്	ബഹദൂർ	പി.എസപ്.	മുഹമ്മദപ്

വ്റിജ്ാനടേരള്റി |  കമയട് 2018  |    39  



യ്യുന്നതിൽനിന്നപ്	 മുസ്ീങ്കള	 യാഥാസ്ിതിെ	 പുഡരാഹിത	
ഡനതൃത്ം	 ആദ്യൊലത്പ്	 വിലക്ിയിരുന്നു.	 പള്ളിെഡളാടപ്	
ഡചർഡന്നാ,	സമ്ന്ന	ഗൃഹങ്ഡളാടപ്	 ഡചർഡന്നാ	മത	വിദ്യാഭ്യാ
സം	നൽകുന്നതിനുള്ള	പള്ളിപ്പുരെൾ	മാത്മാണുണ്ായിരുന്ന
തപ്;	അറബി	വായിക്െ,	എഴുതുെ	എന്നതിനപ്പുറഡത്ക്ള്ള	
പഠനപ്രവർത്നങ്കളാന്നുംതകന്ന	 ഉണ്ായിരുന്നില്ല.	 മുസ്ീ
ങ്ൾ	 കൂടുതലായി	 അധിവസിക്ന്ന	 പ്രഡദശങ്ളിൽ	 മുസ്ീം	
വിദ്യാർഥിെകള	ജ്ാനഡമഖലയിഡലക്പ്	ആെർഷിക്ന്നതി
നായി	 മുഹമ്മദൻ/മാപ്ിള	 സ്കൂളുെൾ	ആരംഭിച്പ്	 വിദ്യാഭ്യാസ	
പ്രവർത്നങ്ൾക്പ്	ആക്ം	കൂട്ാൻ	സർക്ാരുെൾ	നടപടി
െൾ	ഡ്െകക്ാള്ളുെയും	അവിടങ്ളിൽ	അറബി	മുൻഷിമാകര	
നിയമിച്പ്	അറബി	പഠനത്ിനപ്		അവസരം	നൽെിയും	വന്നി
രുന്നു.	

തിരുവിതാംകൂറികല	 ആലപ്പുഴയിലം	 തിരുവിതാഡങ്ാട്ടും	
സർക്ാരികറെ	നിയന്ത്രണത്ിൽത്കന്ന	മുഹമ്മദൻ	സ്കൂളുെൾ	
ആരംഭിച്തും,	1908	-	ൽ	ഹമദാനി	തങ്ളുകട	ശ്രമഫലമായി	
ആലവയിൽ	 ഒരു	 വിദ്യാഭ്യാസസ്ാപനം	 അലിഗഢപ്,	
ഡ്മസൂർ	 മാതൃെയിൽ	 തുടങ്ാനുള്ള	 സ്ലവം	 സഹായവം	
അനുവദിച്തും	1914	-	ൽ	അറബി	ഭാഷാപഠനത്ിനായി	ഉത്
രവപ്	 പുറകപ്ടുവിച്തും	 1919	 -	 ൽ	 മുസ്ീം	 വിദ്യാഭ്യാസത്ിനു		
പ്രാധാന്യം	നൽെി	വിളംബരം	പുറകപ്ടുവിച്തും	വിദ്യാഭ്യാസ	
ഡമഖലയിൽ	മുസ്ീം	സാന്നിധ്യം	കൂടുതൽ	ആെർഷിക്ന്നതി
ഡലക്പ്	 തിരുവിതാംകൂറിൽനടന്ന	 ശ്രമങ്ളായി	 വിലയിരു
ത്ാം.	ഇക്ാലയളവിലാണപ്	മുസ്ീം	സമുദായത്ിൽ	നിന്നാദ്യ
മായി	 പ്ലീ�ർഷിപ്പ്	 പരീക്	പാസായി	 പി.എസപ്.	 മുഹമ്മദപ്	
എന്ന	ആലപ്പുഴ	സ്ഡദശി	കപാതുജീവിതം	ആരംഭിക്ന്നതപ്.	

1889-ൽ	ആലപ്പുഴയിൽ	 ജനിച്	പി.എസപ്.	 മുഹമ്മദപ്	 	 പ്ലീ
�ർഷിപ്പ്	 പരീക്	 പാസായി,	 1917-ൽ	 	 ആലപ്പുഴയിൽ	
വക്ീൽ	പ്രാക്ടീസപ്	ആരംഭിച്ചു.	 	അഡതാകടാപ്ം	കപാതുപ്രവർ
ത്നത്ിൽക്കൂടി	സജീവമായിരുന്ന	അഡദേഹംവഹിച്	പദവി
െളും	സ്ാനങ്ളും	അസൂയാവഹമായിരുന്നു.	ആലപ്പുഴ	മുൻസി
പ്ൽ	 ൌൺസിലർ,	 പട്ണ	 വിെസനെമ്മിറ്റി	 കചയർമാൻ,	
ആലപ്പുഴ	 വിഡല്ലജപ്	 പഞ്ായത്പ്	 ഡൊടതി	 ജ�പ്ജി,	 തിരുവി
താംകൂർ	സാമ്ത്ിെ	വിെസന	ഡബാർ�പ്	അംഗം,	തിരുവി
താംകൂർ	പലേിെപ്	സർവീസപ്	റിക്രൂട്പ്	കമറെപ്	െമ്മിറ്റിയംഗം,	തിരു
വിതാംകൂർ	 നിയമനിർമാണ	ഘടെങ്ളായ	 തിരുവിതാംകൂർ	

ശ്രീമൂലം	പ്രജാ	സഭാംഗം,	ശ്രീമൂലം	അസംലേി	അംഗം,	തിരു
വിതാംകൂർ	കലജിഡസ്റ്റീവപ്	ൌൺസിൽ	അംഗം,	തിരുവിതാം
കൂർ	 ജനപ്രതിനിധി	 സഭാംഗം	 എന്നീ	 നിലെളിൽ	
പ്രവർത്ിച്ചു.1	 കൂടാകത	 ആലപ്പുഴ	 ലജപ്	നത്തുൽ	 മുഹമ്മദീയ	
അഡസാസിഡയഷൻ	 കസക്ട്റി,	 തിരുവിതാംകൂർ	നാഷണൽ	
ഡൊൺഗ്രസപ്	കസക്ട്റി,	തിരുവിതാംകൂർ	ഡസ്ററ്റപ്	മുസ്ീം	ലീഗപ്	
സംസ്ാന	 പ്രസി�റെപ്,	 ഡെരളത്ികല	 ആദ്യകതാഴിലാളി	
സംഘടനയായ	തിരുവിതാംകൂർ	ഡലബർ	അഡസാസിഡയഷൻ	
(1922)	രൂപീെരണഡയാഗത്ികറെ	അധ്യക്ൻ,	തിരുവനന്തപു
രകത്	 മുസ്ീം	 ഡഹാസ്റൽ	 വാർ�ൻ,	 ആലപ്പുഴയിൽനിന്നും	
ആരംഭിച്	'മുസ്ീം'എന്ന	വാരിെയുകട	സ്ാപെൻ		എന്നിങ്
കന	 കചറുതും	 വലതുമായ	 ഒട്നവധി	 പദവിെൾ	 അഡദേഹം	
വഹിച്ിരുന്നു.	

ഇംഗ്ലീഷപ്	 വിദ്യാഭ്യാസം	 ഡനടിയ	 മുസ്ീകമന്ന	 നിലയിൽ	
തകറെ	സമുദായത്ികറെ	വിദ്യാഭ്യാസ	പുഡരാഗതിയിലൂന്നിയുള്ള	
പ്രവർത്നങ്ൾക്ായിരുന്നു	 അഡദേഹം	 ശ്രദ്നൽെിയതപ്.		
1920	-	ൽ	ആദ്യമായി	തിരുവിതാംകൂർ	ശ്രീമൂലം	പ്രജാസഭ2യിൽ	
നാമനിർഡദശം	 കചയ്യകപ്ട്പ്	 എത്ി	 അഡദേഹം	 	 നടത്ിയ	
െന്നി	പ്രസംഗം	'തിരുവിതാംകൂർ	മുസ്ിം	വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ	
മാഗ്ാക്ാർട്'	എന്നു	വിഡശഷിപ്ിക്ാവന്ന	1919	-	കല	ഉത്ര
വിനപ്	നന്ദി	പ്രെടിപ്ിച്ചുകൊണ്ാണപ്	തുടങ്ിയതപ്.	 	 മാത്മല്ല,	
ആ	 നിയമപ്രൊരം	 തിരുവിതാംകൂറിൽ	ആദ്യമായി	 	 മുസ്ീം	
വിദ്യാഭ്യാസ	ഇൻസപ്	കപക്ടകറന്ന	പദവിക്പ്	അർഹനായ	മുഹ
മ്മദപ്	സുഡ്ലമാനപ്	ആശംസെൾഡനരുെയുംകചയ്തു.	1919	 -	കല	
മുസ്ീം	 വിദ്യാഭ്യാസ	 പരിഷ്കരണ	 നിയമത്ിൽ	 കുറച്പ്	
കൂട്ിഡച്ർക്ലെൾ	 ആവശ്യമാകണന്നും	 അതുകൂടി	 സർക്ാർ	
പരിഗണിക്ണകമന്നും		ആവശ്യകപ്ട്ടുകൊണ്പ്		തുടർകന്നാരു	
നിഡവദനവം	അഡദേഹം	സർക്ാരിനപ്	സമർപ്ിച്ചു3.	 മുസ്ീം	വി
ദ്യാഭ്യാസത്ിനപ്	പ്രഡത്യെ	ഫണ്പ്	അനുവദിക്െ,	സ്കൂളുെളിൽ	
അറബി	 പഠനത്ിനായുള്ള	 സമയത്ിൽ	 വർധനവപ്	 വരു
ത്തുെ,	 	മുസ്ീം	വിദ്യാഭ്യാസം	സാർവത്ിെമാക്െ,	ആവശ്യ
കമങ്ിൽ	 സമ്ന്നരായ	 മുസ്ീങ്ളിൽനിന്നപ്	 വിദ്യാഭ്യാസ	
കസസപ്	പിരിക്െ	തുടങ്ിയ	ൊര്യങ്ൾ	ഈ	നിഡവദനത്ിൽ	
ഉൾകക്ാള്ളിച്ിരുന്നു4.	

തിരുവിതാംകൂറികല	മുസ്ീം	സമുദായത്ികറെ	വിദ്യാഭ്യാസ	
പുഡരാഗതിക്ായി	തഡറെതായ	ചില	നിർഡദശങ്ൾ	അഡദേഹം	
പ്രജാസഭയിൽ	അവതരിപ്ിക്െയുണ്ായി.	അതിൽ	പലേിെപ്	
സർവീസിൽ	ഡയാഗ്യരായ	മുസ്ീങ്കള	ഉൾകക്ാള്ളിക്െ;	തി
രുവനന്തപുരത്പ്	മുസ്ീം	വിദ്യാർഥിെൾക്ഡവണ്ി	ഡഹാസ്റൽ	
സ്ാപിക്െഡയാ	 ഡഹാസ്റൽ	 ഗ്രാറെപ്	 അനുവദിക്െഡയാ	
കചയ്യുെ5;	അറബിഡയാ	ഉറുദുഡവാ	ഹിന്ദുസ്ാനിഡയാ	വശമുള്ള	
മുസ്ീം	സമുദായംഗകത്	തിരുവിതാംകൂർ	പാഠപുസ്െക്മ്മിറ്റി
യിൽ	ഉൾകക്ാള്ളിക്െ;	ഗവൺകമറെപ്	സ്കൂളുെളിൽ	ലഭിക്ന്ന
തുഡപാലള്ള	സൗജന്യ	നിരക്ികല	വിദ്യാഭ്യാസം	 മുസ്ീം	വി
ദ്യാർഥിെൾക്പ്	 ഗ്രാറെപ്-ഇൻ-എയപ്��പ്	 സ്കൂളുെളിലം	
സാധ്യമാക്െ,	മുഹമ്മദൻ	സ്കൂളുെളിൽ	അറബി	മുൻഷിമാകര	
നിയമിക്ന്നതിനായി	കപാതുപരീക്	നടപ്ിലാക്െ;	മുസ്ീം	
ആഡഘാഷങ്ളുമായി	 ബന്ധകപ്ട്	 ദിവസങ്ൾ	 തിരുവിതാം
കൂർ	അൽമനാക്ിൽ	 ഉൾകക്ാള്ളിക്െ	 തുടങ്ിയ	ആവശ്യ
ങ്ൾ	അഡദേഹത്ിഡറെതായി	പ്രജാസഭയിൽ	അവതരിപ്ിക്
െയുണ്ായി6.	 	പ്രഡദശകത്	മുസ്ീം	 വിദ്യാഭ്യാസ	പുഡരാഗതി	
സാധ്യമാക്ന്നതിനായി,	 1924	 -	 ൽ	ആലപ്പുഴയികല	 മുഹമ്മ
ദൻ	സപ്	കപഷ്യൽ	സ്കൂളിൽ	ഒരു	പുതിയ	കെട്ിടം	നിർമിക്ന്ന
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തിനായി		ആലപ്പുഴ	ഡെന്ദ്രീെരിച്പ്	ആരംഭിച്ചു	പ്രവർത്ിക്ന്ന	
നഡവാത്ാന	സഭയായ	ലജപ്	നത്തുൽ	മുഹമ്മദിയ	അഡസാസി
ഡയാഷൻ,	സ്രൂപിച്	പണമായ 1300	രൂപ	കസക്ട്റി	എന്ന	
നിലയിൽ	അഡദേഹം	 	തിരുവിതാംകൂർ	സർക്ാരിഡലക്പ്	 ഭര
ഡമൽപ്ിച്ചു7.

ആധുനിെ	വിദ്യാഭ്യാസംകൊഡണ്	മുസ്ീം	സമുദായത്ിൽ	
മൂടിെിടക്ന്ന	അന്ധൊരകത്	തുടച്ചു	നീക്ാൻ	സാധിക്െയു
ള്ളൂകവന്ന	തിരിച്റിവാണപ്	ദീർഘദർശിയായ	മുഹമ്മദപ്	വക്ീ
ലികന	ഇക്ാലത്പ്	കൂടുതൽ	ഇടകപടലെൾ	നടത്ാൻ	ഡപ്രരി
പ്ിച്തപ്.		തുടർന്നപ്	ആലപ്പുഴ	മുഹമ്മദൻ	സപ്	കപഷ്യൽ	സ്കൂളികറെ	
ഉന്നമനത്ിനായി	 അഡദേഹം	 വിദ്യാഭ്യാസ	 �യറക്ടറുമായി	
നിരന്തരം	െത്ിടപാടുെൾനടത്തുെയുംകചയ്തു.	1924	കഫബ്രുവ
രി	13 -	നപ്	ആലപ്പുഴ	മുഹമ്മദൻ	സ്കൂളിൽ	നാലാംഡഫാറം	ആരം
ഭിക്ന്നതിനായി	ലജപ്	നത്തുൽ	മുഹമ്മദിയ	അഡസാസിഡയഷ
കറെ	 ഡപരിൽ	 	 കസക്ട്റിയായിരുന്ന	 പി.എസപ്	 മുഹമ്മദപ്	
ഒപ്പുവച്	ഒരു	നിഡവദനം	സർക്ാരിനു	സമർപ്ിക്െയുംകചയ്തു.		
തൽഫലമായി	അടുത്	അക്ാദമിെ	വർഷം	(1924-25)	മുതൽ	
മുഹമ്മദൻ	സപ്	കപഷ്യൽ	സ്കൂളിൽ	നാലാം	ഡഫാറവം	(8-ാം	ക്ാസപ്)	
സയൻസപ്	വിഭാഗവം	ആരംഭിക്വാൻ	സർക്ാർ	തീരുമാനിച്ചു8.	

മുസ്ീങ്ളുകട	 ഉന്നത	 വിദ്യാഭ്യാസ	 ൊര്യത്ിൽ	 പുഡരാഗ
തിൊംഷിച്ിരുന്ന	തിരുവിതാംകൂർ	സർക്ാർ	പി.എസപ്.	മുഹ
മ്മദികറെയും	ലജപ്	നത്തുൽ	മുഹമ്മദിയയുകടയും	 	പ്രമുഖ	മുസ്ീം	
സാമാജിെരുകടയും	അഭ്യർഥനമാനിച്ചുകൊണ്പ്	തിരുവനന്തപു
രത്തു	വന്നുനിന്നപ്	വിദ്യാഭ്യാസംകചയ്യുന്ന	മുസ്ീം	വിദ്യാർഥിെളു
കട	താമസത്ിനായി	വഴുതക്ാടപ്	ഒരു	മുസ്ീം	ഡഹാസ്റൽ		സർ
ക്ാർ	അനുവദിച്ചു	നൽെി.		അതികറെ	പ്രവർത്നം	ഭംഗിയായി	
നടത്തുന്നതിനായി	300	രൂപ	ഗ്രാറൊയും	അനുവദിച്ചു9.	മാത്മ
ല്ല,	 ശ്രീമൂലം	 പ്രജാസഭാംഗമായിരുന്ന	 മുഹമ്മദപ്	 വക്ീലികന	
മുസ്ീം	ഡഹാസ്റലികറെ	വാർ�നായും	നിയമിച്ചു10.

മനുഷ്യഡനേഹത്ിലം	 സഡഹാദര്യത്ിലം	 ജാതിമതവ്യ
ത്യാസങ്ളില്ലാകയന്നും	 എല്ലാവിഭാഗം	 ആളുെളും	 വിദ്യാ
ഭ്യാസ	ൊര്യത്ിൽ	ഉയർന്നുവരണകമന്നാഗ്രഹിച്	വ്യക്ികൂടി
യായിരുന്നു	 അഡദേഹം.	 	 ആലപ്പുഴ	 മുഹമ്മദൻ	 സപ്	കപഷ്യൽ	
സ്കൂൾ	എല്ലാ	വിഭാഗം	വിദ്യാർഥിെൾക്ം	പ്രഡവശനം	നൽെ
ണകമന്ന	ആവശ്യം	ഉയർന്നുവന്നഡപ്ാൾ	അതികന	സ്ാഗതം	
കചയ്തപ്	 അഡദേഹത്ികറെ	 ഡനതൃത്ത്ിൽ	 അനുകൂലമാകയാരു	
നിഡവദനം	സർക്ാരിനു	സമർപ്ിച്ചു.		1929	കമയപ്	19	-	നപ്	ആല
പ്പുഴ	 മുഹമ്മദൻ	 സപ്	കപഷ്യൽ	 സ്കൂളികറെ	 പ്രവർത്നങ്ളിൽ	
താൽപ്ര്യം	ൊണിച്ിരുന്ന	ലജപ്	നത്തുൽ	മുഹമ്മദിയ	അഡസാ
സിഡയഷൻ	പാസാക്ി,	അന്നകത്	കസക്ട്റി	പി.എസപ്.	 മു
ഹമ്മദപ്	വക്ീൽ	ഒപ്പുവച്	ഒരു	പ്രഡമയം	സർക്ാരിനു	കൊടുത്തു.			
ആ	 പ്രഡമയത്ിൽ	 	 പ്രധാനമായും	 ഉൾകക്ാണ്ിരുന്നതപ്	 	 -			
മദ്രാസപ്	 സംസ്ാനത്ികല	 മുസ്ീം	 സപ്	കപഷ്യൽ	 സ്കൂളുെൾ	
ഡപാകല	ആലപ്പുഴ	മുഹമ്മദൻ	സപ്	കപഷ്യൽ	സ്കൂളിലം	മറ്റു	സമുദാ
യാംഗങ്ൾക്പ്	 പഠനാവസരം	 നൽകുന്നതിൽ	 എതിര്പ്ില്ലാ
കയങ്ിലം	 അതിനുനൽെിയിരിക്ന്ന	പ്രഡത്യെ	 പദവിയായ	
'മുഹമ്മദൻ	സപ്	കപഷ്യൽ	ഹയർഡഗ്ര�പ്	 കസക്ന്�റി	 സ്കൂൾ'	
എന്നതിൽ	 മാറ്റമുണ്ാൊൻ	 പാടില്ല;	 വിദ്യാർഥി	 പ്രഡവശന
ത്ിൽ	മുസ്ീം	പ്രാതിനിധ്യം	കുറയ്കാൻ	പാടില്ല;	അറബി	ഭാഷാ	
പഠനൊര്യത്ിൽ	നിയമപ്രൊരം	കൊണ്ടുവന്ന	രീതിെളിൽ	
മാറ്റം	വരുത്തുവാൻ	പാടില്ല11.		ലജപ്	നത്തുൽ	മുഹമ്മദിയ	സമർ
പ്ിച്	ഈ	പ്രഡമയകത്	ഭരണാധിൊരിെൾ	മുഖവിലകക്ടുത്തു	
കൊണ്പ്	 1931-32	അധ്യയനവർഷത്ിൽ	ആലപ്പുഴ	 മുഹമ്മൻ	

സപ്	കപഷ്യൽ	 സ്കൂളിൽ	 എല്ലാവിഭാഗം	 വിദ്യാർഥിെൾക്ം							
പ്രഡവശനം	അനുവദിച്പ്	ഉത്രവ	പുറകപ്ടുവിച്ചു12.	ഒരു	സപ്	കപ
ഷ്യൽ	സ്കൂൾ	പദവിയിൽനിന്നും	കപാതുവിഭാഗത്ിഡലക്പ്	പരി
വർത്നകപ്ടുഡമ്ാൾ	 വന്നുഡചാരാ	 നിടയുള്ള	 സർക്ാർ	
സാമ്ത്ിെ	സഹായങ്ളും	ഈ	പരിശ്രമത്ികറെ	പിന്നില
കണ്ന്നപ്	പറയാകത	പറഡയണ്ി	വരും.	

തിരുവിതാംകൂറികല	 സ്തീ	 വിദ്യാഭ്യാസൊര്യത്ിലം	
അഡദേഹം	പ്രഡത്യെം	താൽപ്ര്യം	ൊണിച്ിരുന്നു.		1932	-	കല	
തിരുവിതാംകൂർ	 കലജിഡസ്റ്റീവപ്	 ൌൺസിലികറെ	 രണ്ാം			
കസക്നിൽ	കപൺകുട്ിെളുകട	ഡൊകളജികല	ഫീസപ്	വർധന
വികനതികര	 പ്രജാസഭാ	 കമമ്റായിരുന്ന	 (ജസ്റിസപ്)	അന്നാ
ചാണ്ി	കൊണ്ടുവന്ന	ഉപഡക്പകത്	അനുകൂലിച്പ്	പി.എസപ്.	
മുഹമ്മദപ്	 സംസാരിച്ചു:	 'ഡൊകളജപ്	 വിദ്യാഭ്യാസം	 പുരുഷകന
ഡപാകലതകന്ന	 സ്തീെൾക്ം	 ആവശ്യമുള്ളതു	 തകന്നയാണപ്.	
സ്തീ-പുരുഷന്മാരിൽ	 ഒരു	 കൂട്ർ	 ഉല്ക്ർഷത്ിലം	 മകറ്റാരു	
കൂട്ർ	അപെർഷതയിലം	ഡപാെത്ക്വണ്മുള്ള	സാഹചര്യം	

ഒരിക്ലം	ഉണ്ാക്ികക്ാടുക്വാൻ	പാടുള്ളതല്ല.	 	അതുകൊ
ണ്പ്	 പുരുഷകനഡപ്ാകലതകന്ന	 വിദ്യാഭ്യാസത്ിൽ	 ഉയർന്നു	
വരുവാനുള്ള	സൗെര്യം	സ്തീെൾക്ം	കൊടുഡക്ണ്താണപ്.		പു
രുഷന്മാർ	കുകറ	മുൻകൂട്ിത്കന്ന	വിദ്യാഭ്യാസത്ിൽ	ഉയർന്ന	
നിലയികലത്ിയതുകൊണ്ടും	ൊഡലാചിതമായ	ചില	ഉഡദ്യാഗ
ങ്ൾ	 അവർക്ള്ളതുകൊണ്ടും	 വിദ്യാഭ്യാസ	 വിഷയത്ിൽ	
കൂടുതൽ	സൗജന്യം	സ്തീെൾക്	കചയ്തു	കൊടുക്ണകമന്നാണപ്	
അഭിപ്രായം'13.	 1938	 -	 ൽ	 തിരുവിതാംകൂറികല	 ആദ്യകത്	
മുസ്ീം	 വനിതാ	 ബിരുദധാരിയായ	 ആലപ്പുഴക്ാരി	 ബി.	
ഐഷാമ്മയ്കപ്	 	 മദ്രാസപ്	പ്രസി�ൻസി	 ഡൊകളജിൽ	എം.എ.	
ഡബാട്ണി	 സയൻസിൽ	 ഉപരിപഠനത്ിനായി	 പ്രഡത്യെ	
ഡസ്ാളർഷിപ്ായ,	 പഠനൊലയളവിൽ	 പ്രതിമാസം	 50	
രൂപവീതം	സർക്ാരിൽനിന്നു	വാങ്ി	നൽകുന്നതിൽ	സഹാ
യിച്	വ്യക്ിയും	പി.	എസപ്.	മുഹമ്മദായിരുന്നു.		മാത്മല്ല,	പഠ
നാനന്തരം	ബിരുദധാരിയായ	ആദ്യ	മുസ്ീം	വനിതകയന്ന	നി
ലയ്കപ്	 തിരുവനന്തപുരകത്	 രാജെീയ	 വനിതാഡൊകളജിൽ	
ഒഴിവവരുന്ന	അധ്യാപെസ്ാനഡത്ക്പ്	നിയമനം	നൽെണ
കമന്ന	അഡപക്യുമായി	 ദിവാനായിരുന്ന	സർ	സി.പി.	 രാമ
സ്ാമി	അയ്യകര	തഡന്നാകടാപ്ം	തിരുവനന്തപുരത്പ്	ഭക്ിവി
ലാസത്ിൽ	 വന്നുൊണുന്നതിനപ്	 ഡവണ്ടുന്ന	 സഹായം	
കചയ്തതും	 നിഡവദനം	 നൽൊൻ	 സഹായിച്തും	 മുഹമ്മദപ്	

1933 - ൽ തിരുവിതാുംകൂർ സർ
കോർ നിയമിച് വി. സുബ്ബയ്യർ 
ന്ചയർമാനായ പബ്ികക് സർവീസക് 
റിക്രൂട്ടക് ന്മറെക് കമ്മിറ്റിയിന്ലാരു 
അുംഗമായിത്ീർന്ന മുഹമ്മേക് 
വകേീൽ പിന്നാകേ സുംവരണ 
കാര്യത്ിൽ യാന്താരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്കും 
തയാറാകാത് അുംഗമായി   
പ്രവർത്ിച്ചു.
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സാഹിബപ്	ആയിരുന്നു.			എന്നാൽ	അധ്യാപന	ഡമഖലയികല	
പരിചയത്ികറെ	അഭാവത്ിൽ	 ഡനരിട്പ്	 രാജെീയ	 വനിതാ	
െലാലയത്ിൽ	 നിയമനംനൽൊൻ	 െഴിഞ്ഞില്ല.	 	 പെരം	
ഡഗൾസപ്	 സ്കൂളിൽ	 അധ്യാപിെയായി	 നിയമിക്വാനാണപ്	
ഉത്രവണ്ായതപ്	14.	

തിരുവിതാംകൂർ	 നിയമസഭെളിൽ	അഡദേഹത്ികറെ	സമ
ൊലിെരിൽ	 പലരും	 അധഃകൃതപരിഷ്കരണത്ിനായി	 പ്രയ
തപ്	നിച്	കുമാരനാശാൻ,	അയ്യങ്ാളി,	കപായ്കയിൽ	ഡയാഹന്നാ
ന്,	 െണ്ൻ	 കുമാരൻ,	 നാരായണൻ,	 രാമൻ	
തുടങ്ിയവരായിരുന്നു.	 അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ൾ	 പലഡപ്ാ
ഴും	ഉയർന്നുവന്നിട്ടുകണ്ങ്ിലം	അധഃകൃത-പിഡന്നാക്ക്ാരുകട	
ഉന്നമനത്ിനും	ആവശ്യങ്ൾ	ഡനടികയടുക്ന്നതിനുംഡവണ്ി	
ഉറച്	 ശബ്ദമായി	 പി.എസപ്.	 മുഹമ്മദും	 ഇവഡരാകടാപ്ം	 നില
കൊണ്ിരുന്നു.	 അധഃകൃത	 വിദ്യാർഥിെളിൽനിന്നപ്	 ഫീസപ്	
ഈടാക്ണകമന്ന	റീരേീഞ്ചുകമറെപ്	െമ്മിറ്റിക്ാരുകട	ശുപാർശ	
ഗവകമെറെപ്	അംഗീെരിക്ന്നതികനതിഡര	ഡജാൺ	ഡജാസഫപ്	

കൊണ്ടുവന്ന	ഉപഡക്പകത്	പി.എസപ്.	മുഹമ്മദും	അനുകൂലി
ച്ചു	സംസാരിച്ചു15.	

1933	-	ൽ	തിരുവിതാംകൂർ	സർക്ാർ	നിയമിച്	വി.	സുബ്ബയ്യർ	
കചയര്മാനായ	 പലേിെപ്	 സർവീസപ്	 റിക്രൂട്പ്	കമറെപ്	 െമ്മിറ്റിയി
കലാരു	 അംഗമായിത്ീർന്ന	 മുഹമ്മദപ്	 വക്ീൽ	 പിന്നാക്	
സംവരണ	 ൊര്യത്ിൽ	 യാകതാരു	 വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും	 തയാറാൊ
ത്	 അംഗമായി	 	 പ്രവർത്ിച്ചു16.	 പിന്നാക്	 വിഭാഗങ്ളുകട	
അവൊശങ്ൾക്ഡവണ്ി	 തിരുവിതാംകൂർ	 ചരിത്ത്ികല	
ഐതിഹാസിെ	 സമരമായ	 നിവർത്ന	 പ്രഡക്ാഭത്ികറെ	
ൊലഘട്ത്ിൽ	 അവശവിഭാഗങ്ളുകട	 പ്രാതിനിധ്യം	 ജന
സംഖ്യാനുപാതിെമായി	 നിയമസഭയിലം	 ഉഡദ്യാഗങ്ളിലം	
വിദ്യാഭ്യാസത്ിലം	 ഉണ്ായിരിക്ണകമന്ന	ആവശ്യം	 നില
നിൽക്ന്ന	ഡവളയിൽ	ഈ	െമ്മിറ്റിയുകട	പ്രവർത്നങ്ൾക്പ്	
പ്രഡത്യെ	മാനമുണ്ായിരുന്നു.	ഈ	സമിതി	12	കസക്നുെളി
ലായി	37	മീറ്റിങ്ങുെൾ	കൂടി.	കൊച്ി,	മദ്രാസപ്,	ഡ്മസൂർ	എന്നി
വിടങ്ളികലഡപ്ാകല	 ജനസംഖ്യാനുപാതിെമായി	 തിരുവി
താംകൂറിലം	 നിയമനം	 നടത്ാകമന്നപ്	 തീരുമാനകമടുത്തു.		
എന്നാൽ	ഇതുപ്രൊരം	ഡയാഗ്യതയുള്ള	ലഭ്യമായവർ	തമ്മിലാ
യിരിക്ം	ഉഡദ്യാഗത്ിനായുള്ള	മത്സരം	നടക്െ.		അതുകൊ
ണ്പ്	ഈ	െമ്മിറ്റി	സാക്രത	മാനദണ്ഡമാക്ണകമന്നപ്	പരിഗ
ണനയിഡലകക്ത്ി.	 	 മാത്മല്ല,	 ഉയർന്ന	 തസ്ിെെളിൽ	

ഇംഗ്ലീഷപ്	ഭാഷാജ്ാനം	പരിഗണിക്ണകമന്നുംവന്നു.		ഇതപ്	
മുസ്ീങ്ളുകട	പ്രാതിനിധ്യകത്	കൂടുതലായി	ബാധിക്കമന്നു
െണ്	അഡദേഹം	ഇതികന	എതിർത്തു.	 	ൊരണം	അന്നകത്	
മുസ്ീങ്ളിൽ	 ഇംഗ്ലീഷപ്	 സാക്രത	 2% മാത്മായിരുന്നു.		
എന്നാൽ	ജനസംഖ്യ	3.5	ലക്വം	അതായതപ്	തിരുവിതാംകൂർ	
ജനസംഖ്യയുകട 7%	 വം;	 തന്മൂലം	 െമ്മിറ്റി	 തീരുമാനത്ിൽ	
മാറ്റം	വരുത്തുെയും	നിയമനങ്ളിൽ	മൂന്നു	പ്രധാന	മതവിഭാഗ
ങ്ൾക്ം	 	ആനുപാതിെ	നിയമനങ്ളാൊകമന്നപ്	നിർഡദശി
ച്ചു.		അതനുസരിച്പ്	ഹിന്ദുക്ൾ	-	18,	ക്ിസ്്യാനിെൾ	-	9,	മുസ്ീ
ങ്ൾ	 -2	എന്നിങ്കന	തിരിച്ചു.	 	ഇതും	മുസ്ീങ്ൾക്പ്	ഗുണം	
കചയ്യില്ലാകയന്നപ്	പി.എസപ്.	മുഹമ്മദപ്	വാദിച്ചു.		തുടർന്നപ്	മതവി
ഭാഗങ്കള	 കമാത്ത്ിൽ	 വർഗീെരിക്ാൻ	 തീരുമാനിച്ചു.		
ഇതിനായി	അവരുകട	ജനസംഖ്യ,	സാക്രത,	 കപാതുവായ	
പുഡരാഗതി	 എന്നിവഡയാകടാപ്ം	 അവർ	 തിരുവിതാംകൂറിൽ	
എത്മാത്ം	 ഉപെരിക്കപ്ടുന്നവരാകണന്നും	 പരിഡശാധിച്പ്	
നിയമനങ്ൾ	നടത്ാൻ	തീരുമാനിച്ചു.		അങ്കന	ഹിന്ദുക്കള 
7 വിഭാഗമായും17 ക്ിസ്്യാനിെകള	6	വിഭാഗമായും18	മുസ്ീങ്കള	
ഒറ്റയ്ക്കും	പരിഗണിച്ചു.		അഡതാകടാപ്ം	മുമ്പ്	പ്രഖ്യാപിച്	18:9:2	
അനുപാതം	ഇരട്ിയാക്ി	ഓഡരാ	വിഭാഗത്ിനും	അനുവദിച്ചു	
നിയമനങ്ൾ	നടത്ാകമന്നും	അംഗീെരിച്പ്	റിഡപ്ാർട്ടു	സമർ
പ്ിച്ചു.		മുസ്ീങ്കള	ഒറ്റവിഭാഗമാക്ി	അനുപാതം	കുറച്തികന	
പി.എസപ്.	മുഹമ്മദപ്	ശക്മായ	ഭാഷയിൽ	വിഡയാജനക്റിപ്പ്	
തയാറാക്ി	റിഡപ്ാർട്ിൽ	ഉൾകക്ാള്ളിക്െയുംകചയ്തു19.	

ഇത്രത്ിൽ	 ഒരുൊലത്പ്	 തിരുവിതാംകൂറികല	 മുസ്ീം	
സമുദായകത്	വിദ്യാഭ്യാസത്ിൽ	 മുഡന്നാട്പ്	 നയിക്ന്നതിൽ		
െരുതഡലാകട	 പ്രവർത്ിച്	 വ്യക്ിയായിരുന്നു	 മുഹമ്മദപ്	
വക്ീൽ.	തിരുവിതാംകൂറികല	മുസ്ീങ്കള	പ്രഡത്യെിച്ചും	ഡെര
ളത്ിലാെമാനമുള്ളവർക്പ്	പ്രതീക്യുമായി,	മുസ്ീം	സമുദായ
കത്	വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ	വരുണ	പ്രൊശത്ിഡലക്പ്	പിടിച്ചു
നിർത്ി	മടങ്ിയ	വക്ം	മൗലവിയുകട	പാത	പിന്തുടർന്നപ്	ആ	
സമുദായകത്	അർക്	പ്രൊശത്ിഡലക്	നയിച്	 വ്യക്ിെ
ളിൽ	 പ്രമുഖനായിരുന്നു	 അഡദേഹം.	 പൗഡരാഹിത്യത്ിൽ	
ഊന്നിനിന്ന	വ്യക്ിെൾ	വളർത്ികക്ാണ്ടുവന്ന	ജാതി	കൂട്ാ
യ്മെൾ	മാത്മാണപ്	ഡെരളത്ിൽ	നഡവാത്ാനം	സാധ്യമാക്ി
യകതന്ന	ചിന്ത	പിന്തുടരുെയും	അതിനു	ബലം	നൽൊനായി	
ചർവിത	ചർവണംഡപാകല	ഡ്വജ്ാനിെ	സാഹിത്യങ്ൾ	
നിർമിച്ചുവിടുെയും	 കചയ്തുവന്ന	 സാഹചര്യങ്ളിൽ	 കചറുതും	
വലതുമായ	ഇടകപടലെളിലൂകട	സാമൂഹിെ	പുഡരാഗതിയ്കപ്	നി
ദാനമായിട്ടും	എന്തുകൊഡണ്ാ	വിസ്രിക്കപ്ട്ടുഡപായ	ഒരു	വ്യ
ക്ിത്മാണപ്	പി.എസപ്.	മുഹമ്മദപ്.	

േഫേൻസ്റ്:
1.		 ശ്രീമൂലം	പ്രജാസഭയുകട	16-ാം	ൌൺസിൽ	(1920),	19-ാം	

ൌൺസിൽ	(1923),	20-ാം	ൌൺസിൽ	(1924),		എന്നിവ
യിൽ	മുസ്ീം	സമുദായത്ിൽനിന്നപ്	നാമനിർഡദശം	കചയ്യ
കപ്ട്	അംഗം;	23-ാം	ൌൺസിലിൽ	(1927)	ആലപ്പുഴയിൽ
നിന്നപ്	തിരകഞ്ഞടുക്കപ്ട്	അംഗം;	1922-ൽ	തിരുവിതാം	
കൂര്	 കലജിഡസ്റ്റീവപ്	 ൌൺസിൽ	 രൂപംകൊണ്ഡശഷം	
അതികറെ	 3-ാം	 ൌൺസിൽ	 (1928-31), 4-ാം	 ൌൺസിൽ	
(1931-32)	 എന്നിവയിൽ	 അംഗമായി;	 കറഗുഡലഷൻ	 	 II 
പ്രൊരം		നിലവിൽ	വന്ന	തിരുവിതാംകൂർ	ശ്രീമൂലം	അസം
ലേിയുകട	 3-ാം	ൌൺസിലിൽ	 (1944-47)	നാമനിർഡദശം	
കചയ്യകപ്ട്	അംഗമായി.	 1948	 -	ൽ	തിരുവിതാംകൂർ	 ജന

ആധുനിക വിേ്യാഭ്യാസുംന്കാക്ണ് 
മുസീും സമുോയത്ിൽ 
മൂടികിടക്ന്ന അന്ധകാരന്ത് 
തുടച്ചു നീകോൻ സാധിക്കയള്ളൂ
ന്വന്ന തിരിച്റിവാണക് േീർഘേർശി
യായ മുഹമ്മേക് വകേീലിന്ന 
ഇകോലത്ക് കൂടുതൽ ഇടന്പടലു
കൾ നടത്ാൻ ക്പ്രരിപെിച്തക്. 
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പ്രാതിനിധ്യ	സഭയിഡലക്നടന്ന	തിരകഞ്ഞടുപ്ിൽ	മൂവാറ്റു
പുഴ	 ഒന്നിൽ	 നിന്നപ്	 (മുസ്ീം	 സംവരണം)	 സഭയിഡലക്പ്	
തിരകഞ്ഞടുക്കപ്ട്ടു.		

2.	 തിരുവിതാംകൂർ	 ശ്രീമൂലം	 പ്രജാസഭ	 കപ്രാസീ�ിങപ്സപ്,	
16-ാം	കസക്ൻ	(1920),	ഗവ:	പ്രസപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	1920,	
പുറം	90,	91.

3.	 ഫയൽ	 നം.	 383,	ബണ്ിൽ	 നം.117,	 1920,	 വിദ്യാഭ്യാസം,	
ഡെരള	ഡസ്ററ്റപ്	ആർഡ്ക്വപ്	സപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	പുറം	2.

4.		 ഡമൽസൂചന
5.	 	തിരുവിതാംകൂറികല	ആദ്യകത്	മുസ്ീം	ഡഹാസ്റൽ	ആദം

ഡസട്ികനകപ്ാലള്ള	ചില	നിയമസഭാംഗങ്ളുകട	ശ്രമഫല
മായി	 തിരുവനന്തപുരത്പ്	 കുന്നുകുഴിയിൽ	 പ്രവർത്ിച്ി	
രുന്നു.	 	അവികട	വന്നു	 	താമസിച്പ്	തിരുവനന്തപുരകത്	
മഹാരാജാസപ്	 ഡൊകളജിൽ	 ഉന്നത	വിദ്യാഭ്യാസം	 കചയ്ത	
കൊടുങ്ല്ലൂർ	സ്ഡദശിയും	ഡെരള	നിയമസഭയുകട	രണ്ാം	
സ്ീക്റുമായിരുന്ന	കെ.എം.	സീതി	സാഹിബപ്	തകറെ	സ്ര
ണെളിൽ	സൂചിപ്ിക്ന്നുണ്പ്.	

6.		 തിരുവിതാംകൂർ	 ശ്രീമൂലം	 പ്രജാസഭ	 കപ്രാസീ�ിങപ്സപ്,			
16	-ാം	കസഷൻ	(1920)	ഗവ:	പ്രസപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	1920,	
പുറം	112,113.

7.	ഫയൽ	നം.	596,	ബണ്ിൽ	നം.127,	1924	ജൂൺ	21,	വിദ്യാ
ഭ്യാസം,	ഡെരള	ഡസ്ററ്റപ്	ആർഡ്ക്വപ്	സപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	
പുറം	2.

8.		 ഡമൽ	സൂചന,	പുറം	4.
9.		 തിരുവിതാംകൂർ	സർക്ാർ	ആരംഭിച്	 ജാതിഹിന്ദു	 ഡഹാ

സ്റൽ	 (പിന്നീടപ്	 മഹാരാജാസപ്	 ഡഹാസ്റൽ),	 അധഃകൃത	
ഡഹാസ്റൽ,	കൂടാകത	ഡ്വ.എം.സി.എ.	ഡഹാസ്റൽ	എന്നിവ
യ്കപ്	ഗ്രാറെപ്	നൽെി	ഡപ്രാത്സാഹിപ്ിച്ിരുന്നു.	

10.		ഫയൽ	നം.	233,	ബണ്ിൽ	നം.	147,1930	മാർച്പ്	21,	വിദ്യാഭ്യാ
സം,	 ഡെരളഡസ്ററ്റപ്	 ആർഡ്ക്വപ്	സപ്,	 തിരുവനന്തപുരം,	
പുറം	4.

11.		ഫയൽ	നം.	411,	ബണ്ിൽ	നം.	157,	1931,	വിദ്യാഭ്യാസം,	ഡെ
രളഡസ്ററ്റപ്	ആർഡ്ക്വപ്	സപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	പുറം	5.

12.		ഡമൽസൂചന

13.		തിരുവിതാംകൂർ	 കലജിഡസ്റ്റീവപ്	 ൌൺസിൽ	 കപ്രാസീ
�ിങപ്സപ്,	1932	ഗവണ്കമറെപ്	പ്രസപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	പുറം	
1092.

14.	 	ഫയൽ	നം.	1282,	ബണ്ിൽ	നം.	225,	1939,	വിദ്യാഭ്യാസം,		
ഡെരളഡസ്ററ്റപ്	ആർഡ്ക്വപ്	സപ്,	തിരുവനന്തപുരം,	പുറം	23.

15.		സൂചന	13,	പുറം	1095.
16.	 1932	ജനുവരി	 15-നപ്	അധ്യക്നായി	പലേിെപ്	സർവീസപ്	

റിക്രൂട്പ്	കമറെപ്	 െമ്മിറ്റി	 നിലവിൽ	 വന്നുകവങ്ിലം	അഡദേഹ
ത്ികറെ	ആെസ്ിെ	മരണകത്	തുടർന്നപ്	റാവ	സാഹിബപ്	
കവങ്ിട്രാമൻ	അധ്യക്നായി.		എന്നാൽ	അഡദേഹം	രാജി
വകച്ാഴിഞ്ഞതിനാൽ	വി.	സുബ്ബയ്യകര	അധ്യക്നാക്െ
യായിരുന്നു.		പി.എസപ്.	മുഹമ്മദികന	കൂടാകതയുള്ള	മറ്റംഗ
ങ്ൾ:	കജ.എസപ്.	കവകസ്റർ�യല്	(ചീഫപ്	എൻജിനീയർ),	
ഇ.ജി.	മെപ്	ആൽഫിൻ	(വിദ്യാഭ്യാസ	�യറക്ടർ),	എൻ.	
കുഞ്ഞന്പിള്ള	 (ആദായനികുതി	 -	 ഭൂനികുതി	 െമ്മീഷ
ണർ)	 സി.ഒ.	 മാധവൻ	 (എെപ്	ഡ്സസപ്	 െമ്മീഷണർ)	
മിസിസ്പ്.�ി.എച്പ്.	വാറ്റപ്	സപ്	(മഹാരാജാസപ്	വനിതാഡൊ
കളജപ്	പ്രിൻസിപ്ാൾ	-	മിസിസ്പ്	വാറ്റപ്	സപ്	രാജിവച്ഡപ്ാൾ	
പെരം	 അഡത	 ഡൊകളജികല	 ഡബാട്ണി	 കപ്രാഫസർ	
ഇ.കെ.	ജാനെികയ	അംഗമാക്ി),	എ.	താണുപിള്ള,	റാവ
ബഹദൂർ	എം.	 ഡഗാവിന്ദൻ,	 കെ.	 നാരായണ	 കപരുമാൾ	
നാടാർ,	 തരിയത്പ്	 കുഞ്ഞികതാമ്മൻ,	 റ്റി.എ.	 ഡതാമസപ്	
(റിട്.	തഹീൽ	ദാർ)

17.	ബ്ാഹ്മണർ	 (വിഡദശീയർ),	 നായർ,	 കവള്ളാളവിഭാഗം,	
ഈഴവർ,	െമ്മാളർ	 -	നാടാർ,	അധഃകൃതഹിന്ദുക്ൾ,	 മറ്റപ്	
ഹിന്ദുെൾ	എന്നിങ്കന	ഏഴു	വിഭാഗങ്ൾ.

18.	 ജാഡക്ാഡ്ബറ്റുെൾ,	മാർഡത്ാമ്മ	-	മറ്റപ്	സുറിയാനിെൾ,	
ഡറാമൻ	 െഡത്ാലിക്ർ	 -	 സിറിയൻ	 ആരാധന	 ക്മം,	
ഡറാമൻ	െഡത്ാലിക്ർ-	ലാറ്റിൻ	ആരാധനാ	ക്മം,	ആം
ഗ്ലീക്ൻ	 സഭക്ാർ,	 മറ്റപ്	 കപ്രാട്സ്റന്റുെൾ	 എന്നിങ്കന	
ആറു	വിഭാഗങ്ൾ.

19.	 തിരുവിതാംകൂർ	 പലേിെപ്	സർവീസപ്	 െമ്മിറ്റി	 റിഡപ്ാർട്പ്,	
തിരുവനന്തപുരം,	1934.	പുറം	40.

(സഖരിയ	റ്റി.	-9446854406)

പ�ര��ോണിന്രീയം
ഏ.ആർ.	രോജരോജവർേ
ഏ.ആറികറെ	ആദ്യ	ഡെരളപാണിനീയ	പതിപ്പ്	അതികറെ	ഡ്പതൃെമൂല്യം	
പരിഗണിച്ചുകൊണ്പ്	ഡെരള	ഭാഷാഇന്സ്റിറ്റയൂട്പ്	പുനഃപ്രസിദ്ീെരിക്ന്നു.	
ഈ	 പുസ്െത്ികറെ	 അനുബന്ധമായി	 പ്രശസ്	 ഭാഷാ	 പണ്ഡിതരായ	
ഡ�ാ.	 നടുവട്ം	 ഡഗാപാലകൃഷ്ണകറെയും	 ഡ�ാ.	 എന്.ആര്.	 ഡഗാപിനാഥ								
പിള്ളയുകടയും	രണ്പ്	പഠനങ്ളകൂടി	ഡചര്ത്ിരിക്ന്നു.	ഡെരളപാണിനി
യുകട	ദീപ്മായ	സ്രണയ്ക്കുമുന്നിലള്ള	സ്ാരെമാണപ്	ഈ	അപൂര്	വഗ്രന്ഥം.				

വില	₹	475
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പത്മനാഭസ്ാമിഡക്ത്ത്ിനു	 മുൻപിലള്ള	ൌതുെമണി
ക്പ്,	 പതികനട്ാംനൂറ്റാണ്ിൽ	 ഡെരളത്ിൽ	 സംഭവിച്	

സമയഗണനയികല	ഒരു	മാറ്റത്ികറെ	െഥകൂടി	പറയാനുണ്പ്.		
നാഴിെയും	വിനാഴിെയുമായി	സമയം	െണക്കൂട്ിയിരുന്ന	
തിരുവനന്തപുരത്തുൊകര	മണിക്കൂറായും	മിനിട്ായും	കസക്
റൊയും	സമയഗണന	നടത്ാൻ	പഠിപ്ിക്ന്നതിൽ	ഡമത്ൻ
മണിക്ം	പങ്കുണ്ായിരുന്നു.

താഡക്ാൽ	കൊടുത്ാൽ	തിരിയുന്ന	ഒരു	പല്ച്ക്ംകൊ
ണ്പ്	 മകറ്റാരുപല്ച്ക്കത്യും	 തിരിപ്ിക്ാൻ	 െഴിയുകമന്ന	
തത്മനുസരിച്പ്,	 തൂക്ിയിട്ിരിക്ന്ന	 ഭാരക്ട്ിെളുകട	 ഗതി
വിഗതിെളനുസരിച്പ്	 പ്രവർത്ിക്ന്നതായിരുന്നു	 മലയാള
ക്രയികല		പണ്കത്		നാഴിെമണിെൾ.	നാഴിെമണിെൾ	
അത്യപൂര്	വമായിരുന്ന	അക്ാലത്പ്,	സാധാരണക്ാർ	നിഴ
ലെളുകട	 നീളം	അളന്നായിരുന്നു	നാഴിെയും	 വിനാഴിെയും	
ഗണിച്ിരുന്നതപ്.	ഡക്ത്ങ്ളികല	പന്തീരടിപ്പൂജയുകട		സമയം	
ഗണിക്ാൻ	ശ്രീഡൊവിലെളുകട	ഡമൽക്കൂരെളില്	നിന്നപ്	നി
ലഡത്ക്വീഴുന്ന	നിഴലെളുകട	നീളം	അളന്നാൽ	മാത്ം	മതി
യായിരുന്നു.	പള്ളിെൾക്മുമ്ിൽ	പഴയൊലത്പ്	 	നാട്ിയി
രുന്ന	ഉയരമുള്ള	െരിങ്ൽക്രിശുെളുകട	നിഴലളന്നായിരുന്നു	

ചര്റിത്ം

പമത്ൻമണിയന്െ 
ചരിത്ര�ചനകൾ
പഡോ.എം.ജി.ശശിഭൂഷണ്

കുർബാനെൾക്ള്ള	സമയവം	െണക്കൂട്ിയിരുന്നതപ്.			ഒരു	
നാഴിെഡനരംകൊണ്പ്		സുഷിരപാത്ത്ിൽ	കവള്ളം	നിറയുന്ന	
നാഴിെവട്െളും	അക്ാലകത്	ആഢ്യഭവനങ്ളിൽ	ൊണാ
മായിരുന്നു.

നാഴിെയ്ക്കും	വിനാഴിെയ്ക്കും	പെരം	മണിക്കൂകറന്നും	മിനികട്ന്നും	
സമയകത്	 വിഭജിച്ിരുന്ന	 കൂട്കര	 ഡെരളീയർ	 ആദ്യമായി	
െണ്തപ്	ഡപാർട്ടുഗീസുൊരുകട		അവസാനനാളുെളിലായിരുന്നു.		
ഡപാക്റ്റുവാച്ചുെളും	വാൾഡക്ാക്െളും		അങ്കന	രാജകൊട്ാ
രങ്ളിലം	ഡ്വൊകത	പ്രഡവശിച്ചു.

�ച്ചുൊരുകട	വരഡവാകടയാണപ്	ൌതുെമണിെൾ	ഇവികട	
വ്യാപെമായതപ്.	 	 നൃത്ംകചയ്യുന്ന	 ആൾരൂപങ്ഡളാടുകൂടിയ	
ൌതുെമണിെളും	സംഗീതം	 ഡെൾപ്ിക്ന്ന	 മണിസൂത്ങ്ളും	
ൊണാൻ	അങ്കന	ഡെരളീയർക്ം	അവസരം	ലഭിച്ചു.		ഒരു	ദി
വസകത്	60	നാഴിെയായി	വിഭച്ിരുന്ന	ഡെരളീയർ	24		മിനിട്ടു
െൾ	കൂടുഡമ്ാൾ	ഒരു	നാഴിെയാകുകമന്നുകൂടി	തിരിച്റിയാൻ	തുട
ങ്ിയിരുന്നു.	 ഒരു	 ദിവസകമന്നാൽ	 24	 മണിക്കൂർ	 ഡചരുന്നതാ	
കണന്നും	 ഒരു	 മണിക്കൂറിനപ് 60	 മിനിട്പ്	 ഡവണകമന്നും	 അവര്	
പഠിച്ചു.

ഗ�ിയാൾ,	 ഡപാക്മണി,	 	 മണിസൂത്ം,	ഘടിൊയന്ത്രം											

പമത്ൻമണിയന്െ 
ചരിത്ര�ചനകൾ
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തുടങ്ിയ	നിരവധി	ഡപരുെളിലാണപ്,	പാശ്ാത്യരുകട	ൌതു
െമണിെൾ	അക്ാലത്പ്	അറിഞ്ഞിരുന്നതപ്.	 	ഇവയുകട	പ്ര
വർത്നങ്ൾക്	ഡമൽഡനാട്ം	വഹിക്ാൻ	മണിഡമസ്ിരിമാ
കര	തിരുവിതാംകൂർ	കൊട്ാരത്ിൽ	നിയമിച്ിരുന്നു.

നാട്ടുരാജാക്ന്മാരുമായുള്ള	 രാജ്യൊര്യങ്ൾ	 ഡരഖകപ്ടു
ത്തുഡമ്ാൾ	തീയതിക്ം	വർഷത്ിനും	പുറഡമ	മണിക്കൂറുെൾ	
കൂടി	 ഡരഖകപ്ടുത്തുന്നതപ്	 �ച്പ്	 ഈസ്റിന്ത്യാെമ്നിയികല	
ഉഡദ്യാഗസ്ന്മാർ		പതിവാക്ിയിരുന്നു.

(ഒന്നപ്)		1730 ഒെപ്	ഡടാബർ	28 ഡ്വെിട്പ്	4	മണിക്ായിരു
ന്നു	പപ്പുത്മ്ി	മാർത്ാണ്ഡവർമകയ	ൊണാൻ	നാഗർഡൊ
വിൽ	 കൊട്ാരത്ിൽ	 എത്ിയകതന്നും	 അതുെഴിഞ്ഞപ്	
ഡ്വൊകത		പപ്പുതമ്ി	കൊല്ലകപ്ട്തായും	�ച്ചു					കറഡക്ാ
ഡുെൾ	ഡരഖകപ്ടുത്ി.	

(രണ്പ്)  1732 മാർച്പ്	29-ാം	തീയതി	പുലർകച്	രണ്ടുമണി
യാണപ്	ഡദശിങ്നാടു	രാജാവം	കുടുംബവം	ൊയംകുളഡത്ക്പ്	
രക്കപ്ടാൻ	തിരകഞ്ഞടുത്കതന്നു	മകറ്റാരു	�ച്പ്	ഡരഖയിൽ	
ൊണാം.

(മൂന്നപ്)		1739	കഫബ്രുവരി	25-ാം	തീയതി	രാത്ി	എട്ടുമണി
യ്കാണപ്	ഡതങ്ാപ്ട്ണത്തുവച്പ്		സിഡലാണികല	�ച്ചുഗവർണർ	
വാൻ	ഇഡമാഫം	മാർത്ാണ്ഡവർമയും	തമ്മിലള്ള	കൂടിക്ാഴ്ചയ്ക്കു	
നിശ്യിക്കപ്ട്ിരുന്നകതന്നും	 എന്നാൽ	 	 ഒന്നര	 മണിക്കൂർ	
ഡ്വെിയാണപ്	 മാർത്ാണ്ഡവർമ	അവികട	എത്ിയകതന്നും	
ഇനികയാരു	ഡരഖയിൽ	ൊണാം.		കൊല്ലത്തുവച്ചുനടന്ന	നിർ
ണായെ	യുദ്ങ്ളികലാന്നിൽ	ഘടിൊയന്ത്രത്ികറെ	സഹാ
യഡത്ാകട	 സൂര്യഗ്രഹണം	 തിരിച്റിയുന്ന	 തിരുവിതാംകൂർ	
ഡ്സന്യകത്പ്റ്റി	 ശ്രീമാർത്ാണ്ഡമാഹാത്മ്യം	 െിളിപ്ാട്പ്	
പറയുന്നുണ്പ്.			തിരുവിതാംകൂർ	ഡ്സന്യത്ികല	പടത്ലവ
ന്മാരിൽ	 	 ഒരാളായ	 	�ികലഡനായി	ആയിരുന്നു	ഘടിൊയ
ന്ത്രം	 കൊണ്പ്	 യുദ്ത്ിനിടയിൽ	 സംഭവിച്	 സൂര്യഗ്രഹണം	
തിരിച്റിഞ്ഞതപ്.		ജർമൻവംശജനായ		ൊൾ	ഓഗസ്റപ്	�യൂവൻ
ഡഷാട്ടും	 �ച്ചുവംശജനായ	 ജാൻഡജക്ബ്ബപ്	 	 ക്ിഡ്സ്റപ്യഡ്ന	
ഡസഷനും		ഫ്രഞ്ചു	വംശജനായ	യൂഡസ്റഷ്യസപ്		�ികലഡനായി
യും	കൊല്ലത്ികനതിഡര	നടന്ന	യുദ്ങ്ളിൽ	തിരുവിതാംകൂ
റിനു	ഒപ്ം	ഉണ്ായിരുന്നു.		

കൊട്ാരത്ികല	ജീവനക്ാകര	പുതിയ	സമയക്മം	പരി
ചയകപ്ടുത്ാനായിരുന്നു	 പത്മനാഭപുരം	 കൊട്ാരത്ിൽ	
ൊർത്ിെതിരുനാൾ	രാമവർമ	പുതുതായി	ഡക്ാക്പ്	സ്ാപി
ച്തപ്.	�ച്ചുൊർ	സമ്മാനിച്താണപ്	ഈ	ഡക്ാകക്ന്നും	അതല്ല	
നാട്ടുൊരനായ	 അരുളാനന്ദൻ	 കമയ്യപ്കറെ	 നിർമിതിയാണി
കതന്നും	രണ്പ്	നിരീക്ണങ്ൾ	നിലവിലണ്പ്.

ൊർത്ിെതിരുനാൾ		രാമവർമരാജാവാണപ്	(1758	-1798	) 
തിരുവനന്തപുരത്തും	ഒരു	ൌതുെമണി	ഡവണകമന്നു	തീരുമാ
നിക്ന്നതപ്.		ഇതു	സംബന്ധിച്	ഉപെരണങ്ൾ	കൊച്ീഡക്ാ
ട്യികല	�ച്ചുൊരിൽനിന്നും	1770	-ലാണപ്	ഉഡദ്യാഗസ്ർ	വില
യ്ക്കുവാങ്ങുന്നതപ്.		കൊ.വ.945	-ൽ	കൊച്ിയിൽനിന്നു	വാങ്ിയ	
യന്ത്രസാമിഗ്രിെളിലാണപ്		െിടാങ്കളയും	ഡമത്കനയും	ഉണ്ാ
ക്ി	ഘടിൊരത്ിൽ	ഉറപ്ിക്ാന്	തക്ല	സ്ഡദശി	ഡപച്ിമുത്തു	
ആചാരികയയാണപ്	ചുമതലകപ്ടുത്ിയതപ്.	ആയില്യം	തിരുനാ
ളികറെ	ൊലത്പ്	തിരുവനന്തപുരത്തു	വഞ്ിയൂരിൽ	താമസിച്ിരു
ന്ന	ഡതാക്	നിർമാതാവായിരുന്ന	കുഞ്ഞൻ	എന്ന	കൊല്ലപ്ണി
ക്ാരകറെ	 പൂര്	വിെനായിരുന്നു	 ഡമത്ൻമണിയുകട	 നിർമാതാ	
കവന്നു	ഡെരളവർമ	വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ	എകറെ	മൃഗയാസ്ര
ണെളിൽ	'	എഴുതിയതപ്	പൂർണമായി	ശരിയകല്ലന്നു	ചുരുക്ം.		

തങ്ളുകട	 കതാഴിലികറെ	 	 രഹസ്യം	 ആർക്ം	 ൊണിച്ചു
കൊടുക്െയികല്ലന്നു	നിർബന്ധമുണ്ായിരുന്ന	ചില	യൂഡറാപ്യ
ന്മാരുകട	 അടുക്ൽഡപായി	 അന്ധനാകണന്നു	 ഭാവിച്പ്	 ഈ	
കൊല്ലൻ	 ഘടിൊരനിർമാണവിദ്യ	 രഹസ്യമായി	 പഠിക്െ
യായിരുകന്നന്നും	ഡെരളവർമ	വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ	അറി
യിക്ന്നു.	 	 കൊല്ലകറെ	 അന്ധത	 യാഥാർഥ്യമാഡണാ	 എന്നു	
പരീക്ിക്ാൻ	യൂഡറാപ്യർ	ഒരിക്ൽ	അഡമധ്യമായ	ചില	സാ
ധനങ്ൾ	 കൊല്ലകറെ	 മൂമ്ിൽ	 വകച്ന്നും	 നിസ്ംശയമായി	
അയാളതു	 ഭക്ിക്ാൻ	 തുടങ്ിയഡതാകട	 കൊല്ലകന	 അവർ	
വിശ്സിച്ചുകവന്നും	 	 ഡെരളവർമ	 വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ	
ചമൽക്ാരഡത്ാകട	എഴുതി.		കൊല്ലകറെ	ഡപരപ്	വലിയഡൊയി
ത്മ്പുരാൻ	പറയുന്നികല്ലങ്ിലം	അതപ്	 തങ്ളുകട	കുലകൂടസ്
നായിരുന്ന	 മാടുഡമസ്ിരിയാകണന്നാണപ്	 	 വഞ്ിയൂകര	 പിന്മുറ
ക്ാർ	 പറയുന്നതപ്.	 മാടു	 ഡമസ്ിരിയുകട	 കൊച്ചുമക്ളായിരുന്ന	
മാഡതവൻ	 ഡഗാവിന്ദനും	 ഡവലക്ട്ിയും	 ഡമത്ൻമണിക്	
താഡക്ാൽ	 കൊടുക്ാൻ	നിഡയാഗിക്കപ്ട്ിരുന്നു.	വഞ്ിയൂർ	
ൊഞ്ഞിരക്ണ്ം	 പുത്ൻവീട്ിൽ	 െരുണാെരൻ	 ഡമസ്ിരി
യിൽനിന്നു	 ലഭിച്	 വിവരം.	  7	 രൂപ	 28 പണമായിരുന്നു	
മാഡതവൻ	ഡഗാവിന്ദകറെ	പ്രതിമാസ	ശമ്ളം.		സഹായിയായ	
ഡവലക്ട്ി,	 ഡജ്യഷ്കറെ	 മെനായിരുന്നു.	ഇനി	അറിയാനുള്ളതപ്	
തക്ല	 ഡപച്ിമുത്തു	ആചാരിയും	 മാടുഡമസ്രിയും	 തമ്മിലള്ള	
ബന്ധമാണപ്.	 മാടുഡമസ്ിരിയും	 ഡപച്ിമുത്തു	ആചാരിയും	 ഒഡര	
കുടുംബത്ില്കപ്ട്വരാൊം.		

ഡ്ഹദരാലിയുകട	 ഡനതൃത്ത്ിൽ	 ഉത്രഡെരളത്ിഡല
ക്	ഡ്മസൂർ	ഡ്സന്യം	ഇരച്ചുെയറിയതികറെ	ആറാം	വർഷ
ത്ിലാണപ്	പിൽക്ാലത്പ്	ഡമത്ൻമണിയായി	അറിയകപ്ട്ി
രുന്ന	 ൌതുെമണി	 തിരുവനന്തപുരത്തു	 സ്ാപിക്ന്നതപ്.	
ഡ്ഹദർ,	മലബാർ	രണ്ാമതും	ആക്മിച്ിട്ടു	(1773)  അഡപ്ാൾ	
മൂന്നുവർഷം	പിന്നിട്ിരുന്നു.

	നാലായിരഡത്ാളം	വരുന്ന	സുശിക്ിതരായ	കുതിരപ്ട
യാളിെളുമായാണപ്	ഡ്ഹദർ	ഉത്രഡെരളത്ിൽ	എത്ിയതപ്.		
ൊലാൾപ്ടയുകട	 എണ്ം,	 എണ്ായിരഡത്ാളമുണ്ായിരുന്നു.		
ആലിരാജാവികറെ	 എണ്ായിരഡത്ാളം	 വരുന്ന	ഡ്സന്യവം	
ഡ്ഹദകറ	സഹായിക്ാൻ	ഒപ്മുണ്ായിരുന്നു.		മാടായിയിലം	

ഡ്ഹദരാലി
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വളപട്ണത്ിലം	വച്ചുനടന്ന	യുദ്ങ്ളിൽ	ഡൊലത്ിരിയുകട	
ഡ്സന്യം	 പരാജയകപ്ട്ടു.	 ചിറയ്കൽ	 കൊട്ാരം	 ഡ്വൊകത	
ഡ്മസൂർഡ്സന്യം	 	 കൊള്ളയടിച്ചു.	 	 രാജകുടുംബാംഗങ്ൾ,			
തിരുവങ്ാട്പ്	 അമ്ലത്ിൽ	 അഭയം	 ഡതടി.	 	 ഡ്മസൂർ	
ഡ്സന്യം	തുടർന്നപ്	ഡൊട്യവം	െടത്നാടും	കുറുമ്പ്രനാടും	പി
ടികച്ടുത്തു.	 ഡൊഴിഡക്ാകട്ത്ിയ	 ഡ്മസൂർ	 ഡ്സന്യം	 ഒരു	
ലക്ം	സ്ർണ	 കമഹർ	ആയിരുന്നു,	 	 െീഴടങ്ാൻ	സന്നദ്
നായ	സാമൂതിരിഡയാടപ്	ആവശ്യകപ്ട്തപ്.		സാമൂതിരി	ഗത്യന്ത
രമില്ലാകത,	 കുടുംബാംഗങ്കള	 കപാന്നാനിക്പ്	 രഹസ്യമായി	
അയച്ഡശഷം	കൊട്ാരത്ിനു	തീകൊളുത്ി,		അതിനുള്ളിലി
രുന്നു	ആത്മഹൂതി	കചയ്തു.		

ശ്രീനിവാസറാവവികറെയും	സയിദപ്	സാഹിബികറെയും	ഡന
തൃത്ത്ിലായിരുന്നു	ഡ്മസൂറികറെ 1773	-	കല	മലബാർ	ആക്
മണം.		ൌതുെമണികയ	ഡമത്ൻമണിയാക്ിയതപ്,	അഭയാർ
ഥിെളായി		1761	നും		1771	നും			ഡശഷം	തിരുവനന്തപുരകത്ത്ിയ	
മലബാർൊരായിരുന്നു.		1766	-	ൽ	അഭയാർഥിെളായി	തിരു
വിതാംകൂറിൽ	എത്ിയ	െവിണിഡശരി,	ചിറയ്കൽ,	ഡതവണം
ഡൊടപ്,	 അടുത്ില,	 ഉദയമംഗലം	 തുടങ്ിയ	 ഡൊലസ്രൂപ
ക്ാരിൽ	 ചാരന്മാരില്നിന്നും	 പടഡയാട്ക്ാലത്തുനടന്ന	
അതിക്മങ്കളക്റിച്പ്	 ൊർത്ിെതിരുനാൾ	 ഡെട്ിരുന്നു.		
കുന്നത്തുനാട്ികല	െരിമ്ിൻപുഴ	കൊട്ാരത്ിൽ	താമസിച്ിരുന്ന	
സാമൂതിരി	 കുടുംബാംഗങ്ളും	 പടഡയാട്	 ദുരിതങ്ളിൽനിന്നപ്	
ഒരിക്ലം	 ഡമാചിതരായിരുന്നില്ല.	 ൌതുെമണിയികല	
ഊശാൻതാടിക്ാരനിൽ	ഡ്ഹദകര	അവകരല്ലാം	െണ്ിരിക്ാം.

	 ഒരു	 ഊശാൻതാടിക്ാരകനക്കൂടി	 മണിയിൽ	 വിളക്ി
ഡച്ർക്ണകമന്നു	 തീരുമാനിച്	 ൊർത്ിെതിരുനാളിനും	
അങ്കന	 ഒരു	 ഉഡദേശ്യമുണ്ായിരുന്നികല്ലന്നപ്	 ആരു	 െണ്ടു?	
അമ്മ	 വഴി	 തകറെ	 ബന്ധുവായിരുന്ന	 ഡൊലത്ിരിഡയാടു	
ഡ്ഹദർ	 ൊണിച്	 െടുംഡ്െ	 ൊർത്ിെതിരുനാളിനും	 മറ
ക്ാൻ	െഴിഞ്ഞിരിക്ില്ല.

പുതിയ	സമയവിഭജന	ക്മഡത്ാടു	ജനങ്കള	കപാരുത്
കപ്ടുത്ാൻ	 തിരുവിതാംകൂർ	 സർക്ാർ	 നടപ്ിലാക്ിയ		
മകറ്റാരു	മാർഗമായിരുന്നു	മണിക്കൂറുെൾ	ഇടവിട്ടു	പീരങ്ികവടി
വയ്ക്കുന്നതപ്.		തിരുവനന്തപുരകത്	കുന്നുകുഴിയ്ക്കു	സമീപമുണ്ായി
രുന്ന	 ഒരു	 വിജനസ്ലത്ായിരുന്നു	 ഇതിനായി	 രാജെീയ	
സര്ക്ാര്	പീരങ്ി	സ്ാപിച്ിരുന്നതപ്.		അവിടം	പിന്നീടപ്	തിരു
വനന്തപുരത്തുൊർക്പ്	 ഗുണ്ടുൊടായി.	 	 ഗുണ്ടുൊട്ിൽ	 കവടി

കപാട്ിക്ന്ന	പരിഷ്കാരം	നടപ്ിലാക്ിയതപ്	ഡെ
ണൽമൺഡരോ	 ആയിരുന്നുവഡത്.		
നായർപട്ാളം	 അഡപ്ാഡഴയ്ക്കു	 നായർബ്ിഡഗ�പ്	
ആയിമാറിയിരുന്നു.

ഡക്ാക്െളുകട	ൊര്യത്ിൽ	ൊർത്ിെതി
രുനാൾ	 രാമവർമയ്ക്കുഡശഷം	 ഏറ്റവം	 കൂടുതൽ	
താൽപ്ര്യം		ൊണിച്	രാജാക്ന്മാരിൽ	ഒരാൾ	
സ്ാതിതിരുനാൾ	രാമവർമ	 (1829-1847)	ആയി
രുന്നു.		മണിഡമസ്ിരിയായിരുന്ന	ആറെണി	ക്ി
സ്്യൻ	എന്ന	യൂഡറഷ്യഡനാടു	സ്ാതിതിരുനാൾ		
പ്രഡത്യെ	 താൽപ്ര്യം	 ൊണിച്ിരുന്നുകവന്നു	
ഡരഖെൾ	പറയുന്നു.	

1.	മണിഡമസ്ിരി	 അഡന്താണി	 ക്ിസ്്യനു	
മാസം	 ഒന്നുക്പ്	 നൂറ്റികതാണ്ണൂറ്റിയഞ്പ്	 പണം	
(ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.991) 

2.	അഞ്ചുകതങ്ിൽ	 ചട്ക്ാരൻ	 ഇട്ീസൻവ
ശം	വിലയ്ക്കുവാങ്ിച്	കപാന്നിൻകൂടും	തുടലമുള്ള	

നാഴിെമണി	 ഒന്നുക്പ്	 വില	 രൂപ 125 ക്പ്	 812	 1/2	 	 പണം	
(ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.992) 

3.	 അഡന്താണി	 മാർട്ിൻ	 ഡമസ്ിരികയകക്ാണ്പ്	 പുത്
നായിട്ടു	 തീർപ്ിച്	 ഡക്ാക്ഡപാക്മണി	 ഉരു	 	 ഒന്നുക്പ്	 വില	
രൂപ	449.		മയൂസിക്ൽ	ഡക്ാക്മണി	അറ്റകുറ്റം	തീർത്	വെയ്കപ്	
രൂപ	287	1/2			വെ	2-ൽ	രൂപ	737 ക്പ്		5251	പണം	(ഹജ്ജൂർ	
തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.1004) 

4.	 മണിഡമസ്ിരി	അഡന്താണി	 മാർട്ികറെ	 കെട്ിയവൾ	
മരിച്തിനു	െറുത്പട്ടു	കുത്തു	ഒന്നുക്പ്	മുഴം  18 ക്പ്	ചിലവപ്	361	
(ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.1005) 

5.	 മഹാരാജമാന്യ	 രാജശ്രീ	 ഗവർണർ	 സായിപ്പ്	
അവർെൾ	 1005-മാണ്പ്	 	ആനിമാസം	 25-നപ്	 കൊല്ലത്തുവന്നു	
തിരികെ		ഡപാകുഡമ്ാൾ	െൽപ്ിച്പ്	ഇനാം	കൊടുക്ന്നതിനപ്	
മണിഡമസ്ിരി	 മാർട്ിൻവശം	 പഞ്വർണപ്ക്ി	 മുതലായ	
വെെൾ	വിലയ്ക്കു	വാങ്ിച്തിനു	ചിലവപ്	 -	 1637	 1/2	 	 	പണം	
(ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.1006) 

6.	 	മണിഡമസ്ിരി	അഡന്താണിക്ിസ്്യകറെ	മെകള	കെട്ി
ക്ന്ന	വെയ്കപ്	2100 പണം		(ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.1013)

7.	 മണിസൂത്ം	അഡന്താണി	ക്ിസ്്യനു	മാസം	ഒന്നുക്പ്	
650	പണം	വീതം	ഉള്ളതപ്		ടിയാൻ	ആനിമാസം	28	-നു	െഴി
ഞ്ഞുഡപാെയാൽ	മെൻ	ഡജാൺക്ിസ്്യനു	ആടി	15-ാംനു	മുതൽ	
കൊടുക്ാൻ	ഉത്രവപ്	(ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ,	കൊ.വ.1013)

അമരവിളയ്കടുത്പ്	ഒരു	ഡക്ാക്പ്	നിർമാണശാല	തുടങ്ാൻ	
ആറെണി	 ക്ിസ്്യകറെ	 മെൻ	 ഡജാൺക്ിസ്്യനപ്	 സ്ാതിതിരു
നാൾ	 കുറച്ചുസ്ലം	 പിന്നീടപ്	 അനുവദിക്െയുണ്ായി.	 	 ഈ	
സ്ലം	മണിവിള	എന്ന	ഡപരിലാണപ്	അറിയുന്നതപ്.		മണിവിള
യികല	 	 െഡത്ാലിക്ാപ്ള്ളിയിലാണപ്	 ഡജാൺക്ിസ്്യകറെ		
അന്ത്യവിശ്രമസ്ാനം.		ഡജാൺക്ിസ്്യകറെ		പിന്മുറക്ാർ	പിന്നീടപ്	
തങ്ഡശേരിയിഡലയ്ക്കു	 ഡപായതായി	 മണിവിളയികല	ൊഡത്ാലി
ക്ാപ്ള്ളിയുകട	വിൊരി	അറിയിക്െയുണ്ായി.

ൊലത്ികറെ	 മഹായവനിെയ്ക്കുള്ളിൽ	 മാർത്ാണ്ഡവർമ	യും	
ൊർത്ിെതിരുനാളും	 ഡ്ഹദറും	 അരുളാനന്ദൻ	 കമയ്യപ്നും	
ഡപച്ിമുത്തുവം	 മാടുഡമസ്ിരിയും	 ആറെണിക്ിസ്്യനുകമല്ലാം	
മൺമറഞ്ഞു.	നിഴലെള	ഡനാക്ി	ആരുമിന്നു	നാഴിെയും	വി
നാഴിെയും	ഡനാക്ാറില്ല.	ഡക്ത്ങ്ളികല	നിഴല്	മണ്ഡപങ്
ളും	 രാജാക്ന്മാര്ക്	 ഡവണ്ി	 മരിക്ാന്	 സന്നദ്രായിരുന്ന	

ന്കാട്ടാരത്ിന്ല ജീവനകോന്ര 
പുതിയ സമയക്മും പരിചയന്പെടു
ത്ാനായിരുന്നു പത്മനാഭപുരും 
ന്കാട്ടാരത്ിൽ കാർത്ികതിരു
നാൾ രാമവർമ പുതുതായി ക്്ാകേക് 
സ്ാപിച്തക്. ഡച്ചുകാർ സമ്മാനിച്
താണക് ഈ ക്്ാന്കേന്നുും അതല്ല 
നാട്ടുകാരനായ അരുളാനന്ദൻ 
ന്മയ്യപെന്റെ നിർമിതിയാണിന്തന്നുും 
രണ്ക് നിരീഷേണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ക്.
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നിഴല്	 ചങ്ാത്ങ്ളും	 െടങ്ഥെളായിട്ടു	 ൊലഡമകറയായി.	
ൊലകത്	ഒരു	രൂപെമായി	െണ്ിരുന്ന	ഭാരതീയ	പാരമ്ര്യ
ത്ില്നിന്നുള്ള	ഒരു	ചുവടുമാറ്റകത്ക്കൂടി	ഡമത്ന്മണി	പ്രതി
നിധാനം	കചയ്യുന്നു.	െല്പ്ം,	യുഗം	കപരുമാള	വര്ഷം	എകന്ന
ല്ലാം	പരാമര്ശിക്ന്ന	ൊലഡബാധത്ില്നിന്നുള്ള	വ്യതിയാ	
നമായിരുന്നു	കൊല്ലവര്ഷാരംഭഡത്ാകട	സംഭവിച്തപ്.	വീണ്ടു
കമാരു	പരിവര്ത്നമാണപ്	പതികനട്ാം	നൂറ്റാണ്ില്	ഉണ്ായ
തപ്.	സര്ക്ാര്	പ്രസില്	അച്ടിക്ന്ന	പഞ്ാംഗത്ിനും	ഡവ്യാ
മനിരീക്ണശാലയ്ക്കും	 പകത്ാമ്താം	 നൂറ്റാണ്ടും	 സാക്്യം	
വഹിച്ചു.

		തിരുവനന്തപുരകത്	ഡമത്ൻമണിക്മാത്ം	മരണമില്ല.		
ഭാരക്ട്ിെളും	 പൽച്ക്ങ്ളുംകൊണ്പ്	 പ്രവർത്ിക്ന്ന																	
ഡമത്ൻമണി	പലതവണ	പണിമുടക്ിയിട്ികല്ലന്നല്ല.		അഡപ്ാ
കഴല്ലാം	മണി	ഡനകരയാക്ാൻ	മാടുഡമസ്ിരിയുകട	കുടുംബത്ിൽ	
നിന്നപ്	ആകരങ്ിലം	എത്ാതിരിക്ില്ല.			ഡറാമൻ	അക്ത്ിൽ	
പന്ത്രണ്പ്	 എകന്നഴുതിയ	 ഭാഗത്പ്	 മണിക്കൂറികറെയും	 മിനിട്ി
കറെയും	സൂചിെൾ	ഒന്നിച്ചു	വരുഡമ്ാൾ		മുട്നാടുെൾ	കുത്ാകന

ഡന്നാണം	ആഞ്ഞടുക്ന്നതും	മനുഷ്യരൂപം	നിലവിളിക്ാകന
ഡന്നാണം		വാതുറക്ന്നതും	ഇഡപ്ാഴും	തുടരുന്നു.	അതുൊണാന്	
പത്മതീര്ഥക്രയില്	 ഒരാളക്കൂട്വം	 ഉണ്ാൊറുണ്പ്.	 സർ
ക്ാർ	പ്രസിദ്ീെരണങ്ൾ,		അടുത്ൊലത്പ്	ൌതുെമണി
കയ	 ഡമഷമണിയാക്ി.	 	 സാക്ാൽ	 സാഹിത്യപഞ്ാനനും	
ൌതുെമണികയ	ബൗദ്ൻമണിയാക്ാൻ	 ഡനാക്ിയതാണപ്.		
തിരുവനന്തപുരത്തുൊരുകട	സമയഡബാധകത്	െീഴപ്	ഡമൽ	തി
രുത്ിയ	ഈ	സ്ാരെൌതുെകത്		ഡപരുമാറ്റി	എന്തിനു	പരി
ഷപ്	െരിക്ണം.	?

			ഡമത്ൻമണികയന്ന	ഡപരപ്	ചരിത്ത്ിൽനിന്നപ്	എന്തിനു	
തുടച്ചു	നീക്ണം?		

**െിഴഡക്മഠം	 ഡഗാവിന്ദൻനായരും	 ബി.	 പുഷ്പയും	
ഡചർന്നു	തയാറാക്ിയ	ചരിത്ത്ികറെ	ഏടുെളിൽ	നിന്നാണപ്	
ഹജ്ജൂർ	തിരട്ടുെൾ	ഉദ്രിച്തപ്.

(ഡ�ാ.എം.ജി.ശശിഭൂഷൺ-	9633001290)

ഏപ്രിൽ	ലക്ത്ിൽ	ശ്രീമതി	സ്ിത	കെ.	നായർ	എഴുതിയ	
"മാതൃഭാഷ:	മഡനാഭാവം	മാഡറണ്തപ്	എന്തുകൊണ്പ്"	എന്ന	ഡല
ഖനമാണപ്	ഈ	എഴുത്പ്	എഴുതുവാൻ	ഡപ്രരിപ്ിച്തപ്.

മാതൃഭാഷയിൽ	ആശയവിനിമയം	നടത്തുന്നതപ്	അഭില
ഷണീയമാകണന്നപ്	െരുതുന്നതിൽ	കതറ്റില്ല.	പഡക്,	ഇവികട	
ഒരു	പ്രധാന	ഡചാദ്യം	ഉദിക്ന്നു	:	എന്താണപ്	മാതൃഭാഷയുകട	
നിര്	വചനം	?	എകറെ	ഒരു	സുഹൃത്പ്	മലയാളി	ആണപ്,	അഡദേ
ഹത്ികറെ	 ഭാര്യ	 ആന്ധ്രക്ാരിയും.അവരുകട	 മെളുകട	
മാതൃഭാഷ	ഏതാണപ്,	 മലയാളഡമാ	 കതലഡങ്ാ?	 ഉത്രം	പ്ര
യാസമാണപ്.	 എകറെ	 മകറ്റാരു	 സുഹൃത്ികറെ	 മെകറെ	 ഭാര്യ	
ഡ്ചനക്ാരിയും	മകറ്റാരാളുകട	മെൻ	വിവാഹം	െഴിച്ിരിക്
ന്നതപ്	 ഒരു	 ബീഹാറി	 കപൺകുട്ിഡയയുമാണപ്.	 അഡപ്ാൾ,	
അവരുകട	 മക്ളുകട	 മാതൃഭാഷ	 ഏതാണപ്?	 മലയാളഡമാ,	
ഡ്ചനീഡസാ	ഹിന്ദിഡയാ,	അഡതാ	ഇംഗ്ലീഡഷാ?

എകറെ	 കുട്ിെൾ	 വളർന്നതും	 പഠിച്തും	 പശ്ിമ	
ബംഗാളികല	ദുർഗാപൂരിലാണപ്	(NIT	ൊമ്സിൽ).	അവർക്പ്	
മലയാളം	എഴുതുവാനും	വായിക്വാനും	അറിയില്ല,	പകക്	
സംസാരിക്ം	 (ഞങ്ൾ	വീട്ിൽ	മലയാളം	പറയുന്നതുകൊ
ണ്പ്).അവർക്പ്	ഏറ്റവം	പ്രാവീണ്യമുള്ള	ഭാഷെൾ	ഇംഗ്ലീഷപ്,	
ഹിന്ദി,	ബംഗാളി	എന്നിവയാണപ്.	മാതൃഭാഷ	എന്നപ്	ഡലബൽ	
കചയ്യാവന്ന	മലയാളമല്ല.	അവരുകട	വ്യക്ിത്	വിൊസത്ി
നും	 ഡ്വൊരിെമായ	 വളർച്ക്ം	 ഈ	 ഭാഷാപ്രശപ്	നം	
(പ്രശപ്	നം	എന്നപ്	 വിളിക്ാകമങ്ിൽ)	 ഒരിക്ലം	 വിഘാതമാ
യി	ഭവിച്ിട്ില്ല.

ഒന്നിലധിെം	ഭാഷെൾ	ഡ്െൊര്യം	കചയ്യുഡമ്ാൾ	കുട്ി
െൾ	confused	ആകുകമന്നപ്	സ്ാപിക്വാൻ,	ശ്രീമതി	നായർ	
ചില	വിെലങ്ളായ	ഉദാഹരണങ്ളാണപ്	മുഡന്നാട്പ്	കവച്ിരി
ക്ന്നതപ്.	ഉദാഹരണമായി,	ഒന്നപ്,	two,	മൂന്നപ്,	four	എന്നിങ്
കന	എണ്ണുവാൻ	പ്രയാസമാകണന്നുള്ള	വാദം.	ഇതപ്	ഒരുതരം	
വളച്പ്	 ഒടിക്ലാണപ്.	ആരും	 ഇങ്ികന	എണ്ണുവാൻ	 ഡപാകു

ന്നില്ല.	എന്നാൽ,	എകറെ	മെൻ	ഒരു brilliant student	ആണപ്	
എന്നപ്	പറയുന്നതഡല്ല,	എകറെ	മെൻ	ബുദ്ിമാനായ	ഒരു	വി
ദ്യാർഥി	 ആണപ്	 എന്നപ്	 പറയുന്നതിഡനക്ാൾ	 എളുപ്ം?		
അതുഡപാകല,	എകറെ	ഡ്ഹദരബാദപ് trip	വളകര	comfortable 
ആയിരുന്നു,	problems	ഒന്നും	ഉണ്ായില്ല	എന്നപ്	പറയുന്നതാ
ണപ്	എകറെ	ഡ്ഹദരബാദപ്	യാത്	പ്രശ്നരഹിതവം	സുഗമവം	
ആയിരുന്നു	എന്നപ്	പറയുന്നതിഡനക്ാൾ	എളുപ്ം.

വിഭിന്ന	ഭാഷെളിൽനിന്നപ്	വാക്െൾ	സൗെര്യപ്രദമായി	
െടകമടുത്പ്	 ഉപഡയാഗിക്ഡമ്ാൾ	 അതപ്	 ആശയവിനിമയം	
കൂടുതൽ	സുഗമമാക്െയാണപ്	കചയ്യുെ,	അകതാരിക്ലം	കുട്ി
യുകട	മസ്ിഷ്കകത്	പ്രതികൂലമായി	ബാധിക്െഡയാ	കുട്ികയ	
ചിന്താക്ഴപ്ത്ിലാക്െഡയാ	(confuse	കചയ്യുെഡയാ)	ഇല്ല.	

മാതൃഭാഷ	 എന്ന	 വാക്ിഡനാടപ്	 ഒരു	 ഡ്വൊരിെമായ	
സമീപനം	അസ്ാനത്ാണപ്,	അസ്ീൊര്യവമാണപ്.	ആശ
യവിനിമയത്ിന്നപ്	ഏറ്റവം	സുഗമമായ	ഭാഷകയ	മാതൃഭാഷ	
എന്നപ്	വിളിക്ാം,	അത്മാത്ം.	ഭാഷയല്ല	പ്രശനം,	ആശയ
ങ്ൾ	എത്മാത്ം	ഫലവത്ായി	ഡ്െമാറകപ്ടുന്നു	എന്നു
ള്ളതാണപ്.

ഡെരള	ഭാഷാ	ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ികറെ	ഉത്രവാദിത്ം	മലയാളീ
െരണം	അല്ല.	മലയാളത്ിൽ	നല്ല	പ്രാവീണ്യം	ഉകണ്ങ്ിലം	
ഇംഗ്ലീഷിൽ	ഡവണ്ത്	പ്രാവീണ്യം	ഇല്ലാത്വർക്പ്	ശാസ്തപഠ
നം	സുസാധ്യമാക്ികക്ാടുക്െ	എന്നുള്ളതാണപ്.

ഭാഷകയക്റിച്ചുള്ള	(മാതൃഭാഷകയ	കുറിച്ചുള്ള)	ഡ്വൊ
രിെമായ	 മുറവിളിെൾക്പ്	 ഇവികട	 സ്ാനഡമയില്ല.ശാസ്ത
ജ്ന്മാരും	 എൻജിനീയർമാരും	 ഡലാെപൗരന്മാരാണപ്.	
അവർക്പ്	ഒരു	ഡലാെഭാഷയിൽ	അഥവാ	ഡലാെഭാഷെളിൽ	
പ്രാവീണ്യം	അത്യാവശ്യമാണപ്.	ഇംഗ്ലീഷപ്	ഒരു	ഡലാെഭാഷ
യാകണന്നപ്	നമുക്പ്	മറക്ാതിരിക്െ,	മലയാളഡമാ	തമിഡഴാ	
ഹിന്ദിഡയാ	ഒരു	ഡലാെഭാഷ	അകല്ലന്നും.

(കപ്രാഫ.	(	ഡ�ാ.)	സി.എം.	നാരായണന്	-	9732051861)

"മാതൃഭാഷ: മക്നാഭാവും മാക്റണ്തക് എന്തുന്കാണ്ക്

േത്ട്
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ചരിത്ഡനാവകലന്ന	 സങ്ല്പ്ത്ിനപ്	 തുടക്ം	 കുറിച്	
സി.വി.രാമൻപിള്ളയുകട	'മാർത്ാണ്ഡവർമ'	ഡനാവലി

കനക്റിച്പ്	 ചിന്തിക്ഡമ്ാൾ	 പ്രധാനമാ
യും	 വിശെലനം	 കചയ്യകപ്ഡടണ്തപ്	
അതികല	 ചരിത്പരത	 (Histioricity of 
text)	 തകന്നയാണപ്.	 'ഹിഡസ്റാറിെപ്		
കറാമാൻസപ്'	എന്ന	നിലയിൽ	വിലയിരു
ത്കപ്ടുന്ന	 ഈ	 ഡനാവലിൽ	 തിരുവി
താംകൂറികറെ	ചരിത്ാംശകത്	വീരരസ
പ്രാധാന്യഡത്ാകട	 ആഖ്യാനം	
കചയ്യുന്നു.	എന്നാൽ,	ഒരു	സാഹിത്യകൃ
തി	എന്നനിലയിൽ	നിഴലിക്ന്ന	ചരി
ത്പാഠം	വസ്തുതാപരമായ	പല	ചരിത്
യാഥാർഥ്യങ്ളിഡലക്ം	 കവളിച്ം	
വീശുന്നു.	സി.വി.	ജീവിച്ിരുന്ന	ൊല
ഘട്ത്ിൽ	 തിരുവിതാംകൂറിലണ്ായ	
രാഷ്ട്രീയവം	 സാംസ്ാരിെവം	 ചരിത്
പരവമായ	സംഭവ	 വിൊസങ്ൾക്പ്	
പ്രതിഡരാധം	 തീർക്െ	 എന്നതായി
രുന്നു		ചരിത്ാഖ്യായിെയുകട	രചനയി

ലൂകട	അഡദേഹം	 ലക്്യംവച്തപ്.	 അതിനപ്	ആധുനിെ	 തിരുവി
താംകൂറികറെ	 ശില്പ്ി	 എന്ന	 നിലയിൽ	 ഭരണപ്രാഗല്ഭ്യം	

കതളിയിച്	മാർത്ാണ്ഡവർമ	രാജാവികറെ	
ചരിത്ം	 ഡബാധപൂർവം	 ഉപഡയാഗിക്െയാ
യിരുന്നു.	 ഇത്രത്ിൽ	 ഡനാവലിൽ	
ആഖ്യാനം	 കചയ്യകപ്ട്ിട്ടുള്ള	 ചരിത്പാഠ
കത്ക്റിച്ചുള്ള	അപഗ്രഥനമാണീപഠനം.

'രാജാവികന	 സർവശക്നും	 സർവസ്
തന്ത്രനുമായ	 ഒരു	 ഭരണാധിൊരിയാക്ി	
ഉയർത്ാനാണപ്	 മാർത്ാണ്ഡവർമയും	 രാമ
വർമ	 ശക്ൻതമ്പുരാനും	 ശ്രമിച്കതങ്ിൽ,	
മൺഡരോ	 	 കചയ്തതപ്	 രാജാവികന	നിരുപദ്രവി
യായ	 ഒരു	െളിപ്ാവയാക്ി	അധപ്തിപ്ിക്
െയാണപ്.	 രാജാവികറെ	 ആജ്	 കൃത്യമായും	
ൊര്യക്മമായും	 നടപ്ിൽ	 വരുത്തുന്ന	 ഒരു	
ഉഡദ്യാഗസ്ഡമധാവിത്ം	 സൃഷ്ിക്ാനാണപ്	
ഈ	രാജാക്ൻമാർ	ശ്രമിച്കതങ്ിൽ,	'ആദിത്യ
നസ്മിക്ാത്	 ആംഗല	 സാമ്ാജ്യത്ികറെ'	
ആജ്ാനുവർത്ിയായ	ഒരു	ഉഡദ്യാഗസ്	ഡമധാ
വിത്മാണപ്	മൺഡരോ	സൃഷ്ിച്തപ്	'	(ഇ.എം.എസപ്, 

സംസ്ാരപഠനം

പകടാ�ന്രീകരണത്ിന്റെ 
ചരിത്ര�ടാഠവും
'മടാർത്ടാ�വർമ' പനടാവ�ും

കൃഷ്ണകുേോർ	ജി.�ി

ബ്ിട്ടീഷക് അധിനിക്വശത്ിന്നതിക്രയള്ള ക്േശീയ പ്രതിക്രാധും രൂപുംന്കാള്ളുന്ന 
സമയത്ാണക് സി.വി. കൃതികൾ പുറത്തുവരുന്നതക്. 1891-ലാണക് 'മാർത്ാണ്ഡവർമ' 

പ്രസിദ്ധീകരികേന്പെടുന്നതക്. എങ്ിലുും, 1889-ൽ പ്രസിദ്ധീകരികേന്പെട്ട
ഒ. ചന്തുക്മക്നാന്റെ 'ഇ�ക്ലഖ'ന്യകോൾ ക്കാളനിവൽകേരണത്ിന്റെ 
ചരിത്രാുംശും വായിന്ച്ടുകോൻ കഴിയന്നതക് 'മാർത്ാണ്ഡവർമ'യിലാണക്.

 ഒക്രകാലഘട്ടത്ിൽ പിറന്ന രണ്ടു കൃതികളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രും കടന്നുവരുന്ന 
ചരിത്രപരമായ ശവരുധ്യാത്മകതന്യക്റിച്ക്...
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സൂക്ഷ്മമായി പരിക്ശാധിക്ക്മ്പാൾ 
സി.വി ആവിഷ്കരിച് ചരിത്രത്ിൽ 
ഇത്രത്ിലുള്ള 
ശവരുധ്യാത്മകത പ്രകടമാണക്. 
അത്രത്ിൽ ക്നാക്ക്മ്പാൾ ക്കാളനീ
കരണത്ിന്റെ ശവരുധ്യാത്മകത, 
ചരിത്രത്ിന്റെ ആവിഷ്കാരും, 
ചരിത്രാുംശും എന്നനിലയിൽ 
ക്നാവലിൽ പ്രതിഫലിക്ന്നുണ്ക്. 

2007:172)	ഈ	അഭിപ്രായം	തീർത്തും	ചരിത്	വസ്തുതെൾക്പ്	
നിരക്ന്നതാണപ്.	ൊരണം	മാർത്ാണ്ഡവർമയുകട	ൊലഘട്
ത്ിലാണപ്	തിരുവിതാംകൂറിൽ	സുശക്വം	സംഘടിതവമായ	
ഒരു	 ഭരണസംവിധാനം	 നിലവിൽവരുന്നതപ്.	ഡ്വഡദശിെശ
ക്ിെകള	തകറെ	ആജ്ാനുവർത്ിെളാക്ി	നിർത്ി	ഭരണ
സംവിധാനകത്	മുഡന്നാട്ടു	 കൊണ്ടുഡപാൊൻ	അഡദേഹത്ിനപ്	
സാധിച്ചു.	എന്നാൽ	മൺഡരോയുകട	ൊലഘട്മായഡപ്ാഡഴക്ം	
ബ്ിട്ീഷപ്	ആധിപത്യത്ിനപ്	പൂർണമായും	അടിമകപ്ട്	ഭരണ
സംവിധാനത്ിഡലക്പ്	 രാജെീയ	 സംവിധാനം	 വഴിമാറുന്ന	
ൊഴ്ചയാണപ്	ൊണാൻ	െഴിഞ്ഞതപ്.	'യഥാർഥത്ിൽ	മാർത്ാ
ണ്ഡവർമയുകട	ഭരണപരിഷ്കാരം	ഡെരളത്ികല			ജനാധിപത്യ
കത്	ശക്ികപ്ടുത്ാനാണപ്	ശ്രമിച്കതങ്ിൽ,	ആ	രാജാധിപ
ത്യത്ികറെ	 മുെളികലാരു	 വിഡദശവ്യാപാരാധിപത്യം	
വച്ചുകെട്ാനാണപ്	 മൺഡരോ	 ശ്രമിച്തപ്	 '(ഇ.എം.എസപ്,	
2007:172).	ഈ	ൊലഘട്ത്ിൽ	തിരുവിതാംകൂറികറെ	ഭരണം	
നിയമപരമായി	 സമ്പൂർണമായി	 ഏകറ്റടുക്ാൻ	 ഡെണൽ	
മണ്	ഡരോക്പ്	 െഴിയുമായിരുന്നില്ല.	 ൊരണം	 ഭാരതത്ിൽ	
ആെമാനം	 നാട്ടുരാജ്യങ്കള	 സംബന്ധിച്പ്	 നിലനിന്നിരുന്ന	
സംവിധാനക്മം	 അതിനനുകൂലമായിരുന്നില്ല.	 എന്നാൽ	
തകറെ	 തന്ത്രങ്ൾക്പ്	 തടസമായി	 നിലകൊണ്	 ഡെരള
വർമകയ	അൊരണമായി	അറസ്റപ്	കചയ്തപ്	വടഡക്കക്ാട്ാ
രത്ിൽ	 താമസിപ്ിക്െയും	 ബ്ിട്ീഷപ്	 ഡ്സന്യകത്	
ൊവഡലൽപ്ിക്െയും	കചയ്തിട്പ്	തകറെ	ഡ്െയികല	െളി
പ്ാവയായിരുന്ന	ആയില്യം	തിരുനാൾ	ലക്ഷിഭായിതമ്പു
രാട്ികയ	 വാഴിക്െയും	 കചയ്തു.	 ഇതിനപ്	 ഉത്മ	
കതളിവാണപ്	െിരീടധാരണസമയകത്	റാണിയുകട	വാ
ക്െൾ.	'അതിപുരാതന	ൊലം	മുതൽ	പ്രഗല്ഭൻമാരായ	
എകറെ	 പൂർവിെൻമാർ	 ഭരണം	 നടത്ിയിരുന്നതും	 കുറ
കഞ്ഞാരു	ൊലമായി	ബഹുമാനകപ്ട്	ഈസ്റിന്ത്യാ	െമ്
നിയാൽ	സംരക്ിക്കപ്ട്ടു	ഡപാരുന്നതുമായ	ഈ	രാജ്യ
ത്ികറെ	 ഭരണഭാരം	 എകറെ	 ഡ്െെളിൽ	 വന്നു	
ഡചരുകമന്നുമുള്ള	ൊര്യം	സ്ഡപ്നപി	പ്രതീക്ിച്തല്ല.	പ്രി
യകപ്ട്	സായിഡപ്	ഇന്നു	മുതൽ	എകറെ	രാജ്യകത്	സം
ബന്ധിക്ന്ന	എല്ലാ	ൊര്യങ്ളും	ഞാൻ	അങ്കയ	ഏൽപ്ിക്
െയാണപ്.'	 (കെ.ശിവശങ്രൻനായർ,	 2006:109)	 ഇത്യും	
അടിയറവപ്	പറഞ്ഞിട്ടും	ബ്ിട്ീഷപ്	അധിനിഡവശശക്ികക്തി
കര	 നിലകൊള്ളാൻ	 സജ്മായിരുന്ന	 സ്ന്തം	
പ്രജെകളക്റിച്പ്	 ചിന്തിക്ാൻഡപാലം	 റാണി	 തയാറായിരു
ന്നില്ല.	പ്രജെളുകട	ഭാഗത്തുനിന്നും	അതുഡപാകല	രാജ്യഡനേഹി
െളായ	 കൊട്ാരം	 ഉഡദ്യാഗസ്ൻമാരുകട	 ഭാഗത്തുനിന്നും	
ശക്മായ	 എതിർപ്പ്	 ബ്ിട്ീഷപ്	 സാമ്ാജ്യത്ത്ികനതിഡര	
ഉയർന്നുവന്നതപ്	കചവികൊള്ളാൻ	ഡപാലം	റാണി	തയാറായി
രുന്നില്ല.	 തകന്നയുമല്ല	 സ്ന്തം	 രാജ്യകത്യും	 പ്രജെകളയും	
ഡ്വഡദശിെശക്ിക്പ്	 ഒറ്റികക്ാടുക്ന്ന	 തരത്ിൽ	 െമ്നി
ക്ഡവണ്ി	വാദിക്െയും	കചയ്യുന്ന	ൊഴ്ചയാണപ്	തിരുവിതാംകൂ
റിൽ	ൊണാൻ	സാധിച്തപ്.

1811-	ഏപ്രിൽ 15-ാം	തീയതി	റാണി	റസി�റെിനപ്	ഇപ്രൊ
രം	എഴുതുെയുണ്ായി:	 'മുമ്പ്	നാട്ിൽ	കുഴപ്ങ്ൾ	സൃഷ്ിച്	രാ
ജ്യഡദ്രാഹിെൾ	 ഇഡപ്ാഴും	 അഴിമതിയും	 അനീതിെളും	 ൊട്ടു
ന്നു.	 അവകര	 മാറ്റി	 അവരുകട	 കുല്സിതവൃത്ിെൾ	
അവസാനിപ്ിക്ണം.	 പെരം	 എനിക്പ്	 പിതൃതുല്യന്മാരായ	
ഇംഗ്ലീഷപ്	 മാന്യന്മാരുകട	 ഭരണം	ഏർകപ്ടുത്തുെയും	 ഡവണം'	
(കെ	 ശിവശങ്രൻനായർ,	 2006:110)	 എന്നാവശ്യകപ്ടുെയും	

ഇത്രത്ിൽ	പൂർണമായി	ബ്ിട്ീഷപ്	ആധിപത്യത്ിനപ്	അടി
മകപ്ടുന്ന	ൊഴ്ചയാണപ്	ൊണാൻ	സാധിച്തപ്.	റാണിയുകട	ഭർ
ത്ാവപ്	രാജരാജവർമയുകട	പ്രവർത്നങ്ൾ	ബ്ിട്ിഷപ്	അധീ
ശത്ത്ിനപ്	 തലഡവദന	സൃഷ്ിക്ന്നുകവന്നപ്	 മനസ്ിലാക്ിയ	
മൺഡരോ	വ്യാജഅസുഖം	ചുമത്ി	അഡദേഹകത്	മാറ്റിതാമസി
പ്ിക്ണകമന്നപ്	 റാണിഡയാടപ്	 ആവശ്യകപ്ടുെയും	 	 എന്നാൽ	
റാണിഡപാലം	 അറിയാകത	 ഖിഡല്ലദാർ	 അപ്പുക്ട്ി	 മുഡഖന	
അഡദേഹകത്	 ചങ്നാഡശേരിയിഡലക്പ്	 മാറ്റുെയും	 കചയ്തു.	
ഏറ്റവം	 രസെരമായ	 സംഗതി	 എകന്തന്നാൽ	 ആ	 വർഷം	
തകന്ന	(1811)	ചിങ്മാസത്ികല	അരിയിട്പ്	വാഴ്ചക്പ്	ആറ്റിങ്
ലിഡലക്പ്	 തഡന്നാകടാപ്ം	 ഡപാൊൻ	 സ്ന്തം	 ഭർത്ാവികന	
വിട്ടുതരണകമന്നപ്	 റസി�റെിഡനാടപ്	 ആവശ്യകപ്ഡടണ്	 ഗതി
ഡെടിഡലക്പ്		തിരുവിതാംകൂറികല	ഭരണസംവിധാനം	അധപ്
തിച്ചുകവന്നതാണപ്.	തകറെ	സ്ൊര്യകചലവെൾക്	ഡവണ്ി	പ്ര
തിമാസം	 തുെ 500 രൂപ	 അനുവദിച്ിട്ടുള്ളതപ്	 ഇതുവകര	
െിട്ിയിട്ില്ല	എന്നപ്	 റസി�റെിഡനാടപ്	 പരാതികപ്ഡടണ്	ഗതി
യിഡലക്പ്	രാജ്യകത്	അധപ്തിപ്ിക്െയും	കചയ്തു.	തൃപ്ടിദാ
നത്ിലൂകട	സർവവം	അനന്തപദപ്മനാഭനു	മുന്നിൽ	സമർപ്ിച്പ്	
ഡക്ത്ാചാരങ്ൾക്ം	അനുഷ്ാനങ്ൾക്ം	പരമ	പ്രാധാന്യം	

െൽപ്ിച്ിരുന്ന	 തിരുവിതാംകൂറിൽ,	 പദപ്മനാഭസ്ാമിഡക്ത്
ത്ിൽ	 1812	 കഫബ്രുവരി	 10-ാം	 തീയതി	 നടഡക്ണ്	
തിരുഡവാണം	പട്ത്ാനത്ിനപ്	ഏതാനും	നാൾ	മുമ്പ്	കതക്ം
മുഖം	വലിയ	സർവാധിൊരികയ	നിലയ്കാമുക്ിൽ	(ഇന്നപ്	തിരു
വനന്തപുരത്ിനും	 കൊല്ലത്ിനും	 ഇടയ്ക്കുള്ള	 ആലംഡൊടപ്)	
മൺഡരോ	 തടഞ്ഞുവയ്ക്കുെയും	 കചയ്യുന്ന	തലത്ികലത്ി	തിരു
വിതാംകൂറികല	ൊര്യങ്ൾ.	ഏറ്റവം	ഉയർന്ന	ഉഡദ്യാഗസ്കന
ഡപ്ാലം	കതറ്റുെൾക്പ്	ചാട്വാറു	കൊണ്ടിക്െ	എന്നതപ്	മൺ
ഡരോയുകട	നയമായിരുന്നു.	ഇത്രത്ിൽ	കതക്ംമുഖം	വലിയ	
സർവാധിക്ാരൻ	കുമാരൻ	 കചമ്െരാമകന	 നിലയ്കാമുക്ിൽ	
കൊണ്ടു	 ഡപായി	 അടിച്തായി	 ചരിത്ഡരഖെൾ	 പറയുന്നു.	
ഇങ്കന	'ബ്ിട്ീഷപ്	അധിനിഡവശത്ികനതിഡരയുള്ള	ഡദശീയ	
പ്രതിഡരാധം	 രൂപംകൊള്ളുന്ന	 സമയത്ാണപ്	 സി.വി	
കൃതിെൾ	പുറത്തു	വരുന്നതപ്.	തിരുവിതാംകൂറികല	 റസി�റെപ്	
ദിവാൻ	ഭരണം	രാഷ്ട്രീയ	സ്യംനിർണയവൊശകത്ക്റിച്ചു
ള്ള	ആശയം	സൃഷ്ിക്െയായിരുന്നു.	അക്ാലത്പ്	സ്തന്ത്ര	
രാജ്യമായിരിക്ഡവ	തകന്ന	തിരുവിതാംകൂർ	ഡനരിട്	സാമന്ത
ഡദശീയതകയയും	 രാഷ്ട്രീയസ്ാതന്ത്ര്യകത്യും	 സംബന്ധിച്	
ഡചാദ്യമായിരുന്നു	സി.വിക്പ്	ഉന്നയിച്തപ്.	രാഷ്ട്രത്ികറെ	ധാർ
മിൊടിത്റകയയും	 ഡ്നതിെതകയയും	 കുറിച്ചുള്ള	 ഡചാദ്യ
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ങ്ൾ	 പൂർവചരിത്ത്ികലന്നഡപാകല	 വർത്മാനത്ിലം	
ആവർത്ിക്ന്നതപ്	അഡദേഹം	െണ്ടു.	'	(പികെ.	രാജഡശഖരൻ,	
1999;31)

പനോവലികല	ചരിത്രോംശം
ഡനാവലിൽ	ആവിഷ്കൃതമാവന്ന	ചരിത്ം	മാർത്ാണ്ഡവർമ	

മഹാരാജാവികറെ	 ൊലഘട്മാണപ്.	 ഭരണാധിൊരി	 എന്ന	
നിലയിലം	 രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ൻ	 എന്നനിലയിലം	
പ്രഥമസ്ാനമാണപ്	 തിരുവിതാകൂർ	 ചരിത്ത്ിൽ	 അഡദേഹ
ത്ിനുള്ളതപ്.	 തകറെ	 ൊലഘട്ത്ിൽ	 	 രാജാധിൊരകത്	
എതിർത്തു	 ഡപാന്നിരുന്ന	 നാടുവാഴിത്	 ദുഷപ്	പ്രവണതെകള	
പരാജയകപ്ടുത്തുെ	എന്നതപ്	അഡദേഹത്ികറെ	പ്രമുഖ	 ദൗത്യ
മായിരുന്നു.	 എട്ടുവീട്ിൽപിള്ളമാർ,	 മാടമ്ിമാർ,	 ദായക്മം,	
ചാന്നാർ	സുദായമുൾകപ്ടുയുള്ള	മറ്റു	സമുദായങ്ൾ,	ആയുധമുറ
െൾ,	എന്നിവ	ചരിത്	വസ്തുതയായി	ഡനാവിലിൽ	ഇടം	പിടി
ക്ന്നു.	അക്മിെളായ	മാടമ്ിമാകരയും	താവഴി	അംഗങ്കള
യും	അമർച്	കചയ്യുെയും	തകറെ	രാജ്യവിസ്തൃതി	വർധിപ്ിക്െയും	
സ്രാജ്യത്പ്	സ്ിരമായ	 ഒരു	 ഭരണസംവിധാനം	 നടപ്ിൽ	
വരുത്തുെയും	പുഡരാഗമനപരമായ	പ്രവർത്നങ്ൾ	ആവിഷ്ക

രിക്െയും	അവ	നടപ്ാക്െയും	കചയ്തു.	ഗവൺകമറെപ്	സർവീ
സിൽ	പാരമ്ര്യമായി	 കുത്ൊധിൊരം	സ്ാപിച്	 മാടമ്ി
മാർ,	 പിള്ളമാർ,	 ൊര്യക്ാർ	 എന്നിവകര	 ഒഴിവാക്ി	
വിശ്സ്ത	 മാത്ം	 െണക്ികലടുത്പ്	 കപാതു	 സർക്ാർ	
സർവീസപ്	ഏർകപ്ടുത്തുന്നതപ്	 മാർത്ാണ�വർമയുകട	 ൊല
ത്ാണപ്.	കൊല്ലവർഷം	 1914-ൽ	ഭൂമിനികുതി	ഏർകപ്ടുത്തുെ
യും	റവനയൂ	വിഭാഗം	തകന്ന	ആരംഭിക്െയും	കചയ്തു.	ആദ്യമാ
യി	ഭൂമി	മുഴുവൻ	അളന്നപ്	തിട്കപ്ടുത്ി	ഭൂമി	െകണ്ഴുത്പ്	എന്ന	
സമ്പ്രദായം	നടപ്ിൽ	വരുത്ി,	കുരുമുളെിനപ്	െയറ്റുമതി	ചുങ്ം	
ഏർകപ്ടുത്തുെയും	ബ്ിട്ീഷുൊരിൽ	നിന്നപ്	6000	പണം	ചുങ്ം	
പിരിക്ന്നതിനുള്ള	നടപടിെളും	ആരംഭിച്ചു.	ഡ്സനിെ	ൊര്യ
ങ്ൾക്പ്	പ്രഡത്യെ	പരിഗണന	നൽകുെയും	തിരുവിതാംകൂർ	
പട്ാളത്ികറെ	 വിൊസം	 നടപ്ിൽവരുത്തുെയും	 കചയ്യുന്നു.	
ഇത്രത്ിൽ	മാതൃെപരമായ	ഭരണപരിഷ്കാരങ്ൾ	ആവിഷ്ക
രിച്ചുകവന്നു	 തകന്ന	 പറയാം.	 ഡനാവൽ	 ചരിത്ം	 പരിഡശാധി
ച്ാൽ	 അധിൊരഡമൽക്ന്നതിനു	 മുമ്പുള്ള	 അഡദേഹത്ികറെ	
നാളുെൾ	വളകര	ദശാസന്ധിെൾ	നിറഞ്ഞതായിരുന്നുകവന്നപ്	
മനസ്ിലാക്ാൻ	െഴിയും.	അതിൽ	ഏറ്റവം	പഠനവിഡധയമാ
ഡക്ണ്തപ്	പിള്ളമാരുകട	ചരിത്ം	തകന്നയാണപ്.

അനിഴം	 തിരുനാൾ	 മാർത്ാണ്ഡവർമയുകട	 അധിൊര	

തർക്ത്ിനപ്	മുമ്പുതകന്ന	പിള്ളമാർ	രാജകുടുംബവമായി	െല
ഹത്ിൽ	ഏർകപ്ട്ിരുന്നു.	 1721-	ഏപ്രിൽ	 15-ാം	തീയതി	 റാ
ണികക്തിഡര	 തിരിഞ്ഞു	 എന്ന	 കുറ്റം	 ആഡരാപിക്കപ്ടുന്ന	
പിള്ളമാർ	ഇംഗ്ലീഷപ്	ഫാക്ടറി	അധിൊരിയും	അവരുകട	ആൾ
ക്ാരും	 ആണ്ടുഡതാറും	 ആറ്റിങ്ല്	 റാണിക്പ്	 നൽൊറുള്ള	
സമ്മാനവമായി	ആറ്റിങ്ലിഡലക്പ്	 ഡപാകുന്ന	വഴി	നാട്ടുൊർ	
ആക്മിച്പ്	കൊലകപ്ടുത്തുെയുണ്ായി.	ഇതപ്	സംഘടിപ്ിച്താ
െകട്	പിള്ളമാരായിരുന്നു.	(എ.പി.	ഇബ്ാഹിം	കുഞ്ഞപ്	:	2016	:	
95).	എന്നാൽ	ഈ	സംഭവകത്	ബ്ിട്ീഷുൊർകക്തിഡരയുള്ള	
വിൊരപ്രെടനമായിട്ല്ല,	മറിച്പ്	 റാണികക്തിഡരയുള്ള	പ്രതി
ഡഷധമായി	 ചൂണ്ിക്ാണിക്കപ്ട്ടു.	 നാട്ിൽ	 അരാജെത്വം	
ഭീതിയും	 സൃഷ്ിക്ാനും	 അധിൊരം	 തങ്ളുകട	 ഡ്െെളിൽ	
ഒതുക്ി	 നിർത്ാനുമുള്ള	 പിള്ളമാരുകട	 ശ്രമമായി	 ഇതികന	
വ്യാഖ്യാനിച്ചു.	ഇങ്കന	മാർത്ാണ്ഡവർമ	അധിൊരത്ിഡല
റുന്നതിനു	മുമ്പു	തകന്ന	തിരുവിതാംകൂറികല	അധിൊര	സ്ാപ
നമായി	 മാറിക്ഴിഞ്ഞ	മാടമ്ിമാകര	അമർച്	കചയ്യുെകയന്ന
തപ്	യുവരാജാവായ	മാർത്ാണ്ഡവർമകയ	സംബന്ധിച്പ്	ദുഷ്കരം	
തകന്നയായിരുന്നു.	എന്നാൽ	സി.വി.	ആവിഷ്കരിക്ന്നതുഡപാ
കല	നിഷ്പ്രയാസം	അമർച്കചയ്തുകവന്നതപ്	ചരിത്വസ്തുതെൾക്പ്	

ഘടെവിരുദ്മാണപ്.	 ൊരണം	 1756	 -�ിസംബറിൽ	
പിള്ളമാർ,	ൊര്യക്ാർ,	താവഴി	അംഗങ്ൾ	മുതലായു
ള്ള	ശല്യം	അമർച്കചയ്യാൻ	െമ്നി	നൽെിയ	സഹാ
യകത്	പറ്റി	ഇങ്കന	സ്രിച്ചു	ൊണുന്നുണ്പ്	:	െളക്ാടു	
മുതൽ	െഡണ്റ്റി	വകരയുള്ള	സ്ലങ്ൾ	തിരുവിതാകൂർ	
രാജാവികറെതാണപ്.	എന്നാൽ	ഗവർണർമാരും	പാളയ
ക്ാരും	(മാടമ്ിമാർ)	ശക്രായഡതാടുകൂടി	അവർ	തിരു
വനനന്തപുരം	വകരയുള്ള	പ്രഡദശങ്ൾ	െയ്യടക്ി.	ബഹു
െമ്നിയിൽനിന്നും	 എനിക്പ്	 െിട്ിയിരുന്ന	 വമ്ിച്	
സഹായംമൂലം	അവകയല്ലാം	എനിക്പ്	വീകണ്ടുക്ാൻ	
സാധിച്ചു.	 മാത്മല്ല	അഡനെം	 ഡൊട്െൾ	 ഉയർത്ിയ
ഡതാടുകൂടി	 ശത്രുെൾക്പ്	 െളക്ാടുവകര	 പിൻമാഡറണ്ി	
വന്നു.	'	(അൻജൻഡഗ	�യറീസപ്,	വാല്യം	IV	ബി,	ഭാഗം	
II-പുറം	 97)	 ൽ	 സൂചിപ്ിക്ന്നതിനായി	 	 (എ.പി.	

എബ്ഹാം	കുഞ്ഞപ്	2016:97)	പറയുന്നു.
സൂക്ഷമായി	 പരിഡശാധിക്ഡമ്ാൾ	സി.വി	ആവിഷ്കരിച്	

ചരിത്ത്ിൽ	 ഇത്രത്ിലള്ള	ഡ്വരുധ്യാത്മെത	പ്രെടമാ
ണപ്.	 അത്രത്ിൽ	 ഡനാക്ഡമ്ാൾ	 ഡൊളനീെരണത്ികറെ	
ഡ്വരുധ്യാത്മെത,	ചരിത്ത്ികറെ	ആവിഷ്കാരം	ചരിത്ാംശം	
എന്നനിലയിൽ	ഡനാവലിൽ	പ്രതിഫലിക്ന്നുണ്പ്.	1721-ൽ	ബ്ി
ട്ീഷുൊർക്ം	റാണിക്ം	എതിഡര	തിരിഞ്ഞ	എട്ടുവീട്ിൽപി
ള്ളമാർകക്തിഡര,	 1722-ൽ	 അഞ്ചുകതങ്ികല	 പുതിയ	 ചീഫപ്	
ഡ�ാ.	അലെപ്	സാണ്ർ	ഓമുമായി	 റാണി	െരാറുണ്ാക്െയും	
ആ	 െരാറിന്പ്രൊരം	 കുറ്റക്ാകര	 ശിക്ിക്ന്നതിനുള്ള	
അവൊശം	 റാണി	ഇംഗ്ലീഷുൊർക്പ്	വിട്ടുകൊടുക്െയും	 കച
യ്തിരുന്നു.	 തകന്നയുമല്ല	 റാണിയുകട	 അധിൊരപരിധിയിൽ	
എവികട	 ഡവണകമങ്ിലം	ഫാക്ടറി	സ്ാപിക്വാനുള്ള	അനു
വാദവം	 നൽെി.	 ഇത്രത്ിൽ	 ഡൊളനിെൾകക്തികര	
തിരിഞ്ഞ	 തഡദേശീയരായ	 നാട്ടുപ്രമാണിമാകരയും	 പ്രജെകള
യും	 ശത്രുക്ളായി	 മുദ്രകുത്ി.	 ബ്ിട്ീഷുൊർക്പ്	 സർവസുഖ	
സൗെര്യങ്ളും	 ഒരുക്ിയ	 തിരുവിതാംകൂർ	 ഭരണാധിൊരി
െൾ	കചയ്തതപ്	 'ഇരിക്ം	കൊമ്പ്	മുറിക്ന്ന'	 	നയമായിരുന്നു.	
ഓഡരാ	കവട്ിനും	ആക്ം	കൂഡട്ണ്ടുന്ന	പ്രവൃത്ി	മാത്ഡമ	ബ്ിട്ീ
ഷുൊർക്പ്	കചഡയ്യണ്ി	വന്നുള്ളൂ.	ഇത്രത്ിലള്ള		ചരിത്യാ

ക്നാവലിൽ ആവിഷ്കൃതമാവുന്ന 
ചരിത്രും മാർത്ാണ്ഡവർമ 
മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണക്. 
ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലുും 
രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ൻ എന്നനിലയിലുും 
പ്രഥമസ്ാനമാണക് തിരുവിതാകൂർ 
ചരിത്രത്ിൽ അക്ദേഹത്ിനള്ളതക്. 
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ഥാർഥ്യത്ിഡലക്ള്ള	സൂചെങ്ൾ	ആയിരുന്നു.	സി.വി	കൃതി
െളികല	െഥാപാത്ങ്ൾ.	രാജഭരണൊലത്പ്	ഇത്രത്ിൽ	
ഒരു	 കൃതി	 രചിക്ഡമ്ാൾ	 ഒരുപാടപ്	 പ്രയാസങ്ൾ	 തനിക്പ്	
ഡനരിഡടണ്ി	വരുകമന്നതു	കൊണ്ടുതകന്ന	സ്ഡദശാഭിമാനി	രാ
മകൃഷ്ണപിള്ളകയഡപ്ാകല	 ൊര്യങ്ൾ	 ഡനരിട്പ്	 അവതരിപ്ിക്
ന്നതിനു	പെരം	സാഹിത്യകമന്ന	 മാധ്യമം	 തിരകഞ്ഞടുക്െ
യായിരുന്നു	സി.വി	 കചയ്തതപ്.	 തിരുവിതാംകൂറികറെ	 യഥാർഥ	
അവൊശിെൾ	 ആകരന്നും	 അവർ	 എന്തിനു	 ഡവണ്ിയാണപ്	
നിലകൊണ്കതന്നും,	 എന്തിനാണപ്	 സ്വംശകത്	 തകന്ന	
ബലിയർപ്ിഡക്ണ്ി	വന്നകതന്നും	ഡബാധപൂർവം	തമസ്രിക്
കപ്ട്,	 കതറ്റിധാരണാജനെമാക്ിതീർത്	പിള്ളമാർ	 ചരിത്
കത്	 രാജെൽപ്നയുകട	ആഘാതഡമൽക്ാകത	 ഡനാവലിൽ	
അവതരിപ്ിക്ഡമ്ാൾ	 യഥാർഥ	 ചരിത്കമകന്തന്നപ്	 െകണ്
ത്ാനുള്ള	സ്ാതന്ത്ര്യം	അനുവാചെനപ്	അനുവദിച്ചു	തരുെയാ
ണപ്	സി.വി	കചയ്യുന്നതപ്.	എട്ടുവീട്ിൽപിള്ളമാർ	ഡയാഗം	കൂടുന്ന	
സമയത്പ്	ഒരിക്ലം	തങ്ൾ	തമ്ി	ആവശ്യകപ്ടുന്ന	തരത്ി
ലള്ള	ദായക്മകത്	അംഗീെരിക്ാനും,	അനുവർത്ിക്ാനും	
തയാറാകുന്നില്ല.	 എന്നാൽ	 തമ്ിമാർക്പ്	 പൂർണപിന്തുണയും	
നൽകുന്നു.	ഇതിൽ	നിന്നും	 മനസ്ിലാകുന്ന	ൊര്യം	 മാർത്ാ
ണ്ഡവർമകയ	എങ്കന	രാജാവാക്ാതിരിക്ാം	എന്നതു	മാത്
മായിരുന്നു	അവരുകട					ലക്്യം.	തങ്ൾക്പ്	ആറ്റിങ്ൽ	റാ
ണിയിൽനിന്നും	 അതുഡപാകല	 ബ്ിട്ീഷുൊരിൽനിന്നും	
ഡനരിഡടണ്ിവന്ന	 ദുരനുഭവം	 മാർത്ാണ്ഡവർമയിൽനിന്നും	
ഡനരിഡടണ്ി	വരുകമന്നതായിരിക്ണം	മുഖ്യൊരണം.	ബ്ിട്ീ
ഷുൊഡരാടപ്	 മാർത്ാണ്ഡവർമ	 സ്ീെരിച്	 നിലപാടുെൾ	
അതിനപ്	 കതളിവപ്	നൽകുന്നു.	ഡ്സനിെ	ൊര്യങ്ളിലം	 മറ്റും	
അന്ധമായി	 ബ്ിട്ീഷുൊരുഡടതുൾകപ്കട	 സഹായം	 ഡതടുന്ന
തിനപ്	മാർത്ാണ്ഡവർമയ്കപ്	ഒരു	മടിയുമില്ലായിരുന്നു.	മാഡങ്ായി
ക്ൽ	കുറുപ്ികറെ	വാക്ിലൂകട	അതപ്	പുറത്തു	വരുന്നുമുണ്പ്.	'പൂത	
പാണ്ിയിൽ	 പാളയം	 കെട്ിെിടക്ന്ന	 പരഡദശിപ്ടയ്കപ്	
തിരുഡമനി	എങ്കനയും	ഡപാകട്ഡന്ന	വിചാരമുള്ളൂ.	െരുവലം	
നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ	തിരുഡമനി	തങ്ക്ടം,	ഒഴിഡഞ്ഞാ	അെിടറ്റ	
പശു.	അടുപ്ിൽ	തീ	എരികയ	അയൽ	വീട്ിൽ	ഡപായി	തീകൊ
ളുത്ി	ഇരപ്കന	നാട്ിൽ	െിടക്ണ	കുട്ിെകള	അടവപ്	ഡചർത്പ്	
പട	കൂട്ാകത	മുൻവഴി	വിട്പ്	എങ്ാനും	െിടന്ന	കൂട്കത്	ഡപായി	
വാ	അപ്ാ	ഒത്ാശ	കചയ്യപ്ാ	എന്നപ്	താങ്ിയതപ്	പുത്ിഡയാ.	
'സ്രാജ്യകത്യും	ജനതകയയും	മറന്നു	കൊണ്പ്	സ്ാർഥമായ	
അധിൊര	സ്ാപനത്ിനു	ഡവണ്ി	വിഡദശിയരുകട	സഹായം	

ഡതഡടണ്ി	വന്ന	രാജാധിൊരത്ികനതികരയു
ള്ള	പ്രതിെരണമായിട്ാണപ്	സി.വി	മാഡങ്ായി
ക്ൽ	കുറുപ്ിലൂകട	ഈ	വാക്െൾ	അവതരി
പ്ിക്ന്നതപ്.	 എന്നാൽ	 മാർത്ാണ്ഡവർമ	
ഡനാവലിൽ	 ചാന്നാൻമാർ,	 പറയർ,	 മുസ്ീ
ങ്ൾ,	നായന്മാർ	തുടങ്ിയ	വിവിധ	സമുദായ
ങ്ളുകട	 ഒകത്ാരുമിച്ചുള്ള	
പ്രവർത്നത്ിലൂകടയാണപ്	 മാർത്ാണ്ഡ
വർമ	 അധിൊരത്ിഡലറുന്നതപ്.	 ഇത്ര
ത്ിൽ	ഒരു	ഐെ്യം	വിഭാവനം	കചയ്യുന്നതി
ലൂകട	 സി.വി.	 ജനാധിപത്യ	 സംവിധാന	
ക്മത്ികറെ	അടിസ്ാനകത്	സ്പ്നം	ൊണു
െയാണപ്	 കചയ്തതപ്.	 അഡദേഹം	 ജീവിച്ിരുന്ന	
ൊലം	ജനാധിപത്യൊലമല്ലായിരുന്നു.	ഡദശീ
യതലത്ിൽ	അത്രത്ിൽ	ഒരു	ചിന്ത	ബ്ി
ട്ീഷുൊർകക്തികര	രൂപം	 കൊള്ളുന്ന	ൊല

മായിരുന്നു.	 'വിഡദശിയ	 ഡമധാവിത്ം'	 	 എന്ന	
ഡലഖനപരമ്രയിൽ	സി.വി.	സൂചിപ്ിക്ന്നതുഡപാകല	'ബ്ിട്ീ
ഷപ്	ഗവൺകമറെികറെ	ഡസവകയയും,	മദിരാശി	ഗവൺകമറെികറെ	
പ്രശംസകയയും	 യൂഡറാപ്യൻമാരുകട	 സഡന്താഷകത്യും	
മദിരാശി	 പത്ങ്ളുകട	 ഡസ്ാത്കത്യും	 ആഗ്രഹിച്പ്	 രംഗം	
തെർത്പ്	 മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള	 ഡവഷക്ാർ'	 -	അരങ്ങു	വാണിരുന്ന	
ൊലത്പ്	ഇത്രത്ിലള്ള	ചരിത്	യാഥാർഥ്യകത്യും	വസ്തുത
കയയും	ആഡലഖനം	 കചയ്യുന്നതിനപ്	 സി.വി.	 ആഖ്യാനതന്ത്ര
കത്	പ്രഡയാജനകപ്ടുത്ി.	 'സത്യവം	അധിൊരവം'	 	എന്ന	
സംഭാഷണത്ിൽ	ഫൂഡക്ാ	അഭിപ്രായകപ്ടുന്നതുഡപാകല	പ്ര
സ്ാവനെളുകട	 ഉല്പ്ാദനം,	 ക്മീെരണം,	 വിനിമയം,	
വിതരണം	 തുടങ്ിയവയ്കപ്	 സൗെര്യകമാരുക്ന്ന	 ക്മബന്ധ
മായ	വ്യാപാരങ്ളുകട	വ്യവസ്യായ	സത്യകത്''	അനാവര
ണം	കചയ്യുെയാണപ്	സി.വി	കചയ്തതപ്.	ആ	സത്യം	െകണ്ത്
ണകമങ്ിൽ	 യഥാർഥ	 ചരിത്വസ്തുക്ളുകട	 സത്യസന്ധമായ	
പഠനം	 അനിവാര്യമാണപ്.	 അത്രത്ിൽ	 ചിന്തിക്ഡമ്ാൽ	
ഡൊളനീെരണത്ികറെ	ഡ്വരുധ്യാത്മെ	ചരിത്മാണപ്	 'മാർ
ത്ാണ്ഡവർമ'	ഡനാവലിൽ	ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ളതപ്.
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ബ്ിട്ടീഷുകാർകേക് സർവസുഖ സൗകര്യങ്ങളുും 
ഒരുകേിയ തിരുവിതാുംകൂർ ഭരണാധികാരി
കൾ ന്ചയ്തതക് 'ഇരിക്ും ന്കാമ്പക് മുറിക്ന്ന'  
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ഇത്രത്ിലുള്ള  ചരിത്രയാഥാർഥ്യത്ിക്ല
ക്ള്ള സൂചകങ്ങൾ ആയിരുന്നു. സി.വി 
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ചര്റിത്ം

അേയ്ക്കൽ രടാജവുംശത്ിന്റെ 
സടാമൂഹിക �ശ്ടാത്ലും 

േണ്സൂർ	എ

ഡെരള	 സംസ്ാരം	 രൂപകപ്ടുത്ിയതിൽ	 മുസ്ീം	 സമൂഹ
ത്ിനപ്	ഗണനീയമായ	സംഭാവനെൾ	നല്ൊൻ	സാ

ധിച്ിട്ടുണ്പ്.	 മലബാറികറെ	സാമൂഹിെ	സാംസ്ാരിെ	 ഉന്നമന
ത്ിനപ്	സഹെരണത്ിലൂകടയും,	സഹവർത്ിത്ത്ിലൂകടയും	
അവർ	സംഭാവനെൾ	നൽെിയിട്ടുണ്പ്.	തഡദേശീയ	സംസ്ാരവ
മായി	അടുത്ിടപഴകുെയും	ആധുനിെ	ൊലഘട്ത്ിഡലക്ള്ള	
പ്രയാണത്ിൽ	അവർ	ഡ്െഡൊർക്െയും	കചയ്തു.	ഉത്രഡെ
രളത്ികറെ	 	 രാഷ്ട്രീയഗതികയ	 നിർണയിക്ന്ന	ഘടെമായി	
അറയ്കൽ	രാജവംശം	ഏകറ	തിളങ്ി.

ഡെരളത്ികല	 ആദ്യകത്	 ഏെ	 മുസ്ിം	 രാജവംശമായ	
അറയ്കൽ,	 ഡെരളത്ികറെ	 ചരിത്ശാഖെളുമായി	 ബന്ധകപ്ട്ടു	
െിടക്ന്നു.	 ഐതിഹ്യമായ	 ൊഴ്ചപ്ാടുെഡളാടപ്	 കൂടി	 ഉദയം	
കചയ്ത	ഈ	തറവാടപ്	വിഡദശാധിപത്യത്ികനതിഡര	കചറുത്തു
നിന്ന	ഏെ	രാജവംശം	കൂടിയാണപ്.	ഡെരളചരിത്ത്ിൽ	പതി
നാറാംനൂറ്റാണ്ികല	ഡൊലത്തുനാടികറെ		ചരിത്ം	പരിഡശാധി
ക്ഡമ്ാൾ	കൊഡളാണിയൽ	വ്യവസ്കയ	ഉൻമൂലനം	 കചയ്യാൻ	
ശ്രമിച്	 നാട്ടുരാജാക്ന്മാരുകട	 ഗണത്ിൽ	 മുമ്ന്തിയിലാണപ്	
അറയ്കൽ	 രാജവംശം.	 ഡെരളത്ികല,	 പ്രഡത്യെിച്പ്	 മലബാർ	
പ്രഡദശകത്	മുസ്ിം	ജനവിഭാഗങ്ളുകട	വളർച്യ്ക്കുഡവണ്ി	ഒട്നവ
ധി	സംഭാവനെൾ	നൽെിയ	അറയ്കൽ	രാജവംശം	മത	ൊഴ്ച
പ്ാടുെൾ	 ഇല്ലാത്	 ഭരണസംവിധാനം	 െണ്ണൂരിൽ	 ൊഴ്ചവച്ചു.	
ലക്ദ്ീപും	 മാലിദ്ീപും	ഡ്െമുതലായി	 ഉണ്ായിരുന്ന	അറ
യ്കൽ	ഭരണാധിൊരിെൾ	ഇഡപ്ാഴകത്	െണ്ണൂർ	പട്ണത്ികറെ	
വിെസനത്ിനപ്	പിന്നിൽ	പ്രവർത്ിച്	ചാലെ	ശക്ിെളിൽ	
ഒന്നാണപ്.	

െടൽമാർഗവം	െരമാർഗവം	വ്യാപാര	വാണിജ്യ	ഡമഖല
െകള	 ഉന്നതിയിഡലക്പ്	 ഉയർത്ാൻ	 സാധിച്	 അറയ്കൽ	 ഭര

ണാധിൊരിെളുകട	ചരിത്ം	ഇഡപ്ാഴും		ഡെരള	ചരിത്ത്ികറെ	
ഏടുെളിൽ	 ഒളിഞ്ഞിരിക്ന്നു.	 ഡെരളത്ികറെ	 നഡവാത്ാന	
ൊഴ്ചപ്ാടുെളിഡലക്പ്	ഉൾകപ്ടുഡത്ണ്	ചരിത്	പ്രാധാന്യമുള്ള	
രാജവംശമാണപ്	അറയ്കൽ,	ഡെരളത്ികറെ	സാമൂഹിെ	ഡമഖല
യിൽ,	പ്രഡത്യെിച്പ്	മലബാറികറെ	ചരിത്ത്ിൽ	ഒഴിച്ചുകൂടാൻ	
സാധിക്ാത്	സംഭാവനെൾ	നൽെിയ	അറയ്കൽ	രാജവംശ
ത്ികറെ	ചരിത്ം	ഡെരള	ചരിത്ത്ികറെ	അവിഭാജ്യഘടെമാണപ്.

ഡെരള	 ചരിത്ത്ിൽ	 	അപൂർവമായതും	എന്നും	 തിളക്
ഡത്ാടുകൂടി	 നിൽക്ന്നതുമായ	 അറയ്കൽ	 രാജവംശത്ികറെ	
ഉല്പ്ത്ികയ	സംബന്ധിച്	ആധിൊരിെ	ഡരഖെൾ	ലഭ്യമല്ല	
എന്നതപ്	വസ്തുതയാണപ്.	എന്നാൽ,	ഡെരളത്ികല	ഇസ്ാംമത
ത്ികറെ	ആരംഭൊലവമായി	 ബന്ധകപ്ടുത്ി	 പറയകപ്ടുന്ന	
ഐതിഹ്യ	വിശ്ാസങ്ൾ	തകന്നയാണപ്	ഈ	രാജവംശത്ി
കറെ	ഉല്പ്ത്ിക്ം	നിധാനമായി	ചുണ്ിക്ാണിക്കപ്ടുന്നതപ്.	
ഡെരളത്ികല	ഇസ്ാംമതത്ികറെ	വ്യാപനചരിത്ം	മനസ്ിലാ
ക്ാൻ	ശ്രമിക്ഡമ്ാൾ	അറയ്കൽ	തറവാടിനപ്	ചരിത്പരമായി	
ഏകറ	പ്രാധാന്യമുണ്പ്.	

ഡെരള	 ചരിത്രചനയ്കപ്	 സഹായെമായി	 തീർന്നിട്ടുള്ള						
തുഹപ്ഫത്തുൽ	 മുജാഹിദീൻ,	 മലബാർ	 മാന്ൽ,	 മാപ്ിള	
മുസ്ീംസപ്	ഓഫപ്	 മലബാർ	തുടങ്ിയ	വ്യത്യസ്	ഗ്രന്ഥങ്ളിൽ	
അറയ്കൽ	 രാജവംശത്ികറെ	 ആരംഭകത്ക്റിച്പ്	 വ്യത്യസ്	
അഭിപ്രായങ്ളാണപ്	ൊണാൻ	സാധിക്ന്നതപ്.	ഡെരഡളാൽപ്
ത്ിയിൽ	പരാമർശിച്ിട്ടുള്ള	ഒരു	ഐതീഹ്യമാണപ്	അറയ്കൽ	
രാജകുടുംബത്ികറെ	തുടക്ത്ിനപ്	ആധാരമായി	വിവിധ	വിവ
രണങ്ളിൽ	പ്രധാനമായും	ബന്ധകപ്ടുത്തുന്നതപ്.	രണ്ാം	ഡചര	
സമ്ാജ്യത്ികല	അവസാന	 രാജാവപ്,	 ഡചരമാൻ	 കപരുമാൾ	
അഡറബ്യയിൽനിന്നുവന്ന	 െച്വട	 സംഘത്ിൽനിന്നും	
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ഇസ്ാമികനയും	 പ്രവാചെൻ	 മുഹമ്മദികനയുംപറ്റി	 മനസ്ിലാ
ക്ിയ	ഡശഷം	പ്രവാചെകന	ൊണുന്നതിനായി	മക്യിഡലക്പ്	
ഡപാകുന്നതിനപ്	തീരുമാനിക്െയും	രാജ്യം	അനന്തരാവൊശി
െകള	 ഏൽപ്ിക്െയും	 കചയ്തു.	 ഡെരഡളാല്പ്ത്ിയുകട	
വിവരണ	പ്രൊരം	ഡചരമാൻ	കപരുമാൾ		ഡവളാപുരം	അഥവാ	
ആര്യപുരം	എന്ന	സ്ലത്തുനിന്നും	ഒരു	ഡജാനെകനയും	സ്തീ
കയയും	 െണ്ണൂരിഡലക്പ്	 ക്ണിച്ചുവരുത്ി	 അഡദേഹത്ിനപ്	
ആലി	രാജാവപ്	എന്നഡപരു	നൽെി	എന്നുപറയകപ്ടുന്നു.

അറയ്കൽ	 കുടുംബം	 ഡൊലത്ിരി	 കുടുംബത്ിൽ	 നിന്നും	
ഉൽഭവിച്താകണന്നപ്	�ച്ചു	ഡരഖെളിൽ	ഡമായിൻസപ്	ഡരഖകപ്
ടുത്തുന്നു.	മകറ്റാരു	വ്യാഖ്യാനപ്രൊരം	ഡൊലത്ിരി			കുടുംബ
ത്ിൽകപ്ട്	ഒരു	രാജകുമാരി	താഴ്ന്നജാതിക്ാരനായ	ഒരാളുമാ
യി	 ബന്ധകപ്ടാൻ	 ഇടയായതുൊരണത്ാൽ	 അവരുകട	
രാജാെീയ	സ്ാനം	നഷ്കപ്ടുെയും	കചയ്തു.	ഈ	പ്രശ്നത്ിനപ്	
ഒരു	പരിഹാരകമഡന്നാണം	ഡൊലത്ിരി		രാജാവപ്	പ്രസ്തുത	രാ
ജകുമാരികയ	സമ്ന്നനായ	ഒരു	മുസ്ീം	അറബിക്പ്			വിവാഹം	
െഴിച്പ്		കൊടുക്െയും	അയാൾക്പ്	രാജകുമാരാകനന്നും	ആലി	
രാജാകവന്ന	ബിരുദം	നൽെി	എന്നും	പറയകപ്ടുന്നു.

	 മലബാർ	 മാന്ൽ	 എഴുതിയ	 വില്യം	 ഡലാഗൻ	 മകറ്റാരു	
ഐതിഹ്യ	െഥ	ഡരഖകപ്ടുത്തുന്നു.	ഈ	വിവരം	അനുസരിച്പ്	
രാജവംശത്ികല	ആദ്യകത്	ഭരണാധിൊരി	പതികനാന്നാം	
നൂറ്റാണ്ികറെ	അവസാനവം	പന്ത്രണ്ാം	നൂറ്റാണ്ികറെ	ആദ്യവം	
ജീവിച്ിരുന്ന,	 ഡൊലത്ിരിയുകട	 മന്ത്രിയായിരുന്ന	അരയൻ		
കുളങ്ര	നായർ	ആയിരുന്നു.	പിൽക്ാലത്പ്	ഇഡദേഹം	ഇസ്ാം
മതം	സ്ീെരിക്െയും	മുഹമ്മദാലി	എന്ന	ഡപരപ്	സ്ീെരിക്
െയും	കചയ്തു.

അറയ്കൽ	 ഡരഖെളിൽ	 ഇതിൽനിന്നും	 വ്യത്യസ്മായ	
മകറ്റാരു	ഐതിഹ്യ	െഥയാണപ്	രാജവംശത്ികറെ	ഉല്പ്ത്ി
കയപ്റ്റി	 ലഭ്യമാകുന്നതപ്.	 ഇതനുസരിച്പ്	 തറവാടികറെ	 ഉല്പ്
ത്ികയ	 ഡചരമാൻ	 കപരുമാളുമായി	ബന്ധകപ്ടുത്ിപ്റഞ്ഞി
രിക്ന്നു.	 കപരുമാളികറെ	 സഡഹാദരി	 ശ്രീഡദവി	
ധർമപട്ണത്ായിരുന്നു	 താമസം,	 അവരുകട	 പുത്ൻ	
മാഡവലികയ	 ഭരണൊര്യങ്ൾ	 ഏല്പ്ിച്ിട്ാണപ്	 കപരുമാൾ	
മക്യിഡലക്പ്	 ഡപായതപ്,	 മക്യിൽ	 നിന്നപ്	 മടങ്ങുംവഴി	
കപരുമാൾ	 മരണകപ്ട്തിനാൽ	 അനന്തിരവൻ	 മഹാബലി	
രാജാവായി.	പിന്നീടപ്	ൊലാന്തരത്ിൽ	ഇസ്ാംമതം	സ്ീെരി
ച്	അഡദേഹം	മുഹമ്മദാലി	എന്ന	ഡപരപ്	സ്ീെരിച്തായും	പറയ
കപ്ടുന്നു.	 ആദ്യകത്	 മുസ്ീം	 രാജാവപ്	 എന്ന	 നിലയ്കപ്	 ആധി	
രാജാവപ്	എന്നും	അലി	 രാജാകവന്നും	 ഡപരപ്	സ്ീെരികച്ന്നും	
പറയകപ്ടുന്നു.	ഹിജപ്റ	64-ാം	വർഷമാണപ്	ഈ	സംഭവം	നടന്ന
കതന്നും	അഡദേഹമാണപ്	അറയ്കൽ	രാജവംശം	സ്ാപിച്കതന്നും	
പറയുന്നു.	അറയ്കൽ	ഡരഖെൾ	പ്രൊരം	ഹിജപ്റ	64	െഴിഞ്ഞാൽ	
3	രാജാക്ന്മാരുകട	ഭരണവർഷം				ഡരഖകപ്ടുത്ിക്ാണുന്നില്ല.	
എന്നാൽ	അഞ്ാമനായ	ആലിമൂസ	ആധിരാജാ	മുതൽ	തുടർച്
യായി	 രാജ്യം	 ഭരിച്ിരുന്നവരുകട	 പട്ിെ	 പ്രസ്തുതഡരഖെളിൽ	
െകണ്ത്ാൻ	സാധിക്ന്നു.	

അറയ്കൽ	 രാജവംശത്ികറെ	 ഭരണാധിൊരിെൾ	 സ്തീ	
പുരുഷ	 	 ഡഭദമഡന്യ	 കുടുംബത്ികല	പ്രായം	 കൂടിയ	അംഗമാ
കണന്നതപ്	ശ്രഡദ്യമാണപ്.	ഡ്ഹന്ദവ	 രീതിയിലള്ള	 മരുമക്
ത്ായമാണപ്	പിന്തുടർച്ാൊര്യത്ിൽ	ഈ	കുടുംബം	സ്ീെരി
ച്ചുവരുന്നതപ്	 എന്നതപ്	 ശ്രഡദ്യമാണപ്.	 ഇതപ്	 ഖലീഫയുകട	
പ്രഡത്യെ	അംഗീൊരത്ിനപ്	വിഡധയമായിരുന്നതായി	പറയ
കപ്ടുന്നു.	 സ്തീെൾ	 അധിൊരത്ിൽ	 വരുന്നു	 എന്നതും	 അറ

യ്കൽ	കുടുംബത്ികന	വ്യത്യസ്മാക്ന്ന	ഒന്നാണപ്.	ഇവർ	അറ
യ്കൽ	ബീവി	എന്നറിയകപ്ടുന്നു.

െടൽ	മാർഗമുള്ള	വാണിജ്യത്ിൽ	ശ്രദ്പതിപ്ിച്ിരുന്ന	
അറയ്കൽ	 ഭരണാധിൊരിെൾ	 അഡറബ്യൻ	 രാജ്യങ്ൾ,	
മധ്യഏഷ്യൻ	 രാജ്യങ്ൾ	 തുടങ്ി	 നിരവധി	 രാജ്യങ്ളുമായി	
െച്വട	 ബന്ധത്ിൽ	 ഏർകപ്ട്ിരുന്നു.	 സ്ന്തമായി	 െപ്ൽ	
വയൂഹവം	അതികറെ	സംരക്ണത്ിനായി	ശക്മായ	നാവിെ
ഡ്സന്യവം	ഉണ്ായിരുന്ന	അറയ്കൽ	ഡപാർച്ചുഗിസപ്	ആധിപത്യം	
സ്ാപിക്ന്നതുവകര	മലബാർ	ഡമഖലയികല	അറബിക്ടലി
കറെ	അധിപരായിരുന്നു.	അതുലകറെ	മുഷെവംശ	ൊവ്യത്ിൽ	
ലക്ദ്ീപപ്	സമൂഹം	ഡൊലത്ിരി	രാജാവികറെ	അധീനതായി
ലാകണന്നപ്	 പ്രതിപാദിക്ന്നു.	 ഡൊലത്ിരിയുകട	 െടൽ									
വാണിജ്യത്ിനും	നാവിെപ്ടയ്ക്കും	 ഡനതൃത്ം	 വഹിച്	 മമാലി
ക്പ്	ഡൊലത്ിരി	രാജാവപ്	ദ്ീപുെളുകട	ഭരണം	വിട്പ്	നൽെികയ
ന്നും	ദ്ീപുെളുകട	രാജാവപ്	എന്നപ്	വിളികച്ന്നും	പരാമർശിക്ന്നു.

െണ്ണൂർ	പട്ണം	ഒരു	അന്താരാഷ്ട്ര	വാണിജ്യ	ഡെന്ദ്രമാകണ
ന്നും	 അറബിക്ടലികറെ	 പടിഞ്ഞാറൻ	 തീരങ്ളിൽ	 എല്ലാ					
രാജ്യങ്ളികലയും	തുറമുഖങ്ളിൽനിന്നുള്ള	എല്ലാവിധ	സാധ
നങ്ളും	ഇവികട	െച്വടം	നടത്ിയിരുന്നതായും	ഡപാർച്ചുഗീ
സുെർ	ഈ	പട്ണം	പിടിച്ടക്ിയിരുന്നികല്ലങ്ില്	അതപ്	മുഹ
മ്മദാലിക്ം	അറയ്കൽ	കുടുംബത്ിനും	െീഴടങ്ിയിരിക്കമന്നും	
ഡപാർട്ടുഗീസപ്	ഡരഖെളിൽ	'ഡൊർട്ിസഡഗാ'	ഡരഖകപ്ടുത്ിയി
രിക്ന്നു.	 ഈ	 പ്രസ്ാവനയിലൂകട	 അറയ്കൽ	 രാജാവികറെ	
വ്യാപാര	വാണിജ്യ	ബന്ധങ്ളും	നാവിെ	ഡ്സന്യ	ൊര്യങ്
ളും	സാമൂഹിെ			രാഷ്ട്രീയ	ആധിപത്യവം	എത്ഡത്ാളം	എന്നു	
വ്യക്മാവന്നു.	

െണ്ണൂർ	തുറമുഖത്ികറെ	െടൽ	വാണിജ്യവം	നാവിെ	സംര
ക്ണവം	നിർവഹിച്ിരുനതപ്	 മമ്മാലി	 കുടുംബമാണപ്.	 െടൽ	
യാത്യ്കാവശ്യമായ	പഡത്മാരിെളും	െപ്ലെളും	മറ്റും	സജ്ീ
െരിച്ിരുന്നതപ്	ഈ	കുടുംബം	ആയിരുന്നു.	ലക്ദ്ീപപ്	അടക്
മുള്ള	 അറബിക്ടലികല	 പ്രധാന	 ദ്ീപുെളുകട	 നിയന്ത്രണം	
അറയ്കൽ	 കുടുംബത്ികറെ	 വാണിജ്യത്ിനും	 നാവിെശക്ി
ക്ം	സഹായെമായിരുന്നു.	ധനിെനായ	െച്വടക്ാർ	രാജ്യ
ത്ികറെ	െച്വട	പാരമ്ര്യത്ിനപ്	ഒരു	മുതൽക്കൂട്ായിരുന്നു.	

പതിനഞ്ാം	നൂറ്റാണ്ിൽ	ഡപാർച്ചുഗീസുൊരുകട	വരവിനു
ഡശഷം	 സ്ിതിഗതിെൾ	 മാറിമറിഞ്ഞു.	 െച്വത്ിനായി	
വകന്നത്ിയ	 ഡപാർച്ചുഗീസുൊർ.	 ആവശ്യമായ	 സൗെര്യ
ങ്ൾ	കചയ്തു	നൽെി	എന്നിരികക്	തങ്ളുകട	കൃത്ിമങ്ളിലൂകട	
പരമ്രാഗത	 െച്വടക്ാകരയും	 രാജാക്ന്മാകരയും	 അവര്	
ശത്രുക്ളാക്ി	 മാറ്റി.	 അറയ്കലികറെയും	 ഡൊലത്ിരിയുകടയും	
അനുവാദഡത്ാടികൂടി	 െണ്ണൂരിൽ	 െച്വട	 താവളം	 നിർമിച്	
ഡപാർട്ടുഗീസുൊർ	 	പിന്നീടപ്	ഇവരുകട	എതിർപ്ികന	മറിെട
ന്നുകൊണ്ടുതകന്ന	 അവികട	 	 ഒരു	 ഡൊട്	 പണിയുെയും	
ഇതിലൂകട	അറബിക്ടലിലകടയുള്ള	വാണിജ്യം	മുഴുവൻ	തങ്
ളുകട	 നിയന്ത്രണത്ിലാക്െയും	 കചയ്തു.	 കസറെപ്	 ആഞ്ഡലാ	
ഡൊട്	നിർമിച്ഡതാടു	കൂടി	അറബിക്ടലിലൂകട	സഞ്ാരിക്
ന്ന	െപ്ലെൾ	നിശ്ിത	ഫീസപ്	അടച്പ്	ഡപാർച്ചുഗീസപ്	െ്യാപപ്റ്റ
കറെ	അനുവാദം	സ്ീെരിെണകമന്ന	നിർഡദശം	കൊണ്ടുവരിയു
ണ്ായി.	 മാത്മല്ല	 കുരുമുളെപ്,	 ഇഞ്ി,	 ഏലം	 തുടങ്ിയ	
ചരക്െൾ	െപ്ലെളിൽ	െയറ്റുവാൻ	പാടികല്ലന്നും	വരുത്ി.	
'െർത്സുെൾ'	ഉള്ള	െപ്ലെൾ	ഡപാലം	ഡപാർച്ചുഗീസുെരുകട	
കൊള്ളയ്കപ്	ഇടയായിരുന്നു.	ഈ	സാഹചര്യത്ിലാണപ്	16	-ാം	
നൂറ്റാണ്ിൽ	അറബിക്ടലിൽ	നിരന്തര	യുദ്ങ്ൾ	ആരംഭിക്
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ന്നതപ്.	അറബിക്ടലികറെ	സ്ാതന്ത്ര്യത്ിനായി	 ഡപാരാടിയ	
കുഞ്ഞാലിമരയ്കാർമാരുകട	 കൂട്ത്ിൽ	 അലി	 രാജാക്ന്മാരും	
അറയ്കൽ	 ഡ്സന്യവം	 പലഡപ്ാഴും	 ഭാഗമാവെയുണ്ായി.		
വിഡദശ	ശക്ിയായ	ഡപാര്ച്ചുഗീസുൊര്കക്തികര	മറ്റുള്ളവരു
മായി	സഹെരിച്പ്	ഡപാരാടികക്ാണ്പ്	രാജ്യഭരണവം	വാണി
ജ്യൊര്യങ്ളും	മുഡന്നാട്ടുകൊണ്ടു	ഡപായി.	പലഡപ്ാഴും	ഡപാർച്ചു
ഗീസുമായി	 സന്ധിെളിൽ	 എർകപ്ടുന്നതപ്	 ൊണാൻ	
സാധിക്ം	ഇതിനുദാഹരണമായി	എടുത്തുൊട്ാൻ	സാധിക്
ന്നതപ്	മാലിദ്ീപുെളിൽ	അറയ്കൽ	രാജാവികറെ	സ്ാധീനം	മന
സ്ിലാക്ിയ	ഡപാർച്ചുഗീസുൊർ	മാലിദ്ീപികറെ	നിയന്ത്രണം	
തങ്ൾക്പ്	 വിട്ടുനൽെണകമന്നപ്	ആവശ്യകപ്ടുഡമ്ാൾ	ഓഡരാ	
വർഷത്ിലം	നൂറപ്	ഭാരം	വീതം	അസംസ്കൃത	ചെിരി	നൽൊം	
എന്നപ്	 െരാർ	 നൽകുന്നതപ്	 ൊണാൻ	സാധിക്ം.	 ഇതിലൂകട	
വ്യക്മാവന്നതപ്	 എതിരാളിയുകട	 ശക്ികയപ്റ്റി	 വ്യക്മായ	
ഡബാധം	അറയ്കൽ	ഭരണാധിൊരിെൾക്ണ്ായിരുന്നു	എന്ന
താണപ്.	

		മാലിദ്ീപുെൾക്	ഡമൽ	അറയ്കൽ	രാജാവിനുണ്ായിരുന്ന	
നിയന്ത്രണം	പലഡപ്ാഴും	ഡപാർച്ചുഗീസുമായി	സംഘർഷത്ി
നപ്	ൊരണമായി	ദ്ീപികല	അധിൊരതർക്ങ്ളിൽ	ഇടകപടു
െയും	രാഷ്ട്രീയ	വ്യാപാര	വാണിജ്യ	ബന്ധം	നിലനിർത്തുെയും	
കചയ്തിരുന്ന	അറയ്കൽ	രാജാവിനപ്	മലിദ്ീപികല	ഭരണാധിൊ
രിെൾ	െപ്ം	നൽെിയിരുന്നതായി	ൊണാം.	

ഡപാർച്ചുഗീസുൊരുകട	 പതനഡശഷം	 അവരുകട	 ഡൊട്
കൊത്ളങ്ൾ	 ഡ്െവശകപ്ടുത്ിയ	 �ച്ചുൊർ	 1663-ൽ	
െണ്ണൂർ	 ഡൊട്യും	 അവരുകട	 അധീനതയിലാക്ി.	 �ച്ചുൊർ	
ആലി	രാജാവമായി	സഹെരണ	ഉടമ്ടിെൾ	ഉണ്ാക്െയും		
ഇതിലൂകട	അറയ്കലികറെ	വാണിജ്യ	ഡമഖലയിൽ	ഉയർച്	ഉണ്ാ
വെയും	കചയ്തു.	�ച്ചുൊകര	തുടർന്നപ്	ഇംഗ്ലീഷുൊരുമായും	ഫ്ര
ഞ്ചുൊരുമായും	 അറയ്കൽ	 വ്യാപാരബന്ധത്ിൽ	 ഏർകപ്ട്ടു.	
ഇക്ാലത്പ്	 മറ്റുപല	 തുറമുഖങ്ളുമായും	 ഇവർക്പ്	 െച്വടബ
ന്ധമുണ്ായിരുന്നു.	തലഡശേരിയിൽ	ആധിപത്യം	ഉറപ്ിച്	ബ്ി
ട്ീഷുൊരും	ആലി	രാജാവം	തമ്മിൽ	െച്വട	സംബന്ധമായ	
അഭിപ്രായഭിന്നതെൾ	ഉണ്ായി.	ബ്ിട്ീഷുൊർ	സഹചര്യത്ി
നനുസരിച്പ്	 ഡൊലത്ിരികയയും	 ഡൊട്യം	 രാജാവികനയും	
സഹായിച്ചു	 ഡപാന്നു.	 പതികനട്ാം	 നൂറ്റാണ്ികറെ	ആരംഭം	 മു
തൽതകന്ന	 അറയ്കലം	 ഡൊലത്ിരിയും	 തമ്മിലള്ള	 ബന്ധം	
വഷളാവാൻ	 തുടങ്ി	 ഇവർക്ിടയിൽ	 തുറന്ന	 സംഘട്നം	
ഉണ്ായി.	1760	ആയഡപ്ാഡഴക്ം	ബന്ധം	കൂടുതൽ	വഷളായി.	
ഡൊലത്തുനാട്ികല	അന്നകത്	നിയമപ്രൊരം	3	ആരാധനാ
ലായങ്ൾക്	മാത്ഡമ	സ്ർണ	താഴിെക്ടം	വയ്കാൻ	അനു
വാദമുണ്ായിരുന്നുള്ളൂ.	തളിപ്റമ്പ്	രാജ	രാഡജശ്രീ	ഡക്ത്ം	
ഡൊട്യം	താലൂക്ികല	തൃക്ൻ	കുഡന്നാത്പ്	അമ്ലം,	അഗാർ	
അഥവാ	എളാടെടത്തു	ഉൗർപ്ഴശേിക്ാവപ്	എന്നിവയായിരുന്നു	
അതപ്.		എന്നാൽ	1761	ൽ	നിയമം		ലംഘിച്ചുകൊണ്പ്		അറയ്കൽ	
രാജാവപ്	െണ്ണുരിൽ	അറയ്കൽ	പള്ളിക്	മുെളിൽ	സ്ർണത്ാ
ഴിെക്ടം	സ്ാപിച്ചു.	ഇതപ്		ഡൊലത്ിരിയും	ആലിരാജാവം	
തമ്മിൽ	 പ്രശ്നങ്ൾക്പ്	 ൊരണമായി.	 പ്രശ്നത്ിൽ	 ബ്ിട്ീഷപ്	
ഇടകപടലെൾ	 ഉണ്ാവന്നതിനായി	 ഡൊലത്ിരി	 തലഡശേരി
യികല	 ബ്ിട്ീഷപ്	 ഡമധാവികയ	 സമീപിച്ചു.	 ഒടുവിൽ	 1762	
ആഗസ്പ് 28 നപ്	 ഡൊലത്ിരിയും	അറയ്കലം	തമ്മിൽ	 ഉടമ്ടി	
ഉണ്ാക്ി	എങ്ിലം	അവർ	തമ്മിലള്ള	വിഡരാധം	വർധിച്ചു.

ഡൊട്യവം	 ഡൊലത്ിരിയുമായി	 പ്രശ്നമുണ്ായഡപ്ാൾ	
1763	-	ൽ	അന്നകത്	ആലി	രാജാവപ്	ഡ്മസൂർ	ഭരണാധിൊരി

യായ	 ഡ്ഹദറികന	 മലബാർ	 പിടികച്ടുക്ാൻ	 ഡപ്രരിപ്ിച്ചു.	
ഇതിലൂകട	മലബാറിൽ	അറയ്കൽ	രാജവംശത്ികറെ	സ്ാധീനം	
ശക്മാക്െ	എന്ന	 ലക്്യം	ആയിരുന്നു	ആലി	 രാജാവിനപ്	
ഉണ്ായിരിന്നതപ്.	അതികനാപ്ംതകന്ന	വടക്ൻ	ഡെരളത്ിൽ	
ഇസ്ാംമത	 പ്രചരണം	 ശക്ികപ്ടുത്തുെ	 എന്ന	 ലക്്യവം	
ഉണ്ായിരുന്നതായി	 അനുമാനിക്ണം.	 ഡ്മസൂർ	 ഭരണാധി
ൊരിെൾ	കൊഡളാണിയൽ	ഭരണ	സംവിധാനകത്	എതിർ
ത്ിരുന്നവർ	 എന്ന	 നിലയ്കപ്	 ഡനാക്ിയാൽ	 	 െണ്ണൂരികലയും	
തലഡശേരിയികലയും	അടക്ം	മലബാറികല	ബ്ിട്ീഷപ്	ആധിപ
ത്യം	അവസാനിപ്ിക്ന്നതിനായുള്ള	ശ്രമങ്ളുകട	ഭാഗമായും	
ഇതികന	ൊണാവന്നതാണപ്.	

മലബാറിഡലക്ള്ള	 ഡ്മസൂർ	 ഭരണാധിൊരിെളുകട	 െട
ന്നുവരവപ്	 മലബാറികറെ	 മാത്മല്ല	 ഡെരളക്രയുകടയാകെ							
രാഷ്ട്രീയ	ൊലാവസ്കയ	മാറ്റിമറിക്ന്ന	സംഭവങ്ളുകട	തുട
ക്ംകുറിക്ലായിരുന്നു.	 ഡ്മസൂരികറെ	 വരവികനാപ്ം	 ലഭിച്	
താൽക്ാലിെമായ	 രാജ്യ	 വിസ്തൃതിയിലൂകട	 ആലി	 രാജാവപ്	
തകറെ	 സമ്ത്ിെ-ഡ്സനിെ	 അടിത്റ	 വിപുലകപ്ടുത്ി.	
മലബാറിൽ	 നിലവിലണ്ായിരുന്ന	 മറ്റു	 ഭരണാധിൊരിെകള	
അപ്രസക്രാക്ി	ആധിപത്യം	ഡനടുെ	എന്നതായിരിക്ണം	
അറയ്കൽ	രാജാവപ്	ഡ്മസൂർ	ബന്ധത്ിലൂകട	ലക്്യമിട്	പ്രധാന	
ൊര്യം.

ഡെരള	 ചരിത്ത്ിൽ	 വിഡദശ	 ആധിപത്യത്ികനതികര	
നിലപാടുെൾ	സ്ീെരിച്	അറയ്കൽ	 രാജാക്ന്മാരുകട	പ്രവർ
ത്നം	 വിലമതിക്ാൻ	 െഴിയാത്താണപ്.	 മലബാറിൽ	
ഇസ്ാംമതത്ികറെ	പ്രചാരണത്ിൽ	ഡ്ഹദറികറെയും	ടിപ്പുവി
കറെയും	 ൊലത്തുണ്ായ	 മാറ്റം	 മനസ്ിലാക്ാൻ	 ശ്രമിച്ാൽ	
അതികറെ	വ്യാപനത്ിനു	പിന്നികല	ചാലെശക്ി	അറയ്കൽ	
രാജാക്ന്മാർ	ആകണന്നു	മനസ്ിലാക്ാം.	ജന്മി	സമ്പ്രദായം	
നിലനിന്നിരുന്ന	 ഒരു	സാമൂഹിെ	അന്തരീക്ത്ിൽ	 നിന്നും	
മലബാറികന	 ആധുനിെതയിഡലക്പ്	 മാറ്റുന്ന	 തരത്ില്		
ഭൂനികുതി	സമ്പ്രദായവം	നാണയ	സമ്പ്രദായവം	അടക്ം	സാ
മ്ത്ിെ	 ഡമഖലയിലം	ജനങ്ളുകട	ജീവിതരീതി	 മാറ്റി	എടു
ക്ന്നതിലം	ഡ്മസൂർ	ഭരണാധിൊരിെൾ	നിലപാടുെൾ	സ്ീ
െരിച്തു	 ൊണുഡമ്ാൾ	 വ്യക്മാവന്നതപ്	 അറയ്കൽ	
രാജവംശത്ികറെ	കൂടി		നിലപാടുെൾ	ആയിരുന്നുകവന്നപ്	മന
സ്ിലാഡക്ണ്ി	വരും.
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അതീവസമ്ന്നമായ	ഒരു	ദൃശ്യെലാചരിത്ം	ഡെരളത്ിനു
ണ്പ്.	മതാനുഷ്ാനങ്ഡളാടും	പ്രാചീനസാമൂഹിൊചാരങ്	

ഡളാടും	 ബന്ധകപ്ട്	 നാഡടാടിദൃശ്യെലെൾ,	 നാട്യശാസ്തനിയമ
ങ്കള	 ഡദശ്യഡഭദങ്ഡളാകട	 ഉൾകക്ാണ്പ്	 വളർന്നുവിെസിച്	
ക്ാസിെപ്	 െലെൾ,	 ഇവയികലല്ലാമുള്ള	 പല	 അംശങ്കളയും	
സ്ാംശീെരിച്പ്	രൂപംകൊണ്	െലാരൂപങ്ൾ;	ഇങ്കന	ഡ്വ
വിധ്യപൂർണമാണപ്	ആ	 ദൃശ്യെലാചരിത്ം.	നാഡടാടി	സംസ്ാര
ത്ിൽ	അനുഷ്ാനെലെൾ	മുതൽ	ആധുനിെ	സമൂഹത്ിൽ	രൂ
പകപ്ട്	ചലച്ിത്ാവതരണം	വകര	നീളുന്നതാണപ്	ഡെരളത്ികറെ	
ദൃശ്യെലാചരിത്ം.	നാടെം,	സിനിമ	തുടങ്ിയ	െലാരൂപങ്കള	
ഉപാദാനങ്ളാക്ി	ചരിത്രചന	നിർവഹിച്ിട്ടുകണ്ങ്ിലം	ഇത
രെലാരൂപങ്കള	 ഡൊർത്ിണക്ിയുള്ള	 സമഗ്രസ്ഭാവം	
ഇത്രം	 ചരിത്കൃതിെൾക്ില്ല.	 ഈ	 സാഹചര്യത്ിലാണപ്		
'ഡെരളത്ികല	ദൃശ്യെലാസാഹിത്യം'	എന്ന	കൃതികയ	മുൻനിർ
ത്ി	ഉപാദാനങ്ളുകട	തിരകഞ്ഞടുപ്ികനക്റിച്ചു	പഠിക്ന്നതപ്.	
ഈ	ഗ്രന്ഥത്ിൽ	കപ്രാഫ.	അയ്മനം	കൃഷ്ണഡ്ക്മൾ	പറയുന്നതപ്	
ഇങ്കനയാണപ്:	'രണ്ായിരത്ിഡലകറ	വർഷങ്ളുകട	പഴക്മുള്ള	
ഭാരതീയ	ദൃശ്യെല	ഇന്നും	സുരക്ിതമായി	നിലനിൽക്ന്നതപ്	ഡെ
രളത്ിലാണപ്.'	 അതുകൊണ്ടുതകന്ന	 ഡെരളത്ികല	 ദൃശ്യെലാ	
ചരിത്ം	അതികറെ	ഉപാദാനങ്ൾക്ം	പ്രസക്മാണപ്.		ൊരണം,	
സമൂഹത്ികറെ	കപാതുഡബാധം	നിഴലിക്ന്നതപ്	പ്രധാനമായും	ദൃ
ശ്യെലെളിലാണപ്.	 നാഡടാടിക്ലെളിൽനിന്നും	 സംസ്കൃതനാടെ
ങ്ളിൽനിന്നുകമാകക്	ചരിത്രചനയ്കപ്	ഉപാദാനങ്ൾ	െകണ്ത്തു
ഡമ്ാൾ	 അവയിൽ	 അന്നകത്	 സമൂഹം	 എങ്കനയാണപ്	
അടയാളകപ്ടുത്തുന്നകതന്നപ്		ഡബാധ്യമാകും.	അത്രകമാരു	ഡബാ
ധ്യകപ്ടലാണപ്	ഓഡരാ	ചരിത്രചനെളും	ലക്്യംവയ്ക്കുന്നതപ്.

 
നോെ�സോഹിത്യചരിത്രം	

ഭാരതീയ	 സൗന്ദര്യത്ികറെ	 അധിഷ്ാനഭാവങ്ളും	 മൂല്യ
ങ്ളും	ഈശ്രാരാധനാപരമായ	ചടങ്ങുെളും	സങ്ല്പ്ങ്ളുമാ

യി	ബന്ധകപ്ട്ിരിക്ന്നു'.	ഇതിൽനികന്നാരു	മാറ്റമുണ്ാകുന്നതപ്	
കവള്ളരിനാടെങ്ളുകട	ആവിർഭാവഡത്ാകടയാണപ്.	കൃഷിയി
ടങ്ളിൽ	ൊവൽെിടക്ഡമ്ാഴുള്ള	വിരസതയിൽനിന്നപ്	മുക്ി	
ഡനടാനാകയഡന്നാണമാണപ്	നാഡടാടിത്ത്ികറെ	പച്മണ്ികറെ	
ഗന്ധംഡപറി	കവള്ളരിനാടെങ്ൾ	അരഡങ്റിയതപ്.	പിന്നീടപ്	ദൃ
ശ്യാവിഷ്കാരകമന്ന	നിലയിൽ	നാടെം	വിൊസം	പ്രാപിച്തപ്	ജീ
വിതത്ികറെ	 മുഹൂർത്ങ്ൾ	 അരങ്ത്പ്	 അവതരിപ്ിച്ചുകൊ
ണ്ാണപ്.	 അധ്ാനവർഗത്ികറെ	 യാതനെളും	 ചിന്തെളും	
അനുഭവങ്ളും	രംഗപാഠത്ികറെ	നാലതിരുെളിൽ	കൊട്ിയാടി
യതപ്	 വിസ്രിച്ചുകൊണ്പ്,	 സംസ്കൃതത്ികറെ	 ഡവരിൽനിന്നുകൊ
ണ്പ്	വളർന്നപ്	ഡക്ത്െലെകള		വിവരിച്ചുകൊണ്ാണപ്	കപ്രാഫ.	
അയ്മനം	 കൃഷ്ണഡ്െമൾ	 ഡെരളത്ികല	 ദൃശ്യെലാ	 സാഹിത്യ										
ചരിത്ം	നിർമിക്ന്നതപ്.	അഡദേഹം	എഴുതുന്നു:

"ചാെ്യാന്മാരും	നാടെകൃത്തുക്ളും	നാടെരചനയിലം	സം
സപ്	കൃതത്ിലം	 ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിഡവെം	 ൊണിക്ാറുണ്പ്.	
ശക്ിഭദ്രകറെ	ആശ്ര്യചൂ�ാമണി	ഇതിനപ്	ഉദാഹരണമായി	ചൂ
ണ്ിക്ാണിക്ാം.	ഒരു	ഇതിഹാസ	നാടെത്ികറെ	രൂപശില്പ്	
ത്ിനു	ഗുണമായി	എങ്കന	സംസ്രിക്ാം	-	ക്ിയാംശം	നൽെി	
എങ്കന	 പരിഷ്കരിക്ാകമന്നതിനപ്	 ശക്ിഭദ്രൻ	 നൽെിയ	
മാതൃെ	 ശ്രഡദ്യമാണപ്.	 ആദിെവിയായ	 വാല്ീെിയുകട	
രാമായണം	എന്ന	ആഖ്യാനൊവ്യം	 ശക്ിഭദ്രകറെ	ഡ്െയിൽ	
െിട്ിയഡപ്ാൾ	എത്മാത്ം	രൂപാന്തരംപ്രാപിച്ചുകവന്നപ്	പരിഡശാ
ധിഡക്ണ്താണപ്.	ഒരു	െവിയുഡടതിൽനിന്നും	വ്യത്യസ്മായ	നാ
ടെശില്പ്സങ്ല്പ്ം	 ശക്ിഭദ്രനുണ്ായിരുന്നു.	 െഥാഘടന,	
അങ്വിഭജനം,							മുഖ്യരസം	തുടങ്ിയ	ൊര്യങ്ളിൽ	ശക്ിഭ
ദ്രകറെ	ൊഴ്ചപ്ാടപ്	ഇതരഭിന്നമാണപ്.	രാമലക്ഷണന്മാർ	വനത്ിൽ	
പർണശാലകെട്ി	 സീതഡയാകടാത്പ്	 താമസിക്ന്നൊലം	
മുതൽ	രാവണനിഗ്രഹം	െഴിഞ്ഞപ്	സീതാഡദവി	അഗ്ിപ്രഡവശം	
കചയ്തപ്	ആശ്ര്യെരമാംവിധം	വിശുദ്ി	കവളികപ്ടുത്തുന്നതുവകര
യുള്ള	 രാമായണെഥയികല	 ചില	 പ്രധാനരംഗങ്ൾ	 മാത്മാ

ദൃശ്യകലടാസടാഹിത്യചരിത്രവും 
ഉ�ടാദടാനങ്ങളും

പജോഷ്റ്നി	എ.എസ്റ്

സംസ്ാരപഠനം
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ണപ്	നാടെത്ിൽ	ആവിഷ്കരിക്കപ്ട്ിട്ടുള്ളതപ്.	
നാട്യരംഗകത്	മുന്നിൽ	െണ്ടുകൊണ്പ്	രചിക്
കപ്ട്	 ഒരു	 നാടെമാണിതപ്.	 ഇതികല	ഓഡരാ	
അങ്ത്ിനും	 െഥാപരമായും	 െലാപരമായും	
ക്ിയാപരമായും	ഉള്ള	ഏെതാനതയുണ്പ്.	ശാ
കുന്തളത്ിലം	മറ്റും	ൊണാത്	ഒരു	പ്രഡത്യെ
തയാണിതപ്.	 ഓഡരാ	 അങ്വം	 ഡവകറ	 ഡവകറ	
എടുത്പ്	 അഭിനയിക്ാൻ	 പാെത്ിനപ്	 രചി
ക്കപ്ട്താഡണാ	എന്നു	ഡതാന്നും.	ചാെ്യാന്മാ
രാെകട്	 പർണശാലാങ്ം,	 ശൂർപ്ണഖാങ്ം,	
ജടായുവധാങ്ം,	മായാസീതാങ്ം,	അഡശാെവ
നിൊങ്ം,	 അംഗുലിയാങ്ം,	 അഗ്ിപ്രഡവശാ
ങ്ം	 എന്നിങ്കന	 ഓഡരാ	 അങ്ത്ിനും	
ഡപരുെൾ	നൽെിയാണപ്	അവതരിപ്ിച്ചു	വരു
ന്നതപ്''.

നാട്യപ്രധാനമായ	അഭിനയഭ്രമത്ികറെ	ചുവടുപിടിച്ാണപ്	
സംസപ്	കൃതനാടെപാരമ്ര്യകത്			ചാെ്യാർെലെളിൽ	കൊ
ണ്ടുകചന്നപ്	നിര്ത്തുന്നതപ്.	അതായതപ്,	ഡലാെധർമിയിലള്ള	പാ
ശ്ാത്യവം	പൗരസ്്യവമായ	നാടൊവതരണങ്കള	പാഡട	മറ
ന്നുകൊണ്പ്	 അഭിനയപ്രധാനമായ	 ഡക്ത്ങ്കള	
നാടെത്ികറെ	സ്ാനത്പ്	അവഡരാധിക്െയാണപ്	അയ്മനം	
കൃഷ്ണഡ്ക്മൾ	 കചയ്യുന്നതപ്.	 വാല്ീെി	 ൊവ്യമായ	 രാമായണ
ത്ികന	 ഉപജീവിച്പ്	 രചിക്കപ്ട്	 	 നാട്യരൂപങ്കളക്റിച്ചു	
പറയുഡമ്ാൾ	 ദൃശ്യെലാസാഹിത്യചരിത്കമന്ന	 നിലയിൽ	
സി.എൻ.	ശ്രീെണ്ഠൻനായരുകട	'നാടെത്യം'	വിസ്രിക്ാവ
തല്ല.	എന്നാൽ	 ദൃശ്യെലയുകട	വിൊസകത്ക്റിച്പ്	 പഠിക്
ഡമ്ാൾ	ആധുനിെനാടെങ്ൾ	 വിസ്രിക്കപ്ടുെയാണപ്	 കച
യ്യുന്നതപ്.	 രാമായണെഥകയ	 അടിസ്ാനമാക്ി	 മനുഷ്യ	
ജീവിതകത്	ദൃശ്യവല്ക്രിക്െയാണപ്	സി.എൻ.ശ്രീെണ്ഠൻ
നായർ	 കചയ്തതപ്.	 രംഗാവതരണത്ിൽ	നാട്യധർമിപഥ്യമായി	
സ്ീെരിച്	 സി.എൻ.	 ശ്രീെണ്ഠൻനായർ	 മലയാളത്ിൽ	
'തനതപ്'	നാടെസമ്പ്രദായത്ിനപ്	അടിക്ല്ലു	പാെിയ	വ്യക്ിയാ
ണപ്.	ഇഡത	രീതിയിൽത്കന്ന	'അവനവൻ	െടമ്,	'ഡ്ദവത്ാർ'	
തുടങ്ിയ	നാടെങ്ൾ	രംഗത്വതരിപ്ിച്ചുകൊണ്പ്	തനതപ്	പ്ര
സ്ാനത്ിനപ്	െരുഡത്െി,	ൊവാലം	നാരായണപ്ണിക്ർ	ദൃ
ശ്യെലാസാഹിത്യചരിത്ത്ികറെ	 ഭാഗമായി.	 ഡക്ത്മതിൽ	
കക്ട്ിനുള്ളിൽ	നിന്നുകൊണ്ല്ല	ഇത്രം	നാടെങ്ൾ	മലയാള
ത്ിൽ	വിെസിച്ചു	വന്നതപ്.	ജനങ്ളുകട	ജീവിതകത്	അവരുകട	
ആസ്ാദനത്ികറെ	 ഡമഖലെളിൽ	 കൊണ്ടുവന്നപ്	 ദൃശ്യൊവ്യം	
ചമയ്ക്കുെമൂലമാണപ്	പുരാണപ്രഡമയനാടെങ്ൾ	സമൊലിെപ്രസ
ക്മാവെയും	 അത്രം	 നാടെങ്ൾക്പ്	 ജനെീയമായ	 അടി
ത്റ	ഉണ്ാകുന്നതും.	വളർച്	മുരടിച്	ഡക്ത്െലെളിൽ	കുരുങ്ി	
ദൃശ്യെലാസാഹിത്യചരിത്ം	 രചിക്ഡമ്ാൾ	 ബഹുജനങ്ളുകട	
ഇച്ഛയ്ക്കുഡമൽ	മകറ്റാന്നപ്	അടിഡച്ൽപ്ിക്ലാണപ്.	ചാെ്യാർകൂത്തും,	
കൂടിയാട്വകമല്ലാം	ജനെീയമായ	അനുെരണത്ിലല്ല	ആസ്ാ
ദ്യത	 ഡതടുന്നകതന്നപ്	 ചരിത്ൊരൻ	 തിരിച്റിയുന്നുണ്ടുതാനും.	
അഡദേഹം	എഴുതുന്നു:	 'ഇതരെലെകള	അഡപക്ിച്പ്	 കൂടിയാട്ം	
ഡക്ത്പരിസരങ്ളിൽ	 വച്ചുമാത്ഡമ	 നടത്ിയിരുന്നുള്ളൂ'	
എന്നും	 കൃഷ്ണപ്ണിക്ർ	 സമ്മതിക്ന്നു.	 ഒരു	 വിഭാഗത്ികറെ	
മാത്ം	ആസ്ാദനകത്	സ്ാധീനിച്	ഒരു	െലാരൂപം	ഒരു	ജന
െീയെലയുകട	സ്ാനം	ഡ്െയടക്ന്നതപ്	വാസ്വവിരുദ്മായ	
ചരിത്ഡബാധമാണപ്	സൃഷ്ിക്ന്നതപ്.	

യഥാർഥത്ിൽ	ഡെരളീയമായ	സാഹചര്യത്ികല	സാമൂ

ഹിെവം	രാഷ്ട്രീയവമായ								ഇടകപടലെളാ
ണപ്	നാടെഡവദികയ	പുഷ്ികപ്ടുത്ിയതപ്.	മല
യാളനാടെസാഹിത്യചരിത്ത്ികറെ	 ഗതി	
നിർണയിച്	 അഭിജ്ാനശാകുന്തള	 വിവർ
ത്നം	ഡെരളവർമ	വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ						
ചിട്കപ്ടുത്തുന്നതപ്	അങ്കനയാണപ്.	 കചറുതും	
വലതുമായ	നാഡടാടി	െലാരൂപങ്ളും	കൂടിയാ
ട്ം,		െഥെളി,	കൃഷ്ണനാട്ം	തുടങ്ിയ	ക്ാസിെപ്	
െലാരൂപങ്ളും	അനുവർത്ിച്ചു	വന്ന	രംഗാവ
തരണങ്ളിൽ	 നിന്നപ്	 ഊർജം	 ഉൾകക്ാണ്ടു
കവങ്ിലം	അവയിൽ	 നികന്നാകക്	 വ്യത്യസ്
മായി		പുതികയാരു	നാട്യക്മം	അവതരിപ്ിച്ചു	
കൊണ്ാണപ്	 'അഭിജ്ാനശാകുന്തളം'	 രചി
ക്കപ്ടുന്നതപ്.	 ഡക്ത്മതിൽകക്ട്ിൽ	 കൊ
ണ്ടുവരിെയാണപ്	 ഡെരളവർമ	 വലിയഡൊയി

ത്മ്പുരാൻ	 കചയ്യുന്നതപ്.	 പുരാണെഥാപാത്ങ്കളകക്ാണ്പ്	
മനുഷ്യകറെ	 പ്രണയകമന്ന	 വിൊരകത്	 ദൃശ്യവല്ക്രിക്െ	
യായിരുന്നു	 അഭിജ്ാനശാകുന്തളം	 കചയ്തതപ്.	 ഡെട്ടുശീലിച്	
കൂടിയാട്ം-െഥെളി	 സമ്പ്രദായങ്ളിൽനിന്നപ്	 ഡവറികട്ാരു	
മാതൃെ	മനുഷ്യരുകട	ഡപ്രമവം	അതിഡനാടനുബന്ധിച്	പ്രശ്നങ്
ളും.	 	 ഡപ്രമം	തകന്ന	അതിമഡനാഹരമായ	 ഒരന്തരീക്ത്ിൽ	
എല്ലാത്ിനും	അലൗെിെമാകയാരു	പശ്ാത്ലവം.	മാത്വമ
ല്ല,	ഇതിവൃത്ത്ികറെ	വിൊസഘട്ങ്ളുകട	നിയതസ്രൂപം!	
ഇതപ്	നാകടങ്ങും	 	ആഡഘാഷിച്ചു.	 	ആംഗലഭാഷയിലൂകടയുള്ള	
കപാതുവിദ്യാഭ്യാസവം	 ഗദ്യസാഹിത്യഡപാഷണവം	 പത്മാ
സിെെളുകട	പ്രചാരണവം	നവീനരീതിെളറിയാനുള്ള	ശാസ്ത
ൌതുെവം	എല്ലാംകൂടി	ശാകുന്തള	തർജമകയ	മലയാളിെളുകട	
മനസ്ിൽ	പ്രതിഷ്ിച്ചു.	 ഡെരളവർമ	 വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ	
സമാർജിച്ിട്ടുള്ള	 സാഹിത്യയശസ്സും	ഈ	 കൃതിക്പ്	 പ്രശസ്ി
ഡനടാനുള്ള	മകറ്റാരു	ൊരണമായി4.	 (പുറം:	649-650,	വയലാ	
വാസുഡദവൻപിള്ള,	2008,	െററെപ്	ബുെപ്	സപ്,	തൃശൂർ,	സമ്പൂർണ	
മലയാള	സാഹിത്യ		ചരിത്ം).	രംഗാവതരണപരമായി	മാത്ം	
അനുഭവിക്കപ്ടുന്ന	 ചാെ്യാർെലെൾക്പ്	 സാഹിതീയമായ	
പ്രസക്ി	 ഇല്ലാതിരിക്ന്ന	സാഹചര്യത്ിലാണപ്	 ദൃശ്യെലാ
സാഹിത്യമായി	'അഭിജ്ാനശാകുന്തള'	വിവർത്നം	ഉണ്ാ
കുന്നതപ്.	 ദൃശ്യെലാസാഹിത്യമായി	 പരിഗണിഡക്ണ്തപ്	
ഇതികന	 തുടർന്നപ്	 വിെസിച്ചുവന്ന	 നാടെപ്രവർത്നങ്കള
യാകണന്നപ്	 വിസ്രിച്ചുകൊണ്ാണപ്	 ദൃശ്യെലാ	സാഹിത്യചരി
ത്ത്ികറെ	ഭാഗമായി	ചാെ്യാർെലെകള	അയ്മനം	കൃഷ്ണഡ്ക്
മൾ	 അടയാളകപ്ടുത്തുന്നതപ്.	 എന്നാൽ,	 ഇവകയാന്നും	
ജീവിതത്ികറെ	 പരിവർത്നകത്	അടയാളകപ്ടുത്തുെഡയാ	
പ്രതിഫലിപ്ിക്െഡയാ	കചയ്യുന്ന	െലാരൂപങ്ളല്ല.	അതുകൊ
ണ്ടുതകന്ന	നാടെകമന്ന	ഗണത്ിൽ	ഇവ	കപടുെയില്ല.	നാടെ
കത്ക്റിച്പ്	എൻ.	കൃഷ്ണപിള്ള	നിരീക്ിക്ന്നതപ്	ഇങ്കനയാ
ണപ്:

"സർവാന്തർഭൂതമായ	ഈ	മൗലിെ	സത്യം	അഥവാ	ജീവി
തത്ികറെ	പരിവർത്നാത്മെത്ം,										മനുഷ്യെഥാസഹാ
യിയായ	 ഏതു	 സാഹിത്യവിഭാഗത്ിലം	 പ്രതിഫലിക്െ	
അനിവാര്യമഡല്ല?						പ്രതിഫലിക്ാത്പക്ം,	ഏതു	സാഹി
ത്യവിഭാഗത്ിലം	ശക്ിയും	ഡ്ചതന്യവം	ആവർജെത്വം	
ഗൗരവവം	ലഭിക്ന്നകതങ്കന?	ആ	സ്ിതിക്പ്,	നാടെകത്	
ഇതര	 സർഗാത്മെ	 സാഹിത്യപ്രസ്ാനങ്ളിൽനിന്നപ്	 ഡവർ
തിരിക്ന്ന	സവിഡശഷധർമമായി	ഈ	പരിവർത്നപ്രതിഫ
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ലനകത്	 െണക്ാക്ാൻ	 െഴിയുഡമാ?	 ഈ	 പ്രശ്നങ്ൾക്പ്	
മറുപടി	ൊര്യം	മാത്ം	പറയാഡന	ഇഡപ്ാൾ	ഒരുങ്ങുന്നുള്ളൂ.	മറ്റു	
സാഹിത്യവർഗത്ിൽകപ്ട്	 കൃതിെളിൽ	 ജീവിതപരിവർത്
നങ്ൾ	 വിഷയീഭവിക്ാകമങ്ിലം	 അവ	 മാത്ഡമ	
പ്രതിപാദ്യങ്ളായി	 കൂടൂ	 എന്നപ്	 നിർബന്ധമില്ല.	
പ്രതിപാദിക്കപ്ടുന്ന	 പരിവർത്നങ്ൾ	 ആവെ	 ഗ്രന്ഥങ്	
ളാൽ	സാമ	ഡഗ്ര്യണ	പ്രൊശിച്ചുകൊള്ളണകമന്നുമില്ല.	ഒരു	സൂ
ഡര്യാദയകത്ഡയാ	 സമുദ്രകത്ഡയാ	 അധിെരികച്ഴുതുന്ന	
ഖണ്ഡൊവ്യവം	അന്തിച്ന്തകയഡയാ	കവള്ളകപ്ാക്കത്ഡയാ	
ആധാരമാക്ി	വിരചിക്ന്ന	വിവരണങ്ളും	ജീവിതപരിവർ
ത്നഡദ്യാതെങ്ളകല്ലന്നു	വ്യക്മാണഡല്ലാ.	ഒരു	ഡനാവലികല	
ഇതിവൃത്ം	പരിവർത്നാഡപക്െമായിരുന്നാൽ	തകന്നയും	
അതപ്	ആദ്യന്തം	ചലനാത്മെമാഡയ	തീരൂ	എന്നു	വിധിക്ാൻ	
നിവൃത്ിയില്ല.	പഡക്,	ഒരു	നാടെത്ികല	ഇതിവൃത്ം	പദാ
നുപദം	 ചലനാത്മെവം	 ചലനങ്ൾ	പരിവർത്ഡനാന്മുഖവം	
പരിവർത്നം	 സമഗ്രവം	 സമ്പൂർണവം	 പ്രത്യക്ഭൃഷ്വം	
ആൊത്പക്ം	 ആ	 നാടെം	 നാടെമല്ലാതായിത്ീരുന്നു.	
മകറ്റന്തുധർമങ്ൾ	ഉണ്ായിരുന്നാലം	ആ	കൃതിക്പ്	നാടെീയ
ത്ം	ലഭിക്ാകത	ഡപാകുന്നു.	ഗുരുതരങ്ളായ	ജീവിതസത്യങ്
കള	അഭിവ്യഞ്ജിപ്ിക്ാൻ	സമർഥമായ	പരിവർത്നങ്ളാണപ്	
നാടെം	 ഉൾകക്ാള്ളുന്നകതങ്ിൽ	 ആ	 സാഹിത്യകൃതിയുകട	
ഡമന്മയും	 െഴമ്പും	 വർധിക്ന്നു''.	 ഏതുസാഹിത്യമായാലം	
അതപ്	 ജീവിതത്ികറെ	 പരിഡേദമായിരിക്കമന്നപ്	 വ്യക്മാ
ണപ്.	 അതുകൊണ്ടുതകന്ന	 ദൃശ്യെലാസാഹിത്യം	 എന്നുവരു
ഡമ്ാൾ	 അതപ്	 ജീവിതകത്	 ദൃശ്യവല്ക്രിക്ന്നതായിരി	
ക്ണം;	 പ്രത്യക്ത്ിലായാലം	 പഡരാക്ത്ിലായാലം.	
എന്നാൽ	ഡക്ത്െലെകളാന്നും	തകന്ന	ജീവിതകത്	ദൃശ്യവ
ല്ക്രിക്െഡയാ	അഭിസംഡബാധന	കചയ്യുെഡയാ	കചയ്യുന്നില്ല	
എന്നതുകൊണ്ടുതകന്ന	 അവ	 ജീവിതത്ിനപ്	 പുറത്തുനിന്നു	
കൊണ്പ്	 അതിഭൗതിെമായ	 മകറ്റാരു	 ആശയം	 സംഡവദനം	
കചയ്യുന്നു.	 ഇത്രം	 െലെകളാകക്ത്കന്ന	 ഭക്ിരസപ്രദാന
മാണപ്.	 കൃഷ്ണഡ്ക്മൾ	 എഴുതുന്നു	 'പാഠെക്ാരനപ്	 ലഘുവായ	
ഒരു	ഡവഷവിധാനം	ആവശ്യമാണപ്.	 	 	 	കനറ്റിയിൽ	കുറിയിട്പ്	
തലയിൽ	 ചുവന്ന	 മുടിവച്പ്,	 െഴുത്ിൽ	 രുദ്രാക്മാലയിട്പ്	
അരയിൽ	 മുണ്ിനുമീകത	 പട്ടുചുറ്റിയാൽ	 പാഠെക്ാരകറെ	
ഡവഷമായി.	 പ്രഥമദൃഷ്്യാതകന്ന	 ഭക്ിപരമായ	 ഒരു	 പ്രഭാഷ
ണം	 നടത്തുന്നുകവന്നപ്	 ഡപ്രക്െർക്പ്	 ഡതാന്നുെയും	 കചയ്യും.	
ഒഡന്നാ	രഡണ്ാ	മണിക്കൂർ	ഡ്ദർഘ്യമുള്ള	ഈ	പരിപാടിയുകട	
ആദ്യവം	അവസാനവം	'ഫലശ്രുതികചാല്ലുെ'	എകന്നാരു	പതി
വണ്പ്.	അസുലഭമായി	ലഭിക്ന്ന	മനുഷ്യജന്മകത്	ഈശ്രഭ
ജനകൊണ്ടും	െഥാശ്രവണം	 കൊണ്ടും	ധന്യമാക്ി	 ഡമാക്ം	
ഡനടുവാൻ	 ജഗദീശ്രൻ	 അനുഗ്രഹിക്കട്കയന്ന	 ആശ്രയമാ
ണപ്	ഫലശ്രുതിയിൽ	അടങ്ിയിരിക്ന്നതപ്''	(പു:18-19,	കപ്രാഫ.	
അയ്മനം	കൃഷ്ണഡ്െമൾ,	ഡെരളത്ികല	ദൃശ്യെലാ	സാഹിത്യം,	
ഡെരള	സർവെലാശാല,	തിരുവനന്തപുരം,	2006).

എന്നാൽ	ഇതിനു	വിപരീതദിശയിലാണപ്	 ഡക്ത്െല	യാ
കണങ്ിലം	ആട്ക്ഥയും	ഓട്ൻ	തുള്ളലം	സഞ്രിക്ന്നതപ്.	പ്ര
ഡത്യെിച്പ്	ഉണ്ായിവാര്യരുകട	നളചരിതം	ആട്ക്ഥ	ആചാരാനു
ഷ്ാനങ്ൾ	 അനുസരിച്പ്	 ഡക്ത്മതിൽകക്ട്ിനുള്ളിലാണപ്	
ഡവഷം	 കെട്ിയാടുന്നകതങ്ിലം	 നളചരിതം	 മുഡന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതപ്	
മനുഷ്യജീവിതത്ികല	അന്തസ്ംഘർഷങ്ളുമാണപ്.	അഡതസമ
യം	സമൊലിെ	സാമൂഹിൊവസ്ഡയാടുള്ള	ഫലിതാത്മെമായ	
പ്രതിെരണമാണപ്	കുഞ്ൻനമ്്യാരുകട	തുള്ളൽക്കൃതിെൾ.	ഇവ	

രണ്ടും	 ജീവിതത്ികറെ	 പ്രതിനിധാനങ്ളാകണന്നുള്ളതു	
കൊണ്ാണപ്	 ദൃശ്യെലാസാഹിത്യ	 ചരിത്ത്ികറെ	 ഭാഗമായി
ത്ീരുന്നതപ്.	

  
3.3.2	 ആട്ക്കഥോസോഹിത്യം

സംഗീതം,	സാഹിത്യം,	അഭിനയം,	ഡവഷവിധാനം,	ഡമള
കക്ാഴുപ്പ്	തുടങ്ിയവകയ്കല്ലാം	അസാമാന്യസാധ്യത	തുറന്നുത
രുന്ന	ഡൊട്യത്തു	തമ്പുരാകറെ	ബെവധം,	െല്യാണസൗഗന്ധി
െം,	 െിർമീരവധം,	 ൊലഡെയവധം	 എന്നീ	 കൃതിെളും	
അശ്തിതിരുനാളികറെ	പൂതനാഡമാക്ം,									രുഗ്ിണീസ്യം	
വരം,	അംബരീഷചരിതം,	പൗണ്ഡ്രെവധം	മുതലായവയും	ഇര
യിമ്മൻതമ്ിയുകട	െീചെവധം,	ഉത്രാസ്യംവരം,	ദക്യാ
ഗം	എന്നീ	ആട്ക്ഥെളുകണ്ങ്ിലം	ഡെരളത്ികല	 	 	 ദൃശ്യെ
ലാസാഹിത്യചരിത്ത്ിനപ്	 ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തും	

ആട്ക്ഥെളിൽ	 ജീവിതകത്	 അഭിവ്യഞ്ജിപ്ിക്ന്നതുമായ	
ആട്ക്ഥ	 ഉണ്ായിവാര്യരുകട	 'നളചരിതം'	ആണപ്.	 'ആംഗി
ൊഭിനയപ്രധാനമായിരുന്ന	െഥെളികയ	നാടെത്ികറെ	നി
ലവാരത്ിഡലക്യർത്തുവാൻ	വാര്യർക്പ്	െഴിഞ്ഞു.		ഭാവാഭി
നയപ്രധാനമായിരുന്ന	 െഥെളിയിൽ	 രസാഭിനയത്ിനുള്ള	
സാധ്യതെൾ	വർധിപ്ിച്ചും	ആദിമധ്യാന്തങ്ഡളാടുകൂടി	 ലക്
ണയുക്മായ	ഒരു	ഇതിവൃത്ം,	ധീഡരാദാത്നായെൻ,	സ്ാ
യിയായ	 രസം,	 ഡപാഷെഗുണങ്ൾ	എന്നിങ്കന	 നാടെല
ക്ണങ്ൾ	 ഒത്ിണങ്ിയ	 ഒരാട്ക്ഥ	 നളചരിതത്ിനു	
മുമ്പും	പിമ്പും	ഉണ്ായിട്ില്ല.	 ഡൊട്യത്തുതമ്പുരാൻ	സ്ാപിച്	
ക്ാസിക്ൽ	അസ്ിവാരത്ികറെ	മുെളിൽ	വാരിയർ	പണിതു
യർത്ിയ	 ഒരു	 കറാമാറെിെപ്	 സൗധമാണപ്	 'നളചരിതം	ആട്
ക്ഥ'.	നളചരിതം	ആട്ക്ഥകയക്റിച്പ്	കപ്രാഫ.	എന്.	കൃഷ്ണ
പിള്ള	നിരീക്ിക്ന്നതപ്										ഇങ്കനയാണപ്:

'ജീവിതത്ികറെ	ഡ്വവിധ്യങ്ളിലം	ഡ്വചിത്്യങ്ളിലം	
ശ്രദ്	ഉറപ്ിച്ചും	സുപ്രധാന	സന്ദർഭങ്ളിൽകപ്ടുന്ന	മനുഷ്യരു
കട	 മാനസിെപ്രവർത്നങ്ൾ	 	 സൂക്ഷമായി	 നിരീക്ിച്ചും	
പരിണതജ്ാനം	 ഡനടിയ	 ഒരു	 െവിയായിരുന്നതുകൊണ്പ്,	
അഡദേഹം	സൃഷ്ിച്	ഓഡരാ	െഥാപാത്ത്ിനും															അന്യ
ഭിന്നമായ	വടിവം	ഡ്ചതന്യവം	ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്.	പരസ്രാഭിലാ
ഷം	കതാട്പ്	ദമ്തിെളുകട									പരിപൂർണമായ	ഐെ്യംവകര	
പടിപടിയായി	ചിത്ീെരിച്ിട്ടുള്ള	ഒരു	നിസ്തുലഡപ്രമൊവ്യമാ

സൂക്ഷ്മമായി പരിക്ശാധിക്ക്മ്പാൾ 
സി.വി ആവിഷ്കരിച് ചരിത്ര
ത്ിൽ ഇത്രത്ിലുള്ള ശവരു
ധ്യാത്മകത പ്രകടമാണക്. 
അത്രത്ിൽ ക്നാക്ക്മ്പാൾ 
ക്കാളനീകരണത്ിന്റെ ശവരു
ധ്യാത്മകത, ചരിത്രത്ിന്റെ 
ആവിഷ്കാരും, ചരിത്രാുംശും എന്ന
നിലയിൽ ക്നാവലിൽ 
പ്രതിഫലിക്ന്നുണ്ക്. 
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ണപ്	നളചരിതം.	ചിരൊലമായി	പ്രതീക്ിച്ചുകൊണ്ിരുന്നതും	
പല	ദുർഘടങ്ളും	തരണം	കചയ്തപ്	സിദ്ിച്തുമായ	സൗഭാഗ്യം	
ആസൗഷ്ം	ആസ്ദിക്ാൻ	തുടങ്ങുഡമ്ാഡഴക്ം	നായിൊനാ
യെന്മാരായ	ദമയന്തിയും	നളനും	കൊടിയ	വിപത്തുെൾ	തി
ങ്ിക്കൂടിയ	 പരീക്ണങ്ൾക്പ്	 അടിമകപ്ഡടണ്ിവരുന്നു.		
തളർന്നും	ക്ീണിച്ചും	 ഡ്ധര്യമവലംബിച്ചും	 ദുർന്നിവാരമായ	
ജീവിതഗതിഡനാക്ി	പലതും	പഠിച്ചും	ക്ഡമണ	ആ	അഗ്ിപ
രീക്െളിൽക്കൂടി	പുറത്തുവരുന്ന	ആ	ആത്മാക്ൾക്പ്						അഭൂ
തപൂർവമായ	െരുത്തും	െഴമ്പും	ശുദ്ിയും	ഗൗരവവം	സിദ്ി
ക്ന്നു.	ഈ	ഗംഭീരമായ	 	 	 	 	 	 	ജീവിതപരിവർത്നത്ികറെ	
തലയ്കൽ	വച്പ്	 അവർ	 വീണ്ടും	 ഒന്നിക്ന്നു.	 ഇത്മാത്ം													
ശ്രഡദ്യവം	 ചിന്താനിർഭരവമായ	 മനുഷ്യെഥാഖ്യാനം	 മല
യാളത്ിൽ	നളചരിതത്ിനുമുമ്പ്					ഉണ്ായിട്ടുകണ്ന്നപ്	ഡതാ
ന്നുന്നില്ല''.

ഒരു	സംസ്കൃതനാടെത്ികറെ	ഘടെങ്കളല്ലാം	 ഡയാജിച്ചു	

വരുന്ന	ആട്െഥയാണപ്		നളചരിതം.	നളചരിതത്ിൽ	പ്രഡയാ
ഗിച്ിട്ടുള്ള	 രംഗാനുസാരിയായ	 ഓഡരാ	 പദവം	
നൃത്നൃത്്യനാട്യങ്ൾക്പ്	 അനുസൃതമാണപ്.	 പുരുഷഡവഷ	
ങ്ൾക്ം	സ്തീഡവഷങ്ൾക്ം	അനുരൂപമായ	 	 	െലാശങ്ൾ
ക്പ്	െവി	അവിടവികടയായി	സ്ാനം	നൽെിയിട്ടുണ്പ്.	നളച
രിതം	ഒന്നാം	ദിവസത്ിൽ	ദമയന്തിയും	ഡതാഴരും	ഡചർന്നുള്ള	
ഉദ്യാനപ്രഡവശവം,	 രണ്ാം	 ദിവസത്ിൽ	 ദമയന്തിയുകട												
ഉദ്യാനവർണനയും	 ലാസ്യപ്രധാനമാണപ്.	 രണ്ാം	 ദിവസ
ത്ിൽ	 െലി,	 പുഷ്കരൻ	 എന്നീ	 െഥാപാത്ങ്ളുകട	 െലാശ
ങ്ൾ	താണ്ഡവത്ിനപ്	ഉദാഹരണമാണപ്.

ആട്ക്ഥയുകട	സാഹിത്യം	ഗാനരൂപത്ിൽ	രംഗഡവദിയു
കട	പിന്നിൽനിന്നപ്	ആലപിക്ാനുള്ളതാണപ്.	െഥാവിവരണരൂ
പത്ിലൂകട	ഡലോെങ്ളും	സംഭാഷണരൂപത്ിലള്ള	ഗാനങ്
ളും	 ഉൾകക്ാള്ളുന്നതാണപ്	 ആട്ക്ഥയുകട	 രൂപശില്പ്ം.	
സംസ്കൃതൊവ്യങ്ളായ	ഗീതാഡഗാവിന്ദവം	കൃഷ്ണഗീതിയുമാണപ്	
ആട്ക്ഥാസാഹിത്യത്ിനപ്	പ്രഡചാദെമായതപ്.	കൊട്ാരക്ര
ത്മ്പുരാൻ	രാമായണം	ആട്ക്ഥ	രചിക്ഡമ്ാൾ	ലളിതമായ	
മണിപ്രവാളഡ്ശലിയാണപ്	സ്ീെരിച്തപ്.	 നാട്യം	ആസ്ാദ്യ
മാെണകമങ്ിൽ	അതികറെ	സാഹിത്യം	ശക്ിയുക്മായിരിക്
ണകമന്നപ്	പിന്നീടു	വന്ന	ഡൊട്യത്തു					തമ്പുരാൻ	നിഷ്കർഷി
ച്ചു.	അതുകൊണ്ാണപ്	ശംഗാരെരുണരസങ്ൾക്	പ്രാധാന്യം	
െൽപ്ിച്പ്				മഹാഭാരതെഥാസന്ദർഭങ്ൾ	ൊട്ിത്രുന്നതപ്.

ആട്ക്ഥെൾക്ായി	 തിരകഞ്ഞടുത്തപ്	 മനുഷ്യജീവിത
ത്ികറെ	ഡ്വരുധ്യവം	ഡ്വചിത്്യവമായ	അനുഭവങ്ൾ	സം
ഡവദനക്മമാക്വാൻ	 മഹാഭാരതെഥെൾക്ള്ള	 ഡശഷി	
െണ്റിഞ്ഞാണപ്	 ഡൊട്യത്തുതമ്പുരാൻ	 രാമായണകത്ക്കൂടാ
കത	മഹാഭാരതകത്യും	ആശ്രയിച്തപ്.	

സംഗീതജ്നായിരുന്ന	 സ്ാതിതിരുനാളികറെ	 സദസ്യ
നായിരുന്ന	ഇരയിമ്മൻതമ്ി	െീചെവധം,	 ഉത്രാസ്യംവ
രം,	ദക്യാഗം	എന്നീ	ആട്ക്ഥെൾ	രചിച്ചു.	സാഹിത്യസം
ഗീതങ്ളുകട	താളലയ	സമ്മിശ്രണമായി	ഇരയിമ്മൻതമ്ിയുകട	
ആട്ക്ഥെകള	 ൊണാം.	 ഇരയിമ്മൻതമ്ി	 സംഗീതത്ിലൂ
ന്നി	ൊവ്യരചന	നിർവഹിച്ഡപ്ാൾ	സാഹിത്യകത്	അതീവ
ലളിതമാക്ാനാണപ്	 ഡൊട്യം	തമ്പുരാൻ	ശ്രമിച്തപ്.	 ദൃശ്യൊ
വ്യത്ിൽ	 ശബ്ദാർഥങ്ൾ	 നാടെീയമായിരുന്നാൽ	 മാത്ം	
ഡപാകരന്നും	ലളിതവമായിരിക്ണകമന്നുമുള്ള	നിഷ്കർഷയിലാ
ണപ്	അഡദേഹം	ൊവ്യരചന	നിർവഹിച്തപ്.

പദങ്ൾ	ആദ്യം	ഡെൾക്ന്ന	മാത്യിൽത്കന്ന	അതികറെ	
അർഥഡബാധം	 ജനിപ്ിക്ംവിധം	 പദവിന്യാസം	 ലളിതമാ
ക്ാൻ	ശ്രദ്ിച്ചു.	ൊവ്യാസ്ാദനത്ിനപ്	ൊലപരിമിതി	ഇകല്ല
ങ്ിലം	 രംഗത്പ്	 അവതരിപ്ിക്ന്ന	 ദൃശ്യൊവ്യങ്ൾക്പ്	
ഈകയാരു	സ്ാതന്ത്ര്യം	അവൊശകപ്ടാനാവില്ല.	നിശ്യിച്	
സമയപരിധിെളിൽ	അഭിനയിച്ചു	ഫലിപ്ിഡക്ണ്	ദൃശ്യൊവ്യ
ത്ികറെ	ദുർഗ്രാഹ്യത							ൊവ്യാസ്ാദനകത്	ബാധിക്ം.	
മനസ്ിലാൊകതവന്നാൽ	പുനപ്രിഡശാധന	അസാധ്യമാകണ
ന്ന	 ഡബാധ്യത്ിൽനിന്നുകൊണ്ാണപ്	 ഡൊട്യം	 തമ്പുരാൻ	
രചന	നിർവഹിച്തപ്.

എഴുത്ച്ഛൻ	തുടങ്ിവച്	 ഭക്ിപ്രസ്ാനത്ികറെ	പ്രചാര
െൻ	കൂടിയായിരുന്നു		ഡൊട്യംതമ്പുരാൻ.	ഒരാൾക്പ്	മാധ്യമം	
ൊവ്യെലകയങ്ിൽ	രണ്ാമകത്യാൾക്പ്	ദൃശ്യെലയായിരുന്നു	
ആശ്രയം.

യാകതാരു	 മുൻവിധിയുമില്ലാകത	 െലകയ	 'മനുഷ്യെ
ഥന'ത്ിനായി	 ഉപഡയാഗിക്െയാണപ്	 ഉണ്ായിവാര്യർ	
കചയ്തതപ്.	 അതുകൊണ്ടുതകന്ന	 മറ്റപ്	 ആട്ക്ഥെഡളക്ാൾ	 മനു
ഷ്യജീവിതഡത്ാടു	ഡചർന്നു	നിൽക്ന്നതപ്	ഉണ്ായിവാര്യരുകട	
ആട്ക്ഥയാണപ്.

ഭരതമുനിയുകട	നാട്യശാസ്തം	അടക്മുള്ള	ഇന്ത്യൻസാഹി
ത്യസിദ്ാന്തങ്കള										അടിസ്ാനകപ്ടുത്ിയാണപ്	ഉണ്ാ
യിവാര്യർ	 തകറെ	 ൊവ്യരചന	 നിർവഹിച്ിരുന്നകതന്നു	
ൊണാം.									െഥെളി	ഒരു	അഭിനയെലയായതുകൊണ്ടുത
കന്ന	അഡദേഹം	ൊവ്യരചനയിൽ	അതീവശ്രദ്ാലവായിരുന്നു.

ഉപമ,	 ഉല്	ഡപ്രക്,	രൂപെം,	അർഥാന്തരന്യാസം,	പര്യാ
ഡയാക്ം	സ്ഭാഡവാക്ി	തുടങ്ിയ	അലങ്ാരങ്ൾ	െഥാപാ
ത്ങ്ൾക്ം	 സന്ദർഭങ്ൾക്ം	 അനുസൃതമായാണപ്	 ഉണ്ായി
വാര്യര്												നളചരിതം	ആട്ക്ഥയിൽ	ഉപഡയാഗിക്ന്നതപ്.	
നളചരിതം	ഒന്നാംദിവസത്ിൽ	ശ്രീഹർഷകറെ	'ഡ്നഷധീയ
ചരിതകത്'	ആശ്രയിക്ന്നുകണ്ങ്ിലം	അർഥാലങ്ാരെല്പ്
നയിൽ	ൊളിദാസകനയാണപ്	മാതൃെയാക്ന്നതപ്.

"ആടിക്ാണാനും	 പാടിഡക്ൾക്ാനും	 കൊള്ളാവന്ന	
െഥ'	ഇതാണപ്	നളചരിതകത്ക്റിച്ചുള്ള	കപാതു	അഭിപ്രായം.	
നളചരിതത്ികല	 ഭാഷയാെകട്,	 നാളിഡെരപാെത്ിൽ.	
ഇപ്രൊരം	 അനുകൂലവം	 പ്രതികൂലവമായ	 അഭിപ്രായങ്ളുമു
ണ്പ്.	ഇവകയല്ലാം	നളചരിതത്ികറെ	മഹത്ം	വ്യക്മാക്ാൻ	
സഹായെമായി.	 െലാമർമജ്തയും	 ജീവിതഡബാധവം	പ്ര
ൊശിപ്ിക്ന്ന	കൃതിയാണപ്	നളചരിതം.	അനുെരണശീലമല്ല	

ആട്ടകേഥയന്ട സാഹിത്യും ഗാന 
രൂപത്ിൽ രുംഗക്വേിയന്ട പി
ന്നിൽനിന്നക് ആലപികോനള്ളതാ
ണക്. കഥാവിവരണരൂപത്ിലൂന്ട 
ക്്ാകങ്ങളുും സുംഭാഷണരൂപത്ി
ലുള്ള ഗാനങ്ങളുും ഉൾന്കോള്ളുന്ന
താണക് ആട്ടകേഥയന്ട 
രൂപശിൽപെും. സുംസ്കൃതകാവ്യങ്ങ
ളായ ഗീതാക്ഗാവിന്ദവുും 
കൃഷ്ണഗീതിയമാണക് ആട്ടകേഥാസാഹി
ത്യത്ിനക് പ്രക്ചാേകമായതക്. 
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വാര്യരിൽ	 ൊണുന്നതപ്.	 ആട്ക്ഥകയനാടെവമായി	 ബന്ധി
പ്ിക്ാനായിരുന്നു	 അഡദേഹത്ികറെ	 ശ്രമം.	 ശില്പ്ചാതുരി
യിൽ	 അതുല്യമാണപ്	 നളചരിതം.	 നാടെീയഭാവമാണപ്	
ഉടനീളം.	അതിനപ്	ഡയാജിച്	വിധത്ിലാണപ്	െഥാപാത്ങ്ളു
കട	സൃഷ്ി.	നളൻ,	ദമയന്തി	എന്നീ	മുഖ്യെഥാപാത്ങ്ഡളാകടാപ്ം	
തിെഞ്ഞ	വ്യക്ിത്മുള്ള	െഥാപാത്ങ്ളാണപ്	െലി,								പു
ഷപ്	െരൻ,	ൊർഡക്ാടെൻ	തുടങ്ിയവർ.	മൂപ്പും,	മുഴുപ്പും	തിളക്
വമുള്ള	െഥാപാത്ങ്ൾ.								സങ്രസ്ഭാവമുള്ള	ഭാഷയാണപ്	
നളചരിതത്ിഡലതപ്.	 പാണ്ഡിത്യവം	 െലാഡബാധവം														
ആഡലാചനാശീലവം	ഉകണ്ങ്ിഡല	അഡദേഹത്ികറെ	െവിത്ം	
അനുഭവിച്റിയാനാകൂ.	 സാധാരണക്ാകര	 രസിപ്ിക്െയല്ല	
വാര്യരുകട	 ലക്്യം.	 അവർ	 പാട്ടുഡെട്പ്	 രസിച്ചുകൊള്ളകട്	
എന്നായിരിക്ാം	 ഉണ്ായിയുകട	 മഡനാഗതം.	 	ആദ്യന്തം	വാ
ങപ്മയൊവ്യമാണപ്	നളചരിതം''.

ചാെ്യാർെലെളിൽനിന്നപ്	 ഡക്ത്െലെകള	 നാടെീയമാ
ക്ി	ജീവിതഡത്ാടടുപ്ിക്ാൻ	പ്രഡത്യെിച്പ്	െഥെളികയ,	ശ്ര
മിച്യാളാണപ്	ഉണ്ായിവാര്യർ.	ഇതുഡപാകല	ചാെ്യാർെലെകള	
(കൂത്പ്,	കൂടിയാട്ം)	സാധാരണജനതയിഡലക്പ്	പറിച്ചുനടാൻ	
ശ്രമിച്യാളാണപ്	 	 	 കുഞ്ൻനമ്്യാർ.	 കൂത്പ്,	 കൂടിയാട്ം,	
െഥെളി,	 പടയണി	 തുടങ്ിയ	 െലെളിൽ	 നികന്നല്ലാം	
ജീവാംശം	 ഉൾകക്ാണ്ടുകൊണ്പ്	 ഇത്രം	 ഡക്ത്െലെകള	
കപാതുജനസമക്ം	 കൊണ്ടുനിർത്ാൻ	 ശ്രമിച്ചുകൊണ്ാണപ്	
കുഞ്ൻനമ്്യാർ	തുള്ളൽപ്രസ്ാനത്ിനപ്	െളകമാരുക്ിയതപ്.

3.3.3	 തുള്ളൽസോഹിത്യം	
"പുരാണെഥെകള	തുള്ളൽ	എന്ന	മാധ്യമത്ിലൂകട	വിവിധ	

ഭാഷാവൃത്ങ്ളിൽ	 ഡ്വവിധ്യമാർന്ന	 ഭാവരൂപങ്ളിലൂകട	
അവതരിപ്ിക്െയാണപ്	നമ്്യാർ	കചയ്തതപ്.	എന്നാൽ	അക്കൂട്
ത്ിൽ	അഡദേഹം	സാമൂഹിെമായ	പല	ൊര്യങ്ളും	സാധിക്
െയുണ്ായി.	പുരാണെഥാെഥനകമന്ന										വ്യാഡജന	സാമൂ
ഹിെവിമർശനവം	 പ്രഡബാധനവം	 ജനങ്ൾക്നൽെി.	
തനിക്ിഷ്കപ്ടാത്	പലരുകടയും	ഡനർക്ഡദേഹം	പരിഹാസ
ശരങ്ൾ	 കചാരിഞ്ഞു.	 ഡലാഡൊക്ിെളും	 പഴകഞ്ാല്ലുെളും	
തത്സാരങ്ളും	െലർത്ി	ൊവ്യകത്	പ്രൗഢമാക്ാനും	ശ്ര
മിക്ാതിരുന്നില്ല.	 നിശിതമായ	 വിമർശനമാണപ്	 തുള്ളലികല	
പ്രതിപാദ്യത്ികറെ	ഏറ്റവം	ശക്മായ	വശം''	(പുറം.	109-110,	
അയ്മനം	കൃഷ്ണഡ്ക്മൾ,	ഡെരളത്ികല	ദൃശ്യെലാസാഹിത്യം, 
2006,	ഡെരളസർവെലാശാല,	തിരുവനന്തപുരം).

മഡറ്റകതാരു	 ദൃശ്യെലാസാഹിത്യകത്ക്ാളും	സാധാരണ
ക്ാഡരാടപ്	കൂടുതൽ	സംവദിക്ന്നതപ്	തുള്ളൽസാഹിത്യമാണപ്.	
ഒഡരസമയം	നൃത്ച്ചുവടുെളുകട	ദൃശ്യപരതയും	ൊവ്യാസ്ാദന
ത്ികറെ	 സൗന്ദര്യാത്മെതയും	 തുള്ളൽസാഹിത്യം	 പങ്കുവയ്ക്കു
ന്നു.	 െവിത	 എന്ന	 സാഹിത്യരൂപത്ികറെ	 ദൃശ്യപരമായ	
ആവിഷ്കാരമാണപ്	 'തുള്ളൽ'	എന്നു	പറയാം.	നാഡടാടിത്ത്ി
കറെയും	ക്ാസിെപ്	െലെളുകടയും	അംശങ്ൾ	തുള്ളൽ	ഡപറുന്നു
ണ്പ്.	പറയൻതുള്ളൽ,	ഓട്ംതുള്ളൽ,	ശീതങ്ൻ		തുള്ളൽ	എന്നീ	
വിഭജനം	 തുള്ളൽക്കൃതിെൾക്ണ്പ്.	 അയ്മനം	 കൃഷ്ണഡ്െമൾ	
എഴുതുന്നു:

"പൂർവിെർ	അവതരിപ്ിച്ചുഡപാന്നിരുന്ന	പലതരം	നാടൻ
നൃത്രീതിെൾ	പരിഷ്കരിച്താണപ്	നമ്്യാരുകട	തുള്ളൽ.	െഥാ
ഖ്യാനരീതി,	വൃത്വിഡശഷം,	ഭാഷാഡ്ശലി,	സംഗീതസന്നി
ഡവശം	 എന്നതികലല്ലാം	 നമ്്യാർ	 അവശ്യം	 ഡവണ്	
പരിഷ്കരണങ്ൾ	നടത്ി.	ഇന്നു	ൊണുന്ന	മൂന്നുതരം												തു

ള്ളലെളും	നമ്്യാരുകട	ഭാവനാസൃഷ്ിയാണപ്.	തഡറെതായ	ചില	
രീതിെൾ	 ഉൾകക്ാള്ളിച്പ്	 പുരാണെഥാഖ്യാനത്ിനപ്	
കപാതുഡവ	ഒരു	പുതുമ	ഡ്െവരുത്ി,	ഭാഷാവൃത്ങ്ളിൽ	ചില	
രാഗതാളങ്കളാപ്ിച്പ്	വ്യവസ്കപ്ടുത്ി	പ്രഡയാഗിച്ചു.	രചനാ
സമ്പ്രദായത്ിനപ്	ദാർഢ്യവം	ഉറപ്പും							 	 	ഡ്െവരുത്ാൻ	
അഡദേഹത്ിനപ്	സാധിച്ചു.	വൃത്വിനിഡയാഗത്ികറെയും	രാഗ
താളപ്രഡയാഗത്ികറെയും	സാധ്യതെൾ	പരമാവധി	പ്രഡയാജ
നകപ്ടുത്ി	അവയ്കപ്	നൃഡത്ാചിതബന്ധം	നൽകുെയും	കചയ്തു.	
ഇങ്കന	 തുള്ളൽ	 െവിതാമാർഗം	 വ്യവസ്ാപനം	 കചയ്യുന്ന	
വിഷയത്ിൽ	കുഞ്ൻനമ്്യാർ	നൽെിയ	 ഡസവനം	നിസ്തുല
മാണപ്.

തുള്ളലിൽ	ഓട്ൻ,	ശീതങ്ൻ,	പറയൻ	എന്നപ്	മൂന്നിനങ്ൾ	
െൽപ്ിക്കപ്ട്ിട്ടുണ്ഡല്ലാ.	 എങ്ിലം	 ഓട്ൻതുള്ളൽ	 എന്ന	
വിഡശഷണം	തുള്ളലിനപ്	സാമാന്യമായി	ഉപഡയാഗിക്ാറുണ്പ്.	
മൂന്നുതരം	 തുള്ളൽ	 സമ്പ്രദായങ്ളിൽ	 സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതപ്	
ഓട്ൻതുള്ളൽ	തകന്ന.	ഡവഷത്ിനും	ഗാനരീതിക്ം	കൂടുതൽ	
വശ്യതയുള്ളതും	ഓട്നാണപ്''	(പു.99,	ഡെരളത്ികല	ദൃശ്യെലാ
സാഹിത്യം,	കപ്രാഫ.	അയ്മനം	കൃഷ്ണഡ്െമൾ,	ഡെരളസർവെ
ലാശാല,	തിരുവനന്തപുരം,	2006.)

ഹാസ്യാത്മെമായി	 ആഡക്പമുന്നയിച്ചുകൊണ്പ്	 വ്യവ
സ്െഡളാടപ്	 െലഹിക്െയായിരുന്നു	കുഞ്ൻനമ്്യാർ	തകറെ	
കൃതിെളിലൂകട	 കചയ്തതപ്.	 ഡെവലം	 പരിഹാസമായിരുന്നില്ല	
നമ്്യാരുകട	കൃതിെൾ	മുഡന്നാട്ടുവച്തപ്.	വ്യവസ്െൾക്പ്	മുഖാ
മുഖംനിന്നുകൊണ്പ്	 ഡചാദ്യമുന്നയിക്െയും	 സ്യം	 ഡചാദ്യം	
കചയ്യകപ്ടാൻ	ഇരകയ	ഡപ്രരിപ്ിക്െയുമാണപ്.	എം.എൻ.വിജ-
യൻ	ഇങ്കന										നിരീക്ിക്ന്നു:

"നമ്്യാരുകട	 ഈരടിയിൽ	 മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ളും	
അവയുകട	സാക്ാല്ക്ാരത്ിനുള്ള	ക്രൂരമായ	പരിമിതിെളും	
ഒളിഞ്ഞിരിക്െ	ൊരണം	നമ്മിൽ	ഓഡരാരുത്കറെയും	ഹൃദ
യത്ിൽ	അതപ്	 െടന്നുവന്നപ്	 നൂറായിരം	സംശയങ്ൾക്ള്ള	
സമാധാനവം	 പികന്നയും	 നൂറായിരം	 സമാധാനങ്ൾക്ള്ള	
ഡചാദ്യങ്ളും	എറിഞ്ഞിട്പ്	െടന്നുഡപാകുന്നു''.

നമ്്യാർ	 കൃതിെളികല	 െഥാവസ്തു	 പുരാണെഥെളാണപ്.	
എന്നാൽ	ഈ	 െഥകയ	 അതുഡപാകല	 അവതരിപ്ിക്െയല്ല	
നമ്്യാർ	 കചയ്തതപ്.	 ഡഘാഷയാത്,	 സഭാപ്രഡവശം	 ഡപാലള്ള													
കൃതിെളിൽ	 െഥാഘടനകയത്കന്ന	 മാറ്റിയാണപ്	 നമ്്യാർ	
അവതരിപ്ിക്ന്നതപ്.	ഇക്ാര്യം	കപ്രാഫ.എൻ.	കൃഷ്ണപിള്ള	ചൂ
ണ്ിക്ാണിച്ിട്ടുണ്പ്	:

"സംസപ്	കൃതഗ്രന്ഥങ്ളിൽനിന്നും	എത്ഡയാ	ആശയങ്ൾ	
നമ്്യാർ	സ്കൃതിയിൽ											പരാവർത്നം	കചയ്തപ്	ഡചർത്ി
ട്ടുകണ്ങ്ിലം	അവ	പരെീയകമന്നപ്	 നമുക്പ്	 ഡതാന്നാത്മട്ിൽ	
തന്മയത്ം	 വരുത്ിയാണപ്	 അവതരിപ്ിച്ിട്ടുള്ളതപ്.	 ഉണ്ായി
വാര്യർ	 െഥാഗതിയിലം	 പാത്സൃഷ്ിയിലം	 ൊണിക്ന്ന	
ഏൊഗ്രതയും	 അംഡഗാപാംഗഘടനയിൽ	 അവലംബിക്ന്ന	
ഔചിത്യവം	നമ്്യാർക്പ്	അല്പ്ംഡപാലമില്ല.	ഇഷ്മുള്ള	വസ്തു	
വർണിക്ാൻ	 െിട്ിയാൽ,	 ഫലിതത്ിനപ്	 വഴിയുകണ്ന്നു	
െണ്ാൽ,	 സാമൂഹിെവിമർശനത്ിനു	 പഴുതു	 ലഭിച്ാൽ,	
നമ്്യാർ	 െഥയും	 സന്ദർഭവകമാകക്	 െളഞ്ഞപ്	 ൊടുെയറും.	
പികന്ന	പുറത്തുവരാൻ	വളകരഡനരം	ഡവണം."

ഫലിതപ്രഡയാഗസാധ്യത	െണക്ികലടുത്ാണപ്	നമ്്യാർ	
രചനനിർവഹിച്ിട്ടുള്ളതപ്.	ൊഴ്ചക്ാകര	 രസിപ്ിക്െയാണപ്	പ്ര
ഥഡമാഡദേശ്യം.	'നളചരിതം'	തണലിൽ	ദമയന്തിയുകട	ഒന്നാം	സ്
യംവരം	മാത്ം	വിശദീെരിക്ന്നതപ്	ഇതിനുദാഹരണമാണപ്.
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നമ്്യാകര	സംബന്ധിച്	െഥാഖ്യാനം	എത്യും	ലളിതമാ
യിരിക്ണകമന്നപ്	 നിർബന്ധമുണ്ായിരുന്നു.	 ലളിതമായ	
ആഖ്യാനംകൊണ്പ്	 ജനകത്	 ഉദപ്ബുദ്രാക്െയായിരുന്നു	
നമ്്യാരുകട							ലക്്യം.	അതിനായി	സാധാരണക്ാരുകട	
ഭാഷയിൽ	 ൊര്യങ്ൾ	 വിസ്രിച്പ്	 പറയും.	 െഥാപാത്ങ്ൾ	
അവരവർക്നുഗുണമായ	രീതിയിൽ	സംസാരിക്ം.	ഗ്രാമീണ
കര	അവതരിപ്ിക്ന്നിടത്പ്	അവരുകട	ഡ്ശലിയും,	പണ്ഡിത
രും	 ഡശ്രഷ്രുമായവർക്പ്	 അവരുകട	 രീതിയിലമാണപ്	
സംഭാഷണം	ഒരുക്ന്നതപ്.

ഉപഡദശസ്ഭാവമുള്ളതും	ഹാസ്യാത്മെവമായ	 പഴകഞ്ാല്ലു
െകള	ജീവിതമുഹൂർത്ങ്ഡളാടപ്	കൂട്ിയിണക്ി	നമ്്യാർ	ദൃശ്യവ
ല്ക്രിക്ന്നു.	സാധാരണക്ാരായ	ജനങ്ളുമായുള്ള	ഇടകപട
ലെളാണപ്	 നമ്്യാർക്പ്	 ഇതിനപ്	 െരുത്പ്	 നൽകുന്നതപ്.	
ൊഴ്ചക്ാരായ	ജനസാമാന്യത്ിനപ്	ആസ്ാദ്യെരമാെത്ക്വി
ധത്ിൽ	 ഗാനാഭിനയനൃത്യങ്ളിലൂകട	 രസിപ്ിക്െയാണപ്	
െവിയുകട	ലക്്യം.	മൂർത്മായ	വസ്തുക്കളക്ാൾ	അമൂർത്ങ്
ളായ	ആശയങ്കള	െവി	വർണനയ്കായി	തിരകഞ്ഞടുക്ന്നുണ്പ്.	
ൊലനില്ലാത്	 ൊലകത്ക്റിച്പ്	 നമ്്യാർ	 വർണിക്ന്നതപ്	
ഇതിനുദാഹരണമാണപ്.	 ഭാഷാവൃത്ങ്കളഡയാ	സംസ്കൃതവൃത്
ങ്കളഡയാ	നമ്്യാർ	അന്ധമായി	സ്ീെരിച്ില്ല.	മറിച്പ്				െവിത
െൾക്പ്	താളം	നിർബന്ധമാണപ്.	താളത്ിനപ്	ഭംഗം	വരുകമന്ന	
ഘട്ത്ിൽ	വൃത്ങ്ളക്ം	കുഞ്ൻനമ്്യാർ	 മാറ്റം	വരുത്തുന്നു
ണ്പ്.	ചില	ഘട്ങ്ളിൽ	ഭാഷാവൃത്ങ്ളും	സംസ്കൃതവൃത്ങ്ളും	
സമന്യിപ്ിക്െയും	കചയ്യുന്നുണ്പ്.	സംഘാത്മെമായ	നൃത്ച്ചു
വടുെൾക്പ്	ഈ	മാറ്റം	അനിവാര്യമാണുതാനും.	ദൃശ്യെലാരൂപ	
കമന്ന	നിലയ്കപ്	തുള്ളൽൊവ്യങ്ൾ	സ്യം	 ഡവഷംധരിച്പ്	 രംഗ
ത്വതരിപ്ിക്ഡമ്ാൾ	 ലക്ഷീതാളം,	 കുംഭതാളം,	 മർമതാളം,	

െണ്നാളിതാളം,	ചമ്താളം,	പഞ്ാരിതാളം,	അടന്തതാളം,	മുറി
യടന്ത	 എന്നിങ്കനയുള്ള	 താളമാലിെെൾ	 കുഞ്ൻനമ്്യാർക്പ്	
പഥ്യമായിരുന്നു.	

സംസ്കൃതത്ികറെ	 ആധിപത്യം	 നിലനിന്നൊലത്പ്	
സാധാരണ	ജനതയ്കപ്	മലയാളഭാഷയുകട	െരുത്റിയിച്തപ്	കു
ഞ്ൻനമ്്യാരാണപ്.	നാട്ടുഭാഷയുകട	സംഡവദനക്മത	പ്രഡയാ
ജനകപ്ടുത്ി	 നാട്റിവെൾ	 കൂട്ിഡച്ർത്പ്	 ഡെരളീയരീതിയി
ലാണപ്	നമ്്യാർ	തുള്ളിയാടിയതപ്.	 	ലാളിത്യം,	നാഡടാടിത്ം,	
സ്ാഭാവിെതയും	നാടെീയതയും,	ഡ്ശലിെൾ,	െടങ്ഥെൾ	
എന്നിവകയല്ലാം	ഡചർന്നതാണപ്	നമ്്യാരുകട	ഭാഷ.

തുള്ളൽ	 രംഗത്വതരിപ്ിക്ഡമ്ാൾ	 നമ്്യാർ	 ലക്്യം	
വയ്ക്കുന്നതപ്	 സാമൂഹിെപരിഷ്കരണമായിരുന്നു.	 എന്നാൽ	 ചില	
വിമർശനങ്ൾ	 ഗുപ്മാക്ി	 അവതരിപ്ിച്തിനു	 പിന്നിൽ	
അതികറെ	 ഭവിഷ്യത്തുെകളക്റിച്ചുള്ള	 ഭീതിയാകണന്നുൊ
ണാം.	നാടുവാഴിത്ത്ികറെ	അപായസൂചനയാണപ്	ഇന്നപ്	ആ	
കൃതിെൾ	പരിഡശാധിക്ഡമ്ാൾ	കതളിഞ്ഞുവരുന്നതപ്.	തുള്ളൽ	
എന്ന	പ്രഡയാഗം	ഈ	ഘട്ത്ിൽ	ഭരണകൂടകത്	മത-അധി
ൊരവമായി	 ബന്ധകപ്ടുത്തുന്ന	 പദമായിമാറുന്നു.	 ഉറഞ്ഞുതു
ള്ളുെ,	കവളിച്പ്ാടപ്	തുള്ളുെ	എന്നതപ്	മതപരമായ	അധിൊര
വ്യവസ്യുകട	 ഭാഗമാണപ്.	 ഇവികട	 കവളിച്പ്ാടികറെ	
പ്രവചനങ്ളും,	 വിമർശനങ്ളും	 താക്ീതുകമല്ലാം	 ശിരസാവ
ഹിക്ന്ന	സമൂഹമധ്യത്ിലാണപ്	തകറെ	നൃത്െലയ്കപ്	നമ്്യാർ	
തുള്ളൽ	 എന്നു	 ഡപരിട്തപ്.	 ഭരണകൂടം	 അധിൊരവ്യവസ്യ്ക്കു
ഡമൽ	മതപരമായ	അധിൊരവ്യവസ്കയ	ഉപഡയാഗകപ്ടുത്തു
െയാണപ്	 നമ്്യാർ.	 തുള്ളലിനപ്	 മതവമായുള്ള	 ഏെബന്ധം	
ഇതാണപ്.	എന്നുമാത്മല്ല	അങ്കനകയാരുബന്ധവമുണ്പ്	എന്നപ്	
ഇഡപ്ാൾ	തിരിച്റിയുന്നുണ്പ്.
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ഭരണകൂടം	 മത-അധിൊരത്ിനുമുന്നിൽ	 അനുസരണയു
ള്ളവനായിത്ീരുന്നതുഡപാകല	 മതത്ിനതീതമായി	
ജനതകയ	മുൻനിർത്ി	െല	മകറ്റാരു	അധിൊരബന്ധം	സൃഷ്ി
ക്ന്നു.	അതുകൊണ്ാണപ്	െലാൊരൻ	എല്ലാ	അധിൊരങ്ൾ
ക്ംഡമൽ	 നിലയുറപ്ിക്ന്നതപ്.	 മതപരമായ	 അധിൊരത്ി
കറെ	 സാധ്യത	 നമ്്യാർ	 പ്രഡയാജനകപ്ടുത്തുന്നതപ്	 ജനതകയ	
മതഡത്ാടടുപ്ിക്ാനല്ല,	 മറിച്പ്	 മതത്ിനുപുറത്തു	നിന്നുകൊ
ണ്പ്	അധിൊരവ്യവസ്കയ	ഡചാദ്യംകചയ്യാൻ	പഠിപ്ിക്ാനാ
ണപ്.	ഈകയാരു	ലക്്യം	മുൻനിർത്ിയാണപ്	പടയണിയികല
യും	 ഡൊലം	 തുള്ളലികലയും	 അംശങ്ളും	 സഡങ്തങ്ളും	
നമ്്യാർ	തുള്ളലിൽ	സ്ീെരിച്തപ്.	അഡപ്ാൾ	തുള്ളൽ	ഒഡരസമ
യം	വിശ്ാസിെകളയും	അവിശ്ാസിെകളയും	അഭിസംഡബാ
ധന	കചയ്യുന്നു.	നമ്്യാരുകട	വിമർശനം	എന്തികനതികരയായി
രുന്നു,	അക്ാലകത്	ദുരവസ്	എന്തായിരുന്നുകവന്നു	കപ്രാഫ.	
എൻ.	കൃഷ്ണപിള്ള	നിരീക്ിക്ന്നുണ്പ്.	 'രാജാക്ന്മാർ,	 രാജഭൃ
ത്യന്മാർ,	 പലതരം	 ഉഡദ്യാഗസ്ന്മാർ,	 ഇടപ്രഭുക്ന്മാർ,	
അവകര	 ആശ്രയിച്പ്	 െഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന	 വിവിധ	 ജാതിക്ാർ,	
ഗണിൊജനങ്ൾ,	 ഊട്ടുപുരവിചാരിപ്പുൊർ,	 െച്വടക്ാർ,	
പട്ാളക്ാർ	തുടങ്ിയുള്ള	ആളുെളുമായിട്ാണപ്	അഡദേഹം	ഇട
പഴെിയതപ്.	ജന്മനാഫലിതപ്രിയനും	പരിഹാസചതുരനുമായ	
അഡദേഹത്ികറെ	ഹൃദയത്ിൽ	ഇത്രം	മനുഷ്യരുകട	ഹീനവം	
മലിനവം	 വികൃതവം	അധാർമിെവമായ	 ശിലാചാരവൃത്ിെ
ളും	ദുർനയങ്ളുമാണപ്	ആഴത്ിൽ	പതിഞ്ഞതപ്.	പഡക്,	അവ
രാെകട്	ഏറിയകൂറും	സമുദായത്ികറെ	 ഉപരിതലത്ിൽ	വർ
ത്ിക്ന്ന	 മാന്യന്മാകരന്നപ്	 സ്യം	 അഭിമാനിച്ിരുന്നവരും	
മാന്യന്മാരായി	 െരുതകപ്ട്ിരുന്നവരുമായിരുന്നു.	 നമ്്യാർ	
അവരുകട	രക്ാധിൊരത്ിൽ	െഴിഡയണ്ിവന്ന	െവിയായി
രുന്നുതാനും.	പഡക്,	ഈ	അസൗെര്യങ്ളും	പാരതന്ത്ര്യങ്
ളും	വെവയ്കാകത	തകറെ	കവറുപ്ിനും	അമർഷത്ിനും	ൊരണ
മായ	 സാമൂഹിെ	 പരിതസ്ിതിെകള	 അഡദേഹം	 നിർഭയം	
വിമർശിച്ചു.	വിമർശനത്ിനപ്	നമ്്യാർ	ഡ്െകക്ാണ്	ഉപെര
ണം	ഫലിതപരിഹാസങ്ളായിരുന്നു.	 ഡെരളത്ിൽ	ഇന്നുവ
കര	ഒരു	െവിക്ം	സിദ്ിച്ിട്ില്ലാത്	ഡ്വദഗപ്ധ്യഡത്ാടുകൂടി	
ആ	ആയുധം	അഡദേഹം	പ്രഡയാഗിച്ചു	വിജയിക്െയും	കചയ്തു.	
കൂടിയാട്ത്ികല	വിദൂഷെകറെ	ഹാസ്യാവിഷ്കരണവം	നമ്പൂതി
രിമാരുകട	സംഘക്ളിയികല							ഡനരഡമ്ാക്െളും	ചമ്പുക്
ളിൽ	ചില	ഭാഗങ്ളിൽ	ൊണുന്ന	സാമൂഹിെവിമർശനസംബ
ന്ധമായ	പരിഹാസവം	 കചറുഡശേരിയുകട	 മൃദുവം	ശാന്തവമായ	
ഫലിതപ്രഡയാഗവം	എഴുത്ച്ഛകറെ	ഗൗരവം	വിടാത്	വിഡനാ
ദവകമാന്നുമല്ല	 നമ്്യാർ	 സ്ീെരിച്തപ്.	 എരിവം	 മൂർച്യുമുള്ള	
പരിഹാസം	കവട്ിത്തുറന്നു	തട്ിവിടുന്ന	പ്രകൃതക്ാരനായിരുന്നു	
അഡദേഹം.	 നാട്ടുവഴിെളുകട	 ദുരഹങ്ാരവം	 ദണ്ം	 നിർഭയത്
വം	 ദുർമാർഗതല്പ്രതയും	 ഉഡദ്യാഗസ്ന്മാരുകട	 ഡ്െക്കൂലി
യും	കൊള്ളരുതായ്മയും	ഉപജാപങ്ളും	ദുരാചാരങ്ളും	ആശ്രി
തവർഗത്ികറെ	 തിരുമുമ്ിൽ	 ഡസവയും	 കതളിവം	 മാനം	
വില്ക്ന്ന	കുലടെളുകട	 മയക്മന്ത്രവം	അത്യാഗ്രഹിെളായ	
െച്വടക്ാരുകട	അമിതലാഭാർജനവം	അതുഡപാകല	നാടുവാ
ഴിത്സമ്പ്രദായത്ികറെ	 ഇതരഡദാഷങ്ളും	 നമ്്യാരുകട	 നി
ശിതമായ	 ആഡക്പത്ിനപ്	 ശരവ്യങ്ളായി.	 മദ്യപാനവം	
സ്തീഡസവയും	 കൊണ്പ്	 ഉള്ളകതല്ലാം	 െളഞ്ഞുകുളിച്പ്	ആയുധ
ങ്ൾഡപാലം	പണയംവച്പ്	െഴിഞ്ഞുകൂടുഡമ്ാഴും	തണ്ടും	വീര
വാദവം	 വിടാത്	 നായന്മാർ,	 െടുത്പലിശയ്ക്കു	 പണം	 െടം	
കൊടുത്തും	െച്വടം	കൊണ്പ്	സാധുക്കള	കൊള്ളയടിച്ചും	ശു

ചിത്വം	കനറിയുമില്ലാകത	ജീവിക്ന്ന	പരഡദശി	ബ്ാഹ്മണർ	
തുടങ്ിയ	പലജാതിക്ാകരയും	അഡദേഹം	െണക്ിനപ്	ശൊരി
ച്ചു.	ഡ്വദ്യം,	മന്ത്രവാദം	മുതലായവ	കതാഴിലെകള	അജ്രും	
പണ്ഡിതന്മാരുമായ	ആളുെൾ	ചൂഷണംകചയ്തപ്	ജനവഞ്ന	നട
ത്തുന്നതും	ജന്മിമാരുകടയും						നാടുവാഴിെളുകടയും	സിൽബ
ന്തിെൾ	കുടിയാന്മാകര	കഞക്ിപ്ിഴിഞ്ഞു	െഷ്കപ്ടുത്തുന്നതും		
അഡദേഹത്ികറെ	 ദൃഷ്ിയിൽകപ്ടാതിരുന്നില്ല.	 നമ്്യാരുകട	
ഏതപ്	തുള്ളൽ	പാട്പ്	പരിഡശാധിച്ാലം	ഇത്രം	മനുഷ്യരുകട	
അപഥസഞ്ാരങ്ൾ	അതിൽ	വർണിച്ിരിക്ന്നതപ്	ൊണാം.

സ്ന്തം	 അനുഭവം	 മറ്റുള്ളവഡരാടപ്	 പങ്കുവയ്ക്കുഡമ്ാൾ	 ഭാഷ	
അനുഭവഡവദ്യമായിത്ീരുെയും	 അനുഭവം	 ഭാഷകയഡഭദിച്പ്	
െടക്െയും	കചയ്യുന്നതപ്	നമ്്യാരുകട	തുള്ളൽ	വ്യക്മാക്ിത്
രുന്നു.	നമ്്യാർ	അന്നപ്	വ്യവഹരിക്കപ്ട്	ഭാഷയിൽ	മകറ്റാരു
ഭാഷ	സൃഷ്ിക്െയായിരുന്നു.		നമ്്യാര്	തകറെ	അനുഭവങ്കള	
കപാതുഡവദിയിൽ	 തുറന്നുൊട്ാൻ	 സ്ന്തമാകയാരു	 ഭാഷ	 സൃ

ഷ്ിക്െയായിരുന്നു.		ഇവികടയാണപ്	ഭാഷ	ഒരു	ആയുധമായി
ത്ീരുന്നതപ്.	 	ഈ	ആയുധത്ികറെ	 മൂർച്യിൽ	 മുറിഡവറ്റവർ	
ഒരിക്ലം	 സാധാരണക്ാരല്ല.	 മറിച്പ്.	 ഭരണാധിൊരിെളും	
അഴിമതിക്ാരായ	ഉഡദ്യാഗസ്രുമായിരുന്നു.	അധിൊരത്ി
കറെ	വാൾമുനകയാടിച്പ്	ജനെീയമായ	അടിത്റയിൽ						ൊ
ര്യങ്ൾ	വിശെലനം	കചയ്യുന്ന	രാഷ്ട്രതന്ത്രത്ിനപ്	തുടക്മിട്തപ്	
കുഞ്ൻനമ്്യാകരന്നു	 പറയാം.	 െലാൊരൻ	 ഏതുപക്ത്പ്	
നിൽക്ണം	എന്നുതിരിച്റിയുെയും	നിൽക്ന്ന	പക്ത്ിൽ	
പരിക്െകളാന്നുമില്ലാകത	 ഡപാറ്റികയടുക്െ	 എന്നുള്ളതാണപ്	
െലാൊരധർമം	എന്നും	തിരിച്റിഞ്ഞുകൊണ്ാണപ്	കുഞ്ൻന
മ്്യാർ	മലയാളത്ിനപ്	തുള്ളൽ	എന്ന		ദൃശ്യെലാവിരുകന്നാരു	
ക്ിയതപ്.

സഹോയ	ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അയ്മനം	 കൃഷ്ണഡ്ക്മൾ	 -	 ഡെരളത്ികല	

ദൃശ്യെലാസാഹിത്യം
വയലാ	വാസുഡദവൻപിള്ള	-	സമ്പൂർണ	മലയാള	സാഹി

ത്യചരിത്ം
എൻ.	കൃഷ്ണപിള്ള	-	ഡ്െരളിയുകട	െഥ

(ഡജാഷപ്നി	എ.	എസപ്.		Phone:	9645373556)

മക്റ്റന്താരു ദൃശ്യകലാസാഹിത്യന്ത് 
കോളുും സാധാരണകോക്രാടക് കൂടുതൽ 
സുംവേിക്ന്നതക് തുള്ളൽസാഹിത്യ 
മാണക്. ഒക്രസമയും നൃത്ച്ചുവടുകളുന്ട 
ദൃശ്യപരതയും കാവ്യാസ്വാേനത്ിന്റെ 
സൗന്ദര്യാത്മകതയും തുള്ളൽ 
സാഹിത്യും പങ്കുവയ്കന്നു. കവിത എന്ന 
സാഹിത്യരൂപത്ിന്റെ ദൃശ്യപരമായ 
ആവിഷ്കാരമാണക് 'തുള്ളൽ' എന്നു 
പറയാും. 
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സാമൂഹിെ	 പ്രതിബദ്തയുകട	 ൊവ്യരൂപം:	 ഇങ്കന	
ഒകരാറ്റ	വാചെത്ിൽ	വിവരിക്ാം;	ഇപ്രാവശ്യകത്	കു

മാരനാശാൻ	വിശ്െവിതാപുരസ്ാരഡജതാവം	ലാറ്റിനഡമരിക്ൻ	
സാഹിത്യ	ഡലാെകത്,	വിശ്പ്രസിദ്നായ	െവിയുമായ	റൗൾ	
സുറിറ്റ	 (Raul Zurita) കയ,	 "െവിത	 മനുഷ്യ	 വംശഡത്ാകടാപ്ം	
ഉല്ഭവിച്താണപ്.	എഴുത്ികനക്ാളും	പുസ്െകത്ക്ാളും	പുരാ
തനമാണതപ്.”		“ഈ	ഭൂമുഖത്വഡശഷിക്ന്ന	അവസാനകത്	
മനുഷ്യൻ	അവസാനകത്	സൂര്യാസ്മയത്ിനു	മുമ്ിൽ	ആഡലാ
ചനഡയാകട	നില്ക്ംവകരയും	വ്യത്യസ്രൂപങ്ളിൽ	െവിത	പ്ര
ത്യക്കപ്ട്ടു	 കൊണ്ിരിക്ം.”	 െവിതകയപ്റ്റിയുള്ള	തകറെ	 ൊ
ഴപ്	ചപ്ാടപ്	ഒരഭിമുഖത്ിൽ	റൗൾ	വ്യക്മാക്ിയതിങ്കനയാണപ്.	
ദന്തഡഗാപുര	വാസിയായ	െലാൊരനല്ല	റൗൾ	സുറിറ്റ;	മനുഷ്യ
കന	അടിച്മർത്തുന്ന	വിധ്ംസെശക്ിെൾകക്തിരായ	ഏറ്റവം	
ശക്മായ	പ്രതിഡരാധങ്ളികലാന്നപ്,	ഡ്ാടനാത്മെമായ		സൗ
ന്ദര്യത്ികറെ	 രൂപമായ	 െവിതയാകണന്നാണപ്	 സുറിറ്റയുകട	
പക്ം.

സുറിറ്റയ്കപ് 23	വയസ്സുള്ളഡപ്ാഴാണപ്	അഡമരിക്ൻ	പിന്തുണ
ഡയാകടയുള്ള	പട്ാളഅട്ിമറിയിലൂകട	സാൽവഡദാർ	അലൻക�	

സാഹ്റിത്ം 

േൗൾ സുേിറ്: 
കവിത തന്നെ പ്രപക്ടാഭവും

ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ	��മുള്ളതിൽ

പ്രതീഷേന്യാന്നുമില്ലാത് 
കാലത്ിന്റെ പ്രതീഷേയായി 
കവിതന്യകോണുന്ന സുറിറ്റ, 
കവിതയിൽ എന്തുപറയന്നു എന്ന
തുക്പാന്ലതന്ന്ന പ്രധാനമാണക് 
അന്തങ്ങന്ന പറയന്നന്തന്നുും 
വിശ്വസിക്ന്നു.

റൗൾ	സുറിറ്റ
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ഭരണകൂടകത്	 തെർകത്റിഞ്ഞപ്	 അഗഡസ്റ	 പിഡനാച്യുകട		
ഡസ്ച്ഛാധിപത്യ	 ഭരണം	 ചിലിയിൽ	ആരംഭിക്ന്നതപ്.	 പട്ാ
ളഅട്ിമറി	നടന്ന	1973	സപ്ംബർ	11 -	നപ്	പുലർകച്	സുറിറ്റ	അറ
സ്റപ്	കചയ്യകപ്ടുെയും	തുടർന്നപ്	ആറാഴപ്	ചക്ാലം	ൊരാഗൃഹവാ
സമനുഭവിക്െയും	കചയ്തു.	അറസ്റ്റു	കചയ്യുഡമ്ാൾ	സുറിറ്റയുകട	
ഡ്െവശമുണ്ായിരുന്ന	ഡനാട്ടുപുസ്െത്ികല	െവിതെൾ	രഹ
സ്യസഡന്ദശങ്ളാകണന്നു	 െരുതിയ	 പട്ാളം	 അവ	 മുഴുവൻ	
നശിപ്ിച്ചുകവങ്ിലം	സുറിറ്റ	െവിതെൾ		മുഴുവൻ	ഒാർകത്ടുത്പ്	
വീണ്ടും	എഴുതി.	ആ	െവിതെളാണപ്	പിന്നീടപ്	പ്രസിദ്ീെരിച്	
‘പർഡഗറ്ററി’	എന്ന	െവിതാസമാഹാരത്ിൽ	ഉൾകപ്ടുത്ിയി
രിക്ന്നതപ്.

ആറാഴപ്	ചക്ാലകത്	ൊരാഗൃഹവാസമാണപ്	തന്നികല	പ്ര
ഡക്ാഭൊരികയ	 ആഴത്ിൽ	 സ്ാധീനിച്കതന്നപ്	 സുറിറ്റ	
നിരവധി	സന്ദർഭങ്ളിൽ	ഡരഖകപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.	‘ൊണാതാ
വന്ന,	 ക്രൂരമർദനത്ിനു	 വിഡധയനാവന്ന,	 കൊലകചയ്യകപ്ടു
ന്ന	ഓഡരാ	മനുഷ്യനും	മാനവിെതയുകട	പൂർണമായ	പരാജയ
മാകണന്നാണപ്	 'സുറിറ്റ	 നിരീക്ിക്ന്നതപ്.'	 െവിതകൊണ്പ്	
ഒരു	 ഡസ്ച്ഛാധിപതികയയും	 പരാജയകപ്ടുത്ാനാവികല്ലന്നും	
പഡക്,	 െവിത	 ഇല്ലാതായാൽ	 അഞ്ചു	 നിമിഷത്ിനുള്ളിൽ	
മാനവിെത	തകന്നയും	അപ്രത്യക്മാകുകമന്നപ്	സുറിറ്റ	 പറയു
ഡമ്ാൾ;	മാനവിെതയുകട	നിലനില്പ്ികറെ	അടിസ്ാനമായ	
ഡ്നതിെമൂല്യമായി	െവിതകയ	ൊണുന്ന	വിശ്മഹാെവിയാ
യി	 സുറിറ്റ	 മാറുന്നു.	 അതുകൊണ്ടു	 തകന്നയാണപ്	 െവിതയും	
അതിജീവനത്ിനായുള്ള	 പ്രഡക്ാഭങ്ളും	 സുറിറ്റയ്കപ്	 ഒന്നുത
കന്നയായി	മാറുന്നതപ്.

പ്രതീക്കയാന്നുമില്ലാത്	 ൊലത്ികറെ	 പ്രതീക്യായി	
െവിതകയക്ാണുന്ന	 സുറിറ്റ,	 െവിതയിൽ	 എന്തുപറയുന്നു	
എന്നതുഡപാകലതകന്ന	പ്രധാനമാണപ്	അകതങ്കന	പറയുന്ന
കതന്നും	വിശ്സിക്ന്നു.	അതുകൊണ്ടു	തകന്നയാണപ്	െവിത	
ഡരഖകപ്ടുത്ാനുള്ള	മാധ്യമങ്ൾക്പ്	െവി	വലിയ	പ്രാധാന്യം	
െല്പ്ിക്ന്നതും.	െവിത	സംഭവിക്ന്ന	ഇടങ്ളായി	അന്യ
ത്	െരുതകപ്ടാത്	ഇടങ്കളകയല്ലാം	 െവിതകൊണ്ടു	 കമരു
ക്ികയടുക്ാനുള്ള	ശ്രമം	സുറിറ്റയുകട	െവിതെളിൽ	ൊണാം.	
ആൊശവം	മണലാരണ്യവം	പാറകക്ട്ടുെളുകമല്ലാം	ഈ	പരി
ശ്രമത്ിൽ	 സുറിറ്റയ്ക്കു	 വഴങ്ങുന്നു.	 മനുഷ്യവംശം	 െടന്നു	
ഡപാകുന്ന,	 അസഹനീയമാംവിധം	 അഡലാസരകപ്ടുത്തുന്ന	
സമൊലിെ	അനുഭവങ്ൾക്മുമ്ിൽ	ഒരു	െലാൊരനും	നിശേ

ബ്ദനായിരിക്ാനാവികല്ലന്നാണപ്	െവി	െരുതുന്നതപ്.	നിത്യജീ
വിതത്ികറെ	 ഭാഗമായി;	അർഥമില്ലാകത,	ക്യിച്പ്	 നശിക്
ന്ന	 വാക്െകള	 	 ജീവസ്സുറ്റതായി	 മാറ്റാൻ	 െവിതയ്ക്കു	
െഴിയുകമന്നും	ചവിട്ിയരയ്കാൻ	ശ്രമിക്ന്ന	വിധ്ംസെ	ശക്ി
െൾക്	മുമ്ിൽ	അതപ്	മുഖാമുഖം	നിന്നപ്	പ്രതിഡരാധം	തീർക്
കമന്നാണപ്	സുറിറ്റയുകട	പക്ം.

1973	മുതൽ	1990	വകര	നീണ്	പിഡനാകച്യുകട	ഏൊധി
പത്യ	ഭരണകൂടത്ികനതിരായ	പ്രഡക്ാഭത്ികറെ	മുമ്ന്തിയിൽ	
എന്നും	സുറിറ്റ	 ഉണ്ായിരുന്നു.	 നയൂഡയാർക്ികറെ	ആൊശത്ി
ലം	 ചിലിയികല	 മണലാരണ്യത്ിലം	സുറിറ്റ	 െവിതകയഴുതി.	
ഇടകത്	ഇത്	തന്മയത്ഡത്ാകട	െവിതയിൽ	ഉപഡയാഗകപ്ടു
ത്ിയ	 െവിെളുകട	 എണ്ം	 വിരലികലണ്ാവന്നതായിരിക്ം.	
കൊച്ിൻ	മുസിരിസപ്	ബിനാകലയിൽ	അവതരിപ്ിച്	‘	സീ	ഓഫപ്	
കപയിൻ’	എന്ന	െലാസൃഷ്ി	രാജ്യാന്തര	ശ്രദ്	പിടിച്ചുപറ്റുെയു
ണ്ായി.	ബിനാകലയികല	ഏറ്റവം	ശക്മായ	രാഷ്ട്രീയ	രചനെളി
കലാന്നായിരുന്നു	സീ	ഓഫപ്	കപയിൻ.	യൂഡറാപ്ിഡലക്ള്ള	യാത്
യ്കികട	 കമ�ിറ്റഡറനിയൻ	 തീരത്തു	 മുങ്ിമരിച്	 സിറിയൻ	
അഭയാർഥിയായ	കൊച്ചുബാലൻ	അലൻ	കുർദിയുകട	സഡഹാദ
രൻ	ഗലിപപ്	കുർദികയക്റിച്ാണപ്	ഈ	ൊവ്യശില്പ്ം	പ്രതിപാ
ദിക്ന്നതപ്.	 ഗലിപും	 അലഡനാകടാപ്ം	 മുങ്ിമരിക്െയാണു	
ണ്ായതപ്.	‘ഞാൻ	അലൻ	കുർദിയുകട	അച്ഛനല്ല/	അവൻ	എകറെ	
മെനാണപ്,	സമൊലിെ	സാഹിത്യത്ികല	ഏറ്റവം	ശക്മായ	
ഈ	വരിെഡളാകടയാണപ്	െവിത	അവസാനിക്ന്നതപ്.

1973	മുതൽ	1990	വകരയുള്ള	ൊലഘട്ത്ിലാണപ്	സുറിറ്റയു
കട	പ്രസിദ്മായ	ൊവ്യത്യങ്ൾ	രചിക്കപ്ട്തപ്.	പർഡഗറ്ററി,	
ആറെി	പാരഡ്�സപ്,	നയൂ	ഡ്ലഫപ്	എന്നിവയാണപ്	ഇംഗ്ലീഷി
ഡലക്പ്	തർജമ	കചയ്യകപ്ട്	പ്രശസ്	ൊവ്യസമാഹാരങ്ൾ.	ഇറ്റ
ലിയികല	കപരിക്ിസപ്		പുരസ്ാരവം	ചിലിയികല	പരഡമാന്നത
മായ	സാഹിത്യ	ബഹുമതിെളികലാന്നായ	ചിലിയൻ	ഡദശീയ	
പുരസ്ാരവമടക്ം	നിരവധി	ബഹുമതിെൾ	സുറിറ്റകയ	 ഡതടി
കയത്ിയിട്ടുണ്പ്.	 ‘െവിത	ഭൂമിയുകട	സ്പ്നമാകണന്നും	മനുഷ്യ
ശരീരത്ിലൂകട	അതപ്	പ്രഡക്പണം	കചയ്യകപ്ടുെയാകണന്നും	
െരുതുന്ന	െവികയ	ആശാകറെ	ഡപരിലള്ള	പുരസ്ാരം	നല്െി	
ആദരിക്ന്നതിലൂകട	 മലയാള	 ഭാഷയും	 സാഹിത്യവമാണപ്	
അംഗീെരിക്കപ്ടുന്നതപ്.

	(ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ	െളമുള്ളതിൽ	-	9400317472)

പ�ര�്രീയവോദ്യ�ല
കെര�ത്ത്റ്	ഹരിപഗോവിന്ദൻ
ദൃശ്യശ്രാവ്യെലയുകട	സങ്ലമായ	വാദ്യെലയുകട	സാംസ്ാരിെ	ഔന്നത്യ
കത്യും	 സവിഡശഷതെകളയും	 മൗലിെമായ	 കവളികപ്ടുത്ലെഡളാകട	
അവതരിപ്ിക്ന്ന	ഒരു	ഉത്മഗ്രന്ഥം.

വില	₹	80
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പ്രകൃതിയും	 മനുഷ്യനുംതമ്മിൽ	ഐെ്യകപ്ടുന്നതികറെ	സർ
ഗാത്മെസാന്നിധ്യമാണപ്	പരിസ്ിതി.	മനുഷ്യൻ	പ്രകൃതി

യുകട	 ഡെന്ദ്രസ്ാനത്പ്	 അധിൊരരൂഡപണ	 എത്കപ്ട്
ഡപ്ാൾ	പ്രകൃതി	ഒരു	ചൂഷണ	സ്ലമായി	രൂപകപ്ട്ടു.	ഫയൂ�ൽ	
ൊലാനന്തര	വ്യാവസായിെ	വിപ്ലവവം	പണമുതലാളിത്വം	
പ്രകൃതികയ	'ആക്മിക്ാനുള്ള	വിഭവം'	എന്ന	ഒറ്റ	ആശയകത്	
മാത്ം	 സ്ീെരിക്െയാണുണ്ായതപ്.	 ഇതികറെ	 ഫലമാണപ്	
പരിസ്ിതി	ഇന്നഭിമുഖീെരിക്ന്ന	പ്രശപ്	നങ്ൾ.	ഈ	സാഹ
ചര്യത്ിലാണപ്	ഡലാെകത്	മുഴുവൻ	കഞട്ിച്	ഡറച്ൽ	െഴപ്	സ
കറെ	'ഡ്സലറെപ്	സ്പിങപ്	'	രചിക്കപ്ടുന്നതപ്.	അവികടത്തുടങ്ങുെ
യും	 ഡ്സദ്ാന്തിെതലത്ിലൂകട	 വിെസിക്െയും	
കചയ്യുന്നതാണപ്	 പാരിസ്ിതിെ	 പഠനം.	 പരിസ്ിതിക്പ്	
ഡൊട്ം	വരുത്ാകത	മനുഷ്യപുഡരാഗതി	ലക്്യമാക്െ	എന്ന	
ഡബാധത്ിലാണപ്	 പരിസ്ിതിവാദം	 മുഡന്നാട്ടു	 ഡപാകുന്നതപ്.	
അതപ്	 പരിസ്ിതി	 പ്രതിഡരാധത്ികറെ	 പാതയുമാണപ്.	 പരി
സ്ിതി	സൗന്ദര്യശാസ്തചിന്തയിലൂകട	ജി.ആർ.	ഇന്ദുഡഗാപകറെ	
'മണൽജീവിെൾ'	വായിക്ഡമ്ാൾ	ഡ്ജവപരി
ഡതാവസ്യുകട	 സമൊലിെമായ	 പരിസരം	
വായനക്ാരനുമുന്നിൽ	അനാവരണം	കചയ്യകപ്
ടുന്നു.

നീണ്െര	 മുതൽ	 ൊയംകുളം	 കചറിയഴീ
ക്ൽവകര	 22	 െിഡലാമീറ്റർ	 വ്യാപിച്ചു	 െിടക്
ന്ന	പ്രകൃതിദത്മായ	ഡലാഹമണൽഡശഖരത്ി
നുഡമൽ	 നടക്ന്ന	 ഖനനവം	 അതിഡനാടപ്	
അനുബന്ധമായി	 നടക്ന്ന	 പ്രശപ്	നങ്ളുമാണപ്	
ഡനാവലിൽ	 പ്രഡമയം.	 അതുഡപാകല	 ഡലാഹ	
മണൽ	ഡശഖരത്ിൽനിന്നുള്ള	ഡറ�ിഡയഷകറെ	
ഫലമായി	 സൃഷ്ിക്കപ്ട്	 ഡരാഗാതുരമായ	 ഒരു	
ജനതയുകട	അവസ്ാഡഭദങ്ളും	ഇവികട	പ്രഡമ
യമാകുന്നു.	െരിമണലികറെ	ചരിത്ം	ഡനാവലിസ്റപ്	

ആഖ്യാനം	കചയ്യുന്നതപ്	നീലെണ്ഠൻ	എന്ന	െഥാപാത്ത്ികറെ	
സ്പ്നസിദ്ിയിലൂകടയാണപ്.	സാമ്പ്രദായിെ	ചരിത്രചനയിൽ	
അഭിരമിച്	വ്യക്ിയായിരുന്നു	അഡദേഹം.

''സത്യത്ികറെ	ഒരു	കചറിയ	ഖണ്ഡകത്	മകറ്റല്ലാ	അസത്യ
ങ്ളും	നിറച്ചു	വീർപ്ികച്ടുക്ന്നതാണു	ചരിത്ം''.	(പുറം	40)

ചരിത്രചനയിൽനിന്നും	പിന്മാറി	അഡദേഹം	സ്പ്നസിദ്ി
യിഡലകക്ത്തുന്നു.	അഡദേഹത്ികറെ	സ്പ്നവം	ചരിത്വകമല്ലാം	
പരസ്രം	 ബന്ധിക്കപ്ട്ിരിക്ന്നു.	 െരിമണലികറെ	 ചരിത്	
മാണപ്	സ്പ്നസിദ്ിയിലൂകട	അഡദേഹം	വരച്ചുവയ്ക്കുന്നതപ്.

ജർമനിയികല	 ഡലാെവ്യാപാരഡമളയിൽ	 ഇന്ത്യയികല	
െയറുല്പ്ന്നങ്ൾ	ഉണ്ായിരുന്നിടത്തു	െണ്	െറുത്മണ്ികറെ	
ജന്മം	 തിരഞ്ഞപ്,	 അതപ്	 ഡമാഡണാഡ്സറ്റാകണന്ന	 തിരിച്റി
വിൽ	 ജർമൻ	ശാസ്തജ്ർ	ഇന്ത്യയികലത്ി.	 തിരുവിതാംകൂ
റിൽ	ആദ്യകത്	 ഡലാഹമണൽ	വ്യവസായശാല	ആരംഭിച്ചു.	

�രിസ്ിതിപബടാധും 
ജി.ആർ. ഇന്ദുപഗടാ�ന്റെ 
മണൽജ്രീവിക�ിൽ
ലക്ഷി	എസ്റ്.

കനാവല് പഠനം

നീണ്കര മുതൽ 
കായുംകുളും ന്ചറിയഴീകേൽ
വന്ര 22 കിക്ലാമീറ്റർ 
വ്യാപിച്ചു കിടക്ന്ന 
പ്രകൃതിേത്മായ 
ക്ലാഹമണൽക്ശഖരത്ിന
ക്മൽ നടക്ന്ന ഖനനവുും 
അതിക്നാടക് 
അനബന്ധമായി നടക്ന്ന 
പ്രശക് നങ്ങളുമാണക് 
ക്നാവലിൽ പ്രക്മയും.
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അഡതാടുകൂടി	 ഒരു	 തീരഡദശത്ികറെ	
സാംസപ്	ൊരിെചരിത്ം	 അട്ിമറിക്
കപ്ടുെയാണപ്.	 ഈ	 ചരിത്മാണു	
മണൽജീവിെളുകട	 ആഖ്യാനപരിസ
രമായി	മാറുന്നതപ്.

അധിൊരവ്യവസ്	 സാധാരണ
ക്ാരകറെ	 അഭിരുചിനിർമാണകത്	
തിരുത്ികയഴുതുന്ന	അവസ്	സംജാ
തമാകുന്നതും	 ഡനാവലിൽ	 ൊണാം.	
ആർ.ഇ.സി.	 െമ്നിയിൽ	 കതാഴിൽ	
വാഗ്ാനം	 നൽെി	 ധാരാളം	 ഐ.ടി.
സി.	ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ടുെൾ	തീരപ്രഡദശത്പ്	
സ്ാപിക്കപ്ടുന്നുണ്പ്.	 എന്നാൽ	
പഠനം	 െഴിഞ്ഞും	 കതാഴിൽ	 രഹിത
രായി	തുടഡരണ്	അവസ്യുണ്ാകുന്നു.	
കറയർ	 എർത്പ്	സപ്	 െമ്നിയികല	
എഞ്ിനീയർ	ഉണ്ിരാമനും	(ആപ്ാടം	
പഞ്ായത്ികല	 കവള്ളിമൺതുരു
ത്പ്)	കൂമൻതുറ	വാർ�ികല	കൃഷ്ണകുമാ
രിയും	 തമ്മിലള്ള	 പ്രണയംഡപാലം	
െമ്നി	 വിലകയ്കടുക്െയാണപ്.	 ഈ	
വിവാഹം	കൊണ്പ്	രണ്ടുതുറക്ാരും	പ്രാഡദശിെ	പ്രശപ്	നങ്ൾ	
മറന്നപ്	ഒന്നിക്ണകമന്നു	െമ്നി	പറയുന്നു.	യൂണിയൻ	പ്രശപ്	ന
ങ്ൾ	ഒഴിവാക്ന്നതിനും	 മണൽഡലാറിെൾ	സൗെര്യപ്രദമാ
യി	െടന്നുഡപാെണകമന്നുള്ള	ചിന്തയുമാണപ്	ഇതിനു	പിന്നില
ള്ളതപ്.	 ഇതികറെ	 സഡന്താഷസൂചെമായി	 െമ്നിയുകട	
വെയായി	രണ്ടുെരയികലയും	ഡൊസ്റൽ	ക്ബ്ബുെൾക്പ്	ഓഡരാ	
െളർ	 ടിവി	 സൗജന്യമായി	 നൽകുകമന്നു	 െമ്നി	
പ്രഖ്യാപിക്ന്നു.	

''ജനം	 എൻഡഗജപ്�പ്	ആെകട്.	 കൂടുതൽക്കൂടുതൽ:	 പണി	
ഇല്ലാതിരിക്ഡമ്ാഴാണപ്	 വിപ്ലവം	 ഡതാന്നുന്നതപ്''	 (പുറം	 25)	
സ്ാഭാവിെമായും	 പ്രശപ്	നത്ികറെ	 യഥാർഥൊരണങ്ൾ	
െകണ്ത്ാനുള്ള	 ജ്ാനഡശഷിയും	 അതപ്	 പ്രതിഡരാധിക്ാ	
നുള്ള	 ഡബാധവം	 അവർക്	 നഷ്കപ്ടുന്നു.	 വിപ്ലവംഡപാലം	
ഇവികട	സ്ാഭാവിെമല്ലാതായിത്ീരുന്നു.	മറ്റുള്ളവർ	സ്ാപി
ച്ചു	കൊടുക്ന്ന	തലഡച്ാറിൽ	വിപ്ലവത്ികറെ	വിത്തുെൾ	െരി
ഞ്ഞുഡപാകുന്നു.

വൻെിട	 ഡൊർപ്ഡററ്റുെൾ	അവരുകട	 ലാഭത്ിനുഡവണ്ി	
ഒരു	പ്രഡദശകത്	അട്ിമറിച്ചുകൊണ്ിരിക്ന്നു.	അവർ	അതുതി
രിച്റിയുന്നില്ല.	 പ്രതിഡരാധിക്ാകത	 ദുർബലരായിത്ീരുന്നു.	
െമ്നിയുകട	 ദൃഷ്ിയിഡന്മൽ	 പ്രതിഡരാധം	 തെർന്നുവീഴുന്നു.	
ലളിതമായ	ശാസ്തപരീക്ണങ്ളിൽ	ആനന്ദം	െകണ്ത്ിയി
രുന്ന	 വ്യക്ിയാണപ്	 നീലെണ്ഠൻ.	 അഡദേഹത്ികറെ	 തമാശ	
നിറഞ്ഞ	പരീക്ണങ്കളഡപ്ാലം	െമ്നി	 ഭയപ്ാഡടാകടയാ
ണപ്	ൊണുന്നതപ്.	അതുകൊണ്ാണപ്	അഡദേഹത്ികറെ	 ''നൂകറ്റാ
ന്നു	ലളിതശാസ്തപരീക്ണങ്ൾ''	െത്ിയമരുന്നതപ്.	

�ിസൂസകയഡപ്ാലള്ള	കചറുപ്ക്ാർ	ചൂഷണത്ികറെ	ഭിന്ന
മുഖങ്കള	 തിരിച്റിയാനും	 പ്രതിെരിക്ാനും	 തയാറാകു
ഡമ്ാൾ	ഭ്രാന്തികറെ	പൂക്ളംവരയ്ക്കുന്ന	ഒരവസ്യിഡലക്പ്	അവർ	
വലികച്റിയകപ്ടുന്നു.	�ിസൂസയുകട	പിതാവികറെ	മരണകത്
ക്റിച്ചുള്ള	ചർച്യിൽ	അടച്ചുപൂട്കപ്ട്	ഒരു	ൊൻസർ	ആശുപ
ത്ി	പ്രഡമയമായിവരുന്നുണ്പ്.	ൊൻസറികറെ	െണക്	പുറത്
റിയാതിരിക്ാൻ	 ഡവണ്ിയാണപ്	 ആശുപത്ി	

അടച്ചുപൂട്കപ്ടുന്നതപ്.	
''പരിസ്ിതിക്ാര്	 പറയുന്നതപ്	

ഇവിടകത്	 െരിമണ്ികറെ	 ഡറ�ിഡയ
ഷൻകൊണ്ാ	 അപ്ൻ	 ചത്കതന്നാ.	
ഇവിടകത്	 ൊൻസറികറെ	 െണക്റി
യാതിരിക്ാനാ	 ആശുപത്ി	 പൂട്ി		
യകതന്നും	പറയുന്നു''	(പുറം	19).	വളർ
ച്	 മുരടിച്വരും	 �ൗൺ	സിൻഡരൈാം	
ബാധിച്വരുമായി	 ധാരാളം	 കുഞ്ഞു
ങ്ൾ	തീരഡദശത്തുണ്പ്.	െണകക്ടുത്തു	
കൊണ്ടുഡപാകുെയും	 പഠിക്ാനായി	
ഡചാരകുത്ികയടുക്െയും	 കചയ്യുന്നത
ല്ലാകത	 പഠനഫലങ്ൾ	
പുറഡത്ക്വരുന്നില്ല.

ഭൂമി	 െരിമണൽ	 ഖനനത്ികറെ	
ഫലമായി	 െര	 െടകലടുത്തു	 ഡപാകുെ
യാണപ്.	 തീവ്രമായ	 ഖനനഫലമായി	
ൊയലിനും	െടലിനുമിടയിൽ	ഭൂമി	കച
റുതായിഡപ്ാകുന്നു.	മണൽ	ഒരിടത്തുനി
ന്നും	 ഡൊരിമാറ്റകപ്ടുഡമ്ാൾ	 അതു	
സമീപപ്രഡദശത്തുനിന്നും	 ഇല്ലാതായ	

സ്ലകത്ത്തും.	െടലികറെ	വിചിത്മായ	പ്രതിഭാസമാണതപ്.	
സ്മൃതിയും	 	 	 	 പ്രകൃതിയുമായുള്ള	 ബന്ധം	 ഡനാവലിലടനീളം	
ൊണാം.

പല	െഥാപാത്ങ്ളുകടയും	ഓർമെളിലൂകട	ൊർഷിെസമൃ
ദ്മായ	ഒരു	ഡലാെത്ികറെ	ചിത്ം	ഡനാവലിൽ	െടന്നുവരുന്നു
ണ്പ്.	 ആ	 പാടകത്	 െരിമണലികറെ	 കുന്നുെൾ	 ഹിമാലയൻ	
കൊടുമുടിെൾഡപാകല	 െരകയ	 സംരക്ിച്ചുഡപാരുന്നു.	
െടലിനും	ൊയലിനുമിടയിൽ	പാടങ്ളും	നിബി�മായ	ൊവ
മുണ്ായിരുന്നു.	ൊവിനുള്ളികല	മരത്ിനുമുെളിൽ	െയറി	ഡനാ
ക്ിയാൽ	 െടൽ	 ൊണാമായിരുന്നു.	 അമ്തുകൊല്ലത്ിനു	
ഡശഷം	 ൊവപ്	 െടലിനു	 നടുവിൽ	 ഡപായി.	 പാടങ്ളുകടയിട
യിൽ	കതളിനീരുള്ള	താമരകപ്ായ്കെളുണ്ായിരുന്നു.	െടൽ	നാ
ക്മ്ലത്ിൽ	 താമരകൊണ്ടു	 ശിവകന	 മൂടിയാണപ്	 രാവില
കത്	പൂജ	െഴിക്ന്നതപ്.	െഥയ്ക്കുള്ളിൽ	െഥ	സൃഷ്ിച്ചുകൊണ്പ്	
മാഞ്ഞുഡപായ	ചരിത്ത്ികറെ	പുനർനിർമിതി	നടത്തുന്നു.

ഡനാവലിനെകത്	 ഡനാവകലന്ന	 സഡങ്തമാണപ്	 നീലിമ	
അഗപ്	നി	എഴുതുന്ന	'മണ്ണുതീനിെളുകട	സാമ്ാജ്യം'	നിർമിക്ന്ന
തപ്.	മിത്തുെൾകൊണ്ടു	സൃഷ്ിക്കപ്ടുന്ന	ഒരു	ഡലാെമാണപ്	ഈ	
ഡനാവൽ	പെർന്നുതരുന്നതപ്.	 െടലികനക്റിച്ചുള്ള	അഡനെം	
മിത്തുെൾ	ഇവികട	സൃഷ്ിക്കപ്ടുന്നു:

1.	 വയർ	െണ്മാനം	ഇരയ്ക്കുന്നതപ്	െടൽഡക്ാഭത്ിനാ
കണന്നാണപ്	െടപ്പുറത്ികറെ	പറച്ിൽ.

2.	 െടലമ്മ	വഞ്ി	െമഴ്ത്തുന്നുകവങ്ിലതപ്	വഞ്ിയിലള്ളവ
കറെ	കനറിഡെടപ്.

3.	 മൂന്നാം	പക്ം	തന്നിൽ	കെട്ടുെിടക്ന്നതികന	െക്ി
കയറിയുന്ന	ഒഡരർപ്ാടപ്	െടലമ്മയ്ക്കുണ്പ്.

െടപ്പുറകത്	പുരുഷന്മാകരല്ലാം	അപ്രത്യക്മാകുന്ന	അവ
സ്യുണ്ാകുന്നു.	രാജാവികറെ	മുന്നിൽവച്പ്	ഡജ്യാല്സ്യൻ	െവ
ടിനിരത്ിപ്റഞ്ഞു	'െടലിനപ്	ൊമമാണപ്'.	'ജനഡനന്ദ്രിയഡച്ഛദം	
കചയ്ത	കൃത്ിമ	ഷണ്ഡകന	ബലികൊടുത്പ്	െടലമ്മയുകട	ഭ്രാന്തപ്	
നിർത്ാം'	എന്നു	െടപ്പുറകത്	ജനങ്ൾ	രാജാവികന	അറിയി
ച്ചു.	ഒരു	ഡതാട്ിയാണപ്	ബലിമൃഗമായി	മാറുന്നതപ്.	നാടുവാഴിത്

ജി.	ആര്.	ഇന്ദുഡഗാപന്
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വം	 അധിൊരഡെന്ദ്രങ്ളും	 ഡതാട്ികയ	 ബലിമൃഗമാക്െയാ
ണപ്.	

''ഡതാട്ിയുകട	 ആയുസ്ികനക്റിച്പ്	 ചിന്തിച്ഡപ്ാൾ	
രാജാവിനപ്	 ഒരു	 ഡനരം	 ഡവദന	 ഡതാന്നി.	 കപകട്ന്നപ്	 അതപ്	
മാറിയതപ്	 ഇങ്കന	 ചിന്തിച്ഡപ്ാഴായിരുന്നു,	 താൻ	 ഇവഡന
ക്ാൾ	ജീവിഡക്ണ്വനാണപ്.	ഇവൻ	അല്പ്ജീവി.	നാഴിെയ്ക്കു
ള്ളിൽ	ചീഞ്ഞു	തുടങ്ണകമന്നപ്	ഡ്ദവം	നിശ്യിച്	മാംസപി
ണ്ഡം''	(പുറം	92).	രാജാവപ്	ഭ്രാന്തനായി	മാറുെയാണപ്.	''െടലം	
തുറയും	പരസ്രപൂരെമാണപ്.	അധിൊരവം	കപാക്ിപ്ിടിച്ചു	നു
ഴഞ്ഞുെയറ്റുൊരൻ	 ഞാൻ	 തുറയുകട	 ദല്ലാളായി	 കചന്നു.	
ഇഡപ്ാൾ	അധിൊരം	െടൽ	പിടികച്ടുത്തു.	ഞാൻ	െടൽപ്ാത
യിൽ	ശക്ിയില്ലാത്	ഒരു	െിരീടം	മാത്ം''	(പുറം	98)	എന്ന	
തിരിച്റിവിഡലക്പ്	രാജാവപ്	കചകന്നത്തുന്നു.	

ഡനാവലികറെ	 ആഖ്യാന	 പരിസരത്ിൽ	 െടന്നുവരുന്ന	
മകറ്റാഡ്രതിഹ്യം	കചങ്ന്നൂർ	പരമശിവനുമായി	ബന്ധകപ്ട്
താണപ്.	ഭയങ്രനാകയാരു	മല്സ്യത്ികറെ	ശല്യത്ിൽനിന്നും	
മുത്രയകറെ	 പ്രാർഥനയാൽ	 ശിവൻ	 അവതാരകമടുത്തുവന്നപ്	
ഒരു	ജനതകയ	രക്ിക്ന്നു.	അഡനെം	ഐതിഹ്യങ്ളും	മിത്തു
െളും	 നിറഞ്ഞ	 ഒരു	 െഥാപരിസരം	 ഡനാവലിൽ	
സൃഷ്ിക്കപ്ടുന്നു.	എല്ലാം	െടലമായി	ബന്ധകപ്ട്ടു	െിടക്ന്നു.	
ചൂഷണം	കചയ്യാനും	ആക്മിക്ാനുമുള്ള	ഒന്നല്ല	ഭൂമി	എന്ന	ചി
ന്തയിഡലക്പ്	ഡനാവൽ	കചകന്നത്തുന്നു.	അപാരമായ	ഒരു	പാര
സ്ര്യത്ിൽ	എല്ലാം	ബന്ധിതമാണപ്.	ഭൂമിയുകട	ഡ്ജവഘടന
യുകട	 തിരിച്റിവിൽ	 മനുഷ്യൻ	 പുനർജനിക്കപ്ടുന്നു.	
ഇതാണപ്	 �ിസൂസയിൽ	 സൃഷ്ിക്കപ്ടുന്നതപ്.	 �ിസൂസയുകട	
'െടൽപ്ാത'യിഡലക്ള്ള	യാത്	ഇതിനു	കതളിവാണപ്.	പാറയ്ക്കു
ള്ളിൽ	കവള്ളം	അലയ്ക്കുന്നതികറെ	ഹുങ്ാരം,	െടൽകച്ടിെളുകട	
െടുംപച്െൾ,	ഇഴയടുക്ഡത്ാകട	സഞ്രിക്ന്ന	കചറുമല്സ്യ
ങ്ൾ,	 കൊക്െളും	 െഠാരമുനഡപാലള്ള	 നഖങ്ളുംകൊണ്പ്	
ആക്മിച്	 പരുന്തുെൾ,	 ആൊശഡത്ക്പ്	 ഡനാക്ിയഡപ്ാൾ	

ക്ണ്	 നക്ത്ങ്ളുകട	 കൂട്ങ്ൾ,	 ഇവകയല്ലാം	 �ിസൂസകയ	
മാറ്റിമറിക്ന്നു.

രാഷ്ട്രീയ,	സാമൂഹിെ,	സാംസ്ാരിെ	ചിന്തെൾ	ഏകറ്റടുഡക്
ണ്	 പ്രധാനഡമഖലയായി	 ഇവികട	 പരിസ്ിതി	 മാറുന്നു.	
അന്താരാഷ്ട്ര	 കുത്െെൾക്ഡവണ്ിയാണപ്	 ഇവികട	 മണൽ	
ഖനനം	 കചയ്യുെയും	 െയറ്റി	 അയയ്കകപ്ടുെയും	 കചയ്യുന്നതപ്.	
''ഡലാെം	 മാറികക്ാണ്ിരിക്ന്നു.	 ശക്ന്മാകര	 കവല്ലുവിളിച്ചു
കൊണ്പ്	 പുതിയ	 രാജ്യങ്ളുയരുന്നു.	 വ്യാപാര	 ഉടമ്ടിെൾ	
മാറുന്നു.	അകതാകക്യാണപ്	കൂടുതൽ	മണ്ണു	തുരകന്നടുക്ാനുള്ള	
കമഷീനുെൾ	വിെസിപ്ികച്ടുത്പ്	ഇവന്മാർ	ഇഡങ്ാട്ടു	കൊണ്ടു
വരുന്നതപ്;	 കൂടുതൽ	കുത്ിയിളക്ി	 കൊണ്ടുഡപാൊൻ''.	 സാ
മ്ാജ്യത്	 രാജ്യങ്ൾക്	 ഡതാണ്ികയടുത്പ്	 വില്ക്വാനുള്ള	
ഇടം	 മാത്മാണപ്	 മൂന്നാംഡലാെരാജ്യങ്ളും	 ജീവിതങ്ളും.	
പഡക്,	ആരാണപ്	നമ്മുകട	ജീവിതം	കുത്ിയിളക്ികക്ാണ്ടു	
ഡപാകുന്നകതന്നപ്	 പരസ്രം	 മാത്ം	 സംശയം	 ഡചാദിച്ചു	 നാം	
സമയം	െഴിക്ന്നു.	

വ്യാവസായിെമായ	 അധിനിഡവശം	 ഒരു	 ജനതയ്ക്കുഡമൽ	
സൃഷ്ിക്ന്ന	പ്രശപ്	നങ്ൾ,	ആഡരാഗ്യെരമായ	ചൂഷണത്ിനു	
വിഡധയമായികക്ാണ്ിരിക്ന്ന	ഒരു	ഡദശം	-	ഇവികട	ജീവിതം	
നിശ്ലമാക്കപ്ടുെയാണപ്.	 ഈ	 ജീവിതനിശ്ലതയാണപ്	
'മണൽജീവിെൾ'	നിഡക്പിക്ന്ന	ഡബാധസത്.	ഈ	ജന
ജീവിതത്ികറെ	ചലനാത്മെതകയ	ഇല്ലാതാക്ന്നതപ്	ധാതുനി
ഡക്പസമ്ന്നമായ	 ഒരു	 തീരപ്രഡദശകത്	 ചൂഷണം	 കചയ്യാ
കനത്തുന്ന	അന്താരാഷ്ട്ര	കുത്െെളാണപ്.	 	വ്യക്ിഡെന്ദ്രീകൃത	
വിെസനം	എന്നതിലപരി	എല്ലാവരുകടയും	ജീവിതകത്	മാറ്റു
ന്ന,	 ക്ിയാത്മെ	 പ്രവർത്നത്ിലൂകടയുള്ള	 വിെസനമാണപ്	
പരിസ്ിതിഡബാധം	മുഡന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതപ്.	ഇങ്കനകയാരു	മാറ്റ
മാണപ്	മണൽജീവിെൾ	മുഡന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന	ജ്ാനമണ്ഡലം.

(ലക്ഷി	എസപ്.	-	96633921855)

പ�ര�ം	ഡച്ചു�ോരുകെ	ദൃഷ്ിയിൽ
ക�.	ശിവശങ്കരൻ	നോയർ
ഡെരളത്ികറെ	 സാമൂഹിെ-രാഷ്ട്രീയ	 സാഹചര്യങ്കളക്റിച്പ്	 �ച്ചുൊരായ	
െ്യാപപ്റ്റന്	 നയൂഹാഫികറെയും	 പുഡരാഹിതനായ	 ഡജക്ബപ്	 ൊറെര്	വിഷറികറെ
യും	െകണ്ത്ലെളും	നിഗമനങ്ളുമാണപ്	ഇതില്	വിവരിക്ന്നതപ്.	ഡെരളത്ി
കല	ൊലാവസ്,	വൃക്ങ്ള,	ജനങ്ള,	സാമൂഹിൊചാരങ്ള,	ഭരണക്മം,	
ൊര്ഷിെ	വിഭവങ്ള	എന്നിവകയക്റിച്ചുള്ള	�ച്ചുൊരുകട	വിലഡയറിയ	സം
ഭാവനയാണിതപ്.
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സാഹിത്യകത്	 ഡെവലഭാവനയുകട	 ഉല്പ്ന്നമായിട്ല്ലാ
കത	 അതുണ്ായ	 ൊലത്ികറെ	 ചരിത്ത്ിഡലക്ം	

രാഷ്ട്രീയ	ൊലാവസ്െളിഡലക്ം	വ്യാപിപ്ിച്പ്	വായിഡക്ണ്
തുണ്പ്.	ഋജുവാകയാരു	വായനയിലൂകട	മാത്ം	കവളികപ്ടുത്ാ
നാഗ്രഹിക്ാത്	ചില	യാഥാർഥ്യങ്ൾ	എല്ലാ	 രചനെളില	
മുണ്ാവം.	 മലയാളത്ികല	 ആദിൊവ്യമായ	 'രാമചരിതം' 
ഒരു	പുനർവായനയ്ക്കു	വിഡധയമാക്ഡമ്ാൾ	ചില	മുന്നറിവെൾ	
ഡചാദ്യം	 കചയ്യകപ്ടുന്നതായി	 ൊണാം.	 'രാമചരിതം'	 ഒരു					
ദ്രാവി�രചനയാകണന്ന	സാഹിത്യചരിത്പരമായ	അറിവപ്	
അതിനുള്ളികല	തകന്ന	സൂചനെൾ	നിഡഷധിക്ന്നുണ്പ്.	നിഗൂ
ഢമായ	 സവർണപക്പാതവം	 രാഷ്ട്രീയതാല്പ്ര്യങ്ളും	
ഈ	കൃതിയുകട	രചനകയ	നിയന്ത്രിച്ിട്ടുണ്പ്.

ആര്യാധിനിഡവശം	ശക്മായിരുന്ന	ഒരു	ൊലഘട്ത്ി
ലാണപ്	'രാമചരിതം'	വിരചിതമാവന്നതപ്.	അധിനിഡവശത്ികറെ	
അനിവാര്യഫലമായ	ഭാഷാസങ്ലനം	ഈ	ഘട്ത്ിൽ	വിപു
ലമായിരുന്നു.	മണിപ്രവാളം	അതികറെ	ഉല്പ്ന്നമാണപ്.	മണി
പ്രവാളഭാഷയുകടയും	 ൊവ്യപ്രസ്ാനത്ികറെയും	 ചരിത്പ
ശ്ാത്ലം	 കൃത്യമായി	 നിർവചിക്ാനാകും.	 എന്നാൽ	

സാഹ്റിത്പഠനം

രടാമചരിതും
ഒരു പുനർവടായന

പഡോ.	ഇന്ദുപലഖ	ബി.	

പാട്ടുപ്രസ്ാനത്ികറെ	 ഉല്പ്ത്ിൊരണം	 െകണ്ത്തുെയും	
നിർവചിക്െയും	 കചയ്യുെ	 അത്	 ലളിതമല്ല.	 മണിപ്രവാളം	
സംസ്കൃതഡത്ാടും	അതു	പ്രതിനിധീെരിക്ന്ന	ഡ്ത്വർണിെ	
സംസ്ാരഡത്ാടും	ആഭിമുഖ്യം	പുലർത്തുഡമ്ാൾ	അതികനതി
ഡര	ഉയർന്നുവന്നിരിക്ാൻ	സാധ്യതയുള്ള	ഡദശപാരമ്ര്യം	പി
ന്തുടർന്ന	ഒന്നാൊം	പാട്പ്.	ലീലാതിലെൊരൻ	നിർവചിക്ന്ന	
പാട്ിനപ്	 അതികറെ	ആവിർഭാവഘട്ത്ിൽ	 മണിപ്രവാഡളാന്മു
ഖമായ	കചറുത്തുനില്പ്ികറെ	സ്ഭാവം	ഉണ്ായിരുന്നിരിക്ാം.	
എന്നാൽ	 രാമചരിതത്ിൽനിന്നപ്	 ഈ	 കചറുത്തുനില്പ്ികറെ	
സ്രങ്ൾ	ഉയരുന്നില്ല.	 മാത്മല്ല,	 രാമചരിതത്ികറെ	രചനാ
ൊലമാകുഡമ്ാഡഴക്പ്	 പാട്പ്	 മണിപ്രവാള	 പക്പാതിെളുകട	
ഡ്െപ്ിടിയിലാഡയാ	എന്ന	സംശയവം	ഡതാന്നും.	ൊരണം,	
രാമചരിതം	 വർണമാലയിൽമാത്ം	 ചില	 ദ്രാവി�മുദ്രെൾ	
അവഡശഷിപ്ിച്ചുകൊണ്പ്	ഭാഷാതലത്ിലം	സംസ്ാരത്ിലം	
ആദ്യമാകുന്നു.

ഇന്നു	നാം	 വിവക്ിക്ന്ന	പാട്ടുപ്രസ്ാനത്ിനപ്	 ചരിത്
ത്ികലഡപ്ാകഴങ്ിലം	 ജനെീയമാകയാരു	 അടിത്റഡയാ	
തനിദ്രാവി�മാകയാരു	വ്യക്ിത്ഡമാ	ഉണ്ായിരുന്നുകവന്നതി

'ഭ്രമിത സുംഘാതാഷേര നിബന്ധത' എന്ന നിർബന്ധും എടുത്തുമാറ്റിയാൽ 
രാമചരിതവുും മറ്റക് മണിപ്രവാളകൃതികളുും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസും ഏതാണ്ക് ഇല്ലാതാകുും. 

ലീലാതിലകകാരൻ നിർ വ്വചിക്ന്ന പാട്ടിനക്, അതിന്റെ ആവിർഭാവഘട്ടത്ിൽ  
മണിപ്രവാക്ളാന്മുഖമായ ന്ചറുത്തുനിൽപെിന്റെ സ്വഭാവും ഉണ്ായിരുന്നിരികോും. 

എന്നാൽ രാമചരിതത്ിൽനിന്നക് ഈ ന്ചറുത്തുനിൽപെിന്റെ സ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നില്ല.
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നപ്	കൃത്യമായ	കതളിവെളില്ല.	രൂപപരീക്ണങ്ളിൽ	മുഴുൊൻ	
തല്പ്രരായിരുന്ന	 ഡ്ത്വർണിെെവിെളുകട	 ബുദ്ിപരമാ	
കയാരു	വ്യാപാരമായിരുന്നിഡല്ല	പാട്ടുപ്രസ്ാനം	എന്നു	സംശ
യിക്െയും	 ഡവണം.	 ഇതിനുള്ള	സൂചനെൾ	 'ലീലാതിലെം' 
തകന്ന	തരുന്നുണ്പ്.	മണിപ്രവാളൊവ്യരൂപത്ിനും	സൗന്ദര്യ
സങ്ല്പ്ങ്ൾക്ം	അസ്ിത്ം	െല്പ്ിക്ാനുള്ള	വ്യഗ്രതയിൽ
നിന്നാണപ്	ആചാര്യൻ	പാട്ികന	നിർവചിക്ാൻ	നിർബന്ധിത
നാകുന്നതപ്.	 പാട്ടും	 ഭാഷാസംസ്കൃതമാണഡല്ലാ	 എന്ന	 ആശങ്	
പരിഹരിക്ാൻ	പാട്ിനപ്	ലക്െല്പ്ന	നടത്തുന്നു.

ദ്രമി�സംഘാതാക്രനിബദ്	
കമതുെഡമാന	വൃത്വിഡശഷയുക്ംപാട്പ്		 						

(ലീലാതിലെം	സൂത്ം	11)
ഇവികട	 പാട്ടും	 ഒരുതരത്ിൽ	 മണിപ്രവാളമഡല്ല	 എന്നും	

അകല്ലങ്ിൽ	അവ	തമ്മിൽ	വ്യത്യാസമില്ലാകയന്നുള്ള	ഒരു	പൂർ

വപക്ം	 നിലനിന്നിരുന്നതായി	 ൊണാം.	 ഭാഷാ	 സംസ്കൃത
ഡയാഗം	പാട്ിലമുകണ്ന്നപ്	സ്ഷ്ം.	പാട്ികറെ	മണിപ്രവാള	ഭിന്ന
മായ	 അസ്ിത്കത്	 ആകരാകക്ഡയാ	 ഡചാദ്യംകചയ്യുന്നുണ്പ്.	
അതംഗീെരിച്ാൽ	 മണിപ്രവാളത്ികറെതകന്ന	 അസ്ിത്ം	
നഷ്കപ്ടും.	അതുകൊണ്ാണപ്	ഒരു	ഡലോെത്ിലൂകട	മണിപ്രവാ
ളത്ികറെ	 	 വ്യക്ിത്ം	 	 ലീലാതിലെൊരൻ	സ്ാപികച്ടുക്	
ന്നതപ്.
നാത്യന്തം	സംസ്കൃഡതഡ്നവ	നാത്യന്തം	ഡദശഭാഷയാ
െഥാം	ഡഗാഷ്ീഷു	െഥയൻ	ഡലാഡെ	ബഹുമഡതാ	ഭഡവതപ്

('ലീലാതിലെം'	ഒന്നാം	ശില്പ്ം	ഡലോെം	6)
ഒരു	 കൃതികയ	 ഒരു	 പ്രഡത്യെ	 പ്രസ്ാനത്ിൽ	 നിർത്ി	

വ്യവഹരിക്ന്നതികറെ	മാനദണ്ഡകമന്താണപ്?	അതികറെ	ആര്യ	
ദ്രാവി�	പക്പാതങ്കള	എങ്കന	നിർണയിക്ാം?	 പരി
ഡശാധിക്കപ്ടുന്ന	കൃതിയുകട	അെത്തുംപുറത്തുമുള്ള	സൂചനെകള	
സൂക്ഷമായി	നിരീക്ിച്ചുകൊണ്ടുഡവണം	ഈ	ഡചാദ്യങ്ൾക്
ത്രം	 െകണ്ത്ാൻ.	 രാമചരിതം	 ഒരു	 ദ്രാവി�രചനയാ	
കണന്നു	സ്ാപിക്ാൻ	നമുക്	മുന്നിലള്ള	കതളിവപ്,	ലീലാതില
െൊരൻ	പാട്ിനു	നിർഡദശിക്ന്ന	ലക്ണത്ികറെ	ഭാഷാശി
ല്പ്ത്ിലള്ള	ഡയാജനയാണപ്.	അതുഡപാലം	സൂക്ഷാർഥത്ിൽ	
നിലനില്പ്ില്ലാത്താണപ്.	 സംസ്കൃതാക്രമാലയിൽനിന്നു		
ഭിന്നമായ	 മുപ്തക്രം	 മാത്മുള്ള	 ദ്രാവി�	 രചനയാകണന്നു	
സ്ാപിക്ാൻ	നമുക്	 മുന്നിലള്ള	 കതളിവാണപ്	 ലീലാതിലെ
ൊരൻ	 സ്ീെരിച്ിരിക്ന്നതപ്.	 മാത്മല്ല,	 രാമചരിതത്ിൽ	
ഉപഡയാഗിച്ിരിക്ന്ന	 ദ്രമി�സംഘാതാക്ര	 നിബദ്മായ	

സംസ്കൃതശബ്ദങ്ൾക്	 െണക്ില്ല.	 പികന്നയുള്ള	 എതുെയും	
ഡമാനയും	ഏകതാരു	ഭാഷയികല	െവിതയ്ക്കും	സൗന്ദര്യമിയറ്റുന്ന,	
െവിതയുകട	 സംഗീതതലവമായി	 ബന്ധകപ്ട്ടു	 െിടക്ന്ന	
ശബ്ദാലങ്ാരങ്ളാണപ്.	 വൃത്വിഡശഷം	 ഒരു	 വിഡശഷഡമ	
അകല്ലന്നപ്	 മണിപ്രവാള	 കൃതിെളായ	 പ്രാചീനചമ്പുക്ളികല	
ഗദ്യം	പരിഡശാധിച്ാലറിയാം.

രാമചരിതൊരനപ്	സംസ്കൃതഡത്ാഡടാ	അതികറെ	സംസ്ാര
ഡത്ാഡടാ	വിപ്രതിപത്ിയുണ്ായിരുകന്നന്നപ്	വിശ്സിക്ാൻ	
തക്	കതളിവില്ല.	ദ്രമി�സംഘാതാക്ര	മാലയിൽ	ഒതുങ്ങുന്ന	
നൂറുെണക്ിനു	 സംസ്കൃതശബ്ദങ്ൾ	 വിഭക്്യന്തങ്ളായിത്
കന്ന	അഡദേഹം	സ്ീെരിച്ിട്ടുണ്പ്.	 രാമചരിതത്ിൽ	തല്ഭവി
പ്ിച്ചു	പ്രഡയാഗിച്ിട്ടുള്ള	സംസ്കൃതശബ്ദങ്ളുകട	െണക്പ്	വിസ്
യിപ്ിക്ന്നതാണപ്.	 ചിലഡപ്ാൾ	 സംസ്കൃതഡത്ാടപ്	
തീവ്രമാകയാരഭിനിഡവശം	 തകന്ന	 പുലർത്തുന്നിഡല്ലകയന്നു	
ഡപാലം	ഡതാന്നിഡപ്ാകും.	പികന്ന	രാമചരിതൊരകറെ	സംസ്കൃ
താഭിനിഡവശം	കതറ്റിദ്രിക്കപ്ട്കതങ്കന?	ദ്രമി�സംഘാ
താക്രമാലയ്ക്കുള്ളിൽ	 മറഞ്ഞിരിക്ന്ന	െവി	 ഒറ്റഡനാട്ത്ിൽ	
നമുക്പ്	ദർശനം	തരാത്തുതകന്ന.	പികന്ന	എന്തുകൊണ്ാണപ്	
സംസ്കൃതാക്രങ്ൾ	മുഴുവൻ	എഴുതുവാൻ	െഴിയുമായിരുന്നിട്ടും	
അഡദേഹം	ഭ്രമി�സംഘാതാക്രപാഠംതകന്ന	സ്ീെരിച്തപ്?

അതിനപ്	മൂന്നു	ൊരണങ്ൾ	ഊഹിക്ാവന്നതാണപ്.	(1) പാ
ട്ികറെ	സഡങ്തബദ്മായ	രചനാരീതിയിൽ	ൌതുെം	ജനിച്	
ഒരു	ഡ്ത്വർണിെ	െവിക്പ്	അതുപരീക്ിച്ചു	 ഡനാക്ാനുള്ള	
ൌതുെം.		(2)	ദ്രമി�സംഘാതാക്രമാലയ്ക്കുള്ളിൽ	മറഞ്ഞിരു
ന്നപ്	സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യമില്ലാത്	ഡ്ത്വർണിെകരയും	ഡ്ത്
വർണിഡെതരകരയും	സംസ്കൃതമഭ്യസിപ്ിക്ാനുള്ള	ശ്രമം.	 (3) 
സംസ്കൃതത്ിനും	മണിപ്രവാള	സംസ്കൃതത്ിനുകമതിഡര	നിന്ന	
ഒരു	നയൂനപക്കത്	അവരറിയാകതതകന്ന	പ്രസ്തുത	ഭാഷയി
ഡലക്ം	സംസപ്	ൊരത്ിഡലക്ം	നയിക്ാനുള്ള	ശ്രമം.

(രാമചരിതത്ിനപ്	 സമൊലിെമായുണ്ായ	 ഡ്വശിെത
ന്ത്രവം	 ഭാഷാൌടലീയവം	 സംസ്കൃതവർണഘടിതങ്ൾ	
തകന്നയാണപ്.	 ഡ�ാ.	പി.വി.	 ഡവലായുധമ്ിള്ള,	മണിപ്രവാള	
െവിത,	പുറം	9).

രാമചരിതം	ഒരു	ദ്രാവി�പക്രചനയാകണന്നപ്	 ഡതാന്നി
ഡപ്ാകുംവിധം	കൃതിയുകട	പ്രാരംഭത്ിൽ	െവി	നടത്തുന്ന	ഒരു	
പ്രസ്ാവമുണ്പ്.

'ഊനമകറ്റഴുമി
രാമചരിതത്ികലാരുകത
ല്ലൂഴിയിൽ	കചറിയ
വർക്റിയുമാറുഡ്രച്ാ	ൻ	
ഞാനുടക്ിറെതപ്'	
ഈ	പ്രസ്ാവനകയ	അക്രാർഥത്ിൽ	സ്ീെരിച്പ്	 വ്യാ

ഖ്യാനിച്ാൽ	വഴികതറ്റാനിടയുണ്പ്.	വർണവിഭജനങ്ളും	വർഗ
ഡ്വരുധ്യങ്ളും	 തീവ്രമായി	 നിലനിന്നിരുന്ന	 ഒരു	 സമൂഹ
ത്ിൽ	പറയകപ്ടുന്ന	വാക്െൾക്പ്	വർഗപരമായ	അർഥമാ
ണുള്ളതപ്.	 രാമചരിതരചനയ്ക്കുഡശഷം	എഡട്ാളം	നൂറ്റാണ്ടു	െഴി
ഞ്ഞുവരുന്ന	 ഒരാൾക്പ്	 കചറിയവർ	 സാധാരണക്ാരാവാം.	
എന്നാൽ	അന്നകത്	ഡ്ത്വർണിെനായ	ഒരാളുകട	 കചറിയ
വർ	സമൂഹത്ികല	സർവസാധാരണക്ാരായ	ജനതയായിരി
ക്കമന്നു	പറയാൻ	യുക്ിഡബാധം	അനുവദിക്ന്നില്ല.	സമൂഹ
ത്ികറെ	 ഏറ്റവം	 അടിത്ട്ിൽ	 മനുഷ്യരാകണന്ന	
പരിഗണനഡപാലം	ലഭിക്ാത്	ഒരു	വിഭാഗകത്യല്ല	ഇവികട	
രാമചരിതൊരൻ	 കചറിയവർ	എന്നു	വിഡശഷിപ്ിച്തപ്.	പാട്ടു

ഓക്രാ വർഗത്ിനും കലയിൽ 
അവരവരുക്ടതായ നയമുണ്ായിരിക്
ന്മന്നു പറഞ്തക് ലിക്യാൺ 
ക്രോടക് സക് കിയാണക്. രചനയന്ട 
ക്ബാധതലത്ിൽ വ്യക്മായ 
വർഗതാൽപെര്യങ്ങൾ രാമചരിത
കാരന്ന നയിക്ന്നുണ്ക്. 
ഇതിവൃത്ത്ിന്റെ തിരന്ഞ്ടുപ്പു 
മുതൽ പ്രകാശന മാർഗങ്ങളിന്ലല്ലാും 
അതു വ്യക്മാകുന്നുണ്ക്.
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ഡപാകലഡയാ	 മണിപ്രവാളം	 ഡപാകലഡയാ	 സഡങ്തബദ്മായ	
ഭാഷാശില്പ്ത്ിലൂന്നികക്ാണ്ടുള്ള	 ആവിഷ്കാരങ്ളാസ്ദി
ക്ാനവർക്പ്	ആകുമായിരുന്നില്ല.	പികന്ന	ആരായിരുന്നു	ഈ	
ഊഴിയിൽ	കചറിയവർ?	അധിൊരത്ികറെ	ആനുകൂല്യങ്ൾ	
അധിെകമാന്നും	ലഭിച്ിരുന്നികല്ലങ്ിലം	എക്ാലത്തും	സവർ
ണാധിപത്യത്ിനു	 സഹായിെളായി	 വർത്ിച്ിരുന്ന	 ഒരു	
വിഭാഗമായിരുന്നു	 അവർ.	 നായന്മാകരന്നപ്	 പിൽക്ാലത്പ്	
ഡപരുവീണ	 ഇവരുകട	 നിഡയാഗം	 യുദ്ംകചയ്യലായിരുന്നു.	
നമ്്യാർക്കൃതിെളിൽ	 പിന്നീടു	 പ്രത്യക്കപ്ട്	 ഭടജനങ്ളുകട	
പൂർവിെരാണിവർ.	'രാമചരിതം'	ഡയാദ്ാക്ളിൽ	യുദ്വീര്യം	
ഉഡത്ജിപ്ിക്ാൻഡവണ്ി	എഴുതകപ്ട്	കൃതിയായിരുന്നു	എന്ന	
പ്രസിദ്ിയും	ഇവികട	ഓർക്ാം.	നായന്മാകര	ശൂദ്രവിഭാഗത്ി	
ലൾകപ്ടുത്ി	വ്യവഹരിക്ാൻ	മടിക്ാത്	ബ്ാഹ്മണകറെ	'കച
റിയവർ'	അഡപ്ാൾ	ആകരന്നു	സ്ഷ്ം.	രാമചരിതത്ികറെ	െർ
ത്ാവപ്	ഒരു	രാജാഡവാ,	ഇളമുറത്മ്പുരാഡനാ		ആയിരുന്നിരിക്ാ
കമന്ന	 ഉള്ളൂർ	 തുടങ്ിയ	 സാഹിത്യ	 ചരിത്ൊരന്മാരുകട	
അഭിപ്രായകത്യും	ഇഡതാടുഡചർത്തുവച്ചു	വായിച്ാൽ	രാമചരി
തൊരകറെ	കുലവം	പക്പാതങ്ളും	കതളിഞ്ഞുവരും.	

ദ്രമി�സംഘാതാക്രനിബദ്തകയന്ന	നിർബന്ധം	എടു
ത്തുമാറ്റിയാൽ	രാമചരിതവം	മറ്റു	മണിപ്രവാളകൃതിെളും	തമ്മില
ള്ള	വ്യത്യാസം	ഏതാണ്ില്ലാതാകും.	സംസ്കൃതവരമാല	സ്ീെരി
ച്ചുകൊണ്പ്	 രാമചരിതകത്	 ഭാഷാശില്പ്ത്ിൽ						
പുനർനിർമിച്ാൽ	ലീലാതിലെൊരൻ	നിർഡദശിക്ന്ന	ഉത്മ	
മണിപ്രവാളഗണത്ിൽ	അതികന	 ഉൾകപ്ടുത്ാം.	 തിരുനല്ലൂർ	
െരുണാെരൻ	'രാമചരിതവം	പഴയമലയാളവം'	എന്ന	സുദീർഘ
മായ	ഡലഖനത്ിൽ	ഇതപ്	ചർച്	കചയ്യുന്നുണ്പ്.	ഉത്മമണിപ്രവാ
ളൊവ്യങ്ളിലം	രാമചരിതത്ിലം	സ്ീെരിച്ിരിക്ന്ന	സംസ്കൃ
തശബ്ദങ്ളുകട	എണ്കത്	സൂചിപ്ിച്ചുകൊണ്ഡദേഹം	ഇങ്കന	
എഴുതുന്നു:	'ഇക്ണക്ിനപ്	രാമചരിതവം	മണിപ്രവാളവം	തമ്മി
ലള്ള	 ഭാഷാപരമായ	വ്യത്യാസം	എന്താണപ്?	അക്രമാലകയ	
സംബന്ധിച്ചു	മാത്മാണപ്	ആ	വ്യത്യാസം.	മകറ്റാരു	രീതിയിൽപ്
റഞ്ഞാൽ	'ദ്രമി�സംഘാതാക്രനിബദ്ം'	എന്ന	നിർബന്ധം	
ഒഴിവാക്ിയിരുകന്നങ്ിൽ	 രാമചരിതവം	 മണിപ്രവാളമായി	
െണക്ാക്കപ്ടുമായിരുന്നു.	'ദ്രമി�സംഘാതാക്ര	നിബദ്ം	
ഭാഷാ	സംസ്കൃതഡയാഗം'	പാട്പ്	എന്നപ്	നിർവചിക്ാവന്ന	രീതിയി
ലാണപ്	'രാമചരിത'ത്ികല	ഭാഷാ	രചന.	ചുരുക്ത്ിൽ	രാമചരി
തത്ികലയും	പ്രാചീന	മണിപ്രവാളകൃതിെളികലയും	ഭാഷ	അടി
സ്ാനപരമായി	ഒന്നാണപ്.'	ഭാരതീയ	ൊവ്യമീമാംസയനുസരിച്പ്	
'രാമചരിത'ത്ികല	രസം	വീരമാണപ്.	എന്നാൽ	നൂറ്റിപ്തിഡനഴാം	
പടലത്ികലത്തുഡമ്ാൾ	 ശംഗാരരസത്ികറെ	 അതിപ്രസരമു
ണ്ാകുന്നു.	 മണിപ്രവാളസംസ്ാരത്ികറെ	ശക്മായ	സ്ാധീന
ത്ിൽ	അെകപ്ട്ടുഡപായ	ഒരു	െവി	മറ	നീക്ി	ഇവികട	പുറത്തു	
വരുന്നു.	 	 ഡമനൊദിെളായ	 വാരനാരിമാരുകട	 സീതാദർശനം	
വർണിച്ിരിക്ന്ന	ഭാഗം	മണിപ്രവാള	സൗന്ദര്യസങ്ല്പ്ത്ിൽ
നികന്നാട്ടുംഭിന്നമല്ല.	 സ്തീയുകട	 അവയവനിഷ്മായ	 സൗന്ദര്യ
ത്ിൽ	ലഹരിപിടിക്ന്ന	രാമചരിതൊരൻ	സ്യം	മറന്നുഡപാ
കുന്നു.	 	 ഒരു	 മാരഡലഖകയഡയാ,	 ൌഡണാത്രകയഡയാ	
വർണിക്ന്ന	ലാഘവഡത്ാകട	സീതകയ	വർണിക്ന്നു.	സ്തീയു
കട	അംഡഗാപാംഗ	വർണനയ്ക്കുപഡയാഗിച്ിട്ടുള്ള	ഇരുപത്ിനാല	
പാട്ടുെൾക്ം	സമാനമായ	ഡലോെങ്ൾ	മണിപ്രവാളത്ിൽനി
ന്നു	 െകണ്ത്ാൻ	 വലികയാരഡന്ഷണം	ആവശ്യമില്ല,	 ഒരു	
ഉദാഹരണം	 കൊടുക്ാം.	 രാമചരിതൊരൻ	 സീതയുകട	
ഡരാമാവലി	വർണന	നടത്ിയിരിക്ന്ന	പാട്ടു	ശ്രദ്ിക്െ:

ഇടകൂടുന്ന	കൊങ്െൾ	തങ്ളികലന്നറിന്തു	ഡചരുെ	നീ		 	
	 			നടഡവയാകെന്നെമന്തിത	ഡരാമരാചി	ഡപാർമുലയാം	

മടുവാർ	കചകമ്ാൽ	പങ്യതാരിൽ	മലിന്ത	ഡതൻ	നുെന്തു
കൊൾവാൻ	

തുടരും	കചന്താർ	വണ്ിനകമന്നു	ചുരുങ്ിഡട	എൻമാനതഡമ	
																																	(രാമചരിതം,	പടലം	118,	പാട്പ്	4)	
ലീലാതിലെത്ികല	 ഒന്നാം	 ശില്പ്ത്ിൽ	അധമമണി

പ്രവാളത്ിനു	 കൊടുത്ിരിക്ന്ന	 ഉദാഹരണഡലോെത്ികല	
കുചെലഹമിങ്കന	വർണിച്ിരിക്ണം.	

ഇപ്ാടിതിന്നി,	ദമിതിന്നിതു	കചാല്ലിഡവണ്ാ	
ഡപാരാട്ടുമിമ്മുലയിണയ്കിതിമന്മഡഥന	
ഭൃംഗാവലീ	രചിത	ഞാൻ	കൊടി	കൊണ്ടു	മഡധ്യ	
സീമാകൃഡതവ	തവ	രാജതി	ഡരാമ	രാജിഃ	
																							(ലീലാതിലെം,	ശില്പ്ം	1,	ഡലോെം	23) 
സ്ീെരിച്ിരിക്ന്ന	ബിംബെല്പ്നെളിഡലാ	 	 സഡങ്ത

ങ്ളിഡലാ	ഒരു	വ്യത്യാസവമില്ല.	ഈ	ഭാഗങ്ൾ	വായിക്െ
ഡയാ	 ഡെൾക്െഡയാ	 കചയ്യുന്ന	ഒരു	 ഭടൻ	ആയുധം	െളഞ്ഞപ്	
വീട്ിഡലക്പ്	ഡപാകുകമന്നഡദേഹം	വിചാരിച്ിട്ില്ലഡയാ	എഡന്താ.	
െണ്ശേെവി	സൗെര്യമുണ്ായിട്ടും	ആഭിജാതമായ	മൗനം	പാ
ലിച്ിടത്ാണപ്	രാമചരിതൊരൻ	െത്ിക്യറുന്നതപ്.	

ഓഡരാ	വർഗത്ിനും	െലയിൽ	അവരവരുഡടതായ	നയമു
ണ്ായിരിക്കമന്നു	പറഞ്ഞതപ്	ലിഡയാൺ	ഡരോടപ്	സപ്	െിയാണപ്.	
രചനയുകട	 ഡബാധതലത്ിൽ	 വ്യക്മായ	 വർഗതാല്പ്ര്യ
ങ്ൾ	രാമചരിതൊരകന	നയിക്ന്നുണ്പ്.	ഇതിവൃത്ത്ികറെ	
തിരകഞ്ഞടുപ്പു	മുതൽ	പ്രൊശന	മാർഗങ്ളികലല്ലാം	അതു	വ്യ
ക്മാകുന്നുണ്പ്.	യുദ്ൊണ്ഡംതകന്ന	രചനയ്കപ്	ഇതിവൃത്മായി	
സ്ീെരിച്തും	ഡബാധപൂർവമാണപ്.	രാജാവികറെ	ഭടജനങ്കള	
ആത്മീയമായി	ആയുധമണിയിക്ന്ന	ബാധ്യതയാണപ്	 െവി	
ഏകറ്റടുക്ന്നതപ്.	ആഡയാധനെലയുകട	അതിസൂക്ഷമായ	അം
ശങ്ളിൽഡപ്ാലം	അഭിജ്നായ	െവികയയാണപ്	യുദ്വർണ
നെളിൽ	ൊണുന്നതപ്.	രചനകയ	ചില	ലക്്യങ്ൾക്ഡവണ്ി	
ഡബാധപൂർവം	 ഉപഡയാഗിക്ന്ന	 രാമചരിതൊരൻ	 തകറെ					
വർഗത്ികറെ	 നയം	 തകന്നയാണപ്	 രചനയിലൂകട	 കവളികപ്ടു
ത്തുന്നതപ്.	 ഇങ്കന	 രാമചരിതത്ികറെ	 ഭാഷാശില്പ്ത്ിൽ	
തുടങ്ി	 ഭാവശില്പ്ത്ികറെ	ഓഡരാപടവെളിലം	 ഡവഷപ്രച്ഛ
ന്നനായി	 വർത്ിക്ന്ന	ഒരു	ഡ്ത്വർണിെ	െവിയുകട	സാ
ന്നിധ്യം	നമുക്	തിരിച്റിയാം.	
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മധ്യഡെരളത്ികല	ഡ്ക്സ്വ	സഭാവിശ്ാസിെൾക്പ്	ചിര
പരിചിതമായ	സഭാതർക്ങ്ളുകട	പശ്ാത്ലത്ിൽ	സമ

ൊലിെ	 ഡെരളീയസമൂഹത്ികറെ	 വഴക്ങ്കള	 ആഖ്യാന					
വിഷയമാക്െയാണപ്	 കബന്യാമികറെ	 അക്ഡപ്ാരികറെ	
ഇരുപതപ്	നസ്രാണി	വർഷങ്ൾ	(2008)	എന്ന	ഡനാവൽ.	മല
ങ്ര	സഭയികല	പുത്ൻകൂറ്റപ്	നസ്രാണിെളുകട	ചരിതത്ികല	
യുദ്ൊണ്ഡെഥയാണപ്	അക്ഡപ്ാരികറെ	ഇരുപതപ്	നസ്രാണി	
വർഷങ്ളുകട	മുഖ്യ	പ്രഡമയം:	''ഈ	ഡനാവലിൽ	പരാമർശിക്
കപ്ടുന്ന	 വ്യക്ിെളിൽ	 പലരും	 ജീവിച്ിരുന്നവഡരാ	
ജീവിച്ിരിക്ന്നവഡരാ	ആണപ്.	 അതുഡപാകല	 പരാമർശിക്
കപ്ടുന്ന	 സ്ാപനങ്ളും	 നിലവിലള്ളവ	 തകന്ന.	 എന്നാൽ	
അവരുകടഡമൽ	ആഡരാപിക്കപ്ട്ിരിക്ന്ന	െഥെളും	സംഭവ
ങ്ളും	ഈ	െഥാകൃത്ികറെ	കവറും	ഭാവനാസൃഷ്ി	മാത്മാണപ്.	
അതാകരയും	 അപെീർത്ികപ്ടുത്തുവാൻ	 ഉഡദേശിച്ചുള്ളതല്ല.	
സംഭവങ്കള	 മകറ്റാരു	 വീക്ണഡൊണിലൂ
കട	ഡനാക്ിക്ാണുന്നു	എന്നു	മാത്ം.		അതു
കൊണ്പ്	ഡനാവലനന്തരം	ആരും	അക്ഡപ്ാ
രിനപ്	 വരരുഡത	 എന്നപ്	 വിനീതമായ	
ഒരഭ്യർഥന''.	മുന്നറിയിപ്ായി	നൽെി	ആരം
ഭിക്ന്ന	ഡനാവൽ	പന്തളത്പ്	രാജാവപ്	മാന്ത
ളിർ	െറിയാച്നപ്	തീറാധാരം	കൊടുത്	സ്
ലത്പ്	സ്ാപിച്	മാന്തളിർ	കസറെപ്	ഡതാമസപ്	
യാഡക്ാബായ	 സുറിയാനിപ്ള്ളി	 ഇടവെ
യികല	 ബാവാ	 െക്ിയികലയും	 കമത്ാൻ	
െക്ിയികലയും	 വിശ്ാസിെളുകട	 അക്
ഡപ്ാരികറെയും	അങ്ംകവട്ികറെയും	വിവരണ
മാണപ്	ആഡക്പഹാസ്യത്ികറെ	ആവരണ
മണിയിച്പ്	 കബന്യാമിൻ	 അവതരിപ്ി	
ക്ന്നതപ്.	 ചരിത്ത്ികറെ	 വർത്മാനവം	
വർത്മാനത്ികറെ	 ചരിത്വം	 കബന്യാമി

കറെ	തൂലിെയ്കപ്	അനായാസം	വഴങ്ങുന്നതാകണന്നപ്	അക്ഡപ്ാ
രികറെ	ഇരുപതപ്	നസ്രാണി	വർഷങ്ൾ	കതളിയിക്ന്നു.		1954-
ൽ	 ഒരു	 വിഭാഗം	 വിശ്ാസിെൾ	 ശ്രീ.	 കെ.	 ഇ.	 മാമകറെ	
ഡനതൃത്ത്ിൽ	സഭാസമാധാനം	ലക്്യമാക്ി	നിരാഹാരവ്ര
തം	അനുഷ്ിക്െയുണ്ായി.	ഈ	സത്യഗ്രഹം	അവസാനിപ്ി
ച്പ്	െഥാ	നായെനായ	മാന്തളിർ	കുഞ്ഞൂഞ്ഞപ്	എന്ന	കെ.എസപ്.
ആർ.ടി.സി.	 ഡ്രൈവർ	 അഡഞ്മുക്ാലികറെ	 കൊട്ാരക്ര	
ബസിൽ	 സ്ന്തം	 നാട്ിൻപുറമായ	 മാന്തളിർ	 പള്ളിമുക്ിൽ	
ബസിറങ്ങുന്നഡതാകടയാണപ്	 അക്ഡപ്ാരികറെ	 ഇരുപതപ്	
നസ്രാണി	വർഷങ്ൾ	ആരംഭിക്ന്നതപ്.	ഇരുപതു	വർഷകത്	
സംഭവവിവരണങ്ഡളാകടാപ്ം	 ഇരുന്നൂറിഡലകറ	 വർഷം	
ഡ്ദർഘ്യമുള്ള	 കുടുംബചരിത്വം	 അഡനെ	 നൂറ്റാണ്ടുെളുകട	
സഭാചരിത്വം	ഇവികട	പരാമർശ	വിഡധയമാകുന്നു.		

ഡറാമൻ	 കമത്ാൻ	 കമനീസിനു	 മുമ്ിൽ	 മലങ്ര	 കമത്ാൻ	
പെഡലാമറ്റം	 ഗീവർഗീസപ്	 അർക്ദിയാ
ഡക്ാൻ	െീഴടങ്ിയ	ഉദയംഡപരൂർ	സുന്നഹ
ഡദാസപ്	 സംഭവഡത്ാകടയാണപ്	 പുത്ൻകൂറ്റപ്	
ക്ിസ്്യാനിെളുകട	ചരിത്ം	ആരംഭിക്ന്നതപ്.	
ഡറാമൻസഭയുകട	 ആധിപത്യത്ിൽനിന്നപ്	
ഡമാചനം	 ഡനടാനായി	സ്ാതന്ത്ര്യ	ൊംക്ി
െളായ	 തഡദേശനസ്രാണിെൾ	 നടത്ിയ					
കൂനൻകുരിശുസത്യഡത്ാകട	 (1653)	 സ്യം	
പര്യാപ്തയ്ക്കുള്ള	ശ്രമങ്ൾ	ആരംഭിച്ചുകവങ്ി
ലം	 ആത്മീയവിഷയങ്ളിൽ	 പരാശ്രയമി
ല്ലാകത	മുഡന്നറാൻ	അവർക്ായില്ല.	ആ	നിർ
ണായെ	 ഘട്ത്ിലാണപ്	 അഡന്ത്യാഖ്യൻ	
സഭയുകട	ആത്മീയ	 രക്ാധിൊരം	 മലങ്ര
സഭ	 ഡതടിയതപ്.	 	 ഇന്ത്യൻ	 തീരപ്രഡദശങ്
ളിൽ	ആധിപത്യം	സ്ാപിച്ിരുന്ന	വിഡദശ
ശക്ിെളുകട	 ധാർമിെ	 പിന്തുണഡയാകട	

പുസ്തേ ന്റിരൂപണം

അക്കപ്ടാരിൽ തകരുനെ
ആത്്രീയ മൂല്യങ്ങൾ

പറ്ോജി	വർഗ്രീസ്റ്	റ്ി.	

കബന്യാമിൻ
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പുഷ്ികപ്ട്	 മലങ്ര	 അഡന്ത്യാഖ്യൻ	 ബന്ധം	 രണ്ര	 ശതാബ്ദ
ത്ിഡലകറക്ാലം	 സുഗമമായി	 നിലനിന്നിരുന്നു.	 എന്നാൽ,	
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ികറെ	 ആദ്യപാദങ്ളിലടകലടുത്	
അധിൊര	തർക്ങ്ൾ	സ്ത്തുതർക്ത്ിഡലക്ം	െയ്യാങ്ളി
യിഡലക്ം	 െടന്നു.	 മലങ്ര	 സഭയ്കപ്	 സ്യംഭരണം	 ഡവണകമ
ന്നാവശ്യകപ്ട്പ്	അഡന്ത്യാഖ്യൻ	ഡമൽഡക്ായ്മയ്കപ്	മുർദ	ബാദപ്	വി
ളിച്വർ	കമത്ാൻ	െക്ികയന്നും,	'അഡമ്മ	ഞങ്ൾ	മറന്നാലം	
അഡന്ത്യാഖ്യാകയ	മറക്ില്ല'	എന്ന	നിലപാടിലറച്ചു	നിന്നവർ	
ബാവാെക്ികയന്നും	വിളിക്കപ്ട്ടു.	െീഴപ്	ഡക്ാടതിെളിൽനി
ന്നപ്	 ഡമൽഡക്ാടതിെളിഡലക്ം	പള്ളിെളിൽനിന്നും	 കതരുവ
െളിഡലക്ം	 െയ്യാങ്ളിെളിൽനിന്നപ്	 കൊലപാതെങ്ളിഡല
ക്ം	വ്യാപിച്	സഭാതർക്ം	െരിക്പ്ായമിട്	ൌശലക്ാരായ	
വക്ീലൻമാർക്പ്	 തങ്ളുകട	 െീശവീർപ്ിക്ാനുള്ള	 കുറുക്വ
ഴിെളികലാന്നായി	മാറി.	സഭാചരിത്ത്ികറെ	ഏടുെളിൽ	കുഴ
ഞ്ഞുമറിഞ്ഞു	െിടക്ന്ന	ഈ	സമരചരിത്കത്	െറുത്	ഫലി
തങ്ളുകട	 ഡഘാഷയാത്യിലൂകട	 അവതരിപ്ിക്െയാണപ്	
കബന്യാമിൻ	അക്ഡപ്ാരികറെ	ഇരുപതപ്	നസ്രാണി	വർഷങ്
ളിൽ.

കൊതിച്ിടം	 ലഭിക്ാഞ്ഞാൽ	 കനഞ്ചുരുകുന്ന	 മലങ്ര					
മാപ്ിളയായ	മാന്തളിൽ	കുഞ്ഞൂഞ്ഞപ്	സഭാ	വ്യവഹാരങ്ളിൽ	
തല്പ്രനാകുന്നകതന്തികനന്ന	 ഡചാദ്യത്ിലാണപ്	 സെല	
സഭാവ്യവഹാരങ്ളുകടയും	ചുരുളഴിയുന്നതപ്.	കുറവൻ	രാമഡനാ
കടാപ്ം	പറമ്പ്	െിളച്ചു	കൊണ്ിരുന്ന	കുഞ്ഞൂ
ഞ്ഞിനപ്	പറമ്ിൽ	നികന്നാരു	നിധി	ലഭി
ക്ന്നു.	 കപാന്നിൻമണിെൾ					
െിഴികെട്ി	 വച്ിരിക്ന്ന	 ആ	 കുംഭം	
അയാൾ	 നിലവറയികലാളിപ്ിക്ന്നു.	
കുടത്ിൽ	 നികന്നടുത്	 നാണയങ്ളു
കട	 മൂല്യനിർണയം	പരമരഹസ്യമായി	
ഒരു	തട്ാകനകക്ാണ്പ്	നടത്ിയ	െണ
ക്കൂട്ലെൾ	മാന്തളിർ	കുഞ്ഞൂഞ്ഞികറെ	
സ്ിരചിത്തയിൽ	സാരമായ	ചലന
ങ്ളുണ്ാക്ന്നു.	 കുഞ്ഞൂഞ്ഞികറെ	 െി
നാവെളിൽ	 കൂറ്റൻ	 ബംഗ്ലാവെളും	
എഡസ്ററ്റുെളും	ഡമാറിസപ്	ഡ്മനർ	ൊറു
കമാകക്	െടന്നുവരാൻ	തുടങ്ി.	നിറമു
ള്ള	 െിനാവെകള	 മറ്റാരുമറിയാകത	
താഡലാലിക്ാൻ	തുടങ്ിയഡപ്ാഴാണപ്	
കുഞ്ഞൂഞ്ഞികറെ	മൂത്	മെൻ	ശമുഡവല
കച്റുക്നു	ശരീരമാസെലം	െടുകുമണി	

വാരിവിതറിയഡപാകല	കുരുക്ൾ	മുളച്തപ്.	കചറുക്കറെ	വസൂരി
കയാഴിയാൻ	മത്ായിയുകടയും	കുഞ്ഞൂഞ്ഞികറെയും	ഭാര്യമാർ	
തലയനാടു	പള്ളിയിൽ	കമഴുകുതിരി	െത്ിക്ാൻ	ഡപായഡനരം	
മാന്തളിർ	മത്ായി	പൂഴിക്ാട്പ്	മാണിക്ണിയാരുകട	വീട്ികല	
െവടിക്ളത്ിനു	 മുന്നികലത്ി.	 	 പൂർവിെശാപം	 െിട്ിയ	
എന്തിഡലാ	 കുടുംബാംഗങ്ളാഡരാ	 സ്ർശിച്തികറെ	അനന്തര
ഫലമാണീ	കുരുക്കളന്നപ്	മാണിക്ണിയാർ	ഗണിച്ചു	പറഞ്ഞു.	
കുംഭത്ിൽനിന്നുെിട്ിയ	 നാണയങ്ളികലാന്നപ്	 മാന്തളിർ	
പള്ളിയികല	ഭാണ്ഡാരത്ിലിട്പ്	നിധികുംഭം	ൊക്ം	ചുമതല	
ഡതാമാലേീഹാകയ	 വിളിച്ചു	 ഭരഡമല്പ്ിച്താണപ്.	 എന്നിട്ടും	
അതികലാകരണ്ം	 വിറ്റുെിട്ിയ	 പണം	 ഡ്െപ്റ്റിയതികറെ	
ഡപരിൽ	കപാന്നുഡമാനപ്	വസൂരി	ബാധിച്ഡതാകട	ഇനി	എന്തു	
ഡ്ധര്യത്ിൽ	നിധികയ	സമീപിക്കമന്ന	ചിന്തയിൽ	ആ	മല
ങ്ര	ഭക്ൻ	ആകെ	ധർമസങ്ടത്ിലായി.	താൻ	െണ്	െിനാ
വെകളല്ലാം	ചിറകൊടിഞ്ഞു	െിടക്ന്നതുെണ്പ്	കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനപ്	
തളർച്	അനുഭവകപ്ട്ടു.	ആഡരാടും	മിണ്ാട്മില്ലാതായി.	എന്നി
ട്ടും	 കുഞ്ഞൂഞ്ഞികറെ	 മനസ്ികല	 പൂതി	 ഒഴിഞ്ഞില്ല.	എങ്കന
യും	നിധികയ	തകറെ	വരുതിയിലാക്ണം	എന്നതു	മാത്മായി	
അഡദേഹത്ികറെ	ചിന്ത.	മണർൊട്പ്	ആൾ	വലിപ്മുള്ള	നാലപ്	
കമഴുകുതിരിയും	 ഒരു	 പാട്	 എണ്യും	 പുതുപ്ള്ളിയിൽ	 നാലപ്	
ഡൊഴിയും	ഒരു	പാമ്ിൻ	രൂപവം,	ഉഗ്രമൂർത്ിയായ	മലയാല
പ്പുഴ	 ഭഗവതിക്പ്	 ഒരു	കുടം	 കനയ്യും,	െക്ടയികല	ചന്ദനക്ട
ത്ിനപ്	 ഒരാനകയയും	 ഡനർന്നഡശഷം	 ഒരു	പരീക്ണത്ിനു	
കൂടി	കുഞ്ഞൂഞ്ഞു	മുതിർന്നു.		നിധിയിൽ	നികന്നാരു	നാണയം	
രാമൻ	കുറവനപ്	നൽെി.	 	 കചങ്ന്നൂരപ്	പളനി	ആചാരിയുകട	
അടുത്തുഡപായി	 നാണയം	 വിറ്റപ്	 പണം	 എടുഡത്ാളാൻ	
നിർഡദശം	 നൽെി.	 	 പിഡറ്റന്നപ്	 കുറവകറെ	 കുടിയിൽ	 െന്നി	
ഓണമായിരുന്നു.	സഡന്താഷാധിെ്യത്ാൽ	അയാൾ	വാത്ി
കപ്ാടിയകറെ	ഷാപ്ിലിരുന്നപ്	നിറകയ	െള്ളപ്	ഡമാന്തി.		ഡവണ്ി
യവർകക്ല്ലാം	 െള്ളുവാങ്ി	 കൊടുത്തു.	 പിഡറ്റന്നുൊലത്പ്	
രാമൻ	കുറവകറെ	ശവം	വയറപ്പുഴയിൽ	നീന്തി	നടന്നു.	സങ്ട
ങ്ളുകട	 ഡമൽ	 സങ്ടങ്ളുകട	 മഴ	 കപയ്തിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ	
കുഞ്ഞൂഞ്ഞപ്	അന്നപ്	മനസ്റിഞ്ഞു	ചിരിച്ചു.	 	ൊരണം,	സുപ്രീം	
ഡൊടതിയുകട	 വിധി	 മലങ്രക്ാർക്പ്	 അനുകൂലമായി	 വന്നു.		
അഡന്ത്യാഖ്യൻ	പാത്ിയാർക്ീസിനപ്	ആത്മീയാധിൊരങ്ള

ല്ലാകത	 മലങ്രയികല	 ഭൗതിെ	 സ്
ത്തുക്ളുകടഡമൽ	യാകതാരധിൊരവം	
ഇകല്ലന്നുള്ള	 വിധി	 മാന്തളിർ	 മക്ൾ
ക്പ്	സഡന്താഷം	നൽകുന്നതായിരുന്നു.

രാമൻ	 കുറവകറെ	 അപമൃതയുഡവാകട	
നിധിയിൽ	കതാട്ടുെളിച്പ്	ൊറും	ബംഗ്ലാവ
കമല്ലാം	സ്ന്തമാക്ാനുള്ള	പൂതി	മടക്ിവ
ച്പ്	കുഞ്ഞൂഞ്ഞപ്	തകറെ	ഡലാെം	സഭാ	െല
ഹങ്ളുകടയും	 മഡനാരമ	 വായനയുകടയും	
ഡലാെഡത്ക്	 ചുരുക്ി	 അക്ഡപ്ാരിനപ്	
പുതിയ	ഊർജങ്ൾ	സംഭരിച്ചു.		ഡശഷിച്	
സമയം	ഡശാശകുട്ിയുകടയും					ചിന്നമ്മയു
കടയും	 ആൊര	 സുഷമെളിലഭിര	 മിച്ചു	
െഴിഞ്ഞു.		മാന്തളിർ	ഇടവെയികല	സർവാ
ധിൊരിയായിരുന്നു	മനയ്കമണ്ിൽ	മത്ായി	
െത്നാർ.	ഒഡരകയാരു	കുഴപ്ഡമയുള്ളൂ	''െത്
നാർ	െറതീർന്ന	അഡന്ത്യാഖ്യൻ	കൂറുൊരനാ
ണപ്.	എത്കയാകക്	നിയന്ത്രിക്ാൻ	ഡനാക്ി

ക്റാമൻ ന്മത്രാൻ ന്മനീസിന 
മുമ്പിൽ മലങ്ര ന്മത്രാൻ 
പകക്ലാമറ്റും ഗീവർഗീസക് അർകേ
േിയാക്കോൻ കീഴടങ്ങിയ ഉേയും
ക്പരൂർ സുന്നഹക്ോസക് 
സുംഭവക്ത്ാന്ടയാണക് പുത്ൻ
കൂറ്റക് ക്ി്്യാനികളുന്ട ചരിത്രും 
ആരുംഭിക്ന്നതക്. 

വ്റിജ്ാനടേരള്റി |  കമയട് 2018  |    71  



യാലം	 പ്രസംഗത്ിനികട	 അറിയാകത	 പാത്ിയാര്ക്ീസിനപ്	
കൂറപ്	 പാടിഡപ്ാകും''	 (ഡപജപ്:72).	 മത്ായി	 െത്നാകര	
ഇങ്കന	െയറൂരി	വിടരുകതന്നപ്	നിശ്യിക്ന്ന	മാന്തളിരുൊ
രുകട	പ്രവർത്ന	ഫലമായി	കവട്ിക്കൂട്ത്ിൽ	വി.റ്റി.	ഡതാമസപ്	
െത്നാകര	മാന്തളിർ	ഇടവെയുകട	സഹവിൊരിയായി	നിയ
മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള	െല്പ്ന	വന്നു.	യാക്കൂബപ്	ത്ിത്ീയൻ	പാത്ി
യാര്ക്ീസികറെ	സ്ിരബുദ്ികയ	ഡചാദ്യം	കചയ്തുകൊണ്പ്	ഒരു	
തെർപ്ൻ	പ്രസംഗം	നടത്ി	കവട്ിക്കൂട്ത്ിലച്ൻ	തകറെ	മാ
ന്തളിർ	പ്രഡവശനം	ഒരു	ചരിത്	സംഭവമാക്ി	മാറ്റി.		മനയ്കമ
ണ്ിലച്നും	പാത്ിയാര്ക്ീസപ്	കൂറുൊരും	അന്നപ്	തിരുമാറിഡല
റ്റ	അഞ്ാം	മുറിവമായി	െണ്ീകരാലിപ്ിച്ാണപ്	താന്താങ്ളുകട	
ഭവനങ്ളിഡലക്പ്	 മടങ്ിയതപ്.	 ഡപാരുംവഴിയിൽ	 ചരുവിൽ	
െീവർച്ൻ	ചഡങ്കത്ാട്ടു	പറഞ്ഞു:	''ഈ	പ്രാവശ്യകത്	മലങ്
രക്ളിയിൽ	 ഞങ്ൾ	 മലർന്നടിച്ചു	 വീണു	 എന്നതു	 ഡനരാ.	
എന്നാലം	ഇന്നകത്കയാരു	കുത്പ്	ഒരിക്ലം	മറക്ില്ല	മത്ാ
യിച്ാ.	മറക്ാൻ	പറ്റത്ില്ല.		ഒരു	രാത്ി	കൊണ്പ്	െഴിയുന്നത
ല്ലഡല്ലാ	മലങ്ര	ചരിതം''	 (ഡപജപ്:	77).	 	ഇരുട്ികവളുക്ഡമ്ാൾ	
തണുത്തുറയുന്നതല്ല	 മലങ്രയുകട	 സമരവീര	 ചരിതം.	 അതപ്	
പുതിയ,	 അക്ഡപ്ാരുെൾക്ായി	 െച്മുറുക്ികക്ാഡണ്യിരി

ക്ന്നു.	ഉത്രാധുനിൊഖ്യാനത്ിനപ്	ഉതകുംവിധമുള്ള	ഡചരുവ
െൾ	ആഡവാളം	വാരിവിളമ്ിയാണപ്	കബന്യാമിൻ	അക്ഡപ്ാ
രികറെ	 നസ്രാണിക്ഥെൾ	 ആഖ്യാനം	 കചയ്തിരിക്ന്നതപ്.	
കുറിപ്ടിെളും	 �യറിക്റിപ്പുെളും	 െല്പ്നെളും	
പ്രസംഗങ്ളും	സർക്ാർ	 ഉത്രവെളുകമല്ലാമിവികട	ആഖ്യാ
നത്ിനുള്ള	 ഉപെരണങ്ളാവന്നു.	 മാന്തളിർ	 ഇടവെയികല	
ഉണ്ിെകപ്ട്ിയുകട	 സൂക്ിപ്പുൊരനാ	 യിരുന്നു	 മാന്തളിർ	
മത്ായി.	 ഉണ്ിെസ്ാനം	 മാന്തളിർ	 കുടുംബത്ികല	എല്ലാ	
തലമുറയികലയും	ആദ്യജാതന്മാർക്പ്	ദായക്മംവഴി	പെർന്നു
െിട്ടുന്ന	അപ്രമാദിത്ാധിൊരങ്ളികലാന്നായിരുന്നു.	ൊഡതാ
ലിക്ാപാത്ിയാര്ക്ീസപ്	 ഖണ്ഡയുദ്ം	 കൊടുമ്ിരികക്ാണ്ി
രിക്ന്ന	ൊലത്തുഡപാലം	മത്ായികയ	ആ	സ്ാനത്തുനിന്നപ്	
മാറ്റണകമന്നപ്	 ആരും	 ആവശ്യകപ്ട്ിട്ില്ല.	 ഞായറാഴ്ചഡതാറും	
െിട്ടുന്ന	 ൊണിക്,	 പിടിയരിപ്ണം,	 ഡലലത്തുെ,	 മാസവരി,	
വസ്തുവെെളിൽനിന്നുള്ള	 വരുമാനം	 എന്നിങ്കന	 എല്ലാം	
തകന്ന	 കപാതുഡയാഗത്ിൽ	 തിട്കപ്ടുത്ി	 ഉണ്ിെകപ്ട്ിയി
ലാക്ി	ഉണ്ിെകന	ഏല്പ്ിക്ം.	കപട്ിയുകട	നാലതാഡക്ാല
െൾ	നാലപ്	െര	പ്രമാണിമാരുകട	െയ്യിലാണുള്ളതപ്.	അങ്കന
യിരിക്യാണപ്	 ചാമക്ണ്ത്ിൽ	 ഡയാനാച്ായൻ	
''ഡപാത്പ്-എരുമ-ൊള-ഡ്െവണ്ി-ൊളവണ്ി	 െച്വടകമാ

കക്	നിര്ത്ി	കചങ്ന്നൂരിൽ	ഡയാന	ആറെപ്	സൺസപ്	ചിട്ിഫ
ണ്പ്	 എകന്നാരു	 പണമിടപാടപ്	 സ്ാപനം	 ആരംഭിക്ന്നതപ്''	
(ഡപജപ്;	79,80).	 	ഉണ്ിെകപ്ട്ിയികല	സമ്ാദ്യം	ചിട്ിയിലിറ
ക്ാകമന്ന	 ഡയാനച്ായകറെ	 പദ്തിക്പ്	 മാന്തളിർ	 മത്ായി	
ഒഴികെയുള്ള	 താഡക്ാലടമെൾ	 സമ്മതം	 നൽകുന്നു.	 അവർ	
മാന്തളിർ	കുഞ്ഞൂഞ്ഞികന	നിർബന്ധിച്പ്	മത്ായി	അറിയാകത	
ഉണ്ിെകപ്ട്ിയികല	പണം	എടുക്ന്നു.	ൊലങ്ളങ്കന	െട
ന്നുഡപാെഡവയാണപ്	റാഡഹലമ്മയുകട	മെൻ	ഡതാമസപ്	ഡ്വദി
െപട്ം	കെട്ി	കസമിനാരിയിറങ്ങുന്നതപ്.		ആദ്യ	കുർബാന	മാ
ന്തളിർ	 പള്ളിയിൽ	വച്പ്	 നടത്ണകമന്ന	 റാഡഹലമ്മയുകട	
ആഗ്രഹം	 കുഡറ	 തർക്ങ്ൾകക്ാടുവിൽ	 നിറഡവറുന്നു.	
കുർബാന	െഴിഞ്ഞപ്	ഡ്െമുത്ിത്ീർന്നതും	പള്ളിമുറ്റത്തുവച്പ്	
അടുത്	 മാന്തളിർ	 െലാപത്ിഡലക്ള്ള	 ആൊശകവടി	
ചരുവിൽ	െീവർച്ൻ	കപാട്ിച്ചു.	മാന്തളിർ	മത്ായി	ആരുമറി
യാകത	ഉണ്ിെപ്ണം	ബാങ്ിലിട്പ്	കൊള്ള	പലിശകയടുക്െ
യാകണന്ന	വാർത്	എല്ലാവരിലം	 കഞട്ലളവാക്ി.	തർക്ം	
മൂത്ഡപ്ാൾ	അടുത്	കപാതുഡയാഗത്ിൽ	കപട്ി	തുറന്നപ്	എല്ലാ
വകരയും	 ഡബാധ്യകപ്ടുത്ാകമന്നപ്	 മാന്തളിർ	 മത്ായി	സർവ
ഡരയും	അറിയിക്ന്നു.	കുഞ്ഞൂഞ്ഞപ്	ൊര്യങ്കളല്ലാം	മത്ായി
ഡയാടപ്	 പറയുന്നു.	 സംഭവങ്ളുകട	 ഗതിവിഗതിെകളക്റിച്പ്	
ഡബാധ്യംവന്ന	മത്ായി	തകറെ	വസ്തുവിറ്റുെിട്ിയ	പണം	ഉണ്ി
െകപ്ട്ിയിൽ	നിഡക്പിച്പ്	തകറെ	വിശ്സ്ത	കവളിവാക്ന്നു.

മനയ്കാമണ്ിലച്ൻ	 മരണകപ്ട്ഡതാകട	 വാക്തർക്ത്ി
ലം	 വാതുവയ്ിലം	 ഒതുങ്ിനിന്ന	 മാന്തളിരുൊരുകട	 െലഹ
ങ്ൾ	പുതിയ	രൂപഭാവങ്ൾ	ആർജിച്ചു.	 ഡൊടതിയിൽ	ഇരു
വിഭാഗവം	 വീഡറാകട	 വാദിച്ചു	 മുഡന്നറികക്ാഡണ്യിരുന്നു.	
കപാലീസപ്	 സംരക്ണത്ിൽ	 മാന്തളിർ	 ഇടവെയുകട	
കപാതുഡയാഗം	സുഗമമായി	നടത്തുവാൻ	ഡൊടതി	ഉത്രവിട്ടു.		
മാന്തളിർ	 ഇടവെയുകട	 നൂറുവർഷകത്	 ചരിത്ത്ിലാദ്യമാ
കയാരു	കപാലീസപ്	വാഹനം	പള്ളിമുറ്റത്പ്	പ്രഡവശിച്ചു.	നിരണ
ത്പ്	ബാവയ്കപ്	അനുകൂലമായി	ഡ്െകപാക്ാൻ	വിളിച്ഡപ്ാൾ	
മാന്തളിരിൽനിന്നപ്	കപാങ്ിയതപ്	രണ്ടു	ഡ്െെൾ	മാത്മാണപ്.	
മൂന്നാമകത്	 ഡ്െ	 കപാങ്ിയതപ്	 അഡന്ത്യാഖ്യൻ	 പാത്ിയാ
ര്ക്ീസിനു	 ഡവണ്ിയാണപ്.	 കനടിയൊലായിൽ	 എൻ.സി.	
വര്ഗീസപ്	 പാത്ിയാര്ക്ീസപ്	 പക്ഡത്ക്പ്	 കൂറുമാറി.	 സഭ	
കൂടി	വര്ഗീസികന	രേസ്റി	സ്ാനത്തുനിന്നും	മാറ്റി.	വിങ്ികപ്ാ
ട്ാൻ	 ൊത്ിരിക്ന്ന	 ഒരു	 ആവിക്ടം	 ഡപാകലയായിരുന്നു	
അന്നകത്	മാന്തളിർ	പള്ളി.	പള്ളിക്ള്ളികല	ഡ്െവയ്പ്	 മുറ്റ
ഡത്ക്ായി.	 	 ''അകന്നന്തായാലം	മാന്തളിർ	പള്ളിയിൽ,	െർ
ത്ാവികറെ	രണ്ാമകത്	വരവികന	ഓർമിപ്ിക്ന്ന	കുർബാന
യപ്ത്ികറെ	പടിഞ്ഞാകട്ടുപ്പ്	നടന്നില്ല.	അച്ഛൻ	സമാധാനം	
പറഞ്ഞില്ല.	ആരും	ഡ്െമുത്ിയില്ല''	(ഡപജപ്;	121).	ദിവസവം	
ഡ്വകുഡന്നരം	എണ്ഡതച്പ്	പയറ്റുന്നതും	മുട്യും	മീറയും	െഴിച്പ്	
കൊഴുപ്ിക്ന്നതുമായ	മാന്തളിർ	ഗുണ്െളുകട	മസിൽെനത്ി
നു	 മുന്നിൽ	 പിടിച്ചുനിൽക്ാനാവാകത	 അഡന്ത്യാഖ്യൻ	
മൂവപ്	കമന്റുൊർ	 െണ്ംവഴി	 ഓടുെയും	 അടുത്യാഴ്ച	 ഉന്നംപറ
ഞ്ഞ	 ചാഡവറുെകളഡപ്ാകല	 പ്രത്യാക്മണം	 നടത്തുെയും	
കചയ്തു.		അടി	െലശലായി	മൂർച്ഛിച്ഡതാകട	സിവിൽ	ഭരണാധി
ൊരിെൾ	 ഇടകപട്പ്	 പള്ളിപൂട്ി	 സീൽ	 കചയ്തു.	 	 സ്ത്തുക്ൾ	
റിസീവർ	 ഭരണത്ിലായി.	 	ഈ	 ൊലയളവിലാണപ്	 ഡെന്ദ്രം	
ഭരിച്ിരുന്ന	ഇന്ദിരാഗാന്ധി	 ഡദശീയാടിയന്തരാവസ്	പ്രഖ്യാ
പിക്ന്നതപ്.	 െക്ി	 വഴക്ിൽ	 പൂട്കപ്ട്	 പള്ളിെൾ	 കമത്ാൻ	
െക്ി	 വിഭാഗത്ിനപ്	 അനുകൂലമായ	 വ്യവസ്െഡളാകട	 തുറന്നു

ഇരുട്ടിന്വളുക്ക്മ്പാൾ തണുത്തുറയന്ന
തല്ല മലങ്രയന്ട സമരവീര ചരിതും. 
അതക് പുതിയ, അകേക്പൊരുകൾകോയി 
കച്മുറുകേിന്കോക്ണ്യിരിക്ന്നു. 
ഉത്രാധുനികാഖ്യാനത്ിനക് ഉതകുും
വിധമുള്ള ക്ചരുവകൾ ആക്വാളും 
വാരിവിളമ്പിയാണക് ന്ബന്യാമിൻ 
അകേക്പൊരിന്റെ നസ്ാണികേഥകൾ 
ആഖ്യാനും ന്ചയ്തിരിക്ന്നതക്. 

72  | വ്റിജ്ാനടേരള്റി |   കമയട് 2018 



കൊടുക്െ,	 എതിർഡചരിക്ാകര	 ഇല്ലായ്മ	 കചയ്യുന്നതിനപ്	
ഗവൺകമന്റു	തലത്ിൽ	എല്ലാവിധ	സഹായങ്ളും	ഉറപ്പുവരു
ത്തുെ	 തുടങ്ിയ	 ഉപാധിെഡളാകട	 അടിയന്തരാവസ്യ്കപ്	
ജയപ്	വിളിഡച്ാളാകമന്നപ്	 െഡത്ാലിക്ഡരാകടാപ്ം	 ൊഡതാലി
ക്ാ	െക്ിയും	മഡനാരമ	മുഡഖന	ഡെന്ദ്രഭരണെക്ിക്പ്	ഉറപ്പു	
നൽകുെയുണ്ായി.	 ഇത്രുണത്ിൽ	 ആഖ്യായിെയിൽ	
ഡനരിട്പ്	ഇടകപട്ടുകൊണ്പ്	ൊഡതാലിക്യും	െഡത്ാലിക്യും	
തമ്മിൽ	 ആന,	 ആടപ്,	 അമ്മിക്ല്ലപ്	 അവറാച്ൻ	 വ്യത്യാസമു
കണ്ന്നപ്	 ഡനാവലിസ്റപ്	 വായനക്ാകര	ഓർമിപ്ിക്ന്നു.	അന്ന
കത്	ആഭ്യന്തരമന്ത്രി	െരുണാെരൻ	തകറെപാർട്ി	മഡനാരമയ്കപ്	
നൽെിയ	ഉറപ്പുെകള	തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്പ്	തർക്ം	മൂർച്ഛിച്	
പള്ളിെൾ	അടച്ചുപൂട്ി	സീൽ	വയ്കാൻ	ആർ.�ി.ഒ.	മാർക്പ്	െർ
ശനമായ	നിർഡദശം	നൽെി.		ൊഡതാലിക്ാബാവയും	മഡനാ
രമയും	പഠിച്പണി	അമ്ത്ികയട്ടും	 ഡനാക്ിയിട്ടും	അഡദേഹ
ത്ികറെ	 തീരുമാനത്ിൽ	 തരിമ്പും	 മാറ്റമുണ്ായില്ല.	
വിഡമാചനസമരത്ിനപ്	മലങ്ര	സഭ	ഡവണ്ത്	പിന്തുണ	നൽ
ൊത്തികറെ	 കചാരുകക്ന്നായിരുന്നു	 മാന്തളിരുൊരുകട	

ആദ്യ	പ്രതിെരണം.	മത്ായിയുകട	ഡ്െയിൽനിന്നും	പള്ളി
താഡക്ാൽ	ഡ്െപ്റ്റിയ	ആർ.�ി.ഒ.	പള്ളിയികല	വസ്തുക്ളുകട	
െണകക്ടുത്പ്	സർക്ാരിഡലക്പ്	െണ്ടുകെട്ടുെയും	പള്ളിയുകട	
സർവവാതിലെളും	 പൂട്ി	 സീൽ	 വയ്ക്കുെയും	 കചയ്തു.	 എല്ലാം	
റിസീവർ	 ഭരണത്ിലായി.	 കനഞ്ിനെത്ാകെ	 തീയുമായി	
വന്ന	 മാന്തളിർ	 മത്ായിക്പ്	 പുതിയ	 അക്ഡപ്ാരുെൾ	 നട
ത്ാനുള്ള	 വെ	 മാന്തളികര	 നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽനിന്നും	 കുഞ്ഞൂ
കഞ്ഞടുത്തു	 നൽകുന്നു.	 മലങ്ര	 സഭയിൽ	 ഇങ്കനകയാകക്	
സംഭവിക്കമന്നപ്	 ദീർഘദർശനംകചയ്ത	 ലേീഹ	 നൽെിയകത
ന്നപ്	മാന്തളിർ	കുടുംബം	െരുതുന്ന	ആയിരം	പൂവരാഹനുമായി	
മാന്തളിർ	 മത്ായി	 ഡൊട്യഡത്ക്പ്	 യാത്യായി.	 അടുത്	
ഒരു	നാറ്റാണ്ടു	ൊലഡത്ക്പ്	മാന്തളിർ	അക്ഡപ്ാരിനുള്ള	വെ	
ആഡലാചിച്പ്	കുഞ്ഞൂഞ്ഞികറെ	മനസ്സു	പതഞ്ഞുണ്ായ	പുഞ്ിരി
യിൽ	അക്ഡപ്ാരികറെ	ഇരുപതപ്	നസ്രാണി	വർഷങ്ൾ	അവ
സാനിക്ന്നു.	സഭാപരമായ	െലഹങ്ളിൽ	ഇരുപക്വം	ൊ
ണിക്ന്ന	 വീറും	 വാശിയും	 അന്തമായ	 പക്ം	 പിടിക്ലം	
അതിക്രൂരമായിത്കന്ന	 അപഹസിക്ന്ന	 അക്ഡപ്ാരികറെ	
നസ്രാണി	വർഷങ്ളിലൂകട	ചില	പുനർവിചിന്തനങ്ളാ	വശ്യ
മാകണന്ന	യാഥാർഥ്യകത്	ഡബാധ്യകപ്ടുത്തുെ	എന്ന	ചരിത്
ദൗത്യമാണപ്	കബന്യാമിൻ	നിറഡവറ്റുന്നതപ്.	 	അക്ഡപ്ാരുെൾ
ക്ിടയികല	ഇടഡവളെളുകട	ആഖ്യാനങ്ളിലൂകട	ഈ	കൃതിക്പ്	
ഒരു	പാരിസ്ിതിെമാനംകൂടി	 നൽൊൻ	 കബന്യാമിൻ	 പരി
ശ്രമിക്ന്നുണ്പ്.	 	ഡ്ക്സ്വകമന്നപ്	വിഡശഷിപ്ിക്കപ്ടാവന്ന	
യാകതാരു	മൂല്യങ്ളും	അല്പ്ംഡപാലം	സ്ാംശീെരിച്ിട്ില്ലാ
ത്വരായ	 െഥാപാത്ങ്ളിലൂകട	 ഡ്ക്സ്വ	 പശ്ാത്ല
ത്ിൽ	രചിക്കപ്ട്	ഈ	കൃതി	മാനുഷിെ	മൂല്യങ്ളുകട	പ്രാധാ
ന്യകത്	ഊന്നിപ്റയുന്നഡതാകടാപ്ം	ആത്മീയതയിൽ	നിന്ന	
െന്നുഡപായ	ആത്മീയ	പ്രസ്ാനങ്ളുകട	ജീർണത	കൂടി	പ്രതി
ഫലിപ്ിക്ന്നു.		

(ഡറ്റാജി	വർഗീസപ്	റ്റി	-	7403272273)

�ോലിത്ത്രീറ്	വി��ൾ
പഡോ.	സി.	പജോർജ്റ്	പതോേസ്റ്

ഡെരളത്ിനപ്	ഡയാജിച്	ൊലിത്ീറ്റവിളെള,	ഇനങ്ള,	
കൃഷിരീതിെള	 തുടങ്ിയവ	 ലളിതമായി	 വിവരിക്ന്ന				
പുസ്െമാണപ്	ൊലിത്ീറ്റ	വിളെള.

വില	₹	90

ശക്്വന്മന്നക് വിക്ശഷിപെികേന്പെടാ
വുന്ന യാന്താരു മൂല്യങ്ങളുും അൽപെും
ക്പാലുും സ്വാുംശീകരിച്ിട്ടില്ലാത്വരായ 
കഥാപാത്രങ്ങളിലൂന്ട ശക്്വ 
പശ്ാത്ലത്ിൽ രചികേന്പെട്ട ഈ 
കൃതി മാനഷിക മൂല്യങ്ങളുന്ട പ്രാധാ
ന്യന്ത് ഊന്നിപെറയന്നക്താന്ടാപെും 
ആത്മീയതയിൽ നിന്ന കന്നുക്പായ 
ആത്മീയ പ്രസ്ാനങ്ങളുന്ട 
ജീർണത കൂടി പ്രതിഫലിപെിക്ന്നു.  
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വിശുദ്സ്പ്നങ്ൾക്പ്	 പരാജിതരുകട	 മണമാണുണ്ാവെ.	
ൊലഷ്യങ്ളില്ലാത്	മനുഷ്യനന്മയുകട	പൂമുഖത്ിരിക്ന്ന	

വരുകട	 ഉള്ളിൽ	 െനംവച്	 െിനാവെൾ	 നഷ്കപ്ടുന്നതികറെ	
സുഗന്ധം.	ചില	ഡതാല്	വിെൾ	അങ്കനയാണപ്,	അെത്പ്	ജയി
ക്ന്ന	സമരമുറെൾ.	ഡതാല്ക്ന്ന	യുദ്ങ്ളിൽനിന്നപ്	ജയിക്
ന്ന	മനസ്സുമായി	വിജ്ംഭിക്ന്ന	ഉഡത്ജനങ്ൾക്പ്	ഏകറ	െരു
ത്തുമുണ്ാകും.	 ഈ	 െരുത്ിൽനിന്നാണപ്	 വിപ്ലവത്ികറെ	
ൊഹളമുയരുെ.	 ഡലാെകത്	 മുഴുവൻ	 ജയിച്വകറെ	ഊഷ്മളത	
അവരിൽ	 പൂത്തുലയും.	 അവയിൽ	 കുരുത്	 പൂവെൾ	 സ്ന്തം	
ഡചാരയുകട	നിറമറിയും.		അതിൽനിന്നപ്	ഉറവകയടുക്ന്ന	ഊർജ
ത്ികറെ	ൊന്തിെപ്രഭാവം	ഭൂമികയ	പുളെംകൊള്ളിക്ം.	അതപ്	
ഉറങ്ങുന്നവകന	ഉണർത്തും.	ഉണർത്ിയവകന	ഉയർത്തും.	ഉയ
രുന്നവൻ	വിശ്ം	മുഴുവൻ	പ്രഭ	പരത്തും.	അതിൽ	പഡക്,	ചുവപ്പു
രാശിയുകട	ബാക്ിപത്മായി	ഓഡരാ	ജീവനും	സ്ന്തം	ൊന്തിെ
ശക്ിയുകട	വക്ാവാകും.	അതിൽ	പരാജയം	ജയമായി	മാറുന്ന	
സ്പ്നകത്	ൊലം	നമിക്ം.

സിരെളിൽ	 ചുവപ്പ്	 പരക്ന്നവരുകട	
പവിത്തയ്കപ്	ആദിമൊലത്ികറെ	ഡപാരാട്ങ്
ഡളാളം	 പഴക്മുണ്പ്.	 ക്ിസ്തുവം	 കൃഷ്ണനും	
നബിയും	 സമത്ത്ികറെ	 വചസുെൾക്ഡവ
ണ്ിയാണപ്	 സന്മനഡസ്ാകട	 നിലനിന്നതപ്.	
ഇന്നും	 നിലനില്ക്കുന്നതപ്.	 ആ	 ഡചാരനിരെൾ	
ചില	ജീവനിൽ	െടു	പിടിക്ം.	ലഹരിയാൽ	
പതയും.	 അവരുകട	 െണ്ിൽ	 വലിപ്കച്റുപ്
ങ്ളില്ലാത്	മനുഷ്യകുലമുണ്ാകും.	ഡനേഹവം	
സഹാനുഭൂതിയും	 ൊരുണ്യവം	 മനസ്ിലം	
അതിലൂകട	 െണ്ിലം	 െർമത്ിലം	 നിറയും.	
അവരുകട	 അമ്ലങ്ളിൽ	 ഈശ്രന്മാരുകട	
കനയ്യമ്പുെൾ	വിഗ്രഹമായി	വിലയംകൊള്ളും.	
അവ	 സാമൂഹിെനന്മയ്ക്കുഡവണ്ി	 ഡപാരാടിയ	
ഡ്ചതന്യം	 മാത്മായിരിക്ം.	 അവിഡടക്	

ഡനാക്ിയാൽ	 ൊണുെ	 പുറഡത്ക്ള്ള	 വാതിലെളല്ല	അെ
ഡത്ക്	െിനിയുന്ന	അെമുറിവെളാകും.	അത്രംചില	ആൊ
ശഡച്ാപ്ികറെ	 സൂര്യകവളിച്മാണപ്	 െലവൂരികറെ	 ഡപാക്കവ
യിൽ	ചുവപ്പ്.	

ചില	െഥെൾ	അപ്രതീക്ിതമായാണപ്	ഡ്െയിൽ	വന്നു
കപടുെ.	അഡപ്ാൾ	എന്നും	നീറികക്ാണ്ിരിക്ന്ന	അെമുറിവ
െൾക്പ്	എരിവ	കൂടും.	അെക്ണ്ണുകൊണ്പ്	സങ്ടങ്കള	ആവാ
ഹിച്പ്	 മൗനവാല്ീെത്ിൽ	 ഒളിച്ിരിഡക്ണ്ിവരും.	അവികട	
ആരുകടകയാകക്ഡയാ	 ൊലടിപ്ാടുെൾകൊണ്പ്	 നനഞ്ഞപ്	
പുളഞ്ഞപ്	വരണ്പ്	പികന്നയും	ഉർവരമാകുന്ന	മണ്ികറെ	വീട്ിൽ	
നാം	 പാർപ്പുറപ്ിഡക്ണ്ിവരും.	 അതാകുന്നു	 മനുഷ്യകനന്ന	
സങ്ടത്ികറെ	 ആകെത്തുെ.	 ഡപാക്കവയിൽ	 ചുവപ്ികല	
െഥാപാത്ങ്ൾ	െനത്	ദുഃഖത്ികറെ	െണ്ീർപ്ാടുെകള	സ്
ന്തമാക്ന്നു.	 അസഹ്യമായ	 നിശേബ്ദതയിലാണ്ടുമുങ്ിഡപ്ാകു
ന്നു.	പ്രിയ	െലവൂർ	ജീവിതത്ിനപ്	ഇത്യും	ഡചാരകയാഴുകുന്ന	

പുഴവഴിെകള	 താങ്ൾ	 െകണ്ടുക്ന്നകതങ്കന
യാണപ്?	 നിതാന്തമായ	 ഒരു	 െഠിനവ്യസനം	
ഉള്ളിൽ	െിടന്നലയ്ക്കുന്നു.	ഉത്രംെിട്ാനിടയില്ലാ
ത്	ഡചാദ്യങ്ൾ	നിറയുന്നു.	മർത്്യജന്മത്ികറെ	
നിസ്ാരതയും	പരാജയവം	ഡവദനയും	നിസ്ഹാ
യതയും	എകന്തന്നപ്	തിരിച്റിയുന്ന	െഥെളിലൂകട
യുള്ള	ഈ	സഞ്ാരം	ചുവപ്ികറെ	െറുത്	ജാലെ
ങ്ളിലൂകട	വ്യഥയിറ്റുന്നു.	

ജീവിതം	 ഡപാക്കവയിൽ	 ചുവപ്ിലൂകടയും	
തമാശക്ളിയിലൂകടയും	പാവകപ്ട്വകറെ	ഡ്െെ
ളിൽകച്ന്നടിയുഡമ്ാൾ	 ലഭ്യമാകുന്ന	 അസ്ാ
സ്്യമുണ്ഡല്ലാ	അതപ്	അസഹ്യതയുകട	മുൾമുനെ
ളിലാണപ്	 വായനക്ാകര	 കൊകണ്ത്ിക്െ.	
ഇതപ്	ഇന്നകത്	ൊലവിപര്യയം.	ചതിയും	വഞ്
നയും	ൊപട്യവം	നിത്യസഞ്ാരിെളാകുന്ന	ഡവദ
നാനിർഭരമായ	 ൊഴ്ച.	 പ്രവചനാത്മെ	 വചന

പുസ്തേ ന്റിരൂപണം

അകച്ിരിയന്െ
ജടാലകങ്ങൾ

പഡോ.	വി.പശോഭ

െലവൂര്	രവികുമാര്
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ങ്ൾ.	 അതപ്	 അച്ഛനിലൂകടയും	 മെനിലൂകടയും	
നഗരഭീതിയിലൂകടയും	നാമറിയുന്നു.	

''മുകമ്ാകക്	 ജീവിക്ാൻ	 ഒരു	 ആഡവശമുണ്ായിരുന്നു	
ശിവാ.	ഇകപ്ാ	അകതല്ലാം	കെട്ടുഡപാവെയാണപ്.''	പഴയ	തലമുറ
യാണപ്	ഇപ്രൊരം	പരിതപിക്ന്നകതങ്ിലം	പുതിയ	ൊലവം	
ഭിന്നമകല്ലന്നപ്	 നാമറിയുന്നുണ്പ്.	 ജയിക്ാൻ	 ചില	 യുദ്ങ്ൾ	
ഡവണം,	 അവ	 ഡതാല്ക്ാൻ	 ഡവണ്ിയാകണങ്ിലം.	 ഇഡപ്ാൾ	
ജയങ്ളായാലം	പരാജയങ്ളുകട	രുചിയാണപ്.	എതിരാളിെൾ
ഡപാലം	മരണകമത്തുഡമ്ാൾ	സുഹൃത്തുക്ളാകും.	നന്മയുകട	പൂമര
മായിരുന്ന	ശ്രീധഡരട്കറെ	ജീവിതം	തിെഞ്ഞ	പരാജയമായിരു
കന്നന്നപ്	സ്യം	തിരിച്റിയുഡമ്ാഴും.

കതാട്െന്ന	 ജീവകന	 ദൂകരനിന്നപ്	 ഡനാക്ിക്ാണുഡമ്ാൾ	
അനുഭവഡവദ്യമാകുന്ന	രക്ഡവദനയുണ്ഡല്ലാ	അതാണപ്	ശ്രീധ
രകറെ	മെനിലൂകട	 ഡപാക്കവയിൽ	ചുവപ്ായി	വായനക്ാരി
ഡലക്പ്	 പെരുന്നതപ്.	 ശ്രീധരൻ	 ആരായിരുകന്നന്ന	 ഡചാദ്യം	
ഒരു	 െമയൂണിസ്റപ്	 എന്നാൽ	 മനുഷ്യഡനേഹിയായിരിക്ണം	
എന്ന	പാഠത്ികറെ		കപാരുളാണപ്	മെനിലൂകട	ആ	ഗ്രാമത്ി
കല	നാട്ാർക്കൂട്ത്ിലൂകട	നാം	വായികച്ടുക്ന്നതപ്.	സഖാവാ
യിരിക്െ	എളുപ്മല്ല	സഖാഡവ	എന്നപ്	പറയുവാനുമാണപ്	എനി
ക്മിഷ്ം.	 അതിരുെളില്ലാത്	 സങ്ടച്ചുഴിെളും	 തരണം	
കചഡയ്യണ്ിവരുന്ന	െഠിനപാതെളും	അറിയാകത	വന്നുഭവിക്
ന്ന	ചതിെളും	ഒപ്ം	അന്തമില്ലാത്	ഡനേഹവം	ഡ്െമുതലായി	
െിട്ടുഡമ്ാഴും	ഡതാറ്റുഡപായ	ജന്മബാക്ിയാകുന്നു	ഒരു	െമയൂണി
സ്റികറെ	 ജീവിതപത്ം.	 എന്നാലം	 ശ്രീധരൻ	 മരിച്ഡപ്ാൾ	
അകതാരു	 ഗ്രാമത്ികറെതകന്ന	 നഷ്മാകുന്നതപ്.	 ഒരു	 ഗ്രാമം	
മുഴുവൻ	വീട്ിഡലക്ം	ഐ.	സി.	യു	വിഡലക്ം	ഒഴുെികയത്തുന്ന
തപ്	മെൻ	ൊണുെയായിരുന്നു.	അവികട	കസലീനയും	ഡജായി	
വാെത്ാനവം	 രഘുവം	 മുസ്ഫയും	 മാതയുവം	 പൂങ്ാവം	
ഡജാസഫം	 നന്ദനും	 	 	 വ്യക്ിവധത്ിൽ	 വിശ്സിക്ാത്	
സഖാവികറെ	സപ്	ഡനഹം	പലരുമങ്കന	അനുഭവിക്െയായി
രുന്നു.	വളരുന്ന	വിശ്ാസങ്ൾക്പ്	തളർച്യുണ്ാകുന്നതപ്	ശ്രീ
ധരകനന്ന	സഖാവപ്	ൊണുെയായിരുന്നു.	സഖാവികറെ	ഹൃദയം	
തെർത്തികറെ	ൊരണങ്ൾ	 -	 പഴയ	കൂട്ടുൊരൻ	 ദാസകറെ	
തിഡരാധാനം?	എല്ലാത്ികറെയും	തുടക്ം	പുതുക്ിപ്ണിത	കൃ
ഷ്ണപിള്ളയുകട	സ്ാരെ	ഉല്ഘാടനമായിരുന്നുകവന്നപ്,	ഡനാട്ടുമാ
ലയുകട	പ്രശ്നമായിരുന്നുകവന്നപ്,	എടുക്ാത്	ഡനാട്ടുെൾക്പെ
രം	തകറെ	ഡപാക്റ്റിൽനിന്നപ്	ഡനാട്ടുെകളടുത്പ്	കൃഷ്ണപിള്ളയുകട	
സ്ാരെത്ിൽ	 അണിയിക്ഡമ്ാൾ	
ശ്രീധരൻ	സഖാവപ്	െണ്ണുയർത്ിയഡത
യികല്ലന്നപ്,	 എല്ലാവരും	 ഡപായിട്ടും	
ഓഫീസിൽനിന്നപ്	 ഇറങ്ാതിരുന്ന
തിൽനിന്നപ്-	 നാം	 പഠിക്ന്ന	 സത്യ
ത്ികറെ	പാഠങ്കളകന്തന്നപ്	ഈ	ഡനാ
വകലറ്റപ്	 പറയുന്നുണ്പ്.	 പികന്ന	
ശ്രീധരൻ	സഖാവികറെ	മനസ്ിടിയുന്ന
തപ്	ലാൽ	ൊണുന്നുണ്പ്.

''എനിക്	ഡപടിയാ	ലാലാ,	സഖാ
വികറെ	 സ്ാരെത്ിനു	 മുന്നിലൂകട	
ഡവഡണ്	വീട്ിഡലക്	ഡപാൊൻ.	എനി
ക്ിഡപ്ാൾ	ആ	 മുഖഡത്ക്പ്	 ഡനാഡക്
ണ്ി	വരിഡല്ല.	ആ	െണ്ിൽ	തീയുണ്പ്.	''

ഡപായ	 ൊലത്ികറെ	 നന്മയും	
ഡനരും	 കനറിയും	സത്യവം	വിശ്ാസ

വം	ൊലഹരണകപ്ട്ടുഡപാകുന്ന		പിടച്ിൽ	മൗനമായി,	മറവി
യായി	ശ്രീധരൻ	സഖാവിൽ	ഉരുവംകൊണ്ടു.	

'ഒരിക്ൽ	 മഴ	 കപയ്തഡപ്ാൾ	 കൃഷ്ണപിള്ള	സാറപ്	 നനയുന്നു
ണ്പ്.	നമ്മൾ	ആരും	കുട	െരുതിയിട്ില്ലഡല്ലാ.	എന്നിങ്കന	പി
റുപിറുത്തു.'	

ഗ്രൂപ്ില്ലാത്വകര	 ഒറ്റകപ്ടുത്തുന്ന	 സമൂഹത്ിനുമുന്നിൽ	
അച്ടക്മുള്ള	 പ്രവർത്െനായിരിക്ന്നതികറെ	 ജ്ാനം.	
ശ്രീധരൻ,	 വളർച്യികലത്ാൻ	ആഗ്രഹിക്ാത്	 തിെഞ്ഞ	
ഡതാല്	വിക്ാരൻ.	പല	മനസ്സുെളിലൂകട	രക്ച്ഛവിയായി	െല
രുന്നു.	ചുവന്ന	കൊടി		ധരിപ്ിക്ന്നതപ്	പുതിയ	തലമുറയികല	
നന്ദനാണപ്.	സംഘടനയുകട	അച്ടക്രാഹിത്യവം	അപചയ
വം	 നന്ദനിലൂകട	 പ്രൊശിപ്ിക്ഡമ്ാൾ	 ൊലത്ികറെ	 ഡനരി
ഡലകക്ാരു	 വിരൽ	 ഡചർത്തുഡപാവെയാണപ്	 െഥാകൃത്പ്.	
ഇത്യും	 ഡ്നർമല്യത്ികറെ	ആൊരമായ	 സഖാവപ്	 ശ്രീധര
കന	ചുവന്ന	കൊടി	പുതപ്ിക്ഡമ്ാൾ,	നന്ദൻ	സ്ർശിച്	ആ	
ശരീരത്ിൽ	പുതപ്ിച്	കൊടിയുകട	ചുവപ്പ്	ഡചാർന്നുഡപാകുന്ന	
ആസുരൊലത്ികറെ	 നിരാശ	 അവിടമാകെ	 പടരുന്നുണ്പ്.	
രക്ാഭമായ	 ഒരു	 ൊലത്ികറെ	 ഓർമയ്കാണീ	 െഥയുകട	
ൊതൽ.	ചില	പ്രവചനങ്ൾ.	ഒരുദാഹരണം

1.	എങ്കനയാണപ്	നമ്മൾ	ജയിക്ാവന്ന	യുദ്ങ്ൾ	ഡതാ
ല്ക്ന്നകതന്നപ്	സഖാവപ്	അഡന്ഷിക്ണം-

2.	ജയിക്ാത്	യുദ്ങ്കളല്ലാം	ഡതാല്	വിയല്ല	കുഡഞ്ഞ...
ഈ	നന്മയുകട	ആൊരകത്	എത്ഡമൽ	ഡചഡതാഹരമാക്

ന്നു	അനുഗൃഹീതെഥാകൃത്പ്.
ജീവിതം	 വലികയാരു	 തമാശക്ളിയാണപ്.	 ആർക്പ്?	

നന്നായി	 െളിക്ന്നവർക്പ്.	 ജയിക്ന്നവർക്പ്.	 ആരാണപ്	
ജയവം	 ഡതാല്	വിയും	 നിശ്യിക്ന്നതപ്	 എന്നതികറെ	 പ്രത്യ
ക്ാക്രമാണപ്	തമാശക്ളി.	കൂട്ക്ങ്ളുകട	ചില	കപരുക്പ്
ട്ിെെളുണ്ാവം	ചില	ജീവിതൊലങ്ളിൽ.	അവ	കൂട്ിയാലം	
െിഴിച്ാലം	ചിലർക്പ്	ലഭിക്െ	ഗുണനം	തകന്നയായിരിക്ം.	
ചിലർക്പ്	 തീരാക്ണ്ീരികറെ	 െടലം.	 നഗരജീവിതത്ികറെ	
തിളപ്ിലം	

കുട്ിക്ാലത്ികറെയും	 ൌമാരൊലത്ികറെയും	 ഓർമ
െൾ	 കൂട്ിനുണ്ാവെ	 സ്ാഭാവിെം.	 എന്നാൽ	 വിജയങ്ൾ	
എഡപ്ാഴും	വിജയങ്ളാവണകമന്നില്ല.	ൊലം	ഡനാക്ി	പല്ലിളി
ക്ഡമ്ാൾ	 െിട്ടുന്ന	 നിരാശയുണ്ഡല്ലാ	 അവ	 തീർത്ാൽ	
തീരാത്	 പാപത്ികറെ	 പ്രതിഫലനമായിട്ാണപ്	 ഡ്െയിൽ	

വന്നു	കപട്ിരിക്ന്നകതന്നപ്	ആഹ്ാദകമല്ലാം	
കൊഴിഞ്ഞപ്	 നരെവാതിലികറെ	 പടിയിൽ	
നില്ക്ഡമ്ാൾ	ഡബാധ്യമാവന്ന	ആ	െഠിന
വ്യസനമുണ്ഡല്ലാ	 അവ	 തീരില്ല,	 െടലികറെ	
എത്	 ആഴത്ിഡലക്പ്	 മുങ്ിയാലം.	
ഇകതല്ലാം	എകറെയുള്ളിൽ	വിതച്തപ്	െലവൂരി
കറെ	തമാശക്ളി	എന്ന	െഥയുകട	പശ്ാത്ല
മാണപ്.	

അഞ്പ്	 കൂട്ടുൊർ.	 വികൃതിെൾ,	 െളിെൾ,	
തമാശെൾ.	 അതികലാരുത്ൻ	 ശുദ്രിൽ	 ശു
ദ്ൻ-ഡദവദത്ൻ.,	 പ്രണയി.-ആനന്ദ.	 െറുപ്ി
കറെ	ഭംഗി.	മറ്റപ്	മൂന്നുഡപാർക്ം	അവൻ	പ്രണയി
ക്ന്നതിൽ	 വിഡദ്ഷകമാന്നും	 ഡതാന്നിയില്ല.	
എന്നാൽ	 വിവാഹകത്	 വീട്ടുൊർ	 എതിർത്
ഡപ്ാൾ	അവർ	അഭയം	ഡതടിയതപ്	ൊട്ിൽ.	അഡന്
ഷിക്ാൻ	 നിയുക്രായതപ്	 മൂന്നു	 െളിക്കൂട്ടുൊർ.	
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അവകന	െകണ്ത്ി,	ൊട്ിൽ,	തീർച്യായും	ഇവർക്പ്	അറി
യാമഡല്ലാ	 അവൻ	 എവികടയാവം	 ഒളിച്ിട്ടുണ്ാവകെയന്നപ്.	
എന്നാൽ	അവകറെയും	അവളുകടയും	െണ്ികല	അരുണിമ-പ്ര
ണയാഭ	ഇവർക്പ്	സഹിച്ില്ല.	അവകള	ഓടിച്ിഡട്ാടിച്ിട്പ്....	
അങ്കന	നീ	ഒറ്റയ്കപ്	സുഖിച്തികറെ	വാശി.			ഇവർ	മൂന്നുഡപരും	
പരസ്രം	മത്സരിച്പ്	 'അവകള	തിന്നുതീർത്തു.'	കൂട്ടുൊരൻ,	കൂട്ടു
ൊഡര	നന്ദികയന്നപ്	എഴുതിവച്പ്	സ്ന്തം	മുറിയിൽ	 	കെട്ിത്തൂ
ങ്ി.	അവൾ-	ഒരു	ദിവസം	അപ്രതീക്ിതമായി	പ്രത്യക്കപ്ട്ടു.	
മുന്നിൽ	ഒരു	കപാതിവച്പ്	പറഞ്ഞു.	ഇതപ്	നിങ്ൾക്	മൂന്നുഡപർ
ക്മിരിക്കട്.	 കപാതിയഴിച്ചു-	 ഒരു	 കപൺകുഞ്ഞപ്.	 അവൾ	
മറഡഞ്ഞ	ഡപായി.	അകത,	അവർ	കുഞ്ഞയ്യപ്കന	വളർത്ാഡന
ല്പ്ിച്ചു.	 അവൾ	 വളർന്നു	 വലതായിരിക്ന്നു.	 വളർത്ച്ഛൻ	
അനുഡമാൾ	എന്നപ്	ഡപരിട്ടു	വിളിക്ന്നു,	അയാൾ	ഡചാദിക്ന്ന	
പണം	 നല്െി	 കക്ാണ്പ്	 അനുഡമാൾ	 വലതാവന്നു.	 	 നഗര
ത്ിൽ	ഡചഡക്റിയ	മൂന്നുഡപരും	സസുഖം	മെളും	ഭാര്യയുകമാ

ത്പ്	 -	 അഡപ്ാഴും	 ഓർക്ന്നു,	 അവളുകട	 മെളാണപ്	 സുന്ദരി.	
െറുപ്പ്	അഴെികറെ	സുഖം	എഡപ്ാഴും	മത്തുപിടിപ്ിക്ന്നതായി
രുന്നുകവന്നപ്	കൂട്ത്ിൽ	നായെൻ	ഓർക്ന്നു.	ൊർ	ചീറിപ്ായു
െയാണപ്,	അവളുകട	കുഞ്ഞപ്		വലതായിരിക്ന്നു	എന്നപ്	കുഞ്ഞ
യ്യപ്ൻ	വിളിച്ചു	പറയുന്നതിനനുസരിച്പ്	അയാൾ	തഞ്ാവൂർക്പ്	
പായുെയാണപ്.	എന്താണപ്	കചയ്യുെ?	നഗരക്ാഴ്ചയുകട	ഭീെരരൂ
പമായി	നായെൻ	മാറുന്നു,	എന്തായാലം	എകറെ	മെളല്ലഡല്ലാ,	
അകല്ലന്നങ്കന	 സ്യം	 ഉറപ്ിക്െയാണപ്,	 അതുകൊണ്ടുത
കന്ന	മകറ്റാന്നുകൂടി	തീരുമാനിക്യാണപ്,	കുഞ്ഞയ്യപ്നപ്	പണം
കൊടുക്ണം,	 പികന്ന	 സുന്ദരികയ	 നഗരത്ിൽ	 എല്ലാവിധ	
സൗെര്യങ്ഡളാടുംകൂടി	 ജീവിപ്ിക്ണം.	 അവളും	 വിളഞ്ഞു	
പാെമാകുമഡല്ലാ	ഒരിക്ൽ,	അഡപ്ാൾ	തനിക്പ്	വീണ്ടും....

''കുഞ്ഞയ്യപ്ൻ	ഒന്നുമാത്ം	കചയ്തുതന്നാൽമതി.	അനുഡമാകള	
എകറെകയാപ്ം	വിടുെ.	ഞാൻ	അവകള	ഏകതങ്ിലം	നഗരത്ിൽ	
താമസിപ്ിക്ം.	 എകറെ	 മാത്ം	 നിയന്ത്രണത്ിൽ.	 അവള	
വിളഞ്ഞു	പാെമാകുെയാണഡല്ലാ.	ഞാനും	മറ്റുള്ളവരും	എന്നിൽ	
കെട്ിവച്	ഭാരങ്ൾ	എനിക്	മടുത്തു.	ഇനി	എനിക്പ്	ഞാനാഗ്ര
ഹിക്ന്ന	 സ്ാതന്ത്ര്യവം	 സഡന്താഷവം	 രസങ്ളും	 ഡവണം.	
ഞാൻ	 ൌമാരത്ിൽത്കന്ന	 മറന്നുവച്ചു	 എല്ലാ	 രസങ്ളും.	
എകറെ	ചങ്ാതിമാകര	വിഡ്ിെളാക്ന്നതികറെ	ഒരു	സുഖവമുണ്പ്	
ഇതിൽ.	സത്യമായും	എനിക്	ചിരി	വന്നു.	''

അവർ	മൂന്നുഡപരും	അറിയാതിരിക്കട്	എന്നാഗ്രഹിച്	നി
മിഷത്ിൽ	 പിന്നിൽ	 പികന്നയും	 അവരുകട	 ൊറുെൾ.	
എന്നാലം	അയാൾക്പ്	നിരാശ	ഡതാന്നയില്ല.	ആനന്ദ	പറഞ്ഞ
തത്യും	 ശരിയാവെയാണഡല്ലാ.	 ഞങ്കളന്നും	 ഞങ്ൾത
കന്നകയന്നപ്.	ആനന്ദയ്ക്കും	തങ്കള	ഡതാല്പ്ിക്ാനായില്ലഡല്ലാ...
അഡപ്ാൾ	പുരുഷനപ്	ജീവിതം	ഒരു	തമാശക്ളിയാകുന്നു.	സ്തീ
ക്പ്	തീക്ളിയുകമന്നപ്	ഞാൻ	കൂട്ിഡച്ർക്കട്.

അഡപ്ാഴും	ജയിക്ന്നതപ്	പുരുഷൻതകന്ന	എന്ന	െഥാകൃത്ി
കറെ	തീരുമാനം	വായനക്ാരിൽ	സൃഷ്ിക്ന്ന	നടുക്ം	അപാരമാ
ണപ്.	ഡവദനിപ്ിക്െയല്ല	ചങ്പ്	െത്തുെതകന്നയാണപ്.		

എന്നാൽ	ആത്യന്തിെമായി	ജയിക്ന്നതപ്	ആരാണപ്	എന്ന	
ഡചാദ്യം	ബാക്ിയാക്ി	െഥാകൃത്പ്	നമുക്പ്	അന്ത്യശാസനം	
നല്െി	 	 മാഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.	 െരളിൽ	 കുത്ിയിറക്ിയ	 െത്ി	
ഊരാനാൊകത	ഞാൻ	 വിറങ്ലിക്ന്നു.	 ഇത്യും	 ഭീെരമാ
യും	 മനുഷ്യനപ്	 നീചനാൊൻ	 സാധിക്കമന്നപ്	 തമാശക്ളി	

ഏറ്റു	 പറയുന്നു.	 െരാളമായ	 ഒരു	 ജീവിതത്ികറെ	
ഡനർക്ാലമായി	 വർത്മാനൊലം	 	 മാറിമറിയു
ന്നു.	

ചില	പ്രവചനങ്ങൾ.	
1.	 ഒരാളുകട	 ശരീരമല്ല	 അയാളുകട	 ജീവിതം.	

ശരീരംകൊണ്ല്ല	ജീവിതം	കെട്ിപ്ടുഡക്ണ്തപ്.
2.	പെയ്കണ്.	ക്മാപണവംഡവണ്.		നിങ്ൾ	

മനസ്സുകൊണ്പ്	ക്മ	പറയില്ല.	ൊരണം,	നിങ്ൾ	
എന്നുമിതായിരിക്ം.	

3.	 ഞങ്കള	 ഡതാല്പ്ിക്ാൻ	 അവൾ	 ഒരു
ക്ിയ	ഒരു	കെണിയും	ഫലിച്ില്ല.		

െമയൂണിസ്റാവെകയന്നാൽ	 പരാജിതനാവെ	
എന്നർഥകമന്നപ്	 പാവകപ്ട്വരുകട	 കസ്ാളാരിഡയാ	
വിളിച്ചു	 പറയുന്നു.	 സമൊലത്ികറെ	 കനറികെട്	
സംസ്ാരകത്	 ഡചാദ്യം	 കചയ്യാകനത്തുെയല്ല.	
മറിച്പ്	 ഇതാണപ്	 സമൊലത്ികറെ	 ഡനരുെളും	

നുണെളും	പികന്ന	കുറച്പ്	പ്രത്യാശയും	മുന്നറിയിപ്പും	പുതുൊല
ത്ിനുഡവണ്ി	സംഭരിച്	ഊർജവം	എന്ന	സത്യപ്രസ്ാവനയാ
ണപ്	 മൂന്നാമകത്	 ഡനാവലറ്റായ	 പാവകപ്ട്വരുകട	 കസ്ാളാരി
യും	മൂന്നുസഖാക്ളും.	പണ്ടു	െളിച്ചുവളർന്ന	ഡ്മതാനം	വില്കാൻ	
തീരുമാനിക്ന്ന	ച	ഡന്ദ്രട്കറെ	 	 വാക്െളിൽനിന്നപ്	 ഒരു	ൊല
ത്ികറെ	 െഥ	 കൂടി	 കമനയുെയാണപ്	 െഥാകൃത്പ്.	അതിലൂകട	
ചുവപ്പുനടപ്പുൊരകറെ	 സങ്ടവം	 വീറും	 വാശിയും	 പ്രണയവം	
ഗ്രാമചിന്തയും	 ഫടപ്	ഡബാൾ	 െളിെളും	 ഡതാല്	വിയും	 ജയവം	
എല്ലാകമല്ലാം	 കൂടിക്ഴയുഡമ്ാൾ	 ജയിക്ാൻ	 ഒരു	 പന്തയം	
കൂടി	തീരുമാനിക്കപ്ട്ടു,	ഡ്മതാനം	നഷ്കപ്ടാനും.	

''െളിക്ാൻ	എല്ലാവർക്ം	െഴിവണ്പ്.	എന്നാൽ	ടീമിൽ	െളി
മിെവല്ല	 പ്രധാനം.	 തങ്ൾ	 ഒരു	 ടീമാകണന്ന	 ഡബാധമാണപ്.	
അതാണപ്	ഡപാരാട്ഡശഷി	ഉണ്ാക്ന്നതപ്.''	

അതാണപ്	ച	ഡന്ദ്രട്നിൽനിന്നുള്ള	പരിഹാസത്ിനുള്ള	മറു
പടിയായി	 കസ്ാളാരിഡയാ	 ഒരുക്ികയടുക്ന്നതപ്.അതുവകര	
ഫടപ്	ഡബാൾ	െണ്ിട്ില്ലാത്	വീട്ിൽ	പഠിപ്പും	െമ്യൂട്റുംമാത്ം	
ൊണുന്ന	കുട്ിെകളയാണപ്	െളിക്ളത്ിലിറക്ാൻ	അരവിയും	
ബമീദും	 തീരുമാനിക്ന്നതപ്.	 എല്ലാം	 െണ്ിട്ടും	 ചന്ഡന്ദട്ൻ		
ഒന്നും	 െണ്ികല്ലന്നു	 നടിച്ചു.	 	 ഒരിക്ൽക്കൂടി	 ആ	 ഡ്മതാന
ത്ിൽവച്പ്	 ഒരു	 ഫടപ്	ഡബാൾമത്സരം,	 ജയിച്ാൽ	ഡ്മതാനം	
വില്ക്ില്ല.	 അഡതാകട	 തലപുെയൽ,	 െളിക്ാകര	 െകണ്

ചില കഥകൾ അപ്രതീഷേിതമായാണക് 
ശകയിൽ വന്നുന്പടുക. അക്പൊൾ എന്നുും 
നീറിന്കോണ്ിരിക്ന്ന അകമുറിവുകൾകേക് 
എരിവു കൂടുും. അകകേണ്ണുന്കാണ്ക് സങ്ടങ്ങ
ന്ള ആവാഹിച്ക് മൗനവാൽമീകത്ിൽ 
ഒളിച്ിരിക്കേണ്ിവരുും. അവിന്ട ആരുന്ട
ന്യാന്കേക്യാ കാലടിപൊടുകൾന്കാണ്ക് 
നനഞ്ക് പുളഞ്ക് വരണ്ക് പിന്ന്നയും 
ഉർവരമാകുന്ന മണ്ിന്റെ വീട്ടിൽ നാും 
പാർപ്പുറപെിക്കേണ്ിവരുും. അതാകുന്നു മനഷ്യ
ന്നന്ന സങ്ടത്ിന്റെ ആന്കത്തുക.
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ത്ൽ.	അതിനു	നിഡയാഗിക്കപ്ടുന്നതപ്	പുതുതലമുറ.	എഞ്ി
നീയറാവാനും	 ഡ�ാക്ടറാവാനും	 മാത്ം	 പഠിക്ന്നവർ.	
അവരുകട	 വീര്യമുണർത്ാൻ	 െഠിനശ്രമം.	 വിജയിച്താരാ
വാം	എന്ന	വലിയ	ഡചാദ്യം		വായനക്രാകറെ	മുന്നിൽ	െണ്ീരു	
കചാരിയുന്നു.	ഒരു	ഡ്മതാനം	ൊക്ാൻ	തകന്നയാണപ്	ച	ഡന്ദ്രട്
നും	 െളിയിൽ	 സ്യം	 ഡതാറ്റുകൊടുത്കതന്നറിയുഡമ്ാൾ	
ഇവരുകട	ഉയരങ്കള	കചാല്ലി	നാം	അഭിമാനിക്െഡയാ	നമു
ക്ില്ലാത്	 വീര്യം	 നഷ്കപ്ട്ില്ല	 ഇനിയുകമന്നപ്	 ഒരു	 മാത്	
നമ്മളും	ആഗ്രഹിച്ചുഡപാകുന്നു.	െഥ	 രസാത്മെമാകുന്നു.	 ഉള്ളു	
പിടയ്ക്കുന്ന	ഡവവലാതിഡയാകട	വായന	തീരാതാവന്നു.	 ഡവദന	
ബാക്ിയാവന്നു,	െഥാകൃത്ികന	മനസാ	നമിക്ന്നു.

''െളികൊണ്പ്	 ഞാൻ	 ജീവിതത്തിൽ	 ഡതാറ്റുഡപായിട്ടു
ണ്പ്.	 ശരിയാണപ്.	 പഡക്,	 അവൾ	 പറഞ്ഞഡപാകല	 ആ	
ഡ്മതാനം	 നഷ്കപ്ടാതിരുന്നാൽ	 അകതകറെ	 ജയമാണപ്.	
എകറെ	ഗ്രാമത്ിനപ്	ഞാൻ	ഡനടികക്ാടുക്ന്ന	ജയം.	എകന്ന	
അതപ്	എകന്തന്നില്ലാകത	ആശ്സിപ്ിക്ം.''

ജീവിതംകൊണ്പ്	 ഒരു	 െീറാച്ി	 ഫടപ്	ഡബാളറായ	 അരവി	
തിരിച്ചു	പിടിക്ന്നതപ്	സ്ന്തം	ജീവിതവം	ഗ്രാമത്ിനപ്	നല്കുന്ന
തപ്	പുതുരക്വം	പുതുെളിയുമാണപ്.	അതിലൂകട	വായനക്ാരനും	
നവജീവനാണപ്	ലഭ്യമാകുന്നതപ്	എന്നതപ്	അതിശഡയാക്ിയല്ല.	

''എനിക്	മനസ്ിലായി.	ഈ	മനുഷ്യകര	എനിക്	മനസ്ി
ലായി.	എന്നാലം	എകന്താരു	ഉയരമാണപ്	ഇവർക്പ്.		

മണ്ണും	ചിലഡപ്ാൾ	സങ്ടകപ്ടുന്നുകവന്നപ്	ഓർമിപ്ിക്ന്നു.	

ചിലഡപ്ാഴല്ല	എഡപ്ാഴുകമന്നപ്	മറുകമാഴിയാൽ	ഞാൻ.	
ഡതാറ്റുഡപായ	െമയൂണിസ്റ്റുെളുകട	വീര്യം	 ഉയിർകപ്ടുക്ന്ന	

ചില	 ൊവ്യരസങ്ളുണ്പ്.	 അവർക്പ്	 ഉയരവം	 ഒരുപാടുണ്പ്.	
ആർക്ം	മനസ്ിലാൊത്	ഉയരങ്ൾ.	ഡതാറ്റാലം	ചിരിക്ാൻ	
െഴിയുന്ന	വലപ്ങ്ൾ.	ജയിക്ന്ന	മനസ്സുെളിൽ	ഡചഡക്റാൻ,	
കുടിയിരിക്ാൻ	െഴിയുന്ന	സഖാക്ൾ.	അവരുകട	 ഡതാല്	വി
െൾ	ഡതാല്	വിെഡള	ആയിരുന്നികല്ലന്നപ്	ആരാണപ്	പുതുതലയുറ
യ്കപ്	പറഞ്ഞുകൊടുക്െ	ഇത്രം	നല്ല	െഥെളിലൂകടയല്ലാകത...	
കൃതഹസ്രായ	െഥാകൃത്തുക്ൾക്ല്ലാകത.

ചില	പ്രവചനങ്ങൾ.
1.	പികന്നയാണപ്	അച്ഛൻ	െമയൂണിസ്റ്റുൊരനായി	മാറിയതും	

ഗ്രാമത്ികല	 കതാഴിലാളി	 ഡനതാവായതും	 ഒടുവിൽ	 പലതി
ഡനാടും	സമരസകപ്ടാനാവാകതവന്നു	സ്യം	ഒതുങ്ിയതും.

2.		ഇവികട	ജാതിയും	മതവമല്ല	സൗഹൃദങ്ൾ	സൃഷ്ിച്ിരുന്നതപ്.	
ഈ	ഡ്മതാനാ.	െളിയാ..	ഇഡപ്ാ	ശ്രദ്ിഡച്ാ,	നായർ	നായ
ന്മാർ	നായന്മാഡരാടും	തീയർ	തീയഡരാടും	മുസ്ീങ്ൾ	മുസ്ീങ്
ഡളാടുമാ	ഇഡപ്ാ	കൂട്പ്.

3.	അനുഭവങ്ളുകട	െടലിൽനിന്നപ്	ഒരു	മനുഷ്യൻ	പട്ിണി
കയക്റിച്പ്	പാടുഡമ്ാൾ	ഡെട്ിരിക്ന്ന	എല്ലാവരുകടയും	വയറു	
ൊളുന്നു,	കനഞ്ചു	െീറുന്നു.	

4.	ഒന്നുമിഡല്ല	ഞാകനാരു	പഴയ	െമയൂണിസ്റികറെ	ഡചാരയ
ഡല്ല.	 മാത്മല്ല	 കുട്ിക്ാലകത്യും	 ൌമാരകത്യും	 യൗവന
കത്യും	 ലഹരി	 പിടിപ്ിച്	 മണ്പ്	 ഡ്െവിടാൻ	ആർക്ാണപ്	
മനസ്സുണ്ാവെ?	

വായനയുകട	 അതീന്ദ്രിയതലം	 ഉള്ളടരികന	 കതാടുന്നു.	
ആത്മാവിൽ		കനരിഡപ്ാടായി	മാറുന്നു.		

കുറച്ചുകൂടി	ഒതുക്ിപ്റഞ്ഞിരുന്നുകവങ്ികലന്നപ്	ആഗ്രഹിച്	
െഥെൾ,	ൊരണം	വല്ലാകത	വലിഞ്ഞു	മുറുെികപ്ാട്ിഡപ്ായാഡലാ	
മനസ്പ്	 എന്ന	 ഡതാന്നലിൽനിന്നപ്	 രക്കപ്ടാൻ.	 	 ഇല്ല,	ഈ	
െഥെൾ	എക്ാലത്തും	ഡവദനിപ്ിക്െഡയാ	ജയിക്ാവന്ന	യു
ദ്ങ്ൾ	എന്തുകൊണ്പ്	ഡതാല്ക്ന്നുകവന്നപ്	ചിന്തിപ്ിക്െഡയാ	
കചയ്യും,	തീർച്.			

(ഡ�ാ.	വി.ഡശാഭ	-	9895635440	)

എൻ.	എസ്റ്.	േോധവൻ
കേോഴിയെയോ�ങ്ങൾ

�ഠനവം	സേോഹരണവം	:	�ി.	സുധോ�രൻ

എന്.	എസപ്.	മാധവകറെ	എഴുത്തും	ജീവിതവം	അഭിമുഖം	നില്ക്ന്ന	സംഭാ
ഷണങ്ള.	െഥയുകട	െല	വിളംബരം	കചയ്യുന്ന	പഠനങ്ള

വില	₹	100

ജീവിതും വലിന്യാരു തമാശകേളി
യാണക്. ആർകേക്? നന്നായി കളി
ക്ന്നവർകേക്. ജയിക്ന്നവർകേക്. 
ആരാണക് ജയവുും ക്താൽ വിയും 
നിശ്യിക്ന്നതക് എന്നതിന്റെ 
പ്രത്യഷോഷേരമാണക് തമാശകേളി.
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പുസ്തേ ന്റിരൂപണം

മണ്ിൽനിന്നു മടാഞ്ഞുപ�ടായ
പപ്രമസുംഗ്രീതും

പഡോ.	ഇ.	ബോനർജി

ഓർമിക്കപ്ഡടണ്	 ചിലകരകയങ്ിലം	 സാമൂഹിെ	 കപാതു
ധാരയിൽനിന്നപ്	 പുറത്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്.	 അതിരിഡലക്പ്	

മാറ്റിനിർത്ിയിട്ടുണ്പ്.	 അതിനു	 പ്രഡയാഗിക്ന്ന	 ബലതന്ത്ര
ങ്ൾ	സൂക്ഷമായി	തിരിച്റിയുെ	പ്രയാസമായിരിക്ം.	സാം
സ്ാരിെ	 തലങ്ളിൽ	 ഒരാൾക്പ്	 പ്രതിനിധാനം	 നഷ്കപ്ടു
ഡമ്ാൾ	 സ്ാഭാവിെമായും	 അയാളുകട	 വ്യക്ിസത്തകന്ന	
ഇല്ലാതായികക്ാള്ളും.	സ്ത്നിരാസമാണപ്	ഒരാകള	ബഹിഷ്കൃ
തനാക്ന്നതപ്.	സാഹിത്യത്ിലം	പലതരത്ിലള്ള	സ്ത്നി
രാസങ്ളുണ്പ്.	അതു	െണ്ടുനിൽക്ന്ന	ചിലകരകയങ്ിലം	മുറി
കപ്ടുത്ാറുമുണ്പ്.	 സാഹിത്യത്ികല	 പ്രാന്തവൽക്രണം	
ആശാവഹമല്ലാകയന്നപ്	 ആർക്ം	 മനസ്ിലാക്ാവന്നഡതയു
ള്ളൂ.	പ്രഡത്യെിച്ചും,	സാമൂഹിെപരിവർത്നത്ിൽ	ബഹുമുഖ
മായ	പ്രതിഭ	സമർപ്ിച്	വ്യക്ിെകള	സംബന്ധിച്പ്.	ചരിത്
ത്ികറെ	 ഭാഗമാകുെയും	 സാമൂഹിെ	 നഡവാത്ാനത്ിനപ്	
അക്രങ്ളിലൂകട	 ഊർജം	 പെർന്നു	 കൊടുക്െയുംകചയ്ത	
സർഗധനരായ	 എഴുത്തുൊകര	 സംബന്ധിച്പ്.	 അനശ്രത	
ആർക്ം	 അവൊശകപ്ടാൻ	 െഴിയാത്,	 മരണകപ്ട്ാൽ	
എല്ലാ	 പ്രഭാവങ്ളുകമാടുങ്ിഡപ്ാകുന്ന	 ഒരുൊലത്തു	 നിന്നു
കൊണ്പ്	അതികന	സമീപിക്െ	എളുപ്മല്ല.	 ഉള്ളൂർ.	എസപ്.	
പരഡമശ്രയ്യർ	എന്ന	ബഹുമുഖ	പ്രതിഭയുകട	സാമൂഹിെ	സാ
ഹിത്യബഹിഷ്കൃതാവസ്	 വിലയിരുത്കപ്ടുന്ന	 ഗ്രന്ഥമാണപ്	
ഡ�ാ.	സി.	ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ	രചിച്	“മഹാെവി	ഉള്ളൂർ:	പാർശ്
വൽക്രിക്കപ്ട്	വ്യക്ിത്ം”.

മലയാള	ഭാഷയും	സാഹിത്യവം	പഠിക്െയും	പഠിപ്ിക്
െയും	 കചയ്യുന്നവർക്പ്	 ഒരിക്ലം	 അവഗണിക്ാൻ	 െഴിയാ
ത്ത്	ആഴത്ിൽ	 ഡവഡരാട്മുള്ള	പ്രതിഭാധനനാണപ്	 ഉള്ളൂർ.	
എസപ്.	പരഡമശ്രയ്യർ.	പ്രധാന	പാഠ്യവസ്തുവായി	 ഉള്ളൂരികന	
പരിഗണിച്ികല്ലങ്ിൽഡപ്ാലം	 അഡദേഹം	 പരാമൃഷ്മാൊകത	
പഠനം	 പൂർത്ിയാക്ാൻ	 െഴിയാത്ത്	പ്രഭാവം	 ഉള്ളൂരിനു
ണ്പ്.	സാഹിത്യത്ിൽ	അത്രകമാരപ്രമാദിത്ം	ഉള്ളവർ	ചുരു

ക്മാണപ്.	ഒരുപഡക്,	െവികയന്ന	നിലയിൽ	അഡദേഹത്ിനു	
ഡനകര	 ഡബാധപൂർവമായ	 തമസ്രണങ്ഡളാ	 നിരാെരണങ്
ഡളാ	 െകണ്ന്നിരിക്ാം.	 വഴിവിളക്െളായി	 നിന്ന	 മഹാരഥ
ന്മാരായ	 എഴുത്തുൊഡരാടുള്ള	 പിന്മുറക്ാരുകട	 കൃതഘപ്	നത	
യായി	മാത്ഡമ	അതികന	ൊഡണണ്തുള്ളൂ.	അതിനപ്	ശക്മാ
കയാരു	പ്രായശ്ിത്ം	കൂടിയാണീ	പുസ്െം.	പരഡദശി	ബ്ാഹ്മ

ഉള്ളൂര്
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ണഡരാടപ്	 മലയാളിെളായ	 ഉൽപ്തിഷ്ണു
ക്ൾ	 വച്ചുപുലർത്ിയ	 ശത്രുതാഭാവവം	
അധമഡബാധവം	 ചരിത്ത്ികറെ	 പിൻ
ബലത്ിൽ	വിശെലനം	കചയ്തുകൊണ്ാ
ണപ്	ഉള്ളൂരികറെ	സാഹിത്യ	ബഹിഷ്കൃതാവ
സ്	 ഗ്രന്ഥൊരൻ	
ഡരഖകപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്.

ചരിത്ത്ികറെ	 നഡവാത്ാനശ്രമങ്
കള	 െടപുഴക്ി	 ജാതിമതചിന്തെളും	 ഉച്
നീചത്ങ്ളും	അസ്പൃശ്യതയുകമല്ലാം	ൊള
കൂടമായി	 പരകന്നാഴുകുന്ന	 സാമൂഹിെ	
പരിസരത്ിൽനിന്നുകൊണ്ാണപ്	 അതി
കനല്ലാകമതിഡര	പ്രതിഭകയ	ധ്യാനസന്നിഭ
മായ	ആയുധമാക്ി	പടയ്കിറങ്ിയ	ഉള്ളൂർ	
എന്ന	മഹാെവികയ	അഡന്ഷിച്ചു	െകണ്
ത്തുന്നതപ്.	 ആ	 ൊഴ്ച	 ഇതുവകരയുള്ള	
െകണ്ത്ലെകള	 അപ്രസക്മാക്െ
യും	 പുതിയ	 ദർശനത്ികറെ	 കവളിച്വം	
ദിശാഡബാധവം	ഉള്ളൂരികറെ	സ്ത്	ഭാവ
ങ്ളിഡലക്പ്	കുലച്ചു	നിർത്തുെയും	കചയ്യു ന്നു.	 അന്നകത്	 വി
ഷലിപ്മായ	 സാമൂഹിൊന്തരീക്കത്	സൂക്ഷവം	അഗാധവ
മായി	തിരിച്റിഞ്ഞപ്	അതികറെ	പശ്ാത്ലത്ിലാണപ്	ഉള്ളൂർ	
സാഹിത്യകത്	ഗ്രന്ഥത്ിൽ	അപഗ്രഥിക്ന്നതപ്.	 എന്നാൽ,	
തിരിച്റിഞ്ഞ	ഖനിജങ്ൾ	എടുത്തു	 വയ്ക്കുന്നതാെകട്	സമൊ
ലിെ	 ജീവിതഡബാധത്ികറെ	 കപരുംചൂടിഡലക്ാണപ്.	 അയി
ഡത്ാച്ാടനത്ികനാരുകമ്ട്	ചരിത്പുരുഷന്മാർ	ഇവികട	തിര
നീക്ികയത്തുന്നു.	 ചരിത്ത്ികറെ	 ചുമരുെളിൽ	 മുഴങ്ിഡക്ട്	
െീഴാളകറെ	ദീനവിലാപങ്ൾ	വിമർശനത്ികറെ	സ്രസ്ാനമാ
കുന്നു.	 	 ജാത്യാചാരങ്ളുകട	 ചാട്വാറടിഡയറ്റ	 പതിതന്മാരും	
അവർ	 പടുത്തുയർത്ിയ	പ്രസ്ാനങ്ളും	 ഇതിൽ	പ്രെമ്നം	
കൊള്ളുന്നു.	ഡക്ത്പ്രഡവശന	വിളംബരത്ികറെയും	പന്തിഡഭാ
ജനത്ികറെയും	 ചരിത്വിഷയങ്ൾ	 ഗ്രന്ഥപാരായണത്ികറെ	
സത്കയ	വഹിക്ന്ന	പ്രതലമാകുന്നു.	

ഉള്ളൂരികറെ	ൊവ്യകൃതിെളുകട	 ഡബാധഘടന	ഇതിഹാസ	
പുരാണങ്ളാണപ്.	 എന്നാൽ	 അതിലാവിഷ്കരിക്ന്ന	 സത്	
സമൊലിെ	മനുഷ്യാനുഭവങ്ളാണപ്.	ഇതികറെ	താരതമ്യമാണപ്	
കൃതിയുകട	 മുറുക്ം.	 അതുെകണ്ത്ാനുള്ള	സൂക്ഷമായ	 അനു
ധ്യാനമാണപ്	 “മഹാെവി	 ഉള്ളൂർ:	 പാർശ്വൽക്രിക്കപ്ട്	
വ്യക്ിത്ം”	 എന്ന	 കൃതി.	 െർണഭൂഷണകമന്ന	 വിശിഷ്	
കൃതിയുകട	വിമർശനങ്കള	മാറ്റിനിർത്ിയിട്പ്	ജാതി	വിഡവചന
ത്ികറെയും	മതസ്ർധയുകടയും	നിലവിലിരുന്ന	ഡബാധനിർമി
തികയ	അഴികച്ടുത്പ്	അവധാനതഡയാകട	 വിശെലനം	 കച
യ്യാനാണപ്	എഴുത്തുൊരൻ	ഇതിൽ	പരിശ്രമിക്ന്നതപ്.	ഒരാകള	
ശൂദ്രനാക്ന്നതപ്	ജന്മമാഡണാ	െർമമാഡണാ	എന്ന	പ്രശപ്	നകത്	
ഉന്നയിച്ചു	കൊണ്പ്	ചരിത്കത്	മുൻനിർത്ി	െർണെഥ	പരി
ഡശാധിക്ന്നു.	 സഞ്ജയകറെയും	 മുണ്ഡശേരിയുകടയും	 സി.കെ.	
ചന്ദ്രഡശഖരൻ	നായരുകടയും	െർണഭൂഷണ	പഠനങ്കള	നീ
തിപൂർവമകല്ലന്ന	 ൊരണത്ാൽ	 ഇതിൽ	 മാറ്റിനിർത്തുന്നുമു
ണ്പ്.	 “ഡെരളീയ	ജീവിതത്ിൽ	നിലനിൽക്ന്ന	ജാതിയുകട
യും	 വംശീയതയുകടയും	 അടിഡവരുെൾ	 അഡന്ഷിക്ാൻ	
ഉള്ളൂർ	െകണ്ത്ിയ	മാർഗമാണപ്	െർണനും	കുണ്ഡലാപഹരണ	
െഥയും”	എന്നു	വ്യക്മാക്ികക്ാണ്ാണപ്	ഗ്രന്ഥൊരൻ	തകറെ	
പഠനതട്െം	 കതളിച്കപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്.	 െീഴാളനപ്	 തകറെ	

ആദർശംകൊണ്ടും	 തപസുകൊണ്ടും	
ആകരയും	 അതിശയിപ്ിക്ാൻ	 െഴി
യുകമന്ന	 തിരിച്റിവാണപ്	 െർണമഹ
ത്ം	 എന്നുറപ്ിക്ന്ന	 ദർശനത്ിനപ്	
തിളക്മുകണ്ന്നു	പറഡയണ്തില്ലഡല്ലാ.

ഡക്ത്പ്രഡവശനം	 ജാതിഡഭദകമ
ഡന്യ	 എല്ലാവർക്ം	 നൽെണകമന്ന	
അഭിപ്രായമുണ്ായിരുന്ന	 ഉള്ളൂരികറെ	
ആദർശം		 	വ്യക്മാക്ന്ന	കൃതിയായി	
ഭക്ിദീപിെകയ	 ഗ്രന്ഥൊരൻ	 വിലയി
രുത്തുന്നു.	 നരസിംഹത്ികറെ	 രൂപംപൂ
ണ്പ്	ചാത്കറെ	മുന്നിൽ	പ്രസാദിച്	മഹാ
വിഷ്ണുവികന	ൊണിച്ചുകൊണ്പ്	വിസ്രിക്	
ന്നതിങ്കനയാണപ്.	 “ഡ്ദവം	 മഡനാശു
ദ്ിക്	മുന്നിലാകണത്ിഡച്രുന്നതപ്.	സാർ
ഥവാഹെർകക്ാപ്മല്ല.	വർണാവർണത്ം	
ഈശ്രസൃഷ്ിയല്ല.	 ഈശ്രനു	 മുന്നിൽ	
എല്ലാവരും	 സമന്മാർ.	 ഉച്നീചത്വം	 ജാ
തിഡഭദവം	 പാണ്ഡിത്യഗർവവം	 ഭൂഡദവന്മാർ	

ഡക്യുള്ളൂ.	 യഥാർഥ	 ഡ്ദവങ്ൾക്ില്ല.	 അതാണപ്	 യഥാർഥ	
ഭക്നായ	െീഴാളകച്ക്കറെ	തപശ്ശുദ്ിയിൽ	മഹാവിഷ്ണുവിനു
ഡപാലം	 പിടിച്ചുനിൽക്ാനാൊകത	 ചാത്നുമുന്നിൽ	 പ്രത്യ
ക്കപ്ട്തപ്.	 ജാതിയുകടഡപരിൽ	 ഭക്കര	 ആട്ിപ്ായിക്ന്ന	
സവർണപ്രമത്തയ്കപ്	 ഉള്ളൂർ	 ഈശ്രകനകക്ാണ്പ്	 മറുപടി	
നൽകുന്നു”.	(പുറം	35)	െർമത്ികറെ	മഹത്ത്ിലൂകട	മനുഷ്യ
കറെ	മൂല്യമളക്ാനാണപ്	ഇവികട	ഉപഡദശിക്ന്നതപ്.	ഈ	അർ
ഥത്ിൽ	ഭക്ിദീപിെ	ജ്ാനദീപിെയും	മനുഷ്യത്ത്ികറെ	
ഗീതവം	 െീഴാള	 ഭഗവതപ്ഗീതയുമാകണന്നുള്ള	 നിരീക്ണ
ത്ിൽ	 സാമൂഹിെ	 വിമർശെകറെ	 ധർമംകൂടി	
പ്രതിഫലിക്ന്നുണ്പ്.

സഡഹാദരൻ	അയ്യപ്ൻ	വിഭാവനംകചയ്ത	പന്തിഡഭാജനകമ
ന്ന	തീപ്ന്തം	കചഡല്ലണ്ിടകത്ാകക്	കചകന്നത്തുെയും	 ദഹി
പ്ിഡക്ണ്ടുന്നതികനകയല്ലാം	ൊട്ടുതീഡപാകല	അശിച്ചു	തീർക്
െയുംകചയ്തതപ്	 ഡലാെമറിഞ്ഞതാണപ്.	 അതപ്	 ഒരു	 ജനെീയ	
വിപ്ലവമായിരുന്നു.	എതിർപ്പുതകന്ന	 െരുത്ായിമാറിയ	 െഥ	
ചരിത്ം	 പറഞ്ഞുതരുന്നു.	 ചരിത്ം	 നടന്നുഡപായവഴി	 ദിശ	
കതറ്റാകത	 കതളികച്ടുത്തുകൊണ്ാണപ്	 ഗ്രന്ഥൊരൻ	 ഉള്ളൂരി
കറെ	 ‘വിദുരഭിക്’യിഡലക്പ്	 െടക്ന്നതപ്.	 ൌരവസൗധങ്ളു
കട	സൗവർണദീപ്ിയിൽ	പിടഞ്ഞുനിൽക്ന്ന	കചറ്റപ്പുരെകള	
വിദുരർ	കൃഷ്ണനു	ൊണിച്ചു	കൊടുക്ന്നു.	ഭൗതിെ	ധനത്ികറെ	
അലങ്ാരങ്ളല്ല	ആത്മീയധനത്ികറെ	ഡശഷിപ്പുെളാണപ്	ജീ
വിതത്ിനു	ഡശ്രയസ്പ്	നൽകുന്നകതന്നപ്	പറയാകത	പറയുന്നു.	
മിത്ികറെ	 മായക്ണ്ടയിലൂകട	 സമൊലിെ	 സമൂഹത്ികറെ	
ഡനർക്ാഴ്ച	സാധ്യമാക്ന്ന	ഇന്ദ്രജാലമാണപ്	 വിദുരഭിക്യിലൂ
കട	ഉള്ളൂർ	ഭാവന	കചയ്തതപ്.	ഇന്നകത്	ജാതീയമായ	ഡനാട്ങ്
ളുകട	ഭ്രാന്തഡവഗങ്ളിൽ	അഭിരമിക്ന്ന	സമൂഹകത്	കതളിച്
കപ്ടുത്ാൻ	ഉള്ളൂരിനപ്	അന്നു	െഴിഞ്ഞുകവന്ന	ചിന്തകയയാണപ്	
ഗ്രന്ഥൊരൻ	 കപാലിപ്ികച്ടുക്ന്നതപ്.	 ക്ാന്തദർശിയാണപ്	
െവികയന്ന	ജ്ാനഡബാധകത്	ദൃഢമായി	ഡരഖകപ്ടുത്തുന്നു.	
സാഹിത്യ	ബുദ്ിജീവിെളുകട	ഡബാധപൂർവമായ	�ികമൻഷ്യ
കയ	 തുറന്നു	 പരിഹസിക്വാൻ	 ഭംഗ്യന്തഡരണ	ഈ	 ദർശന
ങ്ൾക്പ്	െഴിയുന്നു	എന്നതാണപ്	ഡമന്മ.	ഗ്രന്ഥൊരകറെ	ദാർശ
നിെ	തീക്ഷ്ണത	സമൊലിെ	സാമൂഹിെ	ജീവിതത്ിനു	ഡനകര	
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കുലഡയറ്റുന്ന	ജാലവിദ്യകൂടിയാണപ്.
തിരസ്രിക്കപ്ട്	 സപ്	ഡ്ത്ണസത്യുകട	 സ്ാതന്ത്ര്യാഭി

നിഡവശംകൂടി	 ദൃഢമായി	 ഇതിൽ	 അപഗ്രഥിക്ന്നുണ്പ്.	 ഹീര,	
പിംഗള,	ചിത്ശാല	എന്നീ	കൃതിെളുകട	അന്തസ്ത്കയ	പരി
ഡശാധിച്ചുകൊണ്പ്	 സമൂഹത്ികറെ	 അതിരിഡലക്പ്	 നീക്ിനിർ
ത്ിയിരിക്ന്ന	സ്തീയുകട	സ്ത്ഡബാധകത്	വിലയിരുത്തുന്നു.	
ദലിതകരഡപ്ാകല	സ്തീെളും	സമൂഹത്ികല	ഡമലാളരാൽ	റദ്ദു	കച
യ്യകപ്ട്	 ജീവിതത്ിനുടമെളാണപ്.	 ഇത്രത്ിൽ	 ബഹുസ്ര
മായ	 ദർശനം	 സ്രൂപികച്ടുക്െയാണപ്	 ഉള്ളൂർ	 കചയ്തകതന്നപ്	
ആവർത്ിക്ന്നു.	 അപഥസഞ്ാരിയായ	 അഭിസാരിെയുകട	
അന്തർഗതങ്ളിലൂകടയും	ഡവദനെളിലൂകടയും	മനപ്രിവർത്ന
ത്ികറെ	ആത്മീയ	തലങ്ളിഡലക്പ്	സഞ്രികച്ത്തുവാൻ	പിംഗ
ളയ്കപ്	 െഴിയുന്നുകണ്ന്നപ്	 കൂട്ിഡച്ർക്ന്നുണ്പ്.	 മാംസഡപ്ാരിൽ	
അഭിരമിക്ന്ന	സുഖാഡന്ഷിെളായവരുകട	 ജീവിതകത്	 ഡനാ
ക്ികക്ാണ്പ്	ൊമനയുകട	തത്ശാസ്തകമകന്തന്നു	പറയാൻ	ശ്രമി
ക്െയായിരുന്നു	ഉള്ളൂകരന്നപ്	ഇവികട	തിരിച്റിയുന്നു.	ചില	മൂല്യ
ങ്ൾ	നിലനികന്നങ്ിൽ	മാത്ഡമ	ജീവിതം	നിലനിൽക്െയുള്ളൂ	
എന്ന	ചിന്തകയ	ബലകപ്ടുത്തുന്നു.	ഇകതാരു	നിഡയാക്ാസിസി
സ്റികറെ	 ൊവ്യമഡനാഭാവമായി	 വിലയിരുത്ി	
നയൂനീെരിക്ാനാണപ്	 നമ്മുകട	 നിരൂപെർ	 ശ്രമിച്ിട്ടുള്ളതപ്.	

എന്നാൽ	സമൊലീന	സാഹിത്യത്ികറെ	ആത്യന്തിെദർശനം	
പ്രബുദ്തയായി	 പരിണമിച്ിരിക്ന്ന	സാഹചര്യത്ിൽ	 ഉള്ളൂ
രികറെ	മാഹാത്മ്യം	തിരിച്റിയുന്ന	മഡനാഭാവകത്	അംഗീെരി
ഡക്ണ്താണപ്.

ഡപ്രമം	 ഡലാെജീവിതത്ിൽ	സംഗീതമായി	 നിറയുഡമ്ാ
ഴാണപ്	സാർഥെമാകുന്നതപ്.	ഉച്നീചഭാവങ്കളയും	അതിരുെ
കളയും	അലിയിച്പ്	 ഡലാെകത്	ഒന്നാക്ാൻ	സപ്	ഡനഹത്ിനപ്	
െഴിയുകമന്നപ്	സർവർക്ം	അറിവള്ളതാണപ്.	ആ	സമത്സുന്ദര	
ജീവിതം	 സ്പ്നംെണ്	എഴുത്തുൊകരല്ലാം	 സപ്	ഡനഹസാരമുരു
ക്ഴിക്ാൻ	 അക്ീണം	 പ്രയതപ്	നിച്വരുമാണപ്.	 എന്നിട്ടും	
ഡലാെം	പല	അതിരുെളാൽ	 ഡവർതിരിക്കപ്ട്ടു.	 വിടവെളും	
അതിരുെളും	നിർണയിക്ന്ന	മനസ്ികറെ	അർഥശൂന്യതകയ	
പ്രതിഭയുകട	വജ്മൂർച്യിൽ	വിചാരണകചയ്യുന്ന	ൊവ്യമാണപ്	
ഡപ്രമസംഗീതം.	സപ്	ഡനഹവം	പാരസ്ര്യവം	നഷ്കപ്ട്പ്	ജാതി
ചിന്തയാൽ	ശിഥിലമായ	സമൂഹത്ികറെ	തീവ്രഭാവകത്	ഡചർ
ത്തുവച്ചുകൊണ്ാണപ്	 ഡപ്രമസംഗീതകമന്ന	 ഭാവശില്പ്കത്	
ഗ്രന്ഥൊരൻ	ഉരുക്ഴിക്ന്നതപ്.	സപ്	ഡനഹകമന്ന	കവളിച്ംകൊ
ണ്പ്	ഡലാെജീവിതം	പ്രഭാപൂരിതമാെണകമന്നും	വിഷമജ്രങ്

ളടങ്ിയ	കതളിച്ത്ിൽ	പാരസ്ര്യത്ികറെ	അമൃതം	നുരയണ
കമന്നുമാഗ്രഹിച്	 െവിയുകട	 ഡപ്രഡമാപനിഷത്ാണപ്	 ഈ	
ൊവ്യകമന്ന	 ദർശനം	ഏകറ	 രുചിക്ന്നതും	 ൊലാനുഡയാജ്യ	
മാണപ്.	എല്ലാ	അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കു	ഡനകരയുമുള്ള	ഔഷധവം	ആയു
ധവമാണപ്	 ഡപ്രമസംഗീതകമന്നു	 പറയുഡമ്ാൾ	 പഴകയാരു	
െവിയുകട	 മാനവിെതാവാദകത്	 ഉയർത്ിപ്ിടിക്െയും	
തുറന്നു	ൊട്ടുെയുമാണപ്	ഡ�ാ.	സി.	ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ.

ഗ്രന്ഥനാമം	 ഒരാകള	വഴികതറ്റിക്ഡമാ	എന്ന	സഡന്ദഹമാ
ണപ്	ഒരു	ഡദാഷമായി	പറയാനുള്ളതപ്.	പാർശ്വൽെരിക്കപ്ട്	
ഉള്ളൂരികറെ	ജീവിതം	ചർച്കചയ്യുന്ന	ഒരു	പുസ്െം	മാത്മാണി
കതന്നപ്	ഒറ്റഡനാട്ത്ിൽ	കതറ്റിദ്രിഡച്ക്ാം.	ആ	പ്രശ്നം	ഗ്രന്ഥ
ത്ികറെ	വിഷയമാകണങ്ിലം	ഏകറ	പ്രാധാന്യഡത്ാകട	ചർച്
കചയ്യുന്നതപ്	 ഉള്ളൂരികറെ	പ്രധാന	കൃതിെളിൽ	ഉള്ളടക്ംകചയ്ത	
സാർവൊലിെ	പ്രസക്മായ	വിഷയമാണപ്.	ആഞ്ഞുകൊത്തു
ന്ന	തീവ്രാനുഭവമായി	ജീവിതകത്	പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന	ജാതിമത
സ്ർധെൾ	തകന്നയാണപ്,	അഡതക്റിച്ചുള്ള	ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന	ചിന്ത
െൾ	തകന്നയാണപ്	ഈ	കൃതിയുകട	 ദിശ	നിർണയിക്ന്നതപ്.	
ൊലിെപ്രസക്മാണപ്	 ഉള്ളൂർ	 കൃതിെകളന്ന	 സത്യകത്	 ചി
ഡന്തരിട്പ്	തിളക്െയാണപ്	ഗ്രന്ഥൊരൻ.	പുതിയ	വഴിത്ാരയി
ലൂകട	ഉള്ളൂർ	കൃതിെകള	കതളികച്ടുക്ന്ന	വായന	അസാധാര
ണമാകണന്നപ്	 പറയാതിരിക്ാൻ	 നിവൃത്ിയില്ല.	 ഈ	
വിഷയത്ിനപ്	 സമൊലിെ	 സമൂഹത്ിൽ	 സംവാദത്ികറെ	
വലിയ	ചാലപ്	തുറക്ാൻ	െഴിയുകമന്നും	പ്രത്യാശിക്ന്നു.	അതപ്	
മണ്ിൽനിന്നു	 മാഞ്ഞുഡപായ	 ഡപ്രമസംഗീതകത്	 ഓർമിപ്ി
ക്െ	തകന്ന	കചയ്യും.	അടുത്തു	നിൽക്ന്നവൻ	അനുജനാകണ
ന്നു	 ൊണാൻെഴിയാത്	 ദർശനം	 ജീവിതത്ിൽനിന്നപ്	
ഡ്ദവകത്	ആട്ിഡയാടിക്കമന്നു	പറഞ്ഞ	െവികയ	തിരിച്റി
യുെയും	 ഡലാെത്ിനുമുന്നിൽ	 പ്രതിഷ്ിക്െയുമാണപ്	 ഡ�ാ.	
സി.	ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ.	മരുഭൂമിയിഡലക്ഡപായ	നദിഡപാകല	ഡപ്രമ
സംഗീതം	മാഞ്ഞുഡപായ	ദിക്ഡനാക്ി	വ്യാകുലതഡയാകടയും	
ജാഗ്രതഡയാകടയും	നിൽക്ന്ന	ഗ്രന്ഥൊരൻ	ഈ	പുസ്െത്ി
കറെ	മകറ്റാരു	ഭാവാന്തരമാണപ്.			 	 	

(ഡ�ാ.	ഇ.	ബാനർജി	:	9446080968)
 

സഡഹാദരന്	അയ്യപ്ന്

ക്പ്രമും ക്ലാകജീവിതത്ിൽ സുംഗീത
മായി നിറയക്മ്പാഴാണക് സാർഥകമാകു
ന്നതക്. ഉച്നീചഭാവങ്ങന്ളയും അതിരു
കന്ളയും അലിയിച്ക് ക്ലാകന്ത് 
ഒന്നാകോൻ സക് ക്നഹത്ിനക് കഴിയ
ന്മന്നക് സർവർക്ും അറിവുള്ളതാണക്. 
ആ സമത്വസുന്ദര ജീവിതും സ്വപ്ും
കണ് എഴുത്തുകാന്രല്ലാും സക് ക്നഹ
സാരമുരുകേഴികോൻ അഷേീണും 
പ്രയതക് നിച്വരുമാണക്. 
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എകറെ	അമ്മ,	െങ്ങളുകെ	അമ്മ,	നോട്ോരുപെയും
തുമ്പേണ്	തങ്ക്ൻ

പത്നംതിട്	 ജില്ലയികല	 തുമ്മണ്	 താഴം	 എന്ന	 മഡനാഹരഗ്രാമത്ില്	
ജനിച്പ്	92	സംവത്സരക്ാലം	ഗ്രാമീണജീവിതത്ികറെ	ഡ്ചതന്യപൂര്ണമായ	
അനുഭവങ്ളക്പ്	സാക്്യംവഹിച്	മാമ്ള്ളില്	വീട്ില്	എം.കെ.	ഗൗരിയമ്മയു
കട	ജീവസ്ന്ദനം	അനാവരണം	കചയ്യുന്ന	കൃതി.

ഭാഷാ	സംഗമം,	തിരുവനന്തപുരം
	വില	₹	200

ആത്നിപവദനങ്ങൾ
വിവ:	വി.രവികുേോർ

നാം	 എഴുതാന്	 മടിച്	 പ്രണയഡലഖനങ്ള	 നമുക്ഡവണ്ി	 അവര്	
എഴുതുന്നു...	 പ്ലിനി	 മുതല്	 പഡസാളിനി	 വകരയുള്ള	 32	 പ്രതിഭെള	
എഴുതിയ	പ്രണയഡലഖനങ്ളുകട	സമാഹാരം.

െററെപ്	ബുകപ്,	തൃശൂര്,	വില	₹	125

�ോക്കോരിശ്ിയും	ചവിട്ടു	നോെ�വം
പജോസി	പഫോ�്റ്	പലോർ

ൊക്ാരിശേി	നാടെം,	ബ്ീജീനാ	ചരിത്ം,	ചവിട്ടുനാടെം	എന്നിവകയ	സംബ
ന്ധിച്	ചരിത്പഠനം.	െലാഡനേഹിെളക്ം	െലാൊരന്മാര്	ക്ം	വിദ്യാര്ഥിെളക്ം	
പ്രഡയാജനെരമായ	റഫറന്സപ്	ഗ്രന്ഥം.

ചിന്ത	പലേിഡഷഴ്പ്,	തിരുവനന്തപുരം
വില	₹	170

ക�ോെിക്കോറ്ിൽ	മൂെിയ	ക്രസിഡ
�ി.എ.	ഹംസപ�ോയ

ഇന്നകലെകളക്റിച്പ്	 ചിന്തിക്ാഡനാ	 നഷ്കപ്ട്	 സൗഭാഗ്യങ്കളക്റിച്പ്	
ഡവദനിക്ാഡനാ	തയാറാൊത്,	അനുഭവങ്ളുകട	ചൂടും	ചൂരും	പെരുന്ന	ഒറ്റയാ
കറെ	ഈ	െഥ	വലികയാരു	വായനാനുഭവം	നല്കുന്നു.

െററെപ്	ബുകപ്,	തൃശൂര്
വില	₹	150

ഗർഭോശയത്തികറെ	രോഷ്ട്രീയം
�ിങ്കി	വിേോനി

ഈ	 വിഷയം	 ഇത്രത്ില്	 ഡ്െൊര്യം	 കചയ്യുന്ന	 ഡലാെകത്	
ആദ്യ	പുസ്െം.

പ്രശസ്	പത്പ്രവര്ത്െയും	ഗ്രന്ഥെര്ത്ിയുമായ	പിങ്ി	വിറാനിയു
കട	ഈ	പുസ്െം	അച്ഛനമ്മമാരാൊന്	ഡപാകുന്നവര്ക്ള്ള	അടിയന്തര
മായ	ഒരു	സഡന്ദശമാണപ്.

െററെപ്	ബുകപ്,	തൃശൂര്	വില	₹	350

പുസ്ത�	�രിചയം
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എഴുത്തു	പേശ�ൾ
സുേംഗല

ഓഡരാ	എഴുത്തുൊരകറെയും	രുചിക്കൂട്ടുെള	രൂപകപ്ടുന്ന	സ്ൊര്യ	നിമിഷ
ങ്ള,	യാത്െള,	ഭക്ണശീലങ്ള,	സ്ൊര്യ	സ്ലങ്ള	എന്നിവകയക്റി
ച്ചുള്ള	അറിയകപ്ടാത്തും	ഡെട്റിഞ്ഞതുമായ	െഥെളാണപ്	ഈ	പുസ്െത്ികറെ	
ഉള്ളടക്ം.

െററെപ്	ബുകപ്,	തൃശൂര്.		വില	₹	135

േസ്തിഷ്ം	സ്യം	സംസോരിക്കോറുപ്ോ?
പഡോ.	എൻ.	ബോബു

മനുഷ്യമനസ്ികറെ	 പ്രവര്ത്നങ്ള	 അറിയുവാനാകുന്നവിധം	 തയാറാ
ക്ിയ	ഡലഖനങ്ള.	മസ്ിഷ്ക	പ്രവര്ത്നമറിയാന്	ആഗ്രഹിക്ന്ന	വിജ്ാന
ദാഹിെളക്പ്	ഒരു	ഡ്െപുസ്െം.

പ്രഭാതപ്	ബുക്പ്	ഹൗസപ്,		വില	₹	55

എകനെയും	സിനിേയികലടുത്തു
െിനി	പെോം

മിമിക്ി	ഒരു	ജീവിതമാര്ഗമാക്െയും	പുതുതരംഗങ്ള	സൃഷ്ിച്പ്	നടനാ
യിത്ീരുെയും	കചയ്ത	ടിനിഡടാമികറെ	ജീവിതപുസ്െം.	അനുെരണെലയിലൂ
കട	സിനിമയികലത്തുെയും	ടി.വി.,	ഡസ്റജപ്	ഡഷാെളിലം	നിറസാന്നിധ്യമായി	
നില്ക്ന്ന	ടിനിഡടാമികറെ	വളര്ച്യുകട	വഴിെള	ഈ	കൃതിയില്നിന്നപ്	അനുഭ
വിക്ാനാകും.

ഒലിവപ്,	വില	₹	130

�രൾ	പരോഗങ്ങളും	�രിഹോരേോർഗങ്ങളും
പഡോ.	�ി.എൻ.	�രംചന്ദ്റ്	MD	(Hom)

െരള	ഡരാഗങ്ള	തുടക്ത്ില്തകന്ന	തിരിച്റിയാനും	പ്രതിഡരാധിക്ാനും	
ആയതിനുഡവണ്ി	വരുന്ന	പരിഡശാധനെളും	ചിെിത്സെകളയും	സംബന്ധിച്പ്	
വസ്തുനിഷ്മായി	പ്രതിപാദിക്ന്ന	ആഡരാഗ്യശാസ്ത	ഗ്രന്ഥം.

ഒലിവപ്,	വില	₹	150

പ്രണയ	ഗ്രീതി�
െി.�ി.	ശോസ്തേംഗലം

ഗാനനിരൂപണ	 രംഗത്പ്	 ഇന്നും	 തഡറെതായ	 അഭിപ്രായങ്ള	
നിര്ഭയം	 പറയുെയും	ഏറ്റവം	 പുതിയ	 ഗാനങ്കളവകര	 പുതിയ	 തല
ത്ില്	ചര്ച്യ്കപ്	വയ്ക്കുെയും	കചയ്യുന്ന	ടി.പി.	ശാസ്മംഗലത്ികറെ	ഈ	
പുസ്െം	 സംഗീതഡപ്രമിെളക്ം	 പ്രണയിനിെളക്ം	 ഏകറ	
പ്രിയകപ്ട്താണപ്.

ഒലിവപ്,	വില	₹	160

പുസ്ത�	�രിചയം
പുസ്തേന്റിരൂപണം
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