




KKTM Cognizance
A Peer Reviewed Multi- Disciplinary 

 Research Journal

KKTM GOVERNMENT COLLEGE
PULLUT, THRISSUR DISTRICT - 680 663



2 KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

KKTM Cognizance
A Peer Reviewed Multi- Disciplinary   
Research Journal

Published in India by

Principal, K.K.T.M. Govt. College, 
Pullut, Thrissur, Kerala - 680 663
email: cognizancekktm@gmail.com

Published in March 2020
ISSN2456-4168

Cover Design & Layout

Space Media, Kodungallur
+91 92498 65747

free and private circulation only



3KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

ഭാഷ, മാനവികവിഷയങ്ങള്, ശാസ്ത്രം എന്നീ മമഖലകളിലനിന്നുള്ള പതിനനട്ട് 
പ്രബന്ധങ്ങളാണട് നക.നക.ടി.എ്രം. ഗവ. മകാമളജിനറെ റിമേര്ചട് മജര്ണലായ 
KKTM Cognizance നറെ ഈ ലക്കത്ില ഉള്ന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്തട്.

ഫണ്ിനറെ അപര്ാപ്തത മൂല്രം മൂന്നുവര്ഷത്ിലധിക്രം മുടങ്ങിക്കിടന് 
മജര്ണലിനറെ രണ്ാ്രം ലക്കമാണട് ഇമ്പൊള് പ്രേിദ്നീകരിക്കുന്തട്. ഈ ലക്ക്രം 
മുതല നമ്മുനട മജര്ണല പിയര് റിവയൂവട്ഡട് ആവുകയാനണന് േമ്ാഷവു്രം 
ഇവിനട പങ്കുനവക്കനട്. ഈ ലക്കത്ിനറെ മന്ാരു േവിമശഷത പകര്്പൊവകാശ്രം 
േ്വതന്ത്മാക്കിനക്കാണ്ട് അഥവാ ക്ിമയ്നീവട് മകാമണ് ലലേനേിമയാടുകൂടി 
പുറത്ിറങ്ങുന്നുനവന്താണട്. അധ്ാപകര്ക്കു്രം ഗമവഷകര്ക്കു്രം 
അവരുനട മൗലികമായ നിരനീക്ഷണങ്ങള്രം പഠനങ്ങള്രം കനണ്ത്ലുകള്രം 
നപാതുേമൂഹവുമായ്രം അക്കാദമിക േമൂഹവുമായ്രം േ്രംവദിക്കാനുള്ള തുറന് 
ഇടമായി ഇതു നിലനകാള്ളണനമന്ാണട് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്തട്.

അ്ര്ലവജ്ാനികതയനടയ്രം ബഹുലവജ്ാനികതയനടയമാണട് 
ഗമവഷണപഠനങ്ങളനട േമകാലിക മുഖ്രം എന്തട് ഇത്ര്രം റിമേര്ചട് 
മജര്ണലുകനള ഏനറ പ്രേക്തമാക്കുന് ഘടകമാണട്. വിവിധ അക്കാദമിക 
വിഷയങ്ങള് ഒരു മജര്ണലില ഒന്ിചവതരിക്കുന്തിലൂനടയള്ള 
ബഹുലവജ്ാനികത (Multi - Disciplinarity) നയയല്ല നമ്മള് ലക്ഷ്്രം 
നവക്കുന്തട്; മറിചട് ഒരു ഗമവഷണപ്രശ്നനത് അ്ര്ലവജ്ാനികമാമയാ 
ബഹുലവജ്ാനികമാമയാ അഭിമുഖനീകരിക്കുന് പ്രബന്ധങ്ങനളയാണട്.  
അത്ര്രം അമന്വഷണങ്ങളനട പ്രകാശനമായി ഇനിയള്ള ലക്കങ്ങനള 
രൂപന്പെടുമത്ണ്തുണ്ട്. ഭാഷാവിഷയങ്ങള്, മാനവികവിഷയങ്ങള്, 
ശാസ്തവിഷയങ്ങള് എന്ിവ േ്രംബന്ധിചട് അക്കാദമിക േമൂഹത്ിനകത്്രം 
പ്രവര്ത്ിച്ചുകാണുന് മുനവിധികളിലനിന്നു്രം മുനധാരണകളിലനിന്നു്രം 
വിഷയ നിരമപക്ഷമായ അറിവിനറെ അനുഭവതലനത് േ്വാ്രംശനീകരിക്കാനുള്ള 
ഉപാധിയായ്രം ബഹുലവജ്ാനിക പ്രേിദ്നീകരണങ്ങനള 
വിലയിരുമത്ണ്തുണ്ട്.

ഫണ്ി്രംഗട് ഏജനേികള് ഒന്നു്രം ഇല്ലാതിരിനക്ക ഈ മജര്ണല 
യാഥാര്ത്്മാക്കാന േഹകരിച അധ്ാപകര്, ഗമവഷകവിദ്ാര്ത്ികള്, 
പ്രബന്ധങ്ങള് റിവയൂ നെയ്ത വിവിധ വിഷയങ്ങളനട ഫാക്കല്ികള്, Cognizance 
ഡിലേന നെയ്ത Space Media എന്ിവമരാടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ിയ്രം കട്പൊടു്രം 
ഇവിനട പ്രകാശി്പെിക്കുന്നു.

മുഹമ്മദ് ബഷീര് കെ.കെ. ഡ�ോ. അനിത ഐ.
െനീഫട് എഡി്ര് പ്രിനേി്പൊള് & മാമനജി്രംഗട് എഡി്ര്

ആമുഖ്രം
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Signature of the Local  
Identity in Malayalam Novels:  
A Study of Kayar

Signature of the Local Identity in Malayalam 
Novels: a Study of Kayar

Abstract:
With the advent of local history as a distinct field 
of interest in the historical studies, an academic 
space has been created to integrate the local 
cultural elements and traditions that involve in 
the making of popular historical consciousness 
at the local levels to the mainstream academic 
history. Generally documentary sources 
reflecting mundane life-experiences of the 
masses are rare. Given this difficulty, historians 
are driven towards unconventional materials 
such as oral traditions on the assumption that 
they are repositories of popular preoccupations. 
In this background, this paper ‘Signature of 
Local Identity in Malayalam Novel: a Study of 
Kayar’ seeks to conceive literature as a source 
for local history writing. The study attempts a 
historical and sociological reading of Kayar, a 
Malayalam novel by Takazhi Sivasankara Pillai 
(1978) in relation to the economic and socio-
cultural life of Kuttanad region. 

Keywords:

Local History - Literature - Local Identity - 
Kayar - Conditions of Production and Exchange 
- Caste Oppressions - Socio-cultural Relations 
etc. 

Introduction:
As a systematic academic discipline history 
debuted in the Indian academic arena in the 
backdrop of colonial intellectual discourse. 

Even in Europe, where academic history had its 
origin during the 19thcentury, political events 
had remained as its chief concern for a long 
period. However later on, the ambit of history 
has been tremendously widening to embrace 
the multifaceted horizons of human social and 
personal domains. In colonial India, history as 
systematically unearthed knowledge of the past 
had carefully been used by the state as a tool 
to serve the interest of the colonial politics viz. 
legitimising the colonial rule, ethnographically 
documenting the subjected society, generating 
new modalities of knowledge and thereby 
providing ideological justification for 
progressive social engineering . Firmly rooted in 
the post-enlightenment touchstones of historical 
epistemology like causation, chronology and 
narration, colonial notions of history refused to 
recognize the long enduring notions of the past, 
predominantly mythical and eulogistic in their 
style, form and content, embedded in the social 
consciousness of the indigenous society . Thus 
myths,legends, oral traditions, folk songs and 
stories like ballads of various kinds etc. which 
had preserved the indigenous preoccupations 
and indigenous wisdom in a seemingly crude 
and rustic manner so far have been more or less 
neglected in the compiling of history. These 
remnants of the past could yield substantial 
incites into the actual lived experiences of the 
masses at the micro levels belonging to a period 
prior to the dawn of modern social institutional 
apparatus and the associated social imaginations. 

With the advent of local history as a distinct 

H
um

anities

Harikrishnan G., Asst. Professor (History), 
KKTM Govt. College, Pullut.
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field of interest in the historical studies, an 
academic space has been created to integrate 
the local cultural elements and traditions that 
went into the making of popular historical 
consciousness at the local levels to the main 
stream academic history . In the process of this 
integration, standardized historical explanations 
derived at the macro levels may be subjected to 
intense scrutiny in the light of the new incites 
derived from the historical enquiries conducted 
at the local levels. And in fact, there lies the 
importance of local history initiatives . 

To Carol Kammen, an American historian, 
“Local history is, despite its limited geographical 
focus, a broad field of enquiry: it is the political, 
economic and social history of a community, and 
its religious and intellectual history too”. Doing 
local history involve certain methodological and 
perspectival shifts. One cannot approach local 
history with the methodological assumptions 
and perspectival parameters set in by the modern 
nation states and their associated analytical 
categories. The big structural categories like 
‘the Regional’ and ‘the National’ whole and 
their present local administrative modules 
like ‘Villages’, or ‘Taluks’ or ‘Municipalities’ 
may not be the spatial dimension of the local 
historical investigations striving to retrieve 
the long-term social dynamics. For example, 
in the case of colonial Kerala society, the 
administrative institutional changes introduced 
as part of the systematization of colonial political 
arrangements had effaced the hitherto prevailed 
indigenous notions of governance and the socio-
geographical ordering that had evolved for its 
accomplishment. The post-colonial epoch too 
present a continuum in the patterns and process 
of change introduced by colonialism in the 
institutional life. As a result, the indigenous 
local identities like Tara, Kara, Kuti, Dessam, 
Nadu etc. had been vanished under the spell of 
colonial ascendancy . Still they had continued 
to exercise influence over the conscience of the 
masses. Indigenous responses to the colonial 
ways were firmly rooted in these effaced social 
identities. These psychological angst constitute 
an important aspect of the history of the local 

societies encountering modernity. In the absence 
of documentary sources reflecting the mundane 
life experiences of the people, one has to look for 
unconventional materials articulating popular 
preoccupations. Local memories, proverbs, 
customs and beliefs of the people, their social 
perceptions, knowledge forms, all constitute 
interesting facets of local history. 

It is in this conceptual background that, the 
present study Signature of the Local Identity in 
Malayalam Novel: A Study of Kayar has been 
conceived. It attempts to map out the important 
novels that represent fragments of local history 
as story narratives by specially focusing on 
Kayar. 

Historical Background: 
From their very inception during the last 
quarters of the nineteenth century, Malayalam 
novels had shown keen sensitivity in recreating 
their immediate social environs in the body text. 
Therefor, it is only natural that, one can discern 
several manifestations of local identities like 
the socio-geographical particularities, local 
dialect, local level institutional and structural 
peculiarities, mutual socio-economic and 
cultural relations between various local social 
groups, social behaviors including customs, 
manners, belief systems, conceptions of life 
etc. in their narratives. However, it was during 
the post-colonial period that, the trend of 
representing local social history through story 
narratives got itself consolidated. A number 
of authors who had spent their childhood 
during the early decades of twentieth century 
and grown up to witness the socio-political 
transformations had penned to represent the 
historical trajectory of the social change that 
their respective locales had undergone as part of 
the larger transformation of the Malayali society 
to modernity. Reproducing social history 
through story narratives, these writers plotted 
out their theme by assimilating the collective 
memory which they had been passed on to by 
their previous generations and needless to say, 
by deploying their social observational skills. 
Some of them had even tried to make use of 

H
um
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the established methodological conventions 
of the mainstream historical scholarship. 
Thus, produced works like Oru Dessathinde 
Katha (1973), Ayalkkar (1962), Talamurakal 
(1997), Tattakam (1995), Nalukettu (1969), 
Kayar (1978) etc. These were conceived and 
articulated as the saga of the respective author’s 
local terrain. 

Of these, Kayar, the work which forms the basis 
of this study has been designed as a saga of 
Takazhy village (Kara), the writer’s own native 
place. The place forms a part of the Kuttanad 
region that belongs to Alapuzha district. The 
novel sketches the social history of the locale in 
more than thousand pages. The enormity of the 
work compel to restrict the discussions on the 
entire myriad themes and sub-temes. Instead, 
primacy has been attached to focus on and make 
some sense of the specificities of local socio-
cultural identities and their historical dimensions 
as represented in the story narratives. In the light 
of these representations, it attempts to sketch 
out the major points of contradictions with the 
main stream historical explanations. 

Kayar: a Chronicle of the Local Social 
History:
Conceived as a narratology of the social 
history of Kuttanad as a distinct geographical 
region in erstwhile Travancore, Kayar narrates 
the story of the Takazhi village belonging 
to the lower Kuttanad of the present day 
Alapuzha revenue district and its traditions, 
conditions of production and exchange in the 
society, social life and customs of the people 
and the wider process by which the village 
community encountering modernity. To quote 
the author’s own words, “Kayar seeks to tell 
the evolutionary process involved in all the 
aspects of life in a specific region of Travancore 
from a particular historical juncture to the 
times of the land reforms of the 1970.” The 
particular historical juncture being adverted in 
the above mentioned excerpt is the period in 
which land reforms were being introduced In 
Travancore under colonial inducement during 
the second half of the nineteenth century . The 

colonial period witnessed the incorporation of 
multitudes of local societies and their immense 
diversities into a single integrated homogeneity. 
Thenceforth, many regional and local societies 
like the one of Kuttanad which hitherto had an 
isolated existence were incorporated to a supra-
regional or national politico-cultural space. 
Therefor the movements situated at the national/ 
regional terrain began to have their implications 
at the local planes as well. However, there were 
certain specific local influences too which were 
in action to determine the course of the local 
social transformation process. Such forces 
would be the focus of this note. Even though the 
social landscape of Kuttanad in the backdrop 
of the social changes taken place in the wider 
horizons of Travancore and perhaps in India 
at large was the concern of Kayar, to be more 
specific, it was the local history of the Takazhi 
village, the author’s own provenance constitutes 
its actual content. 

The village of Takazhi (at present about 27.8 
kilometers) forms part of Kuttanad, the water 
logged region in the delta formed by Manimala, 
Pampa, Meenachil and Achankovil rivers which 
flow into the Vembanad Kayal. The total area of 
Kuttanad region is estimated to be 337.4 square 
miles . At present this region lies cutting across 
the three districts of Alapuzha, Kottayam and 
Pathanamtitta bounded by the Tannirmukkam 
Bund in the North, the Tottappilli Spillway in the 
South, the Main-Central Road in the East and the 
National Highway in the West. Because of the 
immense fertility of the region, conventionally, 
Kuttanadhas been referred to as the rice bowl of 
erstwhile Travancore, and later that of Kerala. 
Even during the early 19th century, the paddy 
fields of Kuttanad (known as Punja fields) 
had yield 10 to 12 fold .Historically speaking, 
Kuttanad had its own geographical, ecological 
and socio-economic identity that distinguished 
it from other parts of the state. An ecologically 
fragile region, Kuttanadis one of the rarest zones 
of the world where wetland cultivation is being 
practiced under the sea level. There was vary 
little land mass, even the rice fields had been 
largely reclaimed from the backwaters during 
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the 19th century . Climatically, synchronizing 
the two monsoon seasons to which the Malabar 
coast is exposed annually, there would be floods 
in the Kuttanad region. Since for the most part 
of the year the region remained under water, the 
chief means of transport was country canoes. 
People of all age would use small boats for 
commuting.

Production and Exchange: 
The low lying paddy fields of Kuttanad would 
be under water for more than six months in a 
year. During the months of Vrischikam-Dhanu 
(November-December), Following the retreat 
of the North East Monsoon, when the body of 
water submerging the ‘Padasekharams’ recede, 
agricultural operations commence in Kuttanad 
. Laying the embankments or outer bunts 
(Puraveli) surrounding the Padasekharams 
would be the first phase of it. This was done 
in order to prevent the saline water from the 
backwater from entering the field. For this, 
double row of strong stakes measuring about 20 
feets would be fixed firmly in the soil. Towards 
the bottom end, the poles would be separated by 
a distance of 2 or 3 feets and towards the tope, 
this space would be diminished by one third of 
the same . The gap between the two poles would 
be filled by clay, shrubs, twigs straw and reeds 
brought down from the southern Kari lands of 
Purakad region in country canoes . Gathering clay 
meant for the Puraveli from underwater was an 
arduous task for which the Pulayas and Parayas 
were entrusted . Next to this, came the task of 
dewatering the field. Traditionally manually 
turned water wheals called Chakram of different 
spokes (maximum of 32) had been used for this 
purpose . Just like the laying of bunt, this labour 
too is a tedious one involving the hard toile by 
a dedicated work force. The operation of water 
wheals known by ChakramChavittu was carried 
out by the Pulayas and Parayas on a work-shift 
basis. 7.5 Nazhika (3 hours)was the working 
time of a shift. After twilight the first group 
start their work. They leave off when it gets 
7.50 Nazhika late in the night. Then the second 
shift commence and get on with it till about 15 

Nazhika late night hour. The third shift would 
be performed by the first group and fourth the 
second. It was by observing the movements of 
the stars that, the workers understood the time. 
The commencement of each session would be 
accompanied by loud noisy commotion and 
blaring. ChakramChavittuhad to be carried out 
continuously with out a break. In order to reduce 
the tediousness of the task, rhythmic folk songs 
(Chakrapattu) would be sung. Later by the 
beginning of 20th century, mechanical engines 
and later electric motors had began to replace 
the manual work. 

The paddy cultivation of Kuttanad is being 
referred to as Punja cultivation. It has been 
observed that, due to a variety of factors like 
the difficulty involved in reclamation, and the 
want of sufficient labour force for the entire 
paddy field, a sizable portion of the fields had 
been kept as fallow (PazhaNilam). Normally, 
during the 6 months from Vrischikam to 
Edavam, when the fields were above the 
water level, there would be only one crop in 
a year. Seeds of longer maturity of about 4-5 
months like KaruthaChara, ChuvannaChara, 
Myla, KalladaChampavu, Kappa Champavu, 
VarikkoliChampavu, Kunjattikira etc. were 
some of the popular varieties used. 

The laying of bunt and dewatering operations 
took about 30-50 days. They were followed 
by the strengthening of inner bunts 
(Varampukuthal), leveling the field by raking, 
removal of grass and aquatic herbs, and pumping 
in of fresh water into the field upto a level of 20 
centimeters and the sowing of the sprouted seeds 
in the knee deep water. Sowing was followed 
by a variety of agricultural operations like 
dewatering and watering of the field, application 
of plant nutrients, pest controls, weeding out 
and transplantation of seeds, second round of 
manuring and finally, the harvesting operations. 
This farming process was the integral feature 
of the local identity of Kuttanad. Various 
manifestations of these agricultural process 
remain as an overarchic theme dominating the 
cultural geography of the novel Kayar. 
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Mode of exchange prevailed in the pre-modern 
scenario was chiefly non-monitory in nature. 
However, with the expansion of colonial contact, 
commercial transactions too grew in the society. 
There are references in Kayar to families 
prospering through trade with the Arabs and 
Portuguese and they investing these wealth in 
acquiring positions of power and authority. This 
representation may be conveniently located in 
the 16th and 17th century historical context of 
the Purakkad or Chembakasseri principality 
dominating the Taluks of Ambalapuzha and 
Kuttanad. The Chembakasserikingdom has 
been recorded in the historical annals as a 
ruling family who had always kept a strong 
relation with the Portuguese both as allies and 
contenders. Purakkad laying in adjacency with 
the sea coast had played an important part in 
the Dutch commerce as well . However it was 
during the later phase, in 19th century, when 
colonialism got consolidated as a political 
control,trade and commerce had developed 
in Kuttanad on modern lines. The colonial 
repercussions like the commutation of rent from 
kind to cash, creation of alienable individual 
ownership rights over land, removal of all 
impediments relating to the rise of contractual 
relations over land, and the encouragement 
to commercialization of agriculture fostered 
commercial expansion. The commercial 
prospects of the locale could only be conceived 
as the area emerging as the hinter land of such 
modern trading centers as Pala, Alapuzha and 
Chenganassery. References are available in the 
text for the trading venture of carrying paddy 
from Kuttanad to market at Pala. The medium 
of exchange was copper coins and has been 
mentioned that, five copper coins worth 1 Para 
of Paddy in Kuttanad and the same could be sold 
at Pala for 8 coins. Importing coconut from Pala 
to Kuttanad was another commercial activity 
found mentioning. It has been observed that, for 
half a tun of copra, 1500 Pala coconuts would 
suffice, whereas the same would take 2000 
coconuts of the lowlands. Also has been stated 
that, 3 rupees would fetch 100 coconuts at Pala 
and the same would cost 5 rupees at Alapuzha. 

Thus it is to be assumed that, difference in the 
price of agricultural commodities at various 
trading centersnurtured the commercial interests 
of Kuttanad . The journey would be through 
river and the mode of transport was boat. 
Mention has also been made of huge cargo boats 
used for trading purposes. Such boats were 
made of timber brought down from the forests 
of the Eastern Hills laying North of Pala. There 
are also references to buffalo markets thriving 
at Changanassery and Parumala . The farmers 
of Kuttanad procured buffaloes meant for 
plowing mainly from these centers. Retracing 
the roots of the money lenders of Mankombil, 
cloth trading traditions of the region have been 
evoked. A merchant from Madura had come 
to Kuttanad for selling his merchandise and in 
due course got settled in the region . Capital 
drawn from his initial trading profits became the 
foundation upon which his family’s financial 
pre-eminence rests and eventually it emerged 
as the chief agricultural creditors of the region. 
He is associated with the legends relating to the 
Sasta temple at Takazhi . 

Even as the inter-regional economic transactions 
moved on to the phase of monitory exchanges, 
the day-today trades still continued to carry on 
with non-monitory exchanges. Paddy formed 
the chief medium of exchange. All the mundane 
transactions, especially domestic ones were 
conducted with paddy exchanges. References 
are available to the practice of purchasing 
chilly,salt, dried fish and other condiments By 
exchanging paddy From the local groceries . 
It was from the harbour at Purakkad,that fish 
supplies had come to the region. The small 
boatmen carrying sardine, gasping etc.To the 
inland have been mentioned .During the early 
quarter of the 20th century, appeared the tea 
shop adding luster to the commercial sphere of 
the locale .

Despite the survival of small scale trade, till the 
deep penetration of the market economy during 
the 20th century, the dominant, if not the single 
important form of economic activity of the 
locale continued to be agriculture. The wealth 
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was chiefly the produce of the land. Wealth 
derived from toll in the land was held as pristine 
so much so that, the pursuit of trade was looked 
down upon as an inferior profession 

Reflections on Social System: 
The local economy of Kuttanad at the dawn 
of the 20th century was predominantly an 
agricultural one. Towards the end of the 19th 
century, in tandem with the integration of the 
economy of the locale at first with the regional 
economy of Travancore and in due course with 
the global capitalist system, a mercantile interest 
had flourished at the countryside. However 
this commercial development too was heavily 
dependent on the agricultural economy. With 
the deepening of the commercial expansion, 
nature of agriculture underwent transformation. 
Subsistence oriented farming was replaced by 
the market oriented cultivation . 

At the pre-colonial juncture, farming was a 
subsistence activity. The specific geographic 
peculiarities of Kuttanad had conditioned the 
development of a mutually dependent local 
social group in the region. The inordinately 
shorter span of farming season necessitated the 
ready availability of dedicated labour force at 
an easy disposal. If that supply of labour was 
interrupted, it would inevitably have an adverse 
impact upon the entire production process. Thus 
the practical exigency of a smooth conduct of 
agriculture had forced the landed class to treat 
the laboring classes with social sagaciousness. 

However, this characterization would not 
discount the historical reality of caste oppression 
which was so rampant in the feudal social 
scenario. As a symbol of social stratification 
perpetuated through occupational specialization 
ideologically legitimized by the notions of ritual 
purity and pollution, caste exercised powerful 
influence in the social organization of the locale 
. However, notwithstanding the hegemonic 
influence of caste, there were instances of 
transgressing established hierarchies in the 
society and elements of shared spaces among 
various status groups . There were indigenous 

mythologies signifying the importance of 
labouring caste groups in the production 
process. Similarly many mythologies and 
believes relating to evil spirits form part of the 
social imaginations which would sometimes 
curb the unwarranted actions of the aristocracy 
towards the underprivileged in the society. 
These mythologies vary from the stories 
relating to the image of Karumadikuttan to the 
memories relating to the vary reclamation of 
the region by the Pulayas as has been reflected 
in the place names like ‘Ramankari’, ‘Pandan 
Kari’, ‘Chennankari’, ‘Kumarankari’ etc., each 
land have been reclaimed by the person whose 
name has been prefixed with it . 

Keeping up with this tradition, we can situate 
many rebellious elements of the society in 
Kayar. The standard historical interpretations 
like the immobile rigid caste hierarchies of the 
pre-colonial society and the western liberal 
education as the chief agency of transforming 
these structures of oppression and inhuman 
tendancies gets challenged in this narrative. 
There are representations in the text of inherent 
resistive elements embedded in the indigenous 
social consciousness,especially from the lower 
orders of the society, untainted by colonial 
influences. Instances of Paraya and Pulaya 
families enjoying rights over land independently 
of the feudal structure get mention in the 
narrative. It must be noted that, voices of 
resistance to social tyranny blared up first 
from these sections situating outside the feudal 
echelons . The existence of Pulakkad as a distinct 
social space of worship of the Pulayas and their 
adoration of Vedalam, Kodumkali and Maruta 
shows the influence of traditional social registers 
in their conscience. Even though submissive 
to the mainstream pantheons, along with the 
Pulayas, but other populace too have faith in 
the efficaciousness of such pantheons. There 
has been mention of the land conventionally 
held by 170 Pulaya families had been assigned 
to the temple as the land settlement proceeds 
on. A belief has been evoked, like the Brahmin 
wealth the Pulaya property would also birn any 
non-Pulaya hands that touched it, implicitly 
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suggesting that, along with oppression, the pre-
colonial social hierarchy had involved certain 
privileges as well for its adherents. Similarly, 
there are representations of collective believes 
held by the community as a whole about the 
hurts purportedly committed by the souls of 
persons put to death by feudal oppressions. 
These believes had served as a tradition that 
restricts the social severities on the part of the 
powerful ones .

Conclusion: 
The aforementioned fragments of narratives 
from Kayar when juxtaposed with the long 
established folk traditions like the one relating 
to ‘Karumadikuttan’ and the place name 
traditions reflecting the subaltern agency, certain 
observations can be made. Even if placed in a 
subordinate relations of social submission, the 
labour power of the slave castes had exercised 
decisive influence in the traditional production 

processes of Kuttanad. This special agency is 
on a large part facilitated by the geographical 
peculiarity of the region and the resultant socio-
economic uniqueness. Geography, along with 
a more or less non-mechanical technology 
of production had reinforced the mutually 
dependent social relations in the backdrop of a 
subsistence production system. There are many 
mythologies and other folk traditions that reflect 
the independent status enjoyed by the lower 
castes with in the bounds of caste restrictions 
in the society. This independence has been 
considerably eroded with the penetration of 
colonial modernity in the local society. Along 
with the farming traditions, these vitality 
enjoyed by the common populace had formed 
an integral part of the local identity of Kuttanad 
which has to a great measure got reflected in 
Kayar. 
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This paper is an attempt to highlight the 
essential features of chitty companies in 

Kerala in the 19th century. This paper is based 
on two sections. Firstly there is a brief sketch 
of the growth trends of indigenous non-banking 
financial intermediaries mainly chittis. Secondly 
there is an attempt to identify relevant socio–
economic and political factors that contributed 
to the emergence of chittis during the period.

The restructuring of the financial development of 
Cochin especially in Thrissur region is available 
with fragmented data from the Travancore 
Banking Enquiry Committee, Report of the 
Travancore Banking Inquiry Commission, 
All India Rural Credit Survey, Banking and 
Monetary statistics of India, Travancore State 
Manual by T.K.Velupillai and work of M 
A Oommen namely the Rise and Growth of 
Banking in Kerala. 

Before the integration of the Travancore and 
Cochin into single state in 1949, Cochin 
remained as a princely state under the rulers. 
The banking system evolved separately in these 
areas later constituted an integral part of the All 
India banking system. The regional character 
of banking development gave way to national 
character increasingly.

In fact western types of banking institutions 
were introduced into India even in the second 
half of 18th century. Such institutional legacies 
later paved way for the emergence of modern 
Banks.

Kerala’s economic history refers to the fact 
that unlike in some other parts of India Cochin 
was devoid of caste based professional money 
lenders in early times. “There was no indigenous 
commercial caste, which specialised in usury, 

Growth of Financial 
Institutions in 
Kerala with Special 
Reference to the Chitty 
Companies in Thrissur
Rincy T. P., Asst. Professor,
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such as chettiars and Banias operating in other 
parts of the country”. 

In the absence of such class, the money lending 
operations in Travancore and Cochin region 
were carried out by a section of landlords and 
rich peasants (Nagam Aiyah1906).

 Besides these the hundi merchants in Thrissur 
also engaged in money lending activities mainly 
from the beginning of 19th century and could be 
found in all important trading centers in the state 
in the 19th and 20th century.

The earliest and the most popular forms of money 
mobilizing and credit providing enterprise in the 
state was chitty or kuri. It also arose as a result 
of the demand of the villages which had to be 
largely self-supporting. The antiquity of these 
institutions had been referred to by Logan in his 
‘Malabar Manual’

One of the earliest form of chitty was ‘Danya 
chitty’ which later witnessed some changes in 
its pattern due to the monetization of economy. 
As a result money chits replaced the grain chits. 
By 1948-49 the number of chitty functioning 
in Travancore and Cochin was estimated to be 
about 3001.

In the early days chitty emerged on a small scale 
but later they found themselves incapable of 
meeting the large financial needs of the society. 
As a result other forms of financial agencies 
emerged in Thrissur by the end of 19th century. 
Some of the chittis assumed institutional forms 
like joint stock banks TCBEC reference of 
1956. Several banks developed out of chittis 
and the chitty continued as means of deposit 
mobilization. This is evident from the fact that 
166 banks were conducting kuris or chitty in 
Travancore-Cochin during the Thirties 

The growth momentum during the early years 
was very slow when the new companies’ 
regulation of 1917 was passed there were only 
5 banks in Travancore. The first joint stock 
commercial bank in Cochin started in 1914. 
In Cochin, the commercial centers were the 
cradles of earlier banks. A heavy concentration 

of banking institutions could be found in towns 
of Thrissur, Cochin and Ernakulam in Cochin 
State.

Structure and dynamics of informal credit 
market:-

Informal credit markets played a leading role in 
the economy of Thrissur from the 17th century 
onwards. It forms a different economic setup and 
later it proved its capacity to achieve the form 
of commercial banks in the latter half of 19th 
century. The increase in the economic activities 
act as a catalyst to the growth of informal 
credit market in Kerala. Business community 
constitutes a major group of borrower category.

Many economist was of the opinion that 
banking was necessary condition for economic 
development. But Kerala enjoyed different 
type of economic growth with the emergence 
of kuris which provide a unique experience to 
Kerala especially to Thrissur. In Thrissur Syrian 
Christians emerged as an important trading and 
financial class by the beginning of 19th century.

 There exist different opinions regarding the origin 
of Kuris in Thrissur. It was the Syrian Christians 
who migrated from Crangannore and Thiruvalla 
to Trichur (Thrissur) from the beginning of 
Christian era happened to be the beginners of 
kuri and became the prominent centre of Syrian 
Christians P J Thomas viewed that kuris were 
introduced among the Crangannore Christians 
by the Portuguese missionaries who travelled 
between Crnagannore and China. It was from 
there it might have spread to other Christian 
centers It may also be considered that the kuri 
was an indigenous institution which originated 
from several socio economic factors prevailing 
in this area. Kuri is the commonly used term in 
Cochin State and Chitty in Travancore. Available 
evidences shows that it was Parathimoottil 
Koshi who belonged to the Kandathil family in 
maternal line became the first auction foreman 
of the kuri in Travancore in 1792. The number 
of chittis multiplied when it became successful 
especially among the church Congregations. 
Earlier the church members sought to redress 
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their distress in the area of Trichur and its nearby 
villages like Pattikkadu and Palayur. Following 
this several churches started kuris in the later 
period of nineteenth century. They were known 
as pallikuris (church managed kuris) which also 
inspired other independent ventures on Trichur. 
Later this institution assumed the status of joint 
stock banks. This kind of change is evident from 
the reference of Travancore Cochin Banking 
Enquiry Committee, 1956:

Most of the banks in Travancore-Cochin have 
grown out of the womb of chit and kuri funds 
that have been operating in the state since 
ancient times. The subscription paid by the 
members of these funds are analogous to the 
deposits that are kept with the banks and the 
prize amounts distributed resemble the advances 
made by the commercial banking was an easy 
step as the latter conferred certain advantages on 
the person , that is , foreman who conducted the 
business of chitty 

Several banks developed out of these kuris due 
to expansion of trade in Trichur in the latter half 
of eighteenth century and in the beginning of 
nineteenth century. 

The Prominence of Syrian Christians in internal 
trade and chitty was observed by P J Thomas:

The prominence of Syrian Christians in the 
internal trade has continued to our own day. 
From trade, banking is not a far cry. Trade 
needs banking and traders can easily become 
bankers. Kuri is the indigenous form of banking 
in Malabar (Kerala) and kuris have been mostly 
conducted by Christians. Then came the joint 
stock bank with its collection of deposits from 
far and wide. Here the Christians took the lead 
and the great majority of banks in Travancore 
and Cochin owe much to their lead and 
managing efficiency.

Both full time and part time money lenders 
functioned in Thrissur. Some of them had no 
permanent office. They lend out money on 
daily, weekly and monthly basis. Some of 
them use their house or farm as their office. 
These informal credit markets show a dynamic 

character. This was mainly due to their money 
lending activity. Their role was mainly more 
complex and intricate and has relations with 
other sectors in the economy. They may not 
work with the rules and regulations instituted 
by the king. The intermediary role played by the 
chitty companies established the fact that what 
is mobilized through the unaccounted means 
would be lend to the needy borrowers at high 
rate of interest with minimum or no collateral 
requirements.

 These kuri companies had to perform a useful 
economic function in the evolution of financial 
sector in the developing areas especially in 
Thrissur. It has various relations with savings 
communities and borrowers with regard to 
resource mobilization and development of credit. 
Chandavarkar (1965) argued that intermediation 
was generally more important in urban finance. 
Peter (1989) observed that unorganised money 
market had tended to develop and have become 
essential part of the financial intermediation 
process. These markets had no legal standing 
they were not subjected to regulations by the 
government.

Ghate(1986) clarified that informal credit 
markets performed same function of financial 
intermediation as the banks. They stimulated 
saving by offering savers a high return. 
There were evidence that house hold saving 
existed in Thailand (Piahueys), Korea (kye), 
India (chitfunds) and Indonesia (arisans). 
Mobilisation of deposit represents one side 
of the financial intermediation. The other side 
constitute the lending process. It is clear that the 
lending activity depends on the availability of 
financial resources and the deposits. The profits 
of the money lenders or the chit funds form a 
part of their capital.

The chitty companies played a useful 
intermediary role in an economy by channelizing 
credit to the needy borrowers especially to the 
business class in the society. Kerala had a special 
experience in informal credit which was unique 
in several respects. The early chitty companies 
had communal relationship though some of 
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them were popular kuries. The chitty company’s 
activities were concentrated in certain specific 
centers especially in Tiruvalla in Travancore 
and Thrissur in Cochin

The beginning of chitty company in Thrissur 
can be seen at Chaldean Syrian Church in the 
name of Pallikuri. The kuri office functioned 
near the church in the name of KA. SU. VA. 
PA (Chaldean Syrian Vaka Pallikuri). They also 
maintained a shop of utensils which were given 
for rent at times of marriage. 

While Sakthan Thampuran the ruler of Cochi 
bring 52 Christian families to Thrissur for 
trading purposes, there arose the need to start a 
kuri in order to meet their financial crisis. When 
the trade grew much better the need for more 
money also needed. This made the people to seek 
new way attain money to increase trade. In this 
situation like other earlier societies, they started 
the chitty company. As a result an organized form 
of Chitty Company started first in Thrissur. The 
members of the Chaldean Syrian church joined 
together for the same purpose. In between 1830 
and 1835 the chitty company started in the name 
of KA. SU. VA. PA (Chaldean Syrian Kuris). 
The chitty system started under the initiative of 
the church continued for a long period.

Chaldean Syrian church continued for long 
years of service which provided different types 
and amount of kuris. It starts from 5 rupee, 10 
rupee, 50 rupee and hundred rupee kuris. All 
these ‘sala’ (amount of kuri) recorded and kept 
as hand written one .The first trustee of the kuri 
was Pallan Kunjuvareeth .Now this kuri doesn’t 
exist.

Another chitty company was ‘Lourde Palli Kuri’. 
It had a tradition of one hundred and twenty 
years. Other chitty companies are Irijalakkuda 
Cathedral kuri, Thrissur Darmodayam, 
Irinjalakuda Darma poshanam, Kshemavilasam 
Thrissur and Sadusamrakshana Sangam Ollur.

The coins used in the earlier period was Uruppika, 
Ana and Pai .These three types of coins used 
for trading purposes. 12 paisa is equal to one 
uruppika and 192 pai equal to one uruppika. The 

biggest monthly kuri had 111 months and 111 
lots. Each lot had hundred uruppika sala. Only 
10 or 15 members can have the ability to join 
such kuri. Everyone can become the member of 
the kuri because of small denomination. Lourde 
Palli Kuri kept the record and details of all its 
members and their payment. The company 
spent an amount for giving publicity about the 
day in which lot was taken. This was one item 
of expense of the company which was used to 
inform or noticing the instalment to its members 
which was done with the help of drumbeats. As 
per the records the amount paid to the informer 
was zero uruppika, 2 ana and zero pai. The 
practice was known as thamborukotti ariyippu 
(informing through drumbeats). Through this 
it was proclaimed that the lot will take at 10 
pm. This was mainly to invite its members 
and to expose the truthfulness of the kuri. The 
drummer move through the roads of Ariyangadi, 
Nayarangadi and Highroad for announcement. 
There existed three types of monthly kuries 
of 111 instalments. They were 50 uruppika or 
aranarukku, 25 uruppika or kal narukku and 12 
uruppika one ana 1/8 Arakkal narukku. There 
exist different types of narukkus known as 6 
uruppika and 4 anas of Maharani Narukku, 3 
uruppika and 2 anas (1/32 ) of Veesam narukku 
and 1 urpika and 9 anas (1/64 ) of Veesamkal 
narukku. At the end of the 19th century Lourde 
Palli kuri had its own role among the traders in 
Thrissur.

In the 19th century there wasn’t any restriction 
and regulation for controlling the kuris. The 
only thing that needed for the continuation and 
success of the kuri was mutual faith. It was only 
after the successful working of the 40 years of 
Lourde palli kuri, 9 years of Darmodayam kuri 
and Kshemavilasam kuri of 4 years the Cochin 
Kuries Act passed in 1107 ME    

It is revealed that early banking had communal 
relationship. Most of these banks were started 
by Christians and financial acitvities were 
concentrated in specific areas especially in 
Thrissur in Cochin. 

The names of the women subscribers recorded in 
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the Lourde palli kuri from 1903 onwards. They 
belong to different communities and they were 
members of different types of kuri like daily 
kuri, weekly kuri and pooval kuri for getting 
timely help for the marriage of their daughter, 
for the construction of the house etc. In course 
of time this led to transformation of rural areas 
into an urban character. 

There also emerged popular kuris for the benefit 
of the society. The kuri companies provided 
financial help to school for the purchase of 
furniture and other educational facilities. The 
schools at Vainthala, Manaloor, Panamkuttichira 
and Ammadom were provided with such help.

The chitty played a strategic role in mobilising 
finance to channel funds from surplus unit, 
facilitate capital accumulation which accelerate 
the pace of economic development. Kuri 
companies of Thrissur mobilised small savings 
from all sections of the society and provided loan 
to the needy in their necessaries. It was helpful 
for the businessman to increase their trade and 
for the common man to facilitate their daily life. 
Female members also took part in the kuri later 
paved way for the empowerment of the women 
in Thrissur. With the accumulation of wealth 
characteristics of feudal element in Thrissur 
underwent a great transformation. Vegetable 
traders, textile traders’ etc.were provided initial 
financial help from kuri companies.

It is evident that a well-established chitty fund 
system existed in Cochin State at the time of the 
integration of the Travancore and Cochin states. 
The number of chits functioning and its turn 
over declined during the 1930s and 40s due to 
the economic recession prevailed in the state and 
also by the effects caused by the Second World 
War. But after the war the growth rate shows 
an upward trend from 1942-43. The All India 
Rural Credit Survey report of 1958 showed that 
by 1948-49 the number of registered chit funds 
functioning in Travancore and Cochin States 
increased into 3001and for the next three years 
the yearly registrations were in the order of 528, 
1465 and 1742 respectively.

All this provide a framework for exploring 
the link between the trading community and 
the society and the potential for community 
organising to provide an effective economic 
approach to work with newly developed and 
existing trading community.
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Abstract 
India-Vietnam relations have been traditionally 
close. Although formal diplomatic relations was 
started only in 1972, but since then it has shown 
systematic growth in all fields particularly in 
the strategic arena. Moreover Vietnam with 
its long coastline on the South China Sea, its 
mainland South East Asian influence, its vast 
economic potential and a large population is 
geo-strategically important to India. But within 
these bilateral relations still there are some 
strategic options left unused by India. The main 
challenge for India while using this unused 
strategic option is that it will brand as a partner 
in the grant alliance against China. The strategic 
experts are already proposing new power blocks 
to counter the Chinese like the US-Japan-
Australia-India quadrangle. The major problem 
with such groupings especially when linked 
with the US is the danger of becoming militarily 
engaged. India has clearly argued that it is in 

favor of a multipolar world. In short if India has 
to advance economically and geo-strategically 
it must construct multipolarity by engaging 
with multiple poles and should take all steps to 
ensure that there will be no renewed militarism. 
This the crucial challenge for the second Modi 
government.

Introduction   
The end of cold war coincided with a significant 
change in India’s external relationships with 
the rest of the world. The year 1991 witnessed 
not only a new wave of economic reforms and 
liberalization in India but also a systematic shift 
in the overall geo-political and security strategy 
of India. Although South-east Asia has always 
occupied a unique place in India’s external 
relations since ancient times but colonialism 
followed by Cold War, severely hampered these 
links. These links were revived only in the 
early 1990’s driven by economic and political 
exigencies, through what is popularly called 
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the policy of “Look East,”1 primarily aimed at 
promoting India’s economic integration with 
East Asia. It has since gathered enormous 
momentum and evolved into a comprehensive 
approach encompassing economic, political and 
strategic facets.

South East Asia, unlike any other region, had 
enormous cultural, religious and linguistic 
affinities with India that have been forged by 
age-old links (Dixit1998:42-48). The names 
such as ‘Indonesia’ and ‘Indo-China’ for instance 
signify the Indian connection with South East 
Asia since ancient times. Given the geographical 
proximity of the Indian island Andaman and 
Nicobar in the Bay of Bengal to South-east 
Asia than to mainland India and the fact that 
India’s Southern strip is astride of some of the 
most critical sea lanes of communication in the 
Indian Ocean connecting South-East Asia with 
West Asia and Europe and through which nearly 
40% of the worlds trade passes, the South-east 
Asia has always figured prominently in India’s 
external relations. (Naidu2010:285-304).

While colonial rule created a major chasm in 
these relationships, the re-discovery of South-
east Asia proved to be short lived in the post-
colonial era also. The onset of the Cold War and 
a series of other developments contributed their 
share in accentuating the divide that ended only 
in the 1990’s (Ayoob1990:72-74). Consequently, 
the robust re-engagement story is primarily a 
post-cold war development. What began as a 
reaction to concerns about the expansion of the 
Indian Navy in the mid-1980’s2 took a concrete 
shape in the wake of the severe crisis the Indian 
economy faced in the beginning of 1990 ‘s led 
to a fundamental review of the entire gamut 
of foreign and economic relations. A major 
initiative that had come about is the so called 
‘Look East Policy’ (Reddy2010:437-39) 

From Look East to Act East 
The ‘Look East Policy’ primarily aimed at 
promoting India’s economic integration with 
East Asia. The first phase of India’s Look 
East Policy was ASEAN centered and focused 

primarily on trade and investment linkages 
(Jaffrelot2003:35-38).As a result India became 
a sectoral dialogue partner with ASEAN in 1992 
and a full dialogue partner in 1995. India was 
invited to the ASEAN Regional Forum (ARF) 
meeting for the first time in 1999, three years 
after its founding. But on the economic front the 
initial enthusiasm was dampened when Indian 
reforms failed to match ASEAN’s expectations. 
But the East Asian financial crisis in the late 
1990’s and the consequent rise of China as a 
critical economic player in the region altered 
the situation altogether. Moreover the high 
growth rate of Indian economy (averaging about 
7.5% since the early 2000’s) and the wariness 
of ASEAN about excessively depending on 
the Chinese market, once again breathed a new 
life in the Indo-Southeast Asian relations. This 
marked the beginning of a new era of regional 
cooperation that turned out to be qualitatively 
different. For the first time, one could see 
New Delhi embarked on a very proactive role, 
pushing ahead full throttle on all fronts-political, 
economic and strategic. (Devare2006:241-244)

The second phase of India’s ‘Look East Policy’ 
was heralded in 2003, by then Foreign Minister 
Jaswant Sinha3 by saying that‘’the	first	phase	of	
India’s Look East Policy was ASEAN centered 
and focused primarily on trade and investment 
linkages. The new phase of this policy is 
characterized	 by	 an	 expanded	 definition	 of	
‘East’ extending from Australia to East Asia, 
with ASEAN as its aim. The new phase also 
marks a shift from trade to wider economic and 
security issues including joint efforts to protect 
the sea lanes and the coordinated counter –
terrorism activities. On the economic side, 
phase II is characterized by an arrangement 
for FTA and establishing institutional economic 
linkage between the countries of the region 
and India’’. A lot of reasons are there for the 
development and evolution of the second phase 
of India’s ‘Look East Policy’. As noted by 
Kuppuswami, the Indian policy makers felt the 
need to pay more attention to the dynamic Asia-
Pacific region as this region presented a lot of 
potential to the development and advancement 
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of India’s economic and strategic intents. 

(Kuppuswamy2010:10-12). According to C. 
Raj Mohan, the broader agenda in phase two 
involves security cooperation, including joint 
operations to protect the sea lanes and pooling 
resources in the war against terrorism. The 
military contacts and joint exercise that India 
launched with ASEAN states on a low key basis 
in the early 1990’s are now expanding into full 
fledged defense cooperation. Moreover India’s 
defense contacts have now widened to include 
Japan, South Korea and China. Never before has 
India engaged in such a multi-directional defense 
diplomacy in Asia than this (Shashank2013:98).

In short, India’s defense and security 
cooperation with the countries of ASEAN and 
East Asia have been strengthened under ‘Look 
East Policy’. But still now China is much ahead 
of us in its involvement in the region.4 China is 
now ASEAN’s biggest trading partner and its 
economic ties with Japan and South Korea are 
incomparable with that of India(Muni2011:121). 
Moreover the current challenge in India’s 
‘Look East Policy’ arises from the fact of 
disturbed regional strategic balance in East 
Asia due to China’s rise and the constraints on 
United States in playing its traditional role of 
ensuring stability.5 The revival of tensions in 
the South China Sea over territorial disputes 
between Japan and China in the East China 
Sea and the North Korean offensive against the 
South Korea are all indications of a disturbed 
regional strategic balance of power in East Asia. 
Moreover the growing Chinese assertiveness 
over territorial issues in the region provides 
India an amble opportunity to expand its 
influence by deepening relations with countries 
along the Chinese periphery. In this context 
Modi government’s ‘Act East Policy’ and the 
need of growing strategic and political relations 
with Vietnam assumes greater significance.

Geo-Political Importance of Vietnam
Vietnam’s geo-political significance will rise 
over the coming years as the US now considering 
it as a potential ally to counterbalance China. 
Although Vietnam and China are both nominally 

communist one-party states there is a degree of 
tension between them over the ownership of 
the South China Sea and Hanoi does not wish 
to see Vietnam fall under the Chinese sphere 
of influence. Furthermore Vietnam was the last 
sovereign state to be attacked by China when 
the two sides fought a border war in 1979. 
Moreover Vietnam in recent years has been 
strengthening ties with US, India and Japan 
as a means of offsetting Chinese influence in 
the region (Thaycer2012:103-108). Following 
are the important geo-political significance of 
Vietnam.

(i). Long Coastline on the South China Sea: - 
Vietnam has a long coastline spanning almost 
all of the Western Stretch of the disputed South 
China Sea. China regards most of the sea as 
its own and has become more assertive in its 
claims since 2010 whereas Vietnam, Philippines 
and several other states in the region claims 
the sea in part. The importance of the South 
China Sea stems from the fact that it is a major 
shipping route, the significant oil and gas 
reserves there and its considerable fish supplies. 
South China Sea is also important to India as 
India’s sea-bound trade that passes through 
Indian Ocean constitutes 92-95 % of its total 
trade and nearly 25% (and growing) of this sea-
bound trade passes through the South China 
Sea (Mishra2014:308-319). Moreover India 
like China is also an energy deficit country and 
South China Sea with its significant oil and gas 
reserves now figure prominently in India’s geo-
political calculations and also Vietnam which 
shares a long coastline in the South China Sea.

(ii). Mainland	 South	 East	 Asian	 Influence: - 
Vietnam has a strong influence over almost all 
mainland South East Asian countries. It has a 
high degree of political and economic influence 
in Laos, where it competes with China and 
also in Thailand due to loyalty and business 
opportunities. Although Vietnam’s influence 
in Cambodia is less clear cut but with Vietnam 
generally now warming to the US, it is more 
evident that most of the mainland South East 
Asian countries are seeking to counterbalance 
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Chinese influence in the Asia-pacific region 

(Sakhuja2011:22-25). This scenario provides 
enough opportunity for India to engage actively 
with the countries of the region and Vietnam 
will act as the first step in its ‘Act East Policy’.6

(iii). Vast economic potential and large 
population: - Vietnam’s geopolitical importance 
has also been boosted by its rapid economic 
growth especially over the past decade which 
has made the country a major emerging market 
and an attractive investment destination. In 
fact some Japanese, South Korean and Western 
multinationals are now favoring Vietnam as 
an alternative to China.7 Moreover Vietnam’s 
economic prospects are augmented by its large 
and youthful population and as Vietnam’s 
economy and youthful population are growing, 
the country now has the potential to emerge as 
a middle ranked power in its own right, making 
it all the more attractive as a partner to countries 
seeking influence in South East Asia particularly 
India (Vinh 2012:333).

India-Vietnam Bilateral Relations
India- Vietnam bilateral relations have been 
exceptionally friendly and cordial and it has 
its historical roots in the common struggle for 
liberation from the foreign rule and the national 
struggle for independence. The Indian leader 
Jawaharlal Nehru and Vietnamese leader Ho 
Chi-Minh first came in to contact with each 
other way back in 1927 when both of them 
were struggling for the independence of their 
respective countries respectively from British 
and French colonial masters. Nehru visited 
Vietnam in 1954 to congratulate the Vietnamese 
leaders and people for their victory against 
the French and following the 1954 visit, India 
joined the ‘International Supervisory and 
Control commission for Peace in Indo-China’ 
region and earned considerable goodwill of the 
countries like Vietnam, Laos and Cambodia 
(Yahya 2003:79-103). In 1958 the Vietnamese 
leader Ho Chi-Minh visited India and the full 
diplomatic relations between India and Vietnam 
were established officially in January 1972.

Soon after its war against the US in 1975, 
Vietnam sought India’s help in the reconstruction 
of its war-torn economy. An Indian military 
delegation visited Vietnam to assess the ways in 
which India could help. In the following years 
Indo-Vietnamese relations witnessed moves 
towards greater strategic understanding and 
cooperation.8 In February 1979 the then Foreign 
Minister of India, Atal Bihari Vajpayee cut 
short his Chinese visit as a reaction against the 
Chinese ‘punitive’ action against the Vietnam. 
Although the Janata government under Morarji 
Desai hesitated in recognising the Vietnamese-
installed Heng Samrin government in Cambodia 
but with the return of the Congress government 
under the leadership of Indira Gandhi in January 
1980, India extended her recognition to Samrin 
governmemt in July 1980 (Kapila 2001:222). 
This was done much to the displeasure of 
not only China and US but also at the cost of 
India’s participation in ASEAN as a dialogue 
partner9as ASEAN was strongly opposed to the 
Vietnamese intervention in Cambodia in 1978-
79. In 1985 and 1988, the then Prime Minister 
of India, Rajiv Gandhi visited Vietnam twice to 
strengthen the relations and in January 1989, 
the then General Secretary of the Vietnamese 
Communist Party, Nguyen Van Linh was 
invited as a chief guest of India’s Republic Day 
Celebration (Storey and Thayer 2001:123-25). 

The strategic dimensions of Indo-Vietnamese 
relations initiated during the 1980’s started 
unfolding in the form of a structured and 
institutional arrangements during the 1990’s. 
‘A Memorandum of Understanding on Defense 
Cooperation’ was signed between the two 
countries in September 1994 under which, India 
not only offered training slots to Vietnamese 
defense personnel but also agreed to service 
their MIG-21 fighter aircrafts. India once again 
made a serious attempt to activate defense 
cooperation with Vietnam in 2000, when the then 
Defense Minister of India, George Fernandez 
visited Vietnam and signed a ‘Comprehensive 
Agreement for Defense Cooperation’. There 
was also a long pending Vietnamese demand for 
cooperation in the field of nuclear energy. The 
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first bilateral agreement on the peaceful uses of 
nuclear energy was signed in 1986 and ratified 
in 1987 (Chakra borty 2008:47). It was taken 
forwarded by India in 1999 and expanded in the 
years of 2000 and 2001, when India’s Department 
of Atomic Energy and Vietnamese Ministry of 
Science, Technology and Environment signed 
a Memorandum of Understanding in Hanoi 
in 2001.10 This involved setting up a research 
reactor in Vietnam and training of Vietnamese 
scientists. 

Two landmark developments in 2003 and 2007 
further uplifted the strategic profile of Indo-
Vietnam relations.11 In May 2003 during the visit 
of Nong Due Manh, the General Secretary of the 
Communist Party of Vietnam to India, the two 
countries signed a Joint Declaration known as 
“Framework of Comprehensive Cooperation”. 
In July 2007 the two countries issued yet another 
Joint Declaration on strategic partnership 
between them. Under this Declaration a 
regular ‘Strategic Dialogue’ was established 
between the two countries and strengthening 
bilateral cooperation in the areas of defense 
supplies, joint projects, training cooperation 
and intelligence exchanges was also promised 
(ibid: 121-24). Two countries also agreed to 
work closely in the areas of ensuring security 
of the sea lanes (including combating piracy), 
conducting search and rescue operations as well 
as in combating terrorism.

Vietnam is also part of the Indian initiative 
known as ‘MILAN’, which is a multinational 
maritime exercise involving the navies of 
as many as 15 countries. Vietnam was also 
expressed its willingness to purchase Indo-
Russian jointly manufactured ‘BrahMos’ 
supersonic cruise missile for which negotiations 
are still going on12. Moreover within the 
framework of joint declarations, the frequency 
and significance of high level political and 
defense exchanges between the two countries 
have also increased rapidly. The Indian President 
and Prime Minister visited Vietnam in 2008 and 
2010 respectively. Pranab Mukharjee himself as 
then Finance Minister visited Vietnam in 2011 

and Indian Vice President visited Vietnam in 
2013. From the Vietnamese side the National 
assembly Chairman came in 2010, the President 
in 2011, the Prime Minister in 2012 and ruling 
Communist Party’s General Secretary in 2013.

Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung 
visited India in the last week of October 2014. 
His visit came within weeks of Indian President, 
Pranab Mukharjee’s visit to Hanoi and before 
the Indian President’s visit, External Affairs 
Minister Sushama Swaraj also visited Hanoi. 
During the Vietnamese Prime Minister’s 
visit to New Delhi it was announced that 
India would provide four patrol boats for the 
Vietnamese Navy and train 500 Vietnamese 
sailors ‘in comprehensive underwater combat 
warfare’.13. Addressing the media along with 
his Vietnamese counterpart, Prime Minister 
Narendra Modi announced that India’s defense 
cooperation with Vietnam is among our most 
important priority. He also told the media that 
his government would quickly operationalise 
the $100 million credits that India had offered 
to Vietnam and help the country to acquire new 
naval vessels and other military equipments. 
Moreover in a joint statement the two sides 
called for a peaceful resolution of the maritime 
disputes in the South China Sea region. Both 
sides also agreed that freedom of navigation 
and overflights in the East Sea/South China Sea 
should not be impeded and called on the parties 
concerned to exercise restraint.14

 India’s Prime Minister Narendra Modi also 
visited Vietnam on September 2-3, 2016. It was 
the first visit by an Indian Prime Minister after 
15 years. His visit marked the 10th anniversary of 
strategic partnership between India and Vietnam 
and the 45th anniversary of the establishment of 
diplomatic relations between them. During his 
visit Narendra Modi signed 12 agreements with 
his Vietnamese counterpart and which promised 
to further cement the alliance between Vietnam 
and India. It was also decided to upgrade the 
bilateral ties from “strategic partnership” to 
“comprehensive strategic partnership”.15 With 
regard to the above decision Prime Minister 
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Modi opinied that the above decision “captures 
the intent and path of our future cooperation, it 
will also provide a new direction, momentum 
and substance to our bilateral cooperation”.16 
Modi also extended an additional line of credit 
of US$500 million to Vietnam to further bolster 
defense ties. Discussions relating to the export 
of sophisticated ‘Brahmos’ supersonic cruise 
missiles and ‘Varunastra’ the new indigenously 
built anti- submarine torpedoe of India to 
Vietnam are also at an advanced stage now. 
Recently the President of India Sri Ram Nath 
Kovind made an official State visit to Vietnam 
on 18-20 November 2018.The Vice President 
of India Sri Venkaiah Naidu visited Vietnam on 
9-12 May 2019 and former foreign Minister of 
India Smt.Sushama Swaraj made her visit on 
26-28 August 2018.From the Vietnamese side 
Vice-President Dang Thi Ngoc Thinh made his 
official visit to India on 11-13 February 2018 
and Vietnamese President Mr Tran Dai Quang 
on 02-04 March 2018.The Prime Minister of 
Vietnam Mr Nquyen Xuan Phuc also visited 
India on 24-26 January 2018.

Between India and Vietnam there are several 
bilateral mechanisms working now at different 
levels. The Joint Commission meeting at the 
foreign minister’s level and the foreign office 
consultations and strategic dialogue at secretary- 
level provide the broad framework for bilateral 
consultations encompassing all areas of mutual 
interest. The sixth joint commission meeting was 
held at Hanoi in August 2018.The tenth foreign 
office consultations and the seventh strategic 
dialogue were held in New Delhi in April 2018.
The next round of foreign office consultations 
and the strategic dialogue are being scheduled 
in Hanoi in 2020.

Limitations in the Bilateral Relations
With regard to Vietnam, India has enormous 
opportunities and potential to develop a 
comprehensive political, economic and strategic 
relationships. But the relation still faces some 
lacunas and following are the important 
limitations in the contemporary India-Vietnam 
relations.

Firstly, India’s arms transfers to Vietnam are 
almost negligible. Supply of spare parts for 
Vietnam’s ageing arms and vessels dominates 
India’s arms trade with Vietnam now. The 
focus should shift towards offering new and 
hi-tech arms and ammunitions to Vietnam. 
Defense analysts blamed India’s reticence 
and hesitancy in fulfilling its assurance to 
Vietnam in providing military hardware. 
Similarly India’s nuclear engagement with 
Vietnam was also limited. New Delhi has the 
potential to assist Vietnam in trading skilled 
human resources and other assistance possible 
under the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) (Sakhuja 2011:12-14). Recently there 
have been reports about India’s keenness in 
selling its ‘BrahMos’ supersonic cruise missile 
to Vietnam (Kumaraswami 2011:142-144). 
A joint venture between Russia and India, the 
‘BrahMos’ missile would improve Vietnam’s 
military preparedness and provide it with the 
option of keeping the Chinese navy on the 
defensive in the South China Sea. But only time 
will tell if New Delhi would follow up on its 
promise to Vietnam or give up the option due 
to fears of antagonizing China. In short, India 
is handicapped by its excessive caution in 
boldly exercising its strategic option coupled 
with its highly complex and uncoordinated 
procedures required to export military goods. It 
is these inconsistencies from the Indian side that 
impede strengthening bond with Vietnam (Bedi 
2011:245).

India-Vietnam strategic cooperation and India’s 
strategic activities in the South China Sea and its 
growing relations with ASEAN countries will 
force China to assuage its activities in the Indian 
Ocean region and in the Pak Occupied Kashmir. 
Such a deterring step in the South China Sea 
bears the potential of acting as India’s bargaining 
chip during negotiations on the territorial dispute 
with China also. But it requires ‘iron will’ from 
the Indian side and the crucial question is 
whether the Modi government could embark 
on such a strong policy. Moreover as noted 
by Dr. Bharat Karnad, India should persuade 
Hanoi to provide the ‘Cam Ranh Bay’17 as a 

H
um

anities



27KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

basing option, to match Chinese naval presence 
in Gwadar (Karnad 2005:262-66). Interestingly 
he also described the Pakistan as the ‘Chinese 
Cat’s Paw’ and stated that ‘the cat can be more 
effectively dealt with by enabling Vietnam, 
a smaller but spirited tom cat, to rise military 
as a consequential State in China’s immediate 
neighborhood’ (ibid).

In addition to this, a strong tie with Vietnam 
provides India the option of ‘counter 
encirclement’ of China’s ‘string of pearls’ 
strategy (Li 2011:322-27) Moreover the 
relation with Vietnam should not be viewed in 
isolation and apart from Vietnam, India must 
evolve elaborate strategic plan of forming 
friendly relations with all South East Asian 
countries. Increased contact and military to 
military cooperation with countries like Japan, 
Australia, Philippines, Myanmar and Mongolia 
must be an another indicator of this strategy 
of ‘counter encirclement’ (ibid). Conversely 
it may not be seen as a ‘tit-for-tat’ policy in 
the face of heightened up Chinese activities 
in India’s immediate neighborhood, both on 
the land and sea, but as China’s rapid military 
modernization and growing assertiveness 
pose a direct challenge to India; such a policy 
may seem justified. India’s burgeoning energy 
demands also calls for an effective investment 
in the energy rich regions of South East Asia. 

 Also, India can no longer ignore China’s 
relentless pursuits to establish its foothold in 
the Indian Ocean region and it’s “One Belt 
One Road Policy” which is a major security 
challenge for India now. With Pakistan’s 
cooperation China has recently undertaken 
a port construction project in Maldives, an 
island nation to the immediate South-West of 
the Indian mainland (Shahzad 2012:19-28) and 
now with berthing facilities in Humbantota, 
Maldives and Gwadar, the Chinese navy aspires 
to increase its presence in India’s backwaters 
to secure its supplies of energy resources from 
the Middle Eastern countries. Therefore, India’s 
presence in the South China Sea, would add to 
China’s vulnerabilities of keeping its SLOCs 

more secure (Mohan 2011:78-88). 

On the economic front, Indo-Vietnam bilateral 
economic ties reveal the fact that both have 
enormous opportunities to benefit from the 
complementary nature of its economies. For 
example India’s expertise and capital can 
be highly useful for Vietnam in fields like 
petrochemical, pharmaceuticals, information 
technology, financial services, and railways and 
so on. However some problems still exist on the 
road to enhance bilateral trade relations like the 
clash of interest between India and Vietnam over 
the issue of coffee and tea in the ongoing Free 
Trade Agreement negotiations between India 
and ASEAN (Farthapratin and Mitali 2009:122-
45). Moreover the potential of tourism as an 
area of bilateral economic cooperation has also 
not been realized fully so far and Vietnam as a 
leading producer of oil and gas has a vital place 
in India’s quest to diversify its energy supply 
sources also.

Human resources development is another 
potential area of contemporary Indo – Vietnam 
cooperation. Vietnam needs technological 
assistance for its socio-economic development 
and therefore India is an appropriate partner 
for Vietnam in this regard (Vinh 2012:188-
192). Both countries can work together in 
the key areas of science and technology, 
education and cultural exchanges etc. In the 
field of science and technology cooperation, 
the areas of biotechnology, health care, IT 
and electronics, super-computing, nuclear 
energy, remote sensing, nontraditional energy 
etc are the potential areas (ibid). In the area 
of education, Indian government must provide 
more scholarships every year to Vietnamese 
students and researchers for studying in Indian 
educational institutions. Indian government also 
has the potential to train Vietnamese in the areas 
of English language teaching, IT and IT enabled 
services.

Conclusion 

India-Vietnam partnership is now undeniably 
one of the most robust strategic partnerships 
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and the overall state of Indo –Vietnam relations 
is growing. The Vietnam’s request to purchase 
‘BrahMos’ missile and offering seven oil 
blocks to India indicate that Vietnam now 
sees India as a reliable strategic partner in the 
world of uncertainties. A methodological and 
pragmatic study of Indo- Vietnam relations 
confirms that convergent security and economic 
interests persuade both partners to work closely. 
Moreover India’s close relation with Vietnam 
would help India to be a predominant benign 
power in the East Asian region. Strong India-
Vietnam ties also pave the path for India to play 
a much greater role in shaping the East Asian 
security architecture. Moreover a 2+2 dialogue, 
similar to the India –Russia and India-Japan 
dialogue, with Vietnam will certainly bring 
the relationship to new heights. Though there 
exists an annual security dialogue at defense 
secretary level between India and Vietnam, but 
now there is an urgent need to upgrade it to the 
level of top leadership. Endeavour’s to enhance 
people –to-people contacts are also needed and 
this is important in the light of the fact that both 
countries share similar cultural roots. Moreover 
initiatives in terms of visas, direct flights and 
education will pay way for greater engagement.

But the crucial challenge for the Modi 
government now is that, on the one hand it 
needs to implement its agenda of growing 
economic, political and strategic linkages with 
key countries in the South- East Asian region 
and on the other hand it has to shed any image 
of a grand alliance against China. The strategic 
experts are already proposing new power blocks 
to counter the Chinese like the US-Japan-
Australia-India quadrangle. The major problem 
with such groupings especially when linked 
with the US is the danger of becoming militarily 
engaged. India has clearly argued that it is in 
favor of a multipolar world. In short, if India has 
to advance economically and geo-strategically, 
it must construct the multipolarity by engaging 
with multiple poles and should take all steps to 
ensure that there is no renewed militarism. This 
is the crucial challenge for the second Modi 
government.

End Notes
1. The Ministry of External Affairs started using 
the expression Look East as India’s official 
policy only from 1995 in its annual reports.

2. The expansion of the Indian Navy in the 
1980’s with Soviet help and the reactions that it 
elicited, especially from South East Asia, have 
been dealt with detail in G.V.C Naidu’s book 
“The Indian Navy and South East Asia.

3 Jaswant Sinha’s speech at Harward University 
Cambridge on 29 September 2003, at http//- 
www.meain-di.nic.in. Viewed on 2 November 
2014.

4. China is one of the largest bilateral aid donors 
in South East Asia, particularly in mainland 
South East Asian countries. But the Chinese 
aid to Vietnam has been limited. Moreover the 
relations between ASEAN and India had been 
strained for long due to ASEAN’s concerns over 
external security.

5. Institute of Peace and Conflict Studies, “ 
India’s Look East Policy: A Critical Assessment, 
Interview with Amb. Rajiv Sikri”, South East 
Asia Research Programme, http:// www. Ipcs.
org/pdf-file/issu/SR85-SEARP/interview-sikri/.
pdf( viewed on 8 November 2018)

6 .Vietnam among the pillars of India’s “Look 
East “ policy, Vietnam Plus, November 16, 2013, 
at http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-

Among-p i l l a r s -o f - Ind i a ’s -Look -Eas t -
policy/201311/41994-vnplus (viewed on 20 
November 2018)

 7. Vietnam has many inherently favourable 
attributes for economic growth and increased 
foreign investment, namely a large youthful 
population where 27 percent of the country 
is under the age of 15; a literacy rate of 90 
percent; and wages are even lower than those 
in China. See http://commerce can.ic.gc.ca/
scdt/bizmap/interface 2.nsf/v Download/CCG-
6019/$file/x-6178501.Doc/(viewed on 18 
November 2018)

8. Vietnams Prime Minister Pham Van Dong 
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signed an agreement to this effect with India 
during his official visit in 1978

9. The Dialogue Partner Status was granted 
by ASEAN to India in May 1980, but India’s 
recognition of the Heng Sumarin government 
disrupted this as ASEAN was intensively 
opposed to Vietnam’s military intervention in 
Cambodia which helped install the Samarin 
regime there in January 1979

10. On Nuclear Cooperation see, Annual 
Report 1999-2000; and 2000-2001; Ministry 
of External Affairs, Government of India, New 
Delhi, pp.23 and 25-26 respectively

11. Text of the Joint Declaration, http://english.
vietnam net.vn/politics/2007/07/715169/- ( 
viewed on 28 August, 2018)

12. The talk about India selling the anti-ship 
supersonic cruise missile ‘Brahmos’ to Vietnam 
once again surfaced during Nguyen Tang Dung’s 
visit to India in October 2014.Vietnam has been 
openly asking for weapons to strengthen its 
naval capabilities. The Russians, who had big 
hand in producing the potent missile, may now 
be amenable to the sale despite the knowledge 
that Beijing, once again a close ally, will not be 
happy. The Brahmos missiles may soon figure 
in India’s defense- related exports to Vietnam. 
Such a sale, however, may have repercussions 
for Sino- Indian relations. The Indian side is 
aware of this and this could be the reasons why 
New Delhi is taking its time

13. John Cherian,‘’Strategic entente’’, Frontline 
(Chennai) 28 November 2014.

14. “India- Vietnam Relations”, statement by 
the Indian Ministry of External affairs, New 
Delhi, December 2014.

15.http://www.newslaundry.com/2016/09/06 
heres-why-modi-visited-vietnam-before- 
the-g20- summit.( viewed on 12 November 
2018 )

16. ibid

17. It was announced by the Vietnamese foreign 
ministry in 2001 that Hanoi’s policy was’ not 

to sign an agreement with any country to use 
‘Cam Ranh Bay’ for military purposes. Instead 
the government would exploit the potential 
and advantages of Cam Ranh Bay to serve 
its national socio- economic development 
objectives. For details see Ian Storey and Carlyle 
Thayer, ‘Cam Ranh Bay: Past Imperfect, Future 
conditional’, Contemporary Southeast Asia 
23(3),2001, p.452 and ‘Scramble for Cam Ranh 
Bay as Russia prepares to withdraw’, Jane’s 
Intelligence Review, December 2001, pp.34-37.
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വ്വോയ വിപ്ലവത്ിലൂന്ിയ വികേനത്ിനറെ 
ഭാഗമായി പ്രകൃതിയനട മമല മനുഷ്നറെ 
കടന്നുകയ്വു്രം അതിനറെ ഫലമായി പാരിസ്ിതിക 
േന്തുലിതാവസ്യനട തകര്ചയ്രം േ്രംജാതമായി. 
മനുഷ്ന പ്രകൃതിനയയ്രം അതിനല വിഭവങ്ങനളയ്രം 
അമിതമായി ചൂഷണ്രം നെയ്യുന്നുനവന്നു്രം ഭൂമിയിനല 
കാലാവസ്തനന് അപകടകരമാ്രംവിധ്രം 
മാറിനക്കാണ്ിരിക്കുന്നുനവന്നുമുള്ള അവമബാധ്രം 
േമൂഹത്ിനുണ്ായി. അമതാനടാ്പെ്രം മകവല 
മനുഷ്നില നിന്ട് ോമൂഹികമനുഷ്നിമലക്കുള്ള 
പരിവര്ത്ന്രം പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്ക്കുമമല മനുഷ്ന 
നടത്ിയ അധ്വാനഫലമായണ്ായതാണട് എന് 
തിരിചറിവു്രം ഈ പാരിസ്ിതികമബാധത്ിനറെ 
അനുബന്ധമായിരുന്നു. ഈ പശ്ാത്ലത്ിലാണട് 
മലാകനമമ്പാടുമുള്ള എഴുത്കാരു്രം പ്രകൃതി 
മനേഹികള്രം എഴുത്ിലൂനടയ്രം വ്ത്സ്ത 
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂനടയ്രം പാരിസ്ിതികാവമബാധ്രം 
വളര്ത്ിനയടുക്കാന ശ്മിചതു്രം ോഹിത്ത്ില 
പാരിസ്ിതികപ്രശ്നങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കന്പെട്ടു 
തുടങ്ങിയതു്രം. എഴുത്ിനറെ വിഷയമായ്രം 
പശ്ാത്ലമായ്രം േൗന്ര്ാത്മക ഘടകമായ്രം 
പരിസ്ിതിയനട ോന്ിധ്്രം കടന്നു വന്നു. 
എഴുത്ട് ഒരു മോമദേശ് പ്രവര്ത്നമാനണന് 
മബാധവു്രം ശക്തമായി. ഇരുപതാ്രം ശതകത്ിനറെ 
പകുതിക്കു മശഷ്രം മകരളത്ിലു്രം വളര്ന്നു 
വന് നാഗരികത, യന്തവതട്കരണ്രം എന്ിവ 
ോഹിത്ത്ില പരിസ്ിതികപ്രശ്നങ്ങനള 
പ്രതിഫലി്പെിച്ചു. തുടര്ന്ട് ോഹിത്ത്ിനല 
പാരിസ്ിതികോന്ിധ്നത് തിരിചറിയാനു്രം 
അവയ്കട് ലേദ്ാ്ിക അടിത്റയണ്ാക്കാനു്രം 
നടത്ിയശ്മമാണട് പാരിസ്ിതികേൗന്ര് 
ശാസ്തത്ിനറെ പിറവിക്കു കാരണമായതട്. ഭാരതനീയ 
േൗന്ര്ശാസ്തത്ില പ്രത്ക്ഷമായ്രം പമരാക്ഷമായ്രം 
പാരിസ്ിതികദര്ശനത്ിനറെ ോന്ിധ്മുണ്ട്. 

േ്രംസ്കൃത കാവ്ശാസ്തത്ിനല രേമുള്്പെനടയള്ള 
പഠനപദ്തികള്രം ദ്ാവിഡ േൗന്ര്ശാസ്തത്ിനല 
തിണേങ്കല്പെവു്രം ഇതിനു നതളിവാണട്. 
ഒ്പെ്രംതനന് പരിസ്ിതി േൗന്ര് ശാസ്തപരമായ 
പാശ്ാത്െി്കളനട േ്വാധനീനവു്രം മലയാളത്ില 
പരിസ്ിതിേൗന്ര് ശാസ്തവു്രം അതിനറെ 
അടിസ്ാനത്ിലുള്ള വിമര്ശനവു്രം രൂപന്പെടാന 
ോഹെര്്രം സൃഷ്ിച്ചു. ഈ രണ്ട് ധാരകള്രം മലയാള 
വിമര്ശനഭാവുകത്വനത് പ്രബലമാക്കി. ആധുനിക 
മലയാള ോഹിത്വിമര്ശനര്രംഗനത് പ്രമുഖ 
ോന്ിധ്മായ വി. രാജകൃഷ്ണനറെ നിരൂപണങ്ങളിനല 
പാരിസ്ിതിക നിലപാടുകളാണട് ഇവിനട പഠന 
വിമധയമാകുന്തട്.

1. വിഷെന്യെ
പുതിയ വിമര്ശന്രം : േമേ്കള് േമനീപനങ്ങള്, 
കന്ിമണ്ിനറെ കാമ്പെനി എന്നീ മലഖനങ്ങളില 
എേട്. നക. നപാന്ക്കാട്ിനറെ 'വിഷകന്ക' 
എന് മനാവലാണട് പഠനവിമധയമാകുന്തട്. 
വയനാട്ില കുടിമയറിയ തിരുവിതാ്രംകൂറുകാരുനട 
കഷ്്പൊടുകള്രം അതിനറെ തനീവ്രതയമാണട് എേട്. 
നക. നപാന്ക്കാട്ിനട് വിഷകന്ക എഴുതുന്തിനുള്ള 
മപ്രരണയായതട്. മനുഷ്നറെ ജനീവനവഴിയില 'കാടട് ' 
ഒരത്ാണിയ്രം 'അധ്വാന്രം' ജനീവിതനത് മുമന്ാട്ടു 
െലി്പെിക്കാനുള്ള ഉപാധിയ്രം ആയി മാറുന്ിടത്ട് 
കാടട് അതിജനീവനത്ിനുള്ള േര്ഗാത്മകമായ 
ഇടമാണട്. ഒരു ദിവേ്രം നകാമണ്ാ ഒരാഴ്ച നകാമണ്ാ 
മനുഷ്നട് കാടട് ഉപജനീവന മാര്ഗമാകണനമന്ില്ല. 
ഇവിനട മനുഷ്ശരനീര്രം ഉപകരണ'വു്രം മനസ്ട് 
'ഇച്ഛയമാണട്. അതിജനീവനത്ിനറെയ്രം അധ്വാ 
നത്ിനറെയ്രം യാത്രയില പ്രകൃതിയനട 
ലവവിധ്ത്ില പണിനയടുത്ട് ജനീവന 
നഷ്ന്പെടുന് അവസ്യ്രം ഉണ്ാകു്രം. അങ്ങനനനയാരു 
പ്രതിേന്ധി ഈ അധ്വാത്ിനറെയ്രം കാട്ിമലക്കുള്ള 

രാജകൃഷ്ണനറെ നിരൂപണങ്ങളിനല പാരിസ്ിതിക നിലപാടുകള് 
അടിസ്ാനമാക്കിയള്ള പഠന്രം.

ഭൂമിയനട നിറവു്രം 
നിരൂപണവു്രം

ഡ�ോ. ലക്ഷി എസ്., അേി. നപ്രാഫേര് (മലയാള്രം),
നക.നക.ടി.എ്രം. ഗവ. മകാമളജട്, പുല്ലൂ്ട്
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കുടിമയ്ത്ിനറെയ്രം നാളകളില പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഈ പ്രതിേന്ധിയ്രം ദുരിതവു്രം നിറഞ്ഞ 
ജനീവിതനത് അധ്വാന്രം നകാണ്ട് േര്ഗാത്മകമാക്കി 
കാടിനന ജനീവിത വിഭവമാക്കാന ശ്മിക്കുന് 
ജനതനയയാണട് 'വിഷ കന്ക' പ്രമമയമാക്കുന്തട്. 
എേട്.നകയനട 'വിഷ കന്ക'ക്കട് ന്റെന നബക്കിനറെ 
'മക്ാധത്ിനറെ കനികള്' (John steinbeck, 
The greats of wrath) എന് കൃതിയമായള്ള 
ോത്മ്നത്ക്കുറിചട് മലഖകന പറയന്നുണ്ട്. ഇനതാരു 
മാതൃക മാത്രമാനണന്നു്രം അതിമനാടട് ഇഴയടു്പെമുള്ള 
ആഖ്ാനരനീതിയല്ല വിഷകന്ക പിന്തുടരുന്തട് 
എന്നു്രം മലഖകന പറയന്നു. തിരുവിതാ്രംകൂറില േര് 
േി. പി. നടത്ിയ മതപരമായ വിമവെനത്ില 
നിന്നു്രം രക്ഷമനടുന്തിനു മവണ്ിയാണട് ഒരു ജനത 
വടക്കന മലബാറിനല മലമ്പ്രമദശങ്ങളിമലയ്കട് 
മപാകുന്തട്. ഇവിനട പ്രധാന കഥാപാത്ര്രം 
വനപ്രകൃതിയാനണന്ട് രാജകൃഷ്ണന മരഖന്പെടുത്ന്നു.

യഥാര്ത്വു്രം അധ്വാനത്ില അധിഷ്ിതവുമായ 
ഇട്രം എന് അര്ത്നത് ഉള്നക്കാള്ളുന് ഒരു 
പാരിസ്ിതികതലമാണട് വിഷകന്കയില 
കാണുന്തട്.അതായതട് ഇവിനട പ്രകൃതി 'അല്ല' 
പരിസ്ിതി. പരിസ്ിതി നിര്മ്മിക്കന്പെടുന്തട് 
മനുഷ്നറെ പ്രജ്യ്രം ശരനീരവു്രം പ്രകൃതിയമായി 
പ്രതിപ്രവര്ത്ിചട് മനുഷ്ജനീവിതത്ിനട് അനുമയാജ് 
മായിത്നീരുമമ്പാഴാണട്. അമ്പൊള് പ്രകൃതി വയമലാ 
വാഴമത്ാട്മമാ, കുളമമാ ആയി രൂപാ്രന്പെടുന്നു. 
ഇതു മപാനല കാടിനറെ 'മണ്ട് ' മനുഷ്ജനീവിതത്ിനട് 
അനുഗുണമായി പൂക്കുകമയാ േര്ഗാത്മകമാകുകമയാ 
നെയ്യുന് ഒര്രനീക്ഷ്രം, അതിനു മവണ്ിയള്ള 
പ്രതിേന്ധികള് തരണ്രം നെയ്യല എന്ിവ 
വിഷകന്കനയ അര്ത്വത്ായ ഒരു പാരിസ്ിതിക 
അവമബാധത്ിമലക്കട് ഉയര്ത്ന്നു. വിഷകന്ക 
എഴുതന്പെടുന്തട് 1948-ലാണട്. ഈ കാലഘട്ത്ിനല 
വയനാടന ഭൂപ്രകൃതിയ്രം തിരുവിതാ്രംകൂറുകാരുനട 
അവിമടയ്ക്കുള്ള കുടിമയ്വു്രം പ്രകൃതി നിശ്ിതമായ 
അളവില ഉപമയാഗിക്കന്പെടുകയ്രം ചൂഷണ്രം 
നെയ്യന്പെടാതിരിക്കുകയ്രം നെയ്ത ഒരു കാല 
ഘട്ത്ിനറെ പ്രതനീകമാണട്. എന്ാല ഇന്ട് 
മനുഷ്നറെ ഭൗതിക ോഹെര്ങ്ങള്ക്കട് വലിയ 
മാ്വു്രം പ്രകൃതി ചൂഷണത്ിനു മാത്രമുള്ള 
ഒരിടവുമായി ചുരുങ്ങിമ്പൊകുന് കാലമാണട്. 
അതായതട് വിഷകന്കയിനല പരിസ്ിതി 
മനുഷ്ാധ്വാനത്ാല ജനീവിക്കാനുള്ള വിഭവമായി 
മാറുന് പ്രകൃതിോമനീപ്മാണട് കാണിക്കുന്നതങ്കില 
ഇന്ട് മനുഷ്ാധ്വാനവു്രം' അതിനറെ ഇച്ഛയ്രം 
മനുഷ്നു മവണ്ി ഉപമയാഗന്പെടുത്വാനു്രം 
ചൂഷണ്രം നെയ്യാനുമുള്ള ഒരിടമായി മാത്ര്രം 

പ്രകൃതിനയ ഉപമയാഗിക്കുന്നു. അതുനകാണ്ട് അടുത് 
ജനതനയ അഭിേ്രംമബാധന നെയ്യുന് ഒരു വിഭവ 
പാരിസ്ിതികതല്രം മനുഷ്നന േ്രംബന്ധിചട് 
ഇന്ട്അപ്രേക്തമാണട്. ഇന്ട് ലാഭത്ിനു മവണ്ി 
മാത്ര്രം ഉപമയാഗിക്കാവുന് ഒരു ഉപകരണമാണട് 
പ്രകൃതി. ഈ ലവരുധ്്രം രാജകൃഷ്ണന 
വായിനചടുക്കുന്തട് ശ്മദ്യമാണട്. 'പരിേരനത് 
േ്രംബന്ധിച നൂതനാവമബാധ്രം ലകമുതലായള്ള 
ഒരു മകരളനീയ േഹൃദയനട് വിഷകന്കയില 
കാലിക ോമൂഹ്പ്രേക്തിയാര്ന് പാഠ്രം 
മപാനലത്നന് ഒരു പ്രതിപാഠവു്രം വായിനചടുക്കാന 
കഴിനഞ്ഞന്ിരിക്കു്രം (ചുഴികള് െി്പെികള്, പുറ്രം 
17). ഈ പ്രതിപാഠ്രം വിരല ചൂണ്ടുന്തട് മനാവല 
ഉന്യിക്കുന് പ്രകൃതി മനുഷ്ബന്ധത്ില 
നിന്ട് ഉരുത്ിരിയന് പാരിസ്ിതിക തലമല്ല 
നിലവിലുള്ള ോഹെര്ത്ില പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട് 
എന് െി്യിമലക്കാണട്. മനാവലില എേട്.
നക. നപാ്ക്കാട്ട് പറയന്നുണ്ട്. 'അവര് 
ആയിരക്കണക്കിനട് ഇനിയ്രം വന്നു നകാണ്ിരിക്കനട്. 
അതിരില്ലാനത കിടക്കുന് കാട്ടുനിലങ്ങള് അവനര 
എതിമരലക്കാനുണ്ായിരിക്കു്രം. യഗയഗാ് 
രങ്ങളായി പ്രകൃതിയനട ഏക ച്ഛത്രാധിപത്ത്ിന 
കനീഴില അമര്ന്നു കിടക്കുന് വനഭൂമികള് മനുഷ്ന 
പങ്കിനട്ടുക്കനട്' (ചുഴികള് െി്പെികള്, പുറ്രം 17 ).

ഈ ഭാഗ്രം പ്രമത്ക്രം സൂെി്പെിച്ചുനകാണ്ട് ഇതിനറെ 
ഭയന്പെടുത്ന് അവസ്യിമലക്കട് മനുഷ്നറെ 
പ്രകൃതിയിമലക്കുള്ള കടന്നുകയ്്രം േ്രംഭവിചിരിക്കുന്നു 
എന്തിനറെ അടിസ്ാനത്ില ആണട് വി. 
രാജകൃഷ്ണന പ്രതിപാഠോ്രംഗത്്രം ഉയര്ത്ന്തട്. 
അതായതട് ഇന്ട് മനുഷ്ാധ്വാനനത് മുതലാളിത്്രം 
വിലയ്ക്കു വാങ്ങുകയ്രം പ്രകൃതിനയ ലാഭത്ിനുള്ള 
മകവല ഉപകരണമാക്കുകയ്രം നെയ്ത ോഹെര്്രം 
പരിസ്ിതി എന് േര്ഗാത്മക ഭൂഭാഗനത്യല്ല 
നിര്മ്മിചതട്. പ്രകൃതിധ്വ്രംേന്രം എന് അവസ്യ്കാണട് 
വഴിനതളിചതട് -

വിഷകന്കയില പ്രകൃതിക്കട് ഒരധികാര 
കര്തൃത്വമുണ്ട്.അതുനകാണ്ാണട് പ്രകൃതിയമായള്ള 
മനുഷ്നറെ ജനീവിക്കാനുള്ള ആവശ്വുമായി 
ബന്ധന്പെട് പ്രവര്ത്നത്ില അവന 
മരിച്ചുവനീണതട് - 'താവള്രം തിരനഞ്ഞത്ിയ ഒരു 
ജനവിഭാഗവു്രം അതിലന്പെട് പ്രയത്നശാലികനളയ്രം 
സുഖമപ്രമികനളയ്രം ഒരു മപാനല നകാതി്പെിചതിനു 
മശഷ്രം അവരുനട വാഴ്ിനന പരിഹാേ്രം നകാണ്ട് മൂടുന് 
പുതു മണ്്രം തമ്മിലുള്ള േമാഗമത്ിനറെ കഥയാണട് 
മനാവലില ചുരുളഴിയന്തട് ' (നഗ്നയാമിനികള്, 
പുറ്രം 35) ഇവിനട 'പുതുമണ്ട് ' വിഷകന്കയായി 
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മാറുന് അ്രനീക്ഷ്രം വികേിതമാകുന്നു. അതിനു 
കാരണ്രം തനറെ മമല അധികാര്രം പ്രമയാഗിക്കാന 
ശ്മിക്കുന്വരുനട മനര്ക്കുള്ള മണ്ിനറെ/ 
നപണ്ിനറെ പ്രതിമരാധമാണട്. 'ഈ മനാവലില 
കുടിമയ്ത്ിനറെ െിത്രനീകരണത്ില പതിഞ്ഞു 
കിടപ്പുള്ള രൂപക്രം ബലാത്്രംഗത്ിമറെതാണട്.
കന്കയായ ഭൂമിനയ കനീഴട്ന്പെടുത്ാനു്രം ചൂഷണ്രം 
നെയ്യാനു്രം മുതിരുന് മുഷ്കുനിറഞ്ഞ ഒരു പ്്രം 
ോഹേികരായിട്ാണട് ഇവിനട കുടിമയ്ക്കാര് 
അവതരി്പെിക്കന്പെട്ിട്ടുള്ളതട്.' (നഗ്നയാമിനികള്, 
പുറ്രം 39) പ്രകൃതിനയ അധ്വാനത്ിലധിഷ്ിതമായി 
ഉപമയാഗിക്കുക എന് മബാധത്ില നിന്നു്രം 
അധികാര്രം ഉപമയാഗിചട് അടിമയാക്കുക എന് 
മബാധത്ിമലനയ്കത്മമ്പാഴാണട് പ്രകൃതി പ്രതിക 
രിക്കുന്തട്.

ഭാരതനീയ െി്ാധാരയില ഭൂമി, സ്തനീ എന്നീ കര്തൃ 
ത്വങ്ങള്ക്കട് പരസ്പരപൂരകമായ ബന്ധമാണുള്ളതട്. 
സ്തനീയനട നിരാേമമാചൂഷണമമാ പുരുഷാധികാരനത് 
നിര്മ്മിക്കുകയ്രം ബലന്പെടുത്കയ്രം നെയ്യുന് 
ോഹെര്്രം ഇ്്ന ജനീവിതവ്വസ്യിലുണ്ട്. 
ോഹിത്ത്ില ഇത്ര്രം പ്രമമയങ്ങള് ശക്തമായി 
ആവിഷ്കരിക്കന്പെട്ിട്ടുണ്ട്. 'േര്വ്രംേഹയായ സ്തനീ' 
എന്തട് ഭൂമിയനട മനസ്ട് മാത്രമല്ല, സ്തനീയനടയ്രം 
മനസുമായി മെര്ത്വചട്, അവനള അടിചമര്ത്ാന 
മവണ്ി പ്രമയാഗിക്കന്പെട് ആശയമാണട്. 
ഭൂമിനയയ്രം അതിനന േര്ഗാത്മകമാക്കുന് 
മൃഗങ്ങനളയ്രം ലകമയ്യറി ഉപമയാഗിച്ചു നകാണ്ട് 
മനുഷ്ന അവനറെ അധികാര്രം നിര്മ്മിക്കുകയാണട് 
നെയ്യുന്തട്. 'പുരുഷന ഭൂമികനളയ്രം കാടുകനളയ്രം 
മൃഗങ്ങനളയ്രം ലകമയ്യറുകയ്രം അവയനട 
േ്വാതന്ത്്രം കവര്നന്ടുത്തിനു മശഷ്രം തനറെ 
ഉപമയാഗത്ിനായി അവനയ േ്വരുക്കൂട്ടുകയ്രം 
നെയ്ത േമ്പ്രദായത്ില സ്തനീയനട മനര്ക്കുള്ള 
അവനറെ നപരുമാ്നത് അനുസ്മരി്പെിക്കുന് പല 
അ്രംശങ്ങളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.' (ചുഴികള് െി്പെികള്, പുറ്രം 
18) ഭൂമി / സ്തനീയനട നിലവിലുള്ള ോമൂഹികാധികാര 
വ്വസ്ിതിമയാടുള്ള മപാരാട്്രം കൂടിയായി 
മനാവലിനന അമദേഹ്രം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിനയ 
നമരുക്കുകയ്രം അതിനന വ്ാവോയികമായി 
ഉപമയാഗിക്കുകയ്രം നെയ്യുന് മാനവശക്തിനയ 
അടയാളന്പെടുത്ന് കൃതി എന് ോമ്പ്രദായിക 
വായനനയ റദേട് നെയ്തു നകാണ്ട്, ഭൂമിയനട 
മമലുള്ള മനുഷ്നറെ അധിനിമവശനത്യാണട് 
വിഷകന്ക അടയാളന്പെടുത്ന്നതന്ട് രാജകൃഷ്ണന 
നിരനീക്ഷിക്കുന്നു.

ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതെള്

'അമധാമലാകത്ില നിന്നുള്ള നിശാഗാഥ' 
എന് മലഖന്രം െങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയനട 
കാവ്മലാകനത്ക്കുറിചട് െര്ച നെയ്യുന്നു. 
ഇവിനട രാജകൃഷ്ണന പ്രകൃതിനയ മകന്ദ്രസ്ാനത് 
നകാണ്ടുവരുന്നു. േമൂഹവുമായി ഇണങ്ങാനത 
നിലക്കുന് െങ്ങമ്പുഴയനട കാവ്വ്ക്തിത്വത്ിനറെ 
അഭയമമാ േമരേന്പെടമലാ ആയ സ്ാന്രം എന് 
നിലയില പ്രകൃതി ആഴത്ില അവതരി്പെിക്കന്പെടുന്നു.  
'ഇട്പെള്ളിയമടനതന് മപാനല െങ്ങമ്പുഴയനടയ്രം 
കാവ്പ്രമൊദനത്ിനറെ ഏ്വു്രം ലനസ്ര്ഗികമായ 
ഉറവിടങ്ങളിനലാന്ട് പ്രകൃതിയമായള്ള ആലത്മക് 
മായിരുന്നു.' (ആനളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങട്, പുറ്രം 64) 
ഇവിനട സൂെി്പെിക്കുന് 'ആലത്മക്്രം' എന് പദ്രം 
എഴുത്കാരനട് പ്രകൃതിമയാടുള്ള ആത്മബന്ധനത് 
അടയാളന്പെടുത്ന്നു. പ്രകൃതി കവികള്ക്കു മാത്രമല്ല 
േമൂഹത്ില നിന്ട് അന്വലക്കരിക്കന്പെടുന് 
ഏനതാരു മനുഷ്നു്രം അഭയസ്ാനമായിരുന്നു. 
േര്ഗാത്മകതയനട ോന്ിധ്മുള്ള ഒരുവനന 
േ്രംബന്ധിചട് അതട് േര്ഗ പ്രമൊദന അ്രനീക്ഷനത് 
ഉണര്ത്ന്നു. ദു:ഖങ്ങള് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്തിനു്രം അതുവഴി 
േ്വയ്രം പ്രകാശി്പെിക്കുന്തിനുമുള്ള അപരസ്ല്രം 
പ്രകൃതിയനട ോന്ിധ്ത്ില എഴുത്കാരനട് 
ലഭിക്കുന്നു. കാല്പെനികകാലഘട്ത്ില ഓമരാ 
എഴുത്കാരനിലു്രം കാവ്പ്രമൊദന്രം എന് നിലയില 
പ്രകൃതി അദൃശ്ശക്തിയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ട് 
എന്ട് കാണാ്രം.

'കണ്ഞ്്രം പൂ ചൂടിയ കാനനവല്ലികള് കണ്ാടി 
മനാക്കുന് ആറ്റുവക്കു്രം, ഉചനവയിലരിക്കാത് 
പചമരങ്ങള്രം പൂ്ണലുനമാനക്ക' (ആനളാഴിഞ്ഞ 
അരങ്ങട്, പുറ്രം 65)േ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയനട 
െിത്രനീകരണമായി നിലനിന്നു. കൃത്രിമജനീവിതത്ിനു്രം 
ബദലായി പ്രകൃതിയനട ലജവപശ്ാത്ലത്ില 
തഴമു്ിയ ശാലനീന ഗ്രാമനീണ േ്രംസ്ാര്രം ആണട് 
അന്ട് കവികളില േൗന്ര്ഭാവങ്ങള് സൃഷ്ിചതട്. 
അതട് പ്രമത്കിചട് കാല്പെനിക കവിതയനട ഭാവ 
പരിേരമായി മാറുകയ്രം നെയ്തു. െങ്ങമ്പുഴനയ 
ഉദാഹരിച്ചു നകാണ്ട് കാവ്പ്രമൊദനത്ില 
പ്രകൃതിയനട പ്രാധാന്്രം തനീവ്രമായി പരിഗണിക്കുന് 
മലഖകന നറാമാറെികട് കാലഘട്നത്യ്രം 
അന്നത് പ്രകൃതിജനീവിതനത്യ്രം മലഖനത്ില 
വിന്േിക്കുന്നുണ്ട്. പമക്ഷ ഇന്ട് കാല്പെനിക 
കവിക്കട് പ്രകൃതി അഭയസ്ാനമല്ല. അതു നകാണ്ട് 
ഇട്പെള്ളിയിമലാ െങ്ങമ്പുഴയിമലാ േ്രംഭവിചതു 
മപാനല എഴുത്കാരനിനല േ്വത്വപരമായ 
േ്രംഘര്ഷവു്രം നഷ്ന്പെടലു്രം അവതരി്പെിക്കാനുള്ള 
ഉപാധി എന് നിലയില പ്രകാശമായി നിന് 
പ്രകൃതിക്കട് നാമശാന്മുഖമായ അവസ്യാണട് 
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ഇന്നുള്ളതട്. ഈ ഒരു ലവരുദ്്്രം മലഖനത്ില 
പരാമര്ശിക്കന്പെടുന്ില്ല. എന്ിരുന്ാലു്രം കാല്പെനിക 
കവിതയില കാവ്േ്വത്വനിര്മ്മാണത്ിനറെ 
വിലന്പെട് ഉപകരണമായി പ്രകൃതിനയ മലഖകന 
പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ത്ില 
കവിയ്രം കവിതയ്രം നിര്ണ്യിക്കന്പെട്തില 
പ്രകൃതിയനട പ്രാധാന്്രം എത്രമത്ാളമായിരുന്നു 
എന് പരിമശാധനയനട ോ്രംഗത്്രം ഇവിനട 
പ്രേക്തമാകുന്നു.

ഖസോക്കികറെ ഇതിഹോസം
'മലയാളമനാവല പ്രശ്നങ്ങള്രം േമനീപനങ്ങള്രം, ആരു്രം 
കൂടണയാത് മൂവ്ികളനട താഴ്രയില എന്നീ 
മലഖനങ്ങളിലാണട് ഒ.വി.വിജയനറെ ഖോക്കിനറെ 
ഇതിഹാേ്രം പഠനവിമധയമാകുന്തട്. കഥാപാത്ര 
നിര്മ്മാണത്ില ഒ.വി. വിജയനന ആ്രികമായി 
േഹായിക്കുന് പ്രധാനഘടക്രം പാരിസ്ി 
തികാ്രംശങ്ങളാണട് എന്ട് കനണ്ത്ന്നു. അതട് 
ഇപ്രകാര്രം സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. 'വിജയനന തനറെ 
കഥാപാത്രങ്ങളനട ോമൂഹ്ാസ്തിത്വമമാ മനഃശാസ്തമമാ 
ആകര്ഷിക്കുന്തായി മതാന്നുന്ില്ല. അവനര 
നിര്വെിക്കുന്തില അമദേഹനത് േഹായിക്കുന് 
പ്രധാന ഘടക്രം കാലാവസ് അനല്ലങ്കില 
പ്രകൃതിജനീവിതത്ിനറെ താളമാണട്. മവനലു്രം മഞ്ഞു്രം 
മഴയ്രം നിറഞ്ഞ ആേക്തിയാര്ന് ഭൂപശ്ാത്ല്രം' 
(മരാഗത്ിനറെ പൂക്കള്, പുറ്രം 69-70)

ഖോക്കിനറെ ഇതിഹാേത്ിനല കഥാപാത്ര 
നിര്മ്മാണത്ില എഴുത്കാരനിലത്നന് 
േര്ഗാത്മ കമായി പ്രവര്ത്ിച പ്രകൃതിമബാധ്രം 
നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഈ മനാവലില 
ഖോക്കുകാനര േ്വാധനീനിക്കുന് ഘടകങ്ങളായ 
ഇരുട്ട്, നിലാവട്, അസ്തമയ്രം എന്ിവയനട 
അദൃശ്ലയങ്ങള് പ്രമയാഗിച്ചു കാണുന്നു. പുതുമഴയനട 
സുരത്രം, ഓര്മ്മയനട മഞ്ഞട് എന്ിവ ഖോക്കുകാരുനട 
ലവകാരികജനീവിതത്ില േ്വാധനീന്രം നെലുത്ിയ 
പ്രകൃതിബി്രംബങ്ങള്രം അവയനട ജനീവിതബന്ധവുമാണട് 
സൂെി്പെിക്കുന്തട്. േന്ധ്യനടയ്രം കടലിനറെയ്രം 
ദൃശ്ബി്രംബങ്ങള്, മഴനവള്ളത്ിനറെ സ്പര്ശ്രം 
തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ഘടകങ്ങള് ഖോക്കു 
കാരുനട ജനീവിതനത് േ്വാധനീനിക്കുന്നു. അതട് 
ഇപ്രകാരമാനണന്ട് രാജകൃഷ്ണന നിരനീക്ഷിക്കുന്നു.' 
മനാവലിനല പ്രകൃതിബി്രംബങ്ങളില ഒ.വി 
വിജയന ആവാഹിക്കുന് അഴകട് ഒന്നു മാത്രമാണട് 
ഭൂമിശാസ്തപരമായ ഒരു യാഥാര്ത്്നമന് നിലയില 
ഈ പാലക്കാടന ഗ്രാമത്ിലുള്ള വിരേത 
നപാതിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്തട് ' (നഗ്നയാമിനികള്, പുറ്രം 
69) നമാട്ക്കുന്നുകള് കാവല നിലക്കുന് ഖോക്കട്, 

അനാകര്ഷകമായ ഇടമായിട്ടു്രം എഴുത്കാരനറെ 
കഴിവട് അതിനന ആേ്വാദനക്ഷമമായ 
ഇടമാക്കിമാറ്റുന്നു. മനുഷ് ജനീവിതത്ിനറെ, 
അതിനറെ സ്ലകാലങ്ങനള നിര്മ്മിക്കുന്തിലു്രം 
നിര്ണയിക്കുന്തിലു്രം ഉര്വരമാക്കുന്തിലു്രം പ്രകൃതി 
ഘടകങ്ങള് നിര്ണ്ായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

ആള്ക്കൂട്ം
'മലയാളമനാവല പ്രശ്നങ്ങള്രം േമനീപനങ്ങള്രം' 
എന് മലഖനത്ില ആനന്ിനറെ 'ആള്ക്കൂട്്രം' 
െര്ചനെയ്യുന്നു. ഈ കൃതി മുമന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് 
മനുഷ്ദര്ശനത്ിനട് മലഖകന കൂടുതല പ്രാധാന്്രം 
നലകുന്നു. ഇവിനട ജനീവിതത്ിനറെ മുഖ്ധാരയില 
നിന്നു്രം പുറത്ാക്കന്പെട്ട് നവളിമ്പറമ്പുകളില 
ജനീവിമക്കണ്ി വരുന് നതാഴിലാളികള്രം 
മെരിപ്രമദശക്കാരു്രം മരാഗികള്രം ഉള്ന്പെട് 
വര്ഗവിഭാഗത്ിമലക്കട് അമദേഹ്രം കടക്കുന്നു. 
'പ്രകൃതിയില നിന്നു്രം യന്തവ്വസ്ിതിയില 
നിന്നുമുള്ള വിഘടനത്ിനറെ ഫലമായി േ്രംമവദന 
മനസ്നായ ഇടത്രക്കാര് അനുഭവിക്കുന് ഉതട്കണ്ഠ 
മപാനലത്നന് അഗാധമായ ഒന്ാണട് നഗരത്ിനു 
ചുറ്റു്രം വളരുന് പ്രതിേ്രംസ്ാരത്ില മവമരാടുന് വില 
കുറഞ്ഞ ഭനീതി' (മരാഗത്ിനറെ പൂക്കള്, പുറ്രം 62). 
കഠിനമായ ദാരിദ്്്രം, അതട് നിര്മ്മിക്കുന് ജനീവിത 
വികലനീകരണ്രം എന്ിവ അന്വലക്കരിക്കന്പെട് 
ഇവരുനട ജനീവിതനത് മുരടി്പെിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയില 
നിന്നു്രം യന്തവ്വസ്യില നിന്നു്രം ഒരുമപാനല 
പുറത്ാക്കന്പെട് ഇവരുനട ഉതട്കണ്ഠ വലുതാണട്. 
ഒ്പെ്രം വ്ാവോയിക മുതലാളിത്ത്ിനറെ 
ആധിപത്്രം ശാസ്തനത്യ്രം നടമ്ാളജിനയയ്രം 
വിപുലമാക്കി ഒരുവിഭാഗ്രം ജനതയനട മാത്ര്രം 
വളര്ചക്കട് കാരണമാകുമമ്പാള് നിത്ദാരിദ്്്രം 
അനുഭവിക്കുന് ഒരു വിഭാഗ്രം ജനതയ്കട് മാ്മില്ലാനത 
തുടമരണ്ിവരുന്നു. ഈ വായന വ്ാവോയിക 
മുതലാളിത് ആധിപത്ത്ില ഒമരകാലത്ട് 
ഒമരസ്ലത്ട് ഉണ്ാകുന് രണ്ടുതര്രം ജനീവിത 
പരിസ്ിതിനയ ചൂണ്ിക്കാട്ടുന്നു. യന്തവതട്കൃതവു്രം 
നടമ്ാളജി അധിഷ്ിതവുമായ നഗരമലാകത്ട് രണ്ടു 
തര്രം ജനീവിതവ്വസ്യ്രം രനീതിയ്രം ഉണ്ാക്കന്പെടുന്നു 
- ഉതട്പാദി്പെിക്കുന് നഗരവലകൃത പ്രതിേ്രംസ്ാര്രം 
ഇടത്രക്കാരിലു്രം അതിനു താനഴത്ട്ില 
കഴിയന്വര്ക്കു്രം ആശങ്കാകുലമായ ഭനീതി 
സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിവിഭവ ചൂഷണത്ിലൂനട 
വികേിച്ചു നകാണ്ിരിക്കുന് യന്തവലകൃത 
വ്ാവോയികമുതലാളിത്്രം വരുത്ി വയ്ക്കുന് 
ഭനീതിദമായ ചുറ്റുപാടുകള് ഇവിനട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. 
ഒ്പെ്രം ഈ ജനീവിതഭാവുകത്വ്രം ഒരു വിഭാഗ്രം ജനതയില 
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ഉണ്ാക്കുന് അരികുവലക്കരണനത് ചൂണ്ിക്കാട്ടുകയ്രം 
നെയ്യുന്നു. േ്വകാര് വ്ഥയില അഭിരമിക്കുന് 
ഒനരഴുത്കാരനപ്പുറ്രം ോമൂഹികജനീവിത 
പരിസ്ിതിയില വരുന് മാ്നത് അഭിേ്രംമബാധന 
നെയ്യുന് എഴുത്കാരന എന്നിലയില 
ആനന്ിനറെ ോഹിത്മലാക്രം ഇവിനട മലഖകന 
വിലയിരുത്ന്നു. 'മരണേര്ട്ിഫിക്ക്ി'നല 
നേയിലസ്മാന, ആള്ക്കൂട്ത്ിനല സുനില മജാേഫട് 
തുടങ്ങിയവനര മവരുകള് മുറിച്ചുമാ്ന്പെട് കാലത്ിനറെ 
പ്രിയന്പെട് കഥാപാത്രങ്ങളായി രാജകൃഷ്ണന 
ഉദാഹരിക്കുന്നു. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂനട 
യന്തേ്രംസ്ാര്രം, വ്ാവോയികമുതലാളിത്ത്ിനറെ 
ആധിപത്്രം എന്ിവ തകര്നത്റിഞ്ഞ 
പ്രകൃതിയനട ഗതിമകടില അതിനുള്ളിലത്നന് 
നകട്ിക്കിടന്ട് ജനീര്ണിചട് ജനീവിമക്കണ്ടുന് മനുഷ്നറെ 
അവസ്ാ്രങ്ങനള അവതരി്പെിക്കുന് ആനന്ിനറെ 
രെനാേവിമശഷതകള് മലഖകന കനണ്ത്ന്നുണ്ട്.

െളിയച്ഛന്

കളിവിളക്കിനറെ കരി്ിരി നവട്ത്ില എന് 
മലഖനത്ിലാണട് പി. പഠനവിമധയമാകുന്തട്. 
ഗുരു ശാപ്രം കിട്ിയ കഥകളി നടനറെ 
ഏറ്റുപറചിലിനറെ രൂപത്ില എഴുതിയ 
കവിതയാണട് പി.യനട 'കളിയച്ഛന.' കൃതിയനട 
േൗന്ര്ാത്മകഘടകമായിട്ല്ല പി.യനട 
കവിതകളില പ്രകൃതി അവതരി്പെിക്കന്പെട്ിരിക്കുന്തട് 
എന് നിരനീക്ഷണമാണട് മലഖകന നകാണ്ടുവരുന്തട്. 
അമദേഹത്ിനറെ അഭിപ്രായത്ില 'പ്രകൃതി 
മനുഷ്നറെ ദുഃഖങ്ങളില പങ്കുനകാള്ളുകയ്രം അവനറെ 
ദുഷ്തമയാര്ത്ട് ആശങ്കന്പെടുകയ്രം മുറിവുകളില 
കനിവട് പകരുകയനമാനക്ക നെയ്യുന് കാഴ്ചകള് 
കുഞ്ഞിരാമന നായരുനട കവിതകളില സുലഭമാണട് ' 
(ആനളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങട്, പുറ്രം 92-93).പ്രകൃതിഭാവങ്ങള് 
മനുഷ്നറെ ലവകാരിക ഭാവങ്ങള്ക്കട് 
അനുസൃതമായിട്ാണട് പി. അവതരി്പെിക്കുന്തട്. 
പ്രകൃതിയ്രം മനുഷ്നു്രം തമ്മില നിലനിന്ിരുന് 
ലജവേത്യ്ക്കു മമല യാന്തികവ്ാവോയികത 
ആധിപത്്രം ഉറ്പെിചതാണട് ഉര്വ്വരതാനിഷ്മായ 
പ്രകൃതി നഷ്ന്പെടലിനു കാരണമായതട്. േ്വപ്്രം, 
യാഥാര്ത്്്രം എന്നീ രണ്ടുനിലകളിലു്രം പ്രകൃതിനയ 
പി. അവതരി്പെിക്കുന്നുണ്ട്.  'ഇ്രംഗ്നീഷട് ഭാഷമയാടുള്ള 
നവറുപ്പു്രം േ്രംസ്കൃത മപ്രമവു്രം യന്തത്ിനറെ 
മനര്ക്കുള്ള അമര്ഷവു്രം മകരളത്ില മശാഷിച്ചു 
വരുന് പ്രകൃതിേമ്പത്ിനനനചാല്ലിയള്ള 
വ്േനവുനമല്ലാ്രം കൂടുതല അഗാധമായ ഒരു 
ഭൂതകാലാഭിമുഖ്ത്ിനറെ െിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്നു 

മവണ്രം കരുതാന.' (ആനളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങട്, പുറ്രം 
105). പ്രകൃതിനയ വര്ണ്മനാപാധിയായി മാത്ര്രം 
കവിതയില ഉപമയാഗിച കവി എന് നിലയിലല്ല 
രാജകൃഷ്ണന പി.നയ വായിക്കുന്തട്, പ്രകൃതി ഇന്ട് 
അഭിമുഖനീകരിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള് ഒരുക്ാ്ദര്ശിയായി 
കണ് കവിയായിട്ാണട്. യന്തയഗമത്ാടുള്ള 
അമര്ഷ്രം, ഇ്രംഗ്നീഷട് ഭാഷമയാടുള്ള നവറു്പെട്, 
പ്രകൃതിചൂഷണ്രം എന്ിവ അമദേഹത്ില 
ഗൃഹാതുരതയാണട് സൃഷ്ിചതട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളില 
നിന്നു്രം രക്ഷന്പെടുന്തിനായി ഭൂതകാലത്ിമലയ്കട് 
മടങ്ങിമ്പൊകാന ആഗ്രഹിച കവി എന് നിലയില 
പി.നയ വിലയിരുത്ന്നു. രാജകൃഷ്ണന അവതരി്പെിച 
പാരിസ്ിതികോഹിത്വിമര്ശന ആശയങ്ങളില 
നിന്ട് ശ്മദ്യമായവ താനഴ്പെറയന്നു.

1. ഒരു കൃതി മുമന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് പ്രമമയവു്രം അതട് 
സൃഷ്ിക്കന്പെട് കാലവു്രം പുതിയ ോഹെര്വുമായി 
ഇണങ്ങാനത വരുമമ്പാള് എന്തുനകാണ്ട് അങ്ങനന 
േ്രംഭവിക്കുന്നു എന് കാര്കാരണങ്ങളില കൂടിയ്രം 
കാലത്ിനറെ വ്ത്സ്ത അനുഭവ നിര്മ്മാണങ്ങളില 
കൂടിയ്രം ആ കാല്രം പ്രതിനിധനീകരിക്കുന് പ്രകൃതിനയ 
വിശകലന്രം നെയ്യുന്നു.

2. കൃതി വായിചട് നപാതുവില ആ കൃതി പുലര്ത്ന് 
ഭാവുകത്വമബാധനത് ഉല്പൊദി്പെിക്കുന് 
ബി്രംബങ്ങനളയ്രം ആശയങ്ങനളയ്രം മൂനനിര്ത്ി 
അതിനറെ വ്ത്സ്തങ്ങളായ ഭാവതലങ്ങനള 
കനണ്ത്ാല ശ്മിക്കുന്നു അത്ര്രം ഒരു വായനയില 
നിന്ാണട്ഖോക്കിനറെ ഇതിഹാേ്രം എന് 
മനാവലിനന മുനനിര്ത്ി െില ബി്രംബങ്ങളിലൂനടയ്രം 
രൂപകങ്ങളിലൂനടയ്രം പാരിസ്ിതികതലനത് 
അനാവരണ്രം നെയ്യുന്തട് .

3. എഴുത്കാരനു്രം അയാനള നിര്മ്മിക്കുന് ോമൂഹികാ 
വസ്കള്രം തമ്മിലുള്ള േ്രംഘര്ഷത്ിലനിന്ട് 
പ്രകൃതിയ്രം അയാള്രം തമ്മിലുള്ള ആലത്മക്ത്ിനറെ 
'സ്ലകാലങ്ങനള അപഗ്രഥിക്കുന്നു.'

സഹോയെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്

1.രാജകൃഷ്ണന വി.- ആനളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങട്, എന.
ബി.എേട്., മകാട്യ്രം, 1990.
2. ചുഴികള് െി്പെികള്, ഡി.േി ബുക്ട്, മകാട്യ്രം, 1990.
3. നഗ്നയാമിനികള്, ഡി.േി ബുക്ട്, മകാട്യ്രം, 2003.
4. മൗന്രം മതടുന് വാക്കട്, എന.ബി.എേട്., മകാട്യ്രം, 
1981.
5. മരാഗത്ിനറെ പൂക്കള്, എന.ബി.എേട്, മകാട്യ്രം, 
1979.
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പ്രകൃതിനയയ്രം സ്തനീനയയ്രം താരതമ്്രംനെയ്തുനകാണ്ടുള്ള 
എഴുത്കള് ആദ്കാല്രം മുതല ോഹിത്ത്ില 
കാണുന്നുണ്ട്. സ്തനീയനടയ്രം പ്രകൃതിയനടയ്രം 
േഹജ േ്വഭാവങ്ങളനട അടിസ്ാനത്ിലാണട് 
ഇത്രത്ിലുള്ള താരതമ്പഠനങ്ങള് രൂപ 
ന്പെട്ിരിക്കുന്തട്. 1974ല ഫ്രഞ്ട് ോഹിത് 
നിരൂപകയായ ഫ്രാനേ്വാദിയൂമബാന  
ആണട് പാരിസ്ിതികസ്തനീവാദ്രം എന്പദ്രം 
ആദ്മായി ഉപമയാഗിചതട്. പ്രധാനമായ്രം രണ്ടു 
തരത്ിലാണട് ഈ െി്യനട പ്രൊരണ്രം 
നടന്ിട്ടുള്ളതട്. ഒന്ാമമത്തില പരിഷ്കരണപര്രം 
(Radical), ോ്രംസ്ാരിക്രം (Cultural), ആത്മനീയ്രം 
(Spiritual), എന്ിവ ഉള്ന്പെടുന്നു. ഈവിഭാഗ്രം 
ഊന്ലനകാടുത്തട് സ്തനീയ്രം പ്രകൃതിയ്രം തമ്മിലുളള 
നനേര്ഗികമായ മെര്ചനയക്കുറിചാണട്. രണ്ാമ 
മത്തട് ോമൂഹിക നിര്മ്മിതിനയക്കുറിച്ചു്രം 
തനീവ്രമായ രാഷ്ടനീയ കാഴട്ച്പൊടുകനളക്കുറിച്ചുമാണട്. 
ഇതില പ്രധാനമായ്രം മോഷ്ലിേനത്ക്കുറിച്ചു്രം 
മാര്ക്ിേനത്ക്കുറിച്ചു്രം െര്ചനെയ്യുന്നു. ോമൂഹി 
കവു്രം ോ്രംസ്കാരികവു്രം ോമ്പത്ികവുമായ 
അധികാരമകന്ദ്രങ്ങള് എങ്ങനനയാണട് പരിസ്ി 
തിനയയ്രം സ്തനീനയയ്രം ചൂഷണ്രം നെയ്യുന്തട് 
എന്ട് മനേിലാക്കുന്തിമനാനടാ്പെ്രംതനന് 
ഇത്രത്ിലുള്ള അധികാരേ്വരങ്ങള്നക്കതിനര 
പ്രതിമരാധത്ിനറെ ആശയങ്ങനള നിര്മ്മി 
ക്കുവാനു്രം പ്രവര്ത്ിക്കുവാനുമാണട് പാരിസ്ിതിക 
സ്തനീവാദത്ിനറെ വിവിധ െി്ാധാരകള് 
ശ്മിക്കുന്തട്. സ്തനീ-പ്രകൃതി ബന്ധങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള 
പാരിസ്ിതികസ്തനീവാദത്ിനറെ കാഴട്ച്പൊടുകനള 
മഹമാമാലിനി ഇങ്ങനന മക്ാഡനീകരിചിരിക്കുന്നു.

1. സ്തനീക്കു്രം പ്രകൃതിക്കു്രം തമ്മില െരിത്രപരമായിതനന് 
േമാനതകള്കല്പിചിരിക്കുന്നു.

(ഫൂമക്കായനടയ്രം മനാര്മല നഫയര്മക്ായനടയ്രം ഭാഷാെി്കനള 
അടിസ്ാനമാക്കിനയാരു പഠന്രം)

പാരിസ്ിതിക സ്തനീ 
വിമവെന്രം ലേബര് 
വ്വഹാരഭാഷയില

2. ഈ േമാനതാകല്പനകളനട അടിസ്ാന്രം 
ഇരുഘടകങ്ങളനടയ്രം അടിസ്ാനേ്വഭാവമായ 
ലജവികതയാണട്.

3. ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങള്ക്കു്രം േമൂഹത്ില 
പ്രധാന്വു്രം പ്രാമാണ്വു്രം നിലനിന്ിരുന് ഒരു 
പ്രാകട്െരിത്രമുണ്ട്. ഈ പ്രാക്മനുഷ്നറെ ആരാധനാ 
രനീതികനള വിശകലന്രം നെയ്താല ഈവസ്തുത 
മബാധ്ന്പെടുന്താണട്. 

4. േ്വകാര്േ്വത്ിനറെ ആവിര്ഭാവ്രം, ശാസ്ത 
മുമന്്്രം, ഭൗതികവാദ്രം, ദ്വന്്വാത്മകത, 
കണികാേിദ്ാ്്രം, മകാളനിവതട്ക്കരണ്രം തുടങ്ങിയ 
പുരുഷമമധാവിത്വ പ്രവണതകള് േമൂഹത്ില 
മവരൂന്ിയമതാനടയാണട് സ്തനീക്കു്രം പ്രകൃതിക്കു്രം 
അേമത്വ്രം വന്നുമെര്ന്തട്. 

5. പാരിസ്ിതികസ്തനീവാദ്രം എന് െി്ാപദ്തിക്കട് 
ഉമപാലബലകമായതട് പ്രകൃതിയനടയ്രം സ്തനീയനടയ്രം 
േമാനപനീഢിതാവസ്കളാണട്. 

6. പ്രകൃതി സ്തനീബന്ധങ്ങനള അ്രംഗനീകരിക്കുകയ്രം 
നിരാകരിക്കുകയ്രം നെയ്തുനകാണ്ാണട് പാരിസ്ിതിക 
സ്തനീവാദേിദ്ാ്്രം വികേ്വരമാകുന്തട്. 
(എ്രം. മഹമമാലിനി; 2005:19) ഇനതല്ലാമാണട് 
സ്തനീനയയ്രം പ്രകൃതിനയയ്രം ോമ്ന്പെടുത്ന് 
പ്രധാന ഘടകങ്ങള്. എല്ലാതരത്ിലുമുള്ള 
അധികാര േ്വഭാവങ്ങനള നിമഷധിച്ചുനകാണ്ട് 
തുല്തയനടയ്രം േഹവര്ത്ിത്വത്ിമറെതുമായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങനള ആവിഷ്കരിക്കുക എന്താണട് 
പ്രധാനമായ്രം പാരിസ്ിതിക സ്തനീവാദത്ിലൂനട 
ഉമദേശിക്കുന്തട്. എന്ാല േമകാലനീന 
ോമൂഹ്ാ്രനീക്ഷത്ില പ്രകൃതിയ്രം സ്തനീയ്രം 
മാ്മില്ലാനത വിമവെനങ്ങള്ക്കട് വിമധയമാകുന്നു. 

അഞ്ജലി അഗസ്റിന്, ഗമവഷക, മദ്ാേട് യൂണിമവഴ്ി്ി
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പരിസ്ിതിനയക്കുറിച്ചു്രം സ്തനീനയക്കുറിച്ചുമുള്ള പല 
തരത്ിലുള്ള ആവിഷ്കരണങ്ങളിലൂനടയാണട്  ഇതട് 
വ്ക്തമാകുന്തട്. ലി്രംഗവിമവെനനത്ക്കുറിച്ചു്രം 
പാരിസ്ിതിക വിമവെനനത്ക്കുറിച്ചു്രം കൂടുതലായി 
വ്ക്തമാകുന്തട് അത്രത്ിലുളള എഴുത് 
രനീതികളില ഉപമയാഗിക്കുന് ഭാഷനയ അപഗ്രഥന്രം 
നെയ്യുന്തിലൂനടയാണട്. നേബര്ഇടമാണട് ഇത്ര 
ത്ിലുള്ള  ഇടനപടലുകള് ധാരാളമായി നടക്കുന് 
ജനപ്രിയമായ ോമൂഹ്മാധ്മ്രം. പ്രധാനമായ്രം 
നഫയട്േട്ബുക്കട്മപാലുള്ള ോമൂഹ്മാധ്മങ്ങള് 
നിലനിലക്കുന് ോമൂഹ്ാ്രനീക്ഷത്ില ആശയ, 
േ്രംവാദ, പങ്കുനവയ്കലുകള്ക്കുള്ള ഇട്രം എന് 
നിലയില ശക്തമായിരിക്കുന്നു. എഴുത്ിമനാമടാ്പെ്രം 
എഴുത്കാരനു്രം, വായനക്കാരനു്രം ോമൂഹിക 
വിഷയങ്ങമളാടുള്ള പ്രതികരണ്രം എന് നിലയില 
ഒരുമപാനല ഇടനപടലുകള് നടത്വാന 
ോധിക്കുന്നു എന്തുനകാണ്ട് തനന് നഫയട്േട്ബുക്കട് 
മപാലുള്ള ോമൂഹിക മാധ്മങ്ങളിനല 
ഭാഷ എമ്പൊഴു്രം െലനാത്മകമായിരിക്കു്രം. 
അചടിയനടയ്രം പ്രോധനത്ിനറെതുമായ 
എല്ലാ ബുദ്ിമുട്ടുകളില നിന്നു്രം വ്ത്സ്തമായി 
േ്വതന്തമായ ആവിഷ്കരണമമഖല പ്രധാന്രംനെയ്യുന്നു 
എന്തുമപാനലത്നന് നേബര്ഇട്രം നലകുന് 
അനിയന്തിതമായ േ്വാതന്ത്വു്രം ഈമാധ്മത്ിനറെ 
പ്രധാന േവിമശഷതയാണട്. ോമൂഹികമായി 
മനുഷ്നന അടു്പെിച്ചുനിര്ത്വാന ഇത്രത്ിലുള്ള 
മാധ്മങ്ങളിലൂനട ോധിക്കുന്നു. മറ്റുമാധ്മങ്ങനള 
അമപക്ഷിചട് ജനപ്രനീയത കൂടുതലുള്ള ഇട്രം 
എന്നിലയില ോമൂഹികവു്രം ോനമ്പത്ികവു്രം 
ോ്രംസ്ാരികവുമായ എല്ലാവിഷയങ്ങനളക്കുറിച്ചുമുള്ള 
േ്രംവാദങ്ങള്രം ഇടനപടലുകള്രം നടക്കുന് ഇടമാണട് 
നഫയട്േട്ബുക്കട്. അതുനകാണ്ട്തനന് സ്തനീനയക്കുറിച്ചു്രം 
പരിസ്ിതിനയക്കുറിച്ചുമുള്ള എഴുത്കള്രം 
േ്രംവാദങ്ങള്രം ഈമാധ്മത്ില േജനീവമാണട്. 
ഇത്രത്ിലുള്ള എഴുത്കള് പലമ്പൊഴു്രം 
ലി്രംഗവിമവെനവു്രം പാരിസ്ിതികവിമവെനവു്രം 
പ്രകടമാക്കുന്നു. ോമൂഹ് മാധ്മങ്ങളിനല ഭാഷനയ 
അപഗ്രഥനവിമധയമാക്കിയാല ഇതട് വ്ക്തമായി 
മനേിലാക്കാനോധിക്കു്രം. ഭാഷനയ വിശകലന്രം 
നെയ്യുന്തിനുമവണ്ി ഫൂമക്കായനടയ്രം മനാര്മന 
നഫയര്മക്ായനടയ്രം ഭാഷാപഗ്രഥന െി്കനളയാണട് 
പ്രധാനമായ്രം ഉപമയാഗിചിരിക്കുന്തട്. ോമൂഹിക 
ഇടനപടലുകള്രം ഭാഷയനട ഘടനയ്രം വ്ക്തമാക്കുക 
എന്താണട്  വ്വഹാര അപഗ്രഥന്രം എന്തുനകാണ്ട് 
ഉമദേശിക്കുന്തട്. അധികാരേ്വഭാവവു്രം അറിവു്രം 
എങ്ങനനയാണട് ഭാഷയിലൂനട മമധാവിത്വേ്വഭാവ്രം 
പുലര്ത്ന്തട് എന്ാണട് ഫൂമക്കാ വ്വഹാര 

അപഗ്രഥനത്ിലൂനട വ്ക്തമാക്കിയിരുന്തട്. 
ഫൂമക്കായനട അധികാരെി്കനള പ്രമയാജന 
ന്പെടുത്ിനകാണ്ട് മനാര്മലനഫയര്മക്ാ ആവിഷ്കരിച 
വ്വഹാര പഠനത്ിനറെ േവിമശഷതകനള പി.എ്രം. 
ഗിരനീഷട് ഇപ്രകാര്രം ക്മന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്നു. 

1. ോമൂഹ്പ്രശ്നങ്ങനള അഭിേ്രംമബാധന നെയ്യുന്നു. 
ോമൂഹ്പ്രക്ിയകളനടയ്രം പ്രശ്നങ്ങളനടയ്രം 
ഭാഷാപരവു്രം െിഹ്നപരവുമായ േവിമശഷതകള് 
അപഗ്രഥന്രം നെയ്യുന്തിനാലാണട്  ഇതട് 
ോധ്മാകുന്തട്. 

2. വ്വഹാരത്ിനല അധികാരനത് 
തുറന്നുകാണിക്കുന്നു. േമൂഹത്ിനല അധികാര 
ബന്ധങ്ങളിനല േ്വഭാവനത് പഠിക്കുന്തിലൂനട 
ഇക്കാര്്രം ോധ്മാകുന്നു. വ്വഹാരത്ില 
അധികാര്രം എങ്ങനന നപരുമാറുന്നുനവന് 
കാര്ത്ിനാണട് ഇവിനട ഊന്ല നലകുന്തട്. 
വ്വഹാരത്ിനട് അകത്ള്ള അധികാരബന്ധ്രം 
പഠിക്കുന്തുമപാനല വ്വഹാരത്ിനു പുറത്ള്ള 
അധികാരബന്ധവു്രം പഠിക്കാന ശ്മിക്കുന്നു. 

3. വ്വഹാര്രം, േമൂഹ്രം, േ്രംസ്കാര്രം: ഇവ തമ്മിലുളള 
ബന്ധ്രം വിശദനീകരിക്കുന്നു. ഒമരാ ഭാഷാപ്രമയാഗവു്രം 
േമൂഹനത്യ്രം േ്രംസ്കാരനത്യ്രം അധികാര 
ബന്ധനത്യ്രം പുനരുല്പാദി്പെിക്കുന്തിനട് 
നെറുതാനണങ്കിലു്രം േ്രംഭാവനകള് നലകുന്നുണ്ട്. 
ഈകാര്ത്ിനട് ഊന്ല നലകിനകാണ്ാണട് 
വ്വഹാരത്ിനറെ ോമൂഹിക ോ്രംസ്ാരിക ബന്ധ്രം 
വിശദനീകരിക്കുന്തട്. 

4. വ്വഹാര്രം പ്രത്യശാസ്തപരമാണട്. േമൂഹത്ില 
മമലകനീഴുകള് സൃഷ്ിക്കുകനയന്താണട് പ്രത്യ 
ശാസ്തത്ിനറെ പ്രധാനേ്വഭാവ്രം. പ്രത്യശാസ്തനത് 
പലരനീതിയില പ്രകാശി്പെിക്കുന്നുമുണ്ട് വ്വഹാര്രം. 

5. െരിത്ര്രം വ്ക്തമാക്കുന്നു. െരിത്ര േന്ര്ഭത്ിനറെ 
അടിസ്ാനത്ിലല്ലാനത അധികാരനത് 
പഠിക്കാനാവുകയില്ല. ഒരു വ്വഹാര്രം മ്ട് വ്വഹാര 
ങ്ങളമായി ബന്ധന്പെട്ടു കിടക്കുന്താനണന് 
കാര്്രം ശ്ദ്ിക്കണനമന്ര്ത്്രം. േവിമശഷ 
േന്ര്ഭത്ിനറെ അടിസ്ാനത്ിലല്ലാനത അര്ത്്രം 
മനേിലാക്കുവാനാകില്ല എന് കാര്ത്ിനു്രം 
വ്വഹാര അപഗ്രഥനത്ില പ്രാധാന്്രം നലകണ്രം. 

6. വ്വഹാരത്ിനറെ ക്മ്രം പഠിക്കുന്നു. വ്വഹാര 
ത്ിനറെ പ്രതിപാദന രനീതിയാണട് ഇവിനട 
േവിമശഷതമായി പഠിക്കുന്തട്. 

7. വ്വഹാരനത് വിശദനീകരിക്കുന്നു. വ്വഹാരനത് 
പലതരത്ില വ്ാഖ്ാനിക്കാവുന്താണട്. െരിത്ര 
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േന്ര്ഭത്ിനറെ അടിസ്ാനത്ില വ്ത്സ്ത 
പാരായണങ്ങനള അപനിര്മ്മാണ്രം നെയ്തു 
പാഠയാഥാര്ത്്നത് തുറന്നുകാണിക്കുവാന 
ശ്മിക്കണ്രം. 

8. ോമൂഹിക വൃത്ിനയാരു പ്രക്ിയയാണട്. 
ോമൂഹിക കര്ത്വ്ങ്ങള് രൂപനീകരിക്കുന് 
കാര്ത്ില വ്വഹാരത്ിനുള്ള പങ്കാണട് ഇവിനട 
ോമൂഹിക വൃത്ിയായി കണക്കാക്കുന്തട്. 
(ഗിരനീഷട്, പിഎ്രം; 2015:15) ഇത്രത്ില കൃത്മായി 
ഭാഷനയ അപഗ്രഥന്രം നെയ്യുന്തിലൂനട അധികാര 
േ്വഭാവനത്യ്രം ഭാഷക്കുള്ളിനല വിമവെനനത്യ്രം 
കൃത്മായി കണ്ത്ാന ോധിക്കു്രം. നേബറിടത്ിനല 
ഭാഷാ പ്രമയാഗങ്ങളില പാരിസ്ിതിക സ്തനീ 
വിമവെനങ്ങള് പ്രകടമായിട്ടുമണ്ാ എന്നു 
പരിമശാധിക്കുന്തിനു മവണ്ി നഫയട്േട്ബുക്കട് 
മപാേട്ററിനന പരിമശാധിക്കുന്നു. േമൂഹത്ില 
അധികാരസ്ാനങ്ങല ഇരിക്കുന്വര് പുരുഷ 
നനാര് ആനണന്നു്രം സ്തനീകള് പത്രാധിപര് 
മപാലുള്ള സ്ാനങ്ങളിമലക്കട് വളര്ന്ട് വമരണ്തട് 
ആവശ്മാനണ ന്നുമുള്ള െി്കള് പങ്കുനവയ്ക്കുന് 
എഴുത്ാണട് നഫയട്േട്ബുക്കില ശാ്ിജയ മപാ്റെട് 
നെയ്തിരിക്കുന്തട്. എഴുതുന് ആളനട െി്ാതലങ്ങനള 
അല്ല മറിചട് ഭാഷയില ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന് 
അര്ത്തലങ്ങനള പരിമശാധിക്കുക മാത്രമാണിവിനട 
നെയ്യുന്തട്. പ്രേക്തമായ  ഭാഗങ്ങള് താനഴ 
മെര്ക്കുന്നു. 'ലി്രംഗത്ിനറെ അടിസ്ാനത്ില 
നതാഴില ര്രംഗത് നിന്ട്, മാ്ി നിര്ത്ന്പെടുകമയാ 
തുല്മവതന്രം നകാടുക്കാതിരിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്തട് 
നേക്ിേമാണട്. ആണിനു മാത്ര്രം നെയ്യാവുന് 
കായിക മശഷി ആവശ്ന്പെടുന് തസ്തികകളാമണാ 
അമതാ മകരളത്ിനല സ്തനീകളനട തലയില 
പൂനിലാവു്രം പഞ്ഞിക്കുരുവു്രം മാത്രമമ ഉള്ളു എന്ട് 
പരനക്ക വിശ്വാേിക്കന്പെടുന്തു നകാണ്ാമണാ 
ഇവിനട ഇങ്ങനന േ്രംഭവിക്കുന്നതന്ട് 
പരിമശാധിമക്കണ്തുണ്ട്.

േമകാലനീന ോഹെര്ത്ില േമൂഹത്ിനല 
വിവിധ ഇടങ്ങളില  കായികമശഷി ആവശ്മുള്ളതു്രം  
ഇല്ലാത്തുമായ എല്ലാമജാലികളിലു്രം സ്തനീ 
പ്രാധിനിത്മുണ്ട്. അതുനകാണ്ട് തനന് ആണിനു 
മാത്ര്രം നെയ്യാവുന് കായികമശഷി ആവശ്ന്പെടുന് 
തസ്തികകള്' എന് എഴുത്ില 'ആണിനു മാത്ര്രം' 
എന് വാക്്രം പുരുഷനറെ അധികാര സ്ാനനത് 
ഉറ്പെിക്കുന്നു. ഇമതമപാനല സ്തനീകളനട തലയില 
പൂനിലാവു്രം പഞ്ഞിക്കുരുവു്രം മാത്രമമയള്ളൂ എന്നു 
പരനക്ക 'വിശ്വാേിക്കന്പെടുന്തു നകാണ്ാമണാ' 
എന് വാെകത്ില "പരനക്ക വിശ്വേിക്കന്പെടുന്നു" 

എന് വാക്ത്ിലൂനട അത്രത്ിലുള്ള െി്നയ 
ഉറ്പെിക്കുവാന കാരണമാകുന്നു. സ്തനീ പുമരാഗമനത്ിനു 
മവണ്ി വാദിക്കുന് ശക്തമായ എഴുത്ാനണങ്കിലു്രം 
ഭാഷയനട ഇത്രത്ിലുള്ള ആവിഷ്കരണത്ിലുനട സ്തനീ 
ോമൂഹികമായി താഴ്ന്നതാനണന്ട് െിത്രനീകരിക്കുന്നു. 
പൂനിലാവട് എന്നുളള മമ്തട് പ്രകൃതി പ്രതിഭാേങ്ങള് 
മപാനല ോധാരണമായ ഒന്ാണട്. രാത്രിയില 
െന്ദ്രനറെ പ്രകാശത്ിലൂനട പൂക്കള്രം പ്രകൃതിയനമല്ലാ്രം 
വളനര മമനാഹരമായി കാണന്പെടുന്നു. പൂനിലാവു്രം 
സ്തനീയ്രം വളനരയധിക്രം ബന്ധന്പെട്ടു നിലക്കുന് 
ഘടകങ്ങളാണട്. പുരുഷനനക്കാള്രം നിലാവിനന 
ആേ്വദിക്കുന്വള് സ്തനീയാണട്. കാല്പനികമായ 
എഴുത്കളിലു്രം കവിതകളിലുനമല്ലാ്രം സ്തനീയനട 
മമനാഹാരിതനയ പൂനിലാവിമനാടു ബന്ധ 
ന്പെടുത്ിനക്കാണ്ടുള്ള എഴുത്കള് ധാരാളമായി 
ഉണ്ട്. പ്രകൃതിനയ േൗന്ര്ാത്മകമായി 
ആവിഷ്കരിക്കുവാന നിലാവുമപാലുള്ള പ്രകൃതി 
പ്രതിഭാേങ്ങനള ഉപമയാഗിക്കുന്തു മപാനലതനന് 
സ്തനീനയ മമനാഹരിയായി അവതരി്പെിക്കുവാന 
'നിലാവട് ' മപാലുള്ള പ്രകൃതിപരമായ 
ഉപമകനള ഉപമയാഗിക്കുന്നു. നിലാവൂറുനന്ാരു 
ഹൃദയ്രം പൂവിതളിനറെ മൃദുലതനയ കനീറിമുറിചട് 
കഠിനതയാക്കാന പണിന്പെടുന്നു. എേട്.രാജമശഖരന 
'പരിസ്ിതിദര്ശന്രം മലയാള കവിതയില (2014:160)' 
എന് പുസ്തകത്ില അമൃതയനട കവിതനയക്കുറിചട്  
വിശദനീകരിക്കുമമ്പാള് എഴുതി മെര്ത്ിരിക്കുന് 
വരികളാണിതട്. നിലാവൂറുന് ഹൃദയവു്രം പൂവിതളിനറെ 
മൃദുലതയനമല്ലാ്രം സ്തനീനയ ഉപമിച്ചു നകാണ്ടുള്ള 
എഴുത്ാണട്. ഇങ്ങനന കാലപനികമായ ഒമട്നറ 
എഴുത്കള് പൂനിലാവിനനയ്രം സ്തനീനയയ്രം 
താദാത്മ്ന്പെടുത്ി അവതരി്പെിചിട്ടുണ്ട്. ഇവിനട 
അധികാര്രം അനല്ലങ്കില പുരുഷ മകന്ദ്രനീകൃതമായ 
െി്വരുമമ്പാള് പൂനിലാവട് എന്തട് 
പ്രമയാജനമില്ലാത് ഒന്ായി മാറുന്നു. ആേ്വദിക്കുക 
അനല്ലങ്കില പ്രകൃതിനയ മമനാഹരിയായി 
െിത്രനീകരിക്കുക എന് ഒന്ല്ലാനത പൂനിലാവട് എന് 
പ്രതിഭാേ്രം പുരുഷനന േ്രംബന്ധിചിടമത്ാള്രം 
പ്രമയാജനരഹിതമായ ഒന്ായി രൂപന്പെടുത്ന്നു. 
ഇത്രത്ില രൂപന്പെടുത്ിയ അര്ത്നത് 
ഉള്നക്കാള്ളിച്ചുനകാണ്ട് സ്തനീയ്രം നിലാവു്രം തമ്മിലുളള 
ബന്ധ്രം ഇമതരനീതിയില െിത്രനീകരിക്കുകയ്രം 
ആവിഷ്കരിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്തു വഴി ഈ രണ്ടു 
ഘടകങ്ങള്രം ഒരുമപാനല പ്രമയാജനരഹിതമാനണന് 
ആശയ്രം ഭാഷ വഴി രൂപന്പെടുത്ന്നു. പഞ്ഞിക്കുരു 
എന്തട് പ്രകൃതിവസ്തുക്കളില പ്രധാനന്പെട് 
ഒന്ാണട്. മനുഷ്ന കിടക്കുവാനു്രം 
തലനവയ്ക്കുവാനുനമല്ലാമായി ഉപമയാഗിക്കുന് 
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പ്രധാനന്പെട് നിമത്ാപമയാഗവസ്തുവാണട് പഞ്ഞി. 
എന്ാല നനല്ലട്, കുരുമുളകട്, മഗാതമ്പട് എന്നീ 
മറ്റു നാണ്വിളകള് മപാനല പ്രധാന്മത്ാനട 
മനുഷ്ന പഞ്ഞിക്കുരുവിനന കാണുന്ില്ല. മറ്റു 
നാണ്വിളകനള പരിെരിക്കുന്തു മപാനല അധിക്രം 
ശ്ദ്ിക്കാനതതനന് പഞ്ഞിമരത്ില ഇതട് 
ധാരാളമായി ഉണ്ാകുന്നു എന്തിനാല അധികാര 
മകന്ദ്രിതമായ െി് ഈനാണ്വിളനയ മൂല്്രംകുറചട്  
കാണുന്തിനാല ഇവിനട പാരിസ്ിതികമായ 
വിമവെന്രം ഉണ്ാകുന്നു. ഏനതാരു ഫല്രം മപാനല 
തനന് പരിസ്ിതിനയ േ്രംബന്ധിചിടമത്ാള്രം 
പ്രധാനന്പെട് ഒന്ാണട് പഞ്ഞിക്കുരുവു്രം. 
കായട് ഉണ്ാകുന്തിനു മവണ്ി മനുഷ്നറെ 
കായികാധ്വാന്രം വളനരക്കുറചട്  മത്ര്രം മവണ്ിവരുന് 
പഞ്ഞിക്കുരുവിനന സ്തനീയമായി താരതമ്ന്പെടുത്ി 
അവതരി്പെിക്കുന്തു വഴി സ്തനീയനട അധ്വാനങ്ങനള 
പ്രകൃതിവിമവെനങ്ങള്നക്കാ്പെ്രം തനന് വിലകുറചട്  
കാണുന്നു. ഇത്രത്ിലുള്ള െി്യിലൂനട 
ലി്രംഗവിമവെനവു്രം പാരിസ്ിതികവിമവെനവു്രം 
ഭാഷയില പ്രകടമായി അവതരി്പെിചിരിക്കുന്നു. 
അതായതട് ഇവ രണ്ടു്രം പ്രമയാജനരഹിതമാനണന് 
െി്നയ നിര്മ്മിനചടുക്കുകയാണട് ഇവിനട. 
പൂനിലാനവന്തു്രം പഞ്ഞിക്കുരുനവന്തു്രം 
പാരിസ്ിതികമായി വിമവെനങ്ങനള മനരിടുന് 
രണ്ട് വസ്തുതകളാണട്. മറ്റു വസ്തുക്കനളമ്പൊനല 
തനന് പ്രകൃതിക്കാവശ്മായ ഘടകങ്ങളാണിവ. 
പ്രകൃതിയനട മമനാഹാരിതക്കട് പൂനിലാവിനുള്ള 
പ്രധാന്്രം മപാനലത്നന് മനുഷ്നറെ 
നിമത്ാപമയാഗ വസ്തുക്കളില ഏ്വു്രം പ്രധാനന്പെട് 
ഒന്ാണട് പഞ്ഞിയ്രം. ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങനളയ്രം 
പ്രമയാജനരഹിതമായ 'മവ്റെട് ' എന് 
ആശയത്ിലൂനട അവതരി്പെിക്കുകയ്രം ഇതിനന 
സ്തനീയമായി താദാത്മ്ന്പെടുത്കയ്രം നെയ്യുന്തു വഴി 
പ്രകൃതിയ്രം സ്തനീയ്രം വിമവെനത്ിനു വിമധയമാകുന്നു. 
സ്തനീ ോമൂഹികമായി ഉയര്ന്നുവരണ്രം എന് 
െി് പങ്കുനവയ്ക്കുന്  മപാ്റെിനല ഭാഷ തനന് 
ഒരുപനക്ഷ എഴുത്കാരിമപാലു്രം അറിയാനത തനന് 
ഇത്രത്ില വിമവെനങ്ങനള അനുകൂലിക്കുന് 
ഭാഷയായി മാറുന്നു. ഫൂമക്കായനടയ്രം, മനാര്മല 
നഫയര്മക്ായനടയ്രം ഭാഷാ െി്കനള 
അടിസ്ാനന്പെടുത്ി വ്വഹാരനത് 
അപഗ്രഥന വിമധയമാക്കുമമ്പാഴാണട് ഭാഷയിനല 
ഇത്രത്ിലുള്ള വിമവെനങ്ങനളയ്രം അതിനു 
പുറകിലുള്ള അധികാരമത്യ്രം മമനാഭാവ 
തലങ്ങനളയ്രം മനേിലാക്കുവാന ോധിക്കുന്നു. 
നേബര് ഇടത്ിനല പാരിസ്ിതിക സ്തനീ എഴുത്കനള 

വ്വഹാര അപഗ്രഥനത്ിനു വിമധയമാക്കിയമ്പൊള് 
കിട്ിയ നിഗമനങ്ങനള താനഴമെര്ക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിയ്രം സ്തനീയ്രം തമ്മില െരിത്രപരമായി 
ലജവിക േമാനതകള് ഉണ്ട് എന്നിലയിലു്രം 
പ്രകൃതിയ്രം സ്തനീയ്രം ഒരുമപാനല ചൂഷണങ്ങള് 
മനരിടുന്നു എന്നിലയിലു്രം പരിസ്ിതിയ്രം സ്തനീയ്രം 
ബന്ധന്പെട്ിരിക്കുന്നു. 

മറ്റു ോമൂഹിക മാധ്മങ്ങനളക്കാള് കൂടുതല 
ഇടനപടലുകള് നടക്കുന് ലേബര് ഇട്രം 
എന്നിലയില പരിസ്ിതി സ്തനീ െി്കള് 
നഫയട്േട്ബുക്കില േജനീവമാണട്. 

വ്വഹാര അപഗ്രഥനത്ിനറെ ലേദ്ാ്ിക 
െി്നയ അടിസ്ാനന്പെടുത്ി ലേബര് 
മാധ്മത്ിനല ഭാഷനയ അപഗ്രഥന്രം നെയ്യുമമ്പാള് 
ഭാഷയിലൂനട പ്രകടമാകുന് അധികാരനത്യ്രം 
മമനാഭാവതലനത്യ്രം മനേിലാക്കുവാന 
ോധിക്കുന്നു. 

പരിസ്ിതിവിമവെനവു്രം സ്തനീ വിമവെനവു്രം 
ലേബര് ഇടത്ിനല ഭാഷയില പ്രകടമാണട്. 
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വ്ാേനു്രം വാല്നീകിയ്രം അവമശഷി്പെിച 
അര്ദ്വിരാമങ്ങളില നിന്ട്, ഇതിഹാേ 
പുരാണങ്ങളില നിന്ട് സ്തനീജനങ്ങനള പുനര്വായനയ്കട് 
വിമധയ മാക്കിയമ്പൊള് മലയാള നിരൂപണശാഖയ്കട് 
ലഭിചതട് സ്തനീ മകന്ദ്രിതമായ കാഴ്ച്പൊടില നിന്നുനകാണ്ട്, 
സ്തനീനയ മനാക്കിക്കണ്തിനറെ ഫലമായി, ആ പുരാണ 
സ്തനീ കഥാപാത്രങ്ങള് അനുഭവിച സുഖദുഃഖങ്ങളനട, 
േങ്കനീര്ണ്തകളനട, വിഭിന്ാവസ്കളനട പുതിയ 
പരിമപ്രക്ഷ്മായിരുന്നു. ഇതിഹാേ പുരാണങ്ങളില 
ഒളിഞ്ഞു്രം, നതളിഞ്ഞു്രം, മങ്ങിയ്രം നിലനകാണ്ിരുന് 
സ്തനീ ജനീവിതങ്ങള്, സ്തനീയനട വിവിധ വികാര 
വിമക്ഷാഭങ്ങളനട പ്രത്ക്ഷാനുഭവങ്ങള് എന് നിലയ്കട് 
ഏനറ പ്രാധാന്മര്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. 

കാവ്ാത്മകമായി രെിക്കന്പെട് പുരാമണതിഹാ 
േങ്ങനള, അ്ര്ജന്രം െരിത്ര േത്ങ്ങളായിത്നന് 
വിലയിരുത്ന്നു. അതിനല കഥാപാത്രങ്ങള് 
മജ്ജയ്രം മാ്രംേവുമുളള മനുഷ്ര് തനന്യാണട് 
എന് നിലപാടിലവര് ഉറച്ചു നിലക്കുന്നുമുണ്ട്. 
അതിനാലത്നന്, ോധാരണ മനുഷ്നറെ, 
പചയായ മനുഷ്ജനീവിതത്ിനറെ അലകള് അതില 
ദര്ശിക്കാനാകുന്നുനവന്തില അത്ഭുതമില്ല. ആ 
ദര്ശനങ്ങളാണട് ‘േനീത മുതല േത്വതി വനര’ 
എന് സ്തനീപഠന പരമ്പരയിലൂനട അ്ര്ജ്ജന്രം 
ോധൂകരിചിരിക്കുന്തട്. 

േനീതയില നിന്ാര്രംഭിചട് േത്വതിയില എത്ി 
നിലക്കുന്ിട്രം. തികച്ചു്രം യാദൃച്ഛികമായാണട് 
താന ഈ മലഖനപരമ്പരയ്കട് തുടക്കമിട്നതന്ട് 
അ്ര്ജ്ജന്രം തനന് ഗ്രന്ാര്രംഭത്ില 
വ്ക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളമായി 
ഗാഢപരിെയത്ിലാനണങ്കിലു്രം അവരിമലാമരാരു 
ത്രുനടയ്രം ജനീവിതനത് പ്രമത്ക നമടുത്ട് 
അവരവരുനട നിലപാടില മനാക്കിക്കണ്ട് 
തിരിചറിയണനമന്ട് ഒരിക്കലു്രം മതാന്ിയിരുന്ില്ല. 

പഴയ മുത്ശ്ിമാരുനട മുഖങ്ങള് ഓര്മ്മയില 
മങ്ങിക്കിടക്കുന്തുമപാനല േനീതയ്രം ോവിത്രിയ്രം, 
ദ്ൗപദിയ്രം കു്ിയനമല്ലാ്രം മനസ്ില 
മയങ്ങിക്കിടന്നു". ആകാശവാണിയിമലയ്ക്കു മവണ്ി 
തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു 'ഗാന്ധാരി'നയക്കുറിച്ചുളള 
മലഖന്രം. അതിനറെ പ്രമക്ഷപണത്ിനു മശഷമാണട് 
മറ്റു മലഖനങ്ങള് എഴുതുന്തട്. 

അബലകളായ്രം, െപലകളായ്രം കരുതന്പെട്ടുമപാന് 
ഈ സ്തനീരതട് നങ്ങളനട ധനീരതയ്രം, ഹൃദയ 
വിശുദ്ിയ്രം, വിശാല മനേട് കതയ്രം 
അ്ര്ജ്ജനത്ിനറെ വരികളിലൂനട മറനനീക്കി 
ഊറിനത്ളിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. മാതാവട്, 
പുത്രി, പതട് നി, േമഹാദരി, കാമിനി എന്നീ 
നിലകളിനലാനക്ക വിഭിന് ഭാവങ്ങളില 
മഹിളാ രതട് നങ്ങള് പ്രത്ക്ഷന്പെടുന്നു. ഈ 
വരികളിനലല്ലാ്രം ആത്്ികമായി നിലനകാളളന് 
ദനീപ്തമായ ലെതന്നത് ‘സ്തനീേത്’നയ 
ദര്ശനമയാഗ്മാക്കുന്ിടത്ാണട് അ്ര്ജ്ജന്രം 
വിജയിക്കുന്തട്. വര്ഷങ്ങമളാള്രം പാരായണ്രം 
നെയ്തിട്ടു്രം, െി്ിചിട്ടു്രം, ലഭിക്കാനത മപായ, 
വായനയനട പുതിയ അര്ത്തലങ്ങളിമലയ്കാണട് 
അ്ര്ജന്രം വായനക്കാനര ആകര്ഷിചതട്. 
വിപരനീത ോഹെര്ങ്ങളില ജനീവിക്കുമമ്പാള് 
മപാലു്രം, അഭിമാനിയായി ജനീവിക്കുന്, േ്വ്്രം 
വ്ക്തിത്വനത് മുറുനക്പെിടിക്കുന്, ഒരു കൂട്്രം സ്തനീ 
ജനങ്ങള്. അവരുനട വ്ക്തിത്വത്ിനു മമല, പാറുന് 
വിജയ ലവജയ്ികളാണട് ഈ പരമ്പരയിനല 
മലഖനങ്ങമളാമരാന്നു്രം. എന്ാല വാസ്തവത്ില 
ഇവിനടയ്രം വാല്നീകിയനട നായികമാരില 
െിലര് അവഗണിക്കന്പെട്ിട്ടുണ്ട് എന് വസ്തുത 
ശ്ദ്ിക്കന്പെമടണ്തുണ്ട്.

അവതാരികയില, ശ്നീ. എന. കൃഷ്ണപിളള പറയന്നുണ്ട്. 
"ജനീവിതത്ിനറെ അഗാധതകളിലാണ്ടുകിടക്കുന് 

"ോ്രംേട് കാരികതയില നിന്ട് 
ോഹിത്ത്ിമലയ്കട്-"
വാല്നീകിയനട നായികമാര് - 
അ്ര്ജ്ജനത്ിനറെ പുനര്വായന
ദിവ്യ എസ്.,  ഗമവഷക, യ. േി. മകാമളജട്, ആലുവ
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പര്രംനപാരുളകള്രം, മനുഷ്മനസ്ിനറെ അന്ഭാവ 
ലവെിത്ര്ങ്ങള്രം ഗുഹാനിഹിതങ്ങളായ ധര്മ്മ 
രഹേ്ങ്ങള്രം, കരബദരേമ്രം കണ്റിഞ്ഞട്, ആ 
പ്രജാപതികള് വിരെിച കാവ്പ്രപഞ്്പെര്പെിനറെ 
ഒര്്രം മുതല മന്ാര്്രം വനര ഒരു വട്നമങ്കിലു്രം 
ഒന്നു േഞ്രിച്ചുതനീര്ക്കാനമപാലു്രം സുശിക്ഷിത 
മനേട് ക്കര്മക്ക ോധ്മാവുകയളളൂ. ആ 
അത്ഭുതമലാകത്ില െിരഞ്നീവി കളായി 
വിലസുന് നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളനട 
അ്ര്രംഗവ്ാപാരങ്ങനളയ്രം, അവര് പ്രതിനിധാന്രം 
നെയ്യുന് ജനീവിത പരമാര്ത്്ങ്ങനളയ്രം അടിമയാള്രം 
നെന്നു കനണ്ത്കയാകനട്, ഏകാഗ്രമായ 
മനനധ്ാനങ്ങള് നകാണ്ടു മാത്ര്രം ോധിക്കാവുന് 
ദുഷട് ക്കരകൃത്മാകുന്നു. നൂ്ാണ്ടുകളായി നിലനിന്നു 
മപാരുന് െില ഉപരിപ്ലവധാരണകള്രം, അന്ക 
വികൃതങ്ങളായ േങ്കല്പങ്ങളനട േ്വാധനീനശക്തിയ്രം 
നകാണ്ട്, ഈ കഥാപാത്രങ്ങനളക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളില 
പലര്ക്കുമുളള മബാധ്രം പാട മൂടിയ്രം നപാടിപുരണ്ടു്രം, 
വികലവു്രം, മലിനവുമായിമ്പൊയിട്ടുളളതട് പരിഹരി 
ക്കാന ദത്ാവധാനരു്രം, സൂക്ഷ്മദൃഷ്ികളമായ 
പഠിതാക്കളനട പര്മവഷണങ്ങള്മക്ക കഴിയൂ". 
(2007:5).

ഈ സ്തനീ കഥാപാത്രങ്ങളില പലരു്രം, 
കനീഴട് വഴക്കങ്ങള്ക്കു്രം, പാരമ്പര്ത്ിനു്രം 
അടിന്പെട്ടു കഴിയന്വരാണട്. നിയന്തിതമായ, 
െട്ക്കൂടകള്ക്കിടയിലു്രം, ഇവമരാരുത്രു്രം തനറെ 
ശക്തിയ്രം, മഹത്വവു്രം കാത്മപാരുന്വരാണട്. 
വിഭിന് ോഹെര്ങ്ങളനട നകട്ടുപാടുകള്ക്കിടയില, 
അവര് തങ്ങളനട നനയ്രം, നനീതിയ്രം, േത്വു്രം 
മുറുനക്പെിടിക്കുന്നു. മനരിനറെ പാതയിലൂനട 
മാത്ര്രം േഞ്രിക്കാന ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തങ്ങളനട 
അഭിമാനത്ിനട് അവര് അത്രമയനറ വില കല്പിക്കുന്നു. 

േ്വ്്രം േമുദായത്ിനല അേ്വതന്തരായ 
സ്തനീകനളക്കുറിനചഴുതുമമ്പാള് കാണുന് അമത 
േ്വാതന്ത് വാഞ്ഛയ്രം, നനീതിമബാധവു്രം 
തനന്യാണിവിനടയ്രം അ്ര്ജ്ജനത്ില 
നാ്രം കാണുന്തട്. ലദവികമായ പരിമവഷ 
ത്ില നിന്ിറങ്ങിവന്ട്, ജനീവസ്സുളള 
മനുഷ്കഥാപാത്രങ്ങളായിത്നീരുന്വരാണിവര്. 
ആദര്ശനാരിമാര് - േനീതമുതല േത്വതി 
വനരയളളവര്. 

വാല്നീകിയനട നായികമാരിനല േ്വത്വാവിഷട് ക്കരണ്രം 
അ്ര്ജ്ജന്രം ഏതു രനീതിയില ോധൂകരിച്ചു എന് 
അമന്വഷണമാണിവിനട നടത്ന്പെടുന്തട്. വരു്രം 
തലമുറകള്ക്കായട് അവരവമശഷി്പെിച ഉജ്ജ്വലമായ 
ജനീവിതപാഠങ്ങളിലൂനടയാണട് ഈ പ്രബന്ധ്രം 

േഞ്രിയ്ക്കുന്തട്. േനീത മുതല മന്ര വനരയളള 
ഇതിഹാേ സ്തനീ കഥാപാത്രങ്ങളാണട് ഈ ഭൂമികയില 
ആവിഷട് കരിക്കന്പെടുന്തട്. 

േനീത - െിര്ന നാരിയായ േനീത ! ഭൂമിനന്ിനി 
യായ േനീത... നിത് ദുഃഖിതയായ േനീത... 
േനീതയനട െരിത്ര്രം എത്ര പ്രാവശ്്രം തിരുത്ിയ്രം 
മാ്ിയനമഴുതിയിട്ടു്രം തനിയ്ക്കു തൃപ്തിയായിനല്ലന്ട് 
അ്ര്ജ്ജന്രം തനന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. "േനീതനയ്പെ്ി 
വാല്നീകിക്കു മാത്രമമ എഴുതാന കഴിയൂ. േനീതയ്ക്കുമവണ്ി 
മാത്രമാകു്രം വാല്നീകി എഴുതിയതു്രം".

അവഗണിക്കന്പെട് സ്തനീത്വത്ിനറെ നിത് 
പ്രതനീകമാണട് േനീത. നിത്ദുഃഖിതയായി 
െിത്രനീകരിക്കന്പെട് േനീതനയ മന്ാരു തലത്ില 
നിന്നുനകാണ്ാണട് അ്ര്ജ്ജന്രം വനീക്ഷിക്കുന്തട്. 

‘ദുഃഖിതനര വണങ്ങുന് പാരമ്പര്്രം നമുക്കില്ല’ എന്ട് 
ദുഃഖമത്ാനടമയാര്ത് ഒരു കാലനത് അ്ര്ജ്ജന്രം 
ഓര്മ്മന്പെടുത്ന്നു. േനീതനയ സ്മരിചാല മതി. 
നമേട് ക്കരിക്കരുനതന് പഠി്പെിച അമ്മയനട മകള്. 
നിത്ദുഃഖിതയാണട് േനീത. ഭര്ത്തൃ ത്ക്തയായ 
ഭാര്, േനീതാദുഃഖ്രം നമ്മിലു്രം പകര്ന്ാമലാ, എന് 
ഭയത്ാല, േനീതനയക്കുറിനചാരു മന്ത്രം മപാലു്രം 
പഠി്പെിക്കാതിരുന് പുത്രനീ വാത്ല്ധനയായ 
ഒരമ്മയനട മകളാണവര്. 

പമക്ഷ, ആ്രികമായ േത്്രം മന്ാന്ാണട്. 
മകവലമായ നമേട് ക്കാരത്ിമലാ, ധ്ാനത്ിമലാ, 
മ്ാകത്ിമലാ ഒതുങ്ങുന്തല്ല, മണ്ിനമകള്ക്കട് തനറെ 
വര്ഗമത്ാടുള്ള, പതിതരായ േമഹാദരിമാമരാടുളള 
ആത്മബന്ധ്രം എന്ട് മലഖിക തിരിചറിയന്നുണ്ട്. 

"രാവണനാരാണട് ചുഴലവു്രം. പ്രമലാഭനങ്ങളാ 
നണമ്പാടു്രം. േ്രംശയങ്ങളാണിനന്വിനടയ്രം 
മത്രതായഗത്ിനല േനീതനയമ്പൊനല കലി 
യഗനാരിയ്രം കുഴങ്ങിനിലക്കയാണട്. ഈ 
വഴിത്ിരിവില, ഈ ധര്മ്മ േങ്കടത്ില, 
ഈ നിര്ണ്ായക പ്രതിേന്ധിമവളയില 
േനീതമയയല്ലാനത മ്ാനരയാണട് ഞങ്ങള് കൂട്ിനു 
വിളിമക്കണ്തട്? അഗ്നിശുദ്ിയിലമപാലു്രം 
േ്രംശയാലുക്കളായ ജനങ്ങളനട േദസ്ില നവചട് 
അങ്ങന്ട് േത്്രം നെയ്തില്ല. പമക്ഷ, ആ േത്്രം 
ഇന്നു്രം നിലനിലക്കുന്നു. ഭൂമി നന്ിനി! തൃ്പെദത്ില 
നതാട്ടുനകാണ്ട് അതുചരിക്കാനുളള ലധര്്രം 
ഞങ്ങള്ക്കു നലമകണമമ! ഇരുപ താ്രം നൂ്ാണ്ിനല 
സ്തനീകള്ക്കു കൂട്ായിരിക്കണമമ!" എന്ട് എല്ലാ 
സ്തനീകള്ക്കു്രം മവണ്ി അ്ര്ജന്രം ‘േനീത’നയന് 
ശക്തിമയാടട് അമപക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. (2007:16). 
ഭര്ത്ാവിനന അതിരറ്റു േട് മനഹിചവളാണട് േനീത. 
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െപലമായ േ്രംശയങ്ങള്ക്കട് നെവിനകാടുത്ട് 
ആദര്ശത്ിനറെ മപരില ഭാര്നയ പരിത്ജിക്കുന് 
രാമന. പിന്നീടട്, തനറെ ഗര്ഭത്ില ജനിച 
പുത്രനാര്ക്കുമവണ്ി അവള് തനറെ േഹനജനീവിത്രം 
തുടരുന്നു. അവര് േ്വയ്രം പ്രാപ്തി ലകവരിച 
ഘട്ത്ില, തനറെ അഭിമാന്രം കാത്നകാണ്ട് 
അവള് മണ്ാകുന് തനറെ അമ്മയട് നക്കാ്പെ്രം വിലയ്രം 
പ്രാപിക്കുന്നു... ‘േനീത’ ഇവിനട മകവലനമാരു സ്തനീ 
മാത്രമല്ല. അവഗണനയനട ദുഃഖഭാര്രം മപറുന് 
സ്തനീകളനട പ്രതിനിധികൂടിയാണട്. േഹനത്ിനറെ 
അമങ്ങതലയ്കല വനര നെന്ിട്ടു്രം, ക്രൂരനായ കാല്രം/ 
വിധി നനീതി നിമഷധിചവള് ; അവളാണട് േനീത..

അഭിമഷക മഘാഷയാത്രയ്കട് ആനയമമ്പാരിയ്രം 
ഒരുങ്ങി നിന്മ്പൊള് അച്ഛനനക്കാണാന 
മപായ മകന മടങ്ങിവന്തട് പാദൊരിയായി 
േന്ാേമവഷധാരിയായാണട്. തനിയ്ക്കു വിധിചതട് 
അമയാധ്യല്ല, വനമാനണന്നു്രം, പതിന്ാലു 
വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞു താന മടങ്ങിവരു്രംവനര, 
അച്ഛനമ്മമാനര ശുശ്രൂഷിചട് അരമനയില 
കാത്ിരിയ്കാന പറഞ്ഞ രാമമനാടുളള സ്തനീയനട 
പ്രതികരണ്രം ഒരു സ്തനീയനട എക്കാലനത്യ്രം 
മാനേികമായ പക്വതയനട, ഗ്രാഹ്മശഷിയനട, 
മനഃേ്രംയമനത്ിനറെ, നിശ്യ ദാര്ഢ്ത്ിനറെ 
ഉദാത്മാതൃകയായി ചൂണ്ിക്കാട്ാവുന്താണട്. 

േനീത കരഞ്ഞില്ല. രാമനന തടഞ്ഞതു മില്ല. 
അെഞ്ലമായ നിശ്യ ദാര്ഢ്ത്ിലുറച്ചു 
നിന്നുനകാണ്ട് പറഞ്ഞതിതാണട്.

"നാഥാ! പൗരുഷമില്ലാത്വനരമ്പൊനല പാഴട് 
വാക്കുകള് പറയാതിരിക്കൂ. ഭര്ത്ാനവവിനടമയാ 
അവിനടയാണട് ഭാര്. രാമനനവിനടമയാ അവിനട 
യാണട് േനീത. സുഖത്ിലായാലു്രം, ദുഃഖത്ിലായാലു്രം 
അങ്ങമയാടട് കൂടി ഞാന എമ്പൊഴു്രം ഉണ്ാവു്രം. വരൂ, 
ഞാന മുമമ്പ നടക്കാ്രം. പിന്ാനല മാത്ര്രം വന്ാല 
മതി അവിടുന്ട് ". (2007:20).

രാജ്ി പദത്ില നിന്ട് വനവാേിയനട 
പതട് നിയിമലക്കുളള ദൂര്രം ഒരു ോധാരരണ സ്തനീനയ 
േ്രംബന്ധിചിടമത്ാള്രം േങ്കല്പങ്ങള്ക്കുമപാലു്രം 
അതനീതമാണട്. ഈനയാരു ഘട്ത്ിലാണട്, 
യാഥാര്ത്്നത് ഇത്രമമല ഉള്നക്കാണ്ടുനകാണ്ട് 
രാമനന ോഹെര്വുമായി നപാരുത്ന്പെടുത്ാന, 
കരുത്ട് പകരാന, ‘േനീത’നയന് ‘സ്തനീ’ 
മുന്ിട്ിറങ്ങുന്തട്.

േനീതനയന് ‘സ്തനീശക്തി’യ്ക്കുമുന്ില, അതിശക്തനായ 
ആഞ്മനയന മപാലു്രം വിനനീതനായിത്നീരുന്തട് 
അ്ര്ജ്ജന്രം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 

ആ േട് മനഹബന്ധനത്്പെ്ി പ്രമത്കമായി 
പഠിമക്കണ്താനണന്നു്രം പറയന്നു. േനീതനയ മനടുവാന 
രാമമനാനടാ്പെ്രം മെര്ന് രാമദാേനായ ഹനുമാനട് 
മാത്രമമ, േനീതയനട ലങ്കാവാേനത്്പെ്ിയ്രം, അവിനട 
േ്വരക്ഷയ്ക്കുമവണ്ി, േനീതയനുഭവിച ദുഃഖവു്രം, ധനീരമായ 
നെറുത്നിലപ്പുനമല്ലാ്രം അതിനറെ തനീവ്രതമയാനട 
മനസ്ിലാക്കാന ോധിചിട്ടുളള. എല്ലാ്രം അനുഭവിചിട്ടു്രം, 
ഒടുവില രാമനറെ േനീതമയാടുളള മമനാഭാവത്ില 
പ്രതിമഷധിചട്, നിത്ബ്രഹ്മൊരിയായ ഹനുമാനറെ 
ഹൃദയ്രം േനീതമയാടുളള അനുഭാവത്ില മാത്ര്രം 
നിറയന്നു. " ‘േനീത’നയന് സ്തനീയനട മുന്ില ആ 
വനീരന വിനനീതനായി - ആശ്ിതനായി - ദാേനായി 
ശിശുവായിമ്പൊലു്രം രൂപാ്ര്രം പ്രാപിച്ചുകാണാ്രം. 
േനീതാ ഹനുമാനാരുമടതുമപാനലയളള േട് മനഹ 
ബന്ധ്രം വിശ്വോഹിത്ത്ില മവനറയില്ല." 
(2007:21).

കുമാരനാശാനറെ ‘െി്ാവിഷ്യായ േനീത’യ്രം ഇത്ര 
ത്ില മമനാബലമുള്ളവളാണട്. ആദര്ശധനീരയാണട്. 
ലധര്ശാലിയ്രം, അഭിമാനിയമാണട്. േനീതനയ 
മ്പൊനല ത്ാജ്-ത്ാഗ മമനാഭാവത്ില 
നിലനകാള്ളുന് പല കഥാപാത്രങ്ങനളയ്രം 
അ്ര്ജ്ജനത്ിനറെ രെനകളില കാണാനാകു്രം. 
‘അഗ്നിോക്ഷി’ എന് മനാവലിനല ‘മതതി’ ഈ 
വിഭാഗത്ിലന്പെടുത്ാവുന് കഥാപാത്രമാണട്. 
ജനീവിതോഹെര്ങ്ങളാല ഭര്ത്തൃേട് മനഹ്രം നിമഷധി 
ക്കന്പെടുന്വളാണട് മതതി. ജനീവിതാ്്്രംവനരയ്രം 
ഭാര്ാഭര്ത്ാക്കനാര്, ഒന്ാകാനാകാനത, ഗതകാല 
സ്മൃതികളമായി കഴിയന്നു. നിഷട് കളങ്കമായ 
േട് മനഹത്ിനുടമകനളങ്കിലു്രം രണ്ടുമപര്ക്കു്രം 
ഒന്ിയ്കാന കഴിയാനത മപാകുന്നു. എങ്കിലു്രം ഇരുവരു്രം 
തങ്ങളനട വ്ക്തിത്വനത് ഏതവേരത്ിലു്രം 
മുറുനക്പെിടിക്കുന്തു കാണാ്രം.

ശ്നീരാമനനയല്ലാനത, മ്ാനരയ്രം സ്മരിചിട്ില്ലാത് 
താനണങ്കില, മനോവാൊ കര്മ്മണാ 
ൊരിത്ര്വതിയാനണങ്കില ഭര്ത്ാവിനന മാത്രമമ 
ഓര്ത്ിട്ടുളളൂ എന് തനറെയനീനചാല്ലു േത്മാനണങ്കില, 
ഒരമ്മയനടയ്രം, സ്തനീയനടയ്രം അഭിമാന്രം രക്ഷിയ്ക്കുവാന 
മവണ്ി, തനന് േ്വനീകരിക്കൂ.. എന്ട് ഭൂമിമദവിമയാടു 
പറഞ്ഞു യാെിക്കുന് േനീത എന്മത്യ്രം സ്തനീ 
കുലത്ിനറെ അഭിമാനമാണട്. അന്നു ഭൂതധാത്രിയനട 
ഹൃദയത്ില അ്ര്ദ്ാന്രം നെയ്ത ആ നനനയമത്ടി, 
മലാക്രം ഇന്നു്രം തിരഞ്ഞുനകാമണ്യിരിക്കുകയാണട്. 
യഗയഗാ്രങ്ങള്ക്കിപ്പുറവു്രം സ്തനീനയന്ാല 
േനീതയനടയ്രം േനീതനയന്ാല സ്തനീയനടയ്രം 
പ്രതനീകമായി തുടരുന്തട് അതുനകാണ്ടു 
തനന്യാണനത്ര.
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രാമനനന് പുത്രന ഇല്ലായിരുന്നുനവങ്കില കൗേല് 
എന് അമ്മ എന്തു നെയ്തുമപാകുമായിരുന്നു എന്ട് 
അ്ര്ജ്ജന്രം േമന്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. അനത, അവര് 
‘അമ്മ’ മാത്രമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവരുനട 
വിജയവു്രം, പരാജയവു്രം. എ്ിമനാമവണ്ി കൗേല് 
എന്നു്രം അേ്വസ്യായിരുന്നു േപതട് നനീമത്ര്രം 
മൂല്രം േഹനമനുഭവിക്കുന് ഒരു ോധാരണ 
േട്ട്ത്രനീയാണിതില കൗേല്. അ്ര്ജ്ജന്രം 
കൗേല്യ്ക്കുളളിനല, ദുഃഖമടക്കി ജനീവിക്കുന് 
സ്തനീത്വത്ിമലയ്കട് ശ്ദ്യൂന്നുന്നു. രാമമനാടുളള 
അതിര് വാത്ല്ത്ില മുഴുകിനക്കാണ്ാണട് 
കൗേല് ജനീവിത്രം മുമന്ാട്ടുനകാണ്ടുമപാകകുന്തട്. 
ലകമകയിയനട അധികാരധാര്ഷ്്ത്ില അവര് 
അേ്വസ്യാകുന്നുണ്ട്. രാമനറെ വനവാേത്ിനു്രം, 
ദശരഥനറെ മരണത്ിനു്രം കാരണക്കാരിയായ 
ലകമകയിമയാടട് കൗേല്യ്കട് അതൃപ്തിയ്രം, 
അനിഷ്വുമായിരുന്നു. തനറെ മകനറെ ജനീവിതത്ിനല 
ദുര്ഘടഘട്ങ്ങള് അവനര ഏനറ തളര്ത്ന്നുണ്ട്. 
േനീതാപരിത്ാഗവു്രം, രാമനറെ ഏകാ്ജനീവിതവു്രം 
ഒരമ്മനയന് നിലയില അവര്നക്കന്നു്രം 
അേഹനനീയമായ ദുഃഖത്ിനിടയാക്കി.

േദാ കു്ാമരാപിതയായ ലകമകയിയ്ക്കുളളിനല 
നനയനട പ്രകാശമരണുക്കനള കനണ്ത്ാനാണട് 
അ്ര്ജ്ജന്രം ഇവിനട ശ്മിചിരിക്കുന്തട്. 
മ്ാരു്രം കാണാനതമപായ, അനല്ലങ്കില കാണാന 
ശ്മിചിട്ില്ലാത് മാനേിക പക്വതയ്രം, നനയ്രം, 
േ്വഭാവശുദ്ിയ്രം കനണ്ത്ാനുളള തൃഷ്ണ മലഖികയനട 
നിരനീക്ഷണ ലവഭവനത് വ്തിരിക്തമാകുന്നു. 

ശ്നീരാമ പട്ാഭിമഷക വാര്ത്യറിയിക്കാന 
എത്ന് മന്രമയാടട്, തനിയ്കട് രാമനു്രം, ഭരതനു്രം 
തമ്മില വ്ത്ാേമില്ല എന്ാണട് ലകമകയി 
പറയന്തട്. േമ്ാഷപൂര്വ്വ്രം മന്രയ്കട് 
േമ്മാന്രം നലകുന്തായ്രം കാണാ്രം. എന്ാല 
പിന്നീടട് മന്രയനട കുടിലതന്തങ്ങളിലന്പെട്ട് 
വശ്രംവദയായിമ്പൊയതിനാലാണട് അവരുനട മനസ്ട് 
െഞ്ലന്പെടുന്തട്. രാമന രാജ്ഭരണമമന്ടുത്ാല, 
ലകമകയിക്കു്രം, ഭരതനു്രം ഉണ്ാകാനിടയളള 
ഭവിഷ്ത്കള്രം, നഷ്ങ്ങള്രം, മന്ര വിവരിക്കുന്നു. 
ഇതുമകട്ിട്ാണട് ലകമകയി ദശരഥമനാടട് പഴയ 
വാഗ്ാന്രം പാലിക്കാന നിര്ബന്ധ്രം പിടിയ്ക്കുന്തട്. 

മനസ്ാനക കളങ്കന്പെട്തിനാല, ബുദ്ിയാനക മരവിച 
മട്ിലായിരുന്നു അവര്. താനു്രം, തനറെ പുത്രനു്രം, 
‘അമയാദ്്’യ്രം ഒന്നുമല്ലാതായിത്നീരുമമാനയന് 
ഭയമായിരുന്നു അവനര ദുഷട് നെയ്തികളിമലയ്കട് 
നയിചതട് എന് നിഗമനത്ിമലക്കാണട് മലഖിക 
എത്ിമചരുന്തട്.

പിന്നീടട്, തനറെ പ്രവൃത്ികള് മൂല്രം േ്രംഭവിച 
ദുര്ങ്ങമളാര്ത്ട് അവര് പരിതപിക്കുന്നുണ്ട്. 
പശ്ാത്ാപവിവശയാകുന്നുണ്ട്. രാമനറെ 
മവര്പാടില മന്രംനനാ്ട് ദശരഥന മരണമടയന്നു. 
ഭരതന മാതൃരാജ്ത്ില നിന്നു്രം തിരിനകനയത്ി 
മാതാവിനന കു്ന്പെടുത്ന്നു. ഇതില മന്രംനനാ്ട്, 
തനറെ നതററുകള് തിരിചറിഞ്ഞട് േദട്ബുദ്ി 
വനീനണ്ടുക്കുന് ലകമകയിനയയാണട് പിന്നീടട് നാ്രം 
കാണുന്തട്. വനവാേ്രം കഴിഞ്ഞട് മടങ്ങിനയത്ന് 
രാമനന േ്വനീകരിക്കാന േമ്ാഷപൂര്വ്വ്രം 
ലകമകയിയ്രം വരുന്നുണ്ട്. തനറെ നതറ്റുകള് 
തിരിചറിഞ്ഞട് അതട് തിരുത്ാനുളള ഹൃദയവിശാലത 
അവര് പ്രകടി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. ശിഷ്കാല്രം, രാമനറെ 
േട് മനഹധനയായ നെറിയമ്മയ്രം, വാര്ദ്ക്മത്ാനട, 
തപേ്വിനിയമായി ലകമകയി മാറുന്നു.

ജനമനസ്സുകളില, ഒരു ദുഷ്കഥാപാത്രനമന് 
നിലയില െിരപ്രതിഷ് മനടിയ ‘ലകമകയി’ എന് 
കഥാപാത്രനത് ഇത്രത്ില പുനഃപ്രതിഷ്ിക്കാന 
അ്ര്ജ്ജന്രം േ്വനീകരിച നിലപാടട് അല്പ്രം 
ോഹേികമായിമല്ല എന്നു മതാന്ാ്രം. കാരണ്രം 
നിലവിലുള്ള ബി്രംബങ്ങനള മാ്ങ്ങമളാനട 
പുനര് നിര്മ്മിക്കുമമ്പാള് അനതത്രമത്ാള്രം 
േ്വനീകാര്മാകുനമന്ട് കണ്ടുതനന്യറിമയണ് വസ്തുത 
യാണട്. അത്രത്ിനലാരു സൃഷ്ികര്മ്മമാണട് 
ലകമകയിയിലൂനട മലഖിക നിര്വ്വഹിചിട്ടുള്ളതട്.

വ്ക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങനള ഉള്ളിനലാതുക്കി, 
മറ്റുള്ളവരുനട സുഖത്ിനു്രം േമ്ാഷത്ിനു്രം 
മവണ്ി നിലനകാള്ളുന് കഥാപാത്രമാണട് സുമിത്ര. 
ദശരഥന ഒരിയ്കല മപാലു്രം അവള്ക്കട് പ്രാധാന്്രം 
നകാടുത്ിരുന്ില്ല. േ്വ്്രം പുത്രനാരാകനട്, എന്നു്രം 
രാമനറെയ്രം ഭരതനറെയ്രം അനുവര്ത്ികളായിരുന്നു. 
രാമായണത്ില വളനരകുറച്ചുമാത്ര്രം പ്രത്ക്ഷന്പെടുന് 
ഈ നായിക, വാല്നീകിയനട മറ്റു നായികമാരില 
നിന്ട് മവറിട്ടു നില്ക്കുന് ഒരു കഥാപാത്ര്രം തനന്യാണട്. 
േദാ അന്നറെ സുഖ്രം മാത്ര്രം കാ്രംക്ഷിക്കുന് 
ോധുവാനയാരു സ്തനീ. കൗേല്യനട ദുഃഖങ്ങളിലു്രം 
ലകമകയിയനട ദുഃഖങ്ങളിലു്രം സുമിത്ര ഒരുമപാനല 
പങ്കുമെര്ന്നു. എന്ാല അവനരമ്പൊനല സുമിത്ര 
ഭര്ത്ാവിനന േ്വാധനീനിക്കാന ശ്മിചിരുന്ില്ല. 
‘അനത. എല്ലാവനരയ്രം േട് മനഹിചട്, മതാഴിയായി, 
മേവികയായി, നിസ്്രംഗയായി, വിനനീതയായി, 
നിത്ാശ്വാേമകന്ദ്രമായി നിലക്കുന് ഒമരനയാരു 
നായികമയ രാമായണത്ിലുള്ളൂ - സുമിത്രയാണതട്. 

ഭര്തൃ പ്രണയത്ിന മാത്ര്മില്ലാത്വള്, 
പുത്രാഭയുദയത്ില മാത്ര്മില്ലാത്വള്.
അനത, സ്തനീത്വത്ിനറെ ത്രിവിധ ഭാവങ്ങളില 
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കൗേല് മാതാവു്രം ലകമകയി കാമിനിയമാ 
യിരുനന്ങ്കില സുമിത്ര േഖിയ്രം, മേവികയ്രം, 
േമാശ്വാേകയമായിരുന്നു. "അധികാരമമാഹി 
യല്ലാത്തിനാല അപമാന്രം ഏറ്റുവാമങ്ങണ്ി 
വന്ിട്ില്ലാത്വള്... ശത്രുപക്ഷ മില്ലാത്വള്... 
മലഖിക ആ സ്തനീത്വത്ില അഭിമാന്രം നകാള്ളുന്നുണ്ട്. 
"ലക്ഷ്മണനറെ അമമ്മ! നിങ്ങള് എത്ര ധന്യാണട് എന്നു 
വിളിച്ചുപറയാന മതാന്ിമ്പൊകുന്നു. സുമിത്രയായി 
ഭവിക്കുക എന്തട് എന്ാരു ഭാഗ്മാണട്. 
യഗാ്രങ്ങളിനലല്ലാ്രം അപൂര്വ്വമാനയങ്കിലു്രം 
സുമിത്രമാരുണ്ാവുന്നുണ്ട്. അവനര തിരിചറിയാന 
ആളകളില്ല എന്താണട് വിഷമ്രം".

ജനകപുത്രിയ്രം, ലക്ഷ്മണപത്നിയമായ ഊര്മ്മിളയനട 
ത്ാഗപൂര്ണ്മായ മപ്രമെരിത്ര്രം ആധുനിക 
മലാകത്ിനട് നവളിവാക്കിത്രണമമനയന് 
അഭ്ര്ത്നമയാനടയാണട്, അ്ര്ജ്ജന്രം 
ഊര്മ്മിളനയന് കഥാപാത്രനത് േമനീപിക്കുന്തട്. 
വാല്നീകിമുനി കാണാനത മപായ, അനല്ലങ്കില 
കണ്ിട്ടു്രം കണ്ിനല്ലന്ട് ഭാവിച, മഹാകാവ്ത്ില 
മകവല്രം രണ്ടു വരികളില മാത്ര്രം ഒതുങ്ങിമ്പൊയ 
ഊര്മ്മിള. മഹാകവിയനട സ്മരണയിമലക്കട് 
തള്ളിമക്കറാനാവാനതമപായ ആ കുമാരിനയ േനീമ് 
മരഖയില േിന്ദൂരവുമായി വാതില്പെടിക്കപ്പുറ്രം 
മറഞ്ഞു നിലക്കുന് ആ കുമാരിനയയാണട്, 
അ്ര്ജ്ജന്രം ഇവിനട പുനരാവിഷട് കരിക്കുന്തട്. 

ശരിയാണട് േനീതനയമ്പൊനല, ഒരു നിമിഷ്രം 
മപാലു്രം കാ്നന പിരിയാന വയ്യാത് മട്ായിരുന്നു 
ഊര്മ്മിളയ്ക്കുനമങ്കില രാമായണെരിത്ര്രം ഇങ്ങനനയല്ല 
എഴുതന്പെടുമായിരുന്തട്. മജ്ഷ്ദാേനായ തനറെ 
പതിമയാടട് ഒരിയ്കലമ്പൊലു്രം അവള്ക്കട് പരിഭവ്രം 
മതാന്ാനിടയില്ല. 

ജനീവിതത്ിനല അത്്്രം വികാരതനീവ്രമായ 
മരാമാഞ്ജനകമായ വിടവാങ്ങല ഘട്ത്ിലമപാലു്രം 
മഹാകവി ഊര്മ്മിളമയാടട് കനിയാനത മപായതില 
മലഖിക മഖദിക്കുന്നുണ്ട്. വനയാത്രയില 
മജ്ഷ്നന അനുഗമിക്കുന് ലക്ഷ്മണനന സുമിത്രയ്രം 
കൗേല്യ്രം അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപമദശങ്ങള് 
നല്കുന്നുമുണ്ട്. എന്ാല ആ േമയമത്രയ്രം 
അ്ഃപുര വാതിലിനകത്ട് അമ്മമാരുനട 
നിഴലില, കരള് പിടഞ്ഞട്, കണ് നിറഞ്ഞട്, 
പറയാമനനറയണ്ായിട്ടു്രം അനതല്ലാ്രം ഉള്ളിനലാതുക്കി 
നില്ക്കുന്വനള ആരുനമമ് ഓര്ക്കാനത മപായി. 
ഭര്ത്ാവിമനാനടാ്പെ്രം ആരണ്ത്ിമലക്കു മപാകാന 
അനുവാദ്രം ലഭിച, വാശിപിടിചട് തനറെയിഷ്്രം 
മനടിനയടുത് േനീതമയക്കാള്, ഭര്ത്ാവിനറെ 
അോന്ിധ്ത്ില അനാഥരായി മാറുന്വര്ക്കട് 

താങ്ങു്രം തണലുമാകാന േ്വയ്രം തനീരുമാനിച്ചുറ്പെിച, 
ഭര്ത്ാവിനന പിരിഞ്ഞട് ജനീവിത്രം തള്ളിനനീമക്കണ്ി 
വന് ഊര്മ്മിളതനന്യാണട് േഹനത്ില 
പ്രഥമസ്ാനത്ിനര്ഹനയന്തട് നിസ്തര്ക്കമാണട്. 

ഊര്മ്മിള അധനീരയായ ഒരു കാമിനിയല്ല. 
ജനകമഹാരാജാവിനറെ ഔരേപുത്രിയായ 
അവള് പ്രപഞ്തത്വങ്ങള് പഠിചറിഞ്ഞട് 
ധര്മ്മാധര്മ്മ വിമവെന്രം നെയ്തിരുന്വളാണട്. 
രാമനറെ വനവാേത്ിനറെ ഫലമായി, 
വൃദ്മാതാപിതാക്കള്ക്കുണ്ാകുന് പ്രത്ാഘാത്രം 
അവള് ഊഹിനചടുത്. 

വനത്ിമലക്കാള് കൂടുതല തനറെ ആവശ്മിമ്പൊള് 
അ്ഃപുരത്ിലാനണന്ട് അവള് തിരിചറിഞ്ഞു. 
അതിനാല തനന് ലക്ഷ്മണമനാനടാ്പെ്രം 
വനവാേത്ിനു മപാകാന അവള് 
നിര്ബന്ധ്രം പിടിചില്ല. അ്ഃപുരമാണട് തനറെ 
കര്മ്മമക്ഷത്ര്രം. അവിനടയാണട് തനറെ ോമനീപ്്രം 
ആവശ്മായിരിക്കുന്തട്. ഭര്ത്തൃനിഴലില മാത്ര്രം 
ഒതുങ്ങിക്കൂടുന് ഒരു ഭാര്യനട വ്ക്തിത്വത്ില 
നിന്ട് ഊര്മ്മിള എത്രമയനറ വളര്ന്ിരിക്കുന്നു!!

രാമാനുജനായ, രാമദാേനായ, ലക്ഷ്മണനന 
േ്രംബന്ധിചിടമത്ാള്രം ; തനറെ ആശ്ിതത്വ്രം 
മനരമത് പ്രഖ്ാപിച്ചു വിശുദ്നായ വ്ക്തിയാണട് 
അമദേഹ്രം. "രാത്രിയനട നിഗൂഢയാമങ്ങളില തനറെ 
അരികില വരുമമ്പാള്മ്പൊലു്രം േനീതാരാമെരിത്ര്രം 
മാത്ര്രം വിവരിക്കുന് പ്രിയതമനന മനാക്കി ഊര്മ്മിള 
ഒരിയ്കനലങ്കിലു്രം മനസ്ില പറഞ്ഞിരിയ്കിമല്ല 
"ആര്പുത്രാ, ഒന്നു പറയൂ. ഊര്മ്മിളാ 
ലക്ഷ്മണനാനരന്ട് " എന്ട് മലഖിക േമന്ഹ്രം 
പ്രകടി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. 

ഭാരതനീയ ദര്ശന പ്രകാര്രം കുലസ്തനീയനട 
ഉദാത്മാതൃകയാണട് ഊര്മ്മിള. നനീണ് പതിനാലു 
വത്രങ്ങള് തനറെ പ്രാണനാഥനന്പെ്ി യാനതാരു 
വാര്ത്കളമറിയാനത, കാടിമനക്കാള് തനന് 
മവദനി്പെിക്കുന് അ്ഃപുരത്ിനല ഏകാ്തയില 
അവള് ദിനങ്ങനളണ്ി കാത്ിരുന്നു. തനറെ 
മജ്ഷ്മനാടുള്ള വിമധയത്വ്രം ലക്ഷ്മണന 
പാലിക്കുന്നുനവങ്കില, അതിമലനറ തനറെ 
ഭര്തൃഗൃഹത്ിമനാടുള്ള, മാതാപിതാക്കമളാടുള്ള 
വിമധയത്വ്രം ഊര്മ്മിള പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ 
മവദനകള്രം േഹിച്ചു്രം ക്ഷമിച്ചു്രം കടമകള് നിറമവ്ിയ്രം 
േഹിഷ്ണുതമയാനട അവള് ജനീവിച്ചു. അോധാരണമായ 
ഒരു വ്ക്തിത്വമാണട് ഊര്മ്മിള കാഴ്ചനവക്കുന്തട്. 
ഓമരാ സ്തനീക്കു്രം ജനീവിത്രം മുമന്ാട്ടുനകാണ്ടുമപാകാന 
ക്ഷമയ്രം, േഹനവു്രം കൂടിമയ തനീരൂ എന്ട് മലഖിക 
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ഓര്മ്മന്പെടുത്ന്നുണ്ട്. ആര്ഷ സ്തനീജനങ്ങളനട 
നിതാ്ശാ്മായ നിശ്ബ്ദഭാവത്ില നിന്ട് േ്വയ്രം 
പ്രേരിക്കുന് പരിമവഷ്രം മപാനല രാമായണത്ിനല 
ഊര്മ്മിളയില നിന്നു പുറന്പെടുന് പ്രകാശവലയ്രം 
നമ്മുനട ഉള്ളില തട്ടുന്ിമല്ല? എന്ട് േ്രംശയിക്കുന്നു.

തുടക്കത്ില വാല്നീകിമുനിയനട ഊര്മ്മിളനയന് 
കഥാപാത്രമത്ാടുള്ള അവഗണനയില മഖദ്രം 
പ്രകടി്പെിച മലഖിക, ഒടുവില അതിനുള്ള 
പ്രതിവിധിയ്രം കനണ്ത്ന്നുണ്ട്. "പാടാത് 
പാട്ടുമപാനല, എഴുതാത് കവിത മപാനല, 
അവനള േ്രംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്ങ്ങള്രം 
നമ്മുനട േങ്കല്പത്ിനു വിട് വാല്നീകിയനട മൗന്രം 
അര്ത്ഗര്ഭമായി മതാന്നുന്നു."

അനത, ഊര്മ്മിളനയക്കുറിച്ചുപാടാന, വരികളില്ലാനത 
വരുമമ്പാള്, ഊര്മ്മിളനയ വായിചറിയന്വര്ക്കട്, 
േ്വ്്രം േങ്കല്പങ്ങള്ക്കു്രം അഭിരുെികള്ക്കുമനുേരിചട് 
അതില കൂട്ിമചര്ക്കലുകള് തുടരാ്രം. അതിനുള്ള 
േ്വാത്്മാണമത്ര വാല്നീകിയനട ആ മൗന്രം...

അമനക തലമുറകളായി ജനിച്ചു ജനീവിച്ചു മപാരുന് 
ഭാരതനീയ കുലസ്തനീകളനട മാതൃകയാണട് ഊര്മ്മിള. 
തിരശ്നീലക്കു പിറകിലിരുന്ട് േ്വ്്രം കര്ത്വ്ങ്ങള് 
നിറമവറ്റുന്വള്. "ഞങ്ങളിമലാമരാരുത്രുനട 
ഹൃദയത്ിലു്രം ഓമരാ ഊര്മ്മിളയണ്ട്. അഥവാ 
ഉണ്ായിരിക്കണ്രം. ഞങ്ങളനട ഭാവനക്കനുേരിചട് 
ആ ഊര്മ്മിളനയ ഞങ്ങള് േങ്കല്പിക്കുകയ്രം, 
വളര്ത്കയ്രം, ജനീവി്പെിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു. 
ജ്ാനത്ിനറെയ്രം േഹനത്ിനറെയ്രം 
േട് മനഹത്ിനറെയ്രം കര്ത്വ്പാലനത്ിനറെയ്രം 
പ്രതനീകമായ ഊര്മ്മിള - നിശബ്ദയായ ഊര്മ്മിള - 
പ്രകാശമയിയായ ഊര്മ്മിള" എന്ട് ലധര്മത്ാനട 
വിളിച്ചു പറയാന, തുറനന്ഴുതാനുള്ള ആര്ജ്ജവ്രം 
നിര്രമായ േഹനങ്ങളിലൂനട േഞ്രിചട് 
ദുര്ഘടഘട്ങ്ങനള അതിജനീവിചട് ജനീവിതനത് 
നിറമുള്ളതാക്കി തനീര്ത്വര്ക്കട് മാത്ര്രം 
അവകാശന്പെട്താണട്. 

അവഗണനകളില തളരാനത, നപാരുതി വിജയിച 
സ്തനീത്വത്ിനറെ പ്രഥമ ോരഥി. അതായിരിക്കണ്രം, 
അതാകുന്നു ലക്ഷ്മണനറെ ഊര്മ്മിള. 

ഇതിഹാേത്ില േനീതയനട േ്വഭാവമഹിമമയാള്രം 
തനന് തിളക്കമുണ്ട് ലമങ്കശപതട് നി മണട് മഡാദരിക്കു്രം. 
േനീതനയമ്പൊനല സുെരിതയ്രം, ോദ്്വിയ്രം, 
പതിവ്രതയമായ രാവണപതട് നിനയ്പെ്ി വാല്നീകി 
ഏനറ ബഹുമാനപൂര്വ്വമാണട് േ്രംോരിക്കുന്തട്. 

"അവര്ക്കിടയിമലകാമ് നവടിപ്പുന്ാരു കട്ിലില

ഒരഗ്ര്സുന്രി ശയി്പെതു കണ്നീടിനാന കപി
മുത്രതട് നങ്ങള് കലരു്രം 
നമയട് മക്കാപ്പുകളണിഞ്ഞവള്  
തന കാ്ിയാമലാ നലമഗഹമണിയി്പെതുമപാലമവ
ഗൗരി, നപാന്നുടലാള്ഃപുരനായികമയാമലാള്
മമന്ാദരി സുരൂപാഢ്യാണതിങ്കല ശയി്പെവള്
ആ വിദൂഷിതനയക്കണ്ിട്ാ മഹാബാഹു മാരുതി
േനീതയാനണന്നു നണ്ിമ്പൊയട് രൂപ യൗവ്വന 
ലക്ഷ്മിയാല
കുന്ിച ഹര്ഷമുള്നക്കാണ്ടു നന്ിചാല കപിയൂഥപന 
കരങ്ങള് നകാട്നീ നനടുവാല മുകര്ന്നു
നകാണ്ാടിയാടനീ നടനകാണ്ടു പാടനീ 
തൂണ്മമല കുതിമചറി, നിലത്ൊടി
തന വാനരത്്വ്രം നവളിവാകു മാമറ"

രാവണനറെ അ്ഃപുരത്ില ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന് 
മണട് മഡാദരിനയക്കണ്ട് േനീതയാനണന്ട് 
നത്ിദ്രിക്കുന് ഹനുമാനറെ മെഷ്കനള വാല്നീകി 
വര്ണ്ിചിരിക്കുന് ഭാഗമാണിതട്. 

മയനറെ ഓമനപ്പുത്രിയായ, സുന്രിയായ മകള്. 
ലത്രമലാക് സുന്രിയായ തനറെ മകനള രാവണനട് 
നല്കുമമ്പാള് അമദേഹ്രം പറഞ്ഞതട്, "ഒമന്ാര്ക്കണ്രം, 
ജന്രംനകാണ്ടു്രം കര്മ്മ്രംനകാണ്ടു്രം, ധര്മ്മ്രംനകാണ്ടു്രം 
സുെരിതയാണട് എനറെ മകള്. കാമൊരിയായ അങ്ങട് 
അവള്ക്കനുരൂപനാകുമമാ? മണട് മഡാദരിയനട 
ഇഷ്ത്ിനു വിമധയനായി ജനീവിക്കാനമന്ട് 
േത്്രം നെയ്താല അവനള തരാ്രം." എന്ായിരുന്നു. 
രാവണനറെ ‘േത്’ത്ില മാത്രമാണട് മയന തനറെ 
മകനള നല്കുന്തട്. രാവണനിനല രാക്ഷേനീയമായ 
േഹജേ്വഭാവ്രം മനസ്ിലാക്കുന് മണട് മഡാദരി, 
അമദേഹത്ിനറെ കാമതല്പരതനയ എതിര്ത്ില്ല. 
ബഹുകളത്ര േ്രംഗ്രഹ്രം ോധാരണമായ കാല്രം. 
കൂടാനത രാക്ഷേവ്രംശത്ില അത്രവലിയ 
ൊരിത്ര്നിഷ്നയാന്നുമില്ലതാനു്രം. അതായിരുന്നു 
മണട് മഡാദരിയനട നിലപാടട്. എന്ാല 
ബലാലക്കാമരണ തട്ിനക്കാണ്ടുവരുന്, പതിമദവത 
കളായ ോദ്്വികനള പനീഢി്പെിക്കുന്തട് അവര് 
ക്ഷമിചിരുന്ില്ല. അത്ര്രം ക്രൂരവിമനാദങ്ങനള 
മണട് മഡാദരി േര്വ പ്രകാമരണ എതിര്ക്കുകയ്രം 
നെയ്തിരുന്നു. കുലനീനയായ ഭാര്നയന് നിലയ്ക്കു്രം തനറെ 
പരാക്മശാലികളായ പുത്രനാരുനട മാതാനവന് 
നിലയ്ക്കു്രം രാവണനട് മണട് മഡാദരിമയാടട് പ്രമത്ക 
േട് മനഹവു്രം, ബഹുമാനവു്രം ഭയവുമുണ്ായിരുന്നു. 

അനനീതിനക്കതിനര ശബ്ദമുയര്ത്ന്വളാണട് 
മണട് മഡാദരി. േനീതനയ തട്ിനക്കാണ്ടുവന്ട് 
അമശാകവനിയില ഒളി്പെിച്ചു താമേി്പെിചമ്പൊഴു്രം, 
മണട് മഡാദരിയനട ദൃഷ്ിയില നിന്ട് 
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മാ്ിനിര്ത്ാന രാവണനട് ോധിക്കുന്ില്ല. 
വാെകക്കേര്ത്നകാണ്ടു്രം അനുരഞ്ന്രം നകാണ്ടു്രം 
ഒടുവില ഭനീഷണി നകാണ്ടുമപാലു്രം േനീത വഴങ്ങാനത 
വരുമമ്പാള് തനറെ വാനളടുത്ട് േനീതനയ വധിക്കുവാന 
ഒരുങ്ങിയ രാവണനറെ ലകകള് തടയാനുള്ള ലധര്്രം 
ഒരു സ്തനീനയന് നിലക്കട് മണട് മഡാദരിക്കുമാത്ര്രം അന്ട് 
ോധിക്കുന് ഒന്ാണട്. അവരുനട ഒ്യാജ്യില 
ത്നന് രാവണന പിനാറുന്തു കാണാ്രം. 
അതായിരുന്നു മണട് മഡാദരിയനട വ്ക്തിലവഭവ്രം. 

രാക്ഷേകുലത്ില അവര്നക്കാ്പെ്രം ജനീവിച്ചുമപാന്ിട്ടു്രം 
തനറെ ധര്മ്മമബാധവു്രം, േ്വഭാവ ശുദ്ിയ്രം 
കര്മ്മനിഷ്യ്രം കുലമഹിമയ്രം കാത് സൂക്ഷിക്കുന് 
സ്തനീയനട അോമാന്മായ കര്ത്തൃപാടവമാണട് 
കര്മ്മമശഷിയാണട് മണട് മഡാദരിയിലൂനട 
അ്ര്ജ്ജന്രം വ്ക്തമാക്കിയിരിക്കുന്തട്.

ോഹെര്ങ്ങളനട േമ്മര്ദേത്ാല വഴി 
നത്ി േഞ്രിക്കുന് എന്ാല, പിന്നീടട് 
പശ്ാത്ാപത്ാല സുെരിതയാകുന്സ്തനീ 
എന് നിലയിലാണട് അഹല്യനട കഥ 
രെിക്കന്പെട്ിരിക്കുന്തട്. സുന്രിയായ 
അഹല്നയ ഗൗതമമുനി വിവാഹ്രം നെയ്യുന്നു. 
ആശ്മാ്രനീക്ഷത്ില മനഃേ്രംയമനമത്ാനട 
ജനീവിക്കുവാന അഹല്യ്കട് ോധിക്കുന്ില്ല. തനന് 
പ്രാപിക്കാനനത്ിയ ഇന്ദ്രനുമുന്ില അവള് 
െഞ്ലയാകുന്തട് അതുനകാണ്ാണട്. തനറെ 
പതട് നിയനട വഞ്ന തിരിചറിഞ്ഞ ഗൗതമന 
അവനള ശപിക്കുന്നു. അമനകവര്ഷങ്ങള് 
ആഹാരമില്ലാനത, ഏകാകിനിയായട് തപസ്സുനെയ്തട് 
കാട്ില വേിക്കുക എന്തായിരുന്നു ആ 
ശാപനമന്ാണട് വാല്നീകിരാമായണത്ില 
പറയന്തട്. പിലക്കാലവ്ാഖ്ാനങ്ങളിലാണട് 
കല്ലായിമ്പൊകനട് എന്ട് ശപിക്കുന്തായി 
കാണുന്തട്. കു്മബാധത്ാല അവളനട 
മനസ്ട് കല്ലിനട് േമമായി, ശിലയായി രൂപന്പെട്ടു 
എന്ാണട് മനസ്ിലാമക്കണ്നതന്ട് മലഖിക 
വ്ാഖ്ാനിക്കുന്നു. പിന്നീടട് വനവാേകാലത്ട് 
രാമനറെ പാദസ്പര്ശമമലക്കുക വഴിയാണട് അഹല്ക്കട് 
മമാക്ഷ്രം ലഭിക്കുന്തട്. 

അഹല്പുത്രനായ ശതാനന്നറെ പ്രായ്രം തനന്യാണട് 
അന്ട് ശ്നീരാമനുണ്ായിരുന്തട്. എന്തിനാല, 
രാമനനകണ്മ്പൊള് പുത്രസ്മരണ ഉണര്ത്ന്തു 
മൂലമാവാ്രം, വാലേല്മൂറിയാവാ്രം ശാപമമാക്ഷ്രം 
ലഭിചനതന്ട് അ്ര്ജ്ജന്രം വിലയിരുത്ന്നു. 
മാതൃഹൃദയത്ിനറെ തനീവ്രമായ മമതയാണട് അവനര 
പശ്ാത്ാപവിവശയാക്കുന്തട്. 

"ഒരു മകന ഉണ്ായിക്കഴിഞ്ഞാലപിനന് 
സ്തനീ അമ്മയാണട്. മാതൃത്വമബാധ്രം അവനള 
എല്ലാ വ്ാമമാഹങ്ങളില നിന്നു്രം പി്ിരി്പെി 
മക്കണ്താനണന് തത്വവു്രം ഗൗതമനറെ ശാപകഥയില 
അ്ര്ഭവിചിട്ടുനണ്ന്നു മതാന്നുന്"തായി 
അ്ര്ജ്ജന്രം സൂെി്പെിചിട്ടുണ്ട്. 

സ്തനീ മാതാവായിക്കഴിഞ്ഞാല, പിന്നീടട് അനാവശ് 
െി്കനളയക്ി നിര്മത്ണ്വളാണട്. തുടക്കത്ില 
അഹല്ക്കതട് ോധിക്കുന്ില്ല. അതിനറെ തിക്തഫല്രം 
അനുഭവിക്കാന വിധിക്കന്പെടുന് അഹല്പിന്നീടട് 
അതികഠിനമായ പ്രായശ്ിത് തപേ്യിലൂനട 
മമാക്ഷ്രം മനടുന്നു. വിവാഹബന്ധങ്ങളിനല 
നപാരുത്മക്കടുകള്രം അതിലനിന്നു രൂപന്പെടുന് 
പ്രശട് നങ്ങള്രം നതറ്റുകള്രം പിന്നീടട് ആപത്കനള 
സൃഷ്ിക്കുകനയന്തട് കാലാനുവര്ത്ിയായി തുടരുന് 
പ്രക്ിയയാണട്. സ്തനീയനട കാമിതമായ ഭാവമല്ല, 
മാതൃത്വമാണട് മഹനനീയ മാതൃകനയന്ട് ആദികവി 
പരാമര്ശിക്കുന്നു. നതറ്റുനെയ്തവര് എന്മത്ക്കു്രം 
നതറ്റുകാരല്ല എന്നു്രം, പശ്ാത്ാപമത്ാനട നത്ിനന 
അ്രംഗനീകരിചട് ശരിയനട പക്ഷമത്ക്കട് എത്ിമചരാന 
ോധിക്കുന്തുവനര, തിരേട് കരിയ്കാനത, േമൂഹ്രം 
അവനര േ്വനീകരിക്കുകയാണട് മവണ്നതന്നുമുള്ള 
േമന്ശ്രം ഇവിനട നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. 

അ്ര്ജ്ജനത്ിനറെ െില കഥാപാത്രങ്ങള്രം, 
ോഹെര്ങ്ങളനട േമ്മര്ദേത്ാല നത്ിനട് 
വഴമങ്ങണ്ിവന്വരായിട്ടുണ്ട്. അവനരനയല്ലാ്രം 
തനന് അവരുനട മാനേിക, അനുഭവതലങ്ങളനട 
നവളിചത്ില നിന്നുനകാണ്ട് ന്ായനീകരിക്കാനു്രം 
അ്ര്ജ്ജന്രം ശ്മിചിട്ടുമുണ്ട്. ആ നതറ്റുകള്ക്കട് 
മമാക്ഷ്രം നലകി അവനര കു്വിമുക്തരാക്കുന്നുണ്ട്. 
പ്രതികാര മദവതയിനല ‘താത്രി’യ്രം 
‘കു്േമ്മത’ത്ിനല നായികയനമാനക്ക 
ഇത്ര്രം അവസ്കളിലൂനട േഞ്രിചവരാണട്. 
േമുദായത്ിനല അനാൊരങ്ങളായിരുന്നു അവനര 
വഴിവിട്ടു േഞ്രിക്കാന മപ്രരി്പെിചതട് എന്തിനാല, 
അവനര നതറ്റുകാരായി കാണാന, അ്ര്ജനത്ിനു 
ോധിക്കുന്ില്ല. ഈനയാരു വനീക്ഷണ മകാണില 
നിന്നുനകാണ്ടുതനന്യാണട് ഇവിനട ‘അഹല്’നയയ്രം 
മലഖിക നിരനീക്ഷിചിരിക്കുന്തട്.

വാനരകുലത്ിനറെ രനീതികള്രം, േ്രംേട് കാരവു്രം ഒരു 
സ്തനീനയന് നിലയില അനുഭവിമക്കണ്ിവരുന് 
വിപരനീത ോഹെര്ങ്ങളമാണട് താരനയന് 
ബാലി പതട് നിനയ വ്തിരിക്തയാക്കുന്തട്. 
രാമായണത്ിനല കിഷട് കിന്ധാകാണ്ഡത്ില 
നിറഞ്ഞു നിലക്കുന് കഥാപാത്രമാണട് താര. 
ബാലി - സുഗ്രനീവ യദ്ത്ില എന്നു്രം വിജയ്രം 
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വരിചിരുന് ബാലിക്കട് സുഗ്രനീവ - രാമ േഖ്ത്ിനട് 
മശഷ്രം ഉണ്ാകുന് യദ്ത്ിലാണട് മരണത്ിനു 
കനീഴടമങ്ങണ്ി വരുന്തട്. ആ യദ്ത്ിനു മുനപു തനന്, 
ബാലിമയാടട് ഈ യദ്ത്ില നിന്ട് പി്ിരിയാന 
താര ഉപമദശിചിരുന്നു. രാമനറെ ഒളിയമമ്പ്ട് ഭര്ത്ാവട് 
പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്തട് കണ്ടുനിലക്കാനാകാനത 
താര ദുഃഖിതയായി വിലപിക്കുന്നു. വനീരനാരിയായ 
താര േതനീധര്മ്മത്ിലു്രം, േ്വജനധര്മ്മത്ിലു്രം 
മശ്ഷ്യായിരുന്നു.

എന്ാല, പിന്നീടട് താരനയ നാ്രം കാണുന്തട്, 
സുഗ്രനീവനറെ അ്ഃപുരത്ില, മധുപാനമലാലയായി, 
കാലിടറി, അരഞ്ഞാണ് കിഴിഞ്ഞ നിലയിലാണട്. 
മജ്ഷ് വധത്ിനുമശഷ്രം, മജ്ഷ്ഭാര്നയ സുഗ്രനീവന 
േ്വ്മാക്കുന്നു. ഇതില അേ്വാഭാവികമായി 
വാനരകുല്രം ഒന്നു്രം തനന് കാണുന്ില്ല എന്തട് 
നനമ്മ അദട്ഭുതന്പെടുത്ന്നുമുണ്ട്. വാനരവ്രംശത്ിനറെ 
രനീതി അതായിരുന്നു. താര തനറെ പുതിയ ജനീവിത 
ോഹെര്മത്ാടട് മവഗത്ിലത്നന് ഇണങ്ങുന്നു. 
സുഗ്രനീവനുമവണ്ി, ലക്ഷ്മണമനാടട് േന്ധി പറയവാന 
താര തയ്യാറാകുന്തട് നാ്രം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു 
ജനീവിതത്ിലത്നന്, രണ്ടു വ്ത്സ്ത ഘട്ങ്ങനള 
വളനര പക്വതമയാനട താര മനരിടുന്നു. ബാലിനയയ്രം, 
സുഗ്രനീവനനയ്രം ഒരുമപാനല കാണാനു്രം, 
േട് മനഹിക്കാനു്രം താരയ്കട് കഴിയന്നു.

ആര്ഷ ഭാരതത്ിനല സ്തനീത്വത്ിനറെ 
വ്ത്സ്തമാര്നന്ാരു മുഖമാണട് ‘താര’യിലൂനട 
പ്രകടമാകുന്തട്. ‘സ്തനീ ഏതു ദുര്ഘട ഘട്നത്യ്രം 
തരണ്രം നെയ്യാനു്രം, ധനീരമായി ജനീവിക്കാനു്രം 
പ്രാപ്തയാണട് എന്ട് ‘താര’ നതളിയിക്കുന്നു. 
ഓമരാ കാലത്ിനറെയ്രം േവിമശഷമാര്ന് 
േ്രംേട് കാര രനീതികളനട പശ്ാത്ലത്ില 
സ്തനീത്വത്ിനട് കല്പിക്കന്പെടുന് നൂതനഭാവങ്ങള് 
മനസ്ിലാക്കിനക്കാണ്ടുമവണ്രം ‘താര’യിനല 
സ്തനീത്വനത് വിലയിരുമത്ണ്തട്.

‘താര’നയ വിശ്വസ്തേെിവയായി േ്വനീകരിചട് 
അവളനട ഉപമദശ്രം അനുേരിക്കണനമന്ട് ബാലി 
മരണമത്ാടട് മല്ലിട്ടുകിടക്കുന് അ്്ഘട്ത്ില, 
സുഗ്രനീവമനാടട് പറയന്നുണ്ട്.

"സുമഷണപുത്രിയിവമളാ സൂക്ഷ്മാര്ത്ത്നീര്്പെിലു്രം 
േദാ
വിവിമധാല്പാത വിജ്ാനത്ിങ്കലു്രം വിരുതുള്ളവള്
ഇവള് നനന്ന്നു നൊല്ലുന് കാര്ത്ിന്ില്ല േ്രംശയ്രം
മറിചായട് മപാകയില്ലമല്ലാ താരതന മതനമാന്നുമമ"  
    (2007:53)

ഒരു ഭാര്യ്ക്കു ഭര്ത്ാവു നലകുന് േര്വ്വപ്രശ്രംേകള്രം 

ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്തായി കാണാ്രം. േത് 
േട് മനഹങ്ങളനട, ആത്മാര്ത്തയനട പ്രതനീകമായ 
താര ആധുനിക നാരിമാമരാടട് എമ്ാ 
പറയകയാനണന്നു മലഖിക േ്രംശയിക്കുന്നു. 
എ്ായാലു്രം, മഹാപാതക ശമനത്ിനായി 
മകരളനീയര് പാരമ്പര്മായി പ്രകനീര്ത്ിച്ചു മപാരുന് 
പഞ്കന്കമാരുനട കൂട്ത്ില ‘താര’യമുനണ്ന്തട് 
താരയനട േ്വനീകാര്തയ്കട് മാറ്റുകൂട്ടുന്നുണ്ട്.

അമയാദ്്യനട െരിത്ര്രം തനന് മാ്ിനയഴുതിയവളാണട് 
മന്ര. വിശ്വെരിത്രത്ിലത്നന് അനശ്വര 
കാവ്മായി രാമായണ്രം എഴുതന്പെടാനുണ്ായ 
മഹതുവു്രം അവള്തനന് എന്തു്രം നിസ്തര്ക്കമാണട്.

രാമനറെ അഭിമഷകവാര്ത്യറിഞ്ഞട്, കുപിതയായി, 
ലകമകയിനയ വിവര്രം ധരി്പെിക്കാനനത്ിയ 
മന്രനയ നഞട്ിയ്ക്കുന് േ്രംഭവങ്ങളാണട് പിന്നീടട് 
നടക്കുന്തട്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന് 
ലകമകയി, രാമനറെ അഭിമഷകവാര്ത്യറിഞ്ഞ 
േമ്ാഷത്ില, എഴുമന്്ട് കഴുത്ിലക്കിടന്ിരുന് 
മാലയൂരി അവള്ക്കു േമ്മാനിക്കുന്നു. 

"തികച്ചു്രം പ്രിയമമല്ലാമമ-
നനീ യിനചാന്തു മന്മര!
ഇപ്രിയ്രം നൊന്തിനന്ന്തു 
നെയട് വാന വനീണ്ടു്രം നിനക്കു ഞാന!
വ്ത്ാേ്രം കാണ്മതില്ലാ ഞാന
രാമങ്കല ഭരതങ്കലു്രം
മതാഷിമചന രാമനന നൃപന
നാട്ില വാഴിക്കുനമന്തില". 

  (2007:59)

ഇങ്ങനന േമ്ാഷിയ്ക്കുന് ഒരു മാതൃഹൃദയത്ിനറെ 
അതിദുര്ബ്ബലമായ ഹൃദയഭാഗത്ാണമല്ലാ മന്മര, 
നനീ കഠാരി കുത്ിയിറക്കിയതട്! എന്നു മലഖിക 
പരിതപിക്കുന്നുണ്ട്. 

രാജ്തന്തത്ിനറെ, കുതന്തങ്ങളനട പ്രതിരൂപമാണട് 
മന്ര. അത്ര്രം മന്രമാര് ഉള്മചര്ന്താണട് 
ഭരണകൂട്രം. അതിന്നു്രം അങ്ങനനത്നന്യാണട്. 
ഈ നൂ്ാണ്ിലു്രം മന്രമാരുളളതായി മലഖിക 
വിലയിരുത്ന്നു. പമക്ഷ, ഇന്നത് മന്രമാര്ക്കട് 
അന്നത് മന്രയനട ധാര്മ്മികമായ 
നനീതനീകരണങ്ങള്രം, നിേ്വാര്ത്തയമില്ല എന്നു്രം 
മെര്ത്പറയന്നുണ്ട്.

ഇതിഹാേകാവ്ത്ിനുതനന് മഹതുവായ മന്രയ്കട് 
വാല്നീകി മുനി മാപ്പു നലകിയിരിക്കുന്നു. മന്ര എന്തട് 
മകവല്രം ഒരു വ്ക്തിയല്ല എന്നു്രം, േര്വ്വകാലികമായ 
തത്വ്രം മാത്രമാനണന്നു്രം അമദേഹത്ി 
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നറിയാമായിരുന്മല്ലാ എന് ോധൂകരണമാണട് 
മലഖിക അതിനുമപാദട്ബലകമായി കനണ്ത്ന്തട്. 

"പനക്ഷ, ഞങ്ങള് മാത്ര്രം - രാമായണപരായണരായ 
പരമ്പരകള് മാത്ര്രം, പാവ്രം നിമന്ാടു പകനവയ്ക്കുന്നു. 
ഞങ്ങള്ക്കട് മാപ്പു തരികയിമല്ല!" എന്ട് യാെിക്കാന 
തക്കവണ്്രം മന്രനയന് സ്തനീയ്ക്കുമപാലു്രം 
ഔന്ിത്ത്ിനറെ മഹനനീയസ്ാന്രം അ്ര്ജ്ജന്രം 
കല്പിക്കുന്നു എന്നുമവണ്രം നാ്രം മനസ്ിലാക്കാന. 
ോഹെര്ങ്ങളാല േമ്മര്ദേത്ിനടിന്പെട്ട്, കുതന്ത്രം 
പ്രമയാഗിചട് ലകമകയിനയ ഉപമയാഗിചട് രാമനട് 
വനവാേ്രം േമ്മാനിചട്, ഒടുവില അനശ്വരകാവ്മായ 
രാമായണനത് മലാകത്ിനു േമ്മാനിചവള് എന് 
തലത്ില നിന്നുനകാണ്ടു മാത്ര്രം ദര്ശിക്കുമമ്പാള് 
ശരിയാണട്. മന്ര തനറെ കടമകള് നിറമവ്ിയവള് 
തനന്യാണട്. തനറെ പുത്രിയട് നക്കാരപകട്രം 
പ്ാതിരിക്കാന എമ്പൊഴു്രം കൂനട മവണനമന്ട് 
പറഞ്ഞട് മകകയ രാജാവട് ലകമകയിയട് നക്കാ്പെ്രം 
അമയാധ്യിമലയ്കയച ദാേി പിനന് 
എങ്ങനനയാണട് നപരുമാമറണ്ിയിരുന്തട്!! എന്മല്ല 
ഈ മാ്പെമപക്ഷയ്ക്കുളളിനല പറയാനത പറയന് 
നപാരുള്??

കവയിത്രിയായ, കഥാകാരിയായ ലളിതാ്രംബിക 
അ്ര്ജ്ജന്രം തനറെ ആത്മകഥയില പറയന്നുണ്ട് 
"കുണ്ടു്രം കുഴിയ്രം നെളിയ്രം െരലക്കല്ലുകള്രം 
നിറഞ്ഞ നപാതുവനീഥിയിനല ജനത്ിരക്കിലൂനട 
അവരിനലാരാളായി, എന്ാല പങ്കാളിയായല്ല, 
നനീരനീക്ഷകയായി നടക്കാന എന്നുനമന്നു്രം 
ഞാനിഷ്ന്പെട്ിരുന്നു." (2012:31) അനശ്വര 
കാവ്ത്ിലൂനടയളള ഈ അമന്വഷണവു്രം 
ആ നിരനീക്ഷണമത്ാടുള്ള ഇഷ്ത്ിനറെ ഭാഗ്രം 
തനന്യായിരിക്കാ്രം.

അ്ര്ജ്ജന്രം രാമായണകാവ്നത്യ്രം, അതട് 
തന്ിലുളവാക്കിയ േ്വാധനീനനത്യ്രം പ്ി 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തനിയ്കന്ട് എമട്ാ, പമത്ാ വയസ്സു 
കാണു്രം. എഴുത്ച്ഛനറെ അദ്്ാത്മ രാമായണത്ില 
അമയാദ്്ാകാണ്ഡമാണട് വായിചിരുന്തട്. 
രാമനറെ പട്ാഭിമഷകത്ിനായി നാടു്രം ജനങ്ങള്രം 
ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. രാജമാതാവായ കൗേല് 
പുത്രമശ്യസ്ിനുമവണ്ി ദാനധര്മ്മങ്ങള്രം, 
ധ്ാന ജപങ്ങള്രം നടത്ി േമ്ാഷഭരിതയായി 
പൂജാമുറിയിലിരിക്കുകയാണട്. അമ്പൊഴാണട് മുഖവു്രം 
വാടിനക്കാണ്ടുളള മകനറെ വരവട്.

അമ്മ മൊദിക്കുന്നു : -

"എന്ന മകമന, മുഖാ്രംബുജ്രം വാടുവാന
ബന്ധമുണ്ായതട്? പാര്രം വിശക്കമയാ!
വന്ിരുന്നീടു ഭുജി്പെതിനാശു നനീ"

മാതാവു വിളിചമ്പൊള് വന് മശാകനത് അടക്കി 
രഘുരാമന പറയന്നു. 

"ഇമ്പൊള് ഭുജി്പൊനവേരമില്ലമമ്മ!
ക്ഷിപ്രമരണ്വാേത്ിനു മപാമവണ്രം"

ഇത്രയ്രം വായിചമ്പൊള് താനറിയാനത 
കരഞ്ഞുമപായി. നപാട്ിന്പൊട്ിക്കരഞ്ഞുമപായി. 
കണ്നീനരാഴുകി പുസ്തകത്ില ആമലാലവനീണതു്രം, 
കരചില മകട്ട് പരിഭ്രമിചട് ഓടിവന്നു തിരക്കിയ 
അമ്മമയാടട് ഒരക്ഷര്രംമപാലു്രം മിണ്ാന 
കഴിയാതിരുന്തു്രം സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. ‘നല്ല കവിത’യനട 
ശക്തിയായി, ‘നല്ല കവി’യനട ശക്തിയായി, 
അ്ര്ജ്ജന്രം ആ വികാരനത് വിലയിരുത്കയ്രം 
നെയ്യുന്നു. അന്ട് ആ എട്ടുവയസ്ില തുടങ്ങിയ 
ഇതിഹാേ ോധനയനട പൂര്ത്നീകരണമാണട് ഈ 
ഇതിഹാേ കഥാപാത്രനിരൂപണങ്ങളില നാ്രം 
വായിചറിയന്തട്.

അഗ്നിോക്ഷിയിലു്രം മറ്റു ഭൂരിഭാഗ്രം നെറുകഥകളിലു്രം 
നാ്രം കാണുന്തട് സ്തനീയനട നനീതിക്കു്രം സുരക്ഷയ്ക്കു്രം 
മവണ്ി പ്രയതട് നിക്കുന്, നമവാത്ാനത്ിനറെയ്രം 
േ്വാതന്ത്ാഭിവാഞ്ഛയനടയ്രം ആവശ്കതയ്രം 
ശക്തിയമറിയിക്കുന് പ്രമമയങ്ങളായിരുന്നുനവങ്കില, 
വാല്നീകിയനട ഈ നായികമാനര 
പുനര്നിരനീക്ഷണത്ിനട് വിമധയമാക്കിയമ്പൊള് 
അ്ര്ജ്ജന്രം ഭക്തി എന് വികാരത്ിനടിന്പെട്, 
മകവല്രം ഭക്തയനട കണ്കളാല മാത്ര്രം 
വസ്തുതകനള മനാക്കി കാണുന് നിലയിമലക്കട്, 
താഴ്ന്ന പ്രതലത്ിലൂനട േഞ്രിക്കുന്നു എന്നു 
പറമയണ്ിവരു്രം. 

േഹായകഗ്രന്ങ്ങള്
1. ലളിതാ്രംബിക അ്ര്ജ്ജന്രം, േനീതമുതല 
േത്വതി വനര, കററെട് ബുക്കട് േട്, തൃശൂര് - 2007
2. ലളിതാ്രംബിക അ്ര്ജ്ജന്രം, ആത്മകഥയ്കട് 
ഒരാമുഖ്രം, ഡി.േി ബുകട് േട്, മകാട്യ്രം, 2012.
3. ലളിതാ്രംബിക അ്ര്ജ്ജന്രം, ലളിതാ്രംബിക 
അ്ര്ജ്ജനത്ിനറെ കഥകള്, ഡി.േി ബുക്കട് േട്, 
മകാട്യ്രം, 2011.
4. ലളിതാ്രംബിക അ്ര്ജ്ജന്രം, അഗ്നിോക്ഷി, ഡി. 
േി. ബുക്കട് േട്, മകാട്യ്രം, 2012.
5. കുമാരനാശാന, കുമാരനാശാനറെ മൗലിക 
കൃതികള്, നാഷണല ബുക്കട് ്റൊള്, മകാട്യ്രം, 2010.
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വൃക്ഷാരാധനയനട തലത്ിലു്രം അല്ലാനതയ്രം 
മതങ്ങളില വൃക്ഷേ്രംസ്ാര്രം കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 
മലാകത്ില ആദ്മായി നിലവില വന് മത്രം 
വൃക്ഷാരാധനയാണട്. വൃക്ഷങ്ങളനട േമൂഹങ്ങള് സൃഷ്ിച 
കാവുകള് മനുഷ്നറെ ആദിമ ഗൃഹങ്ങളായിരുന്നു. 
ആത്മനീയജനീവിതനത്ക്കുറിച്ചുള്ള മബാധ്രം 
വര്ദ്ിചമ്പൊള് വൃക്ഷത്ിനട് ആത്മനീയാര്ത്ങ്ങള് 
നലകുകയ്രം മനുഷ്നറെ വാേസ്ലമായിരുന് 
വൃക്ഷങ്ങനള മദവതാസ്ാനങ്ങളായി േങ്കല്പി 
ക്കുകയ്രം നെയ്തു. പ്രാെനീന ഈജിപ്തിലു്രം 
അേനീറിയയിലു്രം നിലനിന്ിരുന് ജനീവനറെ 
മര്രം എന് േങ്കല്പ്രം ലബബിള് ഉള്നക്കാണ്തു്രം 
മകരളത്ിനല ആദിമ ആരാധനാമകന്മായി 
കാവുകള് ഉയര്ന്നുവന്തുനമാനക്ക പ്രാക്തനമായ 
വൃക്ഷാരാധനനയയാണട് സൂെി്പെിക്കുന്തട്. 
മലാകത്ിനല എല്ലാമതങ്ങളനടയ്രം ദര്ശനത്ില 
ലദവലെതന്ത്ില നിന്നുണ്ായതാണട് 
പ്രകൃതിനയന്ട് കല്പിക്കന്പെടുന്നു. അതുനകാണ്ട്തനന് 
വൃക്ഷവു്രം ലദവലെതന്ത്ില നിര്മ്മിക്ക 
ന്പെട്താണട്. മതങ്ങളനട ദര്ശനത്ില കടന്നുവരുന് 
വൃക്ഷേ്രംസ്ാരനത് അപഗ്രഥിക്കാണട് ഈ 
പ്രബന്ധഭാഗ്രം ശ്മിക്കുന്തട്.

വൃക്ഷങ്ങളം ഹിന്ദു�തവം
പൗരസ്ത്മദശങ്ങളിനല പ്രധാനമതമായ ഹിന്ദു 
മതത്ില പ്രകൃതിനയയ്രം വൃക്ഷങ്ങനളയ്രം 
ലദവലെതന്ത്ിനറെ പരിസ്ഫുരണമായിട്ാണട് 
കല്പിക്കുന്തട്. "പാതാളത്ിമലക്കട് (ഭൂമിക്കടി 
യിമലക്കട് ) മവരുകള് താഴ്തി, ഭൂമിക്കട് മുകളില തടിയ്രം 
ശിഖരങ്ങളമായി, േ്വര്ഗത്ിമലക്കട് ശിരസ്സുയര്ത്ി 
നിലക്കുന് വൃക്ഷ്രം ഈ പ്രപഞ്ത്ിനറെ തനന് 

മതമബാധങ്ങളിനല 
വൃക്ഷങ്ങള്

പ്രതനീകമാണട് '(മഡാ. പി.മോമന, മഫാകട് 
മലാര് േ്രംസ്ാര്രം, പു.61) എന്ട് പി. മോമന 
അഭിപ്രായന്പെടുന്നു. ആലമരനത് പ്രപഞ്ത്ിനറെ 
പ്രതനീകമായി ഭാരതനീയര് പലമ്പൊഴു്രം കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഇലകള് നപാഴിക്കുകയ്രം പിനന്യ്രം തളിര്ക്കുകയ്രം 
നെയ്യുന്തിനാല പുനര്ജനത്ിനറെ പ്രതനീകമായ്രം 
വൃക്ഷങ്ങനള കല്പിക്കാറുണ്ട്. മവദങ്ങളിലു്രം മറ്റു്രം 
നതളിയന് പ്രകൃതിദര്ശന്രം അതയുദാത്മാണട്. 
പ്രകൃതിനയ ആശ്യിക്കാനത മനുഷ്നട് 
ജനീവിക്കാന കഴിയകയില്ല എന്ട് മവദങ്ങള് എല്ലാ്രം 
ോക്ഷ്ന്പെടുത്ന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിശക്തികമളാടുള്ള 
പ്രാര്ത്നകളാണട് ഋമഗ്വദത്ിനല പല മന്തങ്ങള്രം. 
ശുക്യജുര്മവദത്ില ഭൂമിയ്ക്കു്രം ആകാശത്ിനു്രം 
അ്രനീക്ഷ ത്ിനു്രം വൃക്ഷങ്ങള്ക്കുനമല്ലാ്രം മ്രംഗള്രം 
ഭവിക്കാന (ശിവ്രം) പ്രാര്ത്ിക്കുന് മ്ാകങ്ങളണ്ട്. 
യാഗാദികര്മ്മങ്ങള്ക്കു്രം മറ്റുമായി മര്രം മുറിക്കുമമ്പാള് 
'മഹ ഔഷധമമ നിനറെ മവരട് ഞാന അറുക്കുകയില്ല' 
(മഹ ഔഷധ്: തവ മൂല്രം മാ ഹി്രംേിഷ്രം) 
(പരിസ്ിതിപഠനങ്ങള്, നപ്രാഫ. പനന 
രാമെന്ദ്രനനായര്, എഡി. പുറ്രം.29) എന്ട് അതിമനാടട് 
പറയാറുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങനള പത്പുത്രനാര്ക്കു 
തുല്മാക്കി കല്പിക്കുന് 'മത്്പുരാണ'ത്ിനല 
മ്ാകങ്ങള്രം ദുഷ്പുത്രനാര്ക്കട് മനനര വിധി പ്രകാര്രം 
വൃക്ഷ്രം നട്ട് പരിപാലിക്കാന ഉപമദശിക്കുന് 
'ബ്രഹ്മലവവര്ത്കപുരാണ'ത്ിനല മ്ാകങ്ങള്രം 
പ്രകൃതിമനേഹത്ിനറെയ്രം വൃക്ഷേ്രംസ്ാരത്ിനറെയ്രം 
പരിസ്ഫുരണങ്ങളാണട്.

വൃക്ഷങ്ങളം ബുദ്ധ�തവം
മലാകത്ില ഉണ്ായിട്ടുള്ള എല്ലാ മതങ്ങള്രം പ്രകൃതി 
മകന്ദ്രിതമായ വനീക്ഷണമാണട് കാലാകാലങ്ങളായി 

ഡ�ോ. സംഗീത,  അേി. നപ്രാഫേര് (മലയാള്രം),
നക.നക.ടി.എ്രം. ഗവ. മകാമളജട്, പുല്ലൂ്ട്
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മുമന്ാട്ടുവചിട്ടുള്ളതട്. ബുദ്മതവു്രം പ്രകൃത്ധിഷ്ിത 
മായിരുന്നു. പ്രകൃതിഘടകങ്ങനള ആരാധിച്ചു്രം 
േ്രംരക്ഷിച്ചു്രം മപാന് െരിത്ര്രം തനന്യാണട് ഈ 
മതത്ിനുമുള്ളതട്. വൃക്ഷാരാധനാേ്രംസ്ാര്രം ഇങ്ങനന 
ബുദ്മതത്ില കനണ്ത്ാന കഴിയ്രം. നജയി്രംേട് 
നഫര്ഗുേനറെ അഭിപ്രായ്രം ഇപ്രകാരമാണട്: 'കാവുകനള 
ആരാധിക്കുന് േമ്പ്രദായ്രം ബുദ്മതക്കാര്ക്കുണ്ട്. 
അവര് നെടികനളയ്രം വൃക്ഷങ്ങനളയ്രം ആരാധിചിരുന്നു 
(James Fergusson, Tree and Serpent Worshipp, 
P.70). ശ്നീബുദ്നറെ േന്ാേജനീവിത്രം ആര്രംഭിചതു 
തനന് 'അരയാല' എന് 'മബാധിവൃക്ഷ'ത്ിനറെ 
ചുവട്ില നിന്ാണട്. ഇതട് ബുദ്മതത്ിനല 
വൃക്ഷരാധനാേ്രംസ്ാരനത് ഊട്ിയറ്പെിക്കുന്നു. 
ബുദ്നറെ ജനനവുമായി വൃക്ഷ്രം ബന്ധന്പെട്ടുക്കിടക്കുന്നു. 
ഐഹിക സുഖങ്ങള് ഉമപക്ഷിചട് 'ഗയ'യിനല 
അരയാല വൃക്ഷചുവട്ില വചാണട് േിദ്ാര്ത്നട് 
മബാമധാദയ്രം ലഭിക്കുന്തട്. പില്കാലത്ട് ഈ 
അരയാല മബാധിവൃക്ഷ്രം എന്റിയന്പെട്ടു. 
മബാധിവൃക്ഷ്രം ഇന്ട് ബുദ്മതവിശ്വാേികളനട 
പ്രധാന ആരാധനാസ്ലിയാണട്.

വൃക്ഷച്ചുവടുകളിനല 'മുനി' എന് േങ്കല്പ്രം 
ഹിന്ദുദര്ശത്ിലു്രം ബുദ്ദര്ശനത്ിലു്രം ഒരുമപാനല 
കടന്നുവരുന് ഒന്ാണട്. വൃക്ഷങ്ങള് പുറത്വിടുന് 
ശുദ്മായ വായ ശ്വേിചട് വൃക്ഷ്രം നല്കുന് 
സുഖശനീതളിമയില െി്യിലു്രം മനനത്ിലു്രം 
ധ്ാനത്ിലു്രം മുഴുകിയിരിക്കുന് േന്ാേിമാര്ക്കട് 
വൃക്ഷച്ചുവടുകള് ലദവികപരിമവഷമുള്ള സ്ലരാശി 
യായാണട് കല്പിചതട്. ഇവര്ക്കട് വൃക്ഷച്ചുവടട് ബൗദ്ിക 
പരിവര്ത്നത്ിനറെയ്രം ജ്ാനനിര്മ്മിതിയനടയ്രം 
ജ്ാന്പെകര്ചയനടയ്രം സ്ല്രം കൂടിയാണട്. 
ഗുരുകുലങ്ങളില വിദ് പകര്ന്നു നകാടുക്കുന്തിനട് 
മരച്ചുവടുകനളയാണട് ഗുരുനാഥന ആശ്യിക്കുന്തട് 
എന്തട് യാദൃശ്ികമല്ല. പൗരാണികരുനട 
തപസ്ലികള്രം വൃക്ഷച്ചുവടുകളാണട്.അതുനകാണ്ടു 
തനന്യാവണ്രം ബുദ്ന െി്യ്ക്കു്രം ജ്ാന 
മനനങ്ങള്ക്കുമായി മബാധിവൃക്ഷനത് നതര 
നഞ്ഞടുത്തട്.

അമശാകെക്വര്ത്ി മബാധിവൃക്ഷനത് 
േ്രംരക്ഷിക്കുകയ്രം ആ വൃക്ഷ്രം നിലനിലക്കുന് 
സ്ല്രം ആരാധനാമകന്ദ്രമാക്കി ഉയര്ത്കയ്രം 
നെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്നീലങ്കയിനല അനുരാധാപുരത്ള്ള 
എട്ട് ബുദ്മത സ്ാപനങ്ങളില ഏ്വു്രം 
പ്രധാന്മായള്ളതട് 'ശ്നീമഹാമബാധി' എന് 
അരയാല വൃക്ഷത്ിനാണട്. (േി.നക.കരുണാകരന, 
ദിവ്മഹാേേ്ങ്ങള്, പു.21) മാവു്രം ബുദ്മതക്കാര്ക്കട് 
ദിവ്വൃക്ഷമാണട്. 'കുശിനഗറി'ല ഒരു മാവിന 

ചുവട്ിലാണട് ബുദ്ന നിര്വാണ്രം പ്രാപിചനതന് 
വിശ്വാേമാണട് മാവിനനയ്രം ദിവ്വൃക്ഷമായി 
ആരാധിക്കുന്തിനട് ബുദ്മതക്കാനര മപ്രരി്പെിചതട്. 
ബുദ്മതവിശ്വാേ്രം ശക്തമായിരുന് മകരളത്ില 
മരണാന്രകര്മ്മങ്ങള്ക്കട് െിതനയാരുക്കുന്തിനട് 
മാവുപമയാഗിക്കുന്തട് ഈ ബുദ്മതവിശ്വാേത്ിനറെ 
ബാക്കിപത്രമായിരിക്കു്രം.

ആയര്മവദത്ിനട് ധാരാള്രം േ്രംഭാവനകള് 
നല്ിയതട് ബുദ്മതമാണട്. അതിനന 
പരിമപാഷി്പെിക്കുകയ്രം ശാസ്തനീയമായ 
െികിത്ാക്മമായി െിട്ന്പെടുത്കയ്രം നെയ്തതട് 
ബുദ്മതമാണട്. വൃക്ഷങ്ങളനടയ്രം േേ്ങ്ങളനടയ്രം 
ഔഷധഗുണനത് പ്രമയാജനന്പെടുത്ിയാണട് 
ആയര്മവദ്രം നിലനില്ക്കുന്തട്. അതുനകാണ്ട്തനന് 
വൃക്ഷേേ് പരിപാലനത്ിനറെ ആവശ്കത 
ബുദ്േന്ാേിമാര്ക്കട് വ്ക്തമായി അറിയാ 
മായിരുന്നു. ഇത്രത്ില ബുദ്മതവു്രം 
വൃക്ഷേ്രംസ്ാരവു്രം അമഭദ്മായി ബന്ധന്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. 
മബാമധാദയത്ിനു്രം ജ്ാനപരിവര്ത്നത്ിനു്രം 
ജ്ാന നിര്മ്മിതിക്കു്രം പ്രതിമബാധനത്ിനു്രം 
വൃക്ഷച്ചുവടുകനള ബുദ്മതാനുയായികള് ഉപ 
മയാഗിച്ചു. ആയര്മവദത്ിനറെ ഭാഗമായ്രം 
വൃക്ഷങ്ങനള പ്രമയാജനന്പെടുത്ിയ അവര് മനുഷ് - 
വൃക്ഷബന്ധങ്ങനള ലദവികപരിമവഷമായി കണ്ടു.

വൃക്ഷങ്ങളം ജെന�തവം
വൃക്ഷങ്ങനളയ്രം നെടികനളയ്രം ലജനമതവു്രം 
ആരാധിചിരുന്നു. പ്രകൃത്ാരാധനയില ലജനമത്രം 
ഹിന്ദുമതമത്ാടാണട് കൂടുതല അടുത്ിരിക്കുന്തട്. 
ലജനതനീര്ത്ങ്കരനാര് പ്രകൃതിയമായി 
ഈടു്ബന്ധ്രം പുലര്ത്ിയിരുന്നു. ആറാമനത് 
തനീര്ത് ങ്കരനായ 'പത്മപ്രഭു'വിനറെ െിഹ്ന്രം 'താമര'യ്രം 
ഇരുപത്ിനയാന്ാമനത് തനീര്ത്ങ്കരനായ 
'നിമി'യനട െിഹ്ന്രം 'വാട്ര്ലില്ലി'യമായിരുന്നു. 
പ്രകൃതിെിഹ്നങ്ങളായ പൂവട്, മര്രം ഇത്ാദികനള 
വ്ക്തികനള സൂെി്പെിക്കാനായി ഉപമയാഗിക്കുന് 
രനീതി ലജനമതവു്രം പിന്തുടര്ന്നു എന്ാണട് ഇതില 
നിന്നു്രം മനേിലാമക്കണ്തട്. 'നനീലക്കടമ്പട് ' കൃഷ്ണനനയ്രം 
'താമര' ബ്രഹ്മാവിനനയ്രം 'കൂവള്രം' ശിവനനയ്രം 
സൂെി്പെിക്കുന്തുമപാനലയാണിതട്. ലജനമത 
സ്ാപകനായ 'മഹാവനീരന' വര്ഷങ്ങമളാള്രം 
ധ്ാനത്ിലിരുന്തട് വൃക്ഷച്ചുവട്ിലായിരുന്നു എന്നു 
പറയന്നു. 'ോള്' വൃക്ഷച്ചുവട്ില വചാണട് 'മഹാവനീരനട് ' 
ജ്ാമനാദയ്രം ലഭിചനതന്ട് വിശ്വാേമുണ്ട്. 
ലജനസ്തൂപങ്ങളില 'മബാധിവൃക്ഷ'ത്ിനറെയ്രം 
'താമര'യനടയ്രം െിഹ്നങ്ങള് ആമലഖന്രം 
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നെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിമയാടട് ഇണങ്ങിനിലക്കുന് 
േര്്പൊരാധനയ്രം കാവുകള്രം ഇന്ട് ഭാരതത്ിലു്രം 
മകരളത്ിലു്രം േര്വ്വോധാരണമാണട്. ഈ 
നാഗാരാധനയ്രം കാവുേമ്പ്രദായവു്രം ലജന 
മതക്കാരുനട േ്രംഭാവനയാണട്. മകരളത്ിനല 
കാവുകളില കുടിനകാള്ളുന് നാഗ- യക്ഷി 
േങ്കല്പെവു്രം ലജനമതക്കാരുമടതാണട്. 
മകരളത്ില പണ്ട് പ്രൊരമുണ്ായിരുന് പല 
യക്ഷിക്കഥകളിലു്രം ദുര്മദവതയായ യക്ഷിയനട 
വാേസ്ാന്രം കരിമ്പനയ്രം പാലയമാണട്. 
ഹിന്ദുമത്രം ലജനമതത്ിനുമമല കടന്നുകയ്്രം 
നടത്ിയമ്പൊള് ലജനമതക്കാരുനട മദവതയായ 
യക്ഷിനയ ദുര്മദവതയായി െിത്രനീകരിചതാണട്. 
മനുഷ്നരമ്പൊനല വൃക്ഷങ്ങള്ക്കു്രം മൃഗങ്ങള്ക്കു്രം 
േ്രംരക്ഷണ്രം നകാടുമക്കണ്തിനറെ ആവശ്കത 
ലജനമത തനീര്ത്ങ്കരനാര് നിഷ്കര്ഷിചിരുന്നു. 
ചുരുക്കത്ില ഹിന്ദു മതക്കാരുനടയ്രം 
ബുദ്മതക്കാരുനടയ്രം ഇടയില നിലനിന്ിരുന് 
വൃക്ഷാരാധന ലജനമതത്ിലു്രം വളനര ശക്തമായി 
നിലനിന്ിരുന്നു എന്നുകാണാ്രം.

ക്ിസ്തു�തവം വൃക്ഷങ്ങളം
വൃക്ഷങ്ങളനട ഉല്പത്ിനയക്കുറിചട് 'ലബബിള്' 
ഉല്പത്ി പുസ്തക്രം ഒന്ാ്രം അധ്ായത്ില 11-12 
ഭാഗത്ട് ഇങ്ങനന കാണുന്നു. 'ലദവ്രം അരുള് നെയ്തു: 
ഭൂമിയില േേ്ങ്ങള് മുളച്ചു വരനട് അതതു തര്രം 
വിത്ള്ള നെടികള്രം അതതുതര്രം കുരുമവാടു കൂടിയ 
ഫല്രം കായ്ക്കുന് വൃക്ഷങ്ങള്രം. അതട് അങ്ങനനയായി 
ഭൂമി േേ്ങ്ങള് മുള്പെിച്ചു: അതതുതര്രം 
വിത്കമളാടുകൂടിയ നെടികള്രം അതതുതര്രം 
കുരുമവാടു കൂടിയ ഫല്രം കായ്ക്കുന് വൃക്ഷങ്ങള്രം. 
അതട് നല്ലതട് ലദവ്രം കണ്ടു."(മലയാള്രം ലബബിള്. 
പു.1) വൃക്ഷങ്ങനളയ്രം േേ്ങ്ങനളയ്രം സൃഷ്ിച 
ലദവ്രം അവ മനുഷ്നറെ ഉപമയാഗത്ിനായി 
വിട്ടുനകാടുക്കുന്തായി ലബബിള് പറയന്നു. 
തുടര്ന്നു ലബബിള് വിശദനീകരിക്കുന്തട് 
ഏദനമതാട്ത്ില കര്ത്ാവായ ലദവ്രം കാണാന 
ഭ്രംഗിയള്ളതു്രം ഭക്ഷണത്ിനു പ്ിയതുമായ എല്ലാ 
വൃക്ഷങ്ങനളയ്രം മുള്പെിനചന്നു്രം മതാട്ത്ിനറെ 
നടുവിലായി ജനീവവൃക്ഷവു്രം നനതിനകനളക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിവിനറെ വൃക്ഷവു്രം സൃഷ്ിച്ചു എന്നുമാണട്. 
ഇവിനട 'അറിവട് ' എന് അമൂര്ത്ഘടകനത് 
സൂെി്പെിക്കുന്തിനായി വൃക്ഷ്രം എന് ഭൗതിക 
വസ്തുവിനനയാണട് പ്രമയാഗിചിരിക്കുന്തട്. 
'വൃക്ഷ്രം' ഒരു െിഹ്ന്രം മാത്രമാണട്. അറിവിനനയ്രം 
വൃക്ഷനത്യ്രം േമന്വയി്പെിചട് അവതരി്പെിക്കുമമ്പാള് 
'വൃക്ഷ്രം' എന്തിനറെ അര്ത്തലങ്ങള് കൂടുതല 

വിശാലമാകുകയാണട്. ഇങ്ങനന ലബബിളിനല 
വൃക്ഷേങ്കല്പെ്രം കൂടുതല മഹത്രമാകുന്നു.

ഇസോം�തവം വൃക്ഷങ്ങളം
ഇസാ്രം മതഗ്രന്മായ 'വിശുദ് ഖുര്ആന' 
വൃക്ഷങ്ങനളയ്രം േേ്ങ്ങനളയ്രം േ്രംരക്ഷി 
മക്കണ്തിനറെ ആവശ്കതനയക്കുറിചട് വ്ക്തമായി 
പറയന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിേ്രംരക്ഷണ്രം വിശ്വാേികളനട 
കടമ ആനണന്ട് ഖുര്ആന ഉദട്മബാധി്പെിക്കുന്നു. 
വൃക്ഷമാഹാത്മ്നത്യ്രം േേ്മാഹാത്മ്നത്യ്രം 
പരാമര്ശിക്കുന് നിരവധി വെനങ്ങള് ഖുര്ആനില 
കാണാനകഴിയ്രം. നല്ല വെനങ്ങനള വൃക്ഷമത്ാടാണട് 
അല്ലാഹു താരതമ്ന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്തട്. 
അതിപ്രകാരമാണട്: 'അല്ലാഹു നല്ല വെനത്ിനട് 
എങ്ങനനയാണട് ഉപമ നലകിയിരിക്കുന്തട് എന്ട് നനീ 
കണ്ിമല്ല? (അതട് ) ഒരു നല്ല മര്രം മപാനലയായിരുന്നു. 
അതിനറെ മുരടട് ഉറച്ചുനിലക്കുന്തു്രം അതിനറെ 
ശാഖകള് ആകാശമത്ക്കട് ഉയര്ന്നു നിലക്കുന് 
തുമാകുന്നു.' (േി.എചട് അഹമ്മദട് മൗലവി, പരിശുദ് 
ഖുര്ആന (പരിഭാഷയ്രം വ്ാഖ്ാനവു്രം) പു.977) 
നശിക്കാനത ഇളക്കമില്ലാനത നിലക്കുന് നല്ല 
വാക്കുകള് ദൃഢമായ വൃക്ഷനത്മ്പൊനലയാനണന്ട് 
ഇതിലൂനട ഖുര്ആന ോക്ഷ്ന്പെടുത്ന്നു. ഒരിക്കലു്രം 
നശിക്കാത് ഇളക്കമില്ലാത് ഒന്ാണട് പ്രകൃതി എന്ട് 
സൂെി്പെിക്കാനാണട് ഖുര്ആന ഇവിനട ശ്മിക്കുന്തട്. 
മനുഷ്നട് ആവശ്മുള്ളനതല്ലാ്രം സൃഷ്ിചതട് 
ലദവമാനണന് ോക്ഷ്ന്പെടുത്ല ഖുര്ആനില 
ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങള്രം േേ്ങ്ങള്രം ലദവത്ിനറെ തനന് 
സൃഷ്ിയാനണന്ാണട് ഖുര്ആന മുമന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് 
ആശയ്രം. ഏദന മതാട്ത്ിനല അറിവിനറെ 
വൃക്ഷനത്യ്രം സൃഷ്ിചതട് അല്ലാഹുവാനണന്ാണട് 
ഖുര്ആന സൂെി്പെിക്കുന്തട്. ഇതില നിനന്ല്ലാ്രം 
പറയാന ശ്മിക്കുന്തട് വൃക്ഷ്രം അനാദിയായ 
ഈശ്വരനറെ സൃഷ്ിയാനണന്നു്രം അതട് അറിവിനറെ 
െിഹ്ന്രം കൂടിയാനണന്നുമാണട്.

മരുഭൂമിയിനല ജനങ്ങള്ക്കട് നിത്ജനീവിതാ 
വശ്ത്ിനുള്ള ഭക്ഷണ്രം നകാടുക്കുന് 'ഒലിവട് ' 
വൃക്ഷനത്ക്കുറിചട് ഖുര്ആനില പറയന്നുണ്ട്. 
വൃക്ഷവു്രം അല്ലാഹുവു്രം തമ്മില മഭദമില്ല എന്ട് 
സൂെി്പെിക്കുന് ഭാഗ്രം ഖുര്ആന 28- അധ്ായ്രം 
30-വാക്്രം ഇങ്ങനനയാണട്: 'അങ്ങനന അമദേഹ്രം 
അഗ്നിക്കടുനത്ത്ിയമ്പൊള് അനുഗ്രഹനീതമായ 
സ്ലത് സ്ിതി നെയ്യുന് താഴട് വരയനട 
വലതുഭാഗത് നിന്ട് അതായതട് ഒരു മരത്ില നിന്ട് 
'ഓമൂോ'! േര്വ്വമലാകങ്ങള്ക്കു്രം അല്ലാഹു ഞാനമത്ര: 
എന്നു വിളിചട് പറയന്തട് അമദേഹ്രം മകട്ടു.' ( േി.എചട് 
അഹമ്മദട്മൗലവി, പരിശുദ് ഖുര്ആര് (പരിഭാഷയ്രം 
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വ്ാഖ്ാനവു്രം) പു.1415) ഇവിനട ലദവവു്രം വൃക്ഷവു്രം 
ഒന്ാനണന് ദര്ശന്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ലദവത്ിനറെ 
പ്രതിരൂപമായി വൃക്ഷനത് കല്പിക്കുന് ഖുര്ആന 
ഉദാത്മായ പ്രകൃതിദര്ശന്രം കൂടിയാണട് നലകുന്തട്. 
പ്രപഞ്സ്രഷ്ാവായ ലദവത്ിനറെ മുന്ില 
പ്രകൃതിയിനല വൃക്ഷങ്ങള്രം നെടികള്രം പ്രണമിക്കുന്തട് 
55-അധ്ായത്ില സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. 'വൃക്ഷങ്ങള്രം 
േേ്ലതാദികള്രം അല്ലാഹുവിനറെ നിയമങ്ങളനടയ്രം 
ശാേനകളനടയ്രം മുമ്പില ോഷ്ാ്രംഗ്രം പ്രണമിക്കുന്നു." 
(േി. എചട്. അഹമ്മദട് മൗലവി, പരിശുദ് 
ഖുര്ആര് (പരിഭാഷയ്രം വ്ാഖ്ാനവു്രം) പു.1863) 
മനുഷ്നനമ്പൊനല നെടികള്രം വൃക്ഷങ്ങള്രം ജനീവനു്രം 
വിമശഷബുദ്ിയ്രം ഉള്ളതാനണന് േങ്കല്പെ്രം 
അവതരി്പെിക്കുവാനാണിവിനട ശ്മിക്കുന്തട്. 
പ്രകൃതിയ്രം മനുഷ്നു്രം മഭദമിനല്ലന് ആശയ്രം ഇവിനട 
േ്രംമവദന്രം നെയ്യന്പെടുന്നു.

വൃക്ഷനത്ക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാള്രം പരാമര്ശങ്ങള് 
56-ാ്രം അധ്ായത്ില പറയന്നുണ്ട്. േത് 
നിമഷധികളായവര് 'േഖ്രം' വൃക്ഷത്ില 
നിന്നുള്ള ഫലങ്ങളാണട് ഭക്ഷിക്കുക എന്ട് ലദവ്രം 
ഓര്മ്മി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയില മനുഷ്ന നടത്ന് 
ലകമയ്ങ്ങനള ഖുര്ആന നിമഷധിചിരുന്നു എന്ട് 
ഇത്ര്രം വാക്ങ്ങളില നിന്നു മനേിലാക്കാ്രം. 
േത്നിമഷധികള് പ്രകൃതിനയ അനാവശ്മായി 
ചൂഷണ്രം നെയ്യുമമ്പാള് കഠിനനമായി അല്ലാഹു അവനര 
ശകാരിക്കുന്നു. വിതക്കുന്വന നിങ്ങളാനണങ്കിലു്രം 
അതില മുളച്ചു വരുന് ലെതന്്രം താനാനണന്ട് 
ലദവ്രം േത്നിമഷധികനള ഓര്മ്മി്പെിക്കുന്നു. 
അത്ി, ഒലിവട്, േഖ്രം, എന്ിങ്ങനന ലവവിധ്മുള്ള 
വൃക്ഷങ്ങനള്പെ്ി ഖുര്ആനില സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. 
പലതിനു്രം ദിവ്ത്വവു്രം ആമരാപിചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനന 
'വൃക്ഷ'നമന്തിനന ലദവത്ിനറെ പ്രതിരൂപമായി 
കാണാനു്രം അതടങ്ങുന് പ്രകൃതിനയ മനേഹമത്ാനട 
പരിെരിക്കുകയ്രം നെയ്യാനാണട് 'ഖുര്ആന' 
ഉപമദശിക്കുന്തട്.

പ്രകൃതിനയ അകമഴിഞ്ഞു മനേഹിക്കാനാണട് 
എല്ലാമതങ്ങള്രം മനുഷ്നന ഉദട്മബാധി്പെിക്കുന്തട്. 
പ്രകൃതി ഘടകമായ 'വൃക്ഷങ്ങള്' അവനറെ നിലനില്പിനട് 
എല്ലാക്കാലവു്രം ഉപകരിക്കുന് ഒന്ാനണന്ട് എല്ലാ 
മതങ്ങളനടയ്രം ദര്ശനങ്ങള് പ്രത്ക്ഷത്ില തനന് 
അവതരി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുര്ആനു്രം ലബബിള്രം 
ബുദ്മത വിശുദ്ഗ്രന്മായ ത്രിപിടികവു്രം ലജനമത 

വിശുദ്ഗ്രന്മായ അഗമയ്രം ഹിന്ദുമതത്ിനറെ 
പൗരാണികഗ്രന്ങ്ങളനമല്ലാ്രം വൃക്ഷനത് േ്രംരക്ഷി 
മക്കണ്തിനറെ ആവശ്കത ഊന്ി പറയന്നുണ്ട്. 
പ്രകൃതിമയാടിണങ്ങി ജനീവിക്കാനാണട് എല്ലാ 
മതങ്ങള്രം ഉപമദശിക്കുന്തട്. അതുനകാണ്ടുതനന് 
പ്രകൃതി എന്തിനന േമഗ്രമായി സൂെി്പെിക്കാന 
വൃക്ഷെിഹ്നങ്ങനളയാണട് ഉപമയാഗിചിരിക്കുന്തട്. 
ലദവികതയനട പ്രതിരൂപമായി മിക്ക 
മതങ്ങളിലു്രം വൃക്ഷങ്ങള് കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 
വൃക്ഷങ്ങനള നശി്പെിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കണ്രം 
അവയ്കട് ലദവികപരിമവഷ്രം നല്ിയിരിക്കുന്തട്. 
ഭാവികാലങ്ങളില പ്രകൃതിനയ ഭനീഷണമായ 
രനീതിയില മനുഷ്ന ചൂഷണ്രം നെയ്യാന 
ോധ്തയണ്ട് എന്ട് ദനീര്ഘദര്ശനത്ിനറെ 
തലത്ില നിന്നു നകാണ്ായിരിക്കണ്രം ഈ ലദവിക 
പരിമവഷ നിര്മ്മിതിനയാനക്ക. മതദര്ശനങ്ങനള 
അനുകൂലിക്കുന്വരു്രം പ്രതികൂലിക്കുന്വരുനമാനക്ക 
അവ മുമന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് വൃക്ഷങ്ങമളാടു്രം പ്രകൃതിമയാടുമുള്ള 
മനേഹനത് കാണാനത മപാകരുതട്. പിന്ിമലക്കട് 
മനാക്കി മുന്ിമലക്കട് നടക്കാന ശ്മിക്കുക. 
വൃക്ഷങ്ങനള നശി്പെിക്കാതിരിക്കുക പ്രകൃതിനയ 
ചൂഷണ്രം നെയ്യാതിരിക്കുക. അനല്ലങ്കില നിങ്ങള് 
നഷ്ന്പെട് പ്രകൃതിനയമയാര്ത്ട് വിലപിമക്കണ്ി 
വരു്രം.

േഹായകഗ്രന്ങ്ങള്

1. അഹമ്മദട് മൗലവി േി.എന., പരിശുദ് ഖുര്ആന 
(വാല്്രം 1, 2), (പരിഭാഷയ്രം വ്ാഖ്ാനവു്രം) എന.
ബി.എേട്.മകാട്യ്രം, 2008.

2. ഓശാന പ്രേിദ്നീകരണ്രം, മലയാള്രംലബബിള്, 
13-ാ്രം പതി്പെട്, ഓശാനമൗണ്ട് പ്രേിദ്നീകരണ്രം, 
ഇടമ്്രം, 2010.

3. കരുണാകരന േി.നക, ദിവ്മഹാേേ്ങ്ങള്, 
മകരളഭാഷാഇന്റെി്യൂട്ട്, തിരുവന്പുര്രം, 2014.

4. മോമന പി, മഡാ., മഫാകട് മലാര് േ്രംസ്ാര്രം, 
മകരളഭാഷാഇന്റെി്യൂട്ട്, തിരുവന്പുര്രം, 2007.

5. James Fergusson, Tree and Serpent Worship, 
Indological Book House, New Delhi, 1971.
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ലശലി എന് പദ്രം മലയാളത്ില നപാതുനവ പല 
നിലകളില ഉപമയാഗിക്കന്പെടുന്തിനാല ഒരു 
നിയതാര്ത്ത്ില അതട് ഒതുങ്ങുന്തല്ല. Idiom, style 
തുടങ്ങിയ ആ്രംഗമലയപദങ്ങളനട തര്ജ്ജമയായി 
മലയാളത്ില ഉപമയാഗിച്ചുമപാരുന് പദമാണട് 
ലശലി. പാശ്ാത് ോഹിത് േിദ്ാ്ങ്ങളിനല 
ല്റെല എന് പ്രമയാഗനത് ഭാരതനീയ 
േൗന്ര്ശാസ്തേങ്കലപനമായ 'രനീതി' യമായി 
ബന്ധന്പെടുത്ിയള്ള താരതമ്പഠനങ്ങള് 
നടന്ിട്ടുണ്ട്. ഭാരതനീയേൗന്ര്ശാസ്തത്ില 
രനീതി എന്തട് ലവദര്ഭി, പാഞ്ാല്രം, ഗൗഡനീയ്രം, 
ദക്ഷിണാത്്രം തുടങ്ങി നാലട് തരത്ില ഉള്ള 
എഴുത്പ്രക്ിയായിരുന്നു. എന്ാല ഇത്ര്രം 
നാലട് വിഭാഗങ്ങളില ഒതുങ്ങുന്തായിരുന്ില്ല 
പാശ്ാത്രുനട 'ല്റെല' (style). 'ല്റെല ഈേട് ദി 
മാന' എന്ാണട് ബഫണ് പറഞ്ഞതട്. മനുഷ്നരല്ലാ്രം 
ധാരാള്രം ലശലനീകള്ക്കട് ഉടമകളാനണന്നു്രം അത്ര്രം 
ലശലനീജനീവിതത്ിനറെ ആനകത്കയാണട് 
മനുഷ്നനന്നു്രം ഇതിലനിന്നു മനസ്ിലാക്കാ്രം. 
അമ്പൊള് േ്വാഭാവികമായ്രം എ്ാണട് ലശലി, 
ലശലി മനുഷ്ന തനന്യാനണന്ട് പറയന്തിനട് 
പിന്ിനല യക്തി എ്ാണട് തുടങ്ങിയ മൊദ്ങ്ങള് 
ലശലിനയ്പെ്ിയള്ള കൂടുതല െര്ചകളിമലക്കട് 
നയിക്കുന്നു. ലധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം (Cognitive 
linguistics) മുമന്ാട്ടു വയ്ക്കുന് 'കണ്നേപട്ഷ്വല 
നമ്ഫര്' എന് പരികല്പനനയ അവല്രംബിചട് ടി 
രാമലി്രംഗ്രം പിള്ളയനട ലശലനീനിഘണ്ടു, എന 
പി രാമെന്ദ്രനനായരുനട ലശലനീപുരാണ്രം എന്നീ 
ലശലനീേമാഹൃതകൃതികളിനല ലശലികനള 
ോമാന്മായി പഠനവിമധയമാക്കുകയാണട് 
പ്രബന്ധലക്ഷ്്രം.

ജൈലി
പാശ്ാത്, പൗരസ്ത് വനീക്ഷണങ്ങളില ഒരു തര്രം 
നപരുമാ്, പ്രതിനിധാന രനീതിയാണട് ലശലികളായി 
കരുതിമ്പൊന്തട്. വ്ക്തികള് തങ്ങനള പ്രതിനിധാന്രം 
നെയ്യുക വിവിധ രനീതി (ലശലി) കളിലാകാ്രം, മവഷ്രം, 
ഭാഷ, േമ്പത്ട്, ജനീവിതരനീതി തുടങ്ങിയവയിനലല്ലാ്രം 
നവളിന്പെടുന്തട് ഒരാളനട ലശലിയാണട്. 
ോഹിത്ത്ില രെനാരനീതി, അലങ്കാരരനീതി, 
പ്രതിപാദനരനീതി, ആശയപ്രകടനരനീതി തുടങ്ങി 
വ്ത്സ്തമായ വഴികളില ലശലി പ്രത്ക്ഷന്പെടാ്രം. 
ജനീവിതരനീതിയ്രം കലയമായി ബന്ധന്പെടുത്ിത്നന് 
ധാരാള്രം ലശലനീേവിമശഷതകളണ്ട്. ഇവനയാനക്ക 
വ്ക്തികളനട േമാനമല്ലാത് േവിമശഷതകളാണട്. 
ഇങ്ങനന സൂക്ഷ്മമായി മനാക്കുമമ്പാള് ലശലി 
എന് ോമാന്പ്രമയാഗത്ില ആശയക്ിഷ്ത 
അനുഭവന്പെടാ്രം. "ശനീല'ത്ില നിന്ാണട് ലശലി 
എന് ശബ്ദത്ിനറെ പിറവി. ലശലിനകാണ്ട് 
ോമാന്മായി വിവക്ഷിക്കന്പെടുന്തട് കര്ത്ാവിനറെ 
േ്വഭാവ്രം, അഭിരുെി, പ്രകൃതി, െരിത്ര്രം, മമനാവൃത്ി 
എന്ിവയനട കാര്േ്വരൂപമാണട് ' എന്ട് 
ൊത്നാത്ട് അെയുതനുണ്ി നിരനീക്ഷിക്കുന്നു. 
(2016:195).

ോഹിത്ത്ില ലശലികള് നപാതുവായി 
മനസ്ിലാക്കന്പെടുന്തട് എഴുത്കാരനറെ രെനാ 
േവിമശഷതകളായാണട്. എന്ാല വാനമാഴിയില 
പ്രെരിക്കുന് ലശലികള്രം ധാരാളമായണ്ട്. 
ഇവയില മിക്കതു്രം കാലക്മമണ വരനമാഴിയില 
സ്ാന്രം പിടിക്കുന്വയമാണട്. ോഹിത് 
രെനകളില ഉള്ന്പെട്ിട്ടുള്ള ലശലികനള്പെ്ി 
പഠിക്കാന ലശലനീവിജ്ാനനീയ്രം (Stylistics) എന് 
പഠനശാഖതനന് ഘടനാത്മക ഭാഷാശാസ്തത്ിനറെ 

േങ്കല്പനവു്രം ലശലിയ്രം:
ലധഷണിക ഭാഷാശാസ്തവിശകലന്രം
സഡ്ോഷ് സി., ഗമവഷകന, 
ശ്നീ ശങ്കരാൊര് േ്രംസ്കൃത േര്വ്വകലാശാല, കാലടി
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(Structural Lingustics) ഭാഗമായി ഇരുപതാ്രം 
നൂ്ാണ്ിനറെ തുടക്കത്ില രൂപ്രം നകാണ്ിട്ടുണ്ട്. 
ലശലികനള ശാസ്തനീയമായി വിശകലന്രം നെയ്തട് 
ഭാഷയനട നപാതുവായ അര്ത്മബാധനതന്ത്രം 
മനസ്ിലാക്കുക എന്താണട് ലശലനീ 
വിജ്ാനനീയത്ിനറെ ലക്ഷ്്രം. "വിഷയത്ിനറെ മര്മ്മ്രം 
വനര ഇറങ്ങിനചല്ലാനുള്ള ഭാഷാപ്രമയാഗത്ിനറെ 
കഴിവുകള് വര്ദ്ി്പെിക്കാനായി ആവിഷ്ക്കരിക്കന്പെട് 
അര്ത്മബാധനതന്തങ്ങനള നിര്വെിക്കുകയ്രം 
വികേി്പെിക്കുകയ്രം നെയ്യുക വഴി ലശലനീ 
വിജ്ാനനീയ്രം ോഹിത്കാരനു്രം േഹൃദയനു്രം 
ഒരുമപാനല ഉപകരിക്കുന്നു" എന്ട് എന.വി കൃഷ്ണവാര്ര് 
അഭിപ്രായന്പെടുന്നു (1977:36). ചുരുക്കത്ില 
ഭാഷയിനല രെനാതന്തമായി ഉപയക്തമാക്കുന് 
ലശലനീവിഭവങ്ങനളയ്രം അവനയ ോഹിത്കാരര് 
ഉപമയാഗന്പെടുത്ന് വിധങ്ങനളയ്രം അമന്വഷിക്കുക 
എന്തായിരുന്നു ലശലനീവിജ്ാനനീയ പഠനങ്ങളനട 
മുഖ്ലക്ഷ്്രം. ധ്വനിഘടന, പദഘടന, വാക്ഘടന, 
ബി്രംബകല്പന തുടങ്ങി വിവിധ േമങ്കതങ്ങള് 
സൂക്ഷ്മമായി വിശകലന്രം നെയ്യുകവഴിയാണട് ഇതട് 
ോധ്മാകുന്തട്. എന്ാല േമൂഹത്ില വിനിമയ്രം 
നെയ്യന്പെടുന് വാനമാഴിലശലികനളയാണട് 
ലധഷണികഭാഷാശാസ്താേിദ്ാ്ങ്ങളില ഒന്ായ 
കണ്നേപട്ഷ്വല നമ്ഫറിനന അടിസ്ാനമാക്കി 
ഈ പ്രബന്ധത്ില പഠനവിമധയമാക്കുന്തട്. 

മലയാളത്ില ആദ്മായി ലശലികനള േമാഹരിചട് 
നിഘണ്ടു  രൂപന്പെടുത്ിയ ടി. രാമലി്രംഗ്രംപിള്ള  
ലശലികനള ഭാഷയനട അവിഭാജ്ഘടകമായാണട് 
കാണുന്തട്. വളനരക്കാലനത് പ്രമയാഗ്രം 
നകാണ്ട് പ്രമത്കമായ െില അര്ത്ങ്ങള് 
സ്ായിയായിത്നീര്ന്ിട്ടുള്ള പദങ്ങള്രം പ്രമയാഗങ്ങള്രം 
ലശലിനയന് ഇനത്ില ഉള്ന്പെടുത്ന് അമദേഹ്രം, 
ഭാഷയനട ജനീവന അതിനല ലശലികളാനണന്ട് 
പറയന്നു. (1937:9). ഏതട് ഭാഷയനടയ്രം ജനീവന 
അതിനല ലശലനീേമ്പത്ാകുന്നു. അതുതനന്യാണട് 
ഭാഷയ്കട് ഭാഷാത്വ്രം വരുത്ന്തില േര്വ്വപ്രധാനമായ 
ോമഗ്രി എന്ട് അ്പെന തമ്പുരാനു്രം ഈ കൃതിയനട 
അവതാരികയില വിശദനീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 
രാമലി്രംഗ്രം പിള്ളയ്കട് മശഷ്രം മലയാളത്ില 
ലശലനീേമാഹരണ്രം നടത്ിയതട് വടക്കു്രംകൂര് 
രാജരാജവര്മ്മയാണട്. ലശലനീപ്രദനീപ്രം എന് 
കൃതിയില തനറെ 'േ്രംസ്കൃതപൂജ' പ്രകടമാനണന്ട് 
വടക്കുകൂര് േമ്മതിക്കുന്നുനണ്ങ്കിലു്രം ലശലികനള 
നിത്വ്വഹാരവുമായി ഇണക്കിമചര്ത്ട് 
എ.ആര്. രാജരാജവര്മ്മയനട േഭ്, ഗ്രാമ് 
നിര്വെനത്ിനപ്പുറമത്ക്കട് നകാണ്ടുമപാകുന്നുണ്ട്. 
"ജനങ്ങളനട മലാകജ്തയ്രം ആത്മേ്രംസ്ാരവു്രം 

മമനാധര്മ്മവിമശഷവു്രം ഭാഷണകുശലതയ്രം 
വാക്േൗന്ര്മബാധവു്രം ആണട് ലശലികള്ക്കട് 
മൂല്രം. ഒരു േമുദായത്ില പ്രസ്തുത ഗുണങ്ങള് 
അങ്കുരിക്കുന്മതാനട ലശലികള് ഉണ്ാകാന 
തുടങ്ങുകയ്രം നിത്വ്വഹാരമത്ാടട് ഒട്ിമചരുകയ്രം 
നെയ്യുന്നു" എന്ട് വടക്കു്രംകൂര് സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട് (1949). 
"ആശയപ്രകാശനവു്രം ഗ്രഹണവു്രം സുഗമമാക്കുന് 
ഒരുതര്രം നപാടിലക്കയ്യാണട് ലശലികള്" എന്ട് 
വടക്കു്രംകൂറിനട് മശഷ്രം ലശലനീേമാഹരണ്രം 
നടത്ിയ എന.പി. രാമെന്ദ്രന നായര് (1995) 
അഭിപ്രായന്പെടുന്നു. 

തികച്ചു്രം ഋജുവായ ഭാഷയില കൂടി മാത്രമാമണാ 
ലശലികള് േ്രംമവദന്രം നെയ്യന്പെടുന്തട്, 
ഭാഷയില പ്രവര്ത്ിക്കുന് സൂെകസൂെിതങ്ങള് 
എത്രമത്ാള്രം ലശലികളനട ഉപമയാഗത്ില 
പ്രാവര്ത്ികമാകുന്നുണ്ട് എന്നതാനക്ക െി് 
നനീയമാണട്. വ്ത്സ്തമായ മന്ാരു േന്ര്ഭനത് 
സൂെിതമാക്കിനക്കാണ്ാണട് േ്രംമവദന്രം നെയ്യന്പെടുന് 
ആശയങ്ങള് ലശലിയില പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്. 
ഈ ആശയങ്ങളാകനട് മസ്രാതേട് േന്ര്ഭത്ിനറെ 
പരിജ്ാനമില്ലാനത ലക്ഷ്േന്ര്ഭത്ില േ്രംമവദന 
ക്ഷമമാവുകയമില്ല. അമ്പൊള് മകവല്രം ഭാഷയനട 
വിന്ാേ്രം േമ്പൂര്ണ്മായ േ്രംമവദനത്ിനട് 
ഉതകുകയില്ല എന്ട് വരുന്നു.

'പാഠപുസ്തകങ്ങള് കടിചാല നപാട്ാത്വയാണട് ' 
എന് വിമര്ശനത്ിനട് 'അനതാന്നു്രം 
കടിക്കാനുള്ളതല്ല പഠിക്കാനുള്ളതാണട് ' എന്ട് 
വിദ്ാഭ്ാേമന്തി േി.എചട് മുഹമ്മദട് മകായ 
നലകിയ മറുപടിനയ (കാരമശ്രി എ്രം.എന, 2012:41) 
രണ്ട് രനീതിയില പരിഗണിക്കാവുന്താണട്. പ്രമയാഗ്രം 
ഉള്നക്കാണ്ടുനകാണ്ട്  പരിഹാേച്ചുവമയാനടയള്ള 
മറുപടിയായ്രം ഭാഷനയ വാെ്ാര്ത്ത്ില 
എടുത്നകാണ്ടുള്ള മറുപടിയായ്രം. വാെ്ാര്ത്ത്ില 
എടുത്ാലമപാലു്രം മറുപടി പറഞ്ഞ ആളനട 
അജ്തയായി അതിനന കുറച്ചുകാണുകയാനണങ്കില 
അതട് ഭാഷയനട േ്രംമവദനക്ഷമതനയത്നന് മൊദ്്രം 
നെയ്യുന്തിനട് തുല്മാണട്. കാരണ്രം ആ പ്രമയാഗ്രം 
ആവശ്ന്പെടുന്തട് വാെികഭാഷയ്കപ്പുറമുള്ള തലമാണട് 
എന്തുതനന്. ആശയവിനിമയത്ില ഭാഷയനട 
അജയ്യസ്ാന്രം പ്രശ്നവതട്ക്കരിക്കന്പെടുന്തട് നിത് 
ജനീവിതവ്വഹാരത്ിനല ഇതുമപാനലയള്ള േന്ര്ഭ 
ങ്ങളിലാണട്. 

ജധഷണിെഭോഷോൈോസ്തം
(Cognitive Linguistics)

രെനാതന്ത്രം എന്ട് വിമശഷി്പെിചട് ഭാഷനയ 
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മറ്റുള്ള ലധഷണികപ്രക്ിയകളില നിന്നു്രം 
വ്ത്സ്തമായ േവിമശഷ മസ്തിഷ്കപ്രക്ിയയായി 
സ്ാപിക്കുകയാണട് നിരൂപകര് ഉള്ന്പെനടയള്ളവര് 
നെയ്തതട്. ഭാഷനയ്പെ്ിയള്ള ഈ കാഴ്ച്പൊടുകനളയാണട് 
ലധഷണിക മന:ശാസ്തത്ിനറെ പരികല്പനകളനട 
അടിസ്ാനത്ില ലധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം 
പ്രശ്നവലക്കരിക്കുന്തട്. ഭാഷനയ്പെ്ി അന്നുവനര 
കാര്മായി പരിഗണിക്കന്പെടാത് ഒരു 
വനീക്ഷണമായിരുന്നു ലധഷണിക ഭാഷാശാസ്ത്രം 
മുമന്ാട്ടു വചതട്. തലമചാറിനല നാഡനീപഠനങ്ങള് 
കനണ്ത്ിയ പുതിയ അറിവുകള് ഉപമയാഗിക്കുന് 
ലധഷണികമന:ശാസ്തനത് പിനപ്ി 
ഭാഷാപരമായ ആശയവിനിമയ്രം പൂര്ണ്മായ്രം 
ഭാഷയില കൂടി മാത്രമല്ല ോധ്മാകുന്തട് 
എന് വാദ്രം ലധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം മുമന്ാട്ടു 
വയ്ക്കുന്നു. ഭാഷനയ മാധ്മമാക്കുന് എന്ാല 
ഭാഷാബാഹ്മായ ലധഷണികവൃത്ി വലിനയാരു 
അളമവാള്രം ആശയവിനിമയത്ില ഉള്ന്പെടുന്നു 
എന്തട് ലധഷണികഭാഷാശാസ്തേിദ്ാ്ങ്ങള് 
നതളിയിക്കുന്നു. ഭാഷകര് തിരിചറിയന്ിനല്ലങ്കിലു്രം 
േ്രംോരഭാഷയില തലമചാറില രൂപനീകരിക്കന്പെടുന് 
േങ്കല്പങ്ങളനട ആധിക്്രം പ്രകടമാനണന്ട് 
നമ്ഫറുകള്രം ലശലികള്രം നതളിയിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഭാഷയില പ്രവര്ത്ിക്കുന് നമ്ഫറുകനള്പെ്ി 
കൂടുതല പഠന്രം നടത്ിയ മജാര്ജട് ലമക്കാഫിനറെ 
നമ്ഫര് േിദ്ാ്ങ്ങള് ഭാഷാബാഹ്മായ 
േങ്കല്പനങ്ങള് (concepts) എത്രമത്ാള്രം ഭാഷയില 
പ്രവര്ത്ിക്കുകയ്രം ഫലപ്രദവു്രം ശക്തവുമായ 
ആശയേ്രംമവദന്രം ോധ്മാക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു 
എന്ട് വിവരിക്കുന്നു. ഈ നിലയില 'നമ്മഫഴ്ട് 
വി ലനീവട് ലബ' എന് അമദേഹത്ിനറെ ഗ്രന്്രം 
നമ്ഫര് തിയറികനള വിശദമാക്കുന് ആധികാരിക 
ഗ്രന്മായി കണക്കാക്കാ്രം.

ലധഷണിക ഭാഷാശാസ്തനത് വികേി 
്പെിനചടുത്തട് നറാണാള്ഡട് ലങട്ഗാക്കര് 
എന് അമമരിക്കന ഭാഷാശാസ്തജ്നാണട്. 
ലധഷണിക വ്ാകരണ്രം (Cognitive Grammar) 
ആവിഷ്കകരിക്കുന്തിലൂനടയാണട് ലങട്ഗാക്കര് 
ഭാഷാശാസ്തര്രംഗനത് നൂതനമായ ഈ കാലവയ്ട് 
നടത്ിയതട്. വാക്കുകള് മപാനല വ്ാകരണവു്രം 
അര്ത്പൂര്ണമാനണന്ട് വിലയിരുത്ിയ 
അമദേഹ്രം ലധഷണികതയനട അവിഭാജ് 
ഘടകമായ്രം മലാകനത് മനസ്ിലാക്കാനുള്ള ഒരു 
ഉപാധിയായ്രം കൂടി വ്ാകരണനത് കാണുന്നു. 
'ഫൗമണ്ഷന ഓഫട് മകാഗ്നി്നീവട് ഗ്രാമര്' എന് 
ലങട്ഗാക്കറുനട കൃതി ലധഷണിക വ്ാകരണത്ിനട് 
അടിസ്ാനമുറ്പെിക്കുന് ഒന്ാണട്.

ലധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം നാളിതുവനരയള്ള പല 
ഭാഷാശാസ്ത നിര്വെനങ്ങനളയ്രം പ്രധാനമായ്രം 
മനാ്രം മൊ്രംസ്ിയനട പ്രജനകവ്ാകരണ്രം എന് 
േമനീപനനത്യ്രം മൊദ്്രം നെയ്തുനകാണ്ാണട് 
അതിനറെ വാദങ്ങള് നിരത്ന്തട്. പനത്ാമ്പതാ്രം 
നൂ്ാണ്ില നിലവില വന് ഭാഷയനട ശാസ്തനീയമായ 
പഠന്രം എന് പുതിയ ഭാഷാേമനീപന്രം പല 
ഘട്ങ്ങളിലായി ഭാഷാഘടനനയയ്രം ഘടകങ്ങനളയ്രം 
വ്ാകരണ്രം, അര്ത്്രം തുടങ്ങിയവനയയ്രം 
വിശദനീകരിക്കാന ശ്മിചിട്ടുണ്ട്. ഘടകങ്ങളനട 
പരസ്പരബന്ധത്ിലു്രം വ്ാകരണത്ിനറെ ോധുത 
യിലു്രം അര്ത്രൂപനീകരണത്ിലു്രം മറ്റു്രം വിവിധ 
നിരനീക്ഷണങ്ങള് ഭാഷാശാസ്തനത് മുനനിര്ത്ി 
അവതരി്പെിക്കന്പെട്ിട്ടുണ്ട്. നോേയുര് ഭാഷനയ 
ലാങട്, പമരാള് എന്ിങ്ങനന വിഭജിച്ചു. േമൂഹ്രം 
നപാതുവായി പങ്കുവയ്ക്കുന് ഭാഷാനിയമങ്ങള്രം 
ഘടനയനമാനക്ക അടങ്ങുന് ഭാഷാവ്വസ്നയ 
ലാങട് എന്നു്രം ഭാഷകര് േ്രംോരരൂമപണ 
നടത്ന് ഭാഷയനട ആവിഷ്കാരനത് പമരാള് 
(ഭാഷണ്രം) എന്നു്രം അമദേഹ്രം വിളിച്ചു. മൊ്രംസ്ി 
ഇതില ലാങിനന പരിഷ്കരിചട്, േമൂഹത്ില 
ലയിച്ചു കിടക്കുകയ്രം ഭാഷകര് പങ്കുവയ്ക്കുകയ്രം 
നെയ്യുന് ഭാഷാനിയമവ്വസ്കനള വ്ക്തിയനട 
ഭാഷാജ്ാന്രം എന്ട് വിളിച്ചു. അങ്ങനന ഒരു 
ഭാഷനയ്പെ്ി വ്ക്തികള്ക്കുള്ള മുഴുവന അറിവിനനയ്രം 
മൊ്രംസ്ി ഭാഷാജ്ാന്രം (Competence) എന്നു്രം 
ഭാഷണേന്ര്ഭങ്ങളിനല അവയനട പ്രമയാഗനത് 
ഭാഷാപ്രമയാഗ്രം (Performance) എന്നു്രം േിദ്ാ്ിച്ചു. 
ഇവനയല്ലാ്രം ഭാഷ എന് ബാഹ്രൂപനത് മാത്ര്രം 
മകന്ദ്രനീകരിക്കുന്വയായിരുന്നു. ഭാഷ പ്രമയാഗനത് 
മുന്ിലകണ്ടുള്ള ഒരു വ്വസ്യായതിനാല 
േ്രംമവദനത്ിനറെ അടിസ്ാനത്ില മനസ്ിലാക്ക 
ന്പെമടണ്താണട് അതിനറെ ലക്ഷ്്രം എന്ട് 
ഭാഷാശാസ്തപഠനങ്ങനളല്ലാ്രം വിലയിരുത്ി. 
ലധഷണിക ഭാഷാശാസ്ത്രം ആശയേ്രംമവദനത്ില 
മകവല്രം ഭാഷാരൂപനത് മാത്ര്രം അപഗ്രഥിക്കുന് 
പഠനരനീതിനയ എതിര്ക്കുകയ്രം മസ്തിഷ്കത്ിനട് 
ഭാഷയിലുള്ള പങ്കട് വിശദനീകരിക്കാന ശ്മിക്കുകയ്രം 
നെയ്യുന്നു എന്താണട് അതിനറെ േവിമശഷതയ്രം 
നൂതനത്വവു്രം.

നറാണാള്ഡട് ലങട്ഗാക്കറിനു പുറനമ മജാര്ജട് 
ലമക്കാഫട്, ൊള്േട് ഫിലമമാര്, ഫുമക്കാണിയര് 
തുടങ്ങിയവരാണട് ഈ പഠനമമഖലയില 
പ്രധാന േ്രംഭാവന നലകിയവര്. മജാര്ജട് 
ലമക്കാഫട് നമ്ഫറിനന്പെ്ി വിശദമായി പഠിചട് 
േങ്കലപനപരമായ നമ്ഫറുകള് (Conceptual 
Metaphors) എന് ലേദ്ാ്ികപരികല്പന 
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രൂപന്പെടുത്കയ്രം ഭാഷയിലുള്ള അവയനട 
ഒഴിവാക്കാനാകാത് േ്വാധനീനനത്്പെ്ി 
വിശദനീകരിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു. മാര്ക്കട് മജാണ്േണു 
മായി മെര്നന്ഴുതിയ 'നമ്മഫഴ്ട് വി ലനീവട് 
ലബ' എന് കൃതി ഇതിനറെ ആഴത്ിലുള്ള 
പഠനമാണട്. നമ്ഫറുകള് ഉപമയാഗിക്കാനത 
ഭാഷാവിനിമയ്രം അോധ്മാനണന്ട് തനന് 
ലമക്കാഫട് സ്ാപിക്കുന്നു. ജനാധിപത്ത്ിലു്രം 
പുമരാഗമന ആശയങ്ങളിലു്രം നിലപാടുറ്പെിക്കുന് 
ലമക്കാഫട് ലധഷണികഭാഷാശാസ്ത േമങ്കത 
ങ്ങള് ഉപമയാഗിച്ചുനകാണ്ട് അമമരിക്കന 
രാഷ്ടനീയത്ിലു്രം ശക്തമായ ഇടനപടലുകള് നടത്ന് 
ഭാഷാശാസ്തജ്നാണട്. 

മജാര്ജട് ലമക്കാഫിനറെ നമ്ഫര് തിയറിനയ പിനപ്ി 
േമാഹരിക്കന്പെട് െില ലശലികളനട ോമാന് 
വിശകലന്രം മാത്രമാണട് ഈ പ്രബന്ധത്ില 
ഉമദേശിക്കുന്തട്. ലധഷണികഭാഷാശാസ്തത്ിനല 
വിശാലമായ മ്ട് മമഖലകനളനയാന്നു്രം പ്രബന്ധ്രം 
സ്പര്ശിക്കുന്ില്ല. അരിമ്റൊട്ിലിയന കാഴ്ച്പൊടിനല 
പാശ്ാത് നമ്ഫര് േങ്കല്പമല്ല ലമക്കാഫട് തനറെ 
നമ്ഫര് തിയറിയില ഉപമയാഗിചിരിക്കുന്തട്. 
കാവ്ങ്ങളില ആലങ്കാരികമായി ഉപമയാഗിചിരുന്, 
വസ്തുക്കള് തമ്മിലുള്ള ോദൃശ്്രം സൂെി്പെിക്കുന്, 
ഒന്ിനറെ ധര്മ്മ്രം മന്ാന്ില ആമരാപിക്കുന് 
പ്രമയാഗങ്ങളായാണട് അരിമ്റൊട്ില നമ്ഫറുകനള 
വിശദനീകരിചതട്. അതുവഴി ോഹിത് 
േൗന്ര്ശാസ്തത്ില ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത് 
ഒന്ായാണട് നമ്ഫര് കരുതന്പെട്തട്. എന്ാല 
തനറെ പഠനങ്ങളിലൂനട തികച്ചു്രം ലധഷണിക 
വൃത്ിയിലൂന്ിയ ഒന്ാണട് നമ്ഫര് എന്ട് ലമക്കാഫട് 
നതളിയിക്കുന്നു. അതിനാല തനന് മകവല്രം ഭാഷ 
നകാണ്ട് േ്രംമവദനക്ഷമമാകുന്തല്ല ലമക്കാഫട് 
പരാമര്ശിക്കുന് നമ്ഫര്. അതിനട് ഭാഷയ്കപ്പുറമുള്ള 
എന്ാല ഭാഷയില കൂടി ആവിഷ്കൃതമാകുന് 
ഒരു േങ്കല്പനതലമുനണ്ന്നു്രം ഈ േങ്കല്പന്രം 
മുമ്പട് സൂെി്പെിചതുമപാനല േവിമശഷമായ 
ലധഷണികവൃത്ിയനട ഭാഗമാനണന്നു്രം ലമക്കാഫട് 
സ്ാപിക്കുന്നു. 

ക�റ്റഫര് 
െരിത്രപരമായ്രം ോമൂഹിക-രാഷ്ടനീയ-
ോ്രംസ്ാരിക പരമായ്രം ഉടലപരമായ്രം നിര്മ്മി 
ക്കന്പെടുകയ്രം പുതുക്കന്പെടുകയ്രം നെയ്യുന് 
ധാരണകളിലക്കൂടിയാണട് നമ്ഫറുകള് രൂപ്രം 
നകാള്ളുകയ്രം നിലനിര്ത്ന്പെടുകയ്രം നെയ്യുന്തട്. 
ഓമരാ വാക്കു്രം നൂ്ാണ്ടുകളനട പാടുകമളറ്റു 
വാങ്ങിയാണട് നമ്മുനട ലകകളിനലത്ിമചരുന്തട് 

എന്ട് എ്രം.എന വിജയന സൂെി്പെിക്കുന്തുമപാനല 
നമ്ഫറുകള്രം കാലത്ിനറെ പാടുകള് ഉള്ന്പെട്ട് രൂപ്രം 
നകാണ്വയാണട്. പല കാലങ്ങളിനല ആ്രികവു്രം 
ബാഹ്വുമായ മനുഷ്ാനുഭവത്ിനറെ മൂര്ത്വു്രം 
അമൂര്ത്വുമായ വിവിധതലങ്ങനള നമ്ഫറുകളായി 
രൂപന്പെടുത്ിനക്കാണ്ാണട് ഭാഷയനട പരിമിതി 
പലമ്പൊഴു്രം നികത്ന്പെടുന്തട്. നമ്ഫറുകനള 
നവറു്രം ഭാഷാപദങ്ങളായി കാണുന്തു്രം അവയനട 
പ്രമയാഗനത് ഭാഷാേവിമശഷതയായി 
ചുരുക്കുന്തു്രം മനുഷ്നറെ ോമൂഹികതനയയ്രം 
േൗന്ര്ാവമബാധനത്യ്രം നിമഷധിക്കുന്തിനട് 
േമമാകു്രം. ഭാഷാപദങ്ങളിലല്ല മറിചട് ഐന്ദ്രിയമായ 
ഒരനുഭവ്രം, മബാധ്ങ്ങള് തുടങ്ങിയവ 
വ്ക്തിമനസ്ിമലാ േമൂഹത്ിമലാ ഉല്പാദി്പെിച 
അവമബാധത്ില കൂടിയാണട് നമ്ഫറുകള് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്. 

കാവ്ലശലിനയ ഹൃദയാവര്ജ്ജകമാക്കാന 
പാശ്ാത് പൗരസ്ത് േൗന്ര് ശാസ്തജ്ര് 
ഒമരമപാനല അ്രംഗനീകരിചവയാണട് അര്ത്ാല 
ങ്കാരങ്ങള്. പ്രധാനമായ്രം ോരൂപ്കല്പനയായിരുന്നു 
ഈ അലങ്കാരപ്രമയാഗങ്ങള് നകാണ്ട് 
ഉമദേശിചിരുന്തട്. ോമ്വസ്തുക്കള്ക്കട് വായന 
ക്കാരനറെയ്രം മശ്ാതാവിനറെയ്രം ഉള്ളില 
ആശയങ്ങനള േമൂര്ത്മായി വരചിടാന ോധിക്കു്രം 
എന്നുള്ളതിനാലാണതട്. പ്രമയാഗിക്കുന്വരുനട 
മലാകമബാധത്ിനറെ മനര്നതളിവുകള് കൂടിയാണട് 
ഈ ോരൂപ്കല്പനകള്. അനുഭവരഹിതമായ 
മകവലഭാഷയനട വിന്ാേ്രം നകാണ്ട് മാത്ര്രം 
ോരൂപ് കല്പനകനള അര്ത്തനീവ്രതയില 
എത്ിക്കാന ോധിക്കുകയില്ല. 

അനുഭവങ്ങളനട തനീവ്രതനയ, അതിനറെ 
േമഗ്രതനയ ഭാഷയിലാവിഷ്ക്കരിക്കുക എഴുത്ിലു്രം 
പറചിലിലു്രം ഒമരമപാനല ദുഷ്കരമാണട്. 
േമാനമായ ഇതര വ്വഹാരേന്ര്ഭങ്ങനള 
അലങ്കാരാദിപ്രമയാഗങ്ങളില കൂടി ആവിഷ്കരിചട് 
ഒരു പരിധി വനര ഈ പരിമിതി എഴുത്കാരന 
മറികടക്കാന ശ്മിക്കുന്നു. ലശലനീപ്രമയാഗങ്ങളില 
കൂടി ശ്മിക്കുന്തു്രം ഇതുതനന്യാണട്. 
എന്ാല ഭാഷാേവിമശഷതയായ അലങ്കാര 
വര്ണ്നകള്ക്കപ്പുറ്രം േങ്കലപനപരമായ നമ്ഫറു 
കളനട ശക്തമായ ഉപമയാഗ്രം കൂടി ഇതില 
ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണട് ോരൂപ്കല്പന 
എന് ചുരുങ്ങിയ നിര്വെനത്ിനുള്ളില 
നിന്നു്രം നമ്ഫറുകനള വിശാലമായ ഒരു 
പരിമപ്രക്ഷ്ത്ിമലക്കട് എത്ിക്കുന്തട്.

നമ്ഫറുകനള്പെ്ി നിലവിലുള്ള നാലട് നത്ായ 
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ധാരണകനള ലമക്കാഫട് ഇങ്ങനന പരാമര്ശിക്കുന്നു 
(2003:231):

1. നമ്ഫറുകള് േങ്കല്പനങ്ങളല്ല പദേ്രംബന്ധിയാണട്
2. നമ്ഫറുകള് ോദ്ശ്ാടിസ്ാനത്ിലുള്ളവയാണട്
3. േങ്കല്പെനങ്ങള് നമ്മഫാറിക്കല അല്ല
 അക്ഷരാര്ത്ത്ില ഉള്ളവയാണട്
4. മസ്തിഷ്ക/ശാരനീരികപ്രകൃത്രം രൂപന്പെടുത്ിനയടുത്
  ഒന്ല്ല യക്തിെി്

നമ്ഫറുകള് നവറു്രം പദങ്ങളല്ല േങ്കല്പനങ്ങളാണട് 
എന്നു്രം അവ ോദൃശ്കല്പനയനട മാത്ര്രം 
അടിസ്ാനമുള്ളവയല്ല (not based on similarity) 
എന്നു്രം ഇത്ര്രം പരമ്പരാഗത കാഴ്ച്പൊടുകള് 
അവാസ്തവമാനണന്നു്രം പിന്നീടുള്ള തനറെ 
ഗമവഷണങ്ങളില നതളിയിച്ചുനകാണ്ട് 'നമ്മഫഴ്ട് 
വിലനീവട് ലബ' എന് കൃതിക്കട് 2003 നലഴുതിയ 
പിനകുറി്പെില ലമക്കാഫട് സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. 
(നമ്ഫറുകളനട വര്ഗനീകരണത്ിലുള്ള തനറെ 
വനീക്ഷണനത്യ്രം ഇതില ലമക്കാഫട് പുതുക്കുന്നുണ്ട് ). 
നമ്ഫറുകള് ോദൃശ് അടിസ്ാനത്ില 
ഉള്ളവയനല്ലന്നു്രം നമ്മുനട അനുഭവമണ്ഡലങ്ങള് 
(Source-target domains) തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധ 
(cross-domain co-relation) ത്ിനറെ സൂക്ഷ്മസ്ാന്രം 
വാക്കുകളിലല്ല േങ്കല്പങ്ങളിലാനണന്നു്രം ലമക്കാഫട് 
േമര്ത്ിക്കുന്നു.

നമ്ഫറുകളായി തിരനഞ്ഞടുക്കുന് മാതൃകകള് 
േമൂഹത്ിനല അധികാര ബന്ധങ്ങനളമയാ 
ലവരുധ്ങ്ങനളമയാ മ്ട് പ്രത്യശാസ്തങ്ങനളമയാ 
സൂെി്പെിക്കുന്വ കൂടി ആകാനുള്ള ോധ്ത 
വിരളമല്ല. അമൂര്ത് ആശയങ്ങള്രം 
വികാരങ്ങളനമാനക്ക പ്രത്ക്ഷനീകരിക്കാന 
അമബാധമായി തിരനഞ്ഞടുക്കുന് ഈ മാതൃകകള് 
മിക്കമ്പൊഴു്രം ആ േവിമശഷകാലഘട്ത്ിനറെ 
നപാതുമബാധത്ില അലിഞ്ഞുമെര്ന് ോമൂഹ്-
രാഷ്ടനീയ-ോ്രംസ്ാരികയക്തികള് തനന്യാകാന 
ോധ്തയണ്ട്. ഇങ്ങനന പ്രത്യശാസ്തബദ്മായ 
നിലവിലുള്ള മാതൃകകള് േ്വനീകരിക്കുക വഴി 
ആധിപത്പരമായ ആശയങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
ഭൗതികയാഥാര്ത്്ങ്ങള്ക്കട് ോധുത നലകുക 
കൂടി നെയ്യുന്താണട് ഓമരാ ലശലനീ/നമ്ഫര് 
നിര്മ്മിതിയ്രം.

സങ്കല്പനം
ലധഷണികഭാഷാശാസ്തത്ില അര്ത്നമന്തട് 
മസ്തിഷ്കപ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂനട ഭാഷയിമലക്കട് 
രൂപമാ്്രം വരുത്ി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന് 
േങ്കല്പനങ്ങളാണട്. വ്ക്തികള് തനറെ ചുറ്റുപാടുകളില 

നിന്നു്രം നാനാവിധത്ില ആര്ജ്ജിക്കുന് 
അറിവാണട് േങ്കല്പന്രം. ഓമരാരുത്ര്ക്കു്രം തനറെ 
ചുറ്റുപാടിനന നപാതുേമ്മതമായ െില നിയമങ്ങളില 
കൂടിയ്രം പിന്നീടട് േ്വ്്രം വനീക്ഷണങ്ങളില കൂടിയ്രം 
മനസ്ിലാക്കുകയ്രം തുടര്ന്നുള്ള ഇടനപടലുകളിനലല്ലാ്രം 
അവേമരാെിതമായി ഉപമയാഗിക്കുകയ്രം നെയ്യാന 
ോധിക്കുന്തട് ഈ േങ്കല്പന്രം എന് മസ്തിഷ്കപ്രക്ിയ 
വഴിയാണട്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളില കൂടിയായിരിക്കു്രം 
മനുഷ്ര്ക്കട് വിവിധ വിവരങ്ങളിമലക്കുള്ള 
പ്രമവശനമാര്ഗ്രം തുറന്നുകിട്ടുക. ഈ വിവരമശഖരണ്രം 
വഴിയാണട് മനുഷ്നട് മലാകമബാധ്ങ്ങള് 
രൂപന്പെടുത്ാന ോധിക്കുന്തു്രം അവ േങ്കല്പങ്ങളായി 
അറിവിനറെ അടിസ്ാനമാകുന്തു്രം. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് 
വഴി ബന്ധ്രം പുലര്ത്ന് ബാഹ്മലാകത്ില 
നിന്നു്രം േ്രംഭരിക്കുന് വിവരങ്ങള് ബി്രംബശ്രംഖല 
കളായാണട് മനുഷ്മസ്തിഷ്കത്ില സൂക്ഷി 
ക്കുന്തട്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങള് ധാരാളമായി 
നക്കാണ്ിരിക്കുമമ്പാള് ഈ ശ്രംഖല കൂടുതല 
േങ്കനീര്ണ്മായിനക്കാണ്ിരിക്കു്രം. ബി്രംബശ്രംഖലകള് 
ഓര്മ്മയായി ദനീര്ഘകാലമത്ാള്രം മനുഷ്നില 
നിലനിലക്കുകയ്രം അവ രൂപന്പെടുത്ന് 
േങ്കല്പനങ്ങള് ഭാഷയില നാമറിയാനത തനന് 
നമ്ഫറുകളായി പ്രമയാഗിക്കന്പെടുകയ്രം നെയ്യുന്നു.

െണകസപ്ഷ്വല് ക�റ്റഫര് സിദ്ധോ്ം
(Conceptual Metaphor Theory) 

നമ്ഫര് എന് പദത്ിനറെ മലയാള തര്ജ്ജമയായി 
നപാതുനവ വ്വഹരിക്കുന്തട് രൂപക്രം എന്ാണട്. 
അരിമ്റൊട്ിലിയന നമ്ഫര് േങ്കല്പമത്ാടാണട് 
ഈ പരിഭാഷയ്കട് മെര്ച. എന്ാല മകവല്രം 
ഭാഷയില പ്രകടി്പെിക്കുന് ോദൃശ്ത്ിനു 
പകര്രം നമ്ഫറുകള്ക്കട് മന്ാരു തല്രം കൂടി 
ഉണ്ട്. മുമ്പു സൂെി്പെിചതുമപാനല ഭാഷയ്കപ്പുറ്രം 
അതിനന പ്രവര്ത്നക്ഷമമാക്കുന് േങ്കല്പനതല്രം. 
തലമചാറിനറെ, ലധഷണികതയനട മാത്ര്രം 
പിനബലമത്ാനട ആ േങ്കല്പന്രം ഭാഷയിലൂനട 
അവതരി്പെിക്കന്പെടുന്നു. മലയാളകാവ്ങ്ങളില 
വ്ത്സ്ത വസ്തുക്കള് തമ്മിലുള്ള ോദൃശ്്രം 
സൂെി്പെിക്കാനായി ഉപമയാഗിക്കുന് അലങ്കാര 
ങ്ങളാണട് ഉപമ, ഉതട്മപ്രക്ഷ, രൂപക്രം തുടങ്ങിയവ. 
ോദൃശ്ത്ിനറെ തനീവ്രതയനുേരിചട് ഈ 
അലങ്കാരപ്രമയാഗങ്ങള് മാറി വരു്രം. പ്രതിപാദിക്കുന്/
വര്ണ്ിക്കുന് ഒന്ിനട് മന്ാന്ിമനാടുള്ള ോദൃശ്്രം 
ോമാന്മായി പറയന്താണട് ഉപമ. ഒന്ട് 
മന്ാന്ിനന്പെ്ിയള്ള മതാന്ലുണര്ത്ിനക്കാണ്ട് 
അതട് തനന്യമല്ല ഇതട് എന്ട് േമന്ഹ്രം മതാന്ത്ക്ക 
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വിധത്ിലുള്ള ോദൃശ്്രം ഉതട്മപ്രക്ഷയ്കട് വഴി മാറു്രം. 
വര്ണ്വു്രം അവര്ണ്വു്രം തമ്മില മഭദമില്ലാത്വിധ്രം 
രണ്ല്ല ഒന്ാനണന്ട് പ്രഖ്ാപിക്കുന്തട് രൂപക്രം. 
ചുരുക്കത്ില വര്ണ്ാവര്ണങ്ങള്ക്കട് ഒരു മസ്രാതേട് 
തലവു്രം (എ്ിമനാടാമണാ ോമ്ന്പെടുത്ന്തട് ) 
ഒരു ലക്ഷ്തലവു്രം (എ്ിനനയാമണാ 
ോമ്ന്പെടുത്ിയതട് ) ഉണ്ാകുമമ്പാമഴ ഈ 
അലങ്കാരങ്ങള് പ്രേക്തമാകൂ. അഥവാ മസ്രാത-ലക്ഷ് 
(source-target) തലങ്ങള് കൃത്മായി ഭാഷയിലൂനട 
അവതരി്പെിചാല മാത്രമമ ഈ അലങ്കാരങ്ങനള 
മവര്തിരിനചടുക്കാന ോധിക്കുകയള്ളൂ.

നമ്ഫറുകള് എന്ട് നപാതുവായി നാ്രം 
ഉപമയാഗിക്കുന് പ്രമയാഗങ്ങള് പലമ്പൊഴു്രം 
ഇത്ര്രം ആലങ്കാരിക നിഷ്കര്ഷകള്ക്കട് 
വഴങ്ങുന്വയാകില്ല. ഉദാഹരണത്ിനട് 'അയാള് 
മകാപ്രം നകാണ്ട് ജ്വലിച്ചു', 'ദുരിതാശ്വാേ 
നിധിയിമലക്കട് േഹായപ്രളയ്രം, 'വാകട്മപാരട് ', 
'ലേബര് ആക്മണ്രം' തുടങ്ങിയ ോധാരണമായ 
പ്രമയാഗങ്ങള് ശ്ദ്ിചാല ഇവയിനല ജ്വലിക്കുക, 
പ്രളയ്രം, മപാരട്, ആക്മണ്രം തുടങ്ങിയവനയാന്നു്രം 
ഭാഷയനട പ്രത്ക്ഷാര്ത്നത് മപറുന്വയല്ല എന്ട് 
കാണാ്രം. നമ്മഫാറിക്കലായി ഉപമയാഗിക്കുന് 
പദങ്ങളാണിവ. മസ്രാത-ലക്ഷ് തലങ്ങള് തമ്മിലുള്ള 
ോമ്്രം പ്രത്ക്ഷത്ില ഇവിനട പറയന്ില്ല എങ്കിലു്രം 
ആശയ്രം േ്രംമവദന്രം നെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇതിലനിന്നു്രം 
ഉപമയാഗിച ഭാഷയ്കപ്പുറമുള്ള ഒരു തല്രം ഇവിനട 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു മനസ്ിലാക്കാ്രം. 
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂനട അനുഭവമവദ്മാകുന് കാര്ങ്ങള് 
തലമചാറില രൂപന്പെടുത്ന് ഒരു േങ്കല്പനതലമാണട് 
ഇതട് ോധ്മാക്കുന്തട്. മസ്രാത-ലക്ഷ്തലങ്ങനള 
സൂെി്പെിച്ചുനകാണ്ടുള്ള ഭാഷാപ്രമയാഗത്ിലൂനട മാത്ര്രം 
ോമ്്രം പ്രകടമാക്കാന കഴിയന് രൂപകാലങ്കാരത്ിനു 
പകര്രം ലധഷണികവൃത്ിയിലൂനട ഭാഷനയയ്രം 
മറി കടന്നുള്ള ഒരു േ്രംമവദനമാണട് മിക്ക നമ്ഫറു 
കളിലൂനടയ്രം ോധ്മാകുന്തട്. അതായതട് നമ്മുനട 
അനുഭവത്ിനറെ കൂടി മനരിട്ടുള്ള തലങ്ങളിമലക്കട് 
ഇതട് വ്ാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാലത്നന് ഇവനയ 
ലമക്കാഫട് നമ്ഫര് എന് പാശ്ാത്കല്പനയ്കട് 
പകര്രം േങ്കലപനപരമായ നമ്ഫറുകള് (conceptual 
metaphors) എന്നു വിളിക്കുന്നു. 

ഡ്ോത-ലക്ഷ്യ തലങ്ങള്
(source-destination)

മുമ്പട് സൂെി്പെിചതുമപാനല നമ്ഫറുകള്ക്കട് മ്ട് 
കാവ്ാലങ്കാരങ്ങനളമ്പൊനല തനന് രണ്ട് തലങ്ങള് 
േ്വഭാവികമായ്രം ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളില 
കൂടി ആര്ജ്ജിനചടുക്കുന് ധാരണകനള ഒരു 

പ്രമയാഗതലത്ിമലക്കട് അടയാളന്പെടുത്മമ്പാഴാണട് 
മസ്രാതതലവു്രം ലക്ഷ്തലവു്രം തിരിചറിയാനാവുക. 
ോദൃശ്്രം ആമരാപിക്കുന് അലങ്കാരപ്രമയാഗങ്ങളില 
(ഉപമ, ഉതട്മപ്രക്ഷ, രൂപക്രം തുടങ്ങിയവ) ഈ 
രണ്ട് തലങ്ങള്രം അടയാളന്പെടുത്ന്തട് ഭാഷാ 
ബി്രംബങ്ങള് തനന്യാണട്. ോരൂപ്കല്പനയാണട് 
അവിനട നടക്കുന്തട്. എന്ാല േങ്കലപനപരമായ 
നമ്ഫറുകളില ഇത്ര്രം വാെ്ാര്ത്ങ്ങള് 
അമതപടി അര്ത്േ്രംമവദന്രം നടത്കയില്ല. 
മസ്രാതതലത്ിനല വാെ്ാര്ത്ത്ിനറെ േത്നയ 
ലക്ഷ്തലത്ില ആവിഷ്ക്കരിക്കുമമ്പാഴാണട് 
അര്ത്േ്രംമവദന്രം നടക്കുക. ഉദാഹരണമായി,

മകാപ്രം നകാണ്ട് അയാള് തനീ മപാനല ജ്വലിച്ചു-തനീ 
ജ്വലിക്കുന്തുമപാനല മദഷ്്രം വരുന്നു (ഉപമ)

മകാപ്രം നകാണ്ട് അയാനളന് തനീ ജ്വലിച്ചു- മനുഷ്നു്രം 
തനീയ്രം അമഭദ്രം കല്പിക്കുന്നു (രൂപക്രം)

മകാപ്രം നകാണ്ട് അയാള് ജ്വലിച്ചു - ോരൂപ്മുള്ള 
ഭാഷാപദങ്ങള് ഉപമയാഗിക്കാനത തനീയനട 
േവിമശഷ ഗുണ്രം മനുഷ്നിമലക്കട് ആമരാപിക്കുന്നു

ഒമര അര്ത്്രം േ്രംമവദന്രം നെയ്യുന് ഈ മൂന്ട് 
പ്രമയാഗങ്ങളില ഒന്ിലു്രം രണ്ിലു്രം ഉപമ 
രൂപകാലങ്കാരങ്ങള് വഴിയാണട് തനീയമായള്ള 
ോരൂപ്കല്പന നടത്ന്നതങ്കില മൂന്ാമനത് 
വാക്ത്ില ഭാഷ പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട് 
േങ്കലപനത്ില കൂടിയാണട്. ജ്വലിക്കുക 
എന് മസ്രാതതലവുമായി ലവകാരിക 
അവസ്യായ മകാപ്രം എന് ലക്ഷ്തലനത് 
ബന്ധി്പെിക്കുകയാണിവിനട. തനീ ജ്വലിക്കുക 
എന് അവസ്യമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ 
പ്രമത്കതകനളയ്രം ഇവിനട മനുഷ്വികാരത്ില 
ആമരാപിചിരിക്കുകയാണട്. ജ്വലന്രം എന് 
േങ്കല്പനതല്രം കൂടാനത ഇതില ഭാഷ 
പ്രവര്ത്ിക്കുക അോധ്മാണട്. േങ്കലപനപരമായ 
നമ്ഫറുകള്ക്കട് ധാരാള്രം ഉദാഹരണങ്ങള് 
നിത്ജനീവിതവ്വഹാരങ്ങളില നിന്ട് 
കനണ്ടുക്കാവുന്താണട്.

ചില സങ്കല്പനപര�ോയ ക�റ്റഫറുെള്
ആശയ്രം ഭക്ഷണമാകുന്നു (Ideas are food)
പാതിനവ് വിവരണ്രം
ദഹിക്കാത് വിഷയ്രം
ജ്ാനവിശ്പെട് 
പറമയണ്തട് അ്പൊനട വിഴുങ്ങി
പുസ്തക്രം ആര്ത്ിമയാനട വിഴുങ്ങി
വിവരങ്ങള് െവചരചട് പഠിച്ചു
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തര്ക്ക്രം യദ്മാണട് (Arguement is war)
കടന്ാക്മിച്ചു
മപാരാട്്രം
നപാരുതിമക്കറി
നിഷ്ക്കരുണ്രം ഖണ്ഡിച്ചു
വാകട്പയ്ട്
പ്രതിമരാധിച്ചു
രമ്തയിനലത്ി
വിജയിച്ചു/കനീഴടങ്ങി

ജനീവിത്രം ഒരു യാത്രയാണട് (Life is a journey)
ദിശയില്ലാത് ജനീവിത്രം 
എമത്ണ്ിടത്ട് എത്ക
ജനീവിതവഴിത്ാരകള്
വിലങ്ങനനയള്ള വഴികള്
ജനീവിതസ്ലികള്
വഴിക്കു കുറുനക വരാന അനുവദിചില്ല
ഏനറദൂര്രം മുമന്ാട്ടുമപായി

മനേഹ്രം ഒരു യാത്രയാണട് (Love is a journey)
ഒരുപാടട് നടനന്ത്ി
നനീണ് ഇടുങ്ങിയ വഴികള്
ഇനി തിരിഞ്ഞുമനാട്മില്ല
അവരവരുനട വഴി
വഴി പിരിയാ്രം
വഴി നത്ിയലഞ്ഞു
മുള്്പൊത

മനസ്ട് ഒരു യന്തമാണട് (Mind is a machine)
മനസ്ട് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ില്ല
മനസ്ട് തുരുനമ്പടുത്

േമ്ാഷ്രം ഉയര്ന്താണട് (Happiness is Up)
ആഹ്ാദ്രം വാമനാളമുയര്ന്നു

ദു:ഖ്രം താഴ്ന്നതാണട് (Sad is down)
നിരാശയിലാഴ്ന്നു

പ്രതികരണങ്ങള് ചൂടു്രം തണുപ്പുമാണട് 
(Emotion is heat and cold)
തണുത് പ്രതികരണ്രം
ഊഷ്മള വരമവല്പെട്

ആമരാഗ്വു്രം ജനീവിതവു്രം ഉയര്ന്താണട് 
(Health and Life are Up)
ജനീവിതത്ിനറെ ഉചസ്ായി, ഉയിര്നത്ഴുമന്ല്പെട്, 
ഉയര്ന് ആമരാഗ്്രം

മരാഗവു്രം മരണവു്രം താനഴയാണട് 
(Sickness and Death are down)
മരാഗത്ില വനീണുമപായി, മരണത്ിനടിന്പെട്ടു. 

മരണത്ിനറെ താഴ്ര

അറിവട് നവളിചവു്രം അജ്ത ഇരുട്ടുമാണട് 
(Knowledge is Light and ignorance is Darkness)
അറിവിനറെ നവളിച്രം, അജ്തയനട ഇരുള്/
തമമാഗര്ത്്രം

േിദ്ാ്്രം നകട്ിടമാണട് (Theories are buildings)
ലേദ്ാ്ിക അടിത്റ, ലേദ്ാ്ികമായി 
നകട്ടുറപ്പുള്ള വാദ്രം

ആശയ്രം വസ്തുവാണട് (Ideas are objects)
ആ ആശയ്രം വ്ക്തമാണട്, ഈ വാദ്രം തനീനര സ്പഷ്മല്ല

മനസ്ിലാക്കല കാഴ്ചയാണട് (understanding is 
seeing) 
എനറെ വ്ത്സ്തമായ കാഴ്ചയാണട്, കാഴ്ച്പൊടട് 
നിലപാടിനന േ്വാധനീനിക്കു്രം, മന്ാരു മാര്ഗവു്രം 
കാണുന്ില്ല

േമയ്രം ധനമാണട് (Time is money)
അമൂല്മായ നിമിഷങ്ങള്, നഷ്മാകുന് േമയങ്ങള് 
വിലന്പെട്താണട്, എനറെ വിലപിടിച മണിക്കൂറുകള്

േമയ്രം െരക്കാണട് (Time is commodity)
കുറച്ചു േമയ്രം തരൂ, എത്ര േമയ്രം ബാക്കിയണ്ട്, 
നിനക്കു തരാന എനിക്കിമ്പൊള് േമയമില്ല, 
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള േമയ്രം മൊദിച്ചു.

കൂടാനത, മപടി ഇരുട്ാണട്, മകാപ്രം ചൂടു്രം ചുമപ്പു്രം 
ഇരുളമാണട്, ദു:ഖ്രം ശൂന്തയ്രം ഇരുളമാണട്, 
േമ്ാഷ്രം ഉയര്ന്തു്രം ചൂടുള്ളതു്രം പ്രകാശവുമാണട്, 
മപടി ഇരുള്രം തണുപ്പു്രം നവളപ്പുമാണട് എന്ിവനയല്ലാ്രം 
െില ഉദാഹരണങ്ങളാണട്. േമയനത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
മുകളില സൂെി്പെിച േങ്കലപനപരമായ നമ്ഫറിനറെ 
രൂപന്പെടലിനു പിന്ിനല മലാകമബാധനത് 
ലമക്കാഫട് ഇങ്ങനന വിശദനീകരിക്കുന്നു. 
"വ്വോയവിപ്ലവവു്രം ആധുനികമബാധവു്രം മറ്റു്രം 
അധ്വാനനത് േമയനിഷ്മായി ക്മനീകരിചതട് 
േമയനത് ഒരു പ്രധാന െരക്കായി കാണുന് 
േങ്കല്പത്ിനലത്ിക്കാനു്രം േമയാനുസൃതമായ 
മവതനവ്വസ്കള് േമയനത് പണമായി 
മനസ്ിലാക്കാനു്രം കാരണമായി" (1980:8). 
ഇത്രത്ില പ്രബുദ്താന്രഘട്ത്ില 
വികേിച്ചുവന് ആധുനിക മലാകക്മത്ില 
നിര്മ്മിക്കന്പെട് നമ്ഫറുകള്രം ലശലികള്രം 
പ്രധാനമായ്രം ഭാഷ എന് രൂപപരവു്രം 
അക്ഷരനിബദ്വുമായ മാധ്മത്ിനപ്പുറ്രം ആ 
മലാകമബാധ്ങ്ങനളക്കൂടിയാണട് േ്രംമവദന്രം 
നെയ്യാന ശ്മിചതട്. നിത്ജനീവിതത്ില 
പരിെിതവു്രം അനുഭവാത്മകവുമായ വസ്തുതകള് 
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രൂപന്പെടുത്ന് േങ്കല്പെന്രം വഴിയാണട് ഇവ 
േ്രംമവദനക്ഷമത ലകവരിക്കുന്തട്. അതായതട് ഒരു 
ആധുനികപൂര്വ്വേമൂഹ്രം നിര്മ്മിച േങ്കലപനപരമായ 
നമ്ഫര് അമത അളവില ആധുനികേമൂഹത്ില 
േ്രംമവദനക്ഷമമാകണനമന്ില്ല. ലശലികള്ക്കു്രം 
ഇതട് ബാധകമാണട്.

രാഷ്ടനീയവു്രം ോമ്പത്ികവുമായ പ്രത്യശാസ്തങ്ങള് 
മിക്കമ്പൊഴു്രം രൂപന്പെടുത്ിനയടുക്കുന്തട് നമ്ഫറു 
കളിലക്കൂടി ആയിരിക്കു്രം. മമ്നതാരു നമ്ഫറിനനയ്രം 
മപാനല യാഥാര്ത്്നത് വിദഗട്ധമായി മറച്ചു 
പിടിക്കാന രാഷ്ടനീയപരവു്രം ോമ്പത്ികപരവുമായ 
നമ്ഫറുകള്ക്കു ോധിക്കു്രം എന്തിനാലണതട്. 
ഇങ്ങനന രാഷ്ടനീയ, േമ്പദട് വ്വസ്കളിനല 
യാഥാര്ത്്ങ്ങളനട മറച്ചുവയ്ട് നമ്ഫറുകളിലക്കൂടി 
േ്രംഭവിക്കുമമ്പാള് മാനവികതയനട മശാഷണ്രം 
തനന്യാണട് േ്രംഭവിക്കുന്നതന്ട് ലമക്കാഫട് 
നിരനീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് (1980:237). ഉദാഹരണമായി 
ലമക്കാഫട് സൂെി്പെിക്കുന്തട് 'അധ്വാന്രം ഒരു 
വിഭവമാണട് ' (Labour is a resource) എന് 
നമ്ഫറാണട്. മോഷ്ലി്റെട്, ക്ാപി്ലി്റെട് 
േിദ്ാ്മഭദനമമന് ഉപമയാഗിക്കുന്താണട് 
ഈ പ്രമയാഗ്രം. അേ്രംസ്കൃതവസ്തുക്കള്നക്കാ്പെ്രം 
അധ്വാനനത്യ്രം ഒരു വിഭവമായി കരുതുന് ഈ 
നമ്ഫറിലൂനട അധ്വാനത്ിനറെ േ്വഭാവമാണട് 
മറയ്കന്പെടുന്തട്. അര്ത്പൂര്ണ്മായ അധ്വാനത്ിനു്രം 
അമാനവനീകരിക്കന്പെടുന് അധ്വാനത്ിനുമിടയില 
ഒരു വ്ത്ാേമുണ്ാകാത്വിധ്രം ഈ നമ്ഫര് 
സ്ിരനീകരിക്കന്പെടുകയ്രം നെയ്തു.

വിഭവങ്ങളനട വില കുറയന്താണട് നമച്രം എന് 
നപാതുധാരണയിമലാടുന് ഒരു േമൂഹത്ില 
അധ്വാന്രം ഒരു വിഭവമാനണന് നമ്ഫറിലക്കൂടി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന് ആശയ്രം അല്പമൂല്മുള്ള 
അധ്വാന്രം നമചമാനണന്ാണട്. വിലകുറഞ്ഞ 
നതാഴിലാളികനള വിതരണ്രം നെയ്യുന്യിടങ്ങളില 
നിശ്യമായ്രം നടത്ന് മനുഷ്ചൂഷണ്രം ഈ 
നമ്ഫറിലക്കൂടി സ്പഷ്മാണട്. ഗ്രാമനഗരമഭദനമമന് 
നാനാവിധ മജാലികള്ക്കായി മകരളത്ില 
കൂട്മാനയത്ന് ഇതരേ്രംസ്ാന നതാഴിലാളികനള 
വിതരണ്രം നെയ്യുന് മകന്ദ്രങ്ങള് ഇത്രത്ില 
വിലക്കുറവുള്ള വിഭവങ്ങളില ആകൃഷ്മായ 
മകരളനീയനപാതുമബാധത്ില അധിഷ്ിതമായാണട് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്. നിഷ്പക്ഷശബ്ദനമന്ട് മതാന്ി 
്പെിക്കുന് ോമ്പത്ിക-രാഷ്ടനീയ പ്രസ്താവനകനളല്ലാ്രം 
അമാനവനീകരിക്കന്പെടുന് ഇത്ര്രം യാഥാ 
ര്ത്്ങ്ങനള മറച്ചുവചാണട് നമ്ഫറുകനള 
ഉപമയാഗന്പെടുത്ന്തട്. നമ്ഫറുകളനട ഇത്ര്രം 

അന്ധമായ േ്വനീകാര്ത പുമരാഗമിച േമൂഹങ്ങളിലു്രം 
യാഥാര്ത്്ങ്ങനള നിര്ര്രം മറച്ചുപിടിക്കാന 
കാരണമാകുന്നു എന്നു്രം അതുവഴി മലാകത്ില 
പരനക്ക ഒരു ോങ്കല്പികഅടിമത്്രം (virtual 
slavery) നിലനിലക്കുന്നു എന്നു്രം ലമക്കാഫട് 
അഭിപ്രായന്പെടുന്നുണ്ട് (1980:237).

സങ്കല്പനവം ജൈലിയം
തിരുവിതാ്രംകൂര്, നകാചി, മലബാര് തുടങ്ങിയ പല 
സ്ലങ്ങളില നിന്നു്രം മശഖരിക്കന്പെട്ലശലികളാണട് 
ലശലനീനിഘണ്ടുവില േമാഹരിചനതന്ട് ടി 
രാമലി്രംഗ്രം പിള്ള മുഖവുരയില സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഐക്മകരളരൂപനീകരണത്ിനു മുനപുള്ള 'പല 
മകരളങ്ങളി'ല നിലനിന് കാലമബാധവു്രം 
മലാകമബാധവുനമല്ലാ്രം ഈ േമാഹാരത്ിനല 
ലശലികളില വായിനചടുക്കാനാകു്രം. ഇതിനുമശഷ്രം 
േമാഹരിക്കന്പെട് മ്ട് ലശലനീഗ്രന്ങ്ങളില ഇതിലുള്ള 
പലതു്രം അപ്രത്ക്ഷ്മാകുന്തു്രം ശ്മദ്യമാണട്. 
അതിനു കാരണങ്ങള് മുകളില സൂെി്പെിചതുമപാനല 
മാറിവരുന് ജനീവിതപരിേരങ്ങള്രം വിപുലമായ 
ആശയവിനിമയ ോധ്തകളമാണട്. ഐക് 
മകരളനിര്മ്മിതിക്കട് മുനപുള്ള നകാമളാണിയല, 
ഫയൂഡലമബാധ്രം ജനതയില രൂപന്പെടുത്ിയ 
േങ്കല്പനതല്രം പ്രവര്ത്ിക്കുന് ലശലികള് 
ധാരാളമായി രാമലി്രംഗ്രം പിള്ളയനട േമാഹാരത്ില 
കാണാ്രം. പ്രധാനമായ്രം ഫയൂഡല പരിമപ്രക്ഷ്്രം 
നിര്മ്മിച ോമൂഹ്വ്വസ്യമായി ബന്ധന്പെട് 
ഭാഷാവ്വഹാരങ്ങളിലു്രം ലശലികളിലു്രം 
ഫയൂഡല െിഹ്നങ്ങള് നതളിഞ്ഞുനിലക്കുന്നുണ്ട്. 
ഇതട് ഒരു കാലഘട്ത്ിനറെ മലാകമബാധ്രം 
രൂപന്പെടുത്ിയ േങ്കല്പനങ്ങളനട സൃഷ്ിയാണട്. 
അമബാധമായിത്നന് അവ നമ്മുനട ആശയ 
വിനിമയങ്ങളില എത്ന്പെടുകയ്രം വിനിമയമശഷി 
ലകവരിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു. 

അടുക്കളനയ നമ്ഫറായി ഉപമയാഗിച്ചുനകാണ്ടുള്ള 
ലശലികള്രം ഫയൂഡല വ്വസ്ിതി നിലനിന്ിരുന് 
ഒരു മദശമബാധമാണട് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്തട്. 
അടുക്കളമദാഷ്രം, അടുക്കളക്കു്്രം, അടുക്കളമിടുക്കട്, 
അടുക്കളമേവ തുടങ്ങിയ അടുക്കള നമ്ഫറുകളില 
മസ്രാതതല്രം വനീട്ിനല േവിമശഷപ്രാധാന്മുള്ള 
ഇടമായ അടുക്കളയാണട്. ഈ ഇടത്ിനറെ 
പരിപാലന്രം പരമ്പരാഗതമായി ഏല്പിക്കന്പെട്ിരുന്തട് 
സ്തനീകളിലായതിനാല ഏനറക്കുനറ അടുക്കള േമ്രം സ്തനീ 
എന് േമനീകരണ്രം കാലാകാലങ്ങളായി നിലവില 
വന് നപാതുമബാധമാണട്. അതുനകാണ്ടുതനന് 
അടുക്കളനയ േ്രംബന്ധിച്ചുള്ള ലശലികള് ലക്ഷ്്രം 
വചിരുന്തട് സ്തനീകനളമയാ അവരുമായി ബന്ധന്പെട് 
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വ്വഹാരങ്ങനളമയാ ആണട്. മസ്രാതതല്രം 
അടുക്കളയ്രം ലക്ഷ്തല്രം സ്തനീയ്രം ആകുമമ്പാള് 
രൂപനീകരിക്കന്പെടുന് ഈ ലശലനീേമവാക്ങ്ങള് 
ആധുനികത നിര്മ്മിച ഒരു ആദര്ശാത്മക 
സ്തനീബി്രംബനത്ക്കൂടി രൂപന്പെടുത്ന്നുണ്ട്. 
അതുനകാണ്ാണട് 'അടുക്കളമദാഷ്രം' ൊരിത്ര് 
ഭ്രംഗമാകുന്തു്രം 'അടുക്കളക്കു്്രം' സ്തനീയനട 
കു്മാകുന്തു്രം 'അടുക്കളമിടുക്കട് ' സ്തനീയനട ോമര്ത്് 
മാകുന്തു്രം 'അടുക്കളമേവ' സ്തനീമുമഖനയള്ള 
മേവയാകുന്തു്രം. 'അടുക്കളന്പെണ്ിനട് അഴകു 
മവണമമാ' എന് ലശലിയില അടുക്കനളമയയ്രം 
സ്തനീനയയ്രം നിസ്്രംശയ്രം െില കള്ളികളിലടയ്ക്കുന്തട് 
വ്ക്തമാണട്. അടുക്കള എന് നമ്ഫര് 
ഏതുതര്രം മബാധ്നത്യാണട് േങ്കലപന്രം 
നെയ്തിരിക്കുന്നതന്ട് ആ കാലഘട്ത്ില 
രൂപ്രംനകാണ് ലശലികള് നവളിവാക്കുന്നു.

ആധുനികത നിര്മ്മിച ദ്വന്്വേങ്കലപ്രം െില 
ലശലികളിനലങ്കിലു്രം പ്രവര്ത്ിക്കുന്തായി 
കാണാ്രം. െില ലബനറികനള നിര്മ്മിച്ചുനകാണ്ട് 
ഒരു ഭാഗനത് അപരവതട്ക്കരിക്കുന് ശ്മങ്ങള് 
ഇത്ര്രം ലശലികളില വ്ക്തമാണട്. ഊമന 
കണ് കിനാവട്, കുറവന ചുമചമപാനല, കുരുടന 
കൂത്കണ്മപാനല തുടങ്ങിയവ ഇത്രത്ില 
വിരുദ്ദ്വന്്വസൃഷ്ിക്കുള്ള ശ്മമാണട്. ഊമ കാണുന് 
കിനാവിനട് േ്രംോരമശഷിയില്ലായ്മനകാണ്ട് 
േൗന്ര്മില്ലാതായിമ്പൊകുന്തട് ശബ്ദമില്ലാത്വനന 
നിഷ്കിയനായി വിരുദ്മെരിയില തളചിടാനുള്ള 
ശ്മമാണട്. 'പൂര്ണ്നായ മനുഷ്ന' എന്തുനകാണ്ടു്രം 
മകമനനന്നു്രം ശാരനീരികലവകല്ങ്ങള് 
മനുഷ്ാവിഷ്കാരങ്ങള്ക്കട് തടസ്നമന്നുമുള്ള 
പ്രാഗട്മബാധമാണട് േങ്കലപനമായി പ്രവര്ത്ി 
ക്കുന്തു്രം ഇത്രത്ില ലശലികനള 
നിര്മ്മിക്കുന്തു്രം. േ്രംോരമശഷി നഷ്ന്പെട് 
ആളനട നിസ്ഹായതനയ മസ്രാതതലമായി 
പരിഗണിച്ചുനകാണ്ട് ലക്ഷ്തലത്ിമലക്കട് 
പ്രമയാഗിക്കുന് നമ്ഫറാണട് ഈ 
ലശലനീനിര്മിതിയനട അടിസ്ാന്രം.

േമാനമായി, 'കുരുടന കൂത്കണ് മപാനല' 
എന് ലശലിയ്രം ശാരനീരികലവകല്ങ്ങനള 
അപഹാേ്മായി േങ്കല്പന്രം നെയ്ത ഒരു നപാതു 
മബാധനിര്മ്മിതിയാണട്. 'ഊമന പ്രേ്രംഗിമക്ക 
നപാട്ന മകള്ക്കുക', 'ഊമനാനണങ്കില 
നപാട്നുമാണട് ' തുടങ്ങിയ ലശലനീപ്രദനീപത്ില 
മെര്ക്കാതിരുന് ലശലികള് ഇമ്പൊള് 
പ്രൊരലുപ്തമാനയങ്കിലു്രം ലശലനീനിഘണ്ടുവില 
േമാഹരിക്കന്പെട്തട് (1999:150) ഇരുപതാ്രം 

നൂ്ാണ്ിനറെ ആദ്ശതകങ്ങളിനല അവയനട പ്രൊര്രം 
സൂെി്പെിക്കുന്നു. 'കുറവനറെ ചുമ' എന് ലശലിയ്രം 
ഇത്രനമാരു അപരവതട്കരണശ്മമാണട്. ചുമ 
ഒരു ശാരനീരികപ്രക്ിയയാണട് പനക്ഷ അതട് 
കുറവനില ആമരാപിക്കന്പെടുമമ്പാള് 'കുറവനറെ 
ചുമ' ഒരു നമ്ഫറാകുന്നു. പ്രവര്ത്ിക്കുന്നതാന്ട് 
ലക്ഷ്മാക്കുന്തട് മന്ാന്ട് എന് രനീതിയിലുള്ള 
േമനീപനമാണട് ഈ ലശലിനകാണ്ട് ഉമദേശിക്കുന്തട്. 
ഇത്രത്ില പരസ്പരബന്ധമില്ലാനത ഒന്ിനന 
േമനീപിക്കുന് 'അയക്തി' കുറവനില ആമരാപി 
ക്കുന്തിലാണട് േമൂഹമബാധത്ിനറെ അപര 
വതട്ക്കരണയക്തി പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്.

കറിമവ്പെില, ഇത്ിള്ക്കണ്ി, കൂഴചക്ക 
തുടങ്ങിയ േേ്മലാകവുമായി ബന്ധന്പെട് 
ലശലികള് േങ്കലപനപരമായ നമ്ഫറുകനള 
ശക്തമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്വയാണട്. ഇതില 
കറിമവ്പെില, കൂഴചക്ക മുതലായവ നതാണ്ണൂറുകളില 
േമാഹരിക്കന്പെട്വയാണട്. ഇരുപതാ്രം നൂ്ാണ്ിനറെ 
ആദ്പകുതിയില ഇവ ലശലനീരൂപത്ില 
വിനിമയ്രം നെയ്തിരുന്തായി രാമലി്രംഗ്രം 
പിള്ളമയാ വടക്കു്രംകൂര് രാജരാജവര്മ്മമയാ 
അടയാളന്പെടുത്ന്ില്ല. നൂ്ാണ്ിനറെ രണ്ാ്രം 
പകുതിയനട ജനീവിതമബാധ്ങ്ങളാകണ്രം ഇവയനട 
േങ്കല്പനതല്രം രൂപന്പെടുത്ന്തു്രം വിനിമയങ്ങളിനല 
ലക്ഷ്തലവുമായി ബന്ധി്പെിക്കുന് വിധ്രം 
വികേിച്ചു വരുന്തു്രം. ആവശ്്രം കഴിഞ്ഞാല 
അവഗണിക്കന്പെടുന് അവസ്ാവിമശഷനത് 
കറിമവ്പെിലയനട ഉപമയാഗവുമായി ബന്ധ 
ന്പെടുത്ിയ്രം പ്രേരിമ്പൊ കാര്മശഷിമയാ 
അ്സ്ാരമമാ ഇല്ലാത് അവസ്നയ 
കൂഴചക്കയനട വഴുവഴുപ്പുമായി ബന്ധന്പെടുത്ിയ്രം 
മറ്റു്രം ആധുനികമകരളമബാധ്രം ലശലികനള 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചുനകാണ്ിരുന്നു.

അരക്കിട്ടുറ്പെിക്കുക, അഴിച്ചുപണിയക, ഉടച്ചുവാര്ക്കുക 
തുടങ്ങിയ ലശലികളനട മസ്രാതതല്രം ഒരു വസ്തുവിനറെ 
നിര്മ്മിതിയമായി ബന്ധന്പെട്താണട്. നിര്ര 
പരിശ്മങ്ങളിലൂനടയ്രം പുന:പരിമശാധനകളിലൂനടയ്രം 
കുറവുകള് തനീര്ത്ട് നിര്മ്മിക്കുന് ഒരു ആശയമമാ 
ആവിഷ്കാരമമാ ആകു്രം ലക്ഷ്തലത്ില. ഭൗതികമായ 
നിര്മ്മിതികളനട പരിഷ്കരണാര്ത്്രം നടത്ന് 
ഇടനപടല വ്ാപകമാകുന് ഒരു മലാകവ്വസ്യില 
നിന്നു്രം േ്വാ്രംശനീകരിക്കന്പെടുന് േങ്കല്പനമാണട് 
ഇത്ര്രം നമ്ഫറുകനളയ്രം ലശലനീനിര്മ്മിതിനയയ്രം 
ോധ്മാക്കുന്തട്. വ്ാവോയികവിപ്ലവാന്രമുള്ള 
മലാകക്മത്ില ഇത്ര്രം ലശലികള് പ്രെരിചതിനു 
നതളിവാണട് ലശലനീനിഘണ്ടുവിനല ഇവയനട 
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സ്ാന്രം. എങ്കിലു്രം 'അരക്കിട്ടുറ്പെിക്കുക' എന് ലശലി 
ലശലിനിഘണ്ടുവില ലഭ്മല്ല. നതാണ്ണൂറുകമളാനട 
പുറത്വന് ലശലനീപുരാണത്ിലാണട് ഈ 
ലശലി മെര്ക്കന്പെട്ിട്ടുള്ളതട്. ഐക്മകരള 
രൂപനീകരണത്ിനട് മുമ്പുള്ള മകരളങ്ങളില യാത്ര 
നെയ്തു്രം അമനക്രം പുസ്തകങ്ങള്രം േ്രംഭാഷണരനീതികള്രം 
പരിമശാധിച്ചു്രം നിലവിലിരുന് ലശലികനള 
മക്ാഡനീകരിച രാമലി്രംഗ്രം പിള്ള ഈ ലശലി 
വിട്ടുമപായി എന്ട് കരുതുക വയ്യ. തനന്യമല്ല 
'അരക്കന' മപാനലയള്ള ലശലികള് 
മെര്ത്ിട്ടുമുണ്ട് (1999:53). അതിനാല തനന് 
അതട് ഇരുപതാ്രം നൂ്ാണ്ിനറെ രണ്ാ്രം പകുതിയില 
രൂപന്പെട് ലശലിയാകാനാണട് ോധ്ത. 
'അരക്കിട്ടുറ്പെിക്കുക' എന്തിനറെ മസ്രാതതല്രം 
വസ്തുക്കനള മെര്നത്ാട്ിക്കാന കഴിയന് 
ശക്തിമയറിയ പശയമായി ബന്ധന്പെട്താണട്. 
അരക്കില്ലനത്്പെ്ിയള്ള പുരാണകഥയ്രം അരക്കിനറെ 
ശക്തി നവളിവാക്കുന് േങ്കലപനമാണട്. ഈ 
മബാധ്മാണട്, 'അരക്കട് ' എന് നമ്ഫറിനന 
ഒരാശയത്ിനറെമയാ പ്രക്ിയയനടമയാ ഉറ്പെിനന 
സ്ിരനീകരിക്കാന ഉതകു്രംവണ്്രം ലശലിയിമലക്കട് 
രൂപാ്രന്പെടുത്ിയതട്.

ജൈലിെളികല പരിസ്ിതി ക�റ്റഫറുെളം 
�നുഷ്യ ക�റ്റഫറുെളം 

പ്രകൃതിനയ മസ്രാതതലമാക്കിനക്കാണ്ടുള്ള നമ് 
ഫറുകള് അമൂര്ത്മായ മനുഷ്ാനുഭവനത്യ്രം 
അവസ്ാ വിമശഷങ്ങനളയ്രം മൂര്ത്വലക്കരിക്കുന് 
ലശലികളായി രൂപന്പെട്ിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്നു്രം 
പ്രകൃതിയ്രം തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്വു്രം സൂക്ഷ്മമായ 
നിരനീക്ഷണ പാടവവു്രം ഇത്ര്രം ലശലികളില 
നതളിഞ്ഞുനിലക്കുന്നു. ഭാഷാപരമായി പൂര്ണ് 
മായ്രം േ്രംമവദന്രം നെയ്യാന ോധിക്കാത് 
അമൂര്ത്ാനുഭവങ്ങനള ഭാഷയ്രം കവിഞ്ഞട് 
േങ്കലപനപരമായ നമ്ഫറുകളില കൂടി പ്രകാശന്രം 
നെയ്യുന്നു എന്താണട് ഇത്ര്രം ലശലികളനട 
േവിമശഷത. ഉദാഹരണമായി െില ലശലികള് 
താനഴ മെര്ക്കുന്നു

തൃപ്ിെര�ല്ോത്ത �നുഷ്യോവസ്
വളനചാടിക്കുക, വാടി വരണ്, വാട്്രം തട്ടുക, മുളയിമല 
നുള്ളുക, മവമരാനട പറിച്ചുകളയക, മവലി വിളവട് 
തിന്നുക, മുളയില നഖ്രം നകാണ്ട് നുള്ളാ്രം

പ്രതീക്ഷ
വള്രം വച്ചു നകാടുക്കുക, പചപിടിക്കുക, തഴയ്ക്കുക, 
മവരൂന്നുക, വിത്ഗുണ്രം, വിനത്ടുത്ട് 

കുത്ക, നാമ്പിടുക, വിളഞ്ഞ വിത്ട്, തണല/
തണലായിരിക്കുക, മുളയായാലു്രം മുറുനകപിടിക്കണ്രം

നഷ്ം
ഉണങ്ങിമ്പൊവുക, െനീഞ്ഞുനാറുക, കൂമ്പടയക, മവര്, 
നില്രം നപാത്ക

ഡനട്ം
നകായ്തട്, വിളനവടു്പെട്, വിളനില്രം, തടി/തടിത്ര്രം, 
തടിമാടന

ഇത്രത്ില പരിസ്ിതി-കാര്ഷിക 
േ്രംബന്ധിയായ പ്രക്ിയകനള മനുഷ്ാനു 
ഭവങ്ങളമായി മെര്ത്വചട് ഭാഷയനട ോമ്പ്രദായിക 
അര്ത്മബാധനത്ത്നന് മറികടക്കുന്നുണ്ട് 
ലശലികള്. െരിത്രത്ിനറെ പല ഘട്ങ്ങളിലായി 
രൂപന്പെട്ടുവരുന് ഇവ ഓമരാ ഘട്ത്ിനലയ്രം 
പ്രബലവു്രം പ്രൊരത്ിലുള്ളതുമായ ലജവ, 
അലജവ പ്രക്ിയകളിലനിന്നുമാണട് ഊര്ജ്ജ്രം 
ഉള്നക്കാള്ളുന്നതന്ട് മനസ്ിലാക്കാ്രം. 

മുകളില സൂെി്പെിച ഉദാഹരണങ്ങള് ലശലനീ 
നിഘണ്ടുവില േമാഹരിക്കന്പെട്വയാണട്. 
എന്ാല ലശലനീപുരാണത്ില ഇവനയാന്നു്രം 
ഉള്ന്പെടുത്ിയിട്ില്ല. ലശലിനിഘണ്ടുവിലു്രം 
ലശലനീപ്രദനീപത്ിലുമുള്ള അമനക്രം ലശലികനള 
ഒഴിവാക്കിനക്കാണ്ാണട് രാമെന്ദ്രന നായര് 
ലശലനീപുരാണ്രം േമാഹരിചിട്ടുള്ളതട്. ഈ 
ഉദാഹരണങ്ങനളല്ലാ്രം തനന് ലശലികളാനണങ്കിലു്രം 
അവ ലശലികളായി കണക്കാക്കാനാവാത്വിധ്രം 
നിത്ജനീവിത വ്വഹാരങ്ങളില പ്രൊര്രം 
ലകവരിക്കുകയ്രം ഭാഷാപദങ്ങളായി േ്രംമവദന്രം 
നെയ്യന്പെടുകയ്രം നെയ്യുന്നു എന്താകാ്രം 
ഇവനയ ഒഴിവാക്കിയതിനറെ കാരണ്രം എന്ട് 
േ്രംശയിക്കാവുന്താണട്. "ലശലികള്ക്കട് ഒരു തല്രം 
കൂടിയണ്ട്. അവനാണട് ലശലിയനട തലനതാട്്പെന. 
പ്രമയാഗിച്ചു പ്രമയാഗിച്ചു അവയനട മൗലികാര്ത്്രം 
ആരു്രം ഓര്ക്കാനറ ഇല്ല" എന്ട് ടിനക അെയുതന 
സൂെി്പെിക്കുന്തട് (2011:126) ഇവിനട പ്രേക്തമാണട്.

പ്രതിെരണം ഭക്ഷണ�ോയി സങ്കല്പനം കചയ്യുന്ന 
ജൈലിെള് 
വളിച െിരി, െനീഞ്ഞ മനാട്്രം, മധുരഭാഷണ്രം, കയ്ന 
മറുപടി, മതനനാഴി, പുളിച നതറി, എരിമക്ി

ഒരു പ്രബന്കത്ത �നുഷ്യരൂപ�ോയി സങ്കല്പനം 
കചയ്യുന്ന ജൈലിെള്
പ്രബന്ധശരനീര്രം, തലനക്കട്ട്, അടിക്കുറി്പെട്, പിനകുറി, 
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മുഖനമാഴി, ആമുഖ്രം

ഉടല്ഭോഗങ്ങള് ക�റ്റഫറുെളോകുന്ന ജൈലിെള്
നഗ്നേത്്രം, തലക്കന്രം, ലക തുടയ്ക്കുക, ലകമടക്കട്, 
നഖ്രം ചുരണ്ടുക, നൊറിയക, നഖശിഖാ്്രം, 
നക്കിത്ര്രം 

നിറങ്ങളില് ആഡരോപിക്കകപെടുന്ന പ്രത്യയൈോസ്ത 
ഡബോധ്യങ്ങള്
നവള്പെട്, കറു്പെട് തുടങ്ങി പല നിറങ്ങളിലു്രം 
ആമരാപിക്കന്പെടുകയ്രം പിന്നീടട് ോമാന് 
മബാധമായി പ്രവര്ത്ിക്കുകയ്രം നെയ്യുന് 
േങ്കല്പനനമ്ഫറുകള്രം ലശലികളില 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ട്.

കരിങ്കാമന  - വിരൂപന
കരിങ്കള്ളന  - വലിയ കളളന
കരിങ്കണ്ന - കണ്ട് നപടത്ക്കവണ്മുള്ള 
കണ്ള്ളവന
കരിങ്കാലന - നാശകാരി
കരിനാക്കട്  - പറഞ്ഞാല പറ്റുന് നാക്കട്
കരി മതക്കുക - ആമക്ഷപിക്കുക

കറു്പെട് നിറ്രം നിമഷധരൂപങ്ങളനട ഉപേര്ഗമായി 
വരുന് 'കരി' നമ്ഫറുകള് കറു്പെിനന അപരമാക്കുന് 
ഒരു മലാകമബാധ്ത്ിനറെ മനര്ോക്ഷ്മാണട്.

നവള്ളനകാടുത്ാല വിന തനീരു്രം (പണ്രം 
നകാടുത്ാല ഉപദ്വ്രം നനീങ്ങു്രം), നവള്ളക്കള്ളന 
(േത്വാനനന്നു നടിച്ചുനകാണ്ട് കള്ള്രം നെയ്യുന്വര്) 
തുടങ്ങിയ ലശലികള് 'നവള്ള' നമ്ഫറുകനള 
ഉപേര്ഗങ്ങളാക്കിനക്കാണ്ട് നന, േത്േന്ധത, 
കലര്്പെില്ലായ്മ തുടങ്ങി നവള്പെട് നിറത്ിനറെ 
'േവിമശഷത'നയ പ്രമത്ക്രം ഊന്ിനക്കാണ്ട് 
േ്രംമവദന്രം നെയ്യന്പെടുന്നു.

ലശലനീേമാഹൃത കൃതികളില ഉള്ന്പെട്ിട്ില്ലാത്തു്രം 
േമകാല വാനമാഴി, വരനമാഴി പ്രമയാഗങ്ങളില 
ഉപമയാഗിക്കുന്തുമായ ധാരാള്രം ലശലികള് 
മലയാളത്ിലുണ്ട്. ഇവനയല്ലാ്രം വിശകലന്രം 
നെയ്യുകനയന്തട് ഈ പ്രബന്ധപരിധിക്കു 
പുറത്ായതിനാല അത്രനമാരു േമഗ്ര 
മനാട്ത്ിമലക്കട് കടക്കുന്ില്ല. പത്രഭാഷ, 
ദൃശ്മാധ്മഭാഷ, നവോമൂഹിക മാധ്മങ്ങള് 
ഇവനയല്ലാ്രം ലശലികളനട നിര്ര്രം 
ഉല്പാദി്പെിക്കുകയ്രം നവനീകരിക്കുകയ്രം നെയ്യുന് 
ഇടങ്ങളാണട്. പഴയ ലശലികനള രൂപത്ിലു്രം 
േ്രംമവദനപരമായ്രം പരിണാമന്പെടുത്ിനക്കാണ്ട് 
പുതിയ േന്ര്ഭങ്ങളില പ്രമയാജനന്പെടുത്ന്തില 

നവമാധ്മങ്ങള് വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതട് 
മലാകമബാധത്ില നിന്ാമണാ നിര്മ്മിക്കന്പെട്തട് 
ആ മബാധ്ങ്ങളിലുണ്ാകുന് പരിണാമ്രം മൂല്രം 
അമത നമ്ഫറുകളിമനല പുതിയ േങ്കല്പനതലങ്ങള് 
മെര്ക്കന്പെടുകയ്രം േ്രംമവദനേന്ര്ഭങ്ങള് 
വ്തിയാനന്പെടുകയ്രം നെയ്യുന്തട് െില 
ലശലികളിനലല്ലാ്രം പ്രകടമാണട്. 

അതുമപാനല നവറു്രം കാഴ്ചയ്കപ്പുറ്രം രൂപവു്രം ഗന്ധവു്രം 
ശബ്ദവു്രം നിറവു്രം സ്പര്ശവു്രം മറ്റു്രം രൂപന്പെടുത്ന് ഒരു 
േമഗ്രമബാധമാണട് പരിസ്ിതിവിമശഷങ്ങനളയ്രം 
മനുഷ്ാനുഭവങ്ങനളയ്രം നമ്ഫറുകളിലൂനട 
േ്രംമവദനത്ിനറെ, ഭാഷാബാഹ്നമമന്ാ 
ഭാഷയാല അോധ്നമമന്ാ വിമശഷി്പെിക്കാവുന്, 
തലത്ിമലക്കട് എത്ിക്കുന്തട്. ആധുനികമായ 
ഒരു പ്രപഞ്, േമയ, കാലമബാധത്ിനറെ 
മനര്ോക്ഷ്ങ്ങളാണട് ഈ േമാഹൃതരെനകളിനല 
ലശലികള്. മനരിട്ട് ഒരു േന്ര്ഭശകലനത് 
ഉദ്രിച്ചുനകാണ്ട് അവമയാടുള്ള ോമ്്രം സൂെി്പെിക്കുന് 
വിധത്ിലുള്ളവ, പരിസ്ിതിയിനലയ്രം മനുഷ് 
പ്രകൃതിയിനലയ്രം നാനാേവിമശഷതകനള 
എടുത്കാട്ിനക്കാണ്ട് ലാക്ഷണികമായ്രം 
വ്്രംഗ്മായ്രം പ്രമയാഗിക്കന്പെടുന്വ, അമൂര്ത്മായ 
തലങ്ങനള കൂടുതല ആഴത്ില േ്രംമവദന്രം നെയ്യാന 
ോധിക്കുന് വിധത്ില മൂര്ത്മായ പ്രക്ിയകളില 
നിന്നുള്ള േന്ര്ഭങ്ങനള മെര്ത് നിര്മ്മിക്കുന്വ 
തുടങ്ങി ലശലികളില പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട് ഭാഷനയ 
മാധ്മമാക്കിനക്കാണ്ടുള്ള തികച്ചു്രം ഭാമഷതരമായ 
ഒരു തലമാണട്. 

ഭാഷാപദങ്ങള് വാെ്ാര്ത്പ്രധാനമായ അര്ത് 
രൂപനീകരണ്രം നടത്മമ്പാള് ലശലികള് അത്ര്രം 
അര്ത്േങ്കല്പങ്ങനള മറികടന്ട് ഭാഷാബാഹ്മായ 
ഒരു ആര്ത്ികമലാകനത്യാണട് സൃഷ്ിക്കുന്തട് 
എന്ട് സൂെി്പെിച്ചു. ലശലനീനിര്മ്മിതമായ ഈ 
മണ്ഡല്രം നിര്രപ്രമയാഗത്ിലൂനട ആ പദങ്ങളനട 
ഭാഷാര്ത്മായിത്നന് ഉറച്ചുമപാകുകയ്രം 
ലശലികളായി മനസ്ിലാക്കന്പെടാനത മപാവുകയ്രം 
നെയ്യു്രം. അതാകാ്രം ലശലനീനിഘണ്ടുവില 
ഉണ്ായിരുന് അമനക്രം ലശലികനള രാമെന്ദ്രന 
നായര് തനറെ കൃതിയില നിന്നു്രം ഒഴിവാക്കിനക്കാണ്ട് 
അതിനറെ ഏഴിനലാമന്ാള്രം മാത്ര്രം വരുന്വനയ 
േമാഹരിക്കാന കാരണ്രം. ലശലനീമൂല്മില്ലാത് 
കുനറ പ്രമയാഗങ്ങള് ലശലനീനിഘണ്ടുവില 
സ്ല്രം പിടിചിട്ടുണ്ട് എന്ാണട് അമദേഹ്രം അതിനു 
കാരണമായി അഭിപ്രായന്പെട്തട് (1995: viii). 
എന്ാല രാമെന്ദ്രന നായര് ഒഴിവാക്കിയതില 
പലതു്രം ഇന്നു്രം ലശലികളായി േ്രംമവദനക്ഷമത 
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പുലര്ത്ന്വയാണട് എന്ട് മുമ്പട് സൂെി്പെിച െില 
ദൃഷ്ാ്ങ്ങളില നിന്നു്രം വ്ക്തമാണട്. ധാരാള്രം 
ഉദാഹരണങ്ങള് ലശലനീനിഘണ്ടുവില ലഭ്വുമാണട്.

ആലങ്കാരിക പ്രമയാഗങ്ങനളക്കാള് ആഴമുള്ള 
ഒരു മലാകമാണട് നമ്ഫറുകളനട േങ്കല്പനതല്രം 
എന്ട് ലമക്കാഫട് വിശദനീകരിക്കുന്തുമപാനല 
ലശലികള്രം ഭാഷാപദങ്ങള്ക്കപ്പുറ്രം േവിമശഷ 
േ്രംമവദനമശഷിയള്ളവയാണട്. അവനയ മകവല്രം 
ഒരു ഭാഷാപരമായ പ്രമയാഗമായി കാണുക 
ോധ്മല്ല. കാരണ്രം ഭാഷാവ്വഹാരത്ില 
ലശലികള് േ്രംമവദനമശഷി ലകവരിക്കുന്തട് 
അവയില ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന് അര്ത്തല്രം 
േങ്കലപനപരമായി മനുഷ്ര് േ്വാ്രംശനീകരിചിട്ടുള്ളതു 
നകാണ്ാണട്. ലമക്കാഫട് കണ്േപട്ഷ്വല നമ്ഫര് 
എന്ട് വിളിക്കുന് മലാകമബാധത്ിനറെ തലമാണട് 
വാെ്ാര്ത്ത്ിനപ്പുറ്രം േ്രംമവദന്രം നെയ്യന്പെടുന് 
മിക്ക ലശലികളിലു്രം പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്. ഓമരാ 
ഇന്ദ്രിയങ്ങളില കൂടി ലകവരുന്തട് ഓമരാ തര്രം 
അനുഭവങ്ങനളന്തട് ശാസ്തനീയമായ്രം ശരനീരപരമായ്രം 
ശരിനയങ്കിലു്രം ഈ പ്രമയാഗനിഷ്മായ 
ഐന്ദ്രിയേ്രംമവദനനത് മറികടക്കുന് ഒരു 
ആനുഭവികതലമാണട് േങ്കലപനപരമായ നമ് 
ഫറുകള് ോധ്മാക്കുന്തട്. മകള്വിനയ മറികടന്ട് 
േ്രംഗനീത്രം സ്പര്ശിക്കുന്തു്രം ശബ്ദ്രം മധുരമാകുന്തു്രം, 
സ്പര്ശനത് മറികടന്ട് മനാട്്രം ആര്ദ്മാകുന്തു്രം, 
കാഴ്ച ഊഷ്മളമാകുന്തു്രം, ഗന്ധനത് മറികടന്ട് 
മനേഹത്ിനട് ഗന്ധമുണ്ാകുന്തു്രം േ്രംശയങ്ങള് 
മണക്കുന്തു്രം, രുെിനയ മറികടന്ട് ആഹ്ാദങ്ങള് 
രുെികരമാകുന്തുനമാനക്ക ലശലികളില 
ോധ്മാകുനന്ങ്കില അതട് ഓമരാ അവയവനത്യ്രം 
അനുഭവങ്ങനളയ്രം മുനനിര്ത്ിയള്ള േങ്കലപന 
ങ്ങളനട പ്രത്ക്ഷനീകരണമാണട് എന്ട് പറയാ്രം.
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ധന്യ ഇ.കെ, ഗമവഷക, മലയാള്രം 
ശ്നീ ശങ്കാരാൊര് േ്രംസ്കൃത േര്വ്വകലാശാല, കാലടി

സംഗ്രഹം
എഴുത്ിനുമപ്പുറത്ള്ള അതിതനീക്ഷ്ണമായ ോമൂഹിക 
ഇടനപടലുകള് പ്രഭാഷണങ്ങള് എന്ിവയിലൂനട 
മലയാള ോഹിത്ഭാവനയനട ഊര്ജ്ജേ്വലമായ 
മുഖമായിരിക്കുന്നു ോറാമജാേഫട്. സ്തനീപുരുഷബന്ധ്രം 
മാത്രമല്ല പ്രണയത്ിമറെയ്രം ആനന്ത്ിമറെയ്രം 
മാര്ഗനമന്നു കനണ്ത്ന് സ്തനീകളനട അവകാശ 
മരഖയായി മാറുന് േമനീപകാല മനാവലാണട് 
ോറാമജാേഫിനറെ ആമളാഹരി ആനന്്രം. 
മനേഹനമന് മനുഷ്ാവകാശത്ിനുമമല ഭരണ 
കൂടവു്രം പൗമരാഹിത്വു്രം മെര്ന്നു നടത്ന് 
കമയ്യ്ങ്ങള്ക്കു മനനര ചൂണ്ടുന്നു ഈ മനാവല. 
േ്വവര്ഗലല്രംഗികതനയക്കുറിചട് മപാ്പെട് ഫ്രാനേിേട് 
ഐക്രാഷ്ടേഭയില നടത്ിയ പ്രേ്രംഗ്രം 
മുതല കഴിഞ്ഞവര്ഷങ്ങളില ഈ വിഷയത്ില 
ഇ്്യില േജനീവമായ െര്ചകളമടയ്രം ദലഹി 
ലഹമക്കാടതി വിധിയമടയ്രം വനര പശ്ാത്ല്രം 
ഈ മനാവലിനുണ്ട്. 

ോറാമജാേഫിനറെ മനാവലുകളിമലാ കഥകളിമലാ 
മലഖനങ്ങളിലമപാലുമമാ േ്വവര്ഗരതിക്കനുകൂലമായ 
രാഷ്ടനീയനിലപാടുകള് മുമ്പട്പ്രത്ക്ഷന്പെട്ിട്ില്ല 
എന്തു്രം ആമളാഹരിആനന്നത് വ്ത്സ്തമാക്കുന്നു. 
സ്തനീയനട ഉടല പുരുഷാധികാരത്ിനട് 

വിമധയമാനണന്നു്രം അതുനകാണ്ടു തനന് 
നിലനിലക്കുന് പുരുഷമമധാവിത്വഘടനകനള 
അപനിര്മ്മിക്കണനമന്നുമാണട് ഈ മനാവല 
മബാധ്ന്പെടുത്ന്തട്. േ്വ്്രം ലല്രംഗികത 
േ്വയ്രം നിര്ണ്യിമക്കണ്താനണന്നു്രം അതുവഴി 
േര്വര്ക്കു്രം ആനന്്രം ലഭിക്കുനമന്നു്രം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന് 
ഈമനാവല, ലി്രംഗാതനീതമായ പ്രണയത്ിനറെ 
മനുഷ്ാവകാശമരഖയാകുന്നു.

തോഡക്കോല് വോക്കുെള്
േ്വവര്ഗ ലല്രംഗികത (homo sexuality), 
ലി്രംഗാധികാര വ്വസ് - േമൂഹ്രം, 
ലല്രംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങള് (sexual minorities) 
- പുരുഷത്വ്രം, േ്രംസ്ാര്രം േദാൊര്രം - പ്രണയ്രം, 
സ്തനീപുരുഷലല്രംഗികത - ഭിന്വര്ഗ ലല്രംഗികത 
(heterosexual) - കുടു്രംബ്രം - മത്രം - ലല്രംഗികത - 
ലി്രംഗപദവി േ്വവര്ഗസ്തനീരതി (നലേട്ബിയനിേ്രം) 
ബലാലേ്രംഗ്രം - റാഡിക്കല നഫമിനിേ്രം.

ആഡളോഹരി ആനന്ം 
ഭൂരിഭാഗ്രം മനുഷ്രുമടയ്രം ശാരനീരികമാനേിക 
ഭാവങ്ങളില ഏറിയ്രം കുറഞ്ഞു്രം േ്വവര്ഗ 
ത്ിലന്പെട്വമരാടട് ആകര്ഷണവു്രം ഇഷ്വു്രം 
മതാന്ി്പെിക്കുന് ആഭിമുഖ്ങ്ങള് ഉണ്ട്. 

ആമളാഹരി ആനന്്രം: 
േ്വവര്ഗസ്തനീരതിയനട 
രാഷ്ടനീയപാഠങ്ങള്
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എന്ാല പലവിധ ശിക്ഷണങ്ങളിലൂനട അതിനന 
നമരുക്കിനയടുത്ട് നമ്മള് ‘ോധാരണ’ ജനീവിത്രം 
നയിക്കുവാന ശനീലി്പെിക്കുന്നു. എന്ാല 
പത് ശതമാനമത്ാള്രം വരുന് മനുഷ്ര്ക്കട് 
േ്വവര്ഗമത്ാടു മാത്രമമ ആകര്ഷണ്രം 
മതാന്നൂ എന് ജനീവശാസ്തപരമായ േത്്രം 
നിലനിലക്കുകയാണട്. അവമരാടട് ‘ോധാരണ’മായ 
ഭിന്വര്ഗ ലല്രംഗികജനീവിത്രം ജനീവിക്കുവാന 
നിര്ബന്ധിക്കുന്തട് അധികാരവര്ഗത്ിനറെ നകാടു്രം 
ക്രൂരതയാണട്. ഈ നനീതിനിമഷധത്ിനനതിനര 
ആമളാഹരി ആനന്്രം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. 

മണ്ിലതറവാടിനറെ താവഴികളനടയ്രം അവിട 
ങ്ങളിനല സ്തനീ പുരുഷനാരുമടയ്രം അേ്രംതൃപ്ത 
ജനീവിതങ്ങളനട കഥയാണട് ഈ മനാവല. 
മാമമാദനീേ, വിവാഹ്രം, കുരിശട്, പറുദനീേ എന്ിങ്ങനന 
നാലുഭാഗങ്ങള്. കുടു്രംബ്രം, ദാമ്പത്്രം, മത്രം, 
ലല്രംഗികത എന്ിവയനട വിശകലന്രം. തനീപിടിച 
വനീടുകള്ക്കുള്ളില ജനീവിക്കുന് സ്തനീകള്, വനീടിനന 
നവറുക്കുന് കുട്ികള്, ഭയവു്രം കനീഴടങ്ങലുമാണട് 
സ്തനീജനീവിതനമന്നു വിശ്വേിക്കുന് പുരുഷനാര് 
നവറുക്കുന്വനര മനേഹിക്കാന കഴിയാത് 
മനുഷ്രുനട േങ്കടങ്ങളാണട് ആമളാഹരിആനന്്രം 
(ഷാജി മജക്കബട്:2014).

േ്വ്്രം ലല്രംഗികത േ്വയ്രം നിര്ണ്യിമക്കണ് 
താനണന്നു്രം അതുവഴി േര്വ്വര്ക്കു്രം ആനന്്രം 
ലഭിക്കുനമന്നു്രം ോറാമജാേഫട് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്തട് 
നതമരേയനടയ്രം മരഷ്മയമടയ്രം േ്വവര്ഗ 
ബന്ധത്ിലൂനടയാണട്. നതമരേനയന് മകാമളജ 
ധ്ാപികയ്രം മരഷ്മനയന് ഗമവഷക വിദ്ര്ത്ിനിയ്രം 
തമ്മിലുള്ള േ്വവര്ഗ രതിയാണട് ഈ മനാവല 
പ്രമമയവലക്കരിക്കുന്തട്. സ്തനീവിമമാെന 
േിദ്ാ്മായി മനാവലിലുടനനീള്രം ഇതട് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തായി കാണാ്രം. പിത്രാധികാര്രം 
മപാ്ി വളര്ത്ിയ ഒന്ാണട് ഭിന്വര്ഗലല്രംഗികത. 
അതിമലയ്കട് ആഗ്രഹിക്കാനത കടന്നുവരാന 
വിധിക്കന്പെട്വളാണട് നതമരേ. മണ്ില തറവാട്ിനല 
മപാളിനറെ ഭാര്യായി ജനീവിക്കുമമ്പാള്മപാലു്രം 
അയാള്ക്കട് േ്വ്്രം ശരനീരത്ിനുമമല അവകാശ 
മുറ്പെിക്കുവാന ഒരിക്കലമപാലു്രം നതമരേ അനുവാദ്രം 
നലകുന്ില്ല. വിവാഹ്രം കഴിഞ്ഞട് മാേങ്ങള് 
കഴിഞ്ഞിട്ടു്രം ഭാര്നയ പ്രാപിക്കാന കഴിയാത്തിനറെ 
മക്ാധ്രം അവള്ക്കുമമല ബലാലക്കാരമായി 
പ്രകടമാകുമമ്പാള് േര്വ്വശക്തിമയാനടയ്രം അതിനന 
നെറുക്കാന അവള്ക്കാകുന്നു. “യൂ... മറ്പെി്റെട് ” 
എന്ട് അയാള്ക്കു മനനര പല്ലിറുമ്മുവാനു്രം 
അയാനള വിട്ടുമപാകാനു്രം അവള്ക്കട് ലധര്്രം 

നലകിയതട് അവള് പൂര്ണ്മായ്രം ഒരു നലേട്ബിയന 
മബാധനത് ഉള്വഹിക്കുന്തുനകാണ്ാണട്. 
മപാളിനന ഉമപക്ഷിച്ചുമപായ അവള് സുഹൃത്ായ 
റനീത്നയ്കാ്പെ്രം കഴിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. റനീത് 
മയാനടാ്പെ്രം കഴിഞ്ഞിരുന് സുന്രമായ ദിനങ്ങളില 
നിന്നുമാണട് വനീട്ടുകാര് അവനള മപാളിനട് വിവാഹ്രം 
കഴിച്ചുനകാടുക്കുന്തട്. ഇത്ര്രം ബന്ധങ്ങള് 
അോധാരണവു്രം കു്കരവുമാനണന് ഉത്മ 
മബാധ്മായിരുന്നു അതിനു പിന്ില. നതമരേനയ 
കാണാനതയാകുമമ്പാള് േമഹാദരങ്ങള് തിരഞ്ഞു 
നെല്ലുന്തട് റനീത്യനട വനീട്ില തനന്യാണട്. 
അവളിലനിന്നു്രം നതമരേനയ പിടിനചടുത്ട് 
മപാളിനു നകാടുക്കുമമ്പാള് റനീത് ആ മവര്പാടട് 
താങ്ങാനാവാനത ആത്മഹത് നെയ്യുകയാണട്. 
നതമരേ പിന്നീടട് മപാളമായി അകന്ാണട് 
കഴിഞ്ഞിരുന്തട്.

സ്തനീയ്കട് ലസ്തണതയ്രം പുരുഷനട് പുരുഷത്വവു്രം 
കല്പിച്ചുണ്ാക്കിയ ആണ്മകായ്മയനട െരിത്ര്രം ലി്രംഗാധി 
കാരവ്വസ് മന്ാന്നു്രം ഉള്നക്കാള്ളാന തയ്യാറല്ല. 
മനുഷ്ാവകാശങ്ങള്രം ലി്രംഗനനീതിയനമന്ന്ട് 
മനസ്ിലാക്കാനു്രം നിര്വെിക്കാനു്രം േമൂഹ്രം 
തയ്യാറല്ലാത്തിനറെ കാരണമാണട് ഈ ആത്മഹത്. 
മകരളത്ില ഇത്ര്രം ആത്മഹത്കള് ധാരാളമായി 
േ്രംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. “2000 ജനുവരിയിലാണട് 
മകരളത്ില നലേട്ബിയന ആത്മഹത് ആദ്മായി 
റിമ്പൊര്ട്ട് നെയ്യന്പെടുന്തട്. മകരളത്ില 1995, 
96, 97 വര്ഷങ്ങളില നാലട് നലേട്ബിയന 
ബന്ധങ്ങളിലായി 8 മപര് ആത്മഹത് നെയ്യുകയ്രം 
1999ല രണ്ടു മാേങ്ങള്ക്കുള്ളില 5 നലേട്ബിയന 
സ്തനീകള് ആത്മഹത്നെയ്യുകയ്രം നെയ്തു” (െന്ദ്രിക.
േി.എേട്,2014:11).

ഇ്്യില ലല്രംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങള് 
അനുഭവിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങളിമലക്കട് ഇതട് വിരലചൂണ്ടുന്നു. 
നപാതുേമൂഹവു്രം അധനീശഭിന്ലല്രംഗിക 
േ്രംസ്ാരവു്രം ഒരുമപാനല ഇവനര അരക്ഷിതരാക്കുന്നു. 
േദാൊരത്ിനറെ നിയന്തണങ്ങള് അടിമചല്പെി 
ക്കുന്വര് േ്വവര്ഗമപ്രമ്രം ജനീവശാസ്തപരമായ ഒരു 
യാഥാര്ഥ്മാനണന്തട് തിരിചറിയന്പെടാനത 
മപാകുന്നു. അങ്ങിനന മനാക്കുമമ്പാള് ഈ 
ആത്മഹത്കള് നകാലപാതകങ്ങളായി മാറുന്നു.

ഭൂമിവാതുക്കനല കൃഷനീവലനായ നതമരേയനട 
ഭര്ത്ാവട് മപാള്, ഭാര്യനട ലല്രംഗികകര്തൃത്വനത് 
അ്രംഗനീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നതമരേ, മരഷ്മ എന് 
തനറെ ഗമവഷണ വിദ്ാര്ത്ിനിമയാടട് 
കാണിക്കുന് ബന്ധത്ിനറെ ആഴ്രം അവളിനല 
േ്വവര്ഗസ്തനീരതിയ്രംശങ്ങനള നവളിന്പെടുത്ന്നു. 
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മരഷ്മനയ തങ്ങള്നക്കാ്പെ്രം താമേി്പെിക്കുകയ്രം 
നതമരേ മപാകുന്ിടനത്ല്ലാ്രം അവനള കൂനട 
നകാണ്ടുനടക്കുകയ്രം നെയ്യുന്തില മപാളിനട് 
അമര്ഷ്രം മതാന്ാതിരുന്ില്ല. അവരുനട ബന്ധ്രം 
മകവല്രം ഗുരുശിഷ്ബന്ധമനല്ലന്നു്രം അതറിഞ്ഞാല 
േമൂഹ്രം എങ്ങിനന പ്രതികരിക്കു്രം എന്തു്രം ഓര്ത്ട് 
അയാള് ആശങ്കാകുലനാകുന്നു. േമൂഹത്ിനറെ 
േദാൊരമൂല്ങ്ങനള ഭയന്പെടണനമന്നു മാത്രമല്ല, 
അയാളനട പുരുഷത്വത്ിനു മനനരയള്ള 
നവല്ലുവിളിയായി കൂടി ഈ ബന്ധനത് 
അളക്കുന്നുനണ്ന്നു കാണാ്രം.

നതമരേമയയ്രം മരഷ്മമയയ്രം േ്വതന്തരാക്കാനായി 
നതമരേയമായി വിവാഹമമാെന്രം മനടാന മണ്ില 
പിതാവിമനാടട് അനുമതി മതടുന്നുണ്ട് മപാള്. 
‘പരപുരുഷേ്രംഗ്രം നിമിത്മല്ലാനത ഭാര്നയ 
ഉമപക്ഷിചട് മന്ാരുത്ിനയ വിവാഹ്രം കഴിയ്ക്കുന്വന 
വ്ഭിൊര്രം നെയ്യുന്നു’ എന്നുള്ള മത്ായിയനട 
സുവിമശഷ്രം അയാനളനകാണ്ട് വായി്പെിക്കുകയാണട് 
മണ്ില പിതാവട്. മപാള് സൂെി്പെിച നതമരേയനട 
‘അോധാരണ’ ബന്ധനത്പ്ി അതിക്രൂരമായി ആ 
പുമരാഹിതന പ്രതികരിക്കുന്നു. “ഭാര്യനട ആവക 
വൃത്ിമകടുകള് മുളയിമലനുള്ളാന ഭര്ത്ാവിനു 
കഴിയണ്രം. തല്ലി എനല്ലാടിക്കണ്രം. മവനറ വഴിയില്ല. 
മയശു ക്ിസ്തു മവശ്നയ കനല്ലറിയരുനതമന് 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്രകൃതിവിരുദ്ക്കാരികള്ക്കട് 
മയശുമപാലു്രം മമാെന്രം നകാടുക്കില്ല” (ോറാ 
മജാേഫട്, 2013:168). മത്രം പ്രമയാഗിക്കുന് 
യക്തിരഹിതമായ അമിതാധികാരത്ിനറെ 
ഫലമാണട് േ്വവര്ഗരതിവിഷയത്ിലുള്ളനതന്ട് ഇതട് 
മബാധ്ന്പെടുത്ന്നു.

േ്രംസ്ാരമാണട് മാനവേമൂഹനത് രൂപന്പെടുത്ിയതട്. 
സ്തനീയ്രം പുരുഷനു്രം തമ്മിലുള്ള കൃത്മായ 
മവര്തിരിയലിലാണട് ഇന്നത് േമൂഹ്രം രൂപ്രം 
നകാണ്ിട്ടുള്ളതട്. ലി്രംഗപദവി ആണായ്രം നപണ്ായമുള്ള 
വ്ക്തികളനട നപരുമാ്ത്ില അധിഷ്ിതമാണട്. 
“ഒരു ലി്രംഗശരനീരത്ിനു ൊര്ത്ന്പെടുന് ോമൂഹിക 
വിഭജനമാണട് ലി്രംഗപദവി” (സൂജ സൂേന 
മജാര്ജ്ജട്, 2012:13). ലി്രംഗനമന്ാല ശാരനീരികമായ 
ലി്രംഗപരതയാണട്. ലല്രംഗികാവയവങ്ങള്, 
മഹാര്മമാണുകള്, മറ്റുശാരനീരിക പ്രമത്കതകള് 
ഇവയനട അടിസ്ാനത്ില ലി്രംഗ്രം 
പ്രഖ്ാപിതമാകുന്നു. ഒരുവ്ക്തിയനട ോമൂഹിക 
പദവി നിര്ണ്യിക്കുന്തില ലി്രംഗപദവി 
നിര്ണ്ായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തനീത്വത്ിനറെ 
ലി്രംഗപദവിനയ ഇവിനട പ്രശ്നവലക്കരിക്കുന്നു. 
െരിത്രത്ിനല പുരുഷാധിപത്ത്ിമലക്കാണട് 

മണ്ില പിതാവിനറെ വാക്കുകള് നനീളന്തട്. 
ആണ്മകായ്മയനട ോമൂഹ്പ്രമയാഗമത്യ്രം മമനാ 
വിജ്ാനനീയമത്യ്രം ഈ േന്ര്ഭ്രം ഓര്മ്മി്പെിക്കുന്നു.

സ്തനീ തനിക്കു വഴങ്ങിയിനല്ലങ്കില അവനള 
ബലാലക്കാരത്ിലൂനട കനീഴടക്കണനമന് മപ്രരണ 
ലല്രംഗികതയല്ല, അധികാരമത്ാടുള്ള വ്ഗ്രതയാണട്. 
സ്തനീനയ തനറെ അധികാരത്ിനറെ കനീഴില 
ഒതുക്കിനിര്ത്ാനായി പുരുഷന ഉപമയാഗിക്കുന് 
ഏ്വു്രം വലിയ ആയധമാണട് ബലാലേ്രംഗ്രം 
(ജനീവനമജാബട് മതാമേട്, 2013:29). ആണ്ലല്രംഗിക 
ഭാവത്ിനറെ ോമൂഹികവതട്കരണമാണട് 
പുരുഷനന ഇത്രത്ില പാകന്പെടുത്ന്തട്. 
നമ്മുനട ആശയങ്ങള്, നമ്മുനട മൂല്ങ്ങള്, നമ്മുനട 
പ്രവൃത്ികള്, നമ്മുനട വികാരങ്ങള് അങ്ങനന 
എല്ലാ്രം നമ്മുനട േ്രംസ്ാരത്ിനറെ ഉതട്പന്ങ്ങള് 
ആണട്. പിതൃദായക്മത്ിലുള്ള ോമൂഹ്വ്വസ്ിതി 
മനുഷ്നറെ മമനാഭാവങ്ങമളയ്രം വിശ്വാേങ്ങമളയ്രം 
രൂപന്പെടുത്കയ്രം അതിനറെയടിസ്ാനത്ില 
േമൂഹത്ിലുള്ള സ്തനീയനടയ്രം പുരുഷനറെയ്രം മറാളകള് 
എ്ാനണന്നു്രം അവര് തമ്മില പരസ്പര്രം ഉണ്ാമകണ് 
ബന്ധങ്ങള് ഏതുതരത്ിലായിരിക്കണനമന്നു്രം 
നിശ്യി ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിനട പുരുഷത്വ്രം എമ്പൊഴു്രം 
ഉയര്ന്നു മകള്ക്കുന്നു. 1990ല ജൂഡിതട് ബടട്ലര് (Judith 
Butler) തനറെ (Gender Trouble:Feminism and the 
subversion of identity) എന് ഗ്രന്ത്ില ലി്രംഗവു്രം 
ലല്രംഗികതയ്രം എല്ലാ്രം പ്രകടനപര്രം ആനണന്ട് 
സ്ാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്ക്തി പുരുഷനായി 
പിറന്തല്ല. ോ്രംസ്ാരിക വ്വഹാരങ്ങളില അവന 
പുരുഷനായി മാറുകയാണട് നെയ്യുന്തട്. മതവു്രം 
േ്രംസ്ാരവു്രം ോമൂഹിക ആൊരങ്ങള്രം ഒനക്ക 
നിര്മ്മിച ‘പുരുഷന‘ അനല്ലങ്കില ‘പുരുഷത്വ്രം’ എന് 
മൂല്വ്വസ് പിന്നീടട് േ്വാഭാവികമായിത്നീരുന്നു.

ഈ മനാവലിനല എല്ലാ പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങള്രം 
‘പുരുഷത്വ്രം’ എന് അധികാരവ്വസ്യില 
അലിഞ്ഞു മെര്ന്വരാണട്. േ്വവര്ഗപ്രണയിയായ 
മരഷ്മനയ വഴിയില തടഞ്ഞു നിര്ത്ി 
ആക്മിക്കുന് ഫ്രാങ്കട്ളിനു്രം കൂട്രു്രം അവനള 
മബാധ്ന്പെടുത്ിനക്കാടുക്കാന ശ്മിക്കുന്തട് 
‘ആണട്/പുരുഷന എ്ാനണന്ാണട്. നരകതുല്മായ 
ജനീവിത്രം നയിക്കുന് ‘അനു’വിനട് ഭര്ത്ാവായ 
നെറിയാനു്രം നിര്ര്രം പുരുഷന എ്ാനണന്ട് 
മ ബ ാ ധ ്ന ്പെ ടു ത് ി ന ക്ക ാ മ ണ് യ ി ര ി ക്കു ന്നു 
പുമരാഹിതവര്ഗവു്രം മറിചല്ല എന്ട് എമ്മയനട 
കുടു്രംബെരിത്രരെന നവളിന്പെടുത്ന്നു. മപാളിനു 
മനനര േമൂഹമുന്യിക്കുന് മൊദ്ങ്ങള്രം പുരുഷത്വ 
ത്ിമലക്കട് ചൂണ്ടുകയാണട്.
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പുരുഷനട് സ്തനീ, പ്രതയുല്പൊദമനാപകരണ്രം മാത്ര 
മായി മാറുകയ്രം ലജവഘടനയിനല വ്ത്ാേ്രം 
പനീഡമനാപാധിയായി മാറുകയ്രം നെയ്തമ്പൊള് 
റാഡിക്കല നഫമിനിേ്രം കുടു്രംബോമൂഹ്ബന്ധങ്ങനള 
നിരാകരിക്കാന ആഹ്വാന്രം നെയ്തു. സ്തനീയ്രം 
പുരുഷനു്രം തമ്മിലുള്ള ലല്രംഗികബന്ധനത് 
ോമൂഹികാൊരസൃഷ്ിയായി കണ്ടു നകാണ്ട് 
േ്വവര്ഗമപ്രമത്ിനറെ േ്വാഭാവികതമയയ്രം 
േ്വനീകാര്തമയയ്രം ന്ായനീകരിക്കുന് ലല്രംഗിക 
വിപ്ലവത്ിനട് റാഡിക്കല നഫമിനിേ്രം വഴി തുറന്നു 
വച്ചു. സ്തനീ മന്ാരു സ്തനീയില ഇണനയ കനണ്ത്ന് 
േ്വവര്ഗമപ്രമബന്ധ്രം; സ്തനീ സ്തനീനയ അറിഞ്ഞട് 
അ്രംഗനീകരിക്കുന് പുത്ന പ്രവണതയാണട്. ഇവിനട 
സ്തനീ, പുരുഷനറെ മമലമക്കായ്മനയ അ്രംഗനീകരിക്കാനതയ്രം 
അനുഭവിക്കാനതയ്രം േ്വതന്തയായി; മാനേികമായ്രം 
ലവകാരികപരമായ്രം ോദൃശ്ങ്ങളള്ള േ്വത്വവുമായി 
ലയിക്കുകയാണട്.

ഇവിനട തനറെ ഇണയിലനിന്നു്രം പുരുഷമറെതില 
നിനന്ന്മപാനല കനീഴടങ്ങലു്രം വിമധയത്വവു്രം അവള് 
പ്രതനീക്ഷിക്കുന്ില്ല. മരഷ്മയ്രം നതമരേയ്രം തമ്മിലുള്ള 
അടു്പെത്ില പരസ്പരമുള്ള കരുതലിമറെയ്രം 
മനേഹത്ിമറെയ്രം ഭാഷായാണുള്ളതട്. അതില 
അധികാരബന്ധങ്ങള് പ്രവര്ത്ിച്ചു കാണുന്ില്ല. 
അമന്ാന്്രം മനസ്ിലാക്കി ജനീവിക്കുകയ്രം പരസ്പര്രം 
ബഹുമാനിക്കുകയ്രം നെയ്യുന് രണ്ടു സ്തനീകള് 
തമ്മിലുള്ള പ്രതിബദ്ത ഇതില കനണ്ത്ാനാവു്രം. 
ഒരു സ്തനീവിമമാെന േിദ്ാ്മായി ഇവരുനട രതി 
ബന്ധ്രം മനാവല അവതരി്പെിക്കുന്നു.

നലേട്ബിയന മബാധ്രം രതിമയാടു മാത്ര്രം 
ബന്ധന്പെട്തല്ല. പനക്ഷ, എല്ലാ പ്രണയവു്രം 
മപാനലതനന് രതിമയാടതിനട് ബന്ധവുമുണ്ട്. 
ശരനീരമത്ാടുള്ള ആകര്ഷണ്രം, ലല്രംഗികാനന്്രം, 
ലവകാരികമായ പിടിചടക്കലുകള്, ഒരുമിച്ചു 
കഴിയാനുള്ള ആഗ്രഹ്രം ഇവ എല്ലാ്രം നലേട്ബിയന 
ബന്ധങ്ങളിലു്രം ഉണ്ട്. നതമരേ മരഷ്മനയ 
മനാക്കുമമ്പാള് ആ മനാട്ത്ില വല്ലാനത്ാരു 
ദാഹമുനണ്ന്ട് മപാള് മനസ്ിലാക്കുന്നു. മരഷ്മയ്ക്കു 
മവണ്ി ഒരു കിടക്കവിരി നതരനഞ്ഞടുക്കുവാന 
തനന് നതമരേ ഏനറ മനര്രം നെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.
േ്വവര്ഗമപ്രമ്രം പ്രമമയമായി എഴുതുമമ്പാള് 
അതട് ലല്രംഗികതയനട മടു്പെിക്കുന് പ്രകട 
നാത്മകതയിമലക്കട് കൂപ്പുകുത്ിമ്പൊകരുതട്. വലിയ 
സൂക്ഷ്മതമയാനടയാണട് ോറാമജാേഫട് ഈ വിഷയ്രം 
ലകകാര്്രം നെയ്തിരിക്കുന്നതന്ട് ഈ മനാവല 
ഓര്മ്മി്പെിക്കുന്നു.

മരഷ്മയനട വിവാഹ്രം നിശ്യിക്കുമമ്പാള് നതമരേ 

അനുഭവിക്കുന് േ്രംഘര്ഷ്രം മപാള് തിരിചറിയന്നുണ്ട്. 
നതമരേയനട ലല്രംഗികകര്തൃത്വനത്പ്ി 
അയാള് വ്ക്തമായി തിരിചറിയന്തുനകാണ്ാണട് 
മരഷ്മയനട പ്രതിശ്രുതവരനായ മമഹഷിനന കണ്ട് 
അയാള് അവര്ക്കുമവണ്ി േ്രംോരിക്കുന്തട്. 
ഉത്രാധുനികമലാക്രം കുമറക്കൂടി 
വിശാലമനമസ്ാനടയാണട് ഇത്ര്രം വിഷയങ്ങനള 
േമനീപിക്കുന്നതന്ട് മമഹഷിനറെ പ്രതികരണ്രം 
വ്ക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുപതുനകാല്ല്രം നനീണ്ടുനിന് 
ജനീവിതമായിരുന്നു മപാളിമറെയ്രം നതമരേയമടയ്രം. 
അവര്ക്കട് ഒരിക്കലു്രം ഈ േത്്രം മലാകമത്ാടട് 
നവളിന്പെടുത്ാന ലധര്്രം ഉണ്ായിരുന്ില്ല. അവര് 
പരസ്പ്രം പ്രണയിക്കുന് രണ്ടു സ്തനീകളാനണങ്കില 
അവരതു നെയ്യമട് എന്നു്രം അതു ശരിയനല്ലന്നു 
വാദിക്കാന നമുനക്ക്ാണവകാശ്രം എന്നു്രം ഉള്ള 
നിലപാടിമലക്കാണട് മപാള് എത്ിമചരുന്തട്. 
മമഹഷട് അതുള്നക്കാള്ളാനുള്ള മനസ്സു്രം 
കാണിക്കുന്നു. അതുനകാണ്ടു തനന് മപാള്, 
നതമരേയ്രം മരഷ്മയ്രം ഒന്ിച്ചുതാമേിക്കണനമന്നു്രം 
നതമരേയിലനിന്നു്രം വിവാഹമമാെന്രം മനടി 
അവനള േ്വതന്തയാക്കണനമന്നു്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
അവനള, എല്ലാവരു്രം കൂടി തടവിലാക്കിയതാണട്. 
ഒരുപാടു വ്വസ്കള്രം േ്രംവിധാനങ്ങള്രം 
മെര്ന് വിവാഹവു്രം േമൂഹവു്രം മതവു്രം അവനര 
അമര്ഷ്രംനകാള്ളിക്കുകയാണട്.

മപാളിനറെ വിവാഹമമാെനാഭ്ര്ത്നയില പറയന് 
പ്രകാര്രം നതമരേ മന്ാരു നപണ്ിനറെ കൂനട 
ജനീവിയ്കാനാണട് ഭാവനമങ്കില അവനള എറിയാനുള്ള 
ആദ്നത് കല്ലട് താനാനണടുക്കുക എന്ട് 
മണ്ിലപിതാവട് പ്രതികരിക്കുന്തട് കാണുമമ്പാള് 
ക്ിസ്തനീയമതമബാധ്രം എത്രമമല ഇതിനന 
എതിര്ക്കുന്നു എന്തട് വ്ക്തമാണട്. എന്ാല 
മനാവലിനല വക്കനീലായ കുര്ാമക്കാേട് എന് 
കഥാപാത്ര്രം പറയന്തു മനാക്കുക:

“രഹേ്മായിരിയ്ക്കുന്ിടമത്ാള്രം അവരതട് 
ഗൗനിയ്കില്ല. അതുണ്ട്. അവര്ക്കറിയാ്രം. അവരുനട 
മൂക്കിനറെ മൊട്ിലത്നന് അതുണ്ട്. അതട് തടുക്കാന 
പ്ില്ല. അതിനുമവണ്ി മുറവിളികള് നടക്കുന്നുണ്ട്. 
അതട് ഇന്നു്രം ഇന്നലയ്രം തുടങ്ങിയനതാന്നുമല്ല. 
പഴയനിയമകാല്രം മുതമല്ക അതുണ്ട്. പനക്ഷ, 
മപാള് പറയന്തുമപാനല ഒരു പരേ്ജനീവിത്രം 
അവരനുവദിക്കില്ല” (ോറാമജാേഫട്, 2013:169). 
ഇത്രത്ില ോറാമജാേഫട് മനാവലില 
പലയിടങ്ങളില ക്ിസ്തുമതത്ിനകനത് േ്വവര്ഗരതി 
താലപര്ങ്ങനള പുറത്നകാണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. 
പ്രകൃതിയനട േഹജേ്വഭാവങ്ങനള പാപാമരാഹണ്രം 
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നടത്ി ഒതുക്കുകയാണട് മത്രം. അതട് 
താങ്ങാനാവാനത ആത്മഹത് നെയ്യുന്വനരക്കുറിച്ചു 
പഠിക്കുവാനാണട് മനാവലിനല കഥാപാത്രമായ 
ൊമക്കാതിരിയന മകരളത്ില എത്ന്തട്. 
മജാണ് മത്ായിയനട സുഹൃത്ായ ആ 
അമമരിക്കന ലേക്ാട്ി്റെട് ലദവവിശ്വാേിയ്രം 
മതപണ്ഡിതനു്രം ആയിരിക്കുമമ്പാള് തനന് 
മതത്ിനറെ നിശിതവിമര്ശകനുമാകുന്നു. മാരക 
പാപികളനട മടകളായി നേമിനാരികമളയ്രം 
കന്ാസ്തനീമഠങ്ങമളയ്രം അമദേഹ്രം സൂെി്പെിക്കുന്നു. 
യൂമറാ്പെില ഇമതക്കുറിചട് പഠനങ്ങള് 
നടക്കുന്തായ്രം സൂെി്പെിക്കുന്നുണ്ട്. എമ്മ എഴുതുന് 
കുടു്രംബെരിത്രത്ില അള്ത്ാരബാലനാനര ദുരുപ 
മയാഗ്രം നെയ്തുനകാണ്ിരുന് വികാരിനക്കതിനര 
ോക്ഷ്്രം പറഞ്ഞ മൂന്നു നകാചച്ഛനാനര ഭനീഷണി 
ന്പെടുത്ിനക്കാണ്ട് മണ്ിലപിതാവട് എഴുതിയിട്ടുള്ള 
കത്ട് മെര്ക്കുന്തട് വിമര്ശന വിമധയമാകുന്നുണ്ട്.

മതമത്യ്രം ക്ിസ്തുവിമനയ്രം േ്രംബന്ധിച 
വ്ക്തികളനട തിരിചറിവുകള് പങ്കുവയ്കാന 
മതപൗമരാഹിത്വു്രം അതുള്നക്കാള്ളുന് േമൂഹവു്രം 
ഭരണാധികാരികള്രം അനുവാദ്രം നലകാറില്ല. 
േ്രംഘടിതമതങ്ങള്രം അതിനറെ പൗമരാഹിത് 
അധികാരേ്രംഘടനകള്രം വിശ്വാേികളനട 
അജ്തനയ ചൂഷണ്രം നെയ്താണട് നിലനകാള്ളുന്തട്. 
അധികാരത്ിനറെ ഘടനയിമലക്കട് കയറിവരികയ്രം 
അതിമനാടുബന്ധന്പെട്ടു പ്രവര്ത്ിക്കുകയ്രം 
നെയ്തിരുന് അവസ്യിലനിന്ട് അധികാരനത് 
തനീരുമാനിക്കുന്തുതനന് മതങ്ങളാണട് എന് 
സ്ിതിയാണട് മകരളത്ില ഇന്ട് േ്രംജാത 
മായിരിക്കുന്നതന്ട് ോറാമജാേഫട് ഈ 
മനാവലിലൂനട പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.

പാപത്ിമറെയ്രം പുണ്ത്ിമറെയ്രം അധികാരി 
കമളാടട് ലദവനനീതിയനട മപരില തര്ക്കത്ില 
ഏര്ന്പെടാന മപാള് ലബബിളിലനിന്നു തനന് 
കഥ കനണ്ത്ന്നുണ്ട്. േ്വവര്ഗരതിയനട 
ക്ിസ്തുെരിത്ര്രം മപാളിനട് ലധര്്രം പകരുന്നു. 
ക്ിസ്ത്ാനികനള േ്രംബന്ധിചിടമത്ാള്രം 
എല്ലാ ധാര്മ്മിക നിയമങ്ങള്ക്കു്രം ആധാര്രം 
ലബബിള് പ്രമബാധനങ്ങളാണട്. ഇതില 
ഏ്വു്രം പ്രാധാന്്രം മയശു മനരിട്ട് പഠി്പെിചവയ്ക്കു്രം. 
മയശുവിനറെ പ്രമബാധനങ്ങള് േമാഹരിച നാലട് 
സുവിമശഷങ്ങളിലു്രം കൂടി ആനക രണ്ിടത്ാണട് 
േ്വലി്രംഗരമികനളക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശമുള്ളനതന്ട് 
മഡാ. നജ.നജ. പള്ളത്ട് നിരനീക്ഷിക്കുന്നു (2013:53). 
വിവാഹമമാെന്രം മതടി നെല്ലുന് മപാളിനനനക്കാണ്ട് 
മണ്ിലപിതാവട് മത്ായിയനട സുവിമശഷ്രം 

വായി്പെിക്കുന്നുനണ്ങ്കിലു്രം വിവാഹബന്ധ്രം 
മവര്ന്പെടുത്ന്തട് അനുവദനനീയമാമണാ 
എന്തിനട് മയശുനകാടുക്കുന് മറുപടി പരാമര്ശി 
ക്കുന്ില്ല. “എല്ലാവര്ക്കു്രം ഈ ഉപമദശ്രം 
ഗ്രഹിക്കാന ോധ്മല്ല (അവിവാഹിതരായി 
തുടരാന). വര്രം ലഭിചവര്ക്കട് മാത്രമമ അതട് 
ോധിക്കൂ. ഷണ്ഡനാരായി പിറക്കുന്വരുണ്ട്, 
മനുഷ്രാല ഷണ്ഡനാരാക്കന്പെടുന്വരുണ്ട്. 
ലദവരാജ്നത്പ്രതി തങ്ങനളത്നന് ഷണ്ഡ 
നാരാക്കുന്വരുണ്ട് ’ (മത്ാ:19:12). ഇതില 
നിന്നു വ്ക്തമാകുന്തട് മയശുവിനട് േ്വലി്രംഗരമി 
വിഭാഗങ്ങനളക്കുറിചട് അറിവുണ്ായിരുന്നുനവന്ാണട്. 
പനക്ഷ, മയശു ഇവനര തള്ളി്പെറയന്ില്ല. 
വിവാഹിതരാവരുനതന്നു പറയമന്യള്ളൂ. അവനര 
പ്രകൃതിവിരുദ്രാക്കുന്തില ന്ായനീകരണങ്ങള് 
പറയാനാവില്ല.

മയശു മറാമന ശതാധിപനറെ ‘ബാല്ക്കാര’നറെ 
മരാഗ്രം സുഖന്പെടുത്ന് േ്രംഭവ്രം (മത്ായി 8:5-
13) മനാവലില വിവരിക്കുന്നു. ശതാധിപനറെ 
മകമനാ അടിമമയാ അല്ല അയാള്. ലൂമക്കാേിനറെ 
സുവിമശഷത്ില ‘ശതാധിപനട് പ്രിയനായ 
ദാേന‘ എന്ാണട് പ്രമയാഗ്രം. ‘ബാല്ക്കാരന‘ 
എന്നു സൂെി്പെിക്കുന് ഗ്രനീക്കട് പദ്രം ‘പയിസ്ട് ’ 
ആണട്. ഇതിനറെ ശരിക്കുള്ള മലയാള പരിഭാഷ 
‘കുണ്ന‘ എന്ാണട് (നജ.നജ. പള്ളത്ട്: 2013:53). 
മയശു ശതാധിപനറെ അമപക്ഷ നിരേിക്കാനത 
അയാനള സുഖന്പെടുത്ന്തട് അവര് തമ്മിലുള്ള 
അനുരാഗബന്ധനത് അറിഞ്ഞുതനന്യാണട്. 
യജമാനനട് ഒരു പുരുഷലല്രംഗികപങ്കാളിനയ 
പണ്രം നകാടുത്വാങ്ങാന ആ േമുദായ്രം 
അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട് (ോറാമജാേഫട്, 2013:191). 
യഥാര്ത് വിശ്വാേത്ിനട് ഉത്മമാതൃകയായി 
വിജാതനീയനു്രം േ്വലി്രംഗരമിയമായ മറാമന 
ശതാധിപനന പ്രതിഷ്ിക്കുകയാണട് മയശു 
നെയ്തതട്. ഇതിലനിന്നു്രം വ്ക്തമാകുന് വസ്തുത 
മയശുവിനറെ കാലത്്രം അതിനുമുനപു്രം 
േ്വവര്ഗരതിനയ േമൂഹ്രം അ്രംഗനീകരിചിരുന്നു 
എന്നു തനന്യാണട്. േ്വവര്ഗരതിക്കാനര 
വിമര്ശിക്കുന്വര് മനസ്ിലാമക്കണ് മന്ാരു 
കഥയ്രം മപാള് പരിമശാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 
മോമദാ്രം മഗാമമറ പ്രതിപാദനത്ിനു്രം (ഉലപത്ി 
19:1-8) േ്വവര്ഗപ്രണയികള്ക്കട് അനുകൂലമായ 
വ്ാഖ്ാനങ്ങള് ഉണ്ട്. അങ്ങിനന മനാക്കുമമ്പാള് 
േ്വവര്ഗരതി എങ്ങിനന അധാര്മ്മികമാവുന്നു 
എന്തട് െി്നനീയ്രം തനന്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നുപതി്ാണ്ടുകളായി അമമരി 
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ക്കയിലു്രം യൂമറാ്പെിലു്രം പുമരാഹിതരുനട 
േ്വവര്ഗപ്രണയാഭിമുഖ്വു്രം ലല്രംഗിക നപരുമാ്വു്രം 
ശ്ദ്യിമലക്കുവരുന്നു. പുമരാഹിതര് ആണ്കുട്ികനള 
ലല്രംഗികമായി ഉപമയാഗിച പരാതികളില 
മകാടതികള് അവര്ക്കട് നഷ്പരിഹാര്രം 
വിധിക്കുകയണ്ായി. േഭ ആദ്നമാനക്ക മൗന്രം 
പാലിനചങ്കിലു്രം മാര്പാ്പെയ്കട് മഖദപ്രകടന്രം 
നടമത്ണ്തായിത്നന് വന്നു. േ്വലി്രംഗരമികനളയ്രം 
ഷണ്ഡനാമരയ്രം അപൂര്ണരായി കരുതുമമ്പാള് 
കമത്ാലിക്കാേഭയില ഇവനരല്ലാ്രം പൂര്ണ് 
പുരുഷനാമരക്കാള് ഉയര്ന് പൗരുഷമുള്ളവരായി 
വിലസുന്നു എന്ട് മഡാ. നജ.നജ. പള്ളത്ട് 
വിലയിരുത്ന്നു (2013,54-14).

ക്ിസ്ത്നമത്രം േ്വവര്ഗരതിമയാടട് പുലര്ത്ന് 
മമനാഭാവങ്ങള് മാത്രമല്ല മത്രം ഭരിക്കുന് 
േമൂഹ്രം ലല്രംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങമളാടു 
പുലര്ത്ന് നിലപാടു്രം അതനീവക്രൂരമാകുന്നുണ്ട്. 
നതമരേയമടയ്രം മപാളിമറെയ്രം ദാമ്പത്്രം 
തകര്ന്തു മപാനല മ്ാരുമടയ്രം ജനീവിതങ്ങള് 
തകരാതിരിക്കുവാനായി േമൂഹത്ില നവളിചന്പെട്ടു 
ജനീവിക്കാനു്രം കമല്ലറുകള്ക്കുള്ളിമലക്കട് േ്വയ്രം 
എറിഞ്ഞുനകാടുക്കാനുമാണട് മപാള് നതമരേനയ 
േ്വതന്തയാക്കുന്തട്. േ്വവര്ഗരതിക്കാര്ക്കു്രം 
വിവാഹ്രം കഴിചട് ജനീവിക്കുവാന ോധിക്കണനമന്നു്രം 
നിയമ്രം അതിനന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുനണ്ന്നു്രം മപാള് 
സ്ാപിക്കുന്നു. മരഷ്മയ്രം നതമരേയ്രം കൂടി ഒരു 
ഫട്ളാന്ടുത്ട് മാറിത്ാമേിക്കുന്നു. ഇരുവരുമടയ്രം 
േമ്ാഷ്രം പനക്ഷ, ഏനറ നാള് നനീണ്ടുനിലക്കുന്ില്ല. 
ഫട്ളാറ്റുടമ അവമരാടട് ഒഴിഞ്ഞുമാറിമ്പൊകാന 
ആവശ്ന്പെടുന്തട് അ്പൊര്ട്ട്നമറെിനല ഫാമിലി 
അമോേിമയഷനറെ പരാതിനയ തുടര്ന്ാണട്. 
കുടു്രംബവു്രം കുട്ികളമായി താമേിക്കുന്തിനറെ 
നടുക്കട് ‘ശരിയല്ലാത്’ രണ്ടു സ്തനീകള് താമേിക്കുന്നു 
എന്തായിരുന്നു പരാതി. ലിഫ്റിലവചട് 
അവര്ക്കുമനനര ഭനീഷണികളയര്ത് ന്പെടുകയ്രം 
അേമയത്ട് അവനര മകാളി്രംഗട്നബല്ലടിച്ചു 
ശല്ന്പെടുത്ന്തു്രം നതമരേയനട മകാമളജിമലക്കട് 
നിര്ര്രം ഊമക്കത്കള് അയക്കുന്തു്രം അവരുനട 
മനസ്മാധാനനത് തകര്ക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളില 
അവര് മാറിമാറി താമേിക്കുന്നു. പനക്ഷ, 
എല്ലായിടങ്ങളില നിന്നു്രം അവര് പുറത്ാക്കന്പെടുന്നു. 
താമേിക്കാന ഒരിട്രം കിട്ാതലയമമ്പാള് മപാള് തനറെ 
േ്വ്്രം പുരയിടമായ ‘കയ്യാലവനീടട് ’ നതമരേയനട 
മപര്ക്കട് എഴുതിനക്കാടുക്കുകയാണുണ്ായതട്. േ്വ്്രം 
കുടു്രംബ്രം അവര്ക്കട് േ്രംരക്ഷണ്രം ഏകുമമല്ലാ എന്നു 
കരുതി. പനക്ഷ അവിമടയ്രം േമൂഹ്രം അവനര 
മവട്യാടുന്നു.

‘പള്ളനീനട നതാമള്ളലട് ’ ഉള്ള വനീടായതിനാല 
അവര്ക്കവിനട ജനീവിത്രം അതനീവ ദുസ്ഹമാവുന്നു. 
വനീടിനറെ മഗ്ിനല വിളക്കിനറെ കണ്ാണട് ോമൂഹ് 
േദാൊരവാദികള് ആദ്്രം എറിഞ്ഞുടചതട്. 
ജനാലചില്ലുകള് ഓമരാന്ായി അവര് എറിഞ്ഞുടച്ചു. 
ഭിത്ിയിലിരുന് അമ്മയനട െിത്ര്രംമപാലു്രം 
ഇളകിവനീണിരിക്കുന്നു. തിന്നുകയ്രം കുടിക്കുകയ്രം 
നെയ്തുനകാണ്ട് അക്മത്ിമറെയ്രം ആഭാേത്ിമറെയ്രം 
ഭാഷയില സ്തനീകനളക്കുറിചട് അഭിപ്രായ്രം പറയന്വര് 
മരഷ്മനയ അതിക്രൂരമായി ആക്മിക്കുകയ്രം 
അവനള അപമാനിക്കാന ‘കുരിശട് ’ അടയാളനത് 
ഉപമയാഗിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നുണ്ട്.

മജാലികഴിഞ്ഞട് സ്കൂട്റില വരികയായിരുന് 
മരഷ്മനയ വഴിയിലവചട് നപനട്ന്ട് ലബക്കട് 
െവിട്ിനിര്ത്ി സ്കൂട്റില നിന്നു്രം വനീഴ്തി. 
ഫ്രാങ്കട്ളിനു്രം കൂട്രു്രം അവള്ക്കട് ആണുങ്ങനള 
അറിയിച്ചുനകാടുക്കാ്രം എന്ലറിനക്കാണ്ാണട് 
മരഷ്മനയ ആക്മിക്കുന്തട്. ‘ആണട് ’ എന് 
അധികാരനത്ക്കുറിച്ചുള്ള മബാധ്മാണട് ഇതട് 
പങ്കുവയ്ക്കുന്തട്. 'ഫ്രാങ്കട്ളിന എണ്ക്കരിനകാണ്ട് 
അവളനട നന്ിയില ഒരു വലിയ കുരിശുവരച്ചു. 
അവളനട മമലവസ്ത്രം വലിച്ചുകനീറി. കരിനകാണ്ടുള്ള 
ഒരു കുരിശട് അവളനട മുതുകിലവരച്ചു. അതിനറെ 
നനടിയഭാഗ്രം കഴുത് മുതല അരനക്കട്ടുവമരയ്ക്കു്രം 
കുറിയഭാഗ്രം ലക്പെലക മുതല ലക്പെലകവമരയ്ക്കു്രം 
നനീണ്ിരുന്നു. ആള്ക്കൂട്ത്ിനു നടുവില മുഖ്രം 
നപാത്ി്പെിടിചട് ചുരുണ്ടു കൂടിയ നിലയില 
നതമരേ അവനള കനണ്ത്ന്നു' (ോറാമജാേഫട്, 
2013:198). മരഷ്മ ലല്രംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങളനട 
മുഴുവന പ്രതിനിധിയാണട്. നിര്ര്രം േമൂഹത്ാല 
ആക്മിക്കന്പെടുന് ലല്രംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങള് 
കു്വാളികള്രം ക്ിമിനലസുമായാണട് േമൂഹത്ിനു 
മുന്ില പ്രത്ക്ഷന്പെടുന്തട്.

നതമരേ േമൂഹത്ിനു മുമ്പില വിവാഹിതയനട 
രൂപത്ിലാണട്. അതിനാല തനന് ‘മപാളിനറെ’ 
ഭാര് എന് പദവി അവള്ക്കു സുരക്ഷയനട മനരിയ 
പ്രതനീക്ഷകള് േമ്മാനിക്കുന്നു. മരഷ്മ പലമ്പൊഴു്രം 
അമതാര്ത് ദു:ഖിതയാവുകയ്രം നെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ാല 
ആദര്ശാത്മകമായ നലേട്ബിയന ബന്ധത്ില 
ഒരിക്കലു്രം ഒരു പുരുഷനു സ്ാനമില്ല. മരഷ്മയനട 
വികാരങ്ങനള അതുമപാനലയള്നക്കാള്ളാന 
നതമരേയ്ക്കു ോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതട് അധികാര 
ബന്ധങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്കാത് ഏ്വു്രം നല്ല 
േ്വവര്ഗസ്തനീരതിബന്ധമായി മാറുന്നു.

നതമരേയ്കട് തനറെ വനീടട് നല്ിയതിനാല േമൂഹത്ില 
മപാള് ഒ്ന്പെട്ടുമപാകുന്തു്രം ശ്ദ്ിമക്കണ് 
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വസ്തുതയാണട്. മപാളിനറെ ‘ഭൂമിവാതുക്കല‘ 
കൃഷി്പെണിയില നിര്ര്രം തടസ്ങ്ങള് വന്നു 
മെരുന്നു. അയാളനട പാലു്രം പചക്കറികള്രം 
േ്വനീകരിക്കാന ആളില്ലാനത വരുന്നു. നകായ്യാന 
ആനളക്കിട്ാനത വിളഞ്ഞനനലമണികള് പാടത് 
തനന് നകാഴിഞ്ഞു വനീഴുന്നു. അമ്പുനപരുന്ാളിലനിന്ട് 
നതമരേയനട വനീടട് ഒഴിവാക്കന്പെടുന്നു. നതമരേ 
മയാനടാ്പെ്രം ജനീവിക്കാമനാ അവനള തിരിനക 
വനീട്ില നകാണ്ടുനെന്ാക്കാമനാ തയ്യാറാനണങ്കില 
മപാളിനന തിരിനചടുക്കാന കുടു്രംബമയാഗ്രം 
രഹേ്മായി തനീരുമാനിക്കുന്നുനണ്ങ്കിലു്രം അയാള് 
അതിനു തയ്യാറാവുന്ില്ല. മപാള് ‘നെമ്രമദാര്‘ 
സ്ാനത്നിന്നു്രം പുറത്ാക്കന്പെടുകയ്രം നെയ്യുന്നു. 
പാപനത് പി്ാങ്ങിയതിനറെ മപരിലാണട് 
ഇനതാനക്ക േ്രംഭവിക്കുന്തട്. എ്ാണട് പാപവു്രം 
പുണ്വു്രം? അതട് വിശദനീകരിക്കാന മപാളിനു 
കഴിയന്ില്ല. നിയമപരമായി മപാള് നതറ്റുനെയ്തിട്ില്ല. 
ോമുദായികമായി അയാള് നതറ്റുകാരനാണുതാനു്രം. 
ലല്രംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കു്രം ജനീവിക്കുവാന 
അവകാശമിമല്ല എന്നു മൊദിച്ചുനകാണ്ട് വിമത 
േ്രംഘടനകള് മപാളിനന പിന്തുണയ്കാന 
എത്ന്നുണ്ട്. എമ്മ േഭയനട പിതാവു കൂടിയായ 
തനറെ വമല്ട്മനാടട് മപാളിനു മവണ്ിവാദിക്കുന്നുണ്ട്. 
“ദണ്ഡവിമമാെനമില്ലാത് മാരകപാപത്ിനട് 
പരേ്മായി പിന്തുണ പ്രഖ്ാപിചവനന 
േ്രംരക്ഷിക്കലല്ല എനറെ പണി” (ോറാമജാേഫട്, 
2013:222) എന്ാണട് അമദേഹ്രം പ്രതികരിക്കുന്തട്. 
ഇ്്ന ശിക്ഷാനിയമത്ിനല 377 എന് വകു്പെട് 
അോനാര്ഗികള് എടുത് കളഞ്ഞു എന്നു്രം പിതാവട് 
ഓര്മ്മി്പെിക്കുന്നു. േഭമാത്രമല്ല, നിയമവു്രം ഇനതാരു 
കു്മായി കണ്ിരുന്നു എന്ട് ഓര്മ്മി്പെിക്കുകയാണട് 
പിതാവിനറെ ഈ പരാമര്ശ്രം. മനുഷ്രില 
തനന്യള്ള ലവവിധ്ങ്ങനള മനസ്ിലാക്കാനു്രം 
വിശകലന്രം നെയ്യാനു്രം അ്രംഗനീകരിക്കാനു്രം 
നനീതിന്ായവ്വസ് തയ്യാറാവുമമ്പാള് മാത്രമമ 
ഒരു ഭരണവ്വസ്യില, േമൂഹത്ില ഒട്ാനക 
നിലനിലക്കുന് നനീതിമബാധമുള്ള േമ്പന്മായ 
േ്രംസ്ാരമുണ്ാകുന്നുള്ളൂ. ആണ്നപണ്ദാമ്പത്ങ്ങളില 
പടുത്യര്ത്ന്പെട്ിരിക്കുന് പിതൃമമധാവിത് 
േമൂഹങ്ങള് േ്വതന്തവു്രം ലനേര്ഗികവു്രം 
േമത്വപൂര്ണ്വുമായ എല്ലാ രതിബന്ധങ്ങമളയ്രം 
പ്രണയമത്യ്രം ഭയക്കുന്നു. േ്വവര്ഗാനുരാഗങ്ങള് 
നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്ങ്ങളനട അടിസ്ാന്രം തനന് 
മൊദ്്രം നെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണനീ ഭയത്ിനു 
കാരണ്രം. ആധുനികതയില ഉള്ളടങ്ങിയ 
േദാൊര േങ്കല്പമാണട് ഇതിനട് ോധൂകരണ്രം 
നല്കുന്തട്. ഇത്രത്ിലുള്ള വിധികള് ആണു്രം 

നപണ്മായ എല്ലാ േ്വവര്ഗാനുരാഗികളമടയ്രം 
മാനുഷികാവകാശങ്ങള്നക്കതിരാണട്. 

മത്രം കുടു്രംബനത് മുനനിര്ത്ിയാണട് 
ലല്രംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങള്നക്കതിനര േമൂഹനത് 
ഇളക്കിവിടുന്തട്. ഏതുമതത്ിലായാലു്രം ആശയ 
ങ്ങളനട പുനരുല്പാദനമകന്ദ്ര്രം കുടു്രംബമാണട്. 
േ്തികളണ്ാവുകയ്രം അവര്ക്കാവശ്മായ മൂല് 
മബാധമത്ാനട ഊട്ിവളര്ത്കയ്രം നെയ്യുന് 
കളരിയായി കുടു്രംബനത് നിലനിര്ത്ാന 
എല്ലാമതങ്ങള്രം ശ്ദ്ിക്കുന്നു. നതമരേയ്രം മരഷ്മയ്രം 
ജനീവിത്രം വിരേമായിത്നീരുമമ്പാള് കുഞ്ഞിനന 
ദനത്ടുക്കുന്തു മപാനലയല്ല മത്രം നിര്മദേശിക്കുന് 
കുടു്രംബ്രം. ലല്രംഗികത ഏ്വു്രം വലിയ പാപമായ്രം 
കുടു്രംബത്ിമറെയ്രം വിവാഹത്ിമറെയ്രം 
അകത്ളങ്ങളിലനിന്ട് ലഭിമക്കണ് ഒന്ാണട് 
ലല്രംഗികതനയന്നു്രം മത്രം പറഞ്ഞുറ്പെിക്കുന്നു. ഇവിനട 
കുടു്രംബത്ിനു പുറത്ള്ളനതല്ലാ്രം അവിഹിതമാകുന്നു. 
പുരുഷാധികാരത്ിനറെ യൂണി്ായി കുടു്രംബ്രം 
നിലക്കുമമ്പാള് ഹിതവു്രം അവിഹിതവു്രം സ്തനീകനള 
മാത്ര്രം ബാധിക്കുന് പ്രശ്നമാകുന്നു.

പ്രാെനീനഘട്്രം മുതലുള്ള കുടു്രംബഘടനയനട 
പരിണാമ െരിത്ര്രം വ്ക്തമാക്കിനക്കാണ്ട് ബൂര്ഷ്വാ 
കുടു്രംബഘടനയനട െരിത്രപരമായ ഉള്ളടക്ക്രം 
വിശദനീകരിക്കുന് എ്രംഗലേട് കുടു്രംബഘടനയനട 
അമങ്ങയ്്രം പുരുഷാധിപത്പരമായ േ്വരൂപനത് 
വിമര്ശനവിമധയമാക്കുന്നുണ്ട്. “പിത്രാധി 
പത്പരമായ ബൂര്ഷ്വാ അണുകുടു്രംബത്ില പുരുഷന 
ബൂര്ഷ്വാേിയനടയ്രം സ്തനീ മപ്രാലിമ്റിയ്ിമറെയ്രം 
സ്ാനമാണട് വഹിക്കുന്നതന്നു്രം വര്ഗലവരുധ് 
ത്ിനറെ പ്രാഥമികരൂപ്രം കുടു്രംബത്ിനല നതാഴില 
വിഭജനത്ിലു്രം സ്തനീപുരുഷബന്ധത്ിലു്രം 
ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നുനവന്നു്രം എ്രംഗലേട് വ്ക്ത 
മാക്കുകയണ്ായി. (സുനില.പി. ഇളയിട്രം, 
2014:75). “വിവാഹ്രം, കുടു്രംബ്രം, ലി്രംഗപരമായ 
നതാഴിലവിഭജന്രം, വ്ക്തിേങ്കലപ്രം (Role 
expectation) എന്ിവനയ്കല്ലാ്രം അധികാര്രം 
നിലനിര്ത്ാമനാ, പിടിച്ചു പ്ാമനാ വര്ധി്പെിക്കാമനാ 
മവണ്ി പാട്ിയാര്ക്കി പ്രമയാഗിക്കുന് 
രാഷ്ടനീയത്ിനറെ അ്ര്ധാരകളനണ്ന് കനണ്ത്ല 
റാഡിക്കല നഫമിനിേത്ിനന േമൂഹത്ിനല 
വിഗ്രഹഭഞ്കേിദ്ാ്മാക്കിമാ്ി” എന്തു്രം 
ഇവിനട ഓര്ക്കാ്രം. സ്തനീത്വനത് പ്രെരി്പെിക്കുന്തില 
അതിനറെ വളര്ചയില തടസ്്രം സൃഷ്ിക്കുന്തട് കുടു്രംബ 
ോമൂഹ് ബന്ധങ്ങളായാലു്രം, ആൊരങ്ങളായാലു്രം, 
വസ്തങ്ങളായാലു്രം നിരാകരിക്കണനമന്ാണട് ഈ 
നഫമിനി്റെട് ധാരയനട നിലപാടട്. നിര്ബന്ധിത 
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ഭിന്വര്ഗലല്രംഗികതയമടയ്രം അതിനറെ 
മറവില അരമങ്ങറുന് ബലാലേ്രംഗങ്ങള്ക്കു്രം 
എതിമരയള്ള പ്രതിമഷധമാണട് േ്വവര്ഗസ്തനീരതി 
(നലേട്ബിയനിേ്രം).

വിവാഹ്രം രണ്ടുമപര് പരസ്പര്രം ആദരിചട്, മനേഹിചട്, 
ബഹുമാനിചട് അഭിപ്രായപ്രകടന്രം നടത്ന് 
ജനാധിപത്പരമായ മണ്ഡലമായി മാറണ്രം. 
ഇതിനു കഴിയന്ിനല്ലങ്കില സുഹൃത്ക്കനളമ്പൊനല 
മവര്പിരിഞ്ഞട് േ്വതന്തമായി ജനീവിക്കാന 
കഴിയന് ോമൂഹിക അ്രനീക്ഷമുണ്ാകണ്രം. 
പനക്ഷ, ഇവിനട അതുണ്ാകുന്ില്ല. ദാമ്പത്ത്ിനല 
പിരിഞ്ഞു മപാകലിനന വലിയ മവദനകളായ്രം 
പാപമായ്രം ‘നപണ്ിനറെ അഹമ്മതിയായ്രം’ 
‘ആണിനറെ ദു:േ്വാതന്ത്വുനമാനക്കയായി 
വ്ാഖ്ാനിക്കുക യല്ലാനത പുതിനയാരു 
തുറവിനകാണ്ടുവരാന ോധിചിട്ില്ല. മനാവലിനല 
‘ഇഷാന’ എന് കഥാപാത്ര്രം പറയന്നു: കല്ാണ്രം 
പടുകുഴിയാണട്; കുടു്രംബ്രം നരകവു്രം. െിലതട് 
ശവമഞ്്രം, െിലതട് കാരാഗൃഹ്രം െിലമ്പൊള്, 
െിലതട് പറുദനീേ (ോറാമജാേഫട്, 2013:159) 
മനാവലിനല കുടു്രംബങ്ങള് കാരാഗൃഹങ്ങള് 
ആവുന്നു. “മപാള്രം അനുവു്രം പ്രതിനിധാന്രം നെയ്യുന് 
വിവാഹിതരുനട പ്രണയാനുഭവ്രം കുടു്രംബങ്ങളിമലയ്രം 
ദാമ്പത്ങ്ങളിമലയ്രം കാപട്ങ്ങളനട മറനനീക്കുമമ്പാള്, 
നതമരേയ്രം മരഷ്മയ്രം പ്രതിനിധാന്രം നെയ്യുന് 
സ്തനീകളനട േ്വവര്ഗാനുരാഗ്രം മതങ്ങള് മുതല 
ഭരണകൂട്രംവനരയള്ളവ അനുശാേിക്കുന്ലല്രംഗിക 
നിയമങ്ങളനട മനുഷ്വിരുദ്ത തുറന്നുകാണിക്കുന്നു” 
(ഷാജി മജക്കബട്: 2014). മൂല്ങ്ങനള 
പുനര്നിര്ണയിചാല മാത്രമമ ഇത്ര്രം പ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കാനാവൂ.

േദാൊര്രം, പ്രണയ്രം, സ്തനീപുരുഷലല്രംഗികത, 
സ്തനീപുരുഷ േ്വാതന്ത്്രം തുടങ്ങിയവനയക്കുറിനചാനക്ക 
തുറന് വിൊരങ്ങള് കടന്നുവമരണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
ലല്രംഗികതനയ ഒരു വ്ക്തിയനട േ്വാതന്ത്മായി 
കണക്കാക്കാന ഒരു മതവു്രം അനുവദിക്കുന്ില്ല. 
ഏതു വ്വസ്യ്കകത് ജനീവിചാലു്രം നമ്മുനട 
മനസ്ിനു ശരിനയന്നു മതാന്നുന്തു്രം നമുക്കു 
േമ്ഷ്രം നലകുന്തുമായ ജനീവിത്രം ജനീവിക്കുവാന 
കഴിഞ്ഞിനല്ലങ്കില ആ വ്വസ്യ്ക്കുള്ളില കിടന്ട് നാ്രം 
ജനീര്ണിച്ചു മപാകുകമയയള്ളൂ എന്ട് ഈ മനാവല 
മബാധ്ന്പെടുത്ന്നു. പ്രാമയാഗിക രാഷ്ടനീയ്രം മപാനല 
പ്രാമയാഗിക ോഹിത്വു്രം വളര്ന്നു വരുന് േമയത്ട് 
ആമളാഹരി ആനന്്രം എന് ശനീര്ഷകത്ിന 
കനീഴില പ്രമകാപി്പെിക്കുന് തുറനന്ഴുത് 
നടത്ിയിരിക്കുകയാണട് ോറാമജാേഫട്. മന്ാരു 

മലയാളമനാവലു്രം വിവാഹിതരുനട പ്രണയവു്രം 
േ്വവര്ഗരതിയനട രാഷ്ടനീയവു്രം ഇത്രമമല 
തനീക്ഷ്ണമായി ഇമന്ാളമാവിഷ്ക്കരിചിട്ിനല്ലന്നു്രം, 
മലയാളത്ിനലഴുതന്പെട് ഏ്വു്രം 
ശ്മദ്യമായ ഒരു മതവിമര്ശന പാഠവു്രം 
സ്തനീ േ ്വാ ത ന്ത്മ ര ഖ യ മ ാ യ ി ത് നീ രു ന്നു 
ഈ മനാവനലന്നു്രം മഡാ.ഷാജിമജക്കബട് 
അഭിപ്രായന്പെടുന്നു (2014). രാഷ്ടനീയ 
ബഹുത്വങ്ങളിമലക്കട് ഈ കൃതി േഞ്രിക്കുന്നു.

ഒരാള് േ്വവര്ഗപ്രണയി ആകുന്തിനു പിന്ില 
ജനിതകപരമമാ മനശ്ാസ്തപരമമാ ആയ 
കാരണങ്ങള് ഉണ്ാകാ്രം. എന്ാല താനനാരു 
േ്വവര്ഗസ്തനീരതയാണട് എന്ട് പ്രഖ്ാപിക്കുന്തില 
ശക്തമായ രാഷ്ടനീയ്രം ഉണ്ട്. കടുത് യാഥാസ്ിതികത 
മുഴച്ചുനിലക്കുന് േമൂഹത്ിനല പരമ്പരാഗത 
കുടു്രംബേങ്കല്പെനത് ബഹിഷ്ക്കരിക്കുകയ്രം 
വ്വസ്ിതിനയ മൊദ്്രം നെയ്യുകയമാണട് 
ഈ മനാവലിനല േ്വവര്ഗസ്തനീരതകള്. 
പ്രതയുലപാദനത്ിനു മാത്രമാണട് ലല്രംഗികത 
എന് പ്രാകൃതെി്നയ ഇവര് നിമഷധിക്കുന്നു. 
അപരന നിര്മ്മിച പാതയില അനിഷ്മത്ാനട 
േഞ്രിക്കുമമ്പാഴല്ല, നമ്മള് നടമക്കണ് വഴി േ്വയ്രം 
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള അവകാശവു്രം േ്വാതന്ത്മബാധവു്രം 
മനടിനയടുക്കുമമ്പാഴാണട് മനുഷ്ാവകാശനമന് 
പദത്ിനട് അര്ത്മുണ്ാകുന്തട്. മതവു്രം 
രാഷ്ടവു്രം കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടു നിര്ത്ിയിരിക്കുന് 
േമൂഹത്ില പൂര്ണ്മായ്രം േ്വവര്ഗസ്തനീരതികളായി 
ജനീവിച്ചുനകാണ്ടുതനന് മരഷ്മയ്രം നതമരേയ്രം ആ 
അവകാശ്രം സ്ാപിനചടുക്കാന ശ്മിക്കുന്നു.

പുരുഷാധിപത് വ്വസ്ിതിമയാടു്രം 
സ്ാപനങ്ങമളാടുമുള്ള വിമര്ശനവു്രം വിമയാജിപ്പു്രം 
പുരുഷനിര്മ്മിത പാഠങ്ങളനട പുനര്വായനയ്രം 
സ്തനീേ്വത്വത്ിനറെയ്രം കര്തൃത്വത്ിനറെയ്രം 
പുനര്നിര്മിതിയായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതില.
സ്തനീത്വത്ിനറെ ലി്രംഗപദവിനയ്കാ്പെ്രം ശരനീരത്ിനറെ 
ലല്രംഗികപദവിയ്രം പ്രശ്നവലക്കരിക്കന്പെടുന്നു 
ഈ മനാവലില. േ്വവര്ഗരതിപാപമനല്ലന് ഉറച 
നിലപാടിലാണട് ആമളാഹരി ആനന്്രം ഊന്നുന്തട്. 
രാഷ്ടവു്രം മതവു്രം ഒമര േ്വരത്ില സ്തനീയ്ക്കുമമല 
നടത്ന് കമയ്യ്ങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന് ഈ മനാവല 
നമ്മുനട കുടു്രംബ-ദാമ്പത്-ലല്രംഗികബന്ധങ്ങളിനല 
കാപട്ങ്ങനള മറനനീക്കിക്കാണിക്കുന്നു. 
മലാകത്ിനല എല്ലാത്ര്രം സ്തനീകള്രം ഇവിനട 
പരാമര്ശവിമധയമാകുന്നു. ഭിന്വര്ഗലല്രംഗികതയ്രം 
േ്വവര്ഗരതിയ്രം തമ്മിലുള്ള േ്രംഘര്ഷങ്ങളല്ല, 
ലല്രംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങള് േമൂഹത്ില ജനീവിക്കാന 
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നടത്ന് അവകാശ േമരങ്ങളാണട് ആമളാഹരി 
ആനന്ത്ില പ്രമമയവലക്കരിക്കന്പെടുന്തട്. ആ 
നിലയില ഇതട് അധികാര ഘടനനയ്കതിനരയള്ള 
േമരപ്രഖ്ാപനമാണട്. 
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മൊദ്ങ്ങള്'-മറുപടി, േ്രംഘടിത, മാര്ചട് 9, വാല്്രം 7, 
ലക്ക്രം 3.

2. ജയശ്നീ എ.നക, 2005, 'നപനണ്ഴുത്ിനറെയ്രം 
ആനന്ത്ിനറെയ്രം പുനര്നിര്ണയ്രം', മാധ്മ്രം 
ആഴട്ചപതി്പെട്, ജനുവരി, പുസ്തക്രം 8, ലക്ക്രം 36.
3. ജനീവന മജാബട് മതാമേട്, 2011, 'നകാല്ലുന് ആണു്രം 
തിന്നുന് നപണ്്രം' മാതൃഭൂമി ആഴട്ച്പെതി്പെട്, ജൂണ് 12-
18.
4. ജനീവന മജാബട് മതാമേട്, 2013,'പുരുഷനാര് 
ബലാത്്രംഗ്രം നെയ്യുന്തട് എന്തുനകാണ്ട്?', മാതൃഭൂമി 
ആഴട്ച്പെതി്പെട്, ജനുവരി 13-19
5. പള്ളത്ട്. നജ. നജ, 2012-13, 'േ്വലി്രംഗരമികമളാടട് 
മതത്ിനന്ാ പ്രശ്ന്രം?', മാതൃഭൂമി ആഴട്ച്പെതി്പെട്, 19 
ഡിേ്രംബര് ജനുവരി 4.
6. മായ എേട്, 2004, 'നലേട്ബിയനിേ്രം െരിത്രവു്രം 
േിദ്ാ്വു്രം' ഭാഷാമപാഷിണി, നേപ്ത്രംബര്, 
പുസ്തക്രം 28, ലക്ക്രം 4.
7. ശാരദക്കുട്ി എേട്, 2014, 'തലകള്ക്കു മെരാനമങ്കില 
മുലകള്ക്കു്രം മെരാ്രം', േ്രംഘടിത, മാര്ചട് 9, വാല്്രം 7, 
ലക്ക്രം 3.
8. ഷാജിമജക്കബട്, 2011, 'നനട്ല്ലുനിവര്ത്ി 
ഉയരുന് മലയാളി സ്തനീയനട ജനീവെരിത്ര്രം', മാധ്മ്രം 
ആഴ്ച്പെതി്പെട്, നേപ്ത്രംബര് 26 
9. സുനില പി. ഇളയിട്രം, 2014, 'േ്വവര്ഗരതി; 
മാര്ക്ിസ്റ്റു േമനീക്ഷ', മദശാഭിമാനി വാരിക, മാര്ചട് 8. 
10. സൂജസൂേനമജാര്ജട്, 2012, ''അവര്' പുരുഷമനാ, 
സ്തനീമയാ?', ഭാഷാമപാഷിണി, നേപ്ത്രംബര്. 

L
anguage



75KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

ആമുഖം
ലജവികമായ ആണ് നപണ് മഭദത്ിനു പുറത്ട് 
ശരനീര്രം ഒരു നിര്മ്മിതിയാണട്. ോമൂഹ്വു്രം 
ോ്രംസ്ാരികവുമായ നിരവധി മാനങ്ങള്ക്കകത്ട് 
വ്ത്സ്ത നിലകളാണട് ശരനീരത്ിനട്. 
അധികാരത്ിനറെ ശരനീരമായി പുരുഷനു്രം ഇതിനറെ 
കനീഴ്ിലയായി സ്തനീ ശരനീരവു്രം േമൂഹത്ില അഡ്രസ്സു 
നെയ്യന്പെട്ടു. ോമൂഹ് ശരനീരത്ിനറെ ഈ നിലകള് 
ടി.പി. രാജനീവനറെ "പാമലരിമാണിക്്രം ഒരു 
പാതിരാനക്കാലപാതകത്ിനറെ കഥ" എന് മനാവല 
മുന നിര്ത്ി അമന്വഷിക്കുന്നു. സ്തനീ വിഷയങ്ങള് 
ലകകാര്്രം നെയ്യുന് മനാവനലന് നിലയ്കട് 
ആഖ്ാനത്ിനല സ്തനീ ശരനീര നിര്മ്മിതികളനട 
രാഷ്ടനീയ്രം പഠിക്കന്പെമടണ്താണട്. ോമൂഹിക 
ജനീവിതത്ില സ്തനീയനട ഇട്രം എക്കാലവു്രം െര്ച 
നെയ്യന്പെട്ിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലു്രം പൂര്ണ്മായ ഒരു 
ശരനീരമായി അവ ഇന്നു്രം അ്രംഗനീകരിക്കന്പെടുന്ില്ല. 
മറിചട് സ്തനീ ശരനീര്രം എങ്ങനന വ്വഹരിക്കന്പെടുന്നു 
എന്തിനറെ കനണ്ത്ല കൂടിയാണട് ഈ പഠന്രം. 

ൈരീര നിര്മ്മിതിയം പോഠവം
1957 കാലഘട്ത്ില വടക്കന മലബാറിനല 
മകാഴിമക്കാടട് പാമലരി മദശത്ട് തനീയ്യ 
േമുദായത്ിലന്പെട് മാണിക്നമന് യവതി 
നകാലനെയ്യന്പെടുന്തു്രം അതുമായി ബന്ധന്പെട് 
അമന്വഷണവുമാണട് മനാവലിനറെ ഇതിവൃത്്രം. 
െരിത്രവു്രം വര്ത്മാനവു്രം ഒരുമപാനല 
െര്ചനെയ്യന്പെടുന് ആഖ്ാനത്ിനറെ മുഖ്പ്രമമയവു്രം 
സ്തനീ ശരനീരത്ിനുമമല അധികാരശക്തികള് 
നടത്ന് നനീതിനിമഷധത്ിനറെ പാഠമാണട്. 
പവിത്രനീകരിക്കന്പെടുന്തു്രം അല്ലാത്തുമായ രണ്ടുതര്രം 
സ്തനീശരനീരങ്ങനള മനാവലില കനണ്ത്ാവുന്താണട്.

ജനാധിപത് മകരളത്ിലു്രം സ്തനീയനട ോമൂഹ് 
മൂല്ങ്ങള് അളക്കന്പെടുന്തട് അവളനട 
വ്ക്തിശരനീരനത് അടിസ്ാനമാക്കിയാണട്. 

രതിെല ബി, ഗമവഷക, മലയാളവിഭാഗ്രം
ശ്നീ ശങ്കാരാൊര് േ്രംസ്കൃത േര്വ്വകലാശാല, കാലടി

ശരനീര്രം : 
ലല്രംഗികത : 
അധികാര്രം

ഭൂപരിഷ്കരണനിയമ്രം നിലവില വന് കാലഘട്മാണട് 
മനാവലിമറെതട്. മുരിക്കു്രംകുന്ത്ട് അഹമ്മദട്ഹാജി 
എന് ഭൂവുടമയനട കുടികിടപ്പുകാരിയായ മനീത്നല 
ൊലില െിരുതയനട ോമൂഹ്ാവസ് ഇതാണട്. 

"ഞാമ്പറഞ്ഞതട് േത്ാ" ഹാജിനക്കാരു മമാഹമുണ്ട് 
െനീരൂടത്നീനന ഒമരേ്രം കാണണനമന്ട് മവലായധന 
പറഞ്ഞു. നമനല്ല്പെറയടാ പഹയാ... െനീരു പിണക്ക്രം 
നടിച്ചു. മവലായധനറെ വാക്കുകള് കൂടുതല 
മനര്വഴിയിലായമ്പൊള് െനീരു പറഞ്ഞു.

അതിനനാന്നു്രം നന് കിട്ടൂല്ല... ഞാനത്രക്കാരിയല്ല. 
നനനട്ക്കറിയാമല്ലാ നിനക്കാരു തനീയ്യനുണ്ട് അതുതനന് 
മതി നിക്കട്.... അല്ല െനീമര്വട്ത്നീ, ഹാജ്ാനര 
പിണക്കുന്തട് മ്മക്കട് ആര്ക്കു്രം നല്ലതല്ല. ങ്ങനള 
വനീടട് തനന് മനാക്കട് ഇതാരുമടതാ..? ഹാജ്ാരു 
തന്തനല്ല. മവലായധന നകഞ്ി. നനീനയ്ാ 
മവലായധാ ഈ പറയമന് ? ഞാന ഹട്ാജ്ാര്ക്കു 
നകടന്നുനകാടുക്കമണാ..? മവലായധന ഒന്നു നഞട്ി. 
തുടര്ന്നുപറയവാന വാക്കുകള് വന്ില്ല. അയാള് 
നിന്നു വിക്കി. അനതന്ാ ഹാജ്ാരുമട്രം മമാഹ്രം. ( 
ടി.പി. രാജനീവന 2008 : 57,58) 

പുരുഷനനാനടാ്പെ്രം തനന് കരുത്് കഥാപാത്രമാണട് 
െിരുത. ഒമതനനറെ ഭാര്, ഹാജിയനട നവ്പൊട്ി, 
അഭിോരിക, എന്ി പല നിലകളില മനാവലില 
അവനര അഭിേ്രംമബാധന നെയ്യന്പെടുന്നുണ്ട്. 
കുടികിട്പെട്, ദാരിദ്്്രം ഇവ ഭയാനകമാകുന്/
നഷ്മാകുന് േന്ര്ഭത്ില െിരുത സ്തനീ 
ലമ്പടനായ ഹാജിക്കിരയാകുന്നു. നിലനില്പെിനറെ 
ഭാഗമായാണട് േ്വ്്രം ശരനീര്രം ഇരയാകലിനു 
വിട്ടുനലകുന്തട്. പിന്നീടട് ഇരയാകലിനറെ മന്ാരു 
മലാകക്മ്രം സൃഷ്ിനചടുക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു. 
നിരവധി പുരുഷനാരുമായള്ള അവരുനട 
ബന്ധ്രം ഇതിനറെ ഭാഗമാണട്. പ്രതിനായകനായ 
ഹാജിയനട ഇത്ര്രം ശനീലങ്ങള് അധികാരത്ിനറെ 
െിഹ്നമായി േമൂഹത്ില നിലനകാണ്ടു. " സ്തനീകനള 
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മവശ്കളാക്കുന്തട് അവനര കിരാതമായ രനീതിയില 
നശി്പെിക്കലാണട് " (മറാേി തമ്പി, 2012 : 68) സ്തനീശരനീര്രം 
േ്വഭാവത്ിനറെയ്രം ധര്മ്മത്ിനറെയ്രം മപരില 
മവശ്യ്രം പതിവ്രതയമായി മാറുകയ്രം പുരുഷശരനീര്രം 
േദാൊരത്ിനറെ വക്താവായി/ലല്രംഗിക അധികാ 
രത്ിനറെ രൂപമായി നിലനകാണ്ടു. അഹമ്മദട് 
ഹാജിയനടയ്രം മറ്റു പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങളമടയ്രം 
ശരനീര നിര്മ്മിതികള് ോമൂഹ്മായ ഈ അധികാര 
ഘടനയ്ക്കുള്ളിലാണട് പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്. എേട്.
നക. പള്ളിപ്പുറ്രം അപ്പുണ്ിനായര് തുടങ്ങിയവര് 
ഇതിനുദാഹരണമാണട്. േമൂഹ്രം അ്രംഗനീകരിക്കാത് 
പുരുഷനിനല ലല്രംഗികത മനാവല 
അദൃശ്വലക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷനറെ ലല്രംഗിക 
താല്പെര്ങ്ങള് േ്രംരക്ഷിക്കന്പെട് െരിത്രമാണട് 
നമ്മുമടതട്. " മലാക െരിത്ര്രം പരിമശാധിചാല 
അധികാരവു്രം േ്വാധനീനശക്തിയമുള്ള പുരുഷനാരി 
ലധികവു്രം ബഹുഭാര്ത്വത്ിനറെ പ്രതാപ്രം 
കൂടി അനുഭവിചിരുന്തായി കാണാ്രം. ഹിന്ദു 
രാജാക്കനാരു്രം െക്വര്ത്ിമാരു്രം അ്ഃപുരങ്ങളില 
രാജ്ിമാരുനടയ്രം നവ്പൊട്ിമാരുമടയ്രം എണ്ത്ില 
മികവു പുലര്ത്ിയവരാണട്." (ഖദനീജ മു്രംതാേട്. 2012 
:11) പാതിവ്രത്്രം നപണ്ിനുമാത്ര്രം അവകാശന്പെട് 
ഒന്ായി ആധുനിക മലാക്രം െര്ച നെയ്യന്പെടുന്തിനറെ 
െിത്രമാണട് ഇത്ര്രം കഥാപാത്ര നിര്മ്മിതിയനട 
പിന്ിനല താല്പെര്വു്രം. കാമഭ്രാ്നായ 
അഹമ്മദട് ഹാജിയില ആദര്ശവലക്കരിക്കന്പെട് 
പിതാവിനറെ മുഖ്രം കനണ്ത്ന്തു്രം െിരുതയനട 
മാതൃത്വ്രം മൂടിനവയ്കന്പെടുന്തു്രം നിലവിനല ആണ് 
മബാദ്്ങ്ങളനട ഉറ്പെിനചടുക്കലുകളാണട്. "സ്തനീകനള 
മതടി എേട്.നക. അമങ്ങാട്ടു മപാവുകയായിരുന്ില്ല. 
എേട്.നക. നയ മതടി അവര് അമങ്ങാട്ടു 
നെല്ലുകയായിരുന്നു." (ടി.പി. രാജനീവന, 2008:199) 
ഈ അധികാരത്ിനറെ മന്ാരു തലമാണട് ഈ 
ഭാഗവു്രം സൂെി്പെിക്കുന്തട്. 

പുരുഷേ്രംരക്ഷണ്രം, അനുേരണ്രം, ധര്മ്മ്രം ഇവയനട 
ഭാഗമാകുന് സ്തനീകളാണട് ഉത്മസ്തനീ േങ്കല്പങ്ങളിമലക്കട് 
എത്ന്പെട്തട്. ഇത്ര്രം സ്തനീ ശരനീരങ്ങനള ഉത്മ 
സ്തനീകളായി മനാവലു്രം ആവിഷ്കരിച്ചു. മാതൃത്വ്രം, 
ക്ഷമ, ത്ാഗ്രം, േഹന്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ 
അവസ്ാവിമശഷങ്ങള്ക്കുള്ളിലാണട് സ്തനീക്കുമമലുള്ള 
അധികാരത്ിനറെ രാഷ്ടനീയ്രം ഉള്ളടക്ക്രം നെയ്യന്പെട്തട്. 
ഉത്മസ്തനീ േങ്കല്പത്ില െിരുതനയത്ന്പെടാനത 
മപായതു്രം ഇപ്രകാരമാണട്. വനജ, ലക്ഷ്മി 
അ്ര്ജ്ജന്രം തുടങ്ങിയ േവര്ണ്ജനീവിത 
പരിേരങ്ങളിലാണട് ഉത്മസ്തനീ ശരനീരങ്ങനള മനാവല 
കനണ്ത്ന്തട്. 

"ഒന്നുമറിയാനത പശ്ിമ വിഹാറിനല ആ മൂന്നുമുറി 
ഫട്ളാ്ിനുള്ളില ഏകാദശി മനാറ്റു്രം ഗുരുവായൂര്പെനന 
പ്രാര്ത്ിച്ചു്രം കുട്ികളനട മാര്ക്കു കുറയന്തില 
േങ്കടന്പെട്ടു്രം കഴിയകയാണവള്" (ടി.പി. രാജനീവന, 
2008:166).

"അമ്മ ഒന്നു്രം പറയില്ല അയാള് പറഞ്ഞു. എനിക്കു 
നാലഞ്വയസ്ാകുന്വനര അമ്മ പലതു്രം പറയ 
മായിരുന്നു. പുരാണങ്ങളിനല കഥകള്, നനീതിോര്രം 
അങ്ങനന പലതു്രം" (ടി.പി. രാജനീവന, 2008:101)

വനജ, ലക്ഷ്മി അ്ര്ജ്ജന്രം എന്ിവരുനട 
ജനീവിതാവസ്യാണിതട്. ഇവര് ഉത്മസ്തനീകളായതട് 
ോമൂഹിക നിയമങ്ങള് അനുവദിച 
ജനീവിതാവസ്യ്ക്കുള്ളിലാണട്. മകന, മകള്, 
ഭര്ത്ാവട്, എന്ിവരുനട ജനീവിത പരിപാലനവു്രം 
ജനീവിതേ്രംരക്ഷണവുമായി മാറുമമ്പാഴാണട് സ്തനീ 
ശരനീര്രം മഹത്വവതട്കരിക്കന്പെടുന്തട്. അതിനു 
മുകളില യാനതാരു അവകാശവു്രം അവര്ക്കട് 
അനുവദിചിരുന്ില്ല."ഗാര്ഹികവതട്കരിക്കന്പെട് 
സ്തനീനയ േ്രംബന്ധിചിടമത്ാള്രം അവളനട 
ലവയക്തികവു്രം ോമൂഹികവുമായ ഇടനപടലുകള് 
പുരുഷാധികാരത്ാല നിശ്ിതവു്രം നിയതവു്രം 
നിയന്തണവിമധയവുമാണട്. കുലനീനമായ നപരുമാ് 
േ്രംഹിതകള്രം ശാരനീരിക െലനങ്ങള്രം അവളില 
േ്വാഭാവികനമന്വണ്്രം ഉള്മെര്ക്കന്പെട്ടു." 
(ഉഷാകുമാരി ജി.2013:30) നിലവിനല 
അധികാര താല്പെര്ങ്ങള് പ്രമയാഗത്ില 
വരുമമ്പാള് ഉത്മകുടു്രംബിനികളായി സ്തനീശരനീര്രം 
മാറു്രം. അല്ലാത്പക്ഷ്രം അവള് എങ്ങനന 
വ്ാഖ്ാനിക്കന്പെടുന്നു എന്തട് െി്ിക്കന്പെമടണ് 
ഒന്ാണട്. മറ്റുോമൂഹിക ബന്ധങ്ങളില നിന്ട് മാറി 
കുടു്രംബ ബന്ധങ്ങളിമലക്കട് ഒതുങ്ങുമമ്പാഴാണട് സ്തനീയനട 
ോമൂഹിക നിലകൂടുതല പവിത്രനീകരിക്കന്പെടുന്തട്.

പവിത്രമാക്കലിനറെ ഈ ഘട്്രം േ്വഭാവരൂപനീകരണ്രം 
മുതല ആര്രംഭിക്കുന്നു. കുടു്രംബത്ിനുള്ളില നിന്ട് 
ആര്രംഭിക്കുന് െിട്യായ പരിശനീലനങ്ങളിലാണട് 
നപണ്ായിത്നീരല േ്രംഭിവിക്കുന്തട്. മനാവലില 
മാണിക്ത്ിനട് അമ്മ മാതു നലകുന് ഉപമദശങ്ങള് 
സൂെി്പെിക്കുന്തു്രം ഇതാണട്. "മലര്ന്നു കിടക്കരുതട്, 
കാലക്ിമയാ, കാലില കാലട് കയ്ിവമചാ 
ഇരിക്കരുതട്. ഉറനക്ക െിരിക്കരുതട്. അറിയാത് 
ആളകള് ഉമ്മറത്ള്ളമ്പൊള് വാതില്പെടിക്കപ്പുറ്രം 
മപാകരുതട് "(78). ഇപ്രകാര്രം കുടു്രംബ്രം മുതല 
നപാതുസ്ലങ്ങള് വനര അതിരുകള് നിര്മ്മിചാണട് 
സ്തനീശരനീര്രം നിര്മ്മിക്കന്പെടുന്തട്. അധികാരത്ിനറെ 
ഈ ഘടനയ്കട് പുറത്ട് സ്തനീശരനീര്രം പല 
നിലകളിലചൂഷണത്ിനട് വിമധയരാമകണ്ിവരു്രം 

L
anguage



77KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

േ്വഭാവ രൂപികരണ്രം വഴി സ്തനീയനട ഈ 
രണ്ാ്രംനില പൗരത്വനത് ഉറ്പെിനചടുക്കുകയ്രം 
നെയ്യുന്നു. " സ്തനീ സ്തനീയായി ജനിക്കുകയല്ല സ്തനീയായി 
പരിണമിക്കുകയാനണന്" േിമമാണ് ദി ബുവ്വയനട 
നിരനീക്ഷണ്രം (ജാനേി ജയി്രംേട് 2000:15) 
ഇവിനട മെര്ത് വായിക്കാവുന്താണട്. ബൗദ്ിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില നിനന്ാഴിവാക്കി െി്ിക്കാന, 
രഹേ്്രം സൂക്ഷിക്കാന കഴിയാത് പരദൂഷണവു്രം 
അസൂയയ്രം നിറഞ്ഞ ൊപല്ങ്ങളനട ഉടമകളായ്രം 
സ്തനീകള് മാറുന്നുണ്ട്. സുഹറ, കുട്്ാത തുടങ്ങിയവരുനട 
ോമൂഹ്മായ നപരുമാ്ങ്ങള് സൂെി്പെിക്കുന്തു്രം 
ഇതാണട്.

"അവളങ്ങനനയാണട് എ്ാ എ്പൊ പറമയണ്നത 
ന്റിയില്ല. ഈയിനട അതട് കുറചധികമാ... 
പിനന് നപണ്മല്ല രഹേ്ങ്ങള് സൂക്ഷിക്കാന 
കഴിയണനമന്ില്ല. നമ്മള് പറയന്തുമകട്ാല 
പിനന് വരുന്വമരാനടാനക്ക അതു പറയ്രം" 
(291). സ്തനീ ലവകാരികതയനട മലാകത്ട് 
ജനീവിക്കുന് െി്ാമശഷിയില്ലാത് ഒന്ായി 
േമൂഹത്ില നിലനകാണ്ടു. അടിസ്ാനപരമായി 
ആദര്ശവലക്കരിക്കന്പെട്ട് എല്ലാവിധ ോ്രംസ്ാരിക 
മൂലധനത്ിനറെയ്രം മകന്ദ്രമായി പുരുഷനന 
പ്രതിഷ്ിച്ചുവയ്കലാണട് ഇതിനറെനയല്ലാ്രം പിന്ില 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട്.

േൗന്ര്ത്ിനറെ മൂര്ത്രൂപങ്ങളായ്രംമറ്റുള്ളവരില 
ആകര്ഷണ്രം ജനി്പെിക്കുന് ഒന്ായ്രം സ്തനീശരനീര്രം 
മനാവലില മാറുന്നു. ശാരനീരിക പ്രമത്കതകള് 
ജനീവശാസ്തപരമാണട്. അവിനട േൗന്ര്ത്ിനറെ 
പ്രതനീകമായി സ്തനീശരനീര്രം മാറുന്തിനറെ യക്തി 
അവളനട അബലത്വനത് ഉറ്പെിനചടുക്കലാണട്. 
പ്രകൃതിയിനല മകവലങ്ങളായ പൂവട്, പൂമ്പാ് തുടങ്ങിയ 
മലാലമായ വസ്തുക്കളിലാണട് സ്തനീശരനീരത്ിനറെ 
േൗന്ര്്രം കനണ്ത്ന്തട്. 

"വിഷുവിനട് നകാന് പൂത്തുമപാനലമയാ, ഇള്രം 
നവ്ിലമപാനല മനര്ത് നാഭി കണ്ാല ആര്ക്കു്രം 
ഒന്നുതടവാമനാ നുള്ളാമനാ മതാന്നു്രം. കവിളില 
ഒരു കാക്കപ്പുള്ളി ഉണ്ായിരുന്നു എന്ാണട് ഓര്മ്മ 
ഓമരാ കാലത്്രം ഓമരാമണമാണട്. മമടത്ില 
വാകയനട, ഇടവത്ില െന്നത്ിനറെ, മിഥുനത്ില 
പുതുമണ്ിനറെ, കര്ക്കിടകത്ില നതങ്ങിന 
പൂക്കുലയനട, െിങ്ങത്ില നെമ്പകത്ിനറെ, 
കന്ിയില മഞ്ഞളിനറെ, തുലാത്ില പുനന്ല്ലിനറെ, 
മകരത്ില കര്പ്പൂരത്ിനറെ അങ്ങനന ഒരുത്ി 
യായിരുന്നു ആ അപ്സരസ്സു്രം" (256)

"നല്ല അടമക്കാ്രം ഒതുമക്കാ്രം ഉള്ള നപണ്ാ ഓളട്. 

ആരു കണ്ാലു്രം നല്ല മെലട്. ഒത് തടനീ്രം വമണ്ാ്രം, 
പാകത്ിനുയമരാ്രം, നല്ല നനമറാ്രം, ആരു കണ്ാലു്രം 
ഒന്നു മനാക്കിമ്പൊ്രം." (72)

നിറ്രം, വണ്്രം, ഗന്ധ്രം എന്ിവയില 
നിര്ണ്യിക്കന്പെമടണ് ഒന്ല്ല സ്തനീശരനീര്രം. 
ആേ്വദിക്കന്പെമടണ്തു്രം ആകര്ഷിക്കന്പെമടണ്തുമല്ല. 
മറിചട് പുരുഷ ശരനീരമത്ാനടാ്പെ്രംതനന് ോമൂഹിക 
ോ്രംസ്ാരിക മൂലധനങ്ങള് ഉതട്പാദി്പെിക്കന്പെമടണ് 
ഒരു ശരനീരമായി സ്തനീശരനീര്രം മാറണ്രം. മറ്റുള്ളവനയല്ലാ്രം 
മകവല്രം ലല്രംഗികമായ വര്ണ്നകളാണട്. "സ്തനീ 
േ്വത്വനത് അതിനറെ എല്ലാവിധ േവിമശഷത 
കമളാടു്രംകൂടി അ്രംഗനീകരിക്കാന േമൂഹ്രം ഇന്നു്രം 
തയ്യാറായിട്ില്ല. അവള് ആേ്വദിക്കന്പെടുകമയാ 
ഉപമയാഗിക്കന്പെടുകമയാ നെയ്യുന് െരക്കട് 
മാത്രമാണട്." (ഷണ്മുഖന പുലാന്പെ്, 2012:75). 
സ്തനീശരനീരത്ിമലക്കട് പുരുഷന നടത്ന് അധികാര 
േമര്ത്നമാണട് ഇത്ര്രം വര്ണ്നകള്. പുരുഷശരനീര 
വര്ണ്നകള് പരിമശാധിചാല ഇവ കൂടുതല 
മനസ്ിലാക്കാ്രം. കളരി, മ്ട് ആമയാധനകലകള് 
ഇവയിലൂനട പരുവന്പെടുത്ിയവയാണട് 
മനാവലിനല പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങളനട ശരനീരങ്ങള്. 
കായിക ശക്തിയിലൂനട പുരുഷനന കൂടുതല 
ബലവാനാക്കുകയാണട്  ഇത്ര്രം വര്ണ്നകളിലൂനട 
നെയ്യുന്തട്. ആഖ്ാനത്ിനല ഒട്ടുമിക്ക പുരുഷ 
കഥാപാത്രങ്ങള്രം ഈനയാരു മാതൃകയില 
രൂപന്പെട്ടുവന്വരാണട്.

സ്വെോര്യ കപോതുസ്ല നിര്മ്മിതി
ശരനീര മകന്ദ്രമായ അധികാരത്ിനറെ മന്ാരുതല്രം 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തട് സ്ലകാല നിര്മ്മിതിയിലാണട്. 
കുട്രംബനമന് േ്വകാര്തയിലാണട് ആധുനികതയിലു്രം 
സ്തനീയനട മലാക്രം/ശരനീര്രം നിലനകാള്ളുന്തട്. 
അവിനട പിതാവട്, മകന, ഭര്ത്ാവട് തുടങ്ങിയവരുനട 
അധികാരേ്രംരക്ഷണത്ിലാണട് സ്തനീകള് 
കഴിയന്തട്. ോമൂഹ്മായ ഈ അതിരുകള് മഭദിചട് 
ോമൂഹ്ജനീവിതത്ില പുതിനയാരുമലാകക്മ്രം 
കനണ്ത്വാന ശ്മിക്കുന് ആധുനിക കാല 
ഘട്ത്ിനറെ സ്തനീ പ്രതിനിദാനങ്ങള്രം മനാവലിലുണ്ട്. 
മാണിക്്രം മകേമന്വഷണവുമായി ബന്ധന്പെട് 
േരയൂ ശര്മ്മയ്കട് പുരുഷാധികാര വ്വസ്കമളാടുള്ള 
കലഹമായിരുന്നു ജനീവിത്രം.

"ഗ്രാമനീണ വായനശാല ആദ്്രം പുറത്ിറങ്ങിയതട് 
േരയവാണട്. ഞാന പലമ്പൊഴു്രം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനന നെയ്യരുനതന്ട് ആളകള്ക്കട് കൗതുകവു്രം 
തമാശയ്രം വര്ദ്ിക്കു്രം. അവിടത്കാരിയല്ലാത് 
ഒരുത്ി നപനട്ന്ങ്ങനന ഇറങ്ങിനചന്ാല 
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പിനന് പറയന്തു്രം നെയ്യുന്തു്രം ആമവശത്ിനറെ 
പുറത്ായിരിക്കു്രം. പമക്ഷ എനറെ നിലപാടുകമളാടട് 
അവള് എമ്പൊഴു്രം വിമയാജിച്ചു." (165166) സ്ലകാല 
നിര്മ്മിതികള് പുരുഷനറെ യാഥാര്ത്്വുമായി 
ബന്ധന്പെട്ാണട് നിലനിലക്കുന്തട്. പരിെിത്രം/
അപരിെിത്രം, രാത്രി/പകല ഇവ പ്രശ്നമാകുന്തട് 
സ്തനീശരനീരങ്ങള്ക്കാണട്. പുരുഷനറെ േ്രംരക്ഷണ്രം 
എല്ലാ േമയത്്രം അവള്ക്കാവശ്മാണട്. 
അല്ലാത്പക്ഷ്രം മന്ാരു അധികാര രൂപത്ിനട് 
കനീഴട്ന്പെമടണ്ിവരു്രം. ബലാലേ്രംഗ്രം മുതലുള്ള 
എല്ലാ പനീഢനങ്ങള്രം ഇതിലന്പെടു്രം. സ്തനീയനട 
മമലുള്ള ൊരിത്ര േ്രംരക്ഷണമാണിതിലൂനട 
എല്ലാ്രം നിര്മ്മിക്കന്പെടുന്തട്. "പരമാധികാരമുള്ള 
പുരുഷമമലമക്കായ്മ കനീഴടക്കിയ ഭൂപ്രമദശമായിട്ാണട് 
സ്തനീയനട ശരനീര്രം േങ്കല്പെിക്കന്പെട്ിരിക്കുന്തട്. 
േ്രംരക്ഷണ്രം നലകുന് അധിപനായ യജമാനന 
ഇല്ലാനത വരുമമ്പാള് ഈ പ്രമദശ്രം മ്ട് 
അധികാരമമാഹികള്ക്കട് കനീഴടക്കാനുള്ള ഒരു േ്വതന്ത 
പ്രമദശമാകുന്നു. ഈ അധിനിമവശ മമാഹത്ിനറെ 
ആക്മണ േ്വഭാവമാണട് ബലാലേ്രംഗ്രം" (പി.പി. 
േത്ന, 2000:25) മാണിക്്രം, കുലസു തുടങ്ങിയ 
കഥാപാത്രങ്ങളനട ജനീവിത വ്വഹാര്രം ഈ 
പാഠമാണട് നലകുന്തട്. നതാഴില സ്ലങ്ങള്, 
രാഷ്ടനീയ്രം, മതസ്ാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയ ോമൂഹ്മായ 
എല്ലാ നപാതുമണ്ഡലങ്ങള്രം സ്തനീകള്ക്കിന്നു്രം 
അന്മാകുന്തട് പുരുഷാധികാരത്ിനറെ ഈ 
രാഷ്ടനീയത്ിനുള്ളിലാണട്.

ആണധിെോരവം സോമൂഹിെ നിലയം
െരിത്ര്രം രൂപന്പെടുത്ിയ ആണധികാരത്ിനറെ 
മനര്ക്കാഴ്ചകളാണട് മനാവലിനല പുരുഷകഥാ 
പാത്രങ്ങള്. ോമൂഹിക-ോ്രംസ്ാരിക ോമ്പത്ി 
കാധികാരത്ിനറെ അധിപനാണിവിനട പുരുഷന. 
അഹമ്മദട് ഹാജിനയന് പ്രതിനായകനിലൂനട 
ആണധികാരത്ിനറെ അധനീശത്വ്രം കനണ്ത്ാ്രം. 
ഹാജിനയ മനാവലില അടയാളന്പെടുത്ന്തട്.

"ഭാര്മാരുനട നെറു്പെ്രം അനുേരിചാണട് അഹമ്മദട് 
ഹാജി രാത്രികിട്പെിനറെ ലട്രംലടബിള് 
തയ്യാറാക്കിയിരുന്തട്. തിങ്കള്, ബുധന, നവള്ളി 
മൂന്ാമനത് ഭാര് കുലസുവിനറെ അറയില. നൊവ്വ, 
വ്ാഴ്രം രണ്ാമനത് ഭാര് ഇരുപത്ാറുകാരിയായ 
കദനീശുവിനറെ അറയില. ശനി ഒന്ാമനത് 
ഭാര് മു്പെത്ിനയട്ടുകാരി പാത്മ്മയനട 
അറയില. ഞായറാഴ്ച ആരുമടയ്രം അറയില 
അ്ിയറങ്ങുമായിരുന്ില്ല."(63)

ആനണന്തു്രം ഒ്പെ്രം ഭൂമി, േമ്പത്ട്, തുടങ്ങിയ 
വിഭവങ്ങളിലമമലുള്ള അധികാരവു്രം 
അധനീശത്വവുമാണട് ഹാജിയനട ജനീവിത്രം 
ഇപ്രകാര്രം െിട്ന്പെടുത്ിയതട്. ഒന്ിലധിക്രം 
ഭാര്ാബന്ധവു്രം, മ്ട് പരസ്തനീ ഗമനങ്ങള്രം 
അധികാരത്ിനറെ െിഹ്നമായിട്ാണട് േമൂ 
ഹത്ില വ്വഹരിക്കന്പെടുന്തട്. ോമൂഹിക 
ജനീവിതത്ില പുരുഷനറെ ഇത്ര്രം മമലമക്കായ്മ 
നിലനിലക്കുന്യിടങ്ങളിലാണട് സ്തനീേ്വത്വങ്ങള് 
അവരുനട ജനീവിത്രം കനണ്ത്ന്തട്. 
നിലവിലിരിക്കുന് എല്ലാ ോമൂഹിക ഘടനകളിലു്രം 
വ്ാപിച്ചു നിലക്കുന് സ്ാപനവതട്കരിക്കന്പെട് 
അധികാരത്ിനറെ രൂപമായി പുരുഷന 
അ്രംഗനീകരിക്കന്പെട്ിരിക്കുന്നു. ലല്രംഗികതനയ അടി 
സ്ാനമാക്കിയ വമരണ്താ േങ്കല്പമാണിതട്. ഈ 
അധികാര്രം ലഭിക്കുന്തിനട് ആനണന് ജന്രം മതി. 
ജനാവകാശമായ ഈ അധികാരത്ിനറെ വിപരനീത 
നിലയാണട് നപണ് ജാതി" (മയൂേട് മമരി മജാര്ജ്ജട്, 
2015 : 48)

ഉപസംഹോരം
ഉത്രാധുനിക ഭാവുകത്വ േന്ര്ഭത്ില ആഖ്ാന്രം 
നെയ്യന്പെട് മനാവല പ്രശ്നവലക്കരിക്കന്പെടുന്തട് 
ോമൂഹ് െരിത്ര േന്ര്ഭങ്ങളിനല സ്തനീ 
ജനീവിതമാണട്. ആഖ്ാനത്ിനറെ എല്ലായിടങ്ങളിലു്രം 
മകവല്രം ശരനീര്രംമാത്രമാണട് സ്തനീകള്. പുരുഷന 
അമന്വഷിനചത്ന് അവനില ലല്രംഗികത 
ഉദട്പാദി്പെിക്കുന് വസ്തു. ആൊരത്ിനറെയ്രം 
വിശ്വാേത്ിനറെയ്രം മപരില േമകാലിക 
േന്ര്ഭത്ിലു്രം സ്തനീശരനീര്രം മവട്യാടന്പെടുന്തിനറെ 
പിന്ിനല യക്തിയ്രം ഇതാണട്. േമൂഹത്ിനറെ 
നപാതുമബാധത്ില നിര്മ്മിക്കന്പെടുന് 
സ്തനീഭാവനകളനട ഈ തലങ്ങള് മനാവലിനല സ്തനീ 
കഥാപാത്ര സൃഷ്ികളിലു്രം വായിനചടുക്കുവാന കഴിയ്രം

ഗ്രന്സൂെി
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തൃശ്ശൂര് 2008.
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ആമുഖം
ആധുനികാന്ര ോഹിത് േമനീപനങ്ങള് 
നപാതുനവ അരികുവലക്കരിക്കന്പെട് വിഭാഗങ്ങനള 
മുഖ്ധാരയിനലത്ിക്കാനുളള ശ്മങ്ങളാണട് 
നടത്ന്തട്. 1962-ല മറചലകാഴ്ണ് 
പ്രേിദ്നീകരിച ലേലറെട് സ്ി്രംഗട് (Silent spring) 
എന് ഗ്രന്മാണട് പാശ്ാത്മലാകത്ട് പരിസ്ിതി 
പ്രശ്നങ്ങനളക്കുറിച്ചുളള െര്ചകള്ക്കട് തുടക്കമിട്തട്. 
1970-കളിനല ലേലറെട് വാലി പ്രമക്ഷാഭമത്ാനട 
മകരളത്ിലു്രം പരിസ്ിതിെി്കള്ക്കട് തുടക്ക്രം 
കുറിച്ചു. പരിസ്ിതി പ്രശ്നങ്ങള് േമൂഹത്ില 
െലനങ്ങളണ്ാക്കിയതിനറെ പ്രതിഫലന്രം ോഹിത് 
ത്ിലു്രം േ്രംഭവിച്ചു. തലഫലമായി പരിസ്ിതി 
നിരൂപണ്രം എനന്ാരു േൗന്ര്ശാസ്തശാഖ രൂപന്പെട്ടു. 
േമൂഹവു്രം പ്രകൃതിയ്രം ോഹിത്കൃതിയ്രം തമ്മിലുളള 
ബന്ധനത് പാരസ്ിതികാവമബാധമത്ാടു്രം 
മൂല്ാധിഷ്ിതമായ്രം വിലയിരുത്കയാണട് 
പാരിസ്ിതിക നിരൂപണ്രം നെയ്യുന്തട്. ോഹിത് 
കൃതികനള ഉപമയാഗന്പെടുത്ി പാരിസ്ിതിക 
വിമര്ശനപദ്തിക്കട് തുടക്കമിട്തട് യൂമറാപ്ന 
എഴുത്കാരനായ വില്്രം റൂമക്കര്ട്ാണട്. (Literature 
and Ecology: An Experiment in Eco-Criticism. 1978). 
1996-ല നഷരില മഗ്ാനഫല്ി, ഹാമരാള്ഡട് മഫ്രാ്രം 
എന്ിവര് (editors) മെര്ന്ട് പ്രേിദ്ന്പെടുത്ിയ  ‘The 
Eco-criticism Reader’ എന് ഗ്രന്മാണട് 
പരിസ്ിതി നിരൂപണനത് ലേദ്ാ്ികവു്രം 
േൗന്ര്ാത്മകവുമായ തലത്ിമലക്കട് ഉയര്ത്ിയതട്.

ഉത്രാധുനിക െി്ാപദ്തികള്ക്കുള്ളില 
വളര്ന്നു വികേിച പരിസ്ിതി നിരൂപണത്ിനറെ 

സന്്യ വി, ഗമവഷക, മലയാള വിഭാഗ്രം
ശ്നീ ശങ്കരാൊര് േ്രംസ്കൃത േര്വ്വകലാശാല, കാലടി.

കാര്ഷിക േ്രംസ്ാരത്ിനല 
ലജവികതയ്രം  
പി. കവിതകളിനല 
പരിസ്ിതിയ്രം

ആശയങ്ങനള 'പി'യനട കവിതകളമായി 
മെര്ത് വായിക്കാനുളള ശ്മമാണട് "കാര്ഷിക 
േ്രംസ്ാരത്ിനല ലജവികതയ്രം 'പി' കവിതകളിനല 
പരിസ്ിതിയ്രം" എന് ഈ പ്രബന്ധ്രം 1906-1978 
കാലഘട്ത്ില ജനീവിചിരുന് കാല്പനികനായ 
'പി'യനട കവിതകളില നിന്ട് (തിരനഞ്ഞടുത് 
കവിതകള്) പാരിസ്ിതികാവമബാധത്ിനറെ 
സൂക്ഷ്മപാഠങ്ങള് ഗഹനപരിസ്ിതിവാദത്ിനറെ 
ലേദ്ാ്ികതലങ്ങളില മനാക്കിക്കാണാനാണട് 
ശ്മിചിരിക്കുന്തട്. 

കൃഷി: സംസ്ോരം: ജെവഡബോധത്തികറെ 
നോനോര്ത്ഥങ്ങള്
മലയാളനാടിനട് കാര്ഷികവൃത്ിയമായി ബന്ധന്പെട് 
വലിനയാരു ോ്രംസ്ാരിക െരിത്രമുണ്ട്. മകരള 
ജനതയനട ോമൂഹികജനീവിതമുമന്്ത്ിനറെ 
ഈടു് വഴികളിനലാന്ായിരുന്നു കാര്ഷികവൃത്ി. 
പ്രാെനീനകാലത്ിനറെ അടയാളമാണട് കൃഷി. ആ 
കാലത്ിനറെ ചുറ്റുപാടുകള്രം പരിമതാവസ്കള്രം 
തദനുസൃതമായ ഒരു ജനീവിതാ്രനീക്ഷനത് 
ക്മന്പെടുത്ിയിരുന്നു. മണ്ട്, മനുഷ്ന, കനീടങ്ങള്, 
പ്രാണികള്, തവള, മണ്ിര, കാള, പശു, 
മപാത്ട്, നായ, പക്ഷികള് തുടങ്ങി േേ്-ജന്തു-
വൃക്ഷജാലങ്ങള് എന്ിങ്ങനനനയാരു മശ്ണനീകൃത 
ആവാേത്ിനറെ ലജവസ്പര്ശ്രം അക്കാലത്ിനറെ 
പ്രമത്കതയായിരുന്നു. മകരളനീയപാരമ്പര്ത്ിനറെ 
ഇത്ര്രം കാഴ്ചകനള പാരിസ്ിതികമബാധ്ത്ിനറെ 
പാഠങ്ങളായി 'പി'യനട കവിതകളില കനണ്ടുക്കാ്രം.

മണ്്രം മനുഷ്നു്രം േേ്-ജന്തു-ജാലവു്രം തമ്മിലുണ്ാ 
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യിരിമക്കണ് ലജവപാരസ്പര്നത് കാര്ഷിക 
േ്രംസ്ാരവുമായി മെര്ത്വയ്കാ്രം. കൃഷിനയ 
ആധാരമാക്കിയളള മനുഷ്ജനീവിത്രം പ്രകൃതിമയാടു്രം 
പരിസ്ിതിമയാടു്രം നനീതി പുലര്ത്ിയിരുന്നു. 
വയലു്രം, കൃഷിയ്രം, കര്ഷകനു്രം 'പി' കവിതകളിനല 
േജനീവോന്ിധ്ങ്ങളാണട്. ഞാറു്രം, ഞാറ്റുമവലയ്രം, 
നനലക്കതിരു്രം, കതിര്നകാത്ന് ലപങ്കിളിയ്രം, 
കന്നുകാലിയ്രം അമദേഹത്ിനറെ കവിതകളില 
നിര്ര്രം വന്നുമപാകുന്തായി കാണാ്രം.

"ആടയ്രം നപാനണിമാലയ്രം ൊര്ത്ി നി-
ന്ാടുന്നൂ നനലക്കതിര് കന്കമാര്
നപാന്നു്രം കതിരിനല ശ്നീെക്മരഖയി-
ലന് പൂര്മണ്ശ്വരി നൃത്മാടനീ
പുനന്ല്ലിന പാടത്ിനപ്പുറ്രം മനന്തയില
നപാന്നുഷേന്ധ്കള് കൂടികൂട്ി." 
  (മലനാട്ിനറെ മഹാകവി)

കന്ാകുമാരി മുതല മഗാകര്ണ്്രം വനരയളള മകരള 
ഭൂഖണ്ഡ്രം ഒരു മമനാഹരകാവ്ഗ്രന്മായാണട് കവിക്കട് 
അനുഭവന്പെടുന്തട്. മകരളമദശത്ിനറെ ോ്രംസ്ാരിക 
ലപതൃകത്ിലൂ്്രം നകാളളന് കവിനയ 'മലനാട്ിനറെ 
മഹാകവി'യില കാണാ്രം. നനലക്കതിരിനന 
ആടയ്രം നപാനണിമാലയ്രം ൊര്ത്ി നിന്ാടുന് 
കന്കയായി കവി ഉപമിചിരിക്കുന്നു. അതട് 
അന്പൂര്മണ്ശ്വരിയാനണന്ട് കവി വ്ക്തമാക്കുന്നു. 
'അന്്രം' മനുഷ്ജനീവന നിലനിര്ത്ന്തിനുളള 
അടിസ്ാന ഘടകമാണട്. മനുഷ്നറെ പ്രാഥമിക 
ആവശ്ങ്ങളില പ്രധാന ഘടകമാണട്. മകരള 
മദശത്ിനറെ കാര്ഷിക ോ്രംസ്ാരത്ിനറെ മൂല്ങ്ങള് 
'പി' യനട പല കവിതകളിലു്രം അന്പൂര്മണ്ശ്വരിയായി 
മാറുന്തിനറെ നപാരുളമതാകുന്നു.

"നകായ്ത്തുകാലക്കറവുകഴിയമവ
വിട്, പൂവാലി്പെയ്യായ പാടവു്രം
പൂമാതിന മണിമാലയായട്, മു്നത്-
പ്പൂവണിയിച നനലക്കതിര്ക്ക്യ്രം"

 (പുള്ളുവന്പെണ്നകാടി)

നകായ്ത്തുകാല്രം, പൂവാലി്പെയ്യട്, പാട്രം, മു്ത്ട് നിറഞ്ഞു 
കിടക്കുന് നനലക്കതിര്ക്ക്... ഇവനയല്ലാ്രം 
മകരളത്ിനറെ കാര്ഷിക ജനീവിതാവസ്യനട 
േമ്പലേമൃദ്ിയിമലക്കാണട് വിരല ചൂണ്ടുന്തട്.

നാഗരികജനീവിത്രം മുമന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് നവ 
േ്രംസ്ാരമകായ്മനയ എതിര്ക്കുന് കവി ഗ്രാമനീണ 
ജനീവിതത്ിനറെ നാട്ടുവഴക്കങ്ങനള ഈടു്തായി 
കാണുകയ്രം നെയ്യുന്നു. നാടട്/നഗര്രം, ഗ്രാമ്രം/പട്ണ്രം 
എന് വിപരനീത ദ്വന്്വങ്ങള് ഇവിനട പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 

നനയമടയ്രം നാട്ടുപഴമയമടയ്രം ഈ്ില്ലമായ ഗ്രാമ്രം 
'പി' കവിതകള്ക്കട് ധാരാളമായി വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. 
ഗ്രാമനീണജനീവിതത്ിനറെ അടിസ്ാനഘടകമാണട് 
കൃഷി. 'പി'യനട കവിതകളില ഏറിയപങ്കു്രം 
ഗ്രാമജനീവിതത്ിനറെ നനകനള പ്രതനീക 
വലക്കരിച്ചുനകാണ്ടുളള പ്രമയാഗങ്ങള് ധാരാളമായി 
കനണ്ടുക്കാന കഴിയന്താണട്.

"നിഷ്ക്കാമധര്മ്മ വ്രത ദനീക്ഷയ്വര്
നില്പാണകിടു ചുരത്ി വയലുകള്
നഞട്ിയണര്ന്നുടനമ്മതന വാര്മടി-
ത്ട്ിലക്കിടന്നു മയങ്ങനീ കതിരുകള്"  
(നിളാതടത്ിനല രാത്രി)

"മനാക്കുകിലക്കണ് നിറയന് മട്ിങ്ങു
പാലക്കടല മങ്ക കളിക്കു്രം വയലുകള്"
"ലാലേിക്കുന്നൂ കൃഷനീശ്വരിമേവയാല
ശ്നീലവേ്ാഭ പുലകിയ പത്ന്രം"  
(നിളാതടത്ിനല രാത്രി) 

ഭാരതപ്പുഴയ്രം വില്വാദ്ിയ്രം, ജനമഗഹവു്രം, 
പുളളവ്പൊട്ടു്രം കറവകഴിഞ്ഞ പാടവു്രം, മനീനമാേ 
രാത്രിയനമല്ലാ്രം കൂടിക്കുഴഞ്ഞ ഓര്മ്മകനള 
പങ്കുവയ്ക്കുകയാണട് കവി. പ്രകൃതി ഗ്രാമത്ിനു 
കനിഞ്ഞു നലകിയ നനകളായി കവി ഇവനയല്ലാ്രം 
േമൂഹത്ിനറെ കാഴ്ചവട്ങ്ങളിമലക്കട് മപര്ത്്രം 
മപര്ത്്രം പകര്ന്നുവയ്ക്കുകയാണട്. കൃഷനീശ്വരിയനട 
മേവ നടക്കുന്തട് നാട്ിനപുറത്ാണട്. അതില 
നാടിനനാ്പെ്രം പട്ണങ്ങള്രം ഉല്ലേിക്കുന്നു എന് 
ഓര്മ്മന്പെടുത്ല കവിതയിലുണ്ട്.

കര്ഷകനു്രം കാര്ഷികവൃത്ിയനമല്ലാ്രം പ്രകൃത്ാനു 
കൂലമായ ജനീവിതോഹെര്ങ്ങനള സൃഷ്ിചിരുന്നു 
എന്തുമപാനല പ്രകൃതി മനുഷ്നനുകൂലമായ 
ജനീവിതാ്രനീക്ഷ്രം തിരിനകനലകി. കൃഷിക്കനു 
മയാജ്മായ കാലാവസ് കൃത്മായ കാലഗണ 
നയ്ക്കുള്ളില പ്രകൃതി നലകി. അതുനകാണ്ാണട് 
മകരളനീയപരിേരത്ില ഓണവു്രം, വിഷുവു്രം, 
തിരുവാതിരയ്രം മ്ട് ഉത്വങ്ങള്രം ആമഘാഷങ്ങള്രം 
ശരിയായ േമയത്ട് നടന്നു മപാകുന്തട്. 
കര്ക്കിടകത്ിനറെ പിഴവട് െിങ്ങനത് ബാധിക്കുന്നു. 
െിങ്ങ്രം േമൃദ്ിയനടയ്രം ഐശ്വര്ത്ിനറെയ്രം 
ആമഘാഷത്ിനറെയ്രം കാലമാണട്. നനല്ലു്രം 
മറ്റു ഫലവര്ഗങ്ങള്രം പുല്ലു്രം പൂക്കള്രം വനര 
ഒരുങ്ങിയിരിമക്കണ്തുണ്ട്. "മണ്ില പൂതലിറങ്ങിയാല 
കന്ിനന പൂട്ിനക്കട്ി നിലമുഴുതുനപാടിച്ചു 
വിരിപ്പുവിളയ്കായളള നപാടി വിത. കര്ക്കിടകത്ിനല 
നിറപുത്രിക്കു്രം െിങ്ങത്ില ഓണമുണ്ാനുമായളള 
മമാടന വിത. അമതാനടാ്പെ്രം നതാടിയില മഴക്കുമുമമ്പ 
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കരിയിലയിട്ടുകാചിയ കുഴികളില മത്ന, കുമ്പള്രം, 
നവണ്, വഴുതിന. മകാരിയ തടങ്ങളില പയറട്, 
ഉഴുന്ട്, െനീര. നതാട്രികില കു്രംഭത്ില നട് മെന, 
മെമ്പട് " (േി. രാജമഗാപാലന, 2015:50) പാരമ്പര് 
കാര്ഷികേ്രംസ്കാര്രം പ്രകൃതിയനട ലജവികതലങ്ങനള 
ഉള്നക്കാണ്ടു പുലരുന്വയായിരുന്നു എന്തട് ഇത്ര്രം 
ഉദാഹരണങ്ങളിലനിന്നു്രം വ്ക്തമാണട്. ഓണവു്രം, 
വിഷുവു്രം, തിരുവാതിരയനമല്ലാ്രം ഒരുങ്ങുന്തട് 
കാര്ഷികേ്രംസ്കൃതിയനട മുനന്ാരുക്കങ്ങളിലൂനട 
യായിരുന്നു. വിഷുവിനട് പിന്ാനലനയത്ന് 
പുതുമഴ ഓണനത് വരമവലക്കാനുളള ഒരു 
തയ്യാനറടുപ്പുകൂടിയാണട്. മഴയ്രം, നിലാവു്രം, 
നവയിലു്രം, പൂക്കള്രം, കായട്ഫലങ്ങള്രം എല്ലാ്രം 
ഒരുക്കിവച്ചുനകാണ്ാണട് പ്രകൃതി ഓണനത്യ്രം 
വിഷുവിനനയനമല്ലാ്രം േ്വനീകരിക്കുന്തട്.

"വൃശ്ികക്കാറ്റു, നവള്ളിയാതിര നിലാനവാളി
നപാമന്ാണമലരുകള് മമടത്ില നകാന്പ്പൂക്കള്" 
(നനടുവനീര്്പെട് -1965)

"മണിയറ പൂകിയ നകാന്പ്പൂവിന
കനകക്കുന്ിലക്കളിയാടി"  
(വിഷു്പെക്ഷിയനട പാട്ട് )

വിരിയകതങ്കചമ്പകമലനരാളി
മമടപ്പൂലരികമള-
നവ വര്ഷത്ിന മുല്ലപ്പൂങ്കുല
പ്ലത്ളികയിലത്തൂക്കി,
കണിനവള്ളരിതന സുരഭിേ്വര്ണ്-
ക്കൂടുകള് നപാന്തു്രം കലവറയില
കര്ഷക ജനീവിതേ്രംസ്ാരത്ിന
വിത്്രം ലകമക്കാട്ടു്രം
ചുമന്നു ദൂരാലലദ്വതത്ിന
വിളവുകള് നകാമയ്ത്ാന
വരുവിന ലപതൃക നിമക്ഷപങ്ങള്
ലകമനാട്്രം വരുവാന
ലകതപ്പൂവിന കവിള മുകര്ന്നൂ
പുതുമണ്ിന മൃദുഗന്ധ്രം
കാര്മുകില നനീങ്ങു്രം മലയിലത്ങ്ക
മത്രുരുനളാളിെിന്ി
കാട്ടുവള്ളിക്കുടിലുകള് മതാറു്രം
പൂത്ിരിനവള്ളരി െിന്നീ
നവവര്ഷത്ിന നകാന്പ്പൂങ്കുല
ലകനനീട്്രം തരുവാന
ഐശ്വര്ത്ിന കതിര്മാലകളാല
വയലു്രം മതാപ്പു്രം നപാന്ണിയാന
വിരിയക തങ്കചമ്പക മലനരാളി
മമടപ്പുലരികനള .....   
 (വിഷു്പെക്ഷിയനട പാട്ട് 1970)

ഓണനത് വരമവലക്കാന പാടത്്രം പറമ്പിലു്രം 
കുന്ിന െരുവുകളിലുനമല്ലാ്രം നാനാജാതി പൂക്കള് 
വിരിയന്മപാനല വിഷുവിനന വരമവലക്കാനു്രം 
പ്രകൃതി ഒരുക്കങ്ങള് നടത്ന്നുണ്ട്. പുതുവര്ഷത്ിനറെ 
വരമവലപ്പുകൂടിയാണട് അതട്. തങ്കചമ്പകമലനരാളി 
വിതറി മമടപ്പുലരികള് നവവര്ഷനത് എതിമരലക്കു 
മമ്പാള് േ്വര്ണ്നിറത്ില കണിനവളളരി 
മുതലുളള കായട്ഫലങ്ങള്രം തയ്യാറാവുന്നു. കര്ഷക 
ജനീവിതേ്രംസ്ാരത്ിനറെ നനീക്കിയിരുപ്പുകളാണവ. 
പുതുമണ്ിന ഗന്ധ്രം ലകതപ്പൂക്കളനട നിറവട്, കാര്മുകില 
നനീങ്ങിയ നതളിഞ്ഞ ആകാശ്രം, കാട്ടുവള്ളികളിനല 
നവളളരി, േ്വര്ണ്വര്ണ്ത്ിലുളള കണിനക്കാന് 
ഇവനയല്ലാ്രം വിഷുക്കാലത്ിനറെ ലകനനീട്മായി 
പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്വയാണട്. കാല്രം മാറിയമതാനട 
പ്രകൃതിയിലു്രം മാ്ങ്ങള് അനിവാര്മായിത്നീര്ന്നു. 
നാഗരികേ്രംസ്ാരമക്കായ്മകള്ക്കുള്ളിലു്രം ഓണവു്രം 
വിഷുവു്രം വനന്ത്ന്നുണ്ട്. "ഇനിയ്രം ബാക്കിയളള 
പാടവരമ്പുകളിലു്രം കുന്ിന നെരുവുകളിലു്രം 
മതാടരികുകളിലു്രം ഉര്വ്വര പ്രകൃതിയനട ആത്മഹര്ഷ 
ങ്ങനളന്മപാനല ഇക്കാലവു്രം ഓണപ്പൂക്കള് 
വിരിഞ്ഞു െിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറഞ്ഞുമപായ ഗ്രാമനീണ 
ജനീവിതത്ിനറെ വേ്സ്മൃതികനളയ്രം കാര്ഷിക 
േ്രംസ്കൃതിയനട കതിരുത്വങ്ങനളയ്രം ഗൃഹാതുരമായി 
ഓര്മ്മന്പെടുത്ന്നു ജനീവിത്പൊതയനട ഓരങ്ങളില 
മുറനത്ാനത വിടര്ന്നു വിലസുന് ഓമരാ െിങ്ങപ്പൂവു്രം. 
തുമ്പയ്രം, മുക്കു്ിയ്രം, കാശിത്മ്പയ്രം, കണ്ാ്ളിയ്രം 
അടയാളന്പെടുത്ന്തട് ആ ധന്സ്മൃതികളനട 
നിറന്പൊലിമ" (േി. രാജമഗാപാലന,2015:49).

'പി'യനട കാര്ഷിക േ്രംസ്ാരത്ിലൂന്ിയളള 
പരിസ്ിതിമബാധത്ില ഉര്വരത (Fertility) 
േങ്കല്പെത്ിനറെ അടയാളങ്ങള് കനണ്ടുക്കാ്രം. 
"ഉര്വരത (Fertility) എന് വാക്കിനട് നിഘണ്ടുവില 
നപാതുനവ കല്പെിചിരിക്കുന് അര്ത്്രം ഫലഭൂയിഷ്ത 
അഥവാ േമൃദ്മായ പ്രതയുല്പൊദനശ്മത 
എന്ാണട്. ഫലഭൂയിഷ്തമയാനടാ്പെ്രം തനന് 
േമൃദ്ി, ഐശ്വര്്രം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങള്രം ഈ 
പദവുമായി ബന്ധന്പെട്ിരിക്കുന്നു." (മഡാ. നക.എ്രം. 
ഭരതന, 2015: 14) െിങ്ങത്ിനറെ വരവട് ഓണനമന് 
മദശനീമയാത്വത്ിനറെ ആമഘാഷങ്ങളിമലക്കു്രം 
വിഷു, വര്ഷാര്രംഭത്ിനറെ കണിനയാരുക്കി 
ഒരു കാര്ഷികവര്ഷ്രം മുഴുവന േമൃദ്ിയനട 
നനകളിമലക്കു്രം മകരളജനതനയ എത്ിക്കുകയാണട്. 
കണിനക്കാന്, കതിരട്, കണിനവള്ളരി, കണി 
തുടങ്ങിയ ഉര്വരതാെിഹ്നങ്ങള് 'പി' കവിതകളില 
ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട്.

ഓണ്രം ഒരു നാടിനറെ ഉത്വാമഘാഷമാണട്. 
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ജാതി-മത മഭദമില്ലാത് ഒരു ജനതയനട 
ഏകത്വത്ിനറെ, േ്രംസ്ാരത്ിനറെ അടയാള്രം. 
അവിനട പമക്ഷ, പ്രകൃതിയനട ഒരു മഹനനീയ 
ോന്ിധ്മുണ്ട്. ആമഘാഷത്ിനു മുമ്പു്രം പിമ്പു്രം 
ആമഘാഷമവളയിലുനമല്ലാ്രം അതട് അനിവാര്മായ 
ഒന്ാണട്. പാരസ്പര്ത്ിലധിഷ്ിതമായ 
മനുഷ്നറെ പ്രവര്ത്ികള് പ്രകൃതിയനട അനുകൂല 
പ്രതികരണത്ിനാവശ്മാണട്. നവേ്രംസ്ാരമക്കായ്മ 
ഇത്ര്രം പാരമ്പര്ങ്ങനള ദൂനര നിര്ത്ി. മണ്ിനന 
മറന്നുളള നവനീനകൃഷിരനീതികള് ലാമഭച്ഛനയാനടയള്ള 
മനുഷ്നറെ പ്രവര്ത്ികള് എന്ിവ പ്രകൃതിനയ 
ഇല്ലായ്മ നെയ്തു. കാലത്ിനറെ ഗതി മാറി, ഋതുക്കള് 
മാറി. പ്രകൃതിയനട തിരിചടി മനുഷ്നറെ 
നിലനില്പെിനുതനന് ഭനീഷണിയായി. 2018-
നല നവള്ളന്പൊക്ക്രം തന്ാണ്ിനല 'ഓണ''നമന് 
മദശനീമയാത്വനത് നിശ്ബ്ദമാക്കുകയാണുണ്ായതട്.

കൃഷിക്കാരന : 

"ലപതൃക്രം തിന്, തിന നന്ി
കാണിക്കാത് കിടാങ്ങള് മപാല
േ്വാര്ത് ഭാഗേ്വത് കിട്ാന
കലമ്പുന്നൂ െരാെര്രം."  
(കാലവര്ഷമമ നന്ി)

1966-ലാണട് കവിയിതു കുറിക്കുന്തട്. 'െരാെര'ത്ില 
െരവു്രം അെരവു്രം മനുഷ്ന തനന്യാണട്. ലപതൃക്രം 
അനുഭവിചതിനറെ നന്ികാണിക്കാത് ഒമരനയാരു 
വര്ഗ്രം മനുഷ്നാണട്. േ്വാര്ത്താലപര്ത്ില 
മഭാഗസുഖ്രം വര്ദ്ി്പെിക്കുന്തു്രം അതിനറെ മപരില 
േ്വ്്രം നിലനില്പിനനത്നന് ഹനിക്കുന്തു്രം 
മനുഷ്നാണട്. മനുഷ്നറെ ഇത്ര്രം വിമവകശൂന്മായ 
പ്രവൃത്ികള് പ്രകൃതിനയ നശി്പെിക്കാന 
തുടങ്ങിയമതാനടയാണട് പ്രകൃതിയനട േ്വാഭാവിക 
പ്രതിഭാേങ്ങളില മാ്ങ്ങള് േ്രംഭവിച്ചുതുടങ്ങിയതട്. 
ഇടവ്പൊതിയ്രം തുലാവര്ഷവുനമാനക്ക മനുഷ് 
ജനീവിതത്ിനറെ ആവശ്കതയറിഞ്ഞട് പ്രകൃതി 
ഒരുക്കിയിരുന്നു എങ്കില പിന്നീടനതല്ലാ്രം 
നത്ാന തുടങ്ങി. കൃത്േമയത്ട് മഴ ലഭിക്കാനത 
കൃഷിയിറക്കലു്രം വിളനവടുപ്പു്രം നടക്കാനത വരുന്നു. 
ജലക്ഷാമവു്രം വരള്ചയ്രം നവള്ളന്പൊക്കവു്രം 
ഉണ്ാകുന്നു. ഇനതല്ലാ്രം ജനജനീവിതനത് പല 
പ്രതിേന്ധിയിലന്പെടുത്ന്നു. അതുനകാണ്ാണട് 
കവി.

"ഏഴകള്നക്കാനക്കയ്രം വല്ലി
വാരിമക്കാരിനക്കാടുക്കുവാന
നകാടുക്കുനകന്നതാഴിനക-
നയാന്നു മമാരാത് തായയായട്

ആരു്രം വിളിക്കാനത വന്നു
വനീണ്ടു്രം നനീ കാലവര്ഷമമ!" (കാലവര്ഷമമ നന്ി)

എന്നു പാടിയതട്. മകനീര്്രം തിരുവാതിര 
ഞാറ്റുമവലകളില കുടിക്കാന നവള്ള മില്ലാനത 
ഗതിമുട്ടുന് അവസ്യണ്ാകുന്നു. ഈനയാരവസ് 
മനുഷ്ന േ്വയ്രം സൃഷ്ിനചടുത്താണട്. 
അനുകൂലമായ കാലാവസ്കനള പ്രതികൂലമാക്കുന് 
തരത്ിമലക്കട് മനുഷ്ന പ്രകൃതിനയ ചൂഷണ്രം 
നെയ്യാന തുടങ്ങിയതിനറെ ഫല്രം ഇക്കാലഘട്ത്ില 
ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയതിനറെ ഓര്മ്മന്പെടുത്ലാണട് കവിത. 
പുതുഭരണവു്രം പുത്ന േ്രംസ്ാരവു്രം രൂപന്പെടുത്ിയ 
ജനീവിതരനീതികള്, വ്വോയേ്രംര്രംഭങ്ങള് എന്ിവ 
ആധുനികമലാകനത് പരിഷ്ക്കാരികളായ മനുഷ്നന 
വിമവകശൂന്മായ പ്രവര്ത്നങ്ങളിനലത്ിച്ചു. 
"അധിനിമവശ ശക്തികള് അടിമചല്പെിച ജ്ാന 
ദാേ്്രം പഠി്പെിചതു വ്വോയമാണട് കൃഷിമയക്കാള് 
മു്ിയ ജനീവമനാപാധി എന്തായിരുന്നു" (എ്രം. 
ആര്. രാഘവവാരിയര്, 2017:27). മൂലധന്രം 
നപരു്പെിക്കലിനറെ മാത്ര്രം ലക്ഷ്മബാധത്ിനുളളില 
ആധുനിക മനുഷ്ന കുടുങ്ങിമ്പൊയതിനറെ 
ഇത്ര്രം ജ്ാനമബാധ്ങ്ങളനട ഫലമായി 
ഗ്രാമജനീവിതത്ിലധിഷ്ിതമായ കാര്ഷികേ്രംസ്ാര്രം 
തമസ്രിക്കന്പെട്ടു. പൂര്ണ്മായി മനുഷ്നന 
ലകവിടാത് പ്രകൃതി അവനട് താങ്ങാവുന്തിനറെ 
െിത്ര്രം കവിത പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാല്രം നത്ിനയത്ിയ 
വരള്ചയില ഗ്രാമ്രം കത്മമ്പാള് കാലവര്ഷ്രം 
വനന്ത്ന്നു.

"ഒനരാ് നഞാടിയില വാനിന
മുഖഭാവ്രം പകര്ന്നുമപായട്;
കരയ്രം കാമ്ാടിവന്നു
തഴുകനീ മാമരങ്ങനള!

കണ്മിഴിച്ചൂ ക്ഷണാല മശാക-
മൂര്ചമയറ്റുളള വിത്കള്
അ്ര്ദാഹത്ാല നാവിളക്കി
നപാടിഞാറിന കിടാങ്ങള്രം!
എണ് കണ്ടു മാമലകള്
പണക്കാരായട്്പെറമ്പുകള്
മരുന്നുനവച്ചൂ മുറികള് (മുറിവുകള്)
നകട്നീ, നവമട്്കാടുകള്!
ക്ഷുദോഹങ്ങള് തനീര്ത് വനീണ്ടു്രം
വനീണ്ടു്രം മകാരി വിളമ്പുവാന
നവമ്പു്രം കരമത്ാടുനന്ി
നൊല്ലനീ പാടങ്ങളൂമകള്!"  
(കാലവര്ഷമമ നന്ി)

മരങ്ങള്രം, വിത്്രം, പുല്ലു്രം, പാടവു്രം ഞാറു്രം മലകള്രം, 
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കാടു്രം ആര്ത്ിമയാനട ജലനത് മേവിക്കുന്നു. 
പുഴനിറനഞ്ഞാഴുകി. മശാകമൂര്ചമയറ്റു കിടന്ിരുന് 
വിത്കള് കാലവര്ഷത്ിനറെ വരവുകണ്ട് 
കണ്മിഴിക്കുന്തു്രം ഞാറിന കിടാങ്ങള് അ്ര്ദാ 
ഹത്ാല നാവിളക്കിക്കിടക്കുന്തു്രം ആധുനിക 
മനുഷ്നറെ ലജവമബാധതലത്ില ആഴത്ില 
പതിഞ്ഞുകിടമക്കണ് കാഴ്ചകളാണട്.

െീര്ത്തിമുദ്ര - സോംസ്ോരിെ മുദ്രണത്തികറെ 
െോവ്യസങ്കല്പനം.
ഗ്രാമവിശുദ്ിനയ തമസ്രിച്ചുനകാണ്ട് കടന്നുവരുന് 
നകാമളാണിയല േ്രംസ്ാരത്ിനനതിനരയളള 
പ്രതിമരാധത്ിനറെ ശബ്ദമാണട് 'കനീര്ത്ിമുദ്' 
എന് കവിതനയ ശ്മദ്യമാക്കുന്തട്. ആധുനിക 
വിദ്ാഭ്ാേ്രം (ഇ്രംഗ്നീഷട് വിദ്ാഭ്ാേ്രം) 
മകരളത്ിനറെ തനതുേ്രംസ്ാവു്രം പാരമ്പര്വു്രം 
നഷ്ന്പെടുത്ന്നു എന്നു തിരിചറിയന് കവി ഇത്ര്രം 
തമസ്കരണയക്തികള്നക്കതിനര പ്രതിമരാധത്ിനറെ 
ശബ്ദമുയര്ത്ന്നു.

"പുഷ്മായട് ഗ്രാമ്രം മപാറ്റു്രം വ്രംശവൃത്ിതന ലകകാല
നവട്ടുമനീ വിദ്ാഭ്ാേനമന്ാരു വിദ്ാഭ്ാേ്രം!
ഫുല്ലമായട് വികേിക്കു്രം വാേനകനള നഞക്കി
നക്കാല്ലുമനീ വിദ്ാഭ്ാേനമന്ാരു വിദ്ാഭ്ാേ്രം!" 
(കനീര്ത്ിമുദ്)

ഗ്രാമനത് മപാറ്റുന് കാര്ഷികവ്രംശവൃത്ി 
ഇല്ലായ്മ നെയ്യുന് വിദ്ാഭ്ാേമായി ഇ്രംഗ്നീഷട് 
വിദ്ാഭ്ാേ്രം മാറുന്നു. ഫുല്ലമായി വികേിക്കുന് 
വാേനകനളമ്പൊലു്രം നഞക്കിനക്കാല്ലുന് അ്കനറെ 
പരിമവഷമുണ്ിവിനട ഇ്രംഗ്നീഷട് വിദ്ാഭ്ാേത്ിനട്. 
അതിലുപരി കൃഷി, മാനേികവു്രം ശാരനീരികവുമായ 
ആമരാഗ്നത് പുഷ്ിന്പെടുത്ന് ഒരു അധ്വാനമാണട്. 
മനുഷ്കുലത്ിനറെ മഹാകര്മ്മനത് വിളയിക്കുന് 
വിദ്കനളയാണട് കവി നിമഷധിക്കുന്തട്.

"ശര്മ്മ മാര്ക്ഷനത്- ധര്മ്മ വയൂഹനത്- മഹാസൃഷ്ി
കര്മ്മനത് വിളയിക്കു്രം യന്തനമന മുന്ിലക്കണ്ടൂ.
നനീരവമിരുള്മറ നനീങ്ങമവ പുലരിയില
 
നനീണ്ടുരുനണ്ാരനീലക്കകള്ക്കര്ത്മുനണ്ന്ായ്കണ്ടു
നപാടിച്ചു നവവനീര്്രം, നെമഞ്ാരഞരമ്പുകള്
തുടിച്ചു, മിടിചനതന്ാത്മ വനീര്ത്ിന കടല.
പൂവിടു്രം കരളിനറെ മതനുണ്ടു, നനട്ല്ലിനറെ-
യാവശ്്രം കണികണ്ടു, മവര്്പെിനറെ വില കണ്ടു!
വന പാപത്രുമ്പിന്നു തനീനാക്കിയിടില്ലിനി
തമ്പുരാനരുളിയ ദുര്ല്ലഭമാമനീയന്ത്രം."

ആധുനിക വിദ്ാഭ്ാേ്രം മനുഷ്നട് നൂതനവിദ്കള്രം 

വിജ്ാനേമ്പത്്രം പ്രദാന്രം നെയ്തു. അത്ര്രം 
നനവശങ്ങനള കവി േ്വാഗത്രം നെയ്തിരുന്നു. ഇത്ര്രം 
അറിവുകനള ദുര്വിനിമയാഗ്രം നെയ്യുന്തുവഴി 
േ്രംഭവിക്കുന് വിപത്കനളയാണട് കവി 
മൊദ്്രം നെയ്യുന്തട്. നനീണ് വിദ്ാഭ്ാേ്രം മനടി 
നതാഴിലില്ലാതലയന് മനുഷ്നന കവിതയില 
കാണാ്രം. ഗ്രാമത്ിനറെ നനകനള പലതരത്ില 
നശി്പെിക്കുന് നാഗരിക സൃഷ്ിയായ കമമ്പാളങ്ങളിലു്രം 
മരക്കമ്പനികളിലു്രം വിപണികളിലു്രം നഗരത്ിനറെ 
നതരുമവാരങ്ങളിലു്രം കാര്ഷികേ്രംസ്ാരത്ിനറെ 
ജ്ാനമബാധ്ങ്ങളില നിന്കന്ട് അലയന് 
ആധുനിക മനുഷ്നിമലക്കട് 'വിത്്രം ലകമക്കാട്ടു്രം' 
എന് കാര്ഷികവൃത്ിയനട മഹാേമന്ശ്രം കവി 
എത്ിക്കുന്നു.

"ഉന്തവൃത്ങ്ങള് തന മവഴ്ചയാല നാടിന മാ്രംേ്രം
തിന്നുടല െനീര്ക്കു്രം നപരു്രം കമമ്പാള്പെടികളില,
മൂകകാനനശ്നീതന വാരിനയല്ലുകള് കക്കി-
ക്കാര്ന്നു തിന്ലറുന് മാരക്കമ്പിനികളില,
നകാള്ളയിലനക്കാലന്പെട് മാമരങ്ങള്തനശവ്രം
തള്ളി ദുര്ഗന്ധ്രം നപാന്തു്രം തടിനനീതടങ്ങളില
കൃഷകഗ്രാമങ്ങനളനയാന്ായിക്കശാ്പെിന്നു
നഗരങ്ങളിമലക്കു വലിക്കു്രം വിപണിയില." 
(കനീര്ത്ിമുദ്)

പുതുനാഗരികത ഗ്രാമനത് ഏനതല്ലാ്രം വിധത്ില 
നകാള്ളയടിക്കുന്നുനവന്ട് ഈ വരികളില 
വ്ക്തമാണട്. ആധുനികത യൂമറാ-മകന്ദ്രിത 
ആശയങ്ങനള വലിയമതാതില വളര്ത്ന്തിനാണട് 
പ്രാധാന്്രം നകാടുത്ിരുന്തട്. കചവടലക്ഷ്മത്ാനട 
മകരളത്ിനലത്ിയ യൂമറാപ്ന ശക്തികള് 
ഗുണമത്ക്കാമളനറ മദാഷങ്ങള് വരുത്ിവച്ചു. 
മകരളമദശത്ിനറെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങമളാനടാ്പെ്രം 
പ്രകൃതിയ്രം നകാള്ളയടിക്കന്പെട്ടു. 
സുഗന്ധവ്ജ്നങ്ങളനട ഒടുങ്ങാത് കലവറ 
യായിരുന് വനഭൂമികള് ചുരുങ്ങിവന്നു. 
വ്ാവോയിമകാല്പെന്ങ്ങള് വ്ാപകമായി 
ത്നീര്ന്മതാനട മകരളത്ിനറെ മുഖച്ഛായമാറിമറിഞ്ഞു. 
അന്േ്രംസ്ാരത്ിനടിമന്പെടുന് ആധുനിക 
മനുഷ്േമൂഹനത്,

"അന്നറെയവയവ്രം നകാണ്ടു ഭാഷണ്രം, ശ്വാേ-
മന്നറെ തലനകാണ്ടു െി്; - നയ്വമാന്രം"  
(കനീര്ത്ിമുദ്)

എന്ാണട് കവി പരിഹേിക്കുന്തട്. മകരളമദശത്ിനട് 
പൂര്വ്വികര് നലകിയ േ്വത്ിനന ഇല്ലായ്മ നെയ്യുന് 
പുതുേ്രംസ്ാരനത് നവേ്രംസ്ാരമക്കായ്മനയ വനീണ്ടു്രം 
വനീണ്ടു്രം നിരാകരിക്കുകയാണട് കവി.
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"ഈടാര്ന് കുലനത്ാഴില ! ഇങ്ങതിന തായട് 
മവരിമനല
മകാടാലി നടത്വാന ശനീമവിദ്കള്വന്നൂ. "  
(കനീര്ത്ിമുദ്)

കന്നുപൂട്ാനത. കിളയ്കാനത, മണ്ിനന മറക്കുന്, 
അധ്വാന്രം മറക്കുന് ജനതയനടപരിഷ്കാരജനീവിത്രം 
ഇരുന്നുണ്ടു്രം നടന്ട് വിരുന്നുണ്ടു്രം വനീട്ടുമൊറില്ലാത് 
അവസ്യിലാകുന്നു. അന്്രം മുട്ിക്കുന് 
അവസ് ഫലത്ില വന്നുമെരുന്നു. അതായതട് 
അന്േ്രംസ്കാരയന്ത്പൊവയായിത്നീര്ന് ജനത 
എന്ട് കാവ്മബാധന്രം.

ഉപസംഹോരം
പാരമ്പര്്രം േ്രംസ്ാര്രം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിലൂ 
ന്ിയളള വിശ്വാേത്ിനറെ അടിസ്ാനത്ിമലാ 
മകരളജനതയനട ജനീവിമതാപായവൃത്ി എന് 
നിലയിമലാ 'കാര്ഷിക േ്രംസ്ാരനത്' പൂര്ണ്മായി 
തനറെ കവിതകളിലൂനട ഉറ്പെിനചടുക്കുകയായിരുന്ില്ല 
'പി' നെയ്തതട്. മറിചട്, ഇതിനലല്ലാമുപരി പ്രകൃതിമയാടു 
മെര്ന്നു നിലക്കുന് ഒരു ജനീവിതാ്രനീക്ഷ്രം 
കാര്ഷികവൃത്ിയില േ്രംജാതമായിരുന്നു 
എന്തിമനക്കൂടി ആധാരമാക്കിയളള ഒരു 
പാരസ്ിതികമബാധ്്രം ഉറ്പെിനചടുക്കലായിരുന്നു. 
മണ്്രം, വിത്്രം, തൂമ്പയ്രം, കാളയ്രം, കല്പെയ്രം 
കൂടിമചര്ന്നു നലകുന് ഫലവൃക്ഷങ്ങളനട 
ആധിക്മത്ക്കാളപരി പ്രകൃതിക്കു്രം മനുഷ്നു 
മിടയിലുണ്ാകുന് പാരസ്പര്ത്ിലൂനട ലഭിക്കുന് 
ലജവികപ്രക്ിയയനട പൂരണമാണട് പ്രധാന്രം.

പുതുേ്രംസ്ാരത്ിനറെ ോമങ്കതിക മുമന്്ങ്ങള് 
'കൃഷി'നയ പൂര്ണ്മായ്രം ലകനയ്യാഴിയകയ്രം അഥവാ 
പുതിയതര്രം കൃഷിരനീതികള് ലകനക്കാള്ളുകയ്രം 
നെയ്തതിലൂനട പ്രകൃതിയമായണ്ായിരുന് ലജവ 
േമ്പര്ക്കത്ിനറെ ഇടങ്ങള് നഷ്ന്പെടുകയ്രം 
മൂലധനാധിഷ്ിതമായ ഒരു തലത്ിമലക്കട് 
നപാതുമബാധ്രം മാ്ന്പെടുകയ്രം നെയ്തു. 

കൃഷി പ്രെനീനമകരളത്ിനറെ പാരമ്പര്-
ോ്രംസ്ാരിക മണ്ഡലങ്ങളില അടിയറച്ചുമപായ 
മനുഷ്ജനീവനറെയ്രം ജനീവിതത്ിനറെയ്രം 
തട്കമാണട്. ലജവകൃഷിരനീതികള്രം ആ 
കാലഘട്ത്ിമറെതായിരുന്നു. ആധുനികതയില 
ലജവകൃഷിയനട സ്ാനത്ട് കൃത്രിമ കൃഷിരനീതികള് 
പരനീക്ഷിക്കന്പെട്ടു. ലജവവളങ്ങള് മാറി 
രാേവളങ്ങനളത്കയ്രം, കനീടനാശിനികളനട 
ഉപമയാഗ്രം അമിതമാവുകയ്രം നെയ്തു. കൃഷിരനീതിയില 
വന് മാ്്രം വിഷമയമായ ആഹാരരനീതികള്ക്കുളള 
ോധ്ത വര്ദ്ി്പെിച്ചു. ഇത്ര്രം അപകടങ്ങള് 
തിരിചറിയന് േമകാലനീനജനതയില നിന്ട് 
ലജവകൃഷിരനീതികനള ക്ാരിബാഗുകളിലു്രം 
നടറസ്സുകളിലുനമങ്കിലു്രം എത്ിക്കാന കഴിയന് 
ഒരു പുതുതലമുറ ഉരുവ്രം നകാണ്ിട്ടുണ്ട്. സ്കൂള്-
മകാമളജട് തലങ്ങളിനല ലജവകൃഷിേ്രംര്രംഭങ്ങള് 
ഇത്രത്ില രൂപന്പെട്വയാണട്.
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കററെട് ബുക്ട്, തൃശ്ശൂര്, 2008.
5. രാജമശഖരന. എേട്, പരിസ്ിതിദര്ശന്രം 
മലയാള കവിതയില, മകരളഭാഷാഇന്റെി്യൂട്ട്, 
തിരുവന്പരു്രം, 2014.
6. ലനീലാവതി എ്രം., മലയാള കവിതാ 
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തൃശ്ശൂര്, 2011.
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താമക്കാല വാക്കുകള്: ജ്ാനവ്വഹാര്രം, േ്രംസ്കാര 
പഠന്രം, ഗമവഷണനനീതി.

പ്രബന്ധേ്രംഗ്രഹ്രം: േ്രംസ്കാര പഠനത്ിനല ജ്ാന 
പദ്തികനള കര്ത്തൃത്വ വ്വസ്ിതിയമായി 
ബന്ധന്പെടുത്ി ഗമവഷണത്ില പുലര്ന്നുവരുന് 
നനീതിമബാധങ്ങനള വിശകലനത്ിനു 
വിമധയമാക്കുന് പഠനമാണിതട്. 

ആമുഖം
രണ്ട് ദ്വന്്വങ്ങനള പരിഗണിക്കാനത േ്രംസ്കാര 
പഠനത്ിനറെ ോഹിതനീയമാനങ്ങനള പരിെി്ിക്കുക 
അോദ്്മാണട്. അതിനലാന്ട് നഗരേ്രംസ്കാരവു്രം 
മന്ാന്ട് മഗാത്രേമൂഹമത്ാടട് ൊയ്വവുള്ള ഗ്രാമനീണ 
േ്രംസ്കാരവുമാണട്. ആധുനികതയാണട് നഗര- 
ഗ്രാമദ്വന്്വനത്ക്കുറിചട് നനമ്മ മബാധ്ന്പെടുത്ിയതട്. 
ആധുനികതയ്കട് മുമ്പു്രം പിമ്പുമുള്ള േമൂഹങ്ങനള 
പ്രമത്കിചട് േങ്കനീര്ണ്തകനളാന്നു്രം ഏന്ടുക്കാനത 
പഠിക്കുന് ഒരു േ്വഭാവ്രം ആദ്കാലത്ണ്ായി. 
എന്ാല മഫാമക്ാര് എന് രനീതിയില 
18-ാ്രം നൂ്ാണ്ിനറെ അവോനത്ിലു്രം 19-ാ്രം 
നൂ്ാണ്ിനറെ ആര്രംഭത്ിലു്രം ഉയര്ന്നുവന് 
പഠനപദ്തികള്ക്കട് നരവ്രംശശാസ്തമത്ാടു്രം 
ോമൂഹ്ശാസ്തമത്ാടുമായിരുന്നു ബന്ധ്രം. വസ്തു 
നിഷ്മായി ഒരു കാര്നത് പഠിനചടുക്കുന്നു 
എന്തിനലാതുങ്ങുന്നു ആദ്കാലപഠനങ്ങള്. 
അതുനകാണ്ടുതനന് ഏതു വസ്തുതയനടയ്രം ഉലപത്ി, 

ഡ�ോ. കെന്സി കെ.എ., ഗമവഷണ മാര്ഗദര്ശി, നക.നക.ടി.എ്രം.ഗവ.മകാമളജട്, പുല്ലൂ്ട്.
അേി്റെറെട് നപാഫേര്, മലയാള്രം, നേറെട്.മജാേഫ്ട് മകാമളജട് (ഓമട്ാണമേട് ),  
ഇരിങ്ങാലക്കുട.

േ്രംസ്ാര പഠനത്ിനറെ 
ോഹിതനീയമാനങ്ങള്
ഗമവഷണനനീതി മുനനിര്ത്ിയള്ള 
രനീതിശാസ്തപരിമശാധന

െരിത്ര്രം, ഐതിഹ്്രം, വ്ാപന്രം തുടങ്ങിയ ഏതാനു്രം 
കാര്ങ്ങള് നിര്വ്വെിക്കുക എന് ദൗത്്രം മാത്രമമ ഈ 
പഠനങ്ങള് േ്വനീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ആഖ്ാന്രം, ഉള്ളടക്ക്രം 
എന്ിവനയ മുനനിര്ത്ിയള്ള പ്രഥമ പാഠങ്ങള് 
മാത്രമായി അവ ഒതുങ്ങി ആദ്കാല കഥകള്രം 
െരിത്രങ്ങള്രം രെിക്കുമമ്പാള് അവയില കാലക്മമണ 
വന്നുമെര്ന് കലര്പ്പുകനള നിരാകരിക്കുകയ്രം 
നെയ്തു. പഞ്തന്ത്രം മപാലുള്ളവ മാത്രമായിരുന്നു 
ശുദ്പാഠങ്ങള് എന്ാണട് കരുതിമ്പൊന്ിരുന്തട്. 

മഫാമക്ാര് പഠിതാക്കള് തങ്ങളനട പഠന 
മമഖലകളില െരിത്ര്രം തിരഞ്ഞുനകാണ്ിരുന്നു. 

അതിനറെ വിവരണവു്രം വിശദനീകരണവുമാണട് 
ഗമവഷണനമന്ട് നത്ിദ്രിച്ചു. ഇതിനറെ ഭാഗമായി 
ആ പാഠത്ിനകത്നിന്ട് നവളത്വന/കറുത്വന, 
ജ്ാന്രം/അജ്ാന്രം, മര്ദേകന/മര്ദേിതന 
തുടങ്ങിയ ദ്വന്്വങ്ങള് കണ്ടുപിടിക്കുക എന് മുനകൂര് 
ലക്ഷ്മത്ാനട മഫാമക്ാര് പഠനങ്ങനള മനരിട്ടു. 
വിവരാണാധിഷ്ിതമായ പഠനത്ിലനിന്നു്രം 
വ്ാഖ്ാനാധിഷ്ിതമായ പഠനത്ിമലക്കട് കാലൂന്ി 
യവര് വളനര വിരളമായിത്നീര്ന്നു. ആധുനിക 
പ്രത്യശാസ്തങ്ങള്ക്കകത്ട് മാത്ര്രം നിലനിലക്കുന് 
നലവിമട്ാേിനറെ മിത്കനളയ്രം അനുഷ്ാനങ്ങനളയ്രം 
കുറിച്ചുള്ള പഠനവു്രം മഫ്രായട്ഡിനറെ 
പഠനവുനമല്ലാ്രം വിവരാത്മകതയിലനിന്നു്രം 
വ്ാഖ്ാനാത്മകതയിമലനക്കത്ിനിലക്കുന് 
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പഠനങ്ങള്ക്കുദാഹരണമാണട്. നാമടാടിക്കഥകളില 
നിന്നുമാണട് ഈഡി്പെേട് എന് മിത്ിനന 
മഫ്രായട്ഡട് േ്വനീകരിക്കുന്തട്. വ്ക്ത്ാമബാധത്ില 
നിന്ട് ോമൂഹാമബാധത്ിമലക്കട് ഊന്നുന് 
ആശയേഞ്യ്രം അവതരി്പെിച യങ്രം പാഠങ്ങനള 
വിശകലന്രം നെയ്യുന് രനീതിയനട വക്താവായിരുന്നു. 
പലരനീതിയില മഫാമക്ാറുമായി ബന്ധന്പെട് 
വസ്തുതകനള പഠിക്കുവാനുള്ള ശ്മങ്ങള് 
നടന്ിട്ടുനണ്ങ്കിലു്രം ഗമവഷണനനീതി എന് 
വിഷയ്രം പ്രേക്തമായിത്നീരുന്തട് േമകാലനീന 
െരിത്രപരിമപ്രഷ്ത്ിലാനണന്ട് കാണാന കഴിയ്രം. 

ഗഡവഷണത്തികല നീതിയം രീതിയം
ഗമവഷണ്രം ഒരു പ്രതിമരാധമാര്ഗമായി കണക്കാക്കു 
മമ്പാഴാണട് അതട് നനീതിയനട മാനദണ്ഡത്ില 
മരഖന്പെടുത്ന് ഒന്ായി മാറുന്തട്. പാഠ്രം, 
ദ്്രം, നിരനീക്ഷണ്രം എന്ിവനകാണ്ട് മാത്ര്രം 
രെിച മുനകാല ഗമവഷണ േ്വഭാവനത് 
പാമടത്ള്ളിക്കളഞ്ഞുനകാണ്ട് അനുഭാവ്രം എന് 
ഘടകനത് മുനനിര്ത്ിയാണട് േമകാലഗമവഷണ്രം 
വിലയിരുത്ന്പെമടണ്തട്. 

Ethnography എന് പദത്ിനട് നരവ്രംശശാസ്ത്രം, 
വ്രംശനീയശാസ്ത്രം, ജാതിവര്ണ്ന്രം എന്ിങ്ങനന 
നയാനക്ക അര്ത്്രം നകാടുത്കാണുന്നു. 

"ശാസ്തത്ിനറെയ്രം രാഷ്ടനീയത്ിനറെയ്രം യക്തി 
കളിലനിന്നു്രം വിഭിന്മായ ഒരിടത്ില 
സ്ാനമുള്ളതു്രം ലനതികത എന്ട് ോമാന്മായി 
അര്ത്്രം കലപിക്കാവുന്തുമായ Ethno എന് 
ശബ്ദവു്രം എഴുത്ിനറെ ോമങ്കതികതനയ കുറിക്കുന് 
Graphy എന് പദവു്രം മെര്ന്ാണട് Ethnography 
എന് പദ്രം ഉണ്ായതട്."1 (അറിവിലനിന്ട് 
അനുഭവത്ിമലക്കട്, േ്രംസ്കാരപഠനത്ിനറെ െക്വാള 
ങ്ങള്, മഡാ. നക.എ്രം. അനില, ഗമവഷണപഠനവു്രം 
രനീതിശാസ്തവു്രം, എഡി.മഡാ. അനിതകുമാരി, മഡാ. 
രാധാകൃഷ്ണന ഇളയിടത്ട്, തുഞ്നത്ഴുത്ച്ഛന 
മലയാള േര്വ്വകലാശാല ഒമ്ാബര് 2017) എന്ട് 
മഡാ. നക.എ്രം. അനില അഭിപ്രായന്പെടുന്നു. 
ഗമവഷകന ഏകപക്ഷനീയമായി തനറെ അറിവിനന 
വിവരിക്കുകയല്ല, േ്രംഭാഷണനമന് ഉപാധി 
ഉപമയാഗിചട് അനുഭവനത്യ്രം പാഠത്ിമനക്കാള് 
ഉപരിയായി വ്വഹാരനത്യ്രം കനണ്ത്ന്നു. 

ആധുനികാന്ര മഫാകട്പഠനത്ില േമഗ്രത 
എന് േങ്കലപനത് പ്രശ്നവലക്കരിചിരിക്കുന്നു. 
യഥാര്ത് വസ്തുതകനള അതട് നിലനിലക്കുന് 
അവസ്കളിലനിന്ട് അടര്ത്ിമാ്ിയാല 
അതിനറെ േ്വത്വ്രം കനണ്ത്ാനാകിനല്ലന്നു്രം 

ലവരുദ്്ങ്ങനള അമതമട്ില നിലനിര്ത്കയാണട് 
മവണ്നതന്നു്രം പുതിയ പഠനങ്ങള് വ്ക്തമാക്കുന്നു. 
പഠിക്കാനായി ഒരു അേ്രംസ്കൃതവസ്തു എന് നിലയില 
വ്രംശനീയപഠനോധ്തകനള േമനീപിക്കാനത 
അവരുനട ജനീവിതരനീതിയില പങ്കുനകാണ്ട് 
മവണ്രം ആ േമൂഹനത് അടയാളന്പെടുത്ാനനന്ട് 
പുതുകാലപഠനങ്ങള് ോക്ഷ്ന്പെടുത്ന്നു. 

സംസ്കോരപഠനത്തികല നീതിഡബോധം
ോ്രംസ്കാരികപഠനത്ില നാ്രം അമന്വഷിക്കുന് ഒരു 
പ്രധാന ഇട്രം കര്ത്തൃത്വമാണട്. ഓമരാ വ്വസ്ിതിയ്രം 
പാലിക്കാന നിര്ബന്ധിക്കന്പെടുന്തട് ആരാല 
എന് മൊദ്്രം അനിവാര്മാകുന്നു. തനീര്ചയായ്രം 
ആ മൊദ്്രം ഗമവഷകനരയ്രം ആക്മിക്കുന്നു. 
പ്രബന്ധകര്ത്ാവിനറെ അസ്തിത്വ്രം എല്ലാ്ിനു്രം 
ഉത്ര്രം നകാടുക്കാനു്രം തനീരുമാനനമടുക്കാനു്രം തനിമക്ക 
കഴിയൂ എന് രനീതിയിലാകരുതട്. ഏനതങ്കിലു്രം 
ജഡമായ അറിവിനന േ്വനീകരിക്കലല്ല ഗമവഷണ്രം. 
മറിചട് നമ്മനളത്നന് പൂര്ണ്മായി രൂപന്പെടുത്ാന 
പ്രാപ്തിയള്ള അറിവുലപാദനമാണവിനട 
നടമക്കണ്തട്. അമ്പൊഴാണട് ഗമവഷണ്രം ഒരു 
വിമമാെനമായി പരിണമിക്കുക. 

ആദിവാേിമഗാത്ര േമൂഹത്ിനല ജ്ാന 
പദ്തികള് അവരുനട തനന് നിയന്തണങ്ങളനട 
െട്ക്കൂടില ബന്ധിതമാണട്. ഇവനയ യൂമറാ 
മകന്ദ്രനീകൃതമായ പഠനങ്ങളിലൂനട കനണ്ത്ാന 
ശ്മിക്കുമമ്പാള് അറിവിനറെ േ്വാ്രംശനീകരണ്രം നല്ല 
രനീതിയില നടക്കുകയില്ല. ജ്ാനവ്വസ്യനട 
ലവപുല്്രം, സൂക്ഷ്മത എന്ിവനയ തിരിചറിയവാന 
പരിഷ്കൃതേമൂഹത്ിനല ഏതാനു്രം പദങ്ങള് 
മപാരായ്ക വരു്രം. അതിനാല പരിഷ്കൃതേമൂഹങ്ങളിനല 
പദേഞ്യങ്ങള്ക്കട് തത്ല്പദങ്ങള് മതടുന്തട് 
നത്ായ രനീതിശാസ്തമാണട്. യൂമറാ മകന്ദ്രനീകൃത കാഴ്ചയ്കട് 
വഴങ്ങാത് പദങ്ങള് 'അനുഭവ'ത്ിലൂനട പകര്ത്ി 
േ്വരൂപിക്കുമമ്പാഴാണട് ജ്ാനേമ്പാദനത്ിനറെ 
യഥാര്ത് ധര്മ്മ്രം നിര്വ്വഹിക്കുക. 

എന്ാല അനുഭവ്രം ശുദ്മാനണന്ട് കരുതുക വയ്യ. 
അതില കലര്പ്പുണ്ാകാ്രം. അതിനറെ വ്ാഖ്ാനങ്ങനള 
നാ്രം േമനീപിക്കുന് രനീതിയ്രം ഒരു നവല്ലുവിളിയാണട്. 
മനുഷ്നര ശ്ദ്മയാനട മനസ്ിലാക്കുന് 
പ്രത്യശാസ്തമാണട് ഗമവഷകര് അവല്രംബിമക്കണ്തട്. 
മനരിട്ടുള്ള അനുഭവത്ിനറെ തലവു്രം മാധ്മങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുന് അനുഭവതലവു്രം രണ്ടു്രം രണ്ാണട്. േ്വ്്രം 
അനുഭവങ്ങനള അന്നറെ അനുഭവങ്ങളമായി മെര്ത് 
വായിക്കുന് അവസ് അത്്്രം േങ്കനീര്ണ്മാണട്. 
അമ്പൊള് ആഖ്ാന്രം അഥവാ െമൃൃമൃശനീി വലിയ 
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മതാതില പ്രശ്നവലക്കരിക്കന്പെടുന്നു. ആഖ്ാനങ്ങള് 
വ്ക്തിബന്ധങ്ങനള ആശ്യിചിരിക്കു്രം. 
ഭൂത-വര്ത്മാന-ഭാവികാലങ്ങനള െരിത്ര 
േ്രംബന്ധിയായി മനാക്കിക്കാണുന്തിനട് ഒരു 
വ്ക്തിനയ വിശകലന്രം നെയ്താല പരിമിതിയണ്ട്. 
അതിനാല വ്ത്സ്ത മകാണുകളില നിന്ട് 
ആഖ്ാനനത് കര്ത്തൃത്വത്ിനറെ അടിസ്ാനത്ില 
മനാക്കിക്കാമണണ്തുണ്ട്. അമ്പൊമഴ ഗമവഷണനനീതി 
എന് േങ്കലപ്രം ോക്ഷാതട്കൃതമാകൂ. 

ശാസ്ത്രം കാര്ങ്ങള് േ്രംഭവിചതിനറെ കാരണ്രം 
ശാസ്തനീയദൃഷ്്ാ നതളിയിക്കാന ശ്ദ്ിക്കുമമ്പാള് 
മാനവികവിഷയങ്ങള് ലകകാര്്രം നെയ്യുന്വര് അതു 
േ്രംഭവിക്കാനുള്ള ോഹെര്്രം വിലയിരുത്ന്നു. 
ഫുടട്മബാള്കളിയമായി ഗമവഷണരനീതിനയ താരത 
മ്ന്പെടുത്ാറുണ്ട്. കളി ഒരു ലഹരിയായി മാറുമമ്പാഴു്രം 
നിയമങ്ങള് നത്ിക്കുക ോധ്മല്ല എന്ര്ത്്രം. 

ഒരു പഠനമമഖലമയാടട് നനീതി പുലര്ത്ന്തിനട് 
ഒന്ിലധിക്രം പഠനമമഖലകളിമലക്കട് 
അമന്വഷണ്രം വ്ാപി്പെിമക്കണ്തായി വരുന്നു. 
ബഹുലവജ്ാനികത (Multi disciplinary), 
അ്ര്ലവജ്ാനികത (Inter disciplinary) 
എന്നീ തലങ്ങളില വിപുലമായിനക്കാണ്ിരിക്കുന് 
അറിവിനറെ ക്മനീകരണ്രം ഇന്ട് പ്രേക്തമാകുന്നു. 
ബഹുലവജ്ാനികതയില എല്ലാത്ര്രം 
അറിവുകള്രം മവര്തിരിഞ്ഞുതനന് നിലക്കു്രം. 
എന്ാല അ്ര്ലവജ്ാനികതയില രണ്ട് 
വിഷയങ്ങള്ക്കിടയിനല അതിര്വരമ്പുകള് 
മാറിമ്പൊകുന്നു. പുതിയ ഗമവഷണമമഖല 
ഉടനലടുക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു. േത്നത് 
മതടുന്തിനട് വിജ്ാനമമഖലയനട അതിരുകള് 
വിസ്തൃതമാക്കുകയ്രം നിര്ര്രം പുനഃേ്രംഘടി 
്പെിമക്കണ്ിവരികയ്രം നെയ്യു്രം. അമ്പൊഴാണട് 
പഠനവിഷയനത് േ്രംബന്ധിച വിപുലമായ 
ധാരണയില എത്ിമചരാന കഴിയക. ഭാഷ, 
െരിത്ര്രം, ദൃശ്കല, മാധ്മേമ്പര്ക്ക്രം, ോഹിത്്രം 
തുടങ്ങി ഏനതനതാനക്ക മമഖലകനള ഗമവഷകനട് 
തനറെ മമഖലകളില അനുവര്ത്ിക്കാന കഴിയ്രം 
അനതല്ലാ്രം ഉള്ക്കാഴ്ചമയാനട ഏകനീകരിക്കാന 
ഗമവഷകനട് കഴിയണ്രം. 

ഉപസംഹോരം
• ഏനതാരറിവു്രം വ്ക്തിപരമായല്ല, േമൂഹബദ് 
മായാണട് വികേിക്കുക. അതിനാല ആ അറിവിനട് 
നിതാനമായ നിരവധി ജ്ാനപദ്തികനള 

കനണ്ത്ക അത്ാവശ്മാണട്.

• േമൂഹത്ിനല എല്ലാ അറിവുകള്രം േമൂഹവ് 
വഹാരങ്ങളായി കാണാനു്രം അതിനന 
ആധുനികവലക്കരിക്കാനുള്ള ോധ്തകള് 
അമന്വഷിക്കാനു്രം ോ്രംസ്കാരിക പഠനമമഖല 
പ്രമയാജനന്പെടുമത്ണ്തുണ്ട്.

• ഒരു കാലനത് നമ്മുനട അറിവുകനള ജ്ാന 
പദ്തിയായി മനസ്ിലാക്കിയാല മാത്രമമ ഓമരാ 
നതാഴിലമമഖലയ്രം പുനര്നിര്മ്മിക്കന്പെടുകയള്ളൂ. 

• നപാക്കുടന പറയന് നനീരറിവുകള് നവള്ള്രം ഉള്ള 
സ്ലങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവട്, പ്രേവ േ്രംബന്ധമായ 
അറിവട്, ഗാര്ഹികലവദ്്രം തുടങ്ങിയവ. 

• വിദ്ാഭ്ാേ്രം വഴി മനടിയ അറിവിനട് 
കിടപിടിക്കുന് അറിവട് നതാഴിലിടങ്ങളിലു്രം 
ഉണ്ട് എന് തിരിചറിവു്രം നതാഴില 
ആധുനികവലക്കരിക്കന്പെടാതിരുന്തിനാല 
വിദ്ാഭ്ാേത്ിലൂനട മനടിയ അറിവട് പ്രമയാഗ 
ക്ഷമമാകാനത വന്നു എന്തു്രം തിരിചറിമയണ്തുണ്ട്. 

• ഗമവഷകര് ജ്ാനനത് അമന്വഷിക്കുകയ്രം 
കനണ്ത്കയ്രം നെയ്യുന്നു എന്തിലുപരി പുതിയ 
ജ്ാനമമഖലകനള പരിെയന്പെടുത്കയ്രം 
സൃഷ്ിനചടുക്കുകയ്രം നെമയ്യണ്തത്ാവശ്മാണട്. 

• പ്രമയാഗതലത്ിമലക്കു്രം പ്രതിമരാധത്ിമലക്കു്രം 
വികേിക്കുന്, മുഖ്ധാരാേങ്കല്പങ്ങനള 
ോമാന് യക്തിയപമയാഗിചട് പരിഷ്ക്കരിക്കുകയ്രം 
േ്രംശയിക്കുകയ്രം നെയ്യുന് പുതിയ 
രനീതിശാസ്തത്ിമലക്കാണട് ഗമവഷകന 
ആത്്ികമായി എത്ിമചമരണ്തട്. 

േഹായകഗ്രന്ങ്ങള്

1. മഡാ. നക.എ്രം. അനില, േ്രംസ്കാരനിര്മ്മിതി, 
മപ്രാഗ്രസ്ട് പബ്ിമക്കഷന, മകാഴിമക്കാടട്, 2017
2. മഡാ. എ്രം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, പുരാവൃത്പഠന്രം, 
മാതൃഭൂമി ബുക്കട്േട്, 2010
3. ോഹിത്മലാക്രം, വാള്്രം 45, ലക്ക്രം 5-6, 
ഡിേ്രംബര് 2017
4. എഡി. മഡാ. അമശാകട് ഡിക്രൂേട്, മലയാള 
ഗമവഷണ്രം: െരിത്രവു്രം വര്ത്മാനവു്രം, 
തുഞ്നത്ഴുത്ച്ഛന മലയാള േര്വ്വകലാശാല, മാര്ചട് 
2019
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ഉത്രാധുനിക മലയാള വിമര്ശനത്ിനട് 
നപാതുവാനയാരു ദര്ശനപരിേരമില്ല. പാശ്ാത് 
േിദ്ാ്ങ്ങളനട വ്ാഖ്ാനങ്ങള്രം പ്രാമയാഗികതയ്രം 
വിമര്ശനനത് കൂടുതല ലേദ്ാ്ികമാക്കുന്നു. 
ോഹിമത്തര വിജ്ാനങ്ങളനട ഉള്ക്കാഴ്ചകനള 
പ്രമയാജനന്പെടുത്ന് േ്രംസ്ാര വിമര്ശന്രം, 
േ്വത്വരാഷ്ടനീയ വിശകലന്രം എന്ിവ ഉത്രാധുനിക 
വിമര്ശനത്ിനറെ നപാതുപ്രവണതകളാണട്. എന്ാല 
മകരളനീയ പരിേരത്ില പുതിയ എഴുത്ിനറെ 
േ്വഭാവവു്രം ധര്മ്മവു്രം നിര്ണ്യിക്കവാന പര്ാപ്തമായ 
വിശകലന പദ്തികള് അനിവാര്മാണട്. 
നവഉദാരനീകരണത്ിനറെ വിപണിനയങ്ങമളാടുള്ള 
പ്രതിമഷധേ്വരങ്ങള് ഉത്രാധുനിക ോഹിത് 
ത്ില പ്രകടമാണട്. ഇവനയ വിശദനീകരിക്കുവാന 
പാശ്ാത്യക്തിയനട അളവുകനളക്കാള് അഭികാമ്്രം 
തമദേശനീയ ജ്ാനപദ്തികളാണട്. വി.േി. ശ്നീജനറെ 
വിമര്ശന ദര്ശന്രം പ്രേക്തമാകുന്തിവി നടയാണട്. 
ഭാരതത്ിനറെ ലധഷണികപാരമ്പര്്രം ഉള്നകാണ്ട് 
മലയാള വിമര്ശനത്ിനട് അനുമയാജ്മായ 
േ്വതന്തവിശകലന പദ്തികള് ഉണ്ാകണനമന്ട് 
ശ്നീജന അഭിപ്രായന്പെടുന്നു. അതിനായി 
ഇ്്നവിമര്ശനശാസ്തനത് അമദേഹ്രം പുനര് 
വായനകള്ക്കട് വിമധ യമാക്കുന്നു. വി.േി. ശ്നീജനറെ 
ലേദ്ാ്ിക പുനര്വായനയനട വിശകലനമാണട് 
ഈ പ്രബന്ധ്രം ലക്ഷ്മിടുന്തട്.

വിമര്ശന െരിത്രത്ിനറെ ഓമരാ ഘട്ങ്ങളിലു്രം 
ഭാരതനീയ കാവ്ശാസ്തത്ിനറെ പുനര്വായനകള് 
ോധ്മായിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്മത്ാടുള്ള പൂര്ണ് 
നിരാകരണമല്ല, പാശ്ാത് പദ്തികളമായള്ള 
അവയനട താരതമ്വു്രം േമന്വയവുമാണട് 
നമവാത്ാന വിമര്ശന്രം ോധ്മാക്കിയതട്. 

ഇ്്നവിമര്ശനശാസ്ത്രം: 
വി.േി. ശ്നീജനറെ ലേദ്ാ്ിക 
പുനര്വായനകളില

മകേരിയനട സുന്രകല പാശ്ാത്വു്രം-പൗരസ്ത്വു്രം, 
മകരളനീയകലകള്രം ഫയൂചറിേവു്രം തുട ങ്ങിയ 
മലഖനങ്ങള്രം മുണ്മശ്രിയനട കാവ്പനീഠികയ്രം 
എ്രം.പി. മപാളിനറെ മനാവല ോഹിത്വു്രം 
ഉദാഹരിക്കാവുന്താണട്. ആധുനികവിമര്ശന്രം 
പാശ്ാത് േങ്കല്പനങ്ങനള അടിസ്ാന 
പ്രമാണമാക്കുന്തായിരുന്നു. ആധുനികതനയ 
മകാളനിവാഴ്ചയനട പ്രത്ാഘാതനമന്ട് വിലയി 
രുത്ി പാശ്ാത്മബാധനത് പ്രതിമരാധിക്കുവാന 
ോഹിത്്രം പര്ാപ്തമാകുമമ്പാഴാണട് ഉത്രാ 
ധുനികതയനട ഭാവുകത്വ്രം ആര്രംഭിക്കുന്തട്. 
ഉത്രാധുനികത ഒമരേമയ്രം അപമകാളനനീക 
രണവു്രം ആധുനികതാ വിമര്ശനവുമാകുന്നു.
ശ്നീജനിനല അപമകാളനികൃതമബാധമാണട് ഭാരതനീ 
യകാവ്ശാസ്തനത് പുനര്വായിക്കുവാന 
അമദേഹനത് മപ്രരി്പെിക്കുന്തട്. ോമ്വാദത്ിനു 
ബദലായി അമദേഹ്രം തനിമാവാദനത് 
അവതരി്പെിക്കുന്നു.

വി.േി.ശ്നീജനറെ വിമര്ശനദര്ശനനത് രൂപ 
ന്പെടുത്ന്തട് അമദേഹത്ിനറെ പക്ഷപാതമാണട്. 
മലയാളവിമര്ശകര് നപാതുവില േഞ്രിക്കുന് 
പക്ഷപാതധാര രണ്ടു വിധമാണട്. േൗന്ര്പക്ഷ്രം, 
പ്രത്യശാസ്തവിമര്ശന്രം. േൗന്ര്പക്ഷപാതികനള 
വിമര്ശിക്കുന് പ്രത്യ ശാസ്തവിമര്ശകന എന് 
നിലയിലാണട് ശ്നീജന തനറെ ലധഷണിക ജനീവിത്രം 
ആര്രംഭിക്കുന്തട്. ോമ്പ്രദായിക മാര്കട് േിേനത് 
മൊദ്്രംനെയ്യുന് നവമാര്ക്ിസ്റ്റു ലേദ്ാ്ികന 
എന് നിലയില മാര്ക്ിേത്ിനുണ്ായ 
ലേദ്ാ്ിക തുടര്ച (ക്ിട്ിക്കല തിയറി) 
വിമര്ശനാത്മകേിദ്ാ്്രം (1999) മലയാളത്ിനട് 
പരിെയന്പെടുത്ിയതട് ശ്നീജനാണട്. ഉത്രാധുനിക 

ആതിര കുഞ്ഞുഡ�ോന്, ഗമവഷക, മഹാത്മാഗാന്ധി േര്വ്വകലാശാല
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െി്ാപദ്തികളായ ഘടനാവാദ്രം, അപനിര്മ്മാണ്രം, 
മമനാവിമ്ഷണ്രം തുടങ്ങിയവ വിശകലന്രം നെയ്യുന് 
െി്യിനല രൂപകങ്ങള് (1991) എന് ശ്നീജനറെ 
പുസ്തകമാണട് മലയാളത്ിനല ഉത്രാധുനിക 
വിമര്ശനത്ിനട് മുഖവുര നലകിയതട്. വി.േി. 
ശ്നീജനറെ ആദ് കാല നിരൂപണാവിഷ്കാരങ്ങള് 
പ്രത്യശാസ്തപരമാണട്. പ്രത്യശാസ്തഘടകങ്ങനള 
അമദേഹ്രം വിമര്ശിക്കുന്നു. പാശ്ാത് ഉത്രാധുനിക 
േിദ്ാ്ങ്ങനള അതിനായി ഉപമയാഗന്പെടുത്ന്നു. 
കഥയ്രം പ്രത്യശാസ്തവു്രം (1993), വാക്കു്രം വാക്കു്രം 
(1996) എന്നീ കൃതികള് ോധ്മാക്കുന്തട് 
പ്രത്യശാസ്തവിമര്ശനമാണട്. വനീണ്ടു്രം മഞ്ഞട്, 
ശാേകനറെ മൃദുസ്പര്ശന്രം എന്ിവ ശ്നീജനറെ 
പ്രേിദ്ങ്ങളായ വിമര്ശനാവിഷ്കാരങ്ങളാണട്.

പ്രത്യശാസ്തവിമര്ശനത്ിനുള്ള അപര്ാപ്തതകനള 
തിരിചറിയന് ശ്നീജനറെ ലധഷണികത അതില 
നിന്നു്രം വഴിമാറി േഞ്രിചട് ബദല മാര്ഗ്രം 
േ്വനീകരിക്കുന്നു. നപാതുവില മലയാള വിമര്ശകര് 
േഞ്രിക്കുന് പക്ഷപാത േമനീപനങ്ങളില നിന്നു്രം 
വിഭിന്മാണട് ശ്നീജനറെ മാര്ഗ്രം. ോമ്പ്രദായിക 
േൗന്ര്പക്ഷമത്യ്രം പ്രത്യശാസ്തപക്ഷമത്യ്രം 
അതട് തള്ളിക്കളയന്നു. ോമ്പ്രദായിക േൗന്ര്പക്ഷ്രം 
രൂപപരമാനണന്നു്രം എഴുത്കാരിയമടയ്രം 
വിമര്ശകയമടയ്രം പ്രത്യശാസ്ത്രം ഒന്ായി 
രിക്കുമമ്പാള് പ്രത്യശാസ്തവിമര്ശന്രം അപ്രേക്ത 
മാനണന്നു്രം ശ്നീജന അഭിപ്രായന്പെടുന്നു. ശ്നീജനറെ 
വിമര്ശന രാഷ്ടനീയത്ിനറെ മറുപുറ്രം ോഹിത്നത് 
േ്രംബന്ധിച്ചുള്ള പാശ്ാത് പൗരസ്ത് 
വനീക്ഷണങ്ങമളാടട് ബന്ധന്പെടുത്ി വിലയിരു 
മത്ണ്തുണ്ട്. പൗരസ്ത്ദര്ശന്രം അനുഭൂതിതലങ്ങനള 
മകന്ദ്രനീകരിചാണട് നിലനിലക്കുന്തട്. പാശ്ാത് 
യക്തി വിമശഷിച്ചു്രം ഉത്രാധുനികത 
ോഹിത്ത്ിനു നിദാനമായി വര്ത്ിക്കുന് 
ഭൗതിക ഘടകങ്ങനള പരിഗണിക്കുന്നു. ഇതര 
വിജ്ാനങ്ങനള ഉപമയാഗന്പെടുത്ി വിമര്ശന്രം 
ോധ്മാക്കുമമ്പാള് ോഹിത് പാഠത്ിനറെ 
പ്രാധാന്്രം നഷ്ന്പെടുന്നു. ോഹിത്പാഠനത്യാണട് 
ശ്നീജന പരിഗണിക്കുന്തട്. അക്കാദമിക 
വിമര്ശനങ്ങനളക്കാള് അക്കാദമിമകതര വിമര്ശന 
ങ്ങള്ക്കാണട് ശ്നീജന പ്രാധാന്്രം നലകുന്തട്. 
മാരാരുനട വിമര്ശനനത്യാണട് അമദേഹ്രം 
ഉദാഹരിക്കുന്തട്. പാശ്ാത് േിദ്ാ്ങ്ങളനട 
വ്ാഖ്ാനങ്ങള്രം പ്രമയാഗങ്ങളമല്ലാനത മലയാള 
വിമര്ശനത്ിനട് േ്വതന്തമായ വിശകലനപദ്തികള് 
എന് ശ്നീജനറെ വാദത്ിനറെ ോധുതയതാണട്. 
ഇ്്നേിദ്ാ്ങ്ങനള പുനര്വായിക്കുന്തു്രം ഇമത 
പക്ഷപാതനത് മുനനിര്ത്ിയാണട്. 

ഇ്്ന പരിേരത്ില കാലാകാലങ്ങളായി 
നിലനിന്നു മപാരുന് മാര്ഗിനയന്നു്രം മദശിനയന്നുമുള്ള 
എതിര് ദ്വന്്വത്ിനുള്ളിലാണട് വിമര്ശനശാസ്തത്ിനറെ 
പ്രവര്ത്ന്രം. ആര്നമന്നു്രം ദ്ാവിഡനമന്നുമുള്ള രണ്ടു 
േ്രംജ്കളിലാണട് ഭാരതത്ിനറെ ോ്രംസ്ാരിക 
ലവവിധ്നത് നപാതുനവ അടയാളന്പെടുത്ന്തട്. 
ജാതി, വര്ണ്, വ്രംശ, നതാഴില, ഭാഷാപരമായ 
വ്ത്സ്ത കനളയാണട് ഈ പദങ്ങള് പ്രതിനിധനീ 
കരിക്കുന്തട്. ആര്മായത്ാ്രം സ്ാരികമായി 
ഉയര്ന്തു്രം നാഗരികവു്രം പരിഷ്കൃതവു്രം 
വമരണ്വുമാണട്. േ്രംസ്കൃത ോഹിത്നത് 
പ്രതിനിധനീകരിക്കുന്തട് മാ്ിയാണട്. പ്രാമദശികവു്രം 
അപരിഷ്കൃതവുമായ കനീഴാളപ്രാതിനിധ്്രം മദശിയാണട്. 
നപാതുേമൂഹനത്യ്രം ജനകനീയതമയയ്രം മദശി 
പ്രതിനിധനീകരിക്കുന്നു. ആര്ന വ്രംശനീയതയനട 
അധിനിമവശ തന്ത്രം തങ്ങള്ക്കട് അനുകൂലമല്ലാത് 
ജനീവിതശനീലങ്ങള്രം ആൊരങ്ങള്രം പുലര്ത്ന്വനര 
നനീെരായി െിത്രനീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. 
അധ്വാനശക്തിയില അധിഷ്ിതമായിരുന് ഭൗതിക 
െി്ാഗതികള്ക്കുമമല ബൗദ്ികമായ അധിനി 
മവശ്രം േ്രംഭവിച്ചു. കാവ്ശാസ്തത്ില ആകമാന്രം 
മതപരവു്രം അലൗകികവുമായ തത്്വങ്ങള് ഇഴ 
മെര്ന്ിരിക്കുന്തിനറെ പശ്ാത്ലമതാണട്. 
ഭൗതികവാദവു്രം നിരനീശ്വരവാദവു്രം നയൂനനീകരിക്കന്പെട്ടു. 
വിമര്ശനശാസ്തത്ില ആകമാന്രം ഇതിനറെ 
സൂെനകളണ്ട്. മതപരമായ െിഹ്നങ്ങള്രം 
േ്രംപ്രത്യങ്ങള്രം നാട്ശാസ്തത്ില കാണാ്രം. 
കാഴ്ചയമടയ്രം കാണലിമറെയ്രം രഹേ്നത് 
അനാവരണ്രം നെയ്യുന് രേേങ്കല്പ്രം വമരണ്തനയ 
പ്രതിനിധനീകരിക്കുന് ശ്രംഗാരവു്രം രേികത്വവു്രം 
വിശദനീകരിക്കുവാനുള്ള ഉപാധിയായി പരിണമിച്ചു. 
രേനത് ബ്രഹ്മാനന്മത്ാടു ബന്ധി്പെിച്ചു. ആനന് 
വര്ധനനറെ ധ്വനിെി് ലേദ്ാ്ിക തലത്ില 
ഒരു പ്രതിമരാധമാണട്. അര്ഥെി്യനട 
ഉദാരനീകരണ്രം കാവ്മനീമാ്രംേനയ െലനക്ഷമമാക്കുന്നു. 
വ്്രംഗ്ര്ഥനിര്ണയ്രം കാലബദ്മാണട്. ശ്രംഗാരനത് 
അപ്രധാനമാക്കി ശാ്രേനത് ധ്വന്ാമലാക്രം 
പുനക്മനീകരിക്കുന്നു. േ്രംസ്കൃതത്ിനറെ സുവര്ണ് 
യഗത്ില പാര്ശ്വവതട്കരിക്കന്പെട് പ്രാകൃത 
ഭാഷയില നിന്നു്രം ധ്വന്ാ മലാക്രം ഉദാഹരണ്രം 
േ്വനീകരിച്ചു എന്തു പുതുമയാണട്. ോഹിത്ത്ിനു്രം 
വിമര്ശനശാസ്തത്ിനു്രം മമല നടന് 
ആര്ാധിനിമവശത്ിനറെയ്രം അതിനറെ പ്രതിമരാധ 
പാരമ്പര്നത്യ്രം െരിത്രത്ിനറെ വിവിധ 
േന്ര്ഭങ്ങമളാടട് മെര്ത്ട് വായിമക്കണ്തുണ്ട്.

ഓമരാ െരിത്രേന്ര്ഭങ്ങളിലു്രം ഇതിനറെ വ്ാപ്തി 
വ്ത്സ്തമായിരുന്നു. മൗര്ോമ്രാജ്ത്ിനു കനീഴില 
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േ്രംസ്കൃതാധിപത്്രം നിഷ്കിയവു്രം ഗുപ്തകാലഘട്ങ്ങളില 
ത്വരിതവുമായിരുന്നു. പ്രതിമരാധ പാരമ്പര്്രം ഇതിനു 
േമാ്മായണ്ട്. പ്രാമദശികഭാഷകളിലുണ്ായ 
ഭക്തികാവ്ങ്ങള് പ്രതിമരാധപരമായിരുനന്ന്ട് ജി.
എന. മഡവി അഭിപ്രായന്പെടുന്നു (1995: 88). 
നതാലക്കാ്പെിയത്ിനല തിണേിദ്ാ്്രം 
കാര്നിര്മ്മാണരനീതിയാണട്. ദക്ഷിമണ്്യനട 
പ്രതിമരാധ പാരമ്പര്നത് തമിഴട് ത്വരിത 
ന്പെടുത്ന്നുനണ്ങ്കിലു്രം മലയാളവിമര്ശനത്ിനട് 
അതട് അവകാശന്പെടാനില്ല. മലയാളത്ിനല 
ആദ്നത് വിമര്ശനഗ്രന്മായ ലനീലാതിലക്രം 
േ്രംസ്കൃതാധിപത്ത്ിനു മലയാള്രം വഴങ്ങുന്തിനറെ 
സൂെനകളാണട് നലകിയതട്. ആര്ാധിനിമവശത്ിനട് 
ജനകനീയ മാനങ്ങള് നലകിയതട് യൂമറാപ്ന 
മകാളനനീകരണമായിരുന്നു. ഇ്്നയ അടയാള 
ന്പെടുത്ിയ പൗരസ്ത്വാദികള് ഇ്്യനട നപാതു 
പ്രതിനിധനീകരണമായി േ്രംസ്്തനത് അടയാളന്പെ 
ടുത്ി. മദശനീയത ഇ്്നയ ഏകനീകരിക്കുമമ്പാഴു്രം 
പ്രാമദശിക ഉണര്വുകള് േജനീവമായിരുന്നു. ഇ്്ന 
പരിേരത്ില മദശി പാരമ്പര്്രം േജനീവമായി 
തുടരുന്നു. ദളിതട് ോഹിത്നത് മെര്ത് 
നവമക്കണ്തിവിടാണട് . ജനകനീയ പാരമ്പര്ത്ില 
നിന്നു്രം ഊര്ജ്ജ്രം േ്രംഭരിക്കുന് ബദലാണട് 
മദശിവാദ്രം. ഒമരേമയ്രം ആഭ്്ര 
മകാളനനീകരണമത്യ്രം നവഉദാരനീകരണനത്യ്രം 
മദശിവാദ്രം പ്രതിമരാധിക്കണ്രം. 

ഇ്്ന േിദ്ാ്ങ്ങനള ശ്നീജന എങ്ങനന 
പുനര്വായിക്കുന്നു എന്തട് പ്രധാനമാണട്. ഇ്്ന 
േിദ്ാ്ങ്ങനള പുനര്വായിക്കുമമ്പാള് ഭൗതികവു്രം 
ജനകനീയവുമായ നിലപാടുകളാണട് ശ്നീജന 
േ്വനീകരിക്കുന്തട്. മവദകാലത്ിനറെ യക്തിയനട 
അടിസ്ാനത്ില രൂപ്രംനകാണ് പദ്തികനള 
ഇന്നത് ശാസ്തയഗത്ിനറെ നപാതുമബാധത്ില 
പുനനരഴുതണനമന്ട് ശ്നീജന വിലയിരുത്ന്നു. 
അതില മെര്ന്ിരിക്കുന് മതപരവു്രം 
അലൗകികവുമായ ഘടകങ്ങനള വിമര്ശിച്ചു്രം 
നിരാകരിച്ചുമാണട് ശ്നീജന ഇ്്നകാവ്മനീമാ്രംേനയ 
പുനര്വായിക്കുന്തട്. എന്ാല േൗന്ര് 
ദര്ശനത്ിനറെ കാതലായ രേധ്വനി അതിനറെ 
പൂര്ണ തത്്വത്ില അമദേഹ്രം ഉള്നക്കാള്ളുന്ില്ല. 
അമദേഹത്ിനറെ നിലപാടട് ഏകപക്ഷനീയമാണട്. 
ഇ്്യനട ബഹുമുഖമായ ോ്രംസ്ാരിക 
അ്രനീക്ഷനത് േ്രംസ്കൃത കാവ്ശാസ്ത്രം 
പ്രതിധ്വനി്പെിക്കുന്ില്ല. ഏകനീകരിക്കന്പെട് ഒരു 
നിര്മ്മിതിയാണതട്. േ്രംസ്കൃത വ്ാഖ്ാന 
പദ്തികള്ക്കു േമാ്രമായി ഒരു 
പ്രതിമരാധപാരമ്പര്മുണ്ട്. ഇ്്ന േിദ്ാ്ങ്ങനള 

ശ്നീജന നിര്മദേശിക്കുന്തിനറെ പശ്ാത്ല്രം 
പാശ്ാത്വിമര്ശനത്ിനു ബദലായിട്ാണട്. 
അധിനിമവശ വിരുദ്മമനാഭാവത്ില ഇ്്ന 
വിമര്ശനശാസ്തത്ിനറെ ലവരുദ്്ങ്ങനള ശ്നീജന 
കണക്കാക്കുന്ില്ല. അധിനിമവശത്ിനറെയ്രം 
പ്രതിമരാധത്ിനറെയ്രം തന്തങ്ങള് ഇ്്ന 
വിമര്ശനശാസ്തത്ില ഉടനനീള്രം കാണാ്രം. 
ദ്ാവിഡകാവ്ശാസ്തവു്രം അതിനറെ പിനതുടര്ചയായി 
വരുന് ദളിതട് ോഹിത്്രം ശ്നീജനറെ െര്ചാ 
വിഷയങ്ങളല്ല. ഭാരതനീയവിമര്ശനശാസ്ത്രം 
മദശിമയയ്രം മാര്ഗിമയയ്രം േമാ്രമായി 
ഉള്നക്കാള്ളുന്നു. ശ്നീജനറെ പരിഗണന മാര്ഗി 
മാത്രമാണട്.

ഭാരതനീയ വിമര്ശനശാസ്തത്ിനല മാര്ഗി 
പാരമ്പര്നത് ശ്നീജന പുനരാമലാെിക്കുന്നു. 
രേേിദ്ാ്നത് തള്ളിക്കളയകയ്രം ധ്വനി 
െി്യിനല അര്ഥെര്ച േ്വനീകരിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നു. 
രോനുഭൂതിനയ ബ്രഹ്മാനന്വുമായി ബന്ധി്പെിക്കുന്തു 
നകാണ്ട് രേേങ്കല്പത്ിനുള്ള അലൗകിക 
പര്മവഷനത് മുനനിര്ത്ിയാണട് ശ്നീജന രേനത് 
നിരാകരിക്കുന്തട്. കാഴ്ചയമടയ്രം കാണലിനറെയ്രം 
രഹേ്നത്യാണട് രേ്രം അനാവരണ്രം നെയ്യുന്തട്. 
രേേിദ്ാ്്രം ഒരു േിദ്ാ്മമയല്ല എന്താണട് 
ശ്നീജനറെ പക്ഷ്രം. രോനുഭൂതിനയ ബ്രഹ്മാനന്വുമായി 
ബന്ധി്പെിക്കുന്തു നകാണ്ട് രേേങ്കല്പത്ിനുള്ള 
അലൗകിക പര് മവഷനത് മുനനിര്ത്ിയാണട് 
ശ്നീജന രേനത് നിരാകരിക്കുന്തട്. രേസൂത്ര്രം 
ഒഴിനക ബാക്കിനയാന്നു്രം ഭരതമുനിയമടതല്ലന്ട് 
ോഹിത്ഭൂഷണത്ിനറെ പനീഠികയില മാരാരട് പ്രതി 
പാദിക്കുന്നുണ്ട് (1991:31). വിവിധ താത്വിക 
ദര്ശനങ്ങനള അടിസ്ാനന്പെടുത്ി രേ്രം 
പുനര്വായിക്കന്പെട്ടു. ദൃശ്കലയനട പരിേരത് 
നിന്നു്രം ോഹിത്ത്ിനറെ തലത്ിമലക്കട് 
രേേിദ്ാ്നത് വിപുലന്പെടുത്ന്തട് ആനന് 
വര്ധനനാണട്. ആത്മനീയവു്രം ഭൗതികവുമായ 
വാദങ്ങളിമലക്കട് പുനനരഴുതുവാന പര്ാപ്തമായ 
അയഞ്ഞ ഘടനയള്ള ഒന്ായിരുന്നു രേേങ്കല്പ്രം. 
എന്ാല ബ്രാഹ്മണമത്രം രേത്ിനറെ അനാര് 
ോധ്തകനള തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാനന്മത്ാടു 
ബന്ധന്പെടുത്ി രേ്രം നിര്വെിക്കന്പെടുന്തട് ഈ 
താലപര്ത്ിലാണട്. ഇമത പരിേരത്ിലാണട് 
ശ്രംഗാര്രം രേരാജനാകുന്തു്രം. േഹൃദയത്വ്രം 
പരിണമിചട് രേി കത്വ്രം രൂപന്പെട്ടു. അലൗകികതനയ 
മുനനിര്ത്ി രേനിരാകണ്രം നടത്ന് ശ്നീജന 
സൂക്ഷ്മാര്ഥത്ില രേതത്്വ്രം വിെി്ന്രം 
നെയ്യുന്ില്ല. രേനിര്വെനത്ിനുള്ള അപര്ാ 
പ്തകനള ശ്നീജന വനീക്ഷിക്കുന്നു. വിഭാവങ്ങള്, 
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അനുഭാവങ്ങള്, വ്ഭിൊരി ഭാവങ്ങള് എന്ിവ 
മെര്ന്ട് രേ്രം സൃഷ്ിക്കന്പെടുന്നു എന്ല്ലാനത 
അതിനറെ ക്മബദ്ത രേസൂത്രത്ിലില്ല. േ്രംമയാഗ്രം 
ഇവിനട ോമാന്വതട്കരിക്കന്പെടുന്നു. രേനത് 
നിരാകരിക്കുന് ശ്നീജന ോധാരണനീകരണനത് 
മാനിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദത്ിനറെ തലത്ില 
നിന്നുനകാണ്ാണട് ോധാരണനീകരണനത് 
ഉള്നക്കാള്ളുന്തട്. വികാരങ്ങനള ലൗകികനമന്നു്രം 
അലൗകികനമന്നു്രം മവര്തിരിചതിനന ശ്നീജനറെ 
പക്ഷ്രം വിമര്ശിക്കുന്നു. ആേ്വാദനത് മാനിചാണട് 
വികാരങ്ങനള ലൗകികനമന്നു്രം അലൗകികനമന്നു്രം 
മവര്തിരിചതട്. അനുഭൂതിയനട അടിസ്ാന്രം 
വ്ക്തിമകന്ദ്രനീതമായി നിര്വെിക്കുന്തട് ആശയവാദ 
പരമാനണന്നു്രം ആേ്വാദന്രം േമൂഹഗതമായ നപാതു 
വികാരമാനണന്നു്രം ലവരുദ്ാത്മക െരിത്രവാദ്രം 
വിലയിരുത്ന്നു. ഇതനുേരിചട് െലനക്ഷമത 
യില്ലാത് ഒന്ായി രേേിദ്ാ്്രം മാറുന്നു. 
ോഹിത്പാഠത്ിമലക്കട് രേേി ദ്ാ്നത് 
വികേി്പെിക്കുന്തട് ധ്വന്ാമലാകമാണട്. അര്ഥ 
െി്യനട ഉദാരനീകരണ്രം ധ്വനി േിദ്ാ്നത് 
പ്രേക്തമാക്കുന്നു. വാെ്ാര്ഥത്ിനറെ ോമങ്കതികത 
കാലബദ്മാണട്. െരിത്രത്ിനല ഗതിവിഗതികളനട 
താലപര്്രം വ്്രംഗ്ാര്ഥ നിര്ണയത്ില ഇടനപടുന്നു. 
ധ്വനിമയയ്രം രേമത്യ്രം ഏമകാപി്പെിച്ചുള്ള 
ഉദാത്നീകരണനത് ശ്നീജന വിമര്ശിക്കുന്നു. 
എങ്കിലു്രം ധ്വനി യനട മകന്ദ്രതത്വമായ അര്ഥെി്നയ 
ശ്നീജന വിപുലന്പെടുത്ന്നു. അര്ഥവ്ാഖ്ാനമാണട് 
വിമര്ശനനമന്ട് ശ്നീജന പ്രഖ്ാപിക്കുന്നു. 
ധ്വനിനയക്കാള് ലക്ഷണക്കാണട് ശ്നീജന പ്രാധാന്്രം 
നലകുന്തട്. മ്ാടേിദ്ാ്നത് പല വിധത്ിലു്രം 
ആനന്വര്ധനന നിരാകരിക്കുന്നു. ആയ തിനാല 
നിഗൂഢതകനള മുനനിര്ത്ിയള്ള ശ്നീജനറെ ധ്വനി 
വിമര്ശന്രം പ്രേക്തമല്ല.

ഭാരതനീയേൗന്ര്ശാസ്തത്ിനറെ ലേദ്ാ്ിക 
ോധ്തകനള ശ്നീജന െര്ചയ്ക്കു പരിഗണിച്ചു എന്തട് 
പ്രേക്തമാണട്. അര്ഥവ്ാഖ്ാനമാണട് വിമര്ശന 
നമന്ട് അമദേഹ്രം േിദ്ാ്ിക്കുന്നു. മാരാരുനട മാര്ഗ്രം 
പിനതുടരുന്തു ശ്മദ്യമാണട്. അര്ഥ െര്ചകള് 
ഏമകാപി്പെിചട് വിമര്ശനപദ്തിയനട രൂപമരഖ 
തയ്യാറാക്കുനന്ങ്കിലു്രം ശ്നീജനില പ്രമയാഗോധ്ത 
കുറവാണട്. ഇ്്ന വിമര്ശനശാസ്തനത് 
പുനരാമലാെിക്കുന് അമദേഹ്രം മാര്ഗി മാത്ര്രം 

പരിഗണിക്കുന്നു. അധിനിമവശവു്രം പ്രതിമരാധവു്രം 
ഇടകലരുന് മദശി മാര്ഗി പാരമ്പര്ങ്ങനള േമന്വ 
യി്പെിക്കുന് വിമര്ശനപദ്തികളാണട് അനിവാര്്രം. 
മകരന്ട് പരാഞ്നപ, ബാലെന്ദ്ര മാനഡ തുടങ്ങിയ 
മാറാഠി ോഹിത്കാരനാര് മദശനീയതയ്രം 
മദശിവാദവു്രം ഇടകലര്ന് വിൊരമാ തൃകയ്കട് രൂപമരഖ 
തയ്യറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. േ്രംസ്കൃതേിദ്ാ്നത് പുനര് 
വായിക്കുമമ്പാള് ഭൗതികത ശ്നീജന 
പിനതുടരുന്നുനണ്ങ്കിലു്രം െരിത്രബന്ധങ്ങനള 
അവഗണിക്കുന്നു. ശ്നീജനറെ രാഷ്ടനീയ്രം ഇവിനട 
നവളിന്പെടുന്നു.
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പ്രബന് സംഗ്രഹം 
ഇ്്ന േിനിമയനട ഭാഗമായതുനകാണ്ട് 
മലയാളേിനിമ ജാതനീയത പ്രെരി്പെിചിട്ടുണ്ട്. 
ജാതനീയതമയാനടാ്പെ്രം മലയാളേിനിമ പ്രെരി്പെിച 
മന്ാന്ാണട് േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം. 
മലയാള േിനിമ േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം 
ആവിഷ്കാരിചതട്  നതാഴില െര്ചകളായാണട്. വമരണ് 
വിഭാഗത്ിനല നെറു്പെക്കാര്ക്കട് ഗവണ്നമനറട് 
മജാലി കിട്ാതിരിക്കാനഉള്ള കാരണമായി 
ചൂണ്ിക്കാണിക്കന്പെടുന്തട് േ്രംവരണമാണട്. അതട് 
അവരുനട ജനീവിതനത് ബാധിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ടനീയ്രം 
നതാണ്ണൂറുകളിലു്രം തുടര്ന്നുള്ള മലയാള േിനിമകളിലു്രം 
നയൂ ജനമറഷന േിനിമയ്രം എത്ിനിലക്കുന്നു. 
ഇമത രാഷ്ടനീയ്രം കുമ്പളങ്ങി ലന്ട്േിനറെ ദൃശ്ഭാഷ. 
വായിക്കുന്തിലൂനട മനസ്ിലാക്കാ്രം. കുമ്പളങ്ങി 
ലന്ട്േില നതാഴില എന്തിനുപകര്രം വല 
എന് െിഹ്ന്രം സൂെി്പെിക്കുന്തട് -"പാര്ശ്വവലകൃതര് 
നതാഴില ോധ്തകള് ഉപമയാഗിച്ചു ഉന്ത 
കുടു്രംബങ്ങളിനല നപണ്കുട്ികനള േ്വ്മാക്കുന്നു. 
ഈ നതാഴില ോദ്്തകള് ഉന്ത കുല യവാക്കനള 
തറപ്ിക്കുന്നു.. ഉന്ത കുടു്രംബ്രം തകരുന്നു." ദൃശ് 
ഭാഷ ആേ്വാദക ഭാഷമയാടട് മെര്ത്ട് വായിചാല 
ഇതട് മനേിലാക്കാ്രം.

മലാക്രം 2019ലഎത്ി നിലക്കുമമ്പാഴു്രം ഇ്്യ്കട് 
ജാതനീയതനയ മറികടക്കാന ആയിട്ില്ല.. ഏതാനു്രം 
െില ദളിതര് മനതൃസ്ാനങ്ങളില എത്ി എന്തട് 
വാസ്തവ്രം തനന്. ദളിതര്നക്കതിനര ആള്ക്കൂട് 
മര്ദേനങ്ങള്രം കു്കൃത്ങ്ങള്രം ദുരഭിമാനനക്കാലകള്രം 
കൂടുന്നു എന്തട് ലദന്രംദിന വാര്ത്കളില 
നിന്നു്രം വ്ക്തമാണട്. അത്ര്രം വാര്ത്കള് 
പ്രാധാന്മില്ലാത് നെറുമകാളങ്ങളില ഒതുങ്ങി 
മപാവുകമയാ ശ്ദ്മനടാനത മപാവുകമയാ നെയ്യുന്നു.

എല്ലാകാലത്്രം മനുഷ്നറെ സൃഷ്ികനള േ്വാധനീനിച 
ദ്വന്്വമാണട് നവള്പെട്/കറു്പെട് എന് ദ്വന്്വ്രം. കനീഴാള 
ജനീവിതത്ിനറെ നപാതുമബാധ്രം രൂപന്പെടുത്ന്തില 
േിനിമയ്കട് വലിനയാരു പങ്കുണ്ട്. മുഖ്ധാരാ 
േിനിമകളില മമലജാതി/കനീഴട്ജാതി എന്ിവനയ 
പ്രതിനിധാന്രം നെയ്യുന്തട് പരിഷ്കൃത്രം/അപരിഷ്കൃത്രം 
യജമാനന/ഭ്ത്ന പക്വ്രം/അപക്വ്രം എന്നീ ദ്വന്്വ 
ദൃശ് സൂെകങ്ങളിലൂനടയാണട്.. മപാക്ക്ടിക്കാര് 
മലാക്കല ഗുണ്കള് നകാള്ളക്കാര് ഒറ്റുകാര് തുടങ്ങി 
നനഗ്നീവട് മറാളകളാണട് ദളിതശരിരഭാഷ ഉള്ളവര്ക്കട് 
മവണ്ി േിനിമ കണ്ടുവചിട്ടുള്ളതട്. വിമനാദ 
വ്വോയ ര്രംഗത്ട് കറുപ്പു നിറമുള്ള താര ശരനീരങ്ങള് 
തിരസ്രിക്കന്പെടുകമയാ ക്ിമിനല നനഗ്ിവട് വാര്്പെട് 
മാതൃകകളിമലമക്കാ പിന്ാമ്പുറങ്ങളിമലമക്കാ 

ഷിബിന് ബി., ഗമവഷകന,  
നക.നക.ടി.എ്രം. ഗവ. മകാമളജട്, പുല്ലൂ്ട്.

േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം 
നയൂ ജനമറഷന േിനിമയില -
കുമ്പളങ്ങി ലന്ട് േിനറെ 
ദൃശ്ഭാഷാവിശകലന്രം 
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ഒതുക്കന്പെടുകമയാ നെയ്യുന്നു.

ഇ്്ന േിനിമ എല്ലാകാലത്്രം ജാതിയതയനടയ്രം 
വര്ണനവറിയനട വിളനിലമായിരുന്നു; (എന.പി. 
േജനീഷട് 2016). ഇ്്യനട നപാതുജാതിമബാധമാണട് 
ഇത്രത്ില ദൃശ്ാവിഷ്കരിക്കന്പെടുന്തട്. ഇത്ര്രം 
േിനിമകള് ജാതനീയതനയ മപ്രാത്ാഹി്പെിക്കുന്നു. 
ഇ്്ന േിനിമയനട ഭാഗനമന് നിലയ്കട് മലയാള 
േിനിമയ്രം ജാതിയതക്കട് മുനഗണന നലകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞുമപായ കാലങ്ങളിനല േിനിമ െരിത്ര്രം 
പ്രമക്ഷപണ്രം നെയ്ത രാഷ്ടനീയത്ിനറെ തുടര്ചയാണട് 
നിലവിലുള്ള േിനിമകളനട രാഷ്ടനീയ്രം (മഡാ 
രാധാകൃഷ്ണന പി എേട് 2016). ജാതനീയതയനട 
കാര്ത്ില ഇ്്ന േിനിമ േഞ്രിച 
വഴികളിലൂനട തനന്യാണട് മലയാള േിനിമയ്രം 
േഞ്രിചിട്ടുള്ളതട്. മലയാള േിനിമ എല്ലാകാലത്്രം 
ജാതിരാഷ്ടനീയ്രം പ്രെരി്പെിചിട്ടുണ്ട്. ഇ്്യിനല ജാതി 
വ്വസ്യ്രം ജാതി െി്യ്രം ആണട് ജാതി രാഷ്ടനീയ്രം 
പ്രെരി്പെിക്കാന മലയാളേിനിമനയ മപ്രരി്പെിചതട്. 
ദളിതട് ശരനീരഭാഷ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങനള 
അവമഹളിക്കുക മമാശമായി െിത്രനീകരിക്കുക 
തുടങ്ങിയവയിലൂനട മലയാള േിനിമ ഈ ദൗത്്രം 
പൂര്ത്നീകരിച്ചു. ജാതിെി് ആളിക്കത്ിക്കാനുള്ള 
ശ്മമായിരുന്നു േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം പറയക 
എന്തട്.

എ്ോണ് സംവരണ വിരുദ്ധ രോഷ്ടീയം? 
അകതങ്ങകന െോതി രോഷ്ടീയ�ോവം?
ഇതില് �ലയോളിയകട കപോതുഡബോധം 
എ്ോണ്? 
ഇ്്ക്കട് േ്വാതന്ത്്രം ലഭിക്കുകയ്രം മകരള്രംഎന് 
േ്രംസ്ാന്രം രൂപന്പെടുകയ്രം നെയ്തമതാടുകൂടി മകരള്രം 
ഇ്്യനട അവിഭാജ് ഘടകമായിമാറി. ഇ്്യനട 
നപാതുരാഷ്ടനീയ്രം മകരളത്ിനു്രം ബാധകമായി. 
.ഭരണഘടനയനട നിര്മ്മാണമത്ാടുകൂടി േ്രംവരണ്രം 
നിലവിലവന്നു. . തുടര്ന്ട് േ്രംവരണ പഠനങ്ങള് 
ധാരാള്രം ഉണ്ാവുകയ്രം നെയ്തു. . ജനതാ േര്ക്കാര് 
നിയമിച മണ്ഡല കമ്മനീഷന പഠനമാണട് അതില 
പ്രധാന്മര്ഹിക്കുന്തട്. ഇ്്യില നിലവിലുള്ള 
േ്രംവരണ്രം മണ്ഡല കമ്മനീഷനറെ ശുപാര്ശ 
പ്രകാരമാണട് (രാമെന്ദ്രഗുഹ, പി നക ശിവദാേട് 
(വിവ)2007). ഇ്്യില േ്രംവരണ വിരുദ് 
േമരങ്ങള് ആദ്കാല്രം മുതല ഉണ്ായിട്ടുണ്ട്. ഓമരാ 
വര്ഷവു്രം േ്രംവരണവിരുദ് േമരങ്ങള് ഉണ്ായ 
രാജ്മാണട് ഇ്്.മമലജാതിയിനല യവതികള് 
തങ്ങളനട ഭാവിവരനമാര്ക്കട് ഗവനണ്മറെട് മജാലി 
ലഭിക്കുകയില്ലഎന് മുദ്ാവാക്മത്ാനട േ്രംവരണ്രം 

നിര്ത്ലാക്കാന േമര്രം നെയ്ത രാജ്മാണട് ഇ്് 
(മഡാ അമബദട്കര് ബി.; ആര്, ബാബുരാജട് നക. (വിവ) 
2015). പ്രധാന തസ്തികകളിമലക്കട് മയാഗ്തയില്ലാ 
ത്വര് എത്ിന്പെടുന്നുനവന് ആമരാപണ്രംകൂടി 
േ്രംവരണത്ിനനതിനര ഉന്യിക്കന്പെട്ടു.

ഇന്നു്രം ഏ്വു്രം താനഴത്ട്ിലുള്ള മജാലികളില 
മാത്രമാണട് േ്രംവരണ വിഭാഗക്കാരുനട എണ്്രം 
കൂടുതലുള്ളതട്. ഗേ്ഡട് ഉമദ്ാഗസ്നാര് ഐ. എ. 
എേട് ഉമദ്ാഗസ്നാര് തുടങ്ങിയവരില േ്രംവരണ 
വിഭാഗത്ിനറെ ശതമാന കണക്കട് കുറവാണട്. 
(മവലായധന പി നക 2014). എങ്കിലു്രം േ്രംവരണ 
വിഭാഗ്രം തങ്ങള്ക്കട് അര്ഹമായ മജാലികള് 
തട്ിനയടുക്കുന്നു എന് വിശ്വാേ്രം േ്രംവരണ ഇതര 
വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില ശക്തമാണട് (അ്രംമബദട്കര് 
ബി ആര് ബാബുരാജട് നക (വിവ 2015 ) .

എന്ാല ഇതിനറെ യാഥാര്ത്്്രം ആരു്രം 
തിരിചറിയന്ില്ല. ഗവണ്നമനറട് മജാലികളില 49 
ശതമാന്രം മാത്രമാണട് േ്രംവരണ്രം നിലവിലുള്ളതട്. 51 
ശതമാനമത്ാള്രം നമറി്ട് േനീറ്റുകള് ആണട്. ഈ നമറി്ട് 
േനീറ്റുകളില േ്രംവരണ വിഭാഗ്രം ഉള്ന്പെടാറുണ്ട്. 
എങ്കിലു്രം അതട് വല്ലമ്പൊഴു്രം മാത്രമാണട്. ഓമരാ 
േ്രംവരണ വിഭാഗത്ിനട് േ്രംവരണ്രം നെയ്തിട്ടുള്ള 
േനീറ്റുകള് മാത്രമാണട് മിക്കമ്പൊഴു്രം അവര്ക്കട് 
ലഭിക്കുന്തട്. ഉദാഹരണ്രം നപാതുപരനീക്ഷകളില 
പട്ിക ജാതി പട്ിക വര്ഗത്ിനു മകരള പി എേട് 
േി നലകുന് നമാത്്രം േ്രംവരണ്രം 10ശതമാന്രം. 
ആണട് ഇതില പട്ിക വര്ഗത്ിനു 2േനീ്ട് . (പട്ിക 
വര്ഗത്ിനു മാത്രമായി േ്രംവരണ്രം നെയ്ത െില 
പരനീക്ഷകള് ഉണ്ട് ) മിക്കമ്പൊഴു്രം ഈ േനീറ്റുകള് 
മാത്രനമ അവര്ക്കട് ലഭിക്കാറുള്ളു. 51 ശതമാന്രം നമറി്ട് 
േനീ്ട്  മറ്റുള്ളവനരമ്പൊനല േ്രംവരണ വിഭാഗക്കാര്ക്കു്രം 
അവകാശന്പെട്താണട്. െിലമ്പൊനഴാനക്ക അവര്ക്കട് 
അതട് ലഭിക്കാറുണ്ട്, പമക്ഷ എമ്പൊഴു്രം അതു 
േ്രംഭവിക്കാറില്ല. േ്രംവരണ ഇതരര്ക്കാണട് ഈ 
േനീ്ട്  ലഭിക്കാറട് . ശതമാനക്കണക്കട് എടുത്ാല 51 
ശതമാന്രം എന്നുള്ളതട് ഭനീമമായ ഒരു കണക്കാണട്. 
ഇതിനട് അര്ഹരാവുന് േ്രംവരണ ഇതര വിഭാഗ്രം 
ജനേ്രംഖ്യനട 10ശതമാന്രം മപാലു്രം വരില്ല. 
എന്ാല േ്രംവരണ്രം ഇനല്ലങ്കില മമല്പറഞ്ഞവര്ക്കട് 
കുറച്ചു േനീ്ട് മപാലു്രം ഇവര്ക്കട് ലഭിക്കില്ല.

േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം മനസ്ില 
കയറിയതുനകാണ്ട് തനന്യാണട് ോമ്പത്ിക 
േ്രംവരണ്രം എന് ആവശ്്രം ഉന്യിക്കന്പെട്തട്. 
േ്രംവരണത്ിനറെ അടിസ്ാന തത്വങ്ങള്നിന്ട് 
വ്ത്സ്തമാണട് ോമ്പത്ിക േ്രംവരണ്രം. 
േ്രംവരണത്ിനറെ അടിസ്ാനതത്വ്രം ോമ്പത്ിക്രം 
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അല്ല ോ്രംസ്ാരികവു്രം ോമൂഹികവു്രം ആണട്.
എല്ലാവര്ക്കു്രം പ്രാതിനിധ്്രം എന് െി്യില 
നിന്ാണട് േ്രംവരണ്രം ഉണ്ാകുന്തട്. 
രാഷ്ടനീയപാര്ട്ികനളക്കാള് അധിക്രം മാധ്മങ്ങളാണട് 
േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം പ്രെരി്പെിചതട്. േ്രംവരണ 
വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം പ്രേരി്പെിച മാധ്മങ്ങളില 
പ്രാധാന്മര്ഹിക്കുന് ഒന്ാണട് േിനിമ. 
േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം പ്രെരി്പെിക്കതിലൂനട 
മലയാളേിനിമ ജാതി രാഷ്ടനീയ്രം തനന്യാണട് 
പ്രെരി്പെിചതട്. മലയാള േിനിമയിനല ദുഷ് 
കഥാപാത്രങ്ങള്രം ഹാേ് കഥാപാത്രങ്ങള്രം ദളിതട് 
ശരനീരഭാഷ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ദളിതട് ശരനീരഭാഷ ഉള്ള 
കഥാപാത്രങ്ങനള അവമഹളിച്ചു നകാണ്ാണട് മലയാള 
േിനിമ ജാതിരാഷ്ടനീയ്രം പ്രെരി്പെിചതട്.

80കളിലു്രം 90കളിലു്രം മലയാള േിനിമകളില 
േ്രംവരണ ഇതര വിഭാഗങ്ങളിനല യവാക്കള് 
ഗവനണ്മറെട് മജാലി ലഭിക്കാനത നാടുവിടുകയ്രം മറ്റുപല 
മദശങ്ങളില മെമക്കറുകയ്രം ദുരിത്രം അനുഭവിക്കുകയ്രം 
നെയ്യുന്നു. . മജാലി ലഭിക്കാത്ത്ിനുള്ള 
കാരണ്രം േിനിമയില എമ്പൊനഴങ്കിലു്രം പറയ്രം. 
.മമലജാതിയില ജനിചതു കാരണ്രം മജാലി ലഭിചില്ല 
എന്താണട് ആ കാരണ്രം.. ആര്ന, ഏയട് ഓമട്ാ, 
നാമടാടിക്കാ്ട് മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങളാണട്. 
മജാലി ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ മയാഗ്തകള് 
ഉണ്ായിട്ടു്രം മജാലി ലഭിക്കാനത മപായ അവരുനട 
മാനേിക േ്രംഘര്ഷങ്ങള് ഇത്രത്ിലുള്ള 
േിനിമകളില നതളിഞ്ഞുകാണാ്രം. ഒ്പെ്രം ദളിതട് 
ശരനീരഭാഷ ഉള്ളവനര അധിമക്ഷപിക്കുന് ദൃശ് 
ഭാഷകള്രം േ്രംഭാഷണങ്ങള്രം കാണാ്രം. ഇത്രത്ില 
വമരണ് വിഭാഗത്ിനറെ തകര്ചക്കട് കാരണമായി 
േ്രംവരണ്രം െിത്രനീകരിക്കന്പെട്ടു (ജയകുമാര് നക 
പി 2014). തുടര്ന്നുള്ള മലയാള്രം േിനിമകള്രം ഈ 
രാഷ്ടനീയ്രം പ്രെരി്പെിചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ോധാരണക്കാരന 
പല്ലുമതക്കാന ഉള്ള ടൂത്ട്മപ്റെട് മവണ്ി കടയില 
നെന്ാല ആവശ്ന്പെടുക മകാള്മഗ്ട് ആയിരിക്കു്രം. 
ദിവേവു്രം കണ്ടു ശനീലിക്കുന് മകാള്മഗ്ട് 
പരേ്്രം ആണട് ഇതിനട് കാരണ്രം. ഇത്രത്ില 
വര്ഷങ്ങളായി മാധ്മങ്ങള് േ്രംമപ്രക്ഷണ്രം 
നെയ്യുന് പരേ്മാണട് േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം. 
കഴിഞ്ഞുമപായ കാലങ്ങളിനല േിനിമ െരിത്ര്രം 
പ്രമക്ഷപണ്രം നെയ്ത രാഷ്ടനീയത്ിനറെ തുടര്ചയാണട് 
നിലവിലുള്ള േിനിമകളനട രാഷ്ടനീയ്രം. മലയാള്രം 
േിനിമയിനല ഏ്വു്രം പുതിയ നട്നഡട് ആയ നയൂ 
ജനമറഷന േിനിമയിലു്രം ഈ രാഷ്ടനീയ െരിത്ര്രം 
തുടരുന്നു.

കഴിഞ്ഞകാല േിനിമ െരിത്ര്രം എങ്ങനന 

നയൂജനമറഷന േിനിമയില തുടരുന്നു എന്ട് 
പരിമശാധിക്കാ്രം. മലയാള േിനിമ മാ്ത്ിനറെ 
പാതയിലാണട്. ഈ മാ്ത്ിനട് പിന്ില 
പ്രവര്ത്ിക്കുന് ഒരു പ്്രം യവാക്കള് ആണട്. (മജാേട് 
നക മാനുവല 2012). നിരൂപകരു്രം നയൂ ജനമറഷന 
േിനിമകനള പുതുമയ്രം മാ്വുമായി കാണുന്നു (മഡാ 
രാമജഷട് എ്രം ആര് 2019). േത്ത്ില നയൂ ജനമറഷന 
േിനിമ മലയാള്രം േിനിമയനട െരിത്രത്ിനറെ 
തുടര്ചയായി ഉണ്ായതാണട്. തുടര്ചയായ മലയാള 
േിനിമകളനട പരാജയ്രം ആണട് അതിനട് കാരണ്രം

ഇതിനു തുടക്ക്രം നതാണ്ണൂറുകളില തുടങ്ങുന്നു. 
നതാണ്ണൂറുകളനട അവോനമത്ാടുകൂടി മകരളത്ിനല 
ബിക്ാേട് േിക്ാേട് തനീമയ്റുകള് ഏനറക്കുനറ 
അടച്ചുപൂട്ി. പത്ര്രം വായിക്കുന്വരുനടയ്രം മറഡിമയാ 
മകള്ക്കുന് വരുനടയ്രം ടിവി കാണുന്വരുനടയ്രം 
എണ്്രം കൂടിനയങ്കിലു്രം തനീയ്റിലവന് േിനിമ 
കാണുന്വരുനട എണ്്രം കൂടിയില്ല. മലയാള 
േിനിമ ഇതിനന ലകകാര്്രം നെയ്തതട് അന്ഭാഷാ 
െിത്രങ്ങളനട അനുകരണ്രം നകാണ്ടു്രം മുഴുനനീള 
മകാമഡി െിത്രങ്ങളനട നിര്മാണ്രം നകാണ്ടുമാണട്.
അവ പരാജയന്പെട്മ്പൊള് അ്നീലെിത്രങ്ങളിമലക്കട് 
മലയാളേിനിമ തിരിഞ്ഞു. ഷക്കനീല തര്രംഗ്രം 
അങ്ങനന വന്താണട്. ഈ തര്രംഗത്ില മപ്രക്ഷകര് 
തിമയ്റിമലക്കട് ഒഴുകിനയത്ി. എന്ാല അതില 
ഒരു അപകട്രം ഉണ്ായിരുന്നു. സ്തനീകള്രം കുട്ികള്രം 
തിമയ്റില വരവട് നിര്ത്ി (ജയകുമാര് നക 
പി 2014 ). പിന്നീടുവന് ക്ാമ്പേട് തര്രംഗ്രം 
പരാജയന്പെട്ടു. െില േിനിമകള് വിജയിച്ചു. 
നപാതുമവ മലയാള േിനിമകള് ഓടാനത ആയി. 
സൂ്പെര് ്റൊറുകളനട േിനിമകള് പരാജയ്രം 
അറിഞ്ഞു. അവയനട മഫാര്മുലകള്രം ദൃശ് ഭാഷയ്രം 
മപ്രക്ഷകനട് അമരാെകമായി മതാന്ിതുടങ്ങി. 
അമ്പൊഴാണട് പുതിയതര്രം േിനിമനയ്പെ്ിയള്ള 
െി്കള് ഉണ്ാവുന്തട്. അങ്ങനനയാണട് ഒരു 
നായകനു പകര്രം മൂമന്ാ നാമലാ നായകനാര്, 
ഒരു കഥയ്കട് പകര്രം മൂമന്ാ നാമലാ കഥകള് എന് 
മഫാര്മുല ഉണ്ാവുന്തട്. മപ്രക്ഷകര് കണ്ടുമടുത് 
സൂ്പെര്താരങ്ങളനട മുഖങ്ങള്ക്കട് പകര്രം പുതുമുഖ 
നായകര് നവള്ളിത്ിരയില എത്ന്തു്രം 
അമ്പൊഴാണട്. 

ട്ാഫിക്കിനട് മുനമപ ഈ പരനീക്ഷണ്രം 
തുടങ്ങിനയങ്കിലു്രം ട്ാഫിക്കാണട് ഇതില വിജയ്രം 
കണ് ആദ്േിനിമ.െിലവട് കുറവട് എന് നമച്രം കൂടി 
അതിനുണ്ട്. പിന്നീടട് വന് േിനിമകള്കൂടി മബാക്ട്  
ഓഫനീേില വിജയ്രം കണ്മ്പൊള് നയൂ ജനമറഷന 
േിനിമ മലയാളത്ിനല നട്നഡട് ആയി. എങ്കില 
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കൂടിയ്രം പഴയ വനീഞ്ഞട് പുതിയ കു്പെിയില എന് 
രനീതിയിലായിരുന്നു ഈ േിനിമകളില നിര്മാണ്രം. 
നയൂജനമറഷന േിനിമ മലയാള േിനിമ െരിത്രത്ില 
തുടര്ചയാണട് എന്തിനട് ഒരു നെറിയ ഉദാഹരണ്രം 
മരഖന്പെടുത്ന്നു. ട്ാഫികട് എന് േിനിമയിനല ഒരു 
േനീന ശ്ദ്ിക്കുക. ശ്നീനിവാേന അവതരി്പെിക്കുന് 
കഥാപാത്രനത് ആദ്മായി അവതരി്പെിക്കുന് 
കമ്മയൂണി്റെട് പാര്ട്ി ഓഫനീേിലാണട്. ലകക്കൂലി 
വാങ്ങി അതില നിന്ട് രക്ഷന്പെടാന ലകക്കൂലി 
നകാടുക്കുന് മപാലനീസുമദ്ാഗസ്ന ആണട് 
ശ്നീനിവാേന. ഉള്ളിയനടയ്രം തക്കാളിയനടയ്രം 
വിലനയ്പെ്ി വ്േനിക്കുന് ശ്നീനിവാേന 
പഴയകാല ശ്നീനിവാേന കഥാപാത്രനത് 
ഓര്മി്പെിക്കുന്നു. മലയാളിയനട നപാതുമബാധനത് 
നപട്ന്ട് മാ്ാനാവില്ല എന്ട് േ്രംവിധായകര്ക്കട് 
അറിയാമായിരുന്നു. ആ നപാതുമബാധനത് 
തൃപ്തിന്പെടുനത്നത ോമ്പത്ികവു്രം ഇല്ല. ദളിതട് 
ശരനീരഭാഷ കഥാപാത്രങ്ങനള മുന്ിമലക്കട് 
നകാണ്ടുവനന്ങ്കിലു്രം നനഗ്നീവട് ടച്ചുള്ള 
മറാളകള് തനന്യാണട് അവര്ക്കട് നലകിയതട്. 
എങ്ങിനനയായാലു്രം അവര് േമൂഹത്ിനല 
പുഴുകുത്കളായിതനന് അവതരി്പെിക്കന്പെട്ടു. 
ഇതിനു േഹായകമായി നയൂ ജനമറഷന 
േിനിമയിനല ഇരുട്ട് യാഥാര്ഥ്മബാധ്രം തുടങ്ങിയവ 
കൂടുതല ഉപമയാഗിച്ചു. ആക്ഷന ഹനീമറാ ബിജു 
ഇതിനുദാഹരണമാണട്, ആക്ഷന ഹനീമറാ ബിജുവില 
അറ്റെട് നെയ്യന്പെടുന് എല്ലാവരു്രം ദളിതട് ശരനീരഭാഷ 
ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണട്. എന.പി. േജനീഷട് 
മരഖന്പെടുത്ന്നുണ്ട് (എന പി േജനീഷട് 2016).

േ്രംവരണ വിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം പറയന്തിനു്രം 
നയൂജനമറഷന േിനിമ പുറകിലല്ല. 
അതിനുദാഹരണമാണട് തനീവ്ര്രം എന് േിനിമ. 
തനീവ്രത്ിനല നായകന മധ്വര്ഗ േമൂഹത്ിനറെ 
പ്രതിനിധിയാണട്. അയാളനട ജനീവിതത്ില 
പ്രശ്നമായി മാറിയ ലഡ്രവറാണട് വില്ലന. കറുത്വന 
അനല്ലങ്കിലു്രം നതാഴില നകാണ്ടു്രം ജനീവിത്രം നകാണ്ടു്രം 
പാര്ശ്വവകൃതന ആണട് അയാള്. ോധാരണ 
േിനിമകളില ഒരു പുരുഷനു്രം സ്തനീയ്രം തമ്മിലുള്ള 
തര്ക്ക്രം പ്രണയമായി മാറാറുണ്ട്. എങ്കിലു്രം തനീവ്രത്ില 
ഈ ലഡ്രവറു്രം നായികയ്രം തമ്മില തര്ക്ക്രം 
നകാലപാതകത്ില ആണട് അവോനിക്കുന്തട്. 
ഈ പാര്ശ്വവലകൃതനന എങ്ങനനനയല്ലാ്രം 
ഉപദ്വിക്കാന പറ്റു്രം എന്തിനുള്ള ശ്മങ്ങളാണട് 
തനീവ്ര്രം. േിനിമയിനല ഏ്വു്രം തനീവ്രമായ ര്രംഗങ്ങള്രം 
ഇവ തനന്യാണട്. ഈ മകേട് അമന്വഷിക്കാന 
എത്ന് ദളിതട് ശരനീരഭാഷയള്ള ഉമദ്ാഗസ്ന 
മതാറ്റു മടങ്ങുമമ്പാഴാണട് ഇതട് പൂര്ണമാകുന്തട്. 

നതാഴിലമന്വഷിചട് നടക്കുന്വനാണട് നായകന 
എന്തു്രം ഒരു പ്രമത്കതയാണട്. നതാഴില ഇല്ലാത് 
നായകനറെ ജനീവിതത്ിനല പ്രശ്ന്രം ആനയത്ിയ 
പാര്ശ്വവലകൃതനാണട് തനീവ്രത്ിനല വില്ലന. 
അയാനള എങ്ങനനനയല്ലാ്രം ഉപദ്വിക്കാനാവു്രം 
എന്തട് തനീവ്ര്രം നലകുന് പാഠവു്രം. പ്രതിനായക 
സ്ാനത്ട് പുതിയ കാലനത് ദളിതനന പ്രതിഷ്ിച്ചു 
നകാണ്ാണട് മലയാള േിനിമ െരിത്രമത്ാടുള്ള 
കടമ നയൂ ജനമറഷന േിനിമ ഒളിച്ചു നിറമവറ്റുന്തട്. 
മലയാളിയനട ദളിതട് കല്പെനകള്രം നപാതു 
ജാതിമബാധവു്രം നയൂ ജനമറഷന േിനിമ ഇങ്ങനന 
പൂര്ത്നീകരിക്കുന്നു.

പാരമ്പര് െി്കനള പുതിയ രനീതിയില അവതരി്പെി 
ക്കുന്താണട് നയൂ ജനമറഷന േിനിമയനടരനീതി. അതട് 
വായിനചടുക്കാനുള്ള ഏ്വു്രം നല്ല ടൂളാണട് ദൃശ്ഭാഷ. 

എ്ോണ് ദൃൈ്യഭോഷ? 
െിഹ്നങ്ങള് സൂെകങ്ങള് ബി്രംബങ്ങള്തുടങ്ങിയവ 
മുമഖന ആശയേ്രംമവദന്രം ോധ്മാണട്. 
ദൃശ്ങ്ങള്ക്കു്രം പ്രതിരൂപങ്ങള്ക്കു്രം അര്ത്മുണ്ട്. 
ഇത്ര്രം േമങ്കതങ്ങള് ഉപമയാഗിച്ചുനകാണ്ട് 
േ്രംമവദന്രം നെയന് ഭാഷയാണട് ദൃശ്ഭാഷ. ഒരു 
േിനിമയനട ശബ്ദ്രം ഒഴിനചല്ലാ്രം ദൃശ് ഭാഷയാണട്. 
ഈ ദൃശ്ഭാഷ മപ്രക്ഷകരുനട ആേ്വാദക ഭാഷനയ 
തൃപ്തിന്പെടുത്ന് തരത്ിലുള്ളതാണട്. മപ്രക്ഷകനന 
തൃപ്തിന്പെടുത്ന്മതാനടാ്പെ്രം േ്വ്്രം ആശയങ്ങള്രം 
ദൃശ്ഭാഷയിലൂനട േ്രംവിധായകന നലകുന്നു.

േിനിമയനട രാഷ്ടനീയ െരിത്ര്രം നയൂജനമറഷന 
േിനിമയനട െങ്ങലക്കണ്ികളില ഒന്ായ 
കുമ്പളങ്ങിലന്ട്േില പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുമണ്ാ എന്ട് 
ദൃശ് ഭാഷ ഉപമയാഗിചട് പരിമശാധിക്കുകയാണട് 
ഇവിനട. ഉയര്ന് കുടു്രംബത്ില ജനിച ഷമ്മിയ്രം 
പാര്ശ്വവലക്കരിക്കന്പെട് ഒരു കുടു്രംബവു്രം തമ്മിലുള്ള 
പ്രശ്നമാണട് ഈ േിനിമയിനല പ്രമമയ്രം. ഇതര 
ജാതിക്കാരന തനറെ വനീട്ിനല നപണ്കുട്ിനയ 
മമാഹിക്കുന്തട് ഷമ്മിക്കട് േഹിക്കാനാവുന്ില്ല. 
േിനിമയനട ദൃശ്ഭാഷ ബാക്കി കാര്ങ്ങള് 
പൂരി്പെിക്കുന്നുണ്ട്.

േിനിമ തുടങ്ങുന്തട് ഒരു ഫുടട്മബാള് മത്രത്ില 
ആണട്.ഫുടട്മബാള് മത്രത്ിനറെ പ്രതനീകമാണട്. 
േമൂഹത്ില ആളകള് തമ്മില മത്രത്ില 
ഏര്ന്പെടുന്നു. ഫ്രാങ്കി ഷമ്മിയനട വനീടിനട് മുനപില 
ഫുടട്മബാള് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതട് തടയാന ഷമ്മി 
ശ്മിക്കുന്നു. തങ്ങളനട ഇട്രം നിലനിര്ത്ാന 
ശ്മിക്കുന് കുട്ികള്രം അവനര ഒഴിവാക്കാന ശ്മിക്കുന് 
ഷമ്മിയ്രം തമ്മില അവിനട ഒരു മത്ര്രം ഉണ്ട്. ഈ 
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േനീനില ബുള്ള്ട് േമ്പത്ിനറെ പ്രതനീക്രം ആയി 
കടന്നു. വരുന്നു. ഷമ്മിനയ ആദ്മായി കാണിക്കുന് 
േനീനില കണ്ാടി മനാക്കി നിലക്കുന് ഷമ്മിനയ 
ആണട് കാണിക്കുന്തട്. കുട്ികള് അതിനട് മുനപട് 
പറയന്നുണ്ട് അയാള് അത്ര നവടി്പെല്ല എന്ട്. ഇതിനട് 
പകര്രം ആയാണട് േിനിമയനട അവോനമത്ാനട 
ഫുടട്മബാള് എടുക്കാന ഷമ്മിയനട വനീട്ില വരുന് 
ഫ്രാങ്കിനയ ബുള്ള്ിനറെ കണ്ാടിയില കാണിക്കുന്തട്. 
അമ്പൊള് ഫുടട്മബാള് പാരയില കുത്ിവചിരിക്കുന്നു. 
അവര് തമ്മിലുള്ള അ്രവു്രം മത്രവു്രം അങ്ങനന 
വ്ക്തമാക്കുന്നു. ഈ മത്ര്രം മബാണിമയാടു്രം ഉണ്ട്. 
ഷമ്മിയ്രം മബാണിയ്രം തമ്മിനല തര്ക്കത്ില ഒരു 
ചു്രംബനത്ിലൂനട മബാണി ജയിക്കുന്നു.മബബിയനട 
കല്ാണക്കാര്ത്ിലു്രം ഈ മത്ര്രം ആണട് ഷമ്മിനയ 
മുമന്ാട്ട് നയിക്കുന്തട്. നമാത്ത്ില പാര്ശ്വ 
വലക്കരിക്കുന്പെട് ഒരു കുടു്രംബമത്ാടുള്ള ഷമ്മിയനട 
മത്ര്രം ആണട് േിനിമ. ആ കുടു്രംബ്രം ഒ്ന്പെട് 
-ആരു്രം മപാകാത് തുരുത്ില ആനണന്ട് ലട്ില 
മോങ്ങില പൂചക്കുട്ികനള കാണിച്ചുനകാണ്ട് 
വ്ക്തമാക്കുന്നു. 

കുടു്രംബ്രം എന് െി്ക്കട് കുമ്പളങ്ങി ലന്ട് േില 
പ്രാധാന്്രം ഉണ്ട്. ഫ്രാങ്കിയനട കുടു്രംബ്രം വലുതാവുകയ്രം 
ഒരു കൂട്ടുകുടു്രംബനത് ഓര്മ്മി്പെിക്കുകയ്രം നെയ്യുന്നുണ്ട്. 
അമതേമയ്രം ഷമ്മിയനട കുടു്രംബ്രം തകരുന്നു. ഈ രണ്ട് 
കുടു്രംബവു്രം തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്ത്ാേ്രം എ്ാണട്? 
മമല സൂെി്പെിചതുമപാനല പാര്ശ്വവലക്കരിക്കന്പെട് 
കുടു്രംബമാണട് ഫ്രാങ്കിയമടതട്. മദ്പാനികള്രം 
വഴക്കാളികള്രം ആണട് അവര്. മാധ്മങ്ങള് ഇതുവനര 
െിത്രനീകരിചിട്ടുള്ള ലവകുമന്രമായാല മദ്പിചട് 
വനീട്ില വഴക്കട് ഉണ്ാക്കുന് പാര്ശ്വവലകൃതനര ആണട് 
ഇവിനട ഓര്മ്മി്പെിക്കുന്തട്. ഷമ്മിയമടതട് താവഴി 
പിന്തുടരുന് ഒരു കുടു്രംബമാണട്. ലവകുമന്രങ്ങളില 
ഒരു മമശയ്ക്കു ചുറ്റു്രം ഒന്ിചിരുന്ട് ഭക്ഷണ്രം കഴിക്കുന് 
മനസ്മാധാന്രം ആഗ്രഹിക്കുന് ഒരു കുടു്രംബ്രം.

ഫ്രാങ്കി തനറെ കുടു്രംബക്കുറിചട് ഓര്ക്കുമമ്പാള് 
വിെിത്രമായ ഓര്മ്മകള് ഉണ്ാകുണ്ട് അതട് 
സൂെി്പെിക്കാനായി നവള്ളത്ില മുങ്ങിത്ാഴുന്തട് 
ദൃശ്വലക്കരിക്കുന്നു. ആേനീന േ്വപ്്രം കാണുന് 
ഫ്രാങ്കി മഹാ്റെലില ഇരുട്ിലാണട്. ഇങ്ങനന മമാശ്രം 
കുടു്രംബ്രം/നല്ല കുടു്രംബ്രം എന് ദ്വന്്വ്രം േിനിമ മുമന്ാട്ട് 
നവക്കുന്നു.

ഷമ്മി തനറെ കുടു്രംബത്ിനല കുടു്രംബനാഥന 
ആവാനുള്ള ശ്മങ്ങള് നടത്ന്നു. ഇതാണട് 
ഷമ്മിനയ ഭ്രാ്നായി െിത്രനീകരിമക്കണ്ി 
വരുന് അവേരങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്തട്. ലല്രംഗിക 
ബന്ധത്ില ഏര്ന്പെട് മബാണിനയ പുറത്ാക്കുന് 

േന്ര്ഭ്രം, േ്വയ്രം കുടു്രംബനാഥനായി പ്രഖ്ാപിക്കാന 
ആയി തനീനമമശയില എല്ലാവനരയ്രം 
പിടിചിരുത്ി ഒരുവശത്ട് ഇരിക്കുന് ഷമ്മി, 
തനീന മമശയ്ക്കു പുറകിമലക്കട് നനീങ്ങുന് ക്ാമറ, 
മബബിയമായി വഴക്കുണ്ാക്കുന് േന്ര്ഭ്രം എന്ിവ 
ഉദാഹരണങ്ങളാണട്.

സത്യത്തില് ഷമ്മിക്ക് ഭ്ോന്തുഡ്ോ? 
 ഷമ്മിയനട നപരുമാ്്രം അേ്വാഭാവിക്രം ആമണാ? 
മലയാളിയനട നപാതുമബാധ്രം ഫ്രാങ്കിയമടതട് 
മപാനലാരു മമാശ്രം കുടു്രംബത്ിമലക്കട് ഒരു 
നപണ്കുട്ിനയ വിവാഹ്രം നെയ്തട് അയക്കുമമാ? 
ദൃശ്ഭാഷ ആേ്വാദക ഭാഷയമായി മെര്ത് 
വായിമക്കണ് അവേരമാണിതട്. ഒരു മപ്രക്ഷകന 
ോധാരണ ജനീവിത്രം എങ്ങനന ജനീവിക്കുന്നു. 
ആ ജനീവിതത്ിനറെ നവളിചത്ില ഷമ്മിനയ 
എങ്ങനന വിലയിരുത്ന്നു? തനറെ പരിശ്മങ്ങളില 
മതാറ്റു മപാകുന് ഒരു ദുര്നായകനാണട് 
ഷമ്മി. ഉത്മ കുടു്രംബത്ിനന നിലനിര്ത്ാന 
നശ്മിച്ചു പരാജയന്പെട് നായകന. ഈ നായകനട് 
ഫ്രാങ്കിനയയ്രം കുടു്രംബനത്യ്രം അക്ി നിര്ത്ണ്രം 
എന്നുണ്ട്. കൂടാനത പല മത്രങ്ങള് ഷമ്മിനയ 
മദഷ്്രം പിടി്പെിക്കുന്നു. എന്തുനകാണ്ാണട് 
ഷമ്മി മത്രത്ില ഇത്ര ക്രുദ്ന ആവുന്തട്? . 
ജനീവിതത്ിനറെ മത്രത്ില മതാല്പെിക്കന്പെട് 
ആളാണട് ഷമ്മി. അതട് ഷമ്മിയനട നതാഴിലപരമായ 
െി്കളിലനിന്ട് മനേിലാക്കാ്രം.

ഷമ്മിയനട നതാഴിനലന്ന്ട് തുടക്ക്രം മുതല 
പറയന്ില്ല. മബബിനയ വിവാഹ്രം ആമലാെിചട് 
നെല്ലുമമ്പാഴാണട് അതട് മനസ്ിലാവുന്തട്. അമ്പൊള് 
ഷമ്മി മബാബിയനട കഴുത്ില കത്ിനവക്കുന്നുണ്ട്. 
ഷമ്മിയനട ഭ്രാ്ട് നവളിചന്പെടുമമ്പാള് ഷമ്മി 
ഒരുമകാണില മുഖ്രംമറചട് നിലക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പൊള് 
മനരനത്വന് ഷമ്മിയനട കൂട്ടുകാരനന ഭാര് മഫാണ് 
നെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷമ്മിക്കട് അല്പ്രം പ്രശ്നമുണ്ട് നതാഴിലിനറെ 
എന്ട് കൂട്ടുകാരന വ്ക്തമാക്കുന്നു. ഷമ്മി േ്വ്്രം 
നതാഴിലില തൃപ്തനല്ല.. അപകര്ഷതാമബാധവു്രം 
ഉണ്ട്. ഇവിനട നതാണ്ണൂറുകളിനല ഗവനണ്മറെട് 
ഉമദ്ാഗ്രം ലഭിക്കാനത നാടുവിട് മലയാള േിനിമ 
കഥാപാത്രങ്ങനള ഷമ്മി ഓര്മി്പെിക്കുന്നു. നല്ല 
കുടു്രംബത്ില ജനിചിട്ടു്രം ക്ഷൗര്രം നെമയണ്ി 
വന്താണട് ഷമ്മിയനട പ്രശ്ന്രം. ഇതട് മറികടക്കാന 
ഷമ്മി കനണ്ത്ി. തനറെ അളിയന തനന്ക്കാള് 
്റൊ്േട് ഉള്ളവന ആവണ്രം. തനീട്കുഴിയിമലക്കട് 
നപണ്ട് നകാടുക്കാന ഷമ്മി തയ്യാറല്ല.

ഇവിനട െനീത് കുടു്രംബ്രം ഷമ്മിനയ മതാല്പെിക്കുന്നു. 
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അതു്രം അവരുനട പണിയായധ്രം ഉപമയാഗിചട്. വല, 

േിനിമയനട ആദ് േനീനില കടന്നുവരുന്-മത്ര്രം 
-മഗാള്മപാ്റെിനല-വല, പിന്നീടട് ഫ്രാങ്കി അടിക്കുന് 
പ്ട് ആ വലയില നപടാനത ഷമ്മിയനട വനീട്ില 
എത്ന്നുണ്ട്. മബാണി വലനകാണ്ാണട് വിമദശിനയ 
വലയിലാക്കുന്തട്.മബാബി വനീശിയ വലയിലാണട് 
മബബി വനീഴുന്തട്. മബബിനയ വിവാഹ്രം കഴിക്കാന 
മബാബി എടുക്കുന് മജാലി വലവനീശലാണട്. ഒടുവില 
ഷമ്മി അകന്പെടുന്തു്രം അമതവലയില ആണട്. ഇതട് 
െിഹ്നപരമായി സൂെി്പെിക്കുന്തട് എ്ാണട്.?

ഒരു നല്ല കുടു്രംബത്ിനല നപണ്ിനന നതാഴിലപരമായ 
ോദ്്തകള് ഉപമയാഗിചട് െനീത്കുടു്രംബത്ിനല 
അ്രംഗ്രം േ്വ്മാക്കി. നല്ല കുടു്രംബത്ിനല നായകന 
പരാജയന്പെട്ടു.നതാഴിലപരമായി അയാള് മാനേിക 
േ്രംഘര്ഷ്രം അനുഭവിക്കുന്നു. പാര്ശ്വവലകൃതമനാടട്  
മത്രിചട് അയാള് മതാറ്റു മപായി. ഇവിനട േ്രംവരണ 
വിരുദ് രാഷ്ടനീയത്ിനറെ മഫക്കട് ആയ രൂപ്രം 
െിഹ്നങ്ങള്നകാണ്ട് വരചിട്ിരിക്കുന്നു. 

അവോന േനീനില ഒരു മകാണ്്രം നലകി ഇമ്പൊള് 
കുഞ്ഞുങ്ങള് മവണ് എന്ട് കൂടി മബാണി പറയാന 
പറയന്നുണ്ട്. ഈ തറ നേ്്പെില വലിയ വനീട്ിനല 
നപണ്ിനറെ കുട്ി വളമരണ് എന്ട് ോര്രം.

ഇത്രത്ില മലയാള്രം േിനിമ ഇന്നു്രം ജാതനീയയില 
നിന്ട് മുക്തി മനടിയിട്ിനല്ലന്ട് മനേിലാക്കാ്രം 
കൂടാനത മലയാള േിനിമയടക്ക്രം ഇ്്ന 
േിനിമകള് പറഞ്ഞു വച േ്രംവരണവിരുദ് രാഷ്ടനീയ്രം 
ഇന്നു്രം തുടരുന്നു എന്നു്രം ോമ്പത്ിക േ്രംവരണനത് 
പി്ാങ്ങുന്നു എന്നു്രം മനേിലാക്കാ്രം. 
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आमुखम ्

अभिनयप्रधयानं रूपकम् दृश्यकयाव्ववियागे अन्ति्भवभि। 
ियास - िविूभि - कयाललदयासयादीनम् रूपकयाणि प्रससद्यानन 
िवन्न्त। धनञ्जयमिे दशरूपकयाणि सन्न्त। नयाटकं - 
प्रकरिं - ियािः - प्रहसनं - विमं - व्यायोगः - समवकयारः - 
वीथि - अङ्कः - ईहयामृगः च इभि। इभिवृत्ं, कियापत्याणि , 
अङ्कयानयां संख्या, रसयाः - एियानन आधयारीकृत्य रूपकयाियाम् 
वगगीकरिम् कृिम्। रूपकेषु मुख्ं िवभि नयाटकम्। रूपकेषु 
िूररियागं शुिपय्भवसयाययरवे। ऊरुिङ्गयानद ववरलरूपकयाणि 
दुरन्तपय्भसययरवे। मङ्गलश्ोकम् अिवया नयान्ी रूपेि 
आरभ्य िरिवयाक्ेन समयापयभि।

ियासनयाटकचक्रम् -
संसृ्ििषयाययां प्रिमगिनीयः रूपकरचययिया िवभि 
ियासमहयाकववः। िया.टट, गिपभि शयास्त्रििया ियासकवेः 
त्योदश रूपकयाणि भमललत्या ियासनयाटकचक्रम् इभि नयाम्या 
1912 वषषे प्रससद्ीकृिम्। इभिवृत्मथधकृत्य एवं वविकुं 
शक्िे - उदयनकियामथधकृत्य -प्रभिज्यायौगन्धरयायिम्, 
स्वप्नवयासवदत्म्। महयाियारिमथधकृत्य -मध्यमव्यायोगः, 
पञ्चरयात्म्, दूिवयाक्म्, दूिघटोत्कचम्, कि्भियार,ं 
ऊरुिङ्गम्। रयामयायिमयाधयारीकृत्य प्रभिमयानयाटकम्, अभि
षेकनयाटकम्।कृष्णगयाियामयाधयाररकृत्य-बयालचयाररिम्। 
ऐभिह्यमयाधयारीकृत्य – चयारुदत्म्, अववमयारकम् च।

‘नयान्द्यन्ते ििः प्रववशभि सूत्धयारः ‘इभि ियासरूपकयाणि 
आरभ्यन्तेI िदनन्तरमेव सूत्धयारस्य मङ्गलयाचरिम्। 
प्रधयानकियापयात्याियां नयामयानन मुद्यालङ्कयाररीभिमनुसृत्य 
मङ्गलश्ोके द्षंु शक्िे। प्रस्यावनया इत्यिः स्यापनया 
इभि प्रयोगः। िरिमुनेः नयाट्यशया्रिननयमयानयां ववरुद्रीत्यया 
ियासरचनयाः। ियासः इभि यियाि्भनयाम वया कुलनयाम वया इभि 
ववभिनयाः मियाः सन्न्त। कयाललदयासयादयः ियासकवेः नयाम 
स्वकृभिषु परयामलशशि ियाः।

मध्यमव्यायोगः -
महयाियारिकियापयात्याणि िीमः, पुत्ः घटोत्कचः ,पत्ी 

Mary Tessy T.G., Asst. Professor, 
Department of Sanskrit, KKTM Govt. College, Pullut

मध्यमव्यायोगः - एकं अवलोकनम्

वहविम्या च अस्मिन् व्यायोगे दृश्यिे। वृद्ब्याह्मिः , 
ब्याह्मिी, त्यः पुत्याः च कियापयात्रूपेि दृश्यिे। 

नयामोत्पयत्ः – 
मध्यमौ अथधकृत्य व्यायोगः। अत् ब्याह्मिपुत् 
मध्यमः,पयाण्डवमध्यमःच सूथचिम्। 

मध्यमं अथधकृत्य कृिः व्यायोगः। अत् िु मध्यमपयाण्डवं 
िीमम् अथधकृत्य इत्यिथं लििे। 

मध्यमस्य व्यायोगः। मध्यमस्य िीमस्य वहविम्यया सह 
ववशेषेि संयोगः। 

एवं भिनरीत्यया नयामोत्पयत्ः वकुं शक्िे।

मङ्गलश्ोके ववष्णुस्ुभिं कृत्या आरभ्यिे। िगवयानुपेन्द्रस्य 
स्ुत्यया समयाप्यिे च। 

ििः प्रधयानकियापयात्याियां स्वियावववशेषः ननरूपयभि। 

घटोत्कचः – 
एकस्मिन् समये क्षभत्यगुियाः िद्वि् रयाक्षसगुियाः च 
प्रकटीकरोभि सः। सहजस्वियावेन कू्रररीत्यया ब्याह्मिकुटुम्ं 
प्रभि रोषेि संियाषिं करोभि। वकन्तु मयािृपयारियाननवृत्यिथं 
सः एवं करोभि इत्यिः िस्य सद्िुियावयाः सहृदययान् 
आकष्भयन्न्त। ब्याह्मियानदभिः किं प्रवभिशि िव्ं इभि सः 
जयानीिः। परन्तु मयािृस्ेहः िं िमियान्नवयारयभि। िीमसेनेन 
सह युद्यावसर े सः स्वभपिुः नयामोच्यारिेन गववशि िः 
अभिमयाननिश्च। यस्य नयाम्या सः अभिमननिः िं िीमम् सः 
पूव्भम् न दृषः। िियाभप भपिृ नयाम आदरपूव्भकम् उपयुज्यिे। 
व्योगयान्ते मयािुः ननददेशयाि् भपिर ंक्षमयापिम् च करोभि। 

िीमः –
पयाण्डवमध्यमं िीमं आधयारीकृत्य रथचिः व्यायोगः अयम्। 
िीमः नयायकः इभि पूि्भियया वकुं न शक्िे। घटोत्कचस्य 
नयायकत्े िीमस्ु प्रभिनयायकत्ेन प्रभिष्यापयभि। यदया 
घटोत्कचेन सह युदं् करोभि िदया स्वपुत्ः इभि ज्यािे 
सिी भपिृवयात्सल्ं न प्रकटीकरोभि। अत् िीमस्य 

L
anguage



99KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

मन:संयमनं आस्वयादकयान् अभिशयीकरोभि। वहविम्याययाः 
पुनःसमयागमनवेलयाययां, सः ियां दृष्टया पुरया पयाण्डवयानयां कृिे 
ियया कृियानन पूववोपकयारयाणि हृदयपूव्भम् मिरभि शुद्यात्या 
िीमः। अिः ियासस्ु कियागभिं आश्रित्य िीम एवं रूपीकृिः 
इभि अनुमीयिे। 

वहविम्या - 
अरक्किल्याि् रहस्यमगषेि बवहरयागियाः पयाण्डवयाः 
कुन्तीसमेिं यदया वने ववरियामं कृियाः िदया वहविम्या 
ित् आगच्छभि। सोदरयाज्यां भिरसृ्त्य सया िीमस्य 
सौन्य्भसयामर्या्भनदषु अनुरकया िवभि। िीमः िस्य भ्यािुः 
वहविम्स्य वधं करोभि। सवषेषयां अनुग्रहिे वहविम्याम् 
पत्ीरूपेि स्वीकरोभि। घटोत्कचस्य जननयान्तर ंसया पुत्ेि 
सयाकं ित्िः गच्छभि। पयाण्डवयानयां लक्ष्यप्रयाप्त्यिथं ववघ्नहिेुः 
न िवविव्म् इभि थचन्तयया सया ववरमभि। कौरवयुद्ववषये 
एकयाग्रियां किुथं एवंववधववश्ेषः अननवयाय्भश्च। 

अनन्तरकिया िु मध्यमव्यायोगे प्रभिपयादयभि। ‘जयात्यया 
रयाक्षसी, न िु समुदयाचयारिे’ इत्येकेनैव वयाक्ेन वह रूपेि 
एव रयाक्षसी, वकन्तु पभिव्रिया,मनस्स्वनी च वहविम्या इभि 
सूचयभि ियासः। प्रयािनयािेन सह पुनभमशि लनयािथं पयारियां 
प्रस्यावयभि । एवं िीमदश्भनेन कृियािया्भ िवभि सया। पुत्ं 
भपिुः समीपे समप्भययिुम् ,िस्य युद्नैपुण्ं प्रदश्भययिुं च 
वहविम्याययाः अन्तक्स्ियाययाः अम्याययाः प्रयत्फलं िु िीम-
घटोत्कच मेलनम्।

वृद्ब्याह्मिः –
वेदज्ः केशवदयासः बन्धोः उपनयनयािथं दयारयापुत्समेिम् 
वनप्रदेशे गच्छभि। एिि् वनं रयाक्षसरवहिम् न इभि 
जलक्लिनमहभषशि ः िं ननवेदयभि मि। वकन्तु बन्धुस्ेहयाि् 
कि्भव्ननरिः सः ित्ः गन्तुं उद्धुकः। यदया घटोत्कचः 
मयािुः पयारियाननवृत्यिथं पुत्मेकं ददयािु इभि पृच्छभि िदया 
िस्य ब्याह्मिस्य भपिृमनः त्यास्यभि। भपिृऋिमोचनयाय इभि 
कयारिेन िं न्यायीकरोभि। कननष्पुत्यािथं दयारयावयाक्मभप 
स्वीकरोभि। अत् िु पत्ीस्ेहम् प्रकटीकुरुिे। 
मध्यमपुत्समप्भिवेलयाययामभप िस्य मनः पुत्रक्षियािथं 
िपभि। पयाण्डवमध्यमस्य आगमनयावसर े िस्य भपिृहृदयं 
अत्यन्तं पररिुष्यभि च। व्योगयान्ते ‘अमितु्कलं रणक्षिं, 
स्वकुलमुदृिं च’ इभि वचनेन िीमस्य पररवयारभमलनस्य 
िुन्षमयाप्नोभि सः ब्याह्मिः।

ब्याह्मिी –
्रिीकियापयात्याियां अप्रधयाने सिी ब्याह्मिी इभि पयात्सृन्षः 

ियासेन सम्यक् कृिम्। सया सुखे दुखे च ित्या्भ सह वि्भिे। 
िदयानीन्तनकयाले पयाभिव्रत्यस्य अिीवप्रयाधयान्मयासीि्। 
ियासकृभिषु िि् प्रशोििे। यिया भपिृस्ेह ं ज्येष्पुत्े 
प्रकटीकरोभि िद्वि् कननष् पुत्े िस्ययाः स्ेहवयात्सल्मभप 
दश्भयभि। ‘सववमशया्भ वह अस्य वयाणिः’ इभि 
घटोत्कचवचनस्य वववेकत्ं सया प्रत्यभिज्यायभि। अत् िु 
्रिीियां वववेचनसयामर््भम् दश्भययिव्म्। ‘पभिमयात्धभमशि िी 
पभिव्रिेभि नयाम’ पभिस्ेहम् कववः प्रकयाशयभि।

ब्याह्मिपुत्याः - 
प्रिम-नद्वभिय-िृिीय पुत्याः भपिर ं संरक्षययिुं सदैव 
कि्भव्ननरियाः। प्रिमपुत्ः कुलरक्षियािथं जीवत्ययागम् िस्य 
धम्भः इभि थचन्तयभि। भपिृवयात्सल्ं िस्य गमनववघयािं 
करोभि। कननष्स्ु मयािृस्ेहने कि्भव्याि् ववरमभि। 
नद्विीयः मध्यमः पुत्ः सवषेषयां प्रयािरक्षियािथं मयाियाभपिरयोः 
पुत्वत्सल्पररपूत्य्भि्भम् च स्वप्रयाियान् समप्भययिुम् च 
घटोत्कचेन सह गन्तुमुद्युकः। परलोकयात्िृष्णयां शमययिुं 
इहलोके भपपयासयाप्र्िकयार ं कत्ुथं गच्छभि। िस्मिनवसर े
िीमस्य आगमनस्य ननभमत्कयारः एषः एव। मध्यम 
इत्ययाह्यानम् रिुत्या िीमः आगच्छभि।

उपसंहयारः 
 ‘नयाटकयान्तं कववत्ं’ इभि सुप्रससद्या खलु। सस्तन्ध सन्ध्यङ्गयानन 
सम्यक् रीत्यया संयोज्य लक्षियुकनयाटकरचनयया 
पौरयाणिककयाले एकस्य कववत्ं अङ्गीकुव्भन्न्त मि। 
मध्यमव्यायोगद्वयारया ियासमहयाकवेः रचयानयापयाटवं सवया्भन् 
अभिशयायभि। कववकुलगुरु कयाललदयासः अभप ियासस्य नयाम 
बहुमयानपुरस्सरमेव परयामश्भयभि। केरलस्ययाभप नयाटकयानयां 
कृिे महयानीयिया अस्स्। क्षेत्कलयारूपेि कूत्म्लनयाम्या 
रङ्गवेनदकयासु मध्यमव्यायोगः अवियाररियाः चयाक्यारः। 
अिः मयानववकयानयां हृदयं चलनम् च यियाववथध ननरीक्ष्य 
रथचिं अयं कृभिः इदयानीन्तनकयाले अभप सह्दयहृदययाह्यादम् 
वविरन्न्त। 
सहयायकग्रनयाः -

1. ियासनयाटकचक्रम् - टट .गिपभिशयास्त्रिकल् 
2. मध्यमव्यायोगः - ियासः, एम्.एल् .भब .वि . देस्हि 
3. A history of Sanskrit literature - A. A. Maacdonell, 
M.L.B.D. Delhi
4.Bhasa’s Madhyamavyayoga - Sudha Bhattacharya
5.The Sanskrit drama - A.B. Keith, M.L.B.D. Delhi
6. Thirteen plays of Bhasa (translation) - A.C. Woolner, 
Lakshman Swaroop

L
anguage



100 KKTM COGNIZANCE - MARCH 2020

वहंदी सयावहत्य की अन् ववधयाओ ंसे हटकर आत्किया की 
खयाससयि यह ह ै वक उसमें िोगे हुए यियाि्भ कया थचत्ि ह।ै 
समकयालीन आत्कियाओ ंमें लेन्खकयाओ ंने अपनी आत्किया 
के ज़ररये अपने जीवन यियाि्भ को प्रस्ुि करने की कोलशश 
की ह।ै

्रिी जीवन की सबसे बडी वविम्नया यह ह ैवक ्रिी को कई 
िरह के दयाययत् नदए जयािे ह ैऔर उसकी आड में उसे वकसी 
िी आथिशि क ,सयामयालजक,रयाजनैभिक ननि्भय लेने से रोकया जयािया 
ह।ै ्रिी जीवन की ननयंत्िकयारी शक्कयों के रूप में समयाज, 
पररवयार और धम्भ को देख सकिे हैं। सुशीलया टयाकिौर े ने 
अपनी आत्किया में सयामयालजक, पयाररवयाररक और धयाभमशि क 
शोषि के ववभिन पहलुओ ंपर प्रकयाश ियालया ह।ै आज के 
ज़मयाने की कडवी सच्याई यह ह ैवक भबनया दहजे़ लडवकयों 
की शयादी नयामुमवकन ह ै। लेन्खकया के ससुरयालवयाले दहजे़ के 
सयामयान न भमलने पर इन्ें “नीच खयानदयान कया पयागल “कहकर 
हमेशया नीचे नदखयािे िे और झगडया िी करिे िे। उनीसवीं 
सदी के समयाज सुधयारकों ने समयाज के उनयन के ललए कई 
िरह की कुरीभियों को भमटयाने की कोलशश की िी। लेवकन 
अफ़सोस वे आज िी हमयार ेसमयाज में मौजुद हैं। बयालवववयाह 
और अनमेल वववयाह जैसी कुप्रियाएं आज िी अनेक लडवकयों 
की लज़न्गी बबया्भद कर रही हैं । इस आत्किया में लेन्खकया 
अपनी अनमेल शयादी कया दुःख झेल रही ह।ै सुशीलया के पभि 
ने किी इनसे प्ययार नहीं वकयया, उन्ोंने ससफ्भ  पररवयार के ललए 
शयादी की िी। पभि चयाह ेजैसया िी क्ों न हो, हमेशया परमेश्वर 
मयानया जयािया ह।ै समयाज में लडवकयों केललए कहीं िी जयाने की 
इजयाज़ि नहीं नदयया जयािया िया। इस पर िी लेन्खकया अपनया 
अनुिव व्क कर रही ह।ै लेन्खकया एक बयार कॉलेज से आ 
रही िी। कुछ लडकों ने उसे घेर ललयया। लेवकन सुशीलया 
की ननिरिया से वे चले गए। उसने यह बयाि घर पर नहीं 
बियायी। क्ोंवक घर में पिया चलिया िो उसकया घर से बयाहर 
ननकलनया और पढ़नया बंद हो जयािया। स्त्रियों की आज्याकयारी 
छवव ही समयाज को पसंद ह।ै लीक से हटकर चलनेवयाली 
स्त्रियों पर चररत्हीनिया कया ठप्या लगयायया जयािया ह।ै वयास्व 
में ्रिी पैदया नहीं होिी उसे ्रिी बनया नदयया जयािया ह।ै लेन्खकया 
ने अपनया दद्भ इस रचनया में व्क वकयया ह।ै उनकया मयाननया ह ै
वक शयादी के बयाद भपिया के नयाम पर पभि कया नयाम आ जयािया 

ह।ै ्रिी की अपनया कोई अस्स्त् यया अस्मििया नहीं ह।ै वह 
क्या करिी ह,ै वकसके सयाि जयािी ह ै इन सबकया वहसयाब 
देनया पििया ह।ै ्रिी को हमेशया यही ससखयायया जयािया ह ै वक 
उसे सबके सयाि सयामंजस्य स्याभपि करके ही रहनया होगया। 
लेन्खकया कहिी ह-ै “हम औरिों को बचपन से यही महसूस 
करयायया जयािया ह ैवक हमयार ेववचयारों और कममों कया कोई महत् 
नहीं ह।ै हमें सदैव दूसरों के सयाि सयामंजस्य करके चलनया 
ह।ै धीर े धीर ेजब अपने स्विंत् ववचयार बनने लगिे ह ै िब 
िक हर क्स्भि के सयाि सयामंजस्य भबठयानया ‘आदि’ बन 
जयािी ह।ै1” हमयार े समयाज में पररवयार कया महत्पूि्भ स्यान 
ह।ै पयाररवयाररक जीवन में ्रिी हमेशया पभि की आश्रििया ह।ै 
उसके पैरों पर बेवडययाँ ियाली जयािी ह।ै मयाँ, बेटी, बहन, पत्ी, 
बहू की ियशुदया िूभमकयायें औरिों को मयात् खोखलेपन की 
ओर ले जयािी ह।ै ियारिीय समयाज में पभि पत्ी की समिया 
और ववश्वयास पर उनकया ररश्या टटकया ह।ै सुशीलया के पभि के 
अत्ययाचयार कया उल्ेख यों वकयया ह ै- “मुझे मयार पीटकर वे 
बच्ों के सयाि लयाि प्ययार करने लगिे िे, में दद्भ में िडपिी 
रहिी। जब मयानससक क्स्भि बहुि ववचललि यया असंिुललि 
लगिी िब में वकसी िरह उडकर चयाय बनयािी भगलयास िरकर 
चयाय पीिी। मैं उनकया प्रभिरोध नहीं कर पयािी िी। वे ियिीि 
करके कमज़ोर बनयाने कया हुनर जयानिे िे।2” पत्ी को घरलेु 
शोषि से िंग आकर िलयाक देने की िी इजयाज़ि नहीं िी। 
क्ोंवक िलयाक से पहले उसे बच्ों के बयार ेमें सोचनया पडिया 
िया। सुशीलया िी बच्ों के िववष्य के बयार ेमें सोचकर िलयाक 
लेने से वहचवकचयािी िी।पत्ी होने के सयाि सयाि वह वकसी 
के घर की बहू िी होिी ह।ै ससुरयालवयाले िी बहु पर शोषि 
करने कया कोई मौकया नहीं छोडिया ह।ै बहू के प्रभि हमेशया कटु 
व्वहयार करनया िो उनकया जन्मससद् अथधकयार मयानया जयािया ह।ै 
शयादी के बयाद बहु से पुत्विी होने की उम्ीद रखी जयािी ह।ै 
पुत्विी होने से पूव्भ सुशीलया के सयाि घर में बहुि नयाइंसयाफी 
होिया िया। उनकी ननद ियाने मयारिी ह ैवक - ”कोई वकसीसे 
यह नहीं पूछिया वक िुम्यार ेपयास वकिनया धन ह ै? यह पूछिया 
ह ै-वकिने बच्े ह ै? बयाँझ बझौटों कया वकसी कयाम नहीं होिया। 
सयास िी कहने लगी - हिेली पर बयाल उग जयायेंगे, पर बच्े 
नहीं होंगे।3” सुशीलया के पभि हमेशया सुशीलया से जूिे उिरवयािे 
िे। खयाने की ियाली को ठोकर मयारिे िे। पभि के गलिी 
करने के बयावजूद मयाफ़ी सुशीलया को ही मयांगनी पडिी िी । 

नयारीशोषण कया दस्यावेज़ ‘ शशकंजे कया दद्द ’
डॉ. तेरसेा टिनसी िी.जी
अससस्ेंट प्रोफेसर, के.एम.एम गवन्भमेंट ववमेंस कॉलेज, कनूर
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मयाफी ििी देिे िे जब पैर पर सर रखकर मयाफ़ी मयाँगिे िे। 
जब िी सुशीलया को िनख्याह भमलिी िी वह पहले ही नदन 
पभि ले जयािे िे। घर में हमेशया लडवकयों कया जन्म अपशगुन 
मयानया जयािया ह।ै अपनी बेटी के जन्म के समय कया अनुिव िी 
लेन्खकया ने व्क वकयया ह।ै 

 हमयार ेसमयाज में होनेवयाले धयाभमशि क शोषिों कया िी उल्ेख 
लेन्खकया ने वकयया ह।ै बचपन से ही स्त्रियों पर कई िरह की 
लज़म्ेदयाररययाँ सौंपी जयािी ह।ै पूजया पयाठ आनद से जुडकर कई 
िरह के ननयम बनयाये जयािे ह।ै कन्यापूजन, रक्षयाबंधन जैसे 
त्योहयारों कया उल्ेख लेन्खकया ने वकयया ह।ै लेन्खकया कहिी 
ह ैकन्यापूजन लडवकयों की होिी िी ,लेवकन महत् लडकों 
को ही भमलिया िया। क्ोंवक लडकों को पररवयार में पयालनहयार 
मयानया जयािया िया। रक्षयाबंधन को िी सुशीलया एक ऐसया त्योहयार 
मयानिी ह ैजो स्त्रियों को कमज़ोर बनयाने के ललए मनयाई जयािी 
ह।ै रक्षयाबंधन के अवसर पर ियाईयों को रयाखी बयाँधी जयािी 
ह।ै इसके ज़ररये लडवकयों के मन में यही भ्म भबठयायया जयािया 
ह ै की ियाई ही उनके रक्षक ह।ैवहनू् धम्भ में विया्भरिम धम्भ 
कया पयालन िया। इसके आधयार पर दललिों के सयाि छुआछूि 
बरििया िया। सुशीलया को खुद इस िरह के वववेचनों कया 
लशकयार होनया पडिया ह।ै सू्ल में दोस् िी इसके सयाि बैठिे 
नहीं िे। अगर वकसीको चेचक बीमयारी आयी िो देवीमयाँ कया 
प्रकोप समझया जयािया िया। दललिों को हमेशे धयाभमशि क लशक्षया 
दी जयािी िी। धम्भ और ईश्वर के नयाम पर इनकया शोषि 
होिया िया। लेन्खकया की नयानी कहिी िी - “यह सब िेरी 
करिूि ह ैिगवन.मुँह पेट बनयायया िो जयाि पयांि क्ों बनयाई 
? हम ही क्ों करें नरक सफयाई कया कयाम 4” आम औरि से 
ज़यादया संघष्भ एक दललि ्रिी को करनया पडिया ह।ै इस बयार े
में लेन्खकया ललखिी ह ै- “दललि पुरुष ब्याह्मिवयाद की दयासिया 
से मुक्क के ललए आंदोलन कर रह ेह,ै समिया, स्विंत्िया और 
सम्यान कया अथधकयार पयाने के ललए संघष्भ कर रह ेहैं. मगर 
दललि स्त्रिययाँ अपने अथधकयारों के ललए दोहरया संघष्भ करिी 
ह ै 5” ियारिीय संववधयान में जयाभिव्वस्या कया ववरोध वकयया 
ह ैलेवकन समयाज में यह ठीक से लयागू नहीं हो पया रहया ह।ै 
यहयाँ िक वक लशणक्षि वग्भ िी जयाभिगि िेदियाव को मयानिया 
ह।ै लेन्खकया स्वयं इसकया लशकयार ह।ै हमेशया दललिों को यही 
कहया जयािया िया वक गयांधीजी अपनया पयाखयानया खुद सयाफ़ करिे 
िे, वफर दललि लोग क्ों नहीं कर सकिे। दललिों को मैल 
ढोने के ललए मजबूर वकयया जयािया िया। सुशीलया ललखिी ह ै- 
“हमयारी जयाभि के लोगों को यह मयालूम नहीं िया वक स्विंत्िया 
के बयाद क्या पररवि्भन हुए ह ै? देश कया संववधयान बनने के 
बयाद सरकयारी कयानून के रूप में कौन कौन से ननयम लयागू हुए 
ह।ै सविमों ने यह हमैं किी जयानने नहीं नदयया 6” ्रिी पुरुष 
ललंगिेद से ही व्क्क जीवन की शुरुवयाि होिी ह।ै पैदया होने 

से पहले ही ललंगिेदीय शोषि शुरू हो जयािया ह।ै लेन्खकया 
की नयानी दयाई मयाँ कया कयाम करिी िी। वहयाँ पर बेटों के जन्म 
पर दो रुपये और बेटटयों के जन्म पर िीन रुपये भमलिे 
िे। जन्म से ही लडवकयों के नयाम पर अथधक खचया्भ शुरू हो 
जयािया ह।ै यहीं से ललंगिेद की शुरुआि सयाफ़ झलकिी हैं। 
लडवकयों को हमेशया परयायया धन मयानया जयािया ह।ै बचपन से 
ही उनके मन में यही बयाि ियाली जयािी ह ैवक उसे परयाये घर 
जयानया हैं । जो बची कुची खुलशययाँ उनके जीवन में ह ैउसे िी 
लगयाम लगयाकर कयाबू में कर ललयया जयािया ह।ै लेन्खकया कहिी 
ह ै- “मयां यया भपिया बेटों के नयाम लेकर एक दूसर ेको बुलयािे िे। 
जैसे कल्ू की मयाँ । लेवकन किी िी उन्ोंने शीलया की मयाँ 
सम्ोधन कया प्रयोग नहीं वकयया क्ोंवक लिवकययाँ परयायया धन 
ह।ै7” शयादी के बयाद वह पभि के नयाम से जयानी जयािी ह।ै हमयार े
संववधयान में स्त्रियों के कल्याि के ललए अनेक योजनयायें और 
कयानून बनयाये गए ह ैमगर लोगों को ठीक से जयानकयारी नहीं 
ह।ै सुशीलया जब कॉलेज गयी िब लडवकयों पर पयाबन्ी िी। 
लडवकयों के ललए अलग गर््भ रूम िया। खेिों यया बगीचों में 
नदखने पर पयाबंदी िी। लडके चयाह ेकही िी बैठ सकिे िे, 
कहीं िी मस्ी मज़याक कर सकिे िे। लेवकन लिवकयों के 
ललए यह सब ननभषद् िया।घरलेू वहंसया के न्खलयाफ िी कयानून 
बनया ह।ै वफर िी अपने सयाि हुए घरलेू वहंसया कया थचत्ि 
लेन्खकया ने वकयया ह।ैआज के ज़मयाने में ऐसया कोई क्षेत् नहीं 
लजसपर ्रिी ने अपनया कदम नहीं रखया। ्रिी ऊँचयाईयों को 
छू रही ह ैलेवकन समयाज के पुरुष वच्भस्ववयादी लोग उसे नीचे 
खींच रही ह।ै इंनदरया गयाँधी प्रधयानमंत्ी बनी िी िब स्त्रियों कया 
सम्यान बढ़या िया। लेवकन उस समय पुरुष कहिे िे - “एक 
औरि देश की प्रधयानमंत्ी बन गयी, इसकया मिलब यह नहीं 
ह ै वक घर की औरि औरि जैसी नहीं रहगेी ? पुरुषप्रधयान 
मयानससकिया के सयाि समयाज में मवहलयाओ ंको पुरुषों से पीछे 
मयानया जयािया िया।8” 

नौकरी के सयाि सयाि उच् लशक्षया िी सुशीलया चयाहिी िी। 
लेवकन इजयाज़ि भमलने के ललए उन्ें बहुि संघष्भ करनया पडया। 
लोगों कया पूछनया िया की एम्.ए की क्या ज़रुरि ह ै ? पभि 
िी कहिे िे - “छोड िी दो अपनी लज़द। भबनया एम्.ए के 
मर नहीं जयाओगी। अच्छी नौकरी ह ैअच्छी िनख्याह ह ैऔर 
क्या करनया ह।ै9” शोध करने के ललए िी उन्ें बहुि संघष्भ 
करनया पडया। इन्ें अपनी इच्छयानुसयार ववषय नहीं भमलया। उस 
समय लडवकयों को पढ़याने ललखयाने कया ररवयाज़ नहीं िया। पयाल 
पोसकर लडकी को बडया करनया और उसकी शयादी करयानया 
ही पयया्भप्ः मयानया जयािया िया। दललि समयाज की सोच िी 
लडवकयों को पढ़याकर क्या फयायदया, जयाभि िो वही रहगेी 
कयाम िी अपनी जयाभि की ही करनी पडेगी। वफर लशक्षया से 
क्या लयाि।
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रयाजनीभि में िी भ्षयाचयार कया बोलबयालया ह।ै महयान रयाजनैभिक 
नेियाओ ंके नयाम पर िी आम लोगों कया शोषि हो रहया ह।ै नेिया 
लोग ससफ्भ  आज्या देिे रहिे ह ै,लेवकन वे खुद कुछ करिे नहीं 
ह।ै समयाज में ्रिी को रयाजनैभिक क्षेत् में जयाने से हमेशया रोकया 
जयािया ह।ै सुशीलया सयामलजक जयागृभि के अनेक कयाय्भक्रमों से 
जुिी िी । लेन्खकया कहिी ह ै- “मुझे रयाजनैभिक पयाटटशि यों से 
जुडने कया अवसर भमले ,मगर समयाज में वह मयानससकिया ह ै
वक स्त्रियों को रयाजनीभि से दूर रहकर ही अपनया कयाय्भ करनया 
चयावहए।10” सुशीलया मवहलया मुक्क आंदोलन में जयािी िी 
,लेवकन वहयाँ पर लोगों ने हमेशया सुशीलया कया मज़याक उठयायया। 
समयाज में होनेवयाले अनमेल वववयाहों के उदहयारि के रूप में 
सुशीलया को प्रस्ुि करके उन्ें नीचे नदखयायया जयािया िया। इस 
िरह उनकया आत्ववश्वयास िोडकर मुख्धयारया से उन्ें हटयाने 
की सोची समझी सयालजश की गयी । पररवयार में पभि द्वयारया 
पत्ी कया शोषि होिया िया। अपने पैरों पर खडी होने पर 
िी उसकी क्स्भि में बदलयाव नहीं ह।ै पयाररवयाररक जीवन में 
पभि और पत्ी कया समयान अथधकयार मयानया जयािया ह।ै लेवकन 
पत्ी कया पभि से ज़यादया चथचशि ि होनया पभियों को गंवयारया नहीं 
होिया िया.अपने लेखन के क्षेत् में हुई, अजीब पररक्स्भियों 
कया लज़क्र लेन्खकया ने वकयया ह।ै वह जब िी ललखिी िी, 
पभि से पढ़वयािी िी। लेवकन पभि कोई रयाय नहीं देिे िे। 
एक लेन्खकया होने के ललए सबसे ज़यादया प्रोत्सयाहन पभि 
और उसके पररवयार से भमलनया चयावहए। इनके पभि ने किी 
िी इनकया कद् नहीं वकयया और न ही इन्ें प्रोत्सयाहन नदयया। 
क्ोंवक पभि नहीं चयाहिे िे वक सुशीलया चथचशि ि हो। पभि ने 
हमेशया सुशीलया के आत्ववश्वयास को िोडने कया ही प्रययास 
वकयया। पभि यह किी नहीं चयाहिे िे वक लेखन, प्रकयाशन 
के क्षेत् में सुशीलया नयाम कमयाए। घर के खचषे के सयाि सयाि 
प्रकयाशन खचषे िी लेन्खकया को अकेले ही संियालनया पडया। 
शयारीररक, सयांसृ्भिक, रयाजनैभिक, आथिशि क, सयामूवहक 
अस्मििया की लडयाई िी इसमें हम देख सकिे ह।ै सुशीलया 
मेटरिक पयास होने के बयाद आगे पढ़नया चयाहिी िी। शयादी करके 
दैवहक गुलयामी करने को वह िैययार नहीं िी। लेन्खकया सोचिी 
ह ै - “मैं जीवन िर वववयाह नहीं करंूगी। मुझे आगे िक 
पढ़नया ह।ै मैं समयाज सेवया करँूगी।11” घर में पढयायी के ललए 
उन्ें िूख हडियाल िक करनया पडया। शयादी के बयाद सुशीलया 
कया अस्स्त् खोने लगया। पभि के ललए नयारी ससफ्भ  एक 
उपिोगवस्ु मयात् िी। धीर ेधीर ेसुशीलया में वहम्ि आ गयी। 
सुशीलया ने पररवयार ननयोजन कया एलयान वकयया। लेन्खकया 
ललखिी हैं - “अब और बच्े नहीं चयावहए -यह मेरया ननि्भय 

िया।12” बच्ों की देखियाल पढ़याई आनद सब सँियालिे हुए 
कई सयाल गुज़र गए। पभि ने किी िी लज़म्ेदयारी नहीं उठयाई। 
कॉलेज में नौकरी करिे करिे सुशीलया में सहस आने लगया। 
अपनी चैकबुक और पयासबुक वह अपने पयास रखने लगी 
िी। िनख्याह भमल जयाने के बयाद सहकयारी अध्ययाभपकयाओ ं
के सयाि बैंक जयाकर पैसे ननकयालने लगी। अपने आक्रोश 
को रचनयाओ ंके ज़ररये लेन्खकया ने व्क करने की कोलशश 
की ह।ै सुशीलया आत्ववश्वयास के सयाि देशी ववदेशी ययात्यायें 
करने लगी। अपनी शयारीररक अस्मििया को पहचयानने के बयाद 
लेन्खकया में वहम्ि आ गयी। वह ललखिी ह ै- “कहीं जयाने 
के ललए मुझे टयाकिौर ेजी से पभमशि शन लेने की ज़रुरि नहीं 
ह।ै मेरी मज़गी ह,ै यनद मुझे कही जयानया ह ैिो वे मुझे रोक नहीं 
सकिे 13” धीर ेधीर ेलेन्खकया अपने अस्स्त् और अस्मििया के 
प्रभि सचेि होने लगी। सुशीलया के पैसों से फ्ैट खरीद ललयया 
गयया. सुशीलया ने शुरू से ही कहया िया वक फ्ैट इनके नयाम 
पर होगी िो ही वह पैसया देगी। सुशीलया की लज़द के आगे 
पभि को झ ुकनया पडया। सुशीलया लेखन में सबकुछ खुलकर 
ललखिी िी। मयाँ और बयाकी सबने कहया इस िरह ललखने से 
बदनयामी होगी। सुशीलया बदली नहीं। उनकया लक्ष्य दूसरों िक 
सच्याई पहँूचयानी िी।

इस िरह अपने जीवन की समस्ययाओ ंऔर अपने प्रभिरोधों 
को पयाठकों िक पहँुचयाकर लेन्खकया यही सने्श देनया चयाहिी 
ह ैवक जीवन में संघष्भ करके जीिनया चयावहए। यह आत्किया 
लोगों के ललए प्रेरियादयायक ह।ै
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The term Manuscript owes its origin from 
Latin Manu’s and scriptum. Where Manu’s 
means hand and scriptum stands for writing. 
The corresponding Sanskrit term is ‘Hasta 
Likhita’. Etymologically manuscript is related 
to antiquity not necessarily means the write up 
submitted by an author to a publisher.

Manuscript Libraries:
The manner in which Manuscripts are stored 
is an important factor in the preservation of 
Manuscripts. Major centres of their storage are 
Manuscript Libraries. The usage Manuscripts 
Library is also in existence and is more common. 
An institution at which manuscripts are stocked 
and facilities are provided for their reference 
and study is called a Manuscript Library.

Libraries are of different kinds. There are general 
and special. Manuscript library is a special 
library. Manuscript Library is mainly concerned 
with manuscripts. All kinds of manuscripts are 
collected, preserved and made available to the 
users by manuscripts library. A manuscripts 
library is not a lending library. It is only a 
consulting library meant for serious researchers 
and scholars. This library is a research centre. 
Manuscripts are scattered all over our country 
and here especially found in the rural areas as 

well as in religious institutions like Temples 
and Mathas. About seven lakh manuscripts are 
available in India.

Important Manuscript Libraries
The Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya, 
Varanasi has the biggest manuscript collection. 
This is the oldest of the Universities in India. It 
was established by Sir Arthur Venis, along With 
the pandits he patronized One thousand seven 
hundred as a kind of private school located in 
Varanasi a centre for Sanskrit learning and 
culture. It is considered a focal point for Sanskrit 
studies in India.

The university has acquired a valuable collection 
of 1,25,000 Manuscripts covering all the subjects 
in Devanagari, Bengali and Sarada scripts. The 
university has published valuable catalogues of 
Manuscripts. Among these, the older catalogue 
comprises the manuscripts acquired in 1791-
1950 and the new one covers those obtained 
in 1951-1981. Both contain a large number of 
extremely valuable manuscripts.

Manuscript Libraries in South India 
(1) Kurukshetra University, Kurukshetra

Kurukshetra University was established in 1951 
as a unitary residential university, located in 

Manuscript Libraries 
in South India
Betty P.S., Asst. Professor, Department of Sanskrit, 
Maharaja’s College, Ernakulam
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historical city of Kurukshetra. The University 
has about 12,000 manuscripts housed in the 
university Library on different subjects of 
Indian studies.

(2) Himachal Academy of Arts, Culture and 
Languages, Shimla.

The Himachal Academy of Arts, culture and 
Languages, Shimla is an autonomous Trust 
under the govt. of Himachal Pradesh and it was 
established for the development of Arts, culture 
and languages of the state. The Academy has a 
collection of more than 25,000 or rare books and 
500 Manuscripts written in Sarada and Takri 
which are preserved in its Libraries across the 
state.

The Oriental Research Institute in Sri 
Venkateswara University Tirupati was 
established by Thirumala Tirupati Devasthanam 
in 1939 and was handed over to Sri Venkateswara 
University in 1956. Set up with the objectives of 
Furthering Indological research and propagating 
Indian culture and heritage, the Institute has 
become a nucleus for advanced research in 
the area. Oriental Research Institute has a rich 
collection of 50,000 palm leaves and paper 
manuscripts and 75,000 rare books in its library. 
The manuscripts in the collection cover a wide 
range from philosophy, religion, epic, language, 
grammar to poetics and horoscopy.

French Institute of Pondichery
The French Institute was established In 1955 
with a view of collecting all material relating to 
Saiva Agamas scriptures of the Saiva religious 
tradition called the Saiva Siddhanta, which 
has flourished in South India since the eighth 
Century AD The Manuscript collection of 
the Institute was compiled under its Founder 
Director Jean Filliozat. The manuscripts in need 
of urgent preservation cover a wide variety of 
topics such as Vedic ritual, Saiva Agama, Sthala 
purana and scripts such as Grantha and Tamil.

Oriental Research Institute Mysore
The Oriental Research Institute was established 
in 1891 by Chamarajendra Wadiyar, the 

Maharaja of Mysore, with the o bjectives of 
collecting, preserving deciphering and critically 
editing palm leaf and paper manuscripts. 
Oriental Research Institute has published 
nearly 200 titles, the most notable among them 
being the publication of the first ever complete 
texts of Kaudilya’s Arthashastra in 1909. The 
manuscript was found in the Oriental Research 
Institute’s collections at the beginning of the 
20th Century and was edited by Shamasastry, 
the great Sanskrit Scholar. There are important 
texts like Navaratnamani Mahatmya (a work on 
gemology) Tantrasara sangraha, vajdyashasthra 
dipika, Rasa-Kaumudi etc which are part of 
Oriental’s collection.

Oriental Research Institute and 
Manuscripts Library, University of Kerala, 
Thiruvananthapuram

The Oriental Research Institute and Manuscripts 
Library, in the University of Kerala is a 
renowned repository of manuscripts from 
region. It has more than 60,000 manuscripts in 
palm leaf, paper, ivory, tortoise shell and metal 
covering a wide variety of subjects. These are 
found in languages such as Sanskrit, Malayalam, 
Kannada, Telugu and Tamil. The Library has 
Published 8 volumes of Alphabetical Tabular 
catalogues and 2 volumes of Malayalam 
catalogues.

Other Sekhara Thanjavur (Tamil Nadu) Sri 
Chandra South Indian libraries are mainly 
Andhra Pradesh Government Oriental 
Manuscripts Library and Research Institute 
Hyderabad, Department of Manuscriptology, 
Kannada University Hampi, National Institute 
of Prakrit studies and research Shravanbelagola, 
Karnataka, Kaladi Museum and Historical 
Research Bureau, Shimoga (Dist) Karnataka, 
Thanjavur Maharaja Serfoji’s saraswathi Mahal 
Library, Thanjavur, Sri Chandra Sekharendra 
Saraswathi Viswa Mahavidyalaya Kanchipuram, 
(Tamil Nadu), Thunchan Memorial Trust, 
Tirur, D.G. Centre for Heritage studies, Hill 
Palace, Thripunithura Manuscript Library Govt. 
College Tripunithura and Government Oriental 
Manuscripts Library and Research, Central 
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university of Madras Library Campus Chennai. 
These are the South Indian Manuscripts 
Libraries.

Conclusion
The Central and State Governments of India 
required to take more keen interest in preserving 
the manuscripts. There is a lack of interest 
from the part or our governments in collection 
of manuscripts from the rural areas. In some 
temples in the remote rival parts manuscripts are 
still available but the collection of the same are 
yet to be done. It is pertinent to mention that the 
recent libraries are required to be taken lead role 
in the collection of the manuscripts and proper 
preservation of the same. This vast knowledge 
base also required to be preserved digitally 
for keeping the same for the use of future 
generations. It is also very important that the 
use of the manuscript Libraries as a knowledge 
base for the research works Most of us have no 
proper knowledge about the locations of above 
Manuscript Libraries.
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Abstract
High cost and scarcity of marine animal protein 
sources has led to the hunt for less expensive 
and readily available proteins sources of 
terrestrial origin to be used in aquafeeds. The 
use of Leaf Protein Concentrate (LPC) in 
aquafeed formulations is a novel concept and 
deserves special recognition. In this context, the 
study was carried out to evaluate the efficiency 
of leaves from four indigenous plants viz. 
Sauropus androgynus, Amaranthus hybridus, 
Alternanthera philoxeroides and Moringa 
oleifera for LPC preparation. Proximate 
composition analysis of fresh leaves of selected 
plants demonstrated that crude protein content 
followed the order A. hybridus (12.6%), S. 
androgynus (11.46%), M. oleifera (8.51%) and 
A. philoxeroides (4.02%) and exhibited statistical 
significance among them (p<0.05). Moisture 
and ash content of leaves ranged between 70-
90% and 2-4%, respectively. Maximum lipid 
content was present in the leaves of M. oleifera 
(1.9%) and was significantly different than the 
three other leaves considered (p<0.05). The 
crude fiber content of all leaves investigated was 
below 2%. Carbohydrate content of four leaves 
ranged between 1-14% and showed significant 
difference (p<0.05) between them. A. hybridus 
and S. androgynus (13% and 12%, respectively) 

had the highest yield of LPC followed by M. 
oleifera (8.6%) and A. philoxeroides (4.25%) 
as done by heat coagulation. Crude protein 
content of A. hybridus LPC represented to 
be 51.62% which was significantly higher 
(p<0.05) than other LPCs. (29-31%). Moisture 
content was higher for LPC of S. androgynus 
(18.9%) followed by A. hybridus (11.5%), 
A. philoxeroides (10.81%), and M. oleifera 
(9.08%). Ash content yielded highest in M. 
oleifera and A. philoxeroides (~7%) without any 
significant difference (p>0.05). Lipid content of 
LPC followed the order S. androgynus (9.5%), 
M. oleifera (8.54%), A. philoxeroides (6.37%) 
and A. hybridus (6.15%). Fiber content was 
not detected in any of the LPC. Maximum 
carbohydrate content among the LPC was 
represented in M. oleifera and A. philoxeroides 
(45% and 44%, respectively). All the leaves 
considered in this study have the potential to be 
exploited for LPC production. 

Key Words: Leaf protein concentrate, aquafeed, 
Sauropus androgynus, Amaranthus hybridus, 
Moringa oleifera, Alternanthera philoxeroides

Introduction
Marine animal proteins like fish meal, squid 
meals etc. are considered as the most suitable 
protein source for aquafeeds owing to their 

Soumya K.C., Department of Zoology
KKTM Government College, Pullut.

Evaluation of Leaf protein 
concentrates (LPC) as an 
alternate to fishmeal in  
aquafeed formulations
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nutritional superiority. But limited availability, 
variable supply, and increasing demand have 
caused a hike in price restraining its future use 
as main protein source in feed formulations 
used in aquaculture. Replacement of marine 
animal protein with less expensive protein 
sources is a need of the hour to reduce feed 
cost. Numerous studies have evaluated the 
effects of various protein rich ingredients in 
feeds used in aquaculture, especially in shrimp 
feeds. Considerable attention has been devoted 
to the evaluation of several terrestrial protein 
sources including both plant and animal origin 
viz. blood meal (Dominy and Ako, 1988), 
soybean meal (Akiyama, 1991; Tidwell et al., 
1993) various legumes like cowpea, green 
mungbean, rice bean (Eusebio, 1991), lupin 
meal (Sudaryono et al., 1995) and papaya or 
camote leaf meal (Penaflorida, 1995), solvent-
extracted cottonseed meal (Lim, 1996), 
peanut meal (Lim, 1997), poultry by product 
meal (Davis and Arnold, 2000), and cocoa 
pod husk (Shabitha and Joseph, 2013). The 
relative abundance of protein in leaf materials 
and increasing demand for low cost protein 
sources have made researchers try to prepare 
edible protein from green plants (Byers, 1961; 
Oke, 1973; Penaflorida, 1995; Adeyeye and 
Omolayo., 2011; Aletor and Adebayo, 2012). 
But, the fiber content and anti-nutritional factors 
form hurdle in direct use of these plant materials 
as these interfere with the digestive physiology 
of the organisms (Kinsella, 1970; Francis et al., 
2001; Davis et al., 2004; Wobeto et al., 2007). 

The use of Leaf Protein Concentrate (LPC) in 
aqua feed formulations forms novel concept 
and should be given serious attention because 
leaves are abundant year round in tropics and 
are richest sources of proteins (Arowosoge 
and Popola, 2006). Leaf protein concentrates 
contains proteins precipitated from disrupted 
plant cells. The proteins in leaf juice were 
coagulated into green chloroplastic LPC or 
white cytoplasmic LPC. High protein content, 
unsaturated fatty acids, carotenes, xanthophylls, 
starch and minerals such as iron, calcium and 
phosphorous enhances their nutritional value 

(Rajanee et al., 1993). Feeding experiments 
with chickens, mice, pigs, and rats revealed that 
LPC was safe and nutritionally useful (Pirie, 
1979; Agbede and Aletor, 2004). 

Taking these factors into consideration, the 
objectives of this study was to evaluate the 
possibilities of using leaves of four locally 
available plants viz S. androgynus, A. hybridus, 
A. philoxeroieds and M. oleifera for LPC 
preparation. The evaluation of proximate 
composition of the leaves and extracted leaf 
protein concentrate can open new opportunities 
for the application of LPC in the formulation of 
cost-effective feeds for aquaculture.

Materials and Methods
Preparation of Leaf Protein Concentrate

Leaf protein concentrates were prepared 
following the method of Fellows (1987). Briefly 
the leaves were freshly harvested, washed and 
weighed prior to maceration to separate the 
leaf juice. It was then chopped and grinded in 
the laboratory mixer grinder and later pressed 
to separate leaf juice. Separated leaf juice were 
heated to 80-90oC for about 10 minutes to 
coagulate the leaf protein followed by filtration 
using muslin cloth filter. The LPC obtained was 
then dried in the shade prior to analysis. 

Proximate composition analysis
Crude protein content of samples was determined 
by Kjeldhal method (Pearson, 1976). Moisture, 
ash and crude fiber content of freshly harvested 
leaves as well as the extracted leaf protein 
concentrates were analyzed using standard 
methods (AOAC, 2005). The percentage of 
crude fat in samples was determined by the 
continuous Soxhlet reflux apparatus as outlined 
by Horowitz (1984) using petroleum ether as the 
solvent. Percentage carbohydrate content was 
estimated as the difference between 100 and the 
sum total of the proximate composition of each 
sample (AOAC, 1997). 

Statistical Analysis
Data for all analysis was subjected to one way 
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analysis of variance (ANOVA) (Snedecor and 
Cochran, 1982). Statistical evaluation carried 
out with the Statistical Program for Social 
Sciences 13.0 (SPSS Inc, Chicago, USA, ver. 
13.0). Analyses were carried out in triplicate 
and the results are expressed as mean ± standard 
deviation. The level of significance for all 
analyses was P < 0.05.

Results
The plant materials were processed according 
to the standard protocols for the analysis. The 
results of proximate composition analysis of 
leaves and their respective LPCs are given in 
Table 1. Crude protein content in leaves were 
in the order A. hybridus (12.61%) followed by 
S. androgynus (11.46%), M. oleifera (8.51%) 
and A. philoxeroides (4.02%), respectively and 
exhibited statistical significance between them. 
There was no significant difference (p>0.05) in 
moisture content of A. hybridus (81.05%) and A. 
philoxeroides (80.69%), but showed significant 
difference (p<0.05) in S. androgynus (73.4%) 
and M. oleifera (69.6%). S. androgynus leaves 
had an ash content of 4.3% which was the 
highest value followed by M. oleifera (4.0%), 
A. hybridus (3.4%) and A. philoxeroides (2.6%), 
respectively. No significant difference (p>0.05) 
in ash content was found for S. androgynus 
and M. oleifera whereas A. hybridus and A. 
philoxeroides exhibited significant difference 
(p<0.05). A total lipid of 1.9% was present in 
leaves of M. oleifera which was followed S. 
androgynus, (0.92%), A. philoxeroides (0.84%), 
and A. hybridus, (0.61%), respectively. Lipid 
content in M. oleifera was significantly greater 
(p<0.05) whereas no significant difference 
(p>0.05) was found in lipid content of other 
three leaves considered. Maximum crude fiber 
was present in M. oleifera (1.83%) followed 
by A. philoxeroides (1.29%), S. androgynus 
(1.24%) and A. hybridus (1.17%), respectively. 
The fiber content did not show any significant 
difference (p>0.05) in S. androgynus and 
A. philoxeroides whereas the fiber content 
exhibited considerable variation in M. oleifera 
and A. hybridus. The carbohydrate content 

of all leaves studied were significantly 
different from each other (p<0.05) and ranged 
between 1-14%. M. oleifera (14.16%) had the 
maximum carbohydrate content followed by 
A. philoxeroides (10.56%), S. androgynous 
(8.68%) and A. hybridus (1.16%), respectively. 
When yield of leaf protein concentrates were 
taken into consideration, A. hybridus (13%) and 
S. androgynus (12%) were found to be better 
candidates followed by M. oleifera (8.63%) and 
A. philoxeroides (4.25%), respectively (Fig: 1). 

Proximate composition analysis of LPCs 
revealed that A. hybridus LPC had a total crude 
protein content of 51.62% and was significantly 
different (p<0.05) when compared with other 
leaves. There was no significant difference 
(p>0.05) in protein content of LPC of S. 
androgynus (31.06%), M. oleifera (30.18%) and 
A. philoxeroides (29.57%). Moisture content of 
LPCs was found to be in the order S. androgynus 
(18.9%) followed by A. hybridus (11.5%), 
A. philoxeroides (10.81%) and M. oleifera 
(9.08%), respectively. The ash content did not 
show any significant difference (p>0.05) in M. 
oleifera (7.78%) and A. philoxeroides (7.50%). 
However, there was considerable significant 
difference (p<0.05) in the ash content of A. 
hybridus (6.2%) and S. androgynus (4.80%). 
Lipid content was maximum for S. androgynus 
(9.8%) followed by M. oleifera (8.4%) and 
showed no significant difference (p>0.05). 
Fiber content was not present in any of the LPCs 
investigated. Carbohydrate content was greater 
in LPC of M. oleifera (45.67%) and followed 
by A. philoxeroides (44.42%), S. androgynous 
(35.66%) and A. hybridus (24.53 %), 
respectively. However, there was no significant 
difference (p>0.05) in the carbohydrate content 
between M. oleifera and A. philoxeroides. 

Discussion
In the present study, four vegetable plants 
are investigated for their potential for LPC 
production. Proximate composition analysis 
of freshly harvested leaves revealed that all of 
them contained appreciable amount of crude 
protein. There are ample reports on protein 
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content of several plant leaves including A. 
hybridus and M. oleifera. However, there are 
only meager reports on S. androgynus and A. 
philoxeroides as evidenced from literature. A. 
hybridus and S. androgynus were found to be 
richest source of protein when compared with 
other two species considered in present study. 
The value is highly comparable with protein 
content reported for A. hybridus by Patricia et 
al. (2014) and Akubugwo et al. (2007) (13% and 
17%, respectively), but lower than that reported 
by Aletor and Adebayo (2012) of 28% and 
Idoko et al. (2014) of 31.2%. However, it was 
higher than the protein content for A. spinosus 
and A. viridis (7.58% and 4.45%, respectively) 
as reported by Agbede et al. (2012). The crude 
protein content of S. androgynus in the present 
study was higher than that reported for the same 
(7.4%) by Padmavathi and Rao (1990). The 
protein content for M. oleifera leaves observed in 
the present study is in agreement with Sohaimy 
et al. (2015) who reported a protein content of 
9.38% for M. oleifera. But, the values were, 
lower when compared with previous studies of 
Ogbe and John (2012) and Ibok et al. (2008) 
who reported a crude protein content of 17.01% 
and 27.1%, respectively for M. oleifera. Other 
studies on crude protein content of M. oleifera 
leaves reported values of 16% (Gidamis et al., 
2003), 22.42% (Sarwatt et al., 2004), 23.27% 
(Nouala et al., 2006), 27.4% (Reyes-Sanchez et 
al., 2006), 40% (Oduro et al., 2008), 30.3% and 
(Mayo et al., 2011) which are very much higher 
when compared with the present study.

The moisture content of A. hybridus in the 
present study is in agreement with Nana et al. 
(2012), Patricia et al. (2014) and Gopalan et al. 
(1978), the values being 83.45%, 72.98% and 
85%, respectively. However, Idoko et al. (2014) 
reported moisture content of 14.65% for dry 
leaves of A. hybridus whereas Akubugwo et al. 
(2007) reported moisture content of 83.48% for 
fresh leaves of A. hybridus.

The ash content is a reflection of nutritionally 
important minerals present in food materials 
(Omotosho, 2005; Nnamani et al., 2009). The 

ash content of leaves in the present study ranged 
between 2.6% to 4.3% with S. androgynus 
possessing highest value. The ash content for 
A. hybridus in the present study was found to 
be 3.4% while previous studies reported an 
ash content of 13.8% (Akubugwo et al., 2007), 
8.59% (Patricial et al., 2014), 22.42% (Idoko 
et al., 2014), all values being greater than that 
reported for present study. A. philoxeroides had 
an ash content of 2.6% as per present study 
whereas Dutta (2015) reported an ash content 
of 9% for the same which is nearly four times 
greater when compared with our study.

All the leaves considered in this work 
exhibited to have lower lipid content which is 
in contradiction with several previous works. 
Moyo et al. (2011) and Sohaimy et al. (2015) 
demonstrated that M. oleifera had lipid content 
greater than 5%. However, the lipid content in 
M. oleifera leaves reported in the present work 
is comparable to that of Ibok et al. (2008) for M. 
oleifera leaves (2.73%). The lipid content in S. 
androgynus leaves reported in present work is 
also in agreement to that reported by Padmavati 
and Rao (1990) for the same (1.1%). Previous 
studies demonstrates that lipid content in A. 
hybridus ranged between 4% to 7% (Patricia et 
al., 2014; Idoko et al., 2014; Akubugwo et al., 
2007). However, Gopalan et al. (1978) reported 
a lipid content of 0.3% for spiny amaranthus 
which is in agreement with the value reported 
for the present study. In the present study, A. 
philoxeroides was reported to have a lipid 
content of 0.84% which is in contradiction to the 
lipid content of Alternanthera sessilis (4.95%), 
as reported by Gogoi and Kallita (2014).

Fiber content analysis of leaves revealed that 
they all have less fiber when compared to 
similar studies conducted in other plants. Oduro 
et al. (2008) reported 19.25% crude fiber for dry 
M. oleifera leaves. Aja et al. (2013) reported a 
crude fiber of 20% for dry M. oleifera leaves 
and Akubugwo et al. (2007) reported 8.6% fiber 
for A. hybridus leaves on a dry weight basis. The 
difference in crude fiber content between present 
work and previous studies can be attributed to 
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the fact that earlier works were based on dry 
weight whereas present work was based on wet 
weight. The carbohydrate content of the leaves 
ranged between 1-14%. This is in contradiction 
with the report of Akubugwo et al. (2007) who 
reported a carbohydrate content of 52% for dry 
A. hybridus leaves. 

Nutritional variations observed among the 
studies could be attributed to the genetic 
background of the plant, in terms of ecotype 
and cultivar, environmental factors that include 
soil and climate (Sanchez-Machado et al., 
2009). In addition, the cultivation method used 
encompasses the frequency of harvesting and 
age of the plant or leaves. Mode of conservation 
between collection and analysis like drying, 
refrigeration or freezing might also influence 
the nutritional composition of leaves (Barminas 
et al., 1998). 

A. hybridus and S. androgynus (13% and 
12%, respectively) had the highest yield of 
LPC followed by M. oleifera (8.6%) and A. 
philoxeroides (4.25%). The leaves for preparing 
the juice were grinded using a laboratory mixer 
grinder and the process of extraction was not 
that effective if screw pressers were used. The 
yield can be further increased with the use of 
sophisticated crushing and grinding machines 
which can give a more efficient extraction of 
juice from the leaves. 

Proximate composition of LPCs from selected 
plants revealed that they all have a high 
potential for LPC production. Protein content 
in LPCs of all leaves considered in the study 
was above 25% and can be considered as better 
candidates for preparation of LPCs. Crude 
protein content of A. hybridus LPC obtained 
in present study is higher when compared with 
the reports of Aletor et al. (2007) who recoded 
a crude protein content of 35.2% for A. hybridus 
LPC. The present results for A. hybridus LPC 
also surpassed the observation of Adeyeye 
and Omolayo, (2011) who recorded a crude 
protein content of 34.8% and 35.4% for the 
LPC of A. hybridus and Telfairia occidentalis, 
respectively. However, crude protein content of 

rest of the LPCs i.e. S. androgynus (31.06%), 
A. philoxeroides (30.18%) and M. oleifera 
(26.57%) are very much comparable with 
the results of Aletor and Adebayo (2012) and 
Adeyee and Omolayo, (2011), respectively. 
The crude protein in LPCs of S. androgynus, 
A. philoxeroides and M. oleifera is also close to 
the results of Sodamade et al. (2013 and 2015) 
who reported a crude protein content of 39.13% 
and 28.92 % for M. oleifera and S. aethiopicum, 
respectively. 

Moisture content reduced significantly in LPCs 
than respective leaves and this point to the 
advantage of increased shelf life of LPCs than 
raw leaves as a feed ingredient. In the present 
study, moisture content in LPC ranged between 
9-18%. This is in contrast with the earlier 
reports of Adeyeye et al. (2011) and Sodamade 
et al. (2013 and 2015). M. oleifera and A. 
philoxeroides LPC were demonstrated to have 
the maximum ash content (~7%) without any 
significant difference (p<0.05). It was followed 
by A. hybridus (6.2%) and S. androgynus 
(4.8%), respectively. The ash content of all LPCs 
considered in this work is comparable with the 
results obtained by Sodamade et al. (2013)for 
LPCs of M. oleifera (6%;) and Sodamade et al. 
(2015) for S. atheopicum (8.32%). However, 
values are lower when compared with results 
obtained for A. hybridus (17.2%) and T. 
occidentalis (12.3%) by Adeyeye et al. (2011). 

 The lipid content of LPC showed a tremendous 
increase when compared with leaves from 
which it was extracted. All LPCs in our study 
demonstrated nearly a 10 fold increment in lipid 
content than the respective leaves from which 
it was extracted. Since lipids are hydrophobic 
substances, there is less chance of them getting 
dissolved in water during the extraction process 
of LPC and might have got concentrated along 
with proteins. The values obtained in the 
present study is close to that reported for A. 
hybridus (9.6%), and T. occidentalis (10.7%) by 
Adeyeye and Omolayo, (2011) but lower when 
compared with the results of Sodamade et al. 
(2013 and 2015) for M. oleifera (2.43%) and S. 
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aethiopicum (2.77%). 

The present study did not detect any fiber content 
in LPCs. This is in agreement with the reports of 
Madkwe et al. (2013) who evaluated the aqueous 
extract of M. oleifera but couldn’t find any trace 
of fiber material. This may be because the fiber 
particles might have retained in the water and 
not precipitated along with protein and thus 
lost from LPC during the process. The highest 
value for crude carbohydrate was represented 
in A. philoxeroides and M. oleifera (~44%) 
without any significant difference (p>0.05). The 
variation in the nutritional properties obtained 
in the present work and previous works can 
be attributed to the differential techniques 
employed for the extraction of LPCs and 
differences in size and maturity stages of the 
leaves used.

Conclusions
The present study revealed that green leafy 
vegetables are a rich source of protein. They can 
very well be exploited for the production of LPCs, 
to be used in diet or as feed ingredients. Further 
research in this arena can be extended to the 
determination of the anti-nutrient composition 
of both leaves and LPCs. Innovations to remove 
chlorophyll, grassy odor and flavor of LPCs 
and to reduce the fiber content also has to be 
carried out. The nutrient quality of LPCs as feed 
ingredient can be determined through feeding 
trials with live animals. 
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Table 1: Proximate composition analysis of the selected leaves and their respective leaf protein 
concentrates (LPCs)

 Raw LPC Raw LPC Raw  LPC Raw LPC Raw  LPC Raw LPC
 leaves  leaves  leaves  leaves  leaves  leaves
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Plant species Crude protein (%) Moisture (%) Ash (%) Lipid (%) Fiber (%) Carbohydrate (%)
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