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മലയാള�� 
റിേസർ�് േജർണൽ
െക.െക.ടി.എം. ഗവെ��് േകാേളജ് മലയാളവിഭാഗം  
2015 ഓഗറ് ുതൽ �സി്ീകരിുന  
അർ്വാർഷിക റിേസർ�് േജർണലാണ് മലയാളപ�. പകർപവ
കാശം സവതരമാ�ിയ മലയാള്ിെല ആദ�െ് റിേസർ�് േജർ
ണൽ എന ബുമതി ഇതിു്്. 

തനുമലയാളലിപിയിൽ, ൂനിേകാഡ് സേേത്ിൽ, ൂർണമായി 
അ�ടിുനും ഓഗറ്-െെുവരി മാസ�ളിൽ �സി്ീകരിു
നുമായ ഈ േജർണലിെ� ഉളട�ം ഭാഷ, സാഹിത�ം, സം�ാ
രം എനീ േമഖലകളിെല �തിയ അേനവഷണ�ളാണ്. 

മലയാളപ�യിൽ �സി്ീകരി�ാനാരഹിുന �ബധ�ൾ  
kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com എന വിലാസ്ിേലക് 
word format-ൽ ഇുപു �റ്ിൽ കവിയാെത ത്ാറാ�ി അയ
ുക. റെറൻുകൾും പിൻുറിുകൾും  
MLA ററൽ സവീകരിേ�്താണ്. 
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ആുഖം

വിവിധ�ളായ വി്ാനമഡല�െള ഏേകാപിപി�ാും വ�
തിരി്തകൾ തിരി�റിയാും �തിെയാു ്ാനം ഉു്ിരി�ാ
ും ഗേവഷണ�ൾു കഴിയണം. അുേപാെല ഗേവഷണം ശാത
്ിലായാും ഭാഷയിലായാും സാഹിത�്ിലായാും സാൂഹിക 
നമക് ഉതുനും ജനാധിപത�പരും ആകണം. അ്രം ഗേവഷ
ണ�ൾ സാർവകാലിക�ളം സാർവജനീനുമായിരിും.

   േകരളസം�ാരം, ചരിരം, നേവാ്ാനം, സാഹിത�ം, വ�്ി
കൾ, �വണതകൾ, �്ാന�ൾ എനി�െനയള വിഷയ�ൾ 
ഉൾെപ�്ി ‘േകരളീയചിതകൾ’എന തലെ�്ിൽ െക.െക.�ി.എം. 
ഗവൺെമ�് േകാേളജ് മലയാളവിഭാഗം 2016 നവംബർ 15,  16 തിയതി
കളിൽ ദവിദിനേദശീയ െസമിനാർ നടുകയ്ായി. െസമിനാറിെ� 
ഭാഗമായി ഗേവഷണ�ബധ�ൾ ് ണി�ിുു. 64 �ബധ�ൾ 
വിവിധ േകാേളുകളിെല അ്�ാപകരിൽനിും ഗേവഷകരിൽനിു
മായി ലഭിു. അതിൽനിും ഏ�ും േമമേയറിയവ െതരെെ�ു
നതിനായി മലുറം ഗവൺെമ�് േകാേളജ് മലയാളവിഭാഗം അ്�ാ
പകനായ േഡാ: ജമീൽ അഹ്ദിെന ഏ്ിു. അേേഹം െതരെെ
�് േലഖന�ളാണ് ഈ ല�ം ‘മലയാളപ�’യിൽ ഉൾെപ�്ി 
�സി്ീകരിുനത്.

26 �ബധ�ളാണ് ഇതിുളത്. (േലഖന�െളുറിുള അവ
േലാകനം അുബധമായി േചർ്ിു്്). �ഗഭരായ അ്�ാപക
ുെടയം ഗേവഷകുെടയം രചനകളാണിവ. ഏ�ും അഭിമാനകരമായ 
ഒു സംഗതി, േകരള സർവകലാശാല ഹ്ലിഖിത രഥശാലയിൽ 
ൂ്ി�ിരിുന ‘അഗ്�േയാഗസാരം കിളിപാ്് ’ എന കാവ�ം 
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ആദ�മായി �സി്ീകരിുനത് ഈ മലയാളപ�യിൽ ആെണന
താണ്. പു�റ�ളിലായി 96 ഈരടികൾ ഉൾെ�ാുന �ുതര
ചനയെട കർ്ാവ് നാരായണൻ രാമൻപിളയാെണന് രഥാരംഭ
്ിൽ ൂ്ി�ാുു. രഥം ന്ർ 987-ആയി ഹ്ലിഖിത രഥ
ശാലയിൽ ൂ്ി�ിരിുന ‘അഗ്� േയാഗസാരം കിളിപാ്ി’െ� 
സ്ാദനും പഠനും നട്ിയിരിുനത് നിലേമൽ എൻ.എസ്.
എസ്.േകാേളജ് മലയാളവിഭാഗം അ്�ാപകൻ േഡാ: ലാു എസ്.
ുുപാണ്. 

  േകരളീയചിതകെള സംബധി� െസമിനാറിെല ‘റിേസാ്് േപ
്ൺസ് ’ ആയിുന േകാഴിേ�ാട് സർവകലാശാല മലയാളവിഭാഗം 
അ്�ാപകനായ േഡാ. െക.എം.അനിൽ, കാലടി സർവകലാശാല 
തിൂർ �ാേദശിക േകരം അേ്ാസിേയ�് െ�ാെസർ േഡാ: പി. 
പവിരൻ, കാലടി സർവകലാശാല െകായിലാ്ി �ാേദശികേകരം 
അേസാസിേയ�് െ�ാെസർ േഡാ: �ദീപൻ പാ്ിരിുന് എനി
വുെട �ബധ�ൾ ഈ േജർണലിു്്. അകാല്ിൽ നെ് 
വിുപിരിെ ് ീ. �ദീപൻ പാ്ിരിുനിെ� �ഭാഷണം പകർ്ി 
�ബധമാ�ിയത് അേേഹ്ിെ� ഭാര� േഡാ: സജിത കിഴിനിു
റ്ാണ്. ുറെകാലംെകാുതെന എു്ിെ� ഉനതമായ 
േമഖലയിൽ �തിഠിതനായിുു ്ീ. �ദീപൻ. അേേഹ്ിെ� 
വാുകൾ ഇതിൽ ഉൾെ�ാളിുവാൻ കഴിെതിൽ വളെര 
അഭിമാനു്്; ഒപം ആ േവർപാടിൽ േവദനയം. ആ സർഗധനന് 
ആദരാജലികൾ.

 െക.െക.�ി.എം. ഗവൺെമ�് േകാേളജ് മലയാളവിഭാഗം �സി്ീ
കരിുന ‘മലയാളപ� റിസർ�് േജർണലി’െ� നാലാം ല�മാണി
ത്. രു വർഷം പിനി�ന ഈ േവളയിൽ ‘മലയാളപ�’യെട പ�
പിനായി യ്ി� ഓേരാ വ�്ിെയയം ൃത്തേയാെട ്രിു
ു. േലഖന�ൾ അയുതന 64 േപേരാ�ം ഈ സംരംഭ്ിൽ പു
േചർനതിന് നദിയ്്. േലഖന�ൾ പരിേശാധി�് പഠനം ന്ിയ 
ജമീൽ അഹ്ദിന്, ഏെ��് േജാലി ൃത�മായി െചുതനതിന് 
ൃദയം നിറെ നദി. െക.െക.�ി.എം. ഗവൺെമ�് േകാേളജ് �ിൻ
സിപാൾ ്ീമതി. േലഖാഗേണഷ്, മലയാളവിഭാഗം അ്�ാപകർ, 
േഡാ: സജിത കിഴിനിുറ്്, �്ക്ിെ� േല ഔ്്, കവർ ത്ാ
റാ�ിയ ്ീ. അേശാൿുമാർ, വി്ിേയാർ�ി�ിങ് �്് ുട�ി 
‘മലയാളപ�’ുേവ്ി �വർ്ി� ഏവർും നദി.



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
10

വിദ�ാ്ികൾും ഗേവഷകർും ഭാഷാത്രർും ഒുേപാെല 
�േയാജന�ദുംവി്ാനദായകുമായ ഒു �്കംൂടി 
�സി്ീകരി�ാൻ കഴിെതിെല സേതാഷം പുെവുെകാ്് 
വിമർശന�ൾും പഠന�ൾും പഠനാനതരവായനകൾുമായി 
സമർപിുു.

���്,  േഡാ: ഗംഗാേദവി എം.                   

20-02-2017.  ഇഷൂ എഡി�ർ & മലയാളവിഭാഗം േമധാവി



േകരളീയചിതയം കീഴാളഭാുകതവും 
ഡ�ോ. രദീപൻ പോ്ിരിു്്

അേസാസിേയ്് ്ൊഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, എസ്. എസ്. യ.എസ് ൊേേശിക േകദം, 
്കായിലാ്ി 

ചിത എനത് ഭൗതികവ�വഹാരമഡല�ളെട ഉ്നും ഉപാ
ധിയമാണ്. അത് ഭൗതിേകതരമായ എേതാ ഒു മുഷ�ാവി്ാരമാ
െണന് ഞാൻ വിചാരിുനില. ഭൗതികമായ നിരവധി ശംഖലകള
െട—വുതാശംഖലകളെടയം വു ശംഖലകളെടയം—ഒു ഉ്നെമ
നനിലയിൽ, അേതാെടാപം തെന ഭൗതികതെയ ബാധിുന, ഭൗ
തികതെയ സവാധീനിുന മുഷ�േശഷി എനനിലയിും േചർ്് 
മന്ിലാ�ാനാണ് വിചാരിുനത്. അ�െന േനാുേ്ാൾ േക
രളീയ ചിതെയ മന്ിലാ�ണെമേിൽ നേവാ്ാനചിതെയ തിരി
ുേനാേ�്ത് അത�ാവശ�മാണ്.

യഥാർ്്ിൽ നാം േകരളീയ നേവാ്ാനെ് 1888-ൽ അു
വിുറുനിന് ആരംഭിുന ഒു �്ിയയായി്ാണ് മന്ിലാ�ാ
ുളത്. അ�െന മന്ിലാുേ്ാൾ േകരള്ിെ� ചിതാമഡല
െ് ുുവൻ ഈ അുവിുറ്ിുേശഷുള ഒു ൃഹദാഖ�ാനമാ
യി്ാണ് നാം മന്ിലാുനത്. അ�െനയല മന്ിലാേ�്ത്. 
ൂർണമായം ൂ മും �ാേദശികുമായ പലതര്ിുള റവവിധ�
ുൾെ�ാുന സവതവ�െളയം േദശ�െളയെമാെ� ു ൻനിർ്ിയാ
ണ് നാം ഒു േകരളീയചിത എന ‘പാരറഡ’മിെന ൂപെപ�്ി
െയ�േ�്ത്. ആ ൂമ ആഖ�ാന�ൾ എതാണ് എന ആേലാച
ന�ധാനമാണ്.
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േകരള്ിൽ തീകളെട �തിേരാധെ്ുറിുള, തീ ശരീരെ്
ുറിുള ചിത ് ീനാരായണുുവിും എരേയാ ു േ് തെന േക
രളീയ തീകൾ ആവി്രി�ിു്്. വടെ� മലബാറിെന ുൻനിർ്ി
യാണ് ഈ ആേലാചന ഞാൻ ഉനയിുനത്. ൂമാറത െപാന് 
എന ഒു തീ ഉനയി� ആശയം വളെര �ധാനമാണ്. ൂ മാറതെപാ
ന്യെട കഥ എലാവർും അറിയാം. അവെര അവുെട ജമി റലം
ഗികമായി ആ്മി�ാൻ ്മി�േപാൾ അവർ �തിേരാധിു നിു. 
അവുെട ആയധം അവുെട ശരീരം തെനയാണ് അവർ പറയു :

 ‘എെന ു�ം െവയിലിൽ കാുേനരം
 െനച് കരി്ാടകുുേ്ാ ?’

എുേചാദിുെകാ്് അവർ േനരി്് െപാുുകയാണ്. ഇു നാരായ
ണുുവിന് എരേയാ ു്ാെണുൂടി ആേലാചി�ണം.

 ‘െകാലാെത െകാ്ം ഞാൻ ൂമാറതേയാ 
 െകാ്്ം കാണാം ഞാൻ നാടവായിേ� 
 തീയിുുും ഇെന ൂമാറതേയ
 മെുപറും നാടവായിേ� 
 കടും കര നാടിെ�ളയ ുേം 
 ുും മല െപാൻപണം തേനാ്ാും
 അതിു മയെ�വാെല �ലയെപണ് 
 എതിു മയെ�വാെ� ൂമാറതേയ
 ഒനിും മയെ�വാെല നാടവായിേ�
 െകാനാും േവ്ീല നാടവായിേ�
 തിനാും േവ്ീല നാടവായിേ�
 എെന െതാടെറെ� െമയ് െതാടറ് ’

‘എെനയം എെ� െമേ്യം നീ െതാടുത് ’ എുപറെത് 1888- 

ു േശഷമല. അതിും എരേയാ ു്് നാ്ിൻ�റെ് വ�വഹാര
മഡല�ളിൽ തീകൾ ൂപെപ�്ിെയ�് ഒു �തിേരാധ്ി
െ� സവതവം നുെട േകരളീയ സൂഹ്ിു്്. അതിൽനിനാണ് 
യഥാർ്്ിൽ േകരള്ിെ� സവതവാവി്ാരും സവതവെ്ുറി
ുള സേ്ും ആരംഭിേ�്ത്. മറി�് പാ്ാത�രാജ�്ിൽനി
ും െകാേളാണിയൽ േമാേഡണി�ിയിൽനിും നാം സവാംശീകരിെ�
�്ിുള സവതവേബാധ്ിൽനിു ൂർണമായം നു�് ഈ ആു
നികചിതെയ അടി്റെപ�്ാൻ കഴിയില. സവതം മാറിടമരിു 
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�തിേഷധി�, �തിേരാധി�, തീകൾ േകരള്ിെല വാെമാഴി വ�വ
ഹാര്ിൽ ധാരാളു്്. 

വട�ൻേകരള്ിെല �ധാനെപ് െത്�ളിെലാന് െപാ്ൻ 
െത്മാണ്. െപാ്ൻ െത്്ിൽ നാം കാുനത് ജാതിെയ �നഭരി
തമാുന ചിതാമഡലമാണ്. ഇതിൽ, നി�െള െതാ്ാും, എെന 
െതാ്ാും ഒേര േചാരയാണ് എു പറയന ഒു ്ാനമഡലം വി
കസിു വുു. ഇെതലാം കാണിുനത് ൂ മവ�വഹാര�ളിൽനി
നാണ് േനരെ് ൂചിപി� 1888-ുതൽ ആരംഭിുന ഒു ൃഹദാ
ഖ�ാന്ിൽനിനല നുെട യഥാർ്്ിുള േകരളീയവ�വഹാര
മഡലം ആരംഭിുനത് എനാണ്. മെ�ാന് 1888-ൽ ആരംഭിെ�ു 
ന്ൾ പറയന ചിതാപ്തി�് എരേയാ ു േ്തെന േകരള്ിൽ 
െകാേളാണിയൽ േമാേഡണി�ിയെട ഒു മിഷണറി പാര്ര�ം നുു
്ായിുു. അവർ 1841-ൽ തെന മലബാറിൽ ഇം്ീഷ് ൂ ൾ ്ാ
പിുു്്. അവിെട ആേരാഗ�രംഗ്് അവർ �വർ്നമാരംഭി
�ിു്ായിുു. േലാഗെ� �്ക്ിൽ പറയനുേപാെല 1850-
കൾ ആുേ്ാേഴും അവിെട ആേരാഗ� ് ിനിുകൾ ആരംഭി�ിു
ു. അവുെട ൂളകളിൽ അയി്ം അവർ പാലി�ിുനില. അയി
്ം ഇലാ്ുെകാ്് ൂ�തൽ ആളകൾ മതപരിവർ്ന്ിേല
ുേപായി. അയി്മിലാ് ഒു സൂഹ്ിൽ എ്ിേ�ുവാൻ 
േവ്ി മതപരിവർ്നം ശാരീരികമായ ഒു വിേമാചനെമന നില
യിൽ സവീകരിുകയ്ായി. ധാരാളം ആളകൾ അ്ര്ിൽ മത
പരിവർ്നെ് സവീകരിു. അ�െന ഇസാംമത്ിേലു മതപ
രിവർ്നം നട്ിയവുെട ഒു കണ�് വില�ം േലാഗൻ െകാ�ു
ു്്. 1871-ും 1889-ുമിടയിൽ െചുമരായിുള ആളകൾ വലിയ 
േതാതിൽ ഇസാംമതം സവീകരിുു്്. മാരുമല മെ�ാു �ധാ
നെപ് സാൂഹികകാര�ം നാം ആേലാചിേ�്ത് ഈ ഘ്്ിൽ 
സാൂതിരിതെന ഒു ഹിു ു �ംബ്ിൽനിും ു ുവ ു �ംബ്ിൽ 
നിും രുേപെരേിും ഇസാംമതം സവീകരി�െണന് നിബധന
െവ�ിു്്. നാവികപട ശ്മാുനതിുേവ്ിയാണ്, അത് ആള
കളായതിനാലാണ് ഇ്രെമാു നിബധന െവ�ിരിുനത്. അതി
െ� അർ്ം േനരേ്തെന, �ധാനമായി്ീുന ഒു വ�വഹാരമ
ഡലം പലകാരണ�ൾെകാുതെന േകരള്ിൽ ൂ പെപു വുു
്് എനതാണ്. വാെമാഴിയിും സാൂഹ�വ�വഹാര�ളിും തീകൾ 
ഉൾെപെടയള ആളകൾ സവതം ശരീരം സംര്ി�ാനായി എ�്ി
ുള �തിേരാധമാണ് ഒനാമേ്ത്. ര്ാമേ്ത് ശരീര്ിെ� 
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അസവാതര�െ് ഒഴിവാ�ാനായി ധാരാളം ആളകൾ മതപരിവർ
്നെ് ഉപാധിയാ�ി എനതാണ്.

 േകരള്ിേലുള ടിുവിെ� കടുവരുമായി ബധെപ
്ാണ് ൂ നാമെ് കാര�ം. ടിുുൽ്ാൻ ജമിമാുമായി്ായിുനി
ല സംസാരി�ത്. അേേഹം സംസാരി�ത് ൃഷി�ാുമായി്ായിു
ു. കാരണം ൃഷി�ാർു മാരേമ ൂമിെയുറിുള അറിു്ാ
യിുുു എനുെകാ്ാണ്. ഇു ൂചിപിുനത് ൂമിെയുറി
ുള അറിവ് വളെര �ധാനെപ് ഒനായി േകരള്ിൽ നിലനിനി
ുു എനാണ്. ൂമിെയ സംബധിുന അറിവ് എതായിുു? 
അെലേിൽ എതിെനയാണ് നാം അറിവ് എന് പറുെകാ്ിു
നത് ? ൂേണാ ലാതവ (Bruno Latour)എന �സി്നായ ചിതകൻ 
പറയനത് ഒു വുവിെ� വുതവം എനത് വുവിൽ മാരം അതർ
ലീനമായിുള ഒനല. അത് �റുള നിരവധി സാൂഹ�മാ��ളി
ൂെട നിർ്ി�െപ�ന ഒനാെണനാണ് ലാേതവയെട അഭി�ായം. 
താേ�ാുമായി ബധെപ് ഒുദാഹരണം അേേഹം പറയു. ൂ േറാ
പിൽ േഹാ്ലിൽ ുറിെയ�ുന ആളകൾ മി�വാും ുറിയെട താ
േ�ാൽ േപാ��ിലിും മുപലയിട�ളിൽ െവും തിരിു വുേ്ാ
േഴും കളെിരിും. വീും കൗ്റിൽ വന് താേ�ാൽ േചാദി
ും. ഇത് വലിെയാു ശല�മായേപാൾ താേ�ാലിെ� ൂെട െമ�ലി
െ� ഒു കഷണം ഘടിപിു. അേപാൾ അതിെ� ഭാരം നിമി്ം ആള
കൾ താേ�ാൽ കൗ്റിൽ െകാ�ു േപാവാൻ ു ട�ി. ഇവിെട താ
േ�ാലിെ� വുതവം മാുനത് അതിെ� ഉപേയാഗം എന നിലയില
ല അത് സചരിുന സാൂഹ�വ�വഹാരമഡല�ളെട ആെകുക 
എന നിലയിലാണ്. അുെകാ്് എലാതരം വുതവ്ിെ� പിറകി
ും ഒു സാൂഹ�ശംഖല �വർ്ിുു്് എന് ലാേതവ പറയു
്്. അതിനാണ് അേേഹം ‘ആടർ െന�് വർ�് തിയറി’ എു പറയ
നത്. ഈ സാൂഹ�ശംഖലാസി്ാതമാണ് വുവിെ� വുതവെ്
േപാും നിർ്ിുനത് എനാണ് അേേഹ്ിെ� അഭി�ായം. അു
െകാ്് ൂമി എുളത് ഒു ഉടമ്തയള കാര�മാണ് എന് ടിു
വാണ് ആദ�ം നെ് േബാ്�െപ�്ിയത്. അേതാെട ൂമി ഉടമ്
തയള ഒു സംഗതിയാണ് എുവു. അതിുു്് ൂ മി എു പറയ
നത് രമസവും േദവസവുമായി പരുകിടുന ൃഷിുപയ്
മായ ഒു �തലം മാരമായിുു. ഒു ആധാരം മാരമായിുു. അു
െകാ്ാണ് അതിന് ആധാരം എു പറയനത്. േകരള്ിൽ ൂമി 
ഉടമ്ാവകാശ്ിേലു വുനതിെ� ആദ�സവൂപം ടിുവാണ് 
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അവതരിപിുനത്. അേതാെടാപംതെന േകരള്ിെല ആദ�െ് 
േറാഡ് നിർ്ി�ത് ടിുവാണ്. േകാഴിേ�ാ� നിന് വയനാ്ിേലും 
ഇതര �േദശ�ളിേലുുള വലിയ േറാുകളെട വൂഹം ടിു നിർ
്ിു. േറാുകൾ നിർ്ിെ��ു എനത് േറാുകളെട മാരം കാ
ര�മല, പതിനായിര�ണ�ിന് മുഷ�ർ േജാലിെചുന ഒു ഇടമാ
യി േറാു നിർ്ാണം മാറി. ചലനാമകതയള ഒു സൂഹം ഉടെല
�ു. ജഡമായി കിടനിുനതിുപകരം ചലനാമകമായ ഒനായി്് 
മലബാറിെന മാ�ിെയ�്ത് ജാതിമേതതരമായ േറാുപണി�ാുെട 
ഒു �തിയ സംവർഗം, ഒു �തിയ സാൂഹ�ശ്ി ടിുവിെ� േറാു 
നിർ്ാണുമായി ബധെപ്് ൂപെപ്േതാ�ൂടിയാണ്. അുെകാ
ു തെന ജഡമായി�ിടനിുന ഒു െൂഡൽ സൂഹെ് ചലനാ
മകമായ ഒു സൂഹമാ�ി മാ�ിെയ�ു എനതാണ് ടിു േകരള്ി
ന് െചത ഏ�ും �ധാനെപ് സംഭാവനകളിൽ ഒന്. ഒു �തിയ േക
രളീയ സൂഹെ്, േകരളീയചിതെയ നിർ്ിെ��ുനതിന് അത് 
സഹായിു. അുെകാ്ാണ് പി.െക. ബാലൃണൻ അേേഹ്ിെ� 
‘ടിു ുൽ്ാൻ’ എന രഥ്ിൽ ‘മലബാറിെല റമൂർ ഭരണം 
സൂലസാൂഹ�പരിവർ്നമായിുു’ എു നിരീ്ി�ിുളത്. പാ
ര്ര� ജമി്്ിൽനിു വ�ത�്മായി ൂ മിുേമൽ ഒു ഉടമ്ാ
വകാശം ്ാപി�െപ�നുെകാുൂടിയാണ് ഒു സാൂഹ��വർ
്നമായി അേേഹം അതിെന വിലയിു്ിയത്. മലബാറിെലേി
ും ഇ�െന െതാഴിൽ, അുമായി ബധെപ് ചലനാമകസൂഹം, 
അുമായി ബധെപ് �തിേരാധ�ൾ എലാം ൂപീകരി�െപ�ന
ത് 1888-ന് വളെര ു ുള സാൂഹ�ചലന�ളെട ഭാഗമായാണ്. ഇ്
രം ൂ മമായ സാൂഹ�ചലന�ളിൽ നിനാണ് യഥാർ്്ിൽ േക
രള്ിെ� െപാുവ�വഹാരമഡല�ൾ നിർ്ി�െപ�നത്. അലാ
െത 1888-ൽ ു ടുന ഒു സവിേശഷമായ അുവിുറം �തിഠയിൽ 
നിനല േകരള്ിെ� ചിത ആരംഭിുനത്.

നേവാ്ാന്ിെ� ര്ാമെ് സദർഭം എനത് െതാഴിലടിമ
്്ിൽ നിന് െതാഴിലാളിയായി സൂഹം മാുന ഘ്മാണ്. ചരി
രെ് വ�ത�്മായി േനാ�ി�ാണാൻ ് മിുേ്ാഴാണ് െതാഴി
ലടിമ്്ിൽ നിുള േമാചനമായി്് നേവാ്ാനെ് മന്ിലാ
�ാൻ കഴിയക. ഇത് േതാ്ിയിൽ നിന് െതാഴിലാളിയിേലുള മാ
�മാണ്. യഥാർ്്ിൽ നേവാ്ാന്ിെ� േകരം െതാഴിലടിമ
്്ിൽ നിുള േമാചനമാണ്. കയർ പിരിുന മുഷ�െര കയർ
െതാഴിലാളികളാ�ി മാ�ാുള ്മമാണ് നേവാ്ാന ഘ്്ിൽ 
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നടനിുളത്. വാഗ്ഭടാനദനിൽനിനാണ് ‘ഊരാളേൽ െസാറസ�ി’ 
ഉ്ായത്. വാഗ്ഭടാനദൻ നേവാ്ാനതരകാല്് വടെ� മലബാ
റിൽ നിർ്ിെ��് േലബർ ബാോണ് ഊരാളേൽ േലബർ െസാ
റസ�ി എന േപരിൽ വലിയ കൺര്ൻ െസാറസ�ിയായി മാറി
യത്. വ�വസായെ്, നുെട മുഷ�ാധവാനെ് ആുനികവത്ക
രി�ാുള ്മമാണ് യഥാർ്്ിൽ നേവാ്ാന്ിെ� േകര
മായി നിുനത്. 1938-ലാണ് േകരള്ിൽ കമൂണിറ് പാർ്ി ൂപ
െപ�നത്. എനാൽ അതിുു്് 1922-ൽ വടുറം പി. െക ബാവ ‘തി
ുവിതാംൂർ േലബർ അേസാസിേയഷൻ’ ൂപീകരിുകയ്ായി. 
അേേഹം ഇ�െന പറു ‘നി�ൾ എെ� ൂെട വൂ .... നി�െള 
ഞാൻ മുഷ�രാ�ാം’ എന്. 

നേവാ്ാന്ിു േശഷുള മുഷ�ൻ എന സേ്ം, െതാഴി
ുമായി ബധെപ്ാണ് നിർ്ി�െപ്ിുളത്. െതാഴിലിുള ഈ 
വിേമാചനമാണ് മുഷ�വിേമാചനം—തീകളെട വിേമാചനം, അധഃ
്ിതുെട വിേമാചനം എന് നേവാ്ാനം ഉനയി�ിുള കാത
ലായ പല ആശയ�ളായി വികസി�ത്. െചുെതാഴിലിെന മാ�ി
െയ�ുവാുള ് മം ഇ�ാല്് ആരംഭിുകയ്ായി. െതാഴിലി
െ� Modernisation ആണ് മുഷ�വിേമാചന്ിെ� ഏ�ും വലിയ 
സംഗതി എന് നേവാ്ാന ഘ്്ിൽ തിരി�റിെിുു. ഇും 
തിരി�റിയെപ�ു്്. അതിെ� ഭാഗമായാണ് നാ്ിൽ െച്ിെ�ു
ന, പടുെചുന, പണി�ാർ േ്ാബറലേസഷൻ വനേപാൾ അവ
ുെട േപര് wall designers  എനാ�ി മാ�ിയത്. മെ�ാു ഉദാഹരണം 
എെ� അുഭവ്ിൽനിു പറയാം. എം.എ. ഇ�ർവൂവിന് അഛുമാ
യി വന ു ്ിേയാട് ‘അഛെനതാ േജാലി’ എു േചാദിു, ു ്ിയം അഛ
ും മി്ിയില. അവസാനം നിർബധൂർവം േചാദി�േപാൾ അഛൻ 
പറു ‘എനി�് നാ്ിെലാര് പീേട��േ�ാടാ മാെഷ, പെ് ഇവള
ത് പറയാൻ സ്തി�ില. ബിസിന്ാണ് ബിസിന്ാണ് എനാ
ണ് ഇവള് പറയനത് ’. ഇവിെട ക�വടം ബിസിന്ായി uplift െച്
െപ�ു. ഒു െതാഴിലിെന, േ്ാബറലസ് െചുന �്ിയയാണി
ത്. യഥാർ്്ിൽ െതാഴിലിെന േമാേഡറണസ് െചുന �്ിയ
യാണ് നേവാ്ാന കാല്ിെ� േകരമായിുനത്. എനാൽ ഇ�
െന െതാഴിലിെന േമാേഡറണസ് െച്ാുള ്മം പിനീട് നട
�ാ്താണ് േകരള്ിൽ േമേഡാറണസ് െച്ാ് െതാഴിുക
ളിൽ അന�/ഇതര സം്ാന െതാഴിലാളികൾ വലിയേതാതിൽ കട
ുവരാൻ കാരണം. െതാഴിലിെ� േമാേഡറണേസഷെ� നടമാണ്, 
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ഇലാമയാണ്, േകരള്ിെല ഇതരസം്ാന െതാഴിലാളികളെട വ�ാ
പന്ിെ� കാരണം. ഇരകാലും നാം ഗേവഷണം നട്ിയിും 
െത�ിെ� ുകളിൽ ശാതമായി കയറാും ഇളനീർ പറി�് ുടി�ാ
ുുള ഒു യരം ഉ്ാ�ാൻ നു�് കഴിെി്ില. നുെട നാ്ിൽ 
ൃഷിെച്ാുള ആുനിക സംവിധാന�ൾ ന്ൾ നിർ്ിെ��
്ില. അേപാൾ െതാഴിലിന് വലിയ �ാധാന�ം ന്ിയിുള നേവാ
്ാനം െതാഴിലിെ� േമാേഡറണേസഷൻ സാധ�മാേ�്ിയിുന
തിൽ നിന് ന്ൾ വിുഖരായി്ീുകയം പകരം വിദ�ാഭ�ാസ്ി
ന് വലിയ �ാധാന�ം െകാ�ുകയംെചു. ഇതാണ് േകരള്ിെ� 
ചരിര്ിൽ സംഭവി�ിുള ഏ�ും വലിയ ഐറണി എന് ഞാൻ 
വിചാരിുു. െതാഴിലിെ� േമാേഡറണേസഷൻ ആണ് ഒു സൂഹ
െ് വിേമാചിപിുക എന ആശയ്ിു പകരം വിദ�ാഭ�ാസമാണ് 
നെ് വിേമാചിപിുക എന ആശയമാണ് േകരള്ിൽ ൂഢൂല
മായി്ീർനത്. വിദ�ാഭ�ാസം നി്യമായം ആളകെള വിേമാചിപി
�ാം എന കാര�്ിൽ തർ�മില. പെ് വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയിു
ള റഹദരാബാദ് സർവകലാശാലയിെല റവസ്ചാൻസ് ലർ ഉൾെപ
െടയള ആളാണ് േരാഹിത് െവുലെയേപാുള ഒു ധിഷണാശാലി
യായ മുഷ�െന ഇൻറി�ൂഷണലായി െകാലെച്ാൻ േ�രിപി�ത് 
എന കാര�ം ആേലാചി�ണം. അുെകാ്് വിദ�ാഭ�ാസം മുഷ�
െന ലിബേറ�് െചും എന ചിത �നഃപരിേശാധി�െപേട്ു്്. 
വിദ�ാഭ�ാസം ഉള ഏ�ും ഉനതമായ സർവകലാശാലയിൽ ഇരിു
ന ആളകൾ ശരീരംെകാേ്ാ അവുെട ചിതാേശഷിെകാേ്ാ വി
േമാചിപി�െപ്ി്ില എനിതിു �ധാനകാരണം െതാഴിൽ വിേമാ
ചിപി�െപ്ി്ില അെലേിൽ െതാഴിൽ േമാേഡറണസ് െച്െപ
്ി്ില എുളതാണ്.

െതാഴിൽ ആുനികവത്കരി�െപടാ്ുെകാ്് േകരള്ിെ� 
സാൂഹ�ാതരീ്്ിൽ ധാരാളമായിുള പിേനാ്ടി സംഭവി�ിു
്്. നാരായണുു വടുറം ബാവേയാട് പറെ ഏ�ും �ധാനെപ് 
ഒു വാക�ം ‘ഭയെപേട് െതാഴിലാളികളെട കാലമാണ് വരാൻ േപാ
ുനത് ’ എനാണ്. െതാഴിൽ എുളത് േകരള്ിൽ ആുനികവ
ത്കരി�െപ�ം എുള ഭാവനയിൽ നിനാണ് ുു അ�െന പറ
െത് എു ഞാൻ കുുു. പേ്, നിർഭാഗ�വശാൽ നാം െതാ
ഴിലിനല െതാഴിേലതരമായ വിദ�ാഭ�ാസ്ിനാണ് വലിയ �ാധാ
ന�ം ന്ിയത്. േകരള്ിൽ ഇന് ഏ�ും വലിയ കൂ കാുനത് 
എ.ടി.എ്ിു ു്ിേലാ ബീവേറജസിു ു്ിേലാ അല എൻരൻസ് 
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പരീ്ുള േകാ�ിങ് െസ�റിു ു്ിലാണ്. ര്ിതാ�ൾ ഇ�
െന കൂ നിൽുനത് നു�് മന്ിലാ�ാം. കാരണം വലിയ വിദ�ാ
ഭ�ാസ്ിേലുള െ�ാെഷണലായ അറിവിേലുള േപാ�ാണ
ത്. എനാൽ എൻരൻസിൽ വിജയിുകഴിൊൽ അവസാനിുന
താണ് ആ കൂ. െമഡിസിന് സീുകി്ിയ ഒു ു്ി പിനീട് എതാ
ണ് പഠിുനെതന് േകരള്ിൽ ഒരി�ും വിലയിു്െപ�നി
ല. അ�്കാല്് േഡാ. െഹഗ് െഡയെട േനൃതവ്ിൽ ഒു െമഡി
�ൽചർ� നടുകയ്ായി. അേേഹം ഈ ആശയം ുേനാു െവു
ു്്. േകരള്ിെല ആയർേവദ, അേലാപതി, േഹാമിേയാപതി േമ
ഖലകളിൽ ചർ� നടുകയ്ായി. േകരള്ിൽ പേ്ാ ഇുപേതാ 
ുപേതാ വർഷമായി്് െമഡി�ൽ രംഗ്് എു പഠിുു എന
ത് േകരള്ിെല ആെരേിും ഒു ഓഡി�ി�ിന് വിേധയമാ�ിയിു
േ്ാ. ഇവർ ഒു റഗഡാണ് പഠിുനത്. േകരള്ിെല ഏെതേി
ും െമഡി�ൽ ്ാ�ിെനുറിേ�ാ, കീഴാളജനതക് ആേരാഗ�രംഗ
ുമായള ബധെ്ുറിേ�ാ, േകരള്ിെല െപാുആേരാഗ�രം
ഗ്് അവുള സവാധീനെ്ുറിേ�ാ ചർ�െചുന �്ക�ൾ 
ഏെതേിും നുെട ്്യിൽെപ്ിുേ്ാ എു ചിതിുക, പര
്രാഗതമായ അറിവിലാെത കഴിെ ുപുവർഷ്ിുളിൽ ഈ 
േമഖലയിൽ നുെട സംഭാവനെയത് എു പരിേശാധിേ�്താ
ണ്. എൻരൻസ് പരീ്ുള കൂവിുേശഷം ന്ൾ പഠിുനെത
െതു നാം മന്ിലാുനില. അുെകാ്ാണ് െഹഗ് േഡ ഉനയി
� കാര�ം വലിയ ചർ�ാവിഷയമായി നുുേതാനിയത്. ഇു ൂചി
പിുനത് േകരള്ിെല ഏ�ും ൂമമായ മഡലമല നുെട ചി
തെയ ുേനാ്് െകാുേപാുനത് എനാണ്.

വികസനം എന വാ�് എ�ു േനാ�ാം. അതിെനതാണർ്ം? 
ഏെതേിുെമാു സൂഹം സവയം ആയി്ീരാൻ താ്ര�െപ�നതി
െ� േപരല വികസനം എന വാ�് ഉനയിുനത്. മറി�് �റെ്
വി�േനാ വുന എേതാ ഒന് നുെട േപരിൽ വുനതിെനയാണ് 
വികസനം എന് നാം പറയനത്. കയുമതി എന മെ�ാു വാ�് 
എ�ുേനാുക എതാണത് ? േകരള്ിേലാ ഇത�യിേലാ ഏ�ും 
വലിയ കാര��ളിെലാന് കയുമതിയാെണനാണ് ൂളിൽ പഠിു
േ്ാൾ ഞാൻ വിചാരി�ിുനത്. ന്ൾ എര കയുമതി െചുു
േവാ അരയം ന്ൾ വലിയ ജനതയായി എനാണ് പഠി�ത്. പെ് 
ഇന് േനാ�ിയാൽ നു�് മന്ിലാും േകരള്ിെലേയാ ഇത�യി
െലേയാ ഒു മുഷ�ൻ ഉ്ാദിപിുന ഒു സാധനം ൂ േറാപിെലേയാ 
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മിഡിൽ ഈറിെലേയാ സ്നന് എ്ിുെകാ�ുന പണിയെട 
േപരാണ് കയുമതി. നി�ൾ�ുെകാ്് നെലാു ബുമതി അരി 
കഴി�ാൻ പ�ില. അത് വിേദശരാജ�െ് ഏെതേിും സ്നു 
െകാ�ും. അതിെലാു സാൂഹ�വിു്തയെട അംശു്്. ഇ�െന 
വാുകൾ എ�ു േനാ�ിയാൽതെന അതിെ� �റകിുള ചിതാ
മഡല്ിെ� സവൂപം നു�് വ�്മായി്ീുനതാണ്. എ�
െനയാണ് ചിതെയ ന്ൾ മന്ിലാുനത് ? ചിത നുെട സാൂ
ഹ�വ�വഹാരമഡല്ിെ� ഉ്നമാെണനതാണ് ഞാൻ പറെ
തിെ� അർ്ം. ചിത നു�് മന്ിലാ�ാൻ കഴിയക അതിെ� 
ആഖ�ാന�ളിൂെടയാണ്. ആഖ�ാനമാണ് െപാളി�ി്് എു പറയന
ത്. നി�െള�െനയാണ് ആഖ�ാനം െചുനത് ? ശരീരെ്ുറി�് 
പറയേ്ാൾ ശരീരം എ�െനയാണ് അതിെ� ചിതയായി ൂ പെപ�
നത്. അേപാൾ അതിെ� ഉളട�്ിലല ആവി്ാരണ്ിലാണ് 
അതിെ� രാടീയമിരിുനത്. എതാണ് �ഴയെട ആഖ�ാനം? ഒു
�ാണതിെ� ആഖ�ാനമായി നിുനത്. അതിെ� ഉളിെലതാെണ
ന് േനാുനില. ആഖ�ാനം െകാ്് യാഥാർ്�ം മാും. അെലേിൽ 
ആഖ�ാനം മാരേമയൂ. യാഥാർ്�െമനത് ആഖ�ാന്ാൽ നിർ
്ി�െപ�ന ഒു ഇം�ഷൻ ആണ്. ഒരാൾ�് പ�ിയ അബ്ം പറ
ൊൽ െപെ്ു മന്ിലാും. മലയാളിയായ ഒരാൾ ഇം്ീഷിൽ 
കല�ാണ�്് അടിപിു. ഡി.ടി.പി െചുന ആൾ ഇേേഹേ്ാട് 
േചാദിു ‘Blessing’േവേണാ എന്. ഇം്ീഷിലേല ഒു ഗമയെല ഇു
േനാെ് എു പറു. അ�െന ‘Presence in Blessings only’എനടി�് 
കെ്ലാവർും െകാ�ു. കല�ാണും റിസപ്ഷും എലാം കഴി
ു. പെ് ആും കവെറാും െകാ��ാ്ുെകാ്് ഇയാൾ�് 
ആധിയായി. ഞ�ളെട നാ്ിൽ കല�ാണെമാെ� നടുനത് ഇ�
െന കവറായി കിുന പണംെകാ്ാണ്. എതാണ് സംഭവി�െത
ന് അേനവഷി�േപാഴാണ് അയാൾ�് മന്ിലായത് Blessing ആണ് 
പണി പ�ി�െതന്. ഇവിെട ആഖ�ാനമാണ് യാഥാർ്�െ് നിർ
്ിെ��ുനത്. ആഖ�ാനമിലാെത യാഥാർ്�ം �റു നിുനില. 
യാഥാർ്�്ിു �റ്് ഒു വിഷയിവിഷയ ബധം നു�് സേ
്ി�ാൻ കഴിയില.

മെ�ാു േനാുക. സംഗീതം ഒു ആഖ�ാനമാണ്. സംഗീതം 
തെനയം ആഖ�ാനമാണ്. ടി.എം. ൃ ണ എന സംഗീത്േനാട് ഒു 
ഇ�ർവൂവിൽ േചാദ�കർ്ാവ് േചാദിു. നി�ൾ വലിയ േമാഡി വിു
്നാണ് ഹിുതവ വിു്നാണ് പെ് നി�ൾ എേപാും പാ�നത് 
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രാമ, ൃണ എനാണ്. ഹിു മിേഥാളജിയിൽ വുന രാമെനയം ൃണ
െനയം ുറി�് പാടിെ�ാ്് നി�ൾെ��െനയാണ് അതിെനതി
രായി സംസാരി�ാൻ കഴിയനത് ? ഇതിന് ു്ിമാനായ ൃണ നു
ന ഉ്രം ഇ�െനയാണ് ‘ഞാൻ നി�ൾ പറയന രഡീഷണൽ ൃ
ണെനേയാ രാമെനേയാ അല പാ�നത് ’. അത് ഡേമാൺേര�് െച
ുെകാ്് അേേഹം പറു ഇത് നി�ളെട രാമനല. ഞാൻ മൂസി
�ലി സിററമസ് െചത രാമനാണ്. േതാടിയാണിവിെട രാഗം ഈ 
ആഖ�ാനമാണ് അതിെ� ഉളട�ം. ഉളട�ം എനത് അതിെ� 
ൂപമാണ്. സംഗീതെ് ഈ ആഖ�ാന്ിൽനിന് വ�ത�്മാ�ി 
രാമും ൃണുമാ�ി മാ�ാൻ കഴിയില എനതാണ് ൃണ പറെതി
െ� അർ്ം. ഈ ആഖ�ാന്ിലാണ് ചിതൂപെപ�നത്. അലാ
െത ചിത എന എേതാ ഒരാശയം അതിു�റ്് നിലനിുനില. 
അേപാൾ ചിതിുക എുപറൊൽ പലതര്ിുള ആഖ�ാനം, 
സാൂഹ�വ�വഹാര�ൾ സൂഹ്ിൽ നിർ്ിെ��ുു എനാണർ
്ം. സംഗീത്ിുളിൽ്െന അതിെ� ഘടനയിൽ, ൂ പ്ിൽ 
ഉളട�മലാെത നിലനിുനതാണ് അതിെ� െപാളി�ി്്. സാഹിത�
്ിൽ സി. അ്പെ� കഥ ഉദാഹരണമായി എ�ുേനാ�ാം. സി. 
അ്പെ� ഒുമി� കഥാപാര�ളം േ�ത�ൾ, മരി�വർ, ്ാതർ, 
ഇു്ിൽ നിന് വുനവർ ഒെ�യാണ്. എുെകാ്ാണ് അ�െന 
ഒരാഖ�ാനകർൃതവെ് അേേഹം എ�്ത് ? കാരണം, അേേഹം 
ആഖ�ാനം െച്ാൻ ഉേേശി�ത് ു ുവൻ പാർശവവത്ൃതരായ മുഷ�
ുെട ജീവിതെ്യായിുു എനതാണ്. പാർശവവത്ൃതരായ മു
ഷ�ർ�് ൃ ശ�തയില നുെട സൂഹ്ിൽ. ൃ ശ�തയിലാ്ുെകാു 
തെന ൃ ശ�തയിലാ് കർൃതവംെകാ്്, സവതവൂപ�ൾെകാ്് 
അവെര ആവി്രി�ാൻ ്മിുു. 

 ്ാതമാർ, യ്ികൾ, out cast ആയിുളവർ എനി�െന 
ൃശ�തയിലാ്വർ ആഖ�ാനകർൃതവ്ിേല�് വുു. ആഖ�ാന
കർൃതവം തെനയാണ് അതിെ� െപാളി�ി്് ആയി ൂപാതരെപ
�നത്. േകരള്ിെല ആദ�കാല എുുകെളലാം േനാ�ിയാൽ 
സംഭാഷണൂപ്ിലാണ്. ആദ�േനാവുകളിെലാനായ ‘�േലലി
ുു’ ൂർണമായം സംഭാഷണ്ിൽ രചി�െപ്താണ്. സംഭാഷ
ണം അന�െനൂടി നുെട ആേലാചനാമഡല്ിൽ ഉൾെപ�ു
ന ഒു വ�വഹാരൂപമാണ്. ആദ�കാല തീകഥകൾ വായിുേനാ
ുക. ൂർണമായം സംഭാഷണ�ളാണ്. ലമിയ്യം മാധവിയ്
യം സംസാരി�ത് ... ... വളെരുറേ� വിവരണുു. ബാ�ി ു ുവൻ 
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സംഭാഷണമാണ്. 1922-ൽ േകരള്ിെല സി്സമാജ്ിൽ ഒരാളാ
യിുന ശിവാനദ പരമഹംസർ ‘േകരള അനാചാരം’ എെനാു �്
കം എുതിയിു്്. അത് ൂർണമായം സംഭാഷണ്ിലാണ്. എു
െകാ്ാണ് ഇുേലഖയെട 18-ാം അധ�ായം സംഭാഷണമാുനത് ? 
ഇുേലഖയിൽ ചില അഭാവ�ള്്. 1889-ൽ രചി�െപ് ഈ േനാ
വലിൽ 1988-ൽ നടന അുവിുറം �തിഠയെട ഒു ലാഛനയമില. 
എനാൽ അതിൽ ഇം്ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസെ്ുറിു്്. ൊടറി നട
ുനതിെനുറിു്,് േകാൺരു്് അ�ാര�്ിേല�് ഇവിെട 
കടുനില. ഇേത ഇുേലഖയിൽ 18-ാം അധ�ായം ൂ ർണമായം സം
ഭാഷണമാണ്. കാരണം സംഭാഷണ വ�വഹാരം േകരള്ിെല ആദ� 
ആഖ�ാനൂപമാണ്. വാെമാഴി സം�ാര്ിെല വാെമാഴി�വിതകൾ 
എ�ുേനാുക ൂർണമായം സംഭാഷണൂപ്ിലാണ്. നാ്ിപാ
ുകൾ, വട�ൻ പാുകൾ എുുട�ി അ�ാലെ് വാെമാഴി പാര
്ര�്ിെ� വലിെയാു േകരം സംഭാഷണമാണ്. ഈ സംഭാഷണ
െമന ആദ� ആഖ�ാന സവൂപെ് അവഗണി�ാൻ ചുേമേനാന് 
സാധ�മായിുനില എനതാണ് 18 -ാം അ്�ായം ൂർണമായം സം
ഭാഷണ്ിൽ രചി�െപ്തിന് കാരണം. േകരള്ിെല ആദ�െ് 
നായർ ു�ംബ്ിെ� ആഖ�ാനം നിർവഹി�ാൻ ുതിർനേപാൾ 
അതിുളിൽ ഒരധ�ായെമേിും േകരള്ിൽ അതിുുേ് നിലനി
നിുന സംഭാഷണൂപം ഉൾെപ�്ാൻ ചുേമേനാൻ നിർബധി
തനായി എനാണ് മന്ിലാേ�്ത്. അുെകാ്് ഈ ആഖ�ാന
മാണ് േകരള്ിൽ െപാളി�ി�ൽ ആയി നിുനത്. ആഖ�ാനെ് 
ുൻനിർ്ിയലാെത അതിെ� ഉളട�ം/�േമയം റോയിേപാുു. 
ുുദെ� മ്ഴിുഴയെട തീര�ളിെല �േമയം റോയിേപായി. എു
െകാ്ാണ് ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസം നാടക്ിെല �തിയ ആഖ�ാ
ന്ിൽ രവി റോയിേപായത് ? രവി പറയനത് നു�് അേരാചകമാ
യി േതാനിയത് ? ‘സായാന�ളെട അഛാ’ എെനാെ�പറയേ്ാൾ 
നു�് ഓേ്ാറി് വിളി�് േപാകാൻ േതാനിയത് ? കാരണം അതി
െ� �േമയം റോയിേപായി. പെ് അതിെ� Ethics ആയ ആഖ�ാ
നം ദീപൻ ശിവരാമൻ നിലനിർ്ി. Ethics ആയ ആഖ�ാനം �ധാ
നമായി അേേഹ്ിന് േതാനിയത് അതിെ� ൂപ്ിലാണ് അതി
െ� രാടീയം ഇരിുനത് എു തിരി�റിെുെകാ്ാണ്. അതി
െ� ഉളിൽ കടനിുള �േമയമഡലം അ�സ്മായി.

മെ�ാു ഉദാഹരണ്ിേലു കടനാൽ പാൊളിൽ യാഗം നട
നേപാൾ അു േഡാകുെമ�് െച്ാനായി വന ‘്ി�് സ് റാൾ’ 
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എന പഡിതൻ അതിെനുറി�് എുതിയ �ബധ്ിൽ േവദമര
�ൾ�് ഒരർ്ുമില എന് േരഖെപ�ുു്്. അുെകാ്ാണ് 
അത് അതിജീവി�ത് എനേേഹം വ�്മാുു്്. അതിന് ഉള
ട�മില. ഉളട�മിലാ്ത് അതിജീവിും; കാരണം അത് അു
ഠാനമായി നിലനിും. േവദമര�ൾ ജപിുു്് എനലാെത 
അതിെ� അർ്ം ഒരാൾ�് അറിയില. അർ്ം അേനവഷി�് േപാ
ുന പാര്ര�ും നു�ില. ുറാൻ ഓുകയാണ്. അർ്ം വിവരി
ുനില. േവദമര�ൾ Form ആണ് എനാണ് ് ി�് ് ്�ാൾ പറെ
തിെ� അർ്ം. അുെകാുതെന ഭഗവദ്ഗീതയിേലാ ുറാനിേലാ 
റബബിളിേലാ നിനല ൊസിസം ഉ്ാുനത്. അതിെ� ആഖ�ാ
ന്ിൽ നിനാണ്. ഉദാഹരണം പറൊൽ ഒു മതസംഘടനയെട 
വലിയ ഒു ജാഥ ഒു്ലുൂടി കടുേപാുു. അവർ വിളിു 
പറയനത് ‘ഇത� ജയി�െ് ഇത� നുെട രാജ�മാണ്, എലാവും 
സേഹാദരീസേഹാദരമാരാണ് ’ എെനാെ� ആയിരി�ാം. പെ് 
ആ ജാഥ ശ്മായി ഒു നാ്ിൂെട വുേ്ാൾ അന�മത്രായ മു
ഷ�ർുളിൽ ഭീതിയ്ാുു. അവർ വിളിുപറയനത് ഈ നാ്ി
െല ജനാധിപത�െ്ുറിെ�ാെ� ആെണേിും അതിെ� ആഖ�ാ
നം നിർ്ിെ��ുനതാണ് യഥാർ്്ിൽ ൊസിസമായി ൂ പെപ
�നത്. അുെകാ്് ൊസിസം നിലനിൽുനത് മതരഥ�ൾു
ളിലല അതിെ� ആഖ�ാനൂപ�ളിലാണ്. അുെകാ്് ഭഗവത്ഗീ
തയിൽ ഇനത് പറെിുേ്ാ ുറാനിൽ ഇനത് പറെിുേ്ാ 
എനല നാം ആേലാചിേ�്ത്. എ�െനയാണ് നുെട സൂഹ
്ിൽ അത് ആഖ�ാനം െച്െപ�നത് എനാണ്. സാൂഹ�വിു്
മായ അംശുളത് അതിെ� ആഖ�ാനൂപ്ിലാണ്. മെ�ാു ഉദാ
ഹരണം േനാ�ിയാൽ ഇത�യിെല �ുഖമായ ഒു പാർ്ി അവു
െട �ധാനെപ് േപുകെളാെ� സംൃത്ിലാണ് പറയക. കാര�
വാഹക്, പദസചലനം എെനാെ�. കാരണം അതിെ� സിംേബാ
ളിസം ക�ാപി�ലാണ്. സംൃത്ിന് ഇത�യിുള �തീകാമക ൂ
ലധനമാണ് ൃ ടിെ��ുനത്. അതിെ� Linguistic value അല ഉനം 
െവുനത്; Symbolic value ആണ്. അുെകാ്ാണ് ഉളട�്ില
ല ൂപ്ിലാണ് രാടീയം ഇരിുനത് എു പറെത്. �േമയ
്ിലാണ് രാടീയമിരിുനത് എനാണ് നാം െപാുെവ ധരിുെവ
ുക. ‘ബിരിയാണി’ എന കഥയെട �േമയ്ിലല അതിെ� രാടീ
യം ആഖ�ാന സവൂപ്ിലാണ്. എുെകാ്് ഇന ആൾ represent 

െച്െപു എനതാണ് �ധാനം. അുെകാ്് ഈ ആഖ�ാനമാണ് 
യഥാർ്്ിൽ ചിതയെട ൂപ�ളായി നുു ുനിുളത്.
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ആഖ�ാനെ് എ�െന നിർ്ി�ാം എു േനാുേ്ാൾ േകര
ള്ിെല �ധാനെപ് ആഖ�ാനൂപ�െളലാം, വ�വഹാരമഡല�
െളലാം, സംവാദമഡല�െളലാം നിർ്ി�ത് ൂ മിയിലധവാനി�ിുള 
സാധാരണ മുഷ�രാണ് എന് മന്ിലാും. അത് 1888-ൽ അുവി
ുറ്് ആരംഭി� ഒു �്ിയയല. അുവിുറം �തിഠയിൽ ആരം
ഭി� ഒു കാര�മല എു പറയേ്ാൾ അുവിുറം�തിഠക് േകരള
്ിൽ ഒു �ാധാന�ുമില എനല അർ്ം. യഥാർ്്ിൽ അു
വിുറം �തിഠ�് ബലം െകാ�ുനത് അതിെ� �റകിുള സാൂ
ഹ�മഡലമാണ്. അതിു രുൂ�ാുുേ്ാ, ുു�ിയത് ഒു ൂ
�ാുു്ിേലാ േകരള്ിെല തീകൾ, േകരള്ിെല കീഴാളർ, അധഃ
്ിതരായിുള മുഷ�ർ, അധവാനിുന മുഷ�ർ നിർ്ിെ��്ി
ുള വ�വഹാരമഡല�ളാണ് േകരള്ിെല നാരായണുു �തി
ഠ സാധ�മാ�ിയത്. അ�െനയല ന്ൾ അതിെന വിശദീകരിു
നെതേിൽ നാരായണുു ഒു �തിമമാരമായി്് െത�ൻ തിുവി
താംൂറിൽ ചിലയിടെ്ലാം പറയന ‘സിമ�് നാു’വായിമാും. 
കാരണം അതിെ� ആഖ�ാനസവൂപം ഇലാതായിേപാും. ഗാധി
ജിയം അംേബദ്�ും ത്ിുള വ�ത�ാസെമതാെണന് ആഖ�ാനം 
േനാ�ിയാൽ മന്ിലാും. അു ചരിര്ിൽ വളെര �സി്മാ
ണ്. അതിന് ഡി.ആർ. നാഗരാജിെന വായി�ണെമനില. ഗാധി
ജി അർ്നനനായ െ�ീറായി ഇത�ൻ പാര്ര� സന�ാസിയെട 
ൂപമാണ്. അേബദ്�ർ ആവെ് േകാും ൂും ഇ്് െവേറൺ െകാ
േളാണിയൽ േമാേഡണി�ിയെട ൂ പമാണ്. േകരള്ിുള, ഇത�യി
ുള കീഴാളരായിുള മുഷ�ർ അംേബദ്�േറാട് ഐക�ം �ഖ�ാ
പി�തിുള കാരണം ത�െള ഇുവെര അടിയിൽ കിട്ിയിുള 
വർണാ്മ ധർ്്ിെ�യം ജാതിവ�വ്യെടയം ൂപമാണ് ഗാ
ധിജിയേടത്. ത�െള അ്െമേിും െപാുസൂഹ്ിേല�് െകാ
ുവുനതിെ� ൂപമായി്ാണ് അംേബദ്�ർ സവയം �ത�്െപ
്ത്. അുെകാ്ാണ് അേേഹം േകാും ൂും ധരി�ത്. അലാെത 
േകാും ൂ ും ഇത�യെട അതരീ്്ിന് പ�ിയതായി്ല. താൻ �
തിനിധീകരിുനത് ആുനികതയെട ആൾൂപമായി്ാണ് എനതി
െ� സവൂപമാണ് അംേബദ്�ുെട േവഷം. അതാണ് ര്ാഖ�ാന�
ളം ത്ിുള വ�ത�ാസം. ഈ ര്ാഖ�ാന�ളം ഇത�യിെല ര്് 
സാൂഹ� ൂ പ�ളെട നിർ്ിതിയാണ്. അുധതി േറായ് അവുെട 
‘ജാതിർ നിർൂലന’്ിെ� ആുഖ്ിൽ പറയന ഒു കാര�ം രുത
രം െമാറാലി�ികളാുളത് എും ഒന് Traditional Morality യം ര്് 
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Constitutional Morality യമാണ്. പാര്ര� ധാർമികതയാണ് ഗാധി
ജിയേടത്. ‘മാതാപിതാുു റദവം’ എെനാെ�യളത് അതിെ� 
ഭാഗമാണ്. ഇെതാെ� ന്ൾ പറയകയം വിപരീതമായി �വർ്ി
ുകയം െചും. അ�് കാല്് ഒരാൾ പറെതാണ് ഒു മാഷ് 
ബ്ിൽ യാര െചുേ്ാൾ തെ� ുു നിുനതായി ക്് സീ�് 
ഒഴിു െകാ�ു. പെ് ുു ഇരിുനതിു ുേ് അയാളെട ഒു 
ശിഷ�ൻ ആ സീ�ിൽ വനിുു. ഇതാണ് രു തലുറ ത്ിുള 
വ�ത�ാസം. നാ്ിൽ മെ�ാു ആഖ�ാനു്്. ഒു തീ ഭർ്ാവിെ� 
അമിതമായ മദ�പാനംെകാ്് മനം മ�്് അവസാനമായി ഭർ്ാ
വിേനാട് പറയകയാണ് ഇ�െന ‘നി�ൾ ദിവസും ുടിുകയാ
െണേിൽ ഞാൻ ഈ കനാലിൽ ചാടി ആമഹത� െചും’: െതാ്�
് വാക�ം അവർ പറയു ‘പെ്, ഒു കാര�ം കനാലിെല െവളം 
എെ� തലക് പിടി�ില. കനാലിെല െവളം തലക് പിടി�ാ്ു
െകാ്് ഞാൻ മരിുനില’ എനാണ്. അതായത് മരി�ാതിരി�ാൻ 
െചറിയ കാരണം മതി എനാണതിെ� അർ്ം. എ�െനയാണ് 
സാൂഹ�ജീവിതം ആഖ�ാനം െച്െപ�നത് എനതിെ� ഒുദാഹ
രണമാണ് ഈ നാേടാടി വാങ്മയം. ‘ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസ’്ി
െല ആഖ�ാനം സാധാരണ സദർഭ്ിൽ പരിേശാധി�ാൽ അുതം 
േതാും. അത് പാര്ര�വരെമാഴി സാഹിത�്ിെ� സദർഭ്ിേല 
ആസവദി�െപ�കയു. െപാു സാൂഹ�വ�വഹാര്ിൽ അത് �വർ
്ിുകയില. ധാരാളം സാഹിത�ം വായിു ശീലുള ഒരാൾ�ാണ് 
അത് അുഭവി�ാൻ കഴിയക. ു�ാേോഴി കിണ�ിൽ ചാടി ആമ
ഹത� െചതത് വിജയൻ ആഖ�ാനം െചതത് ഇ�െനയാണ് ‘െവള
്ിെ� വിലീു പ�തകളിൂെട, ചി്വാതിുകൾ കടന്, സവന്ി
ൂെട, സാധ��്യിൂെട തെന റകനീ്ി വിളി� െപാുളിെ� 
േനർ�് അയാൾ യാരയായി.’ കാർഷിക �തിസധിൂലം ആമ
ഹത� െചത വയനാ്ിെല കർഷകെ� വീ്ിൽേപായി ഈ ആഖ�ാന 
ൂപം നി�ൾ വായിുകയാെണേിൽ വിവരമറിയം. ഒു െപാുമഡ
ല്ിെ� ഉളിൽ ഈ ആഖ�ാനം �വർ്ി�ില എനാണ് അർ്
മാ�ിയത്. ഈ ആഖ�ാനപാര്ര�െ്യാണ് രാടീയമായി വായി
െ��േ�്ത്. ഉളട�്ിലല, ഉളട�ം എ�െനയാണ് ആഖ�ാ
നം െചതിരിുനത് എനാു േനാേ�്ത്.

േകരള്ിെല സാൂഹ�ചിത ൂപെപ�്ിെയ�്ിുള കീ
ഴാളവ�വഹാര�ൾ എതാെണന് പരിേശാധി�ാം. ഒനാമത് േക
രള്ിെല സാർവരിക വിദ�ാഭ�ാസം, അത് യഥാർ്്ിൽ 
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നാരായണുുവിൽ ആരംഭിുനതല. വിദ�ാഭ�ാസ്ിുേവ്ി, 
എുു പഠി�ാൻേവ്ി ധാരാളം മുഷ�ർ േകരള്ിൽ അതിു 
ുേ്തെന ആരഹി�ിുു. അവുെട ആരഹ്ിു ൂപം ഉ്ാ
യിുനില എനതിനർ്ം അതാും േരഖെപ�്ിയില എനാണ്. 
‘ഉർവിയിെലാരാളം എെ� ജീവതെ് േരഖെപ�്ിയില’ എന് 
െപാകയിൽ അപ�ൻ പറെതിെ� കാരണം അതാണ്. ആർ�ാ
േണാ യഥാർ്്ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� ആവശ�ം അവരത് നിർ
്ി�ാൻ ഉടനീളം ്മി�ിു്ായിരി�ണം. അതിന് ൃശ�ത ഉ്ാ
യിുനില എു മാരം.

േകരള്ിൽ െതാഴിലിു േവ്ിയള സമരം നടനത് എ�
െനയാണ് ? ‘ഘാതകവധ’്ിെ� ആുഖ്ിൽ െകാളിൻസ് മദാ് 
പറയനത് ഇതിൽ രുകാര��ൾ താൻ ചരിര്ിൽനിെന�്
താണ്. ബാ�ിെയലാം ക്നയാണ് എനാണ്. രുകാര��ളിൽ 
ഒന്, ഒു ു്ി മരിുനും മേ�ത് പൗേലാസ് �ലയൻ എന ആളം 
ആണ്. ു ്ി മരിുന സംഭവം ഇ�െനയാണ്. ആു ദിവസം ത�ൾ 
േജാലിെച്ാെമും ഏഴാംദിവസം പരിവർ്ിത ് ി്�ാനികളായ 
ത�ൾ േജാലി െച്ില എും പറെേപാൾ ജമിയായ േകാശി
ുര�ൻ പണിുട�ിയ ൃ്െന അടി�ാൻ ്മിു. അു ത��ാനാ
യി െചന തീയെട ക്ിു്ായിുന ു്ി�് അടിേയു. ു്ി തൽ
്ണം മരിുകയം െചു. യഥാർ്്ിൽ നുെട കാർഷിക സമ
ര്ിെ� ആദ�ര്സാ്ി ഈ ു്ിയാണ് എനത് നുെട കാർ
ഷിക ചരിര്ിൽ ഒു ്ലുമില. ‘ഞാൻ ക് േകരളം’ എന 
രഥ്ിൽ സാൂവൽ െമ�ീർ മെ�ാു സംഭവം േരഖെപ�ുു്്. 
ഒു അധഃ്ിതയായ തീയം അവുെട മകും നടുവുേ്ാൾ ൂ
രനായ ഒരാൾ ഇവർ അയി്ം പാലി�ില എുപറെ് ആ തീെയ 
അടി�ാൻ േനാുു. അേപാൾ മകൻ േദഷ�ംപിടി�് ര്ടി അയാൾ
�് െകാ�ു അ്െയ അടി� ആെള തിരിുതലാൻ െകുള �ല
യനായിുള ഒരാെള ഇവിെട മ�ീർ നു�് കാണിു തുു. ഇുമാ
യി ബധെപ് േകാടതിവിധിയിൽ പറയനത് ഇ�െന തടയാൻ ഇട
യായ ഒരവ്യിേല�് െചുമ വിഭാഗ്ിൽെപ് ഒരാൾ വുനത് 
യഥാർ്്ിൽ നുെട െപാുനിയമവ�വ്�് അുൂലമായിുള
താകയാൽ അതിെനതിരായി നീതിന�ായവ�വ്ക് ഒും പറയാൻ 
കഴിയില എനാണ്. 1888-ു േശഷമല അതിു ുേ്യാണ് യഥാർ
്്ിൽ നുെട െതാഴിലിുേമുള സവയംഭരണാവകാശ്ിുേവ
്ിയള വിദ�ാഭ�ാസാവകാശ്ിുേവ്ിയള സമരെ്ുറിുള 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
26

ചിതയെട ബീജ�ൾ ൃ ടി�െപ്ത്. അലാെത 1888-ു േശഷം െപാ
്ിുള� ഒു വ�വഹാരമഡലമല സാർവരിക വിദ�ാഭ�ാസെ്ുറി
ും െതാഴിലിുേമുള സവയംഭരണാവകാശെ്ുറിുുള ചർ�. 

സചാരസവാതര�്ിുേവ്ിയള സമരം അ്ോളിയിൽ നി
നാണ് ആരംഭിുനെതനാണ് നാം പഠിുെവ�ത്. അ�െന അ്
ോളിെയയം നാരായണുുവിെനയം ദിവ��ുഷമാരാ�ി നാം 
െവും. ഇ�െന െവ�ാൽ എതാണ് ുഴപം? വളെര അ�്കാല
ു തെന വർഗീയവാദികളെട േപാററിും ഇവെര കാണാം എേനയ
ു. ദിവ�തവം െകാുേപാവാുള ഏ�ും എളപുള വഴി അതിെന 
മതവത്�രിെ��ുക എനതാണ്. അതിനാൽ ദിവ�രായാൽ ഉടൻ 
മതം എ�ുെകാു േപാും. അുെകാ്് ദിവ�രായല നാം ഇവെര 
കാേണ്ത്. ചരിരപരമായ സാഹചര��ളിൽ ൂ പെപ് വ�വഹാര 
മഡല�ളെട വ്ാ�ളായി്ാണ്. അതിന് െപാ്ിുള� ചരിരമ
ല നുു േവ്ത്. ആ ചരിരെ് നിർ്ിെ��്ിുള ചരിര�
്ിയയെട ഒു ൂപമാണ്, ഒു ുടർ�യാണ് ന്ൾ ൃടിെ��േ�
്ത്. അ്ോളിയിൽ നിനല േകരള്ിെ� വിദ�ാഭ�ാസെ്ു
റിുള ചിത ആരംഭിേ�്ത്. അത് അതിുുുള അേനകശതം 
മുഷ�ുെട ആരഹ�ളിൽ നിന് നിർ്ിെ��േ�്താണ്. അതി
െ� ഒു ുടർ�യായി്ാണ് അതിെന കാേണ്ത്. ടിുുൽ്ാൻ 
േറാഡ് നിർ്ി�േപാൾ സചാരം എന ആശയം മലബാറിൽ ഉ്ാ
ുു. േറാഡ് നിർ്ി�േപാൾ െതാഴിലാളികൾ ഉ്ാുു. െതാഴി
ലാളികൾ നടനി്ാണ്, പണിെയ�്ി്ാണ് െതാഴിലാളി ഉ്ാു
നത് സചാരം ഉ്ാുനത്. അേപാൾ സചാരെ്ുറിുള വ�
വഹാരമഡല�ൾ ൂപെപ്േപാൾ ആ സചാരെ് സംബധി� 
ഏ�ും �ധാനെപ് ഒരാഖ�ാനം നിർ്ിു എനതാണ് അ്ോളിയ
െട �സ്ി. ഈ ആഖ�ാനൂപെ് േകരള്ിൽ ്ാപിെ��ു 
എനതാണ് ഏ�ും �ധാനെപ് കാര�ം. അുെകാ്് ഈ ആഖ�ാ
നൂപം നി�ൾ�് സചാര്ിന് ഒു വി്വ്ിയെ്ും ആ വി
്വ്ിയിൂെട േകരള്ിെല സചാരസവാതര�്ിെ� ആഖ�ാന 
ൂപമായി നിലനികാൻ കഴിയം എുളിട്ാണ് അ്ോളി േകരള
ചരിര്ിൽ �സ്നായി്ീുനത്. അുെകാ്് അ്ോളി ൂ
ളിൽ േചരാൻ പചമിെയയം ൂ്ി േപാുകയം അേേഹം ഉ്ാ�ിയ 
ൂൾ ആളകൾ ക്ിുകയം വീും ഉ്ാുകയം വീും ക്ി
ുകയം െചതി്് േകരള്ിെല വിദ�ാഭ�ാസം എന സംഗതിെയ േക
രളീയ ചിതയിെല വ�വഹാരമഡല്ിെ� ഏ�ും �ധാനെപ് 
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ഒനാ�ി മാ�ിെയ�ുകയാണ് യഥാർ്്ിൽ അേേഹം െചതത്. 
േകരള്ിൽ ആദ�മായി 1907-ൽ വിദ�ാഭ�ാസ്ിുേവ്ി പണിു
ട�് നട്ാൻ അേേഹം ത്ാറാുു. 1917-ലാണ് റഷ�യിൽ വി
്വം എേനാർ�ണം. 1907-ൽ േകരള്ിൽ വിദ�ാഭ�ാസം സാർവ
രികമാുനതിെനുറിുള ആദ�െ് വ�വഹാരം നിർ്ിെ��ു
ു്് അ്ോളി. ആ വ�വഹാരെ് നു�് അതിെ� ൂർണമായ 
അർ്്ിൽ മന്ിലാ�ണെമേിൽ അതിെ� പിനിുള ചരിരം 
ൂടി മന്ിലാ�ി ആ ചരിര്ിെ� ഏ�ും സൂർ്മായ ഒനാ
�ി ഇവെര അടയാളെപ�ുേ്ാഴാണ് ചരിര�്ിയയെട ഭാഗമാ
ണിത് എന് മന്ിലാുക. അലാെത ഇവെര ദിവ�തവം ക്ി�് ചരി
ര്ിൽ ്ാപി�ാൻ ്മി�ാൽ ഈ ദിവ�തവും െകാ്് യഥാർ
്്ിുള ദിവ�മാർ േപാും.

േകരള്ിെല സാഹിത�ചരിരവി്ാനീയം ആരംഭി�ും 
കീഴാള അധഃ്ിത ദളിതരാണ.് െപാകയിൽ ുമാരുുേദവൻ 

‘കാുനീെലാര്രും എെ� വംശെ്പ�ി
കാുു്േനകവംശ്ിൻ ചരിര�ൾ’ എു പറെേപാൾ, 

േകരള്ിൽ സാഹിത�ചരിരവി്ാനീയം ു ടുനത് അവിെടയാ
ണ്. ചരിരെമനാൽ എതാണ് എനേചാദ�ം ു ടുനത് അവിെടയാ
ണ്. നി�ളെട ചരിരം, എെ� ചരിരം, തീചരിരം, ദളിത് ചരിരം, 
നൂരൽ െജൻഡറിെ� ചരിരം എെനാെ� പറയനതിെ� ആധാരം 
േപായി നിുനത്  ‘കാുനീെലാര്രും എെ� വംശെ്പ�ി’ 
എു പറയന വാക�്ിലാണ്. 

ചരിരവ�വഹാര�െള സംബധി�്, െതാഴിലിെ�േമുള സവ
യംഭരണാവകാശെ് സംബധി�്, സാർവരിക വിദ�ാഭ�ാസെ് 
സംബധി�്, ൃ്ിെയ സംബധി�് ആദ� വ�വഹാരു്ാുനത് 
‘ുുമാരി’ എന േനാവലിലാണ്. എ�െനയാണ് മതപരിവർ്നം 
ഒു ജനതെയ ൃ്ിപരിശീലിപിെ��ുനത് എനതിെ� കഥയാ
ണ് വാ്വ്ിൽ ആ േനാവൽ. എതാണ് ൃ്ി? ൃ്ി consume

െചുന ആളകെളുറി�ാണ് നാം ൃ്ിയളവർ എു പറയന
ത്. െവള വതം ധരിെ�ുനവെര ൃ്ിയളവെരും െവളവ
തം ധരി�ാൻ നി�െള �ാതരാ�ിയ അലുകാെര ൃ ്ിയിലാ്
വെരും പറയന ശീലമാണ് നുേടത്. അധവാനി�ാ് േമനിെയ 
തിുേമനി എനാണ് ന്ൾ വിളി�ിുനത്. ന്ൾ അധവാനെ്യ
ല വില ക്ി�ത് അധവാനെ് consume െചുന ആളകെളയാണ്. 
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അതിനാൽ ൃ്ിെയ സംബധിുന മഡലം വികസിപിെ��്
ത് കീഴാള വ�വഹാരമാണ്.

വിദ�ാഭ�ാസെ് സംബധിുന വ�വഹാരം നിർ്ിെ��്ത് 
കീഴാളരാെണന് പറെതിെനതാ കാരണം? കാരണം സാർവരിക 
വിദ�ാഭ�ാസം വർണശാതം അംഗീകരി�ിുനില. ‘ുരന്രസംയ
്ം ൂരതഃപരിവർജേയൽ’ എനാണ്. അ്രം പഠിുന തീകെള 
അൂർവമായിേ് കുൂ. കാച ഇള് േചാദി� വളെര �സി്മായ 
ഒു േചാദ�ം Why I am not a Hindu എന �്ക്ിു്്. എ�
െനയാണ് നുെട അ്ര്ിെ� േദവതയായി സരസവതി മാറിയത് 
എനാണ്. എനി്് അേേഹം േചാദിുു. സരസവതി ഏെതേിും �
്കം എുതിയു നി�ൾ ക്ിുേ്ാ? ഏെതേിും ലിപി കുപി
ടി�തായി? ഇല. പിെന എ�െനയാണ് നിര്രയായ ഒു തീ സാ
്രതയെട �തീകമായി മാറിയത് ? ത�ൾ�് ത�ളേടതായ റദ
വു്് എും സരസവതിെയ ത�ളെട ചിതാമഡല്ിൽ അടിേ�
്ിേ�് എും അേേഹം പറയു. ഇ്ര്ിുള ൂ മമായ വ�
വഹാരമഡല�ളെട ആകുകയെട േപരാണ് ചിത.

മതം എന ആഖ�ാനമാണ് മെ�ാന്. മതം അതിെ� ആഖ�ാന
്ിൂെടയാണ് െപാളി�ി�ലാുനെതന് േനരേ് ൂചിപിു. 
മതം എന ആഖ�ാനെ് എ�െനയാണ് കീഴാളർ നിർ്ിെ��്
ത് എനതാണ് �ധാനം. എലാ മത്ിേലും അവർ മതപരിവർ
്നം നട്ി. േകരള്ിൽ മതപരിവർ്നം ഒു സാൂഹ��വർ
്നമാണ്. ഇു നാം വിചാരിുനുേപാെല അത് ഘർവാപസി 
അല. മതപരിവർ്ന്ിൽ ഒു വ�്ിയ്്. നി�ൾ�് ഇടു
ള മത്ിേലു േപാകാം എനത് ആുനികമായ ഒു സവതവാവ
േബാധമാണ്. നി്യമായം മതപരിവർ്ന സവാതര�മാണ് മു
ഷ�െ� പല സവാതര��ളിൽ ഒന്. ുറുകാലം ഹിുവായം ുറു
കാലം ു സീമായം ് ി്�ാനിയായം ു ്മതം സവീകരിും േപാകാം. 
ഇത് വളെര ആുനികമായ ആവശ�മാണ്. ഈ ആുനികമായ ആവ
ശ�ം നിർവഹി�ത് േകരള്ിൽ അധഃ്ിതരാണ്. ഇ�െന മതെ് 
അയുളതായി സമീപി�ും ജനാധിപത� സമര്ിെ� ഉപാധിയാ
യി ആദ�ം സേ്ിെ��്ും കീഴാളും അധഃ്ിതുമാണ്. േകരള
ചരിരം വായിുേനാ�ിയാൽ രസകരമാെയാു കാര�ം കാണാം. േക
രള്ിെല കീഴാളെരലാം ് ിുമതം സവീകരി�േപാൾ ആദ�ം ് ിുമ
തം സവീകരി� ു േറ ഈഴവർ തിരിു ഹിുമത്ിേലുതെന വു. 
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്ിുമത്ിൽ കീഴാളർ വനേപാൾ �നമായിേപാും എു കു
തിയാണവർ തിരിു വനത്. സേഹാദരൻ അ്പൻ ു്മതം സവീ
കരിുു്്. മതപരിവർ്നം സാൂഹ��വർ്ന്ിെ� ഭാഗ
മായി മാുകയാണിവിെട.

 ‘ഹിുമത്ിൻ �റവഴിേയ 
 ന്ൾ ബധമിലാെത വലെലു 
 ്ിുമത്ിൽ �റവഴിേയ ന്ൾ 
 അനാഥെരനേപാൽ സചരിു 
 ഹിുമത�ാും േചർ്ിലേലാ നെ്
 ്ിുമത�ാും േചർ്ിലെലാ’ എന് െപാകയിൽ അപ

�ൻ പാ�ു്്. എതാണ് പാ്ിെ� അർ്ം? എലാ മത്ിെ�യം 
പിനാെല എവിെടയാണ് നീതി എനേനവഷിു നടു. അുെകാ്് 
നീതിയാണ് മതം അേനവഷിുനതിെ� �ധാനെപ് ഉപാധി എന 
തികും ജനാധിപത�പരമായ ഒു സമീപനം ആദ�ം ഉനയിുന
ത് ഏ�ും താേഴ�ിടയിുള മുഷ�രാണ്. അവർ�ാണ് ഇതിെ� 
ആവശ�ം. േമേലയളവർ�് ഇത് ആവശ�മില. അവർ�് േനരേ് 
തെന സാൂഹ�മായ അധികാരം ലഭി�ിുു. അുെകാ്ാണ് കീ
ഴാളരായ ആളകൾ�ാണ് സാർവരിക വിദ�ാഭ�ാസം േവ്ത്, നീതി 
േവ്ത്, സചാര സവാതര�ം േവ്ത്, നിയമം േവ്ത്. ഇതിെന
ുറിെ�ലാുള ആദ�ചിത ആരംഭി�ത് ഈ മുഷ�രിൽ നിനാണ്. 
മേതതരതവം, ജനാധിപത�ം ു ട�ിയ ആശയ�െളലാം നിർ്ിെ��
്ത് ഇവരാണ്. ഏു മത്ിും ഏു സാൂഹ�ാവ്യിും സഹി
ുതേയാെട െപുമാറാുള സാൂഹ� ശീല�ൾ നിർ്ി�ത് കീഴാ
ളരാണ്. കാരണം അവുെട ജീവിതാവ് അതായിുു. ന്ൾ 
ഏ�ും �ധാനവാക�മായി പറയാറ് സിയാ�ിൽ ൂപെ� വാക�മാണ് 
‘നി�ൾെ��െന ൂമിെയയം ആകാശെ്യം വികാൻ കഴിയം’ 
എു ുടുന പാരി്ിതിേകാപനിഷ്്. ‘ഘാതകവധ’്ിൽ 
സമാനമാെയാു വാക�ു്് ഞ�ൾുു്് ഞ�ളെട ൂ ർവമാർ േവ
ലെയ�്ിുള പാട�ൾ വിുേപാവാൻ ഞ�ൾു മന്ില. അതി
ുള എലാ ൂ�ളം ഈ പാതാുകളിൽ സചരിുന ഓേരാതരം 
പറവകെളയം ഞ�ൾ അറിയം. െകാുനാൾ ുതൽ വയു �ായംവ
െര രാരിയിൽ ചവിുന ച്�ളെട ഒ�യം ഞ�ൾ�റിയാം. ആ 
സമയ�ളിൽ ഞ�ൾ ു ു�െ� ൂ െട ൂ കിയിുു്്. ‘ഇ്ര്ിൽ 
ൂമമായ 1888-ു ുേ്യള വ�്ിപരം േപാുമായ, �ാേദശിക
മായ, ു �ംബപരമായ അനവധി �തിേരാധ്ിെ� വ�വഹാര�ളിൽ 
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നിനാണ് യഥാർ്്ിൽ േകരളീയചിത നിർ്ിെ��േ�്ത്. 
അതാണ് േകരളീയചിത നിർ്ിെ��േ�്തിെ� േകരആശയമാ
യി മാേറ്ത്. പലതരം ആഖ�ാന�ൾ സാധ�മാണ്. ചിതകൾ എു
ളത് ൂ ന�തയിൽനിനല നിർ്ി�െപ�നത്. സൂഹ്ിെല ഭിന 
മുഷ�ുെട സംവാദമഡല്ിൽ നിനാണ് അത് ഉ്ാുനത്. േക
രള്ിെല അടി്ാന ആുനികജനാധിപത�മേതതര സംവാദ�ൾ 
ുുവും അതിെ� അടിയിൽ ബീജൂപ്ിൽ നിർ്ി�ിുളത് കീ
ഴാളഅധഃ്ിത വ�വഹാര�ളാണ്. 

  

  



 

ഗണിതയ്ിഭാഷ
ഡ�ോ. അനിൽ. കെ. എം.,

അധ്ാപകൻ, മലയാളേകരളപഠനവിഭാഗം, കാലി്്് സർവകലാശാല,

ചിു ുഡരരൻ
ഗേവഷക, ുച്െുെഛൻ മലയാളസർവകലാശാല 

നിളാതീര്െ ഗണിതപാരപര്ം

പതിനാറാം ൂ�ാ്ിേലാ പതിേനഴാം ൂ�ാ്ിേലാ ജീവി�ിു
നതായി�ുുന േജ�ഠേദവൻ എന ഗണിത്െ� ൃതിയാണ് 
‘ഗണിതയ്ിഭാഷ’. ഗണിതശാതും േജ�ാതി്ാതുമാണ് ഇതിെല 
�േമയം. മലയാള്ിലാണ് ഇെതുതിയിുളത്. നാൂറിേലെറ 
വർഷം ഈ ൃതി േകരള്ിൽ �ചരി�ിുുെവനാണ് കുുന
ത്. നിരവധി �േദശ�ളിൽനിന് ഈ ൃ തിയെട താളിേയാലയിുള 
പകർപ് കി്ിയിു്് എനാണ് പറയെപ�നത്. പികാല്് യ്ി
ഭാഷയെട ഒു സംൃതപാഠുു്ായിു്്. ൃ തിയെട ആുഖ്ിൽ 
രഥകർ്ാവിെനുറിുള ൂചനകെളാുമില. അവസാനഭാഗ
ും രഥകർ്ാവിെ� േപേരാ മു വിശദാംശ�േളാ േചർുകാ
ുനില. ‘ൂര�സി്ാതം’ എന ൃ തിയെട ഒു മലയാളവ�ാഖ�ാനം 
ബേറാഡയിെല ഓറിയ�ൽ ഇൻറി�ൂ്ിൽനിന് കി്ിയിു്്. �ു
തൃതിയെട ആുഖ്ിൽ െകാ�്ിുള രഥവരിയിൽനിന് േകര
ളഗണിത്ിെ� ു ുുലപാര്ര�െ്ുറി�് ചില ൂ ചനകൾ ലഭി
ുു്്. തിൂരിന�്് ജീവി�ിുന തലുളൂർ േഗാവിദഭ്തി
രി (1237-1295)െയന ഗണിത-േജ�ാതിഷ പഡിതരിൽനിന് ഈ ു ു 
ശിഷ� പര്ര ു ടുു. അേേഹ്ിെ� ശിഷ�നായിുുവടേ്രി 
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പരേമശവരൻ (1360-1460)നൂതിരിെയന തിൂർ�ാരനായ ഗണിത
്ൻ. അേേഹ്ിെ� �രനായിുുദാേമാദരൻ. ദാേമാദരെ� ശി
ഷ�നാണ് നീലകഠേസാമയാജി. തരസംരഹ്ിെ� കർ്ാവാ
ണേേഹം. ആര�ഭടീയഭാഷ�ം ുട�ിയ ൃതികളം അേേഹം എുതി
യിു്്. ദാേമാദരെ� മെ�ാു ശിഷ�നായിുു േജ�ഠേദവൻ. പറ
േ�ാ്് എനാണേര ഇേേഹ്ിെ� ു�ംബേപര്. േജ�ഠേദവെ� 
ശിഷ�നാണ് ൃ�്ിൂർ�ാരനായ അചുതപിഷാരടി. ുടനിർണ
യം േഗാളദീപിക എനിവെയലാം അചുതപിഷാരടിയെട രചനകളാ
ണ്. േമ്ൂർ നാരായണഭ്തിരി അചുതപിഷാരടിയെട ശിഷ�നേര. 
ൃപാണി�ർെപാുവാളാണ് അേേഹ്ിെ� മെ�ാു ശിഷ�ൻ. നാ
വായിുള്് അഴാതി െപാുവാളിെ� ശിഷ�നാണ്. അഴാതിയെട 
ശിഷ�നാണ് �ലിുഖ്് േപാ�ി. േപാ�ിയെട ശിഷ�നാണ് രാമനാ
ശാൻ. രാമനാശാെ� ശിഷ�ൻ ൃ ണനാശാൻ. ൃ ണനാശാെ� ശിഷ�ന
േര ആറുള�ാരനായ മംഗലേ്രി ദ്ിണാൂർ്ി ൂ ്ത്. ൂ ്തി
െ� ശിഷ�ൻ മാനാറിെല നാേല�ാ്ിൽ ബലരാമൻ പിള. പിളയ
െട ശിഷ�നാണ് കിളിമാൂർ വിദവാൻ കരീരൻ തുരാൻ. ഇ�െന 
പതിൂനാം ൂ�ാുുതൽ പെ്ാ്താം ൂ�ാുവെര ുടർ�യായ 
ശിഷ�പര്ര ഈ ുുുല്ിെ� ഭാഗമായി ഉ്ായിുു. ഈ ു
ുുല്ിെല �ധാനി സംഗമരാമ മാധവൻ എന ഇലെിപളി 
മാധവൻ എരാൻ ആണ്. മാധവെ� ഗണിതശാത്ിെ� ുടർ�
യം വികസനും വി�ലീകരണുമാണ് പിനീ�ള ശിഷ�പര്ര നട
ുനത്. ഈ ുുുല്ിെ� ുവർണ കാല (1400-1550) ് ിെനാ�
വിലാണ് അവുെട ഗേവഷണെല�ൾൂടി ഉൾെ�ാളി� യ്ി
ഭാഷ രചി�െപ�നത്. ഈ ുുപര്രയിെല ആദ�െ് കണിക
െളലാം നൂതിരിമാരാണ്. എനാൽ പിനീട് മ�് ജാതികളിേലുൂ
ടി ഇത് വികസിുു്്. ആദ�കാല്് സംൃത്ിൽമാരമാണ് 
ൃതികൾ രചി�െപ്ിുനെതേിൽ പികാല്് മലയാള്ിൽ ചില 
വ�ാഖ�ാന�ളം വിവരണ�ളം �ത�്െപ�ു. ഏ�ുെമാ�വിൽ 
ഗണിതയ്ിഭാഷയിെലുേ്ാേഴും മലയാള്ിൽ ഒു സവത
രൃതിതെനയ്ാുു. വി്ാന്ിെ� സാവധാന്ിുള 
വ�ാപനമായി ഈ ചലന�െള�ാണാം. 

ഗണിതും സാൂഹ്ജീവിതും
ൃഷി-വിേശഷിും െനൽൃഷി-േകരള്ിൽ വൻേതാതിൽ �

ചാര്ിലായേതാ�ൂടിയാണ് ൃത�മായ പചാംഗം ആവശ�മായി 
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വനിു്ാുക. സാൂഹ�ജീവിത്ിും പചാംഗ്ിെ� ആവശ�
�ള്ായിരി�ണം. യാഗ�ളം ൂ ജകളം മും രാമണമത്ിെ� 
അ്ിവാരുറപിുനതിൽ �ധാനമായിുനേലാ. അവും സമയ
നിർണയം �ധാനമായിവു. സചാരം, സുരയാനം എനിവും 
േജ�ാതി്ാതം �ധാനമാണ്. ഇെതാെ�യായിരി�ണം ഗണിതശാ
ത്ിെ� വളർ��് െപാുേവയം േജ�ാതി്ാത്ിെ� വളർ��് 
വിേശഷിും േകരളീയസാഹചര�്ിൽ അുൂലമായ ഘടക�ളായി
്ീർനത്. അേതസമയം റദനംദിനജീവിത്ിെ� ഭാഗമായി നിര
വധി തര്ിുള അളുകളം നിലവിു്ായിുു. �ാേദശികേഭദ
�േളാെടയാണ് ഇവ വ�വഹരി�െപ്ിുനത്. 

വിുകളെട അളുകൾ, ന�നതിെ� ചാുകൾ എനി�െന ൃ
ഷിസംബധമായ അറിുകൾെ�ാപം നാഴി, ഇട�ഴി, പറ ു തലായ 
അളുൂപ�ളം ഉ്ായിുു. സവർണ്ിെ� കാണം, കഴച് വി
നിമയൂപ�ൾ പണം, കാശ്, അ�് ുതലായ നാണയ�ൾ എനി
വെയലാം �ാേദശികമായ വ�വഹാരൂപ�ളായിുു. റകമാ��
ണ�്, നിുതി, പാ്ം എനിവെയലാം കണ�ാുനതിന് ഗണിത
്ിെ� സഹായം േവ്ിയിുു. കിണുുഴിുേ്ാും പ്ികെവ
ുേ്ാും കണ�റിുകൾ അനിവാര�മായിുു. വലിയ സംഖ�ക
ളം െചറിയ സംഖ�കളം ആവശ�്ിനുസരി�് ഉപേയാഗി�ിുു. 
ഒന്, പ്്, ൂ റ്, ആയിരം, പതിനായിരം, ൂ റായിരം, പുൂറായി
രം, േകാടി, മഹാേകാടി, ശംഖ്, ൂർവം, കൽപം, മഹാകൽപം, ൂളി, 
മഹാൂളി, െവളം, മഹാെവളം, പരാർ്ം എനി�െന പതിേന
ഴ് ദശുേണാ്ര�ൾ സംഖ�കളിു്്. 1017 എനുേപാെല്
െന 10-17 എനും വ�ാവഹാരിക ഗണിത്ിു്ായിുു. ഏ�
ും െചറിയ ഭിനിതം ചതിരണമാണ്. 

  51 ചതിരണം  =  ഒു തലവരവ്
  21 തലവരവ്  = ഒു തിമിരിമ

  22 തിമിരിമ = ഒു അു
  21 അു = ഒു ഇ്ി
  21 ഇ്ി = ഒു കീുതിരിക
  4 കീുതിരിക = ഒു കീ്ാണി
  4 കീ്ാണി = ഒു കീ്ാവ്
  5 കീ്ാവ് = ഒു കീകാൽ
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  4 കീകാൽ = ഒു േമൽുതിരിക
  4 േമൽുതിരിക = ഒു കാണി
  4 കാണി = ഒു മാവ
  20 മാവ് = ഒന് 
എനി�െന ഏ�ും െചറിയ അംശ്ിൽനിന് ് േമണ ഒനിെല

ുനവിധ്ിലാണ് 10-17 എന സംഖ� വിഭാവനം െച്െപ്ിുന
ത്. സംഖ�കളിൽ വുതിും െചുതിും റദനംദിന്ിൽ ്ാനു
്ായിുനുെകാ്ാണ് ഇ്രം ൂമമായ സംഖ�കളം െപരിയ 
സംഖ�കളം അവർ�് പരിക്ന െചേ്്ിവനത്. കലന്ിും 
രഹഗതി കെ്ുനതിും വലിയ സംഖ�കൾ അവെര സഹായി
�ിരി�ണം. റദനംദിന്ിെല െചറിയ അളുകൾ റകകാര�ം െച
േ്്ിവനേപാൾ െചറിയ സംഖ�കൾ �േയാജനെപു. മാകാണി 
(1/16), അര�ാൽ (1/8),  കാൽ (1/4), അര (1/2), ു�ാൽ (3/4) എനിവ 
ഒനിും 1/20 ും ഇടയിൽ വുേ്ാൾ ഭിനിത�ൾ 10-17 എുു. 

നീള്ിുു്ായിുു റദനംദിനവ�വഹാര്ിൽ ചില മാര
കൾ. കണ�ധികാര്ിൽനിന് കിുന ചില ൂ ചനകൾ േനാുക:

  8 അു = കതിെരു്്
  8 കതിെരു്് = േതർുകൾ
  8 േതർുകൾ = വചിൂലം
  8 വചിൂലം = മയിർുന
  8 മയിർുന = നീർ്ണൽ
  8 നീർ്ണൽ = ക�ക്
  8 ക�ക് = എള്
  8 എള് = െനല്
  8 െനല് = വിരൽ
  24 വിരൽ = ദഡ്
  8000 ദഡ് = േയാജന
മലയാളിയെട റദനംദിനവ�വഹാര�ളെട ൂമതയം ൃത�ത

യമാണ് ഈ അളുകൾ െതളിയിുനത്. െനൻമണി, മചാടിുു, 
കഴചിുു എനിവയെട ൂ�മായിുു ൂ�്ിെ� അളുകൾ
�് �മാണം. 

  4 െനൻമണി = ഒു ുനിുു
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  2 ുനിുു = ഒു മചാടി
  2 മചാടി = ഒു പണമിട
  10 പണമിട = ഒു െപാന്
പണമിട എനാൽ പണൂ�ം തെന. പ്് പണമിടയാണ് ഒു 

കഴച്. ഔഷധശാത്ിൽ ഒേനകാൽ പണമിട ഒു കാണമാണ്. 
പുകാണം ഒു കഴും. കർഷം, പലം, ുലാം, പാരം എനിവെയ
ലാം ഉയർന അളുകളാണ്. 

സമയമള�ാും േകരളീയജീവിത്ിൽ നിരവധി അളുകള്ാ
യിുു. മുഷ�ുെട ഒു വർഷം േദവകൾ�് ഒു ദിവസമാണ്. ുപ
ു േദവദിവസ�ൾ ഒു േദവമാസം, പരു േദവമാസം ഒു േദവവർ
ഷം, 12000 േദവവർഷ�ളാണ് ചുർയഗം. ചുർയഗം എനത് ഒു 
രമപകൽ അഥവാ കൽപം തെന. ഇ്രം രാും പകും േചർന
താണ് ഒു രമദിവസം. ു പത് രമദിവസം ഒു രമമാസമാണ്. 
പര്് രമമാസം ഒു രമവർഷം, രമവർഷ്ിുേശഷം 
�ളയം. കാല്ിെ� െപുപമാണ് ഈ അളുകളിൽ കാുനത്. 
കാല്ിെ� െചറിയ അളുകളു്്. ഒു ദിവസം അുപത് നാഴിക
യാണ്. ഒു നാഴിക�് അുപത് വിനാഴികയാണ്. ഒു വിനാഴിക�് 
അുപത് വീർപ്, ഒു വീർപിന് പ്് ഗണിതം, ഒു ഗണിത്ിന് 
നാല് മാര, ഒു മാര�് എ്് െനാടി, ഒു െനാടി�് ുപത് തൽപര, 
ഒു തൽപര�് ുപത് ുടി, ഒു ുടി�് എ്് ലവം എനി�െനയാ
യിുു കണ�്. ഇതിൽ ലവം കാുനതിനായി ര്് ഇളയ താമര
യിലകൾ പറി�് നന�് ത്ിെലാ്ിുക െചറിെയാു ൂചിെകാ്് 
ആേരാഗ�ൃഢഗാരനായ ഒരാൾ ആെ് ഇലകളിൽ ു ുക. ഒു ഇല 
ുളെ് മേ� ഇലയിൽ ൂചി െച്ന സമയമാണ് ലവം. 

ഇേതാെടാപം െനൽ�ണും െപാൻകണും ൂ മി�ണും ചാ
ുകണും പലിശ�ണും വുമാന�ണുെമലാം നാ്ിൽ സാ
മാന�മായി നിലവിു്ായിുു. നാുഗണിത്ിെ� രസകരമായ 
നിരവധി വ�വഹാര�ൾ �ാചീനഗണിതം മലയാള്ിൽ എന �
്ക്ിൽ സി. െക. ൂ്ത് വിവരി�ത് കാുക. 

  നാഴി�് െനല് = 14400

  നാഴി�് അരി = 18000

  നാഴി�് െചുപയറ് = 14400

  നാഴി�് െചുുളക് = 12600

  നാഴി�് എള് = 1015200
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  നാഴി�് െചുക�ക് = 900210600 

എനി�െനയാണ് വ�ാതം കണ�ാ�ിയിുനത്. മണം ൂുെകാ
്ത് ൂമം, ൂമം ൂുെകാ്ത് പാൽ, പാൽ ആുെകാ്ത് െന്്, 
െന്് രുെകാ്ത് ജലം, ജലം ൂുെകാ്ത് കണം, കണം ൂു
െകാ്ത് ചാറൽ, ചാറൽ ൂുെകാ്ത് വിു, വിു ൂുെകാ്ത് 
ുളി, ു ളി എുെകാ്ത് ു ൂപം, ു ൂപം അുെകാ്ത് ചവട്, 
ചവട് അുെകാ്ത് ആഴ�്, ആഴ�് രു െകാ്ത് ഉഴ�്, ഉഴ
�് നാല് െകാ്ത് നാഴി, നാഴി എുെകാ്ത് ുുണി, ുുണി 
ര്് െകാ്ത് ചതൽ, ചതൽ ര്് െകാ്ത് ുണി, ുണി ൂന് 
െകാ്ത് കലൻ, ഇടേഴി പുെകാ്ത് പറ എനിവയം വ�ാത
്ിെ� അളുകളാണ്. 

ഗണിതെി്െ സസ�ാതികതലം
എനാൽ റദനംദിന്ിെ� ഈ വ�ാവഹാരിക മഡല്ിൽ

നിുയർന് ഒു ്ാനവിഷയെമന നിലയിലാണ് ഗണിതയ്ി
ഭാഷ �ുത വിഷയെ് റകകാര�ം െചതിരിുനത്. �േയാഗ
േ്�ാൾ സി്ാതവശം വികസിപി�ാനാണ് അതിൽ ്മി�ിരി
ുനത്. േകരളീയ ഗണിതപ്തി എന് പഡിതൻമാർ േപരിുവി
ളിുന തര്ിൽ അനന�മായ ചില ഉൾ�ാചകൾ വികസിപിെ��
�ാൻ അ�ാലെ് ഗണിത്ൻമാർ�് കഴിെിുുവേര. വർ
ുള ചുർുജെ് സംബധി�് രിേകാണമിതികെല�ൾ ലഭ�മാ
ുനതിുള സി്ാത�ൾ േകരളീയർ കെ്്ിയിുു. റസൻ, 
െകാറസൻ ഘാതേ്ണികൾ എനിവ നീലകഠെ� ആര�ഭടീയ 
ഭാഷ�്ിും േജ�ഠേദവെ� യ്ിഭാഷയിും മാധവെന ഉ്രിു
െകാ്് വിശദമാുു്്. ആര�ഭടീയ പാര്ര�്ിെ� സവതര
ശാഖയാണ് േകരള്ിു്ായിുനത്. ആര�ഭടീയ്ിന് വ�ാഖ�ാ
ന�ൾ ചമ�വെരലാം േകരളീയരായിുു. സംഖ�കൾ അ്ര�ളി
ൂെട ൂ ചിപിുന രീതിയാണ് കടപയാദി. ഇത് അ�്കാലംവെര 
േകരള്ിൽ വൻ�ചാരം േനടിയിുു. 1 (ക, ട, പ, യ), 2 (ഖ, ഠ, െ, 
ര), 3 (ഗ, ഡ, ബ, ല ), 4 (ഘ, ഢ, ഭ, വ), 5 (ങ, ണ, മ, ശ), 6 (ച, ത, 
ഷ), 7 (ഛ, ഥ, സ), 8 (ജ, ദ, ഹ), 9 (ഝ, ധ, ള), 0 (ഞ, ന) എനി�
െനയാണ് അ്ര/അ�്മം. ൂ്്ര�ളിൽ അവസാനെ് വ�
ജന്ിെ� വിലയാണ് പരിഗണിുനത്. കടപയാദിയിൽ ചി്
േചർന വ�ജന്ിൽ ചിലിന് വിലയില. സംഖ�കൾ വലുനിന് 
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ഇടേ്ാ്് ൂ ചിപിുു. േകരളീയഗണിത്ിെ� മെ�ാു സവിേശ
ഷത ൂ തസംഖ�യേര. ഇതിൽ ഓേരാ സംഖ�ും പകരം ഛദ്ിലാ
�ിയ ശദ�ൾ ഉപേയാഗിുു. ൂന�ം, ഖം, ഗഗനം, ആകാശം, 
അ്ം, ൂർണം എനിവെയലാം ൂജ�െ്ുറിുു. അേതവിധം 
ആയിരംവെരയള സംഖ�കൾ ുറി�ാൻ സേീർണമായ പദ�ൾ 
ഉപേയാഗിുു. ൂതും വായും അചിെനുറിുേ്ാൾ ദിു
കളം കാമാവ്കളം പ്ിെനുറിുു. പതിനാല് എനതിു
പകരം വിദ�കൾ, േലാക�ൾ എെനാെ� ഉപേയാഗിുേ്ാൾ ൂ
ര�െ� ര്ികളം ബാണെ� റകകളം േദേവരെ� കുകളം ആയി
രെ്ുറി�ാനാണ് ഉപേയാഗിുനത്. �ാേയാഗിക ഗണിതവ�വ
ഹാര�ളിൽ�ാുനലാളിത�മല സേീർണതയാണ് റസ്ാതിക 
ഗണിതശാതപ്തിയിൽ കാണാൻ കഴിയക. േകരളീയ ഗണിതപ്
തിയിൽ �ധാനമായം നാു രഥ�ളാണ് സവിേശഷ ്്യാകർ
ഷിുനത്. തരസംരഹം, യ്ിഭാഷ, കരണപ്തി, സദ് ര്മാല 
എനിവയാണവ. നീലകഠേസാമയാജിയാണ് തരസംരഹ്ിെ� 
കർ്ാവ്. തരവിഭാഗ്ിൽനിുള േജ�ാതി്ാതൃതിയാണിത്. 
രഹഗതി, സമയഗണന, ുൻകാല�ളിെല കലിഗണനം, ചരൂര�
മാസ�ളിെല കാലപരിക്ന, ൂര�ദിന്ിെ� മധ�ം കാുനതി
ുള ്മ�ൾ, ്മണപഥെ്ുറിുള കെ്്ുകൾ, ഛായാ
ഗണിതം, ജ�ാമിതികൾ, ചര-ൂര�ഗതി, ുധൻ, ു്ൻ എനീ ര
ഹ�ളെട ആര�ഭടീയ മാൃകുള തിു്ുകൾ ഇവെയാെ�യാ
ണ് ൃ തിയെട ഉളട�ം. മെ�ാുൃതി ഇവിെട പരാമർശിുന ഗണി
തയ്ി ഭാഷയാണ്. 

�ുമനേസാമയാജിയെട ൃതിയാണ് കരണപ്തി. േകരളീയ 
ഗണിതേജ�ാതി്ാതമഡല്ിെല സമരമായ ഒു �ബധമായി 
കരണപ്തി അറിയെപ�ു. ഗണിതം െപാുേവ പരഹിത പ്തി 
പിുടുകയം രഹണഗണന്ിുമാരം ൃഗണിതം �േയാഗിു
കയം െചുു. പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിൽ ശേരവർ്ൻ രചി�താ
ണ് സദ് ര്മാല. ചാൾസ് വിഷ് ഇേേഹ്ിെ� സമകാലികനായിു
ു. േകരളീയഗണിത്ിെല റകു്കമായാണ് ഇതറിയെപ�ന
ത്. ഈ രഥ്ിന് രഥകാരൻ തെന ഒു ഭാഗികവ�ാഖ�ാനം ത്ാ
റാ�ിയിു്്. ആു �കരണ�ളാണ് (അധ�ായ�ളാണ്) �്ക
്ിുളത്. േകരളീയെര ഏ�ുമധികം സവാധീനി� ഗണിതശാതൃ
തി ആര�ഭടീയമാണ്. േകരള�രയിൽ ഏെറ�ചാരുള മെ�ാു ഗണി
തശാതൃതി ലീലാവതിയാണ്. ശദസംഖ�കൾ ഉപേയാഗിുക, 
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േ്ാക�ളിൽ �േമയ�ൾ ഒാതിുക, �ാേയാഗികജീവിത്ിൽ 
�സ്ിയള �ന�ൾ റകകാര�ം െചുക എനിവ ഈ ൃ തിയെട 
സവിേശഷതകളാണ്. ലീലാവതിയെട അവതരണരീതി പലും ലളി
തമെലന് േതാനിയുെകാ്ാണ് കണുസാരും ബാല�േബാധ
നും മും രചി�െപ്ത്. 

മാപിളപാുരീതിയിൽ നിരണംപാുകളെട ു വ�പിടി�് തമിും മല
യാളും കലർന ഭാഷയിൽ പാുരീതിയിൽ രചി�െപ് ൃതിയാണ് 
കണ�ധികാരം. മാവനാർ മാപിള അയദ് ുഹ്ദ് ആശാൻ എനാ
ണ് രഥകർ്ാവിെ� ു ുവൻ േപര്. കർണാടകം, േകരളം, തമിഴ് നാ
ട് എനിവിട�ളിെലലാം ഈ രഥ്ിന് �ചാരു്്. ൂജ�െമാഴി
വാ�ിെ�ാുള സംഖ�െയു്്, ഭിനിത�ൾ�് �േത�കം ചി
ന�ൾ എനിവ ഈ രഥ്ിെ� സവിേശഷതകളാണ്. െപാൻ
കണ�്, െനൽ�ണ�്, പാ�് കണ�് എനി�െന �േത�ക വി
ഭാഗ�ളായി്ാണ് രഥം സംവിധാനം െചതിരിുനത്. മലയാള
്ിൽ പാഠ�്ക�്ി�ി വുനതിന് ു ്് എുതെപ് ൃ തിയാണ് 
കണ�ധികാരം. പാഠ�്ക�്ി�ി നിലവിൽവനത് 1867-ലാണ്. 
േകരളവർ് വലിയേകായി്ുരാൻ ഇതിൽ അംഗമായിുുെവന 
കാര�ം �സി്മാണേലാ. ഈ ക്ി�ി മലയാള പളിൂട�ൾുേവ
്ി ഗണിതശാതൃതികൾ �റ്ിറ�ി. കണുപാഠ�്കം എു
തെനയായിുു അതിെ� േപര്. ജ�ാമിതി �േത�കം �തിപാദിു
ന മെ�ാു ൃതിയം രചി�െപു. േ്രവ�വഹാരം എനായിുു 
അതിെ� േപര്. െചയിൻ സർേവ മാനവൽ, ക�വട�ണ�് എനിവ
യം ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെ� ആദ�പുതിയിൽ രചി�െപ് ൃ തികളാ
ണ്. ഇതിൽ ആദ�േ്ത് സർേവയെട അടി്ാനതതവ�ളാണ് �
തിപാദിുനത്. ക�വട�ണ�് വാണിജ�ശാത്ിൽ അത�തം 
്േ്യമായ ൃതിയാണ്. 

ഗണിതയ്ിഭാഷയ്ട ഉളട്ം
ഒരർ്്ിൽ തരസംരഹ്ിെല സി്ാത�ൾ വിശദീകരി

ുകയാണ് ഗണിതയ്ിഭാഷ െചുനത്. നിളാതീരെ് ൂ്ിഡ് 
എനാണ് േജ�ഠേദവൻ ഇന് േലാകഗണിത്ർ�ിടയിൽ അറി
യെപ�നത്. മലയാള്ിൽനിന് ഇം്ീഷിേല�് തർജമെച്
െപ് ൃതികളിൽ ഇരമാരം ്്പിടിുപ�ാൻ മെ�ാനിും കഴി
െി്ിെലും അവർ പറയു. ഗണിതയ്ിഭാഷയിെല അധ�ായ
�ൾ ഒന് മെ�ാനിെ� ു ടർ� എന നിലകാു വുനത്. ഏതാ്് 
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മധ�്ിെലുേ്ാഴാണ് ഗണിതശാതസംബധിയായ വിഷയ�ൾ 
അവസാനിുനും േജ�ാതി്ാതം ആരംഭിുനും. ‘ഹരിഃ്ീ 
ഗണപതേയ നമഃ അവിനമു’ എന �ാർ്നേയാെട ുടുു
െവനതാണ് േജ�ാതി്ാതെ് ആദ�ഭാഗുനിന് േവർെപ�്ി 
നിർുന ഏക ൂ ചകം എന് ൃ തിയെട എഡി�ർ ൂ ടിയായ െക.വി. 
ശർ് അഭി�ായെപ�ു. പരികർ്ാടകം (േലാജിറി്്), ദശ�
നം (േലാജിറി്ിെല പ്് �ാേയാഗിക �ന�ൾ), ഭിനഗണിതം, 
റരരാശികം, ു്ാകാരം, പരിധിവ�ാസം, ജ�ാനയനം എനിവയാ
ണ് ഗണിത്ിൽ പരാമർശിുന വിഷയ�ൾ. രഹഗതി, ൂവായ 
ഭേഗാളം, പചദശ�നം, ദിക്-്ാനം, രഹണം, വ�തീപാതം, മൗ
ഢ�ും ദർശനസം�ാരും, ചരശംേഗാനതി എനിവയാണ് ര്ാം 
പുതിയിെല േജ�ാതി്ാത വിഷയ�ൾ. 

സേ്ന�ൾ, സി്ാത�ൾ, ് ിര�ൾ, ഗണനം, ചിരീകരണ
േ്ാ�ൂടിയ വിശദീകരണം എനിവെയലാം യ്ിഭാഷയെട സവി
േശഷതകളാണ്. പടിപടിയായി വാദഗതികൾ വികസിപിുെകാുവ
ുന രീതി ഗണിതയ്ിഭാഷയെട അവതരണരീതിയാണ്. വിദ�ാർ
്ികെള ഉേേശി�ാണ് ൃതിയെട രചനെയനാണ് ഈ അവതരണ
രീതി ഓർ്ിപിുനത്. ഉദാഹരണ്ിന് ുണനം എന ഗണിത
്ിയ വിവരിുനത് സേലന്ിെ� ു ടർ� എന നിലകാണ്. പരി
കർ്ാടക്ിൽ അചാംഭാഗമാണ് ു ണനം. അതിെന സാമാന�ു
ണനം എന െപാുവിഭാഗും ുണന�കാര�ൾ എന ഉപവിഭാഗ
ുമായി ആദ�ം തിരിുു. ുണന�കാര�ൾ ഒനാമെ് ുണന
�കാരം, ര്ാമെ് ുണന�കാരം, ൂനാമെ് ുണന�കാരം, 
ഘാതെ് േ്രമായി ക്ികൽ എനി�െന പിരിയു. ുണന
്ിെ� വിേശഷതകൾ ആറാം ഭാഗമായി അവതരിപിുു. ഒുു
തൽ അുവെര ു ണനവിേശഷതകൾ പറെ് അവസാനിപിുു. 
ഇ്ര്ിൽ ു ണന്ിയെയ ു ൻ്ിയേയാട് ബധിപി�് ഓേരാ വി
േശഷതയം െചറിയ ഖഡ�ളാ�ി പിരി�് വിവരി�ിരിുനതിൽ
നിും യ്ിഭാഷെയന ൃതി അധ�യന്ിനായി രചി�താെണ
ന് െതളിയു. ചില േചാദ��ൾ ഉനയിുകയം അവുള ഉ്
രം അേനവഷിുകയം െചുന രീതിയിലാണ് വിഷയം ്മീകരി�ി
രിുനത്. ഇവിെട പിെന ഖഡവർഗേയാഗെ് ഒു േ്രെമന് 
ക്ിുേ്ാൾ ഘാതേ്ര്ിെ� കർണം ‘സമചുര്ബാുവാ
യി്ിരിേപാു വർഗേ്രമത് എുവും ഇതിൻ�കാരം’ എന് ു ജാ
േകാടി കർണന�ായം ുടുു. ഇവിെട ഇതിൻ�കാരം എന പദം 
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ത്വെ് ഉറപിുകയം പിുടർുവുന നിർധാരണെ് ൂ ചി
പിുകയം െചുു. േകരളീയഗണിത്ിെ� മൗലികസവഭാവംത
െന ത്വ�ൾ�് മതിയായ െതളിവ് ഉപപ്ി നൽുക എനതാ
ണ്. ഇത��ാർ�് ഈ പാര്ര�മില എനാണ് പല പാ്ാത�പ
ഡിതൻമാും പറെിരിുനതേര. ൂ രാർ്�തിപാദനം മാരം 
ക്ുെകാ്ായിരി�ണം അവർ ഇ�െന അഭി�ായെപ്ത്. 

 യ്ിഭാഷയിെല ആശയ�ൾ�് സാേേതികമായ ജഡിലതക
ളല വിശദീകരണ്ിെ� ൂപമാുളത്. െവള്ിലി്ാൽ െപാ
ലിുന വിുേപാെല വിശദീകരിുേതാും ആശയ്ിെ� വ�ാ
തി വർധിുു. ആുനിക ൂരവാക��ൾേപാെല ചരബിു�ൾ 
മാരമല ഗദ�ൂപംതെന ൂരവാക�മാ�ിയിരിുു. കാര��ൾ 
േ്ാകെ�പിലടുന സംൃതപഡിതൻമാുെട രീതിയാണിത്. ഒേര 
ആശയം അവതരിപിുേ്ാൾ യ്ിഭാഷാകാരൻ ബീജഗണിതവഴി
െ�ാപം േ്രഗണിതവഴിയം പരിഗണിുു. ഇതിെ� �ത�്
മാൃകകൾ േകരള്ിെല ത�ൻമാുെട നിർമിതികളിൽ കാണാം. 
സമചുര്മായ ഒു ചുരസേ്െ് േകരീകരി�ാണ് വർഗെമന 
സേ്ം വിശദീകരി�ിരിുനത്. ുണനെ് േ്രെലമായം കാ
ണിുു. 5x3 എനത് 5 അടി നീളും ൂനടി വീതിയുള ദീർഘച
ുരേ്ര്ിെ� േ്രെലമായി കാണിുു. ഈ ആയത ചു
ര്േ്ര്ിൽ 15 ചുര�ളികൾ ഉ്ാും. ഓേരാ വരിയിും ു
ണ�േ്ാളം കളികൾ ു ണകേ്ാളം വരികള്്. ു ണ�േ്ാളമാ
ൃ്ി ു ണകേ്േയാ ു ണകേ്ാളമാൃ്ി ു ണ�േ്േയാ സേ
ലനം െചതാൽ ഇ�െനയിരിുെമന് ഈ േ്ര്ിൽനിന് പട
മാുെമന് വിശദീകരിുു. ആദ�െ്പടിയിൽ്െന സംഖ�ാഗ
ണിതും ബീജഗണിതും േ്രഗണിതും വ�ാവർ്ിപി�ാെത 
ഒപം എ�ുു എന് ഇതിൽനിന് രഹി�ാം. ു ണന്ിയ എളപവ
ഴിയിൽ െച്ാും പഠിപിുു. 17x14 എനത് (20-3)(20-6) ആെണന് 
ധരിപിുു. ദശ�േനാ്ര്ിൽ രാശികളെട േയാഗം, അതരം, 
ഘാതം, വർഗേയാഗം, വർഗാതരം ഇവ കി്ിയാൽ രാശികൾ തിരി�
റിയന �കാരം വിശദീകരി�ിരിുു. അതായത് a + b,  a — b,  ab, a2 

+ b2,  a2— b2 ഇവയിൽ ഏെതേിും രെ്ണം കി്ിയാൽ എ�െന a, b 
എനിവ നിർ്രി�ാം എനതാണ് ദശ�േനാ്രിയിുളത്. േ്
രഗണിത്ിൽ നാം പഠിുന പലത്വ�ൾും ഒനിേലെറ െത
ളിുകൾ നൽുന രീതി യ്ിഭാഷയിു്്. റപ്േഗാറസ് ത്വ
െമന് �സി്മായ ത്വ്ിന് ഇവിധം നിരവധി ഉപപ്ികൾ 
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ന്ിയതായി യ്ിഭാഷയിൽ�ാണാം. േകാടിയം ുജും a, b എു
ള രിേകാണം സേ്ി�ാൽ അതിെ� കർണമായ c,  a2 +b2 എന് 
സമർ്ിുകയാണ് േവ്ത്. അേപാൾ a+b ഒുവശമായ സമചു
രം വരുക. അവയിൽ a, b ഇവ വശ�ളായ നാല് ചുര�ൾ വര
ുക. ഇവയെട പുതിവീതം ു റിുകളയക. േശഷിുനത് c വശമായ 
സമചുരമായിരിും. ഇതിെ� വി്ീർണമായ c2 എനത് (a+b)2ൽനി
ന് 4 ab യെട പുതി അതായത് 2ab ുറ�തായിരിും. ഇേതവിധം 
വ�ാസം കി്ിയാൽ ൃ ്പരിധി നിർണയിുനതിുള സമവാക�ം 
നിർണയിുനത് സമചുര്ിുളിൽ വരുന ൃ ്്ിെ� സമ
വാക�ം ഉ്ാ�ിയി്ാണ്. ഏത് ൃ്െമ�്ാും അതിെ� പരിധി
യം വ�ാസും ത്ിുള അുപാതം ് ിരമാണ്. ഈ സംഖ�യാണ് 
റപ. ഈ സംഖ�യെട ഏകേദശവില 22/7 അെലേിൽ 3.14 എെനാ
െ� പറയാെമേിും ൂ�തൽൂ�തൽ ൃത�തേയാെട കുപിടിു
നത് ഗണിതശാത്േരയം ക്ൂ്റിേനയം എും ു ഴുന �ന
മാണ്. രഹനിലയെട ൃത�തുേവ്ിയാണ് ഭാരതീയർ റപയെട 
വില കെ്ുനതിുേവ്ിയള നിരതര പരി്മം നട്ിയത്. 
റപയെട വില കെ്്ാുള സംഗമരാമ മാധവെ� അനതേ്
ണിയെട െതളിവ് യ്ിഭാഷയിു്്. മ�് അനതേ്ണികെളപ�ി
യം ഗണിതയ്ിഭാഷയിൽ പരാമർശു്്. അനതമായി ആവർ്ി
�െപ�ന ചില ് ിയകൾ, അനതത, അനത ൂ മം ു ട�ിയ കല
നുമായി ബധെപ് വിഷയ�ൾ േജ�ാതി്ാതപഠന്ിൽ വളെര 
�സ്മാണ്. 

ഗണിതയ്ിഭാഷയിെല ആശയ�ൾ ഉൾെ�ാളാൻ ഇനെ് 
മലയാളഭാഷാപരി്ാനം മതിയാുകയില. മധ�കാല സാഹിത�ഭാ
ഷേപാും ഇ�ാര�്ിൽ നെ് തീർും സഹായി�ണെമനില. 
മധ�കാലസാഹിത�ഭാഷേയ�ാൾ ശാതം �തിപാദിുന മലയാളം 
നു�ന�മായി്ീർനിരിുുെവനാണ് ഇതിൽനിന് െതളിയന
ത്. ശാതഭാഷ ൂ ർണമായം ഇം്ീഷാെണന് വനിരിുു. ശാതചി
തക് മലയാളഭാഷെയ സജമാ�ാുള ഉദ�മമാണ് ഭാഷാകൗടിലീയ
െ്േപാെല ഗണിതയ്ിഭാഷയം നിർവഹിുനത്. 1948-ൽ ഈ 
ൃതി �സി്ീകരി� മംഗേളാദയം �സാധകർ ആുഖ്ിൽ ഇ�കാ
രം എുുു: ‘വിദ�ാഭ�ാസം ഉേിടെല�ാതിയിൽ എ്ണെമേിൽ 
മാൃഭാഷ വഴി�ാകണം. റവഷമ��ളിെലാന് സാേേതിക പദ�ള
െട ദൗർലഭ�മാണ്. എനാൽ ഗണിതശാതെ് സംബധി�ിടേ്ാ
ളെമേിും റകരളിയിൽ ഈ ് ാമം തീർുവാൻ യ്ിഭാഷയിെല 
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സാേേതിക പദ�ൾ ുേലാം പര�ാത�ളം സാർവരിക �ചാരം 
അർഹിുനവയമാണ്.’ 

ഗണിതയ്ിഭാഷയിെല ചില സാേേതികപദ�ൾ േനാ�ാം: 
ഉപപ്ി (proof) , കപാലം (Hemisphere), ൂ്ാകാരം (pulveriser,  a 

type of indeterminate equation called also Diophantine equation),  േകാടി 
(Abscissa,  Adjacent side of a right angled triangle,  Corner rafters of kipped 

roof, 107 (number and place),  (complement of bhuja),  േ്പം (Celestial 

latitude,  Additive quantity),  ഗഛം (Number of terms in a series), ചാരം
(Motion), ജലധി (1014), തമ്് (Shadow cone of the earth at the Moon’s 

distance,  Moon’s ascending node), ജ�ാ (Semi-chord,  Ordinate of an arc, 

Rsine line joining the two ends of an arc), ജ�ാവർഗം(Square of R sine), 
ദളം(Half), ൃഗതി(Arc of the ecliptic measured from the central ecliptic 

point or its rSine,  rSine altitude of the nonagesimal), േനമി (Circumference 

of a Circle), പരശു (rSine of greatest altitude,  ie. rSine of meridian 

altitude), വ്ഗതി (Retrograde motion of a planet), േ്ഢി (Series), 
സമലംബചുര്ം (Trapezium), ുടം (True longitude of a planet), 
ഹനനം (Multiplication). വലിെയാു പ്ികയിൽനിന് ഏതാും ചില 
പദ�ൾ െതരെെ�്താണിത്. സേീർണമായ ആശയ�ൾ അവ
തരിപി�ാൻ കഴിയംവിധം മലയാളഭാഷ ശ്മായിുുെവനാണ് 
ഈ പദാവലി െതളിയിുനത്. എനാൽ ഗണിതയ്ിഭാഷയെട 
വഴിയിലല പികാല്് മലയാള്ിെല ശാതഭാഷ ുേനറിയത്.

ഗണിതയ്ിഭാഷയി്ല ഭാഷ 
ഇത�ൻ ഭാഷകളിൽ ശംഗാരും അലോരുമലാെത മെ�ാുമി

ല എന് ചുേമേനാൻ പരാതിെപ്തിനർ്ം അേേഹ്ിുേപാ
ും ഗണിതയ്ിഭാഷേപാുള ൃതികൾ പരിചയു്ായിുനി
ല എനാണ്. ഈ അറിുകെളലാം െകാേളാണിയൽ അധിനിേവശ
േ്ാെട മറുേപായി എു േവണം കുതാൻ. സാഹിത�ം മാരം 
റകകാര�ം െച്ാൻ കഴിയന ഭാഷയായി മലയാളം പരിമിതെപു. 
ഇേപാൾ നു�് കി്ിയ യ്ിഭാഷയെട പകർുകൾ പതിനാറാം ൂ
�ാ്ിേലതാെണന് ൃ ത�മായി പറയാൻ കഴിയില. ു േറൂടി പികാ
ലുള പകർുകളായിരി�ാം. അുെകാ്് അതിെല ഭാഷെയ മധ�
കാലഭാഷ എന് വിേശഷിപി�ാൻ കഴിയില. ആശയ�ളെട കാര�
്ിൽ മാരേമ മൗലികത അവകാശെപടാനാൂ. 
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േമൽജാതി�ാർ�ിടയിൽ �ചാര്ിു്ായിുന പല പദ�
ളം യ്ിഭാഷയിൽ �േയാഗിുു്്. പരിഷയാവ ചിലവ, അരാം, 
എൻമാൻ, ഏഷ, സധി, ന�വ് എനീ �േയാഗ�െളലാം േമൽജാ
തി ഭാഷയിൽ �േയാഗസാുതയളവയാെണന് കാണാം. അേതസ
മയം അൊഴി, ഇുനാഴി, േകാൽ, വിരൽ, ഇലി, െപുത്, ഏുക, 
െപാളി, ഒ�, ഇടം എനി�െനയള ചില �േദശിക പദ�േയാഗ
�ളം യ്ിഭാഷയെട പാഠ്ിൽ�ാണാം. വർണ�െള വ�ാകരണ
്ിൽ അടി്ാന ഘടക�ളായി കണ�ാുനുേപാെല ഗണിത
യ്ിഭാഷയിൽ ഒു ു തൽ പുവെരയള സംഖ�കെള അടി്ാന 
ഘടക�ളായി കണ�ാുു. ഇേതുറി�് ഗണിതയ്ിഭാഷയിൽ
െ�ാ�്ിരിുന ഭാഗം േനാുക: ‘സംഖ�കൾ പിെന ഒുുട�ി 
പേ്ാളുളവ �ൃതികൾ എന േപാെല ഇരിും ഇവെ� �േത�
കം പ്ിൽ െപു�ി ൂേ�ാളുളവ ഇവ�ിെ� വിൃതികൾ എന 
േപാെല ഇരിും.’ മെ�ാുഭാഗ്് ഇ�ാര�ം ഇ�െന ൂചിപി�ിു
്് : ‘ഒന് ു ട�ിയളവ�ിെ� ് ാന്ിേന് ഒു ് ാനം കേരറി
്ിരിൂും െചും ഇവെ� പ്ിൽ ുണി�ിരിുനവ�ിെ� ്ാനം. 
പിെന ഇവ �ൃതികൾ എന േപാെലയിുനി്് ഇവ�ിെ� ്ാ
ന്ിേന് ഒു ്ാനം കേരറിയിരിും ഇവെ� പ്ിൽ െപു
�ിയ ആയിരേ്ാളുള സംഖ�കൾ. ഇ�െന അതാതിെന പ്ിൽ 
പ്ിൽ ുണി�വ പിെന പിനെ് സംഖ�കളാുനവ. അവ�ിന് 
ഒേരാേരാ ്ാനംെകാ്് ഉൽ�ർഷു്്.’ ഗണിതം എനത് മൗ
ലികമായി ഒു ഭാഷാൂപമാെണന ആശയമാണ് ഈ ൃതിയം പു
െവുനത്. 

പദ�ളെട ആവർ്ിുള ഉപേയാഗം, ഒേര ആശയം ു റി�ാൻ 
ഒനിലധികം പദ�ൾ (ഉദാഹരണ്ിന് സേലിതം എന വാ�ിന് 
ൂൂും ൂപം, േയാഗൂപം, േയാഗം എനി�െന പല പദ�ളം ഉപ
േയാഗിുു.), തീർും സാധാരണ പദ�ൾ (ുണന്ിന് െപു
�ൽ, ഹരണ്ിന് ുു�ൽ എനി�െന) എനി�െന യ്ിഭാ
ഷയിെല ഭാഷ�് നിരവധി സവിേശഷതകള്്. ൃതിയെട ഓേരാ 
പാഠ്ിുുള ഭാഷാേഭദം പഠി�െപ്ിു്്. സാമാന�ഭാഷയിൽ 
ഇേപാൾ നു�് ഏെറെയാും പരിചയമിലാ് ചില പദ�േയാഗ
�ൾ യ്ിഭാഷയിൽ�ാണാം. �ൃതികൾ (അടി്ാനം), വിൃതി
കൾ (വി�ലീകരണം), കളയക (ുറുക), ഇടം (വീതി), അവയവം 
(െപാുഘടന), അവയവി (ഉപഘടന), ൂറ് (ഭാഗം), കല (മിനി്്), 
ൂപം (ഒന്), േനമി (വി്ീർണം), അണവ് (േചർനിരിുക), ഇലി 
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(മിനി്്), ശു (ൂരം), അതരിുക (ുറുക) എനിവെയലാം അവ
യിൽ ചിലതാണ്. 

െകാേളാണിയൽ ് ാനവ�വ് തേേശീയമായ എലാ അറിുൂ
പ�ളം വിലെക്താെണന് നെ് നിരതരം ഓർ്ിപി�േതാെടയാ
ണ് ഗണിതയ്ിഭാഷയെട ു ടർ� നുു നടെപ്ത്. ഇതിെ� െല
മായി സവതം സം�ാരേ്യം അറിുകേളയം അധമമായ ഒനായി
�ാണാുള �വണത തേേശീയരിൽ �ബലമായി. തിരിുപിടി�ാ
നാവാ് ൃ തിനാശ്ിേല�ാണ് ഇത് േകരളീയെര െകാുെചെന
്ി�ത്. സഹ്ാദ�ളായി ഒു ജനത വികസിപിെ��് അറിു
കളം മാൃകകളം ഒു ഭാരമായി അവർുതെന അുഭവെപു എന
ത് നുെട റവ്ാനിക ചരിര്ിൽ ആഴ്ിൽ ുരണം െച്
െപ് അധ�ായമാണ്. �ചലിതമായനിന അറിുകൾ ഓർ്യിൽ മാ
രംെകാുനടനിുന അറിുകളായി്ീുകയം തലുറകൾ കഴിയ
േതാും അവൂടി നടെപ�ന ് ിതി സംജാതമാുകയം െചു. പാ
ര്ര�്ാനവ�വ്യം ആുനിക്ാനും ത്ിൽ റനസർഗി
കമായ്ാേവ് റജവബധ്ിുപകരം അവകിടയിൽ നിക്ാ
നാവാ് വിടവാണ് ൃടി�െപ്ത്. േകാളനിയതര വായനകളെട 
പ്ാ്ല്ിലാണ് ഗണിതയ്ിഭാഷേപാുള പാഠ�ളെട �
സ്ി നാം ൂ�തലായി തിരി�റിയനത്.

സഹായകരഥങൾ 

1. േവുേഗാപാലപണി�ർ, ടി.ബി., ഗണിതയ്ിഭാഷ (കവനകൗുദി 
ല�ം2 �്കം 16) 39-52.

2. രാമചരൻ, പി.ടി., ഗണിതം മലയാള്ിൽ (കവനകൗുദി ല�ം 2, 
�്കം 16) 53-62.

3. ചിുുേരരൻ, ഗണിതയ്ിഭാഷ: ൃതിയം ഭാഷയം (അ�കാശിത 
എം.െിൽ. �ബധം), (മലയാളേകരള പഠനവിഭാഗം, കാലി��് സർവ
കലാശാല, 2014).

4. Jyesthadeva,  Ganita-yukti-bhasha (Vol. 1,2) K.V. Sarma (trans.)(New Delhi: 
Hindustan Book Agency,  2008).



കാുവിമർശനം— 
േകരളീയനേവാ്ാനും ്കാുങൂരം

ഡ�ോ. പി.പവിരൻ
്ൊഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, എസ്.എസ്.യ.എസ്. ൊേേശികേകദം, തിൂർ.

�തിയ ഒു ആമേബാധ്ിും മതവിമർശന്ിുമാണ് ആു
നികതവ്ിെ� ു ട�െമു പറയാം. മത്ിനകു നിും മത്ി
ു �റുനിും ഈ വിമർശനുയർു വനിു്്. റവുഠസവാമി
കളിും ് ീനാരായണുുവിും െപാകയിൽ അപ�നിുെമലാം മത
േ്ാ�ള വിമർശനം കാണാം. ഒു വലിയ പരിധിേയാളം മതയ്ി
െയ ൂർണമായി തളാെതയള വിമർശന�ളാണവ.

ൂർണമായ മതവിമർശനം ആരംഭിുനത് നിരീശവരവാദ്ി
െ� വരേവാ� ൂടിയാണ്. േകരളീയ നേവാ്ാന്ിൽ ൂേറാപ�ൻ 
ചിതയെട ഭാഗമായള ആുനികനിരീശവരവാദം പെ്ാ്താം 
ൂ�ാ്ിൽ തെന ചർ�ു വുു്്. ഇുേലഖയിൽ തെന പതി
െന്ാം അധ�ായ്ിൽ നിരീശവരവാദം പരാമർശിുു്്. ചാൾസ് 
രാഡ് ലാ എന നിരീശവരവാദിയായ ഇം്ീഷ് പാർലെമ�ംഗെ് 
ുറി�് എ�ുപറയു്്. റബബിളിെന ുൻനിർ്ിയലാെത 
സത��തി് െചത ആദ�െ് പാർലെമ�ംഗമായിുു രാഡ് ലാ. 
നിരീശവരവാദികളായ െ�ാെസർമാർ േകരള്ിെല േകാേളുകളിൽ 
പഠിപി�ിുു. സി.വി.ുുരാമൻ തിുവനത�രം േകാേളജിൽ 
പഠിപി�ിുന നിരീശവരവാദിയായ െകമിരി െ�ാെസർ റീഡിെന 
ുറി�് പറയു്് (210). മതവിമർശനം നിരീശവരവാദമായി േനരി്് 
�ത�്െപടാെത അനാചാര�ൾെ�തിെരയള വിമർശനമാുന
താണ് ഒു രീതി. 
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കാവ്/േ്രം എന റവു്�െ് ഉയർ്ി�ാുനതാണ് േക
രളീയ സദർഭ്ിെ� മതവിമർശന്ിെ� ഒു ധാര. കാും േ്ര
ും ത്ിുള റവുധ�ം നേവാ്ാനഘ്്ിെല �ബലമായ ഒു 
�േമയുമായിുു.

അ്രെമനതറിവീല ചാ്ന്
യ്ിയം േപയമവർു റദവം

എന് ുരവ്യിൽ ുമാരനാശാൻ തെന യ്ിെയയം േ�തെ്
യം ആരാധിുനത് െത�ാെണും എനാൽ ൃണെന ആരാധിു
നത് ശരിയാെണും �ഖ�ാപിുു്്.

േകവലമായ റദവ്ിുേനെര വിമർശനം ഉനയി�ാതിരിു
കയം ‘അധവിശവാസ’�ൾുേനെര വിമർശനുനയിുകയമാണ് 
നേവാ്ാനം െചതത്. നേവാ്ാന്ിെ� രു �തിനിധികളായ 
വാഗ്ഭടാനദും സി്സമാജ ്ാപകനായ ശിവാനദ പരമഹംസ
ും ഈ നിലയിൽ എ�െന െകാ���ർ ഭരണിെയ വിമർശിുെവ
ന് േനാ�ാം 

െകാ���ർ ഭരണിെയ വിമർശിുന ഒു സംവാദം നേവാ്ാന
്ിെ� �ുഖവ്ാ�ളിെലാരാളായ വാഗ്ഭടാനദൻ അവതരിപിു
ു്്. (483-486). രാമും ൃണും ത്ിുള സംവാദമായാണ് അത് 
അവതരിപി�ിരിുനത്. ‘െകാ���രിൽ േപാുനവർ േകാഴിെയ
യം െകാുേപാുക പതിു്േലാ. െകാുേപാുന േകാഴിയെട 
കാുകൾ െക്ിയി�കയം െക്െപ് േകാഴികേളാട് ‘നടേകാഴി, നട
േകാഴി’ എന് ഉറെ� വിളിുപറയകയം െചും. എെതാരസംബധ
മാണിത്. െക്ിയി് േകാഴികേളാട് നടുവാൻ പറൊൽ അവ നട
ുേമാ? എതാണിതിനർ്ം?’

െകാ���ർ േകാഴികെള അുുനും മദ�ം ുടിുനും െത
റിപാുകൾ പാ�നും ഭഗവതി�ാവിന് എറിയനും ഭഗവതിെയ 
ചീ്വിളിുനും നാരകീയാചാരമാണ്. ‘െകാ���രിെനേപാ
െല ഒു നരക�രുഖം ഇഹേലാക്ിൽ കാുകയില.’ കശാുശാ
ലകളിൽ കശാു നടുുെ്േിും അവിെട ആും കും ചാരാ
യും ുടിുനില. െതറിപാു പാ�നില. മാംസം ഖഡിെ��ു
നതിന് ുഴി�ി്ിരിുന മരു�ികെള റദവ�െളു കുുക
േയാ ഭ്ിവിശവാസ�ൾെ�തിരായ നിലയിൽ മാറിനിന് അവെയ 
ശകാരിുകേയാ െചുനില. ഈശവരഭജന്ിെനും പറു�
റെപ്് ഈശവരെന ചീ്വിളിുകയാണ് അവിെട. ‘ഇെതാെ� 
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അന�മത്ർെ�നല,വിവരുള ു ്ികൾു തെനയം വി്യേമാ 
ഭയേമാ ജനിപിുനവയേല? ഹിു�ളെട ഈ അധഃപതന്ിെ� 
രഹസ�ം മന്ിലാുനില! ഈ ്ാതാചാര�ൾ�് മത്ിൽ വല 
്ാനുുേ്ാ? ഉെ്േിൽ ഇുതെന ഹിുമതം റകെവടിയവാൻ 
ഞാൻ ഒു�മാണ്.’ രാമെ� ഈ വിചാര്ിന് ൃണൻ െകാ�ുന 
മുപടിയിൽ ഇെതാും ഹിുമതനിർേേശ�ളിൽെപ് ആചാര�ള
ല എനാണ് വാദിുനത്. 

െകാ���രിെന സംബധി� ഒു ഐതിഹ�ും ൃ ണൻ വിശദീക
രിുു. ുടകൻ എന രാജാവാണ് െകാ���രിെന നല ഊരാ�ി 
മാ�ിയത്. അു െകാ്ാണ് ആ ഊരിന് ുടകൂർ എു പറയന
ത്. അതിൽ നിനാണ് െകാ���ർ എു േപുവനത്. ുടകൻ ു
്മതാുയായിുു. അേേഹം അവിെട ഒു വ്ി� കന�ാമഠം ് ാ
പിു. അേതാെട ുടകൂരിെ� േപര് ത�ന�ാമതിലകം എനായി. 
അതിെ� വിൃതൂപമാണ് ൃ �ണാമതിലകം. കന�കാമഠെ് പരി
പാലിുേപാനത് ു ടകെ� സേഹാദരി പ്ിനിയായിുു. �ാണി
വധനിേരാധനം, മദ�വർജനം, പാതിരത�പരിപാലനം ു തലായ കാ
ര��ൾ നടപിൽ വു്ലായിുു പ്ിനിയെടയം അുഗാമിക
ളെടയം ധർമം. പ്ിനി മരി�േശഷം ുടകൻ ആ സേഹാദരിയെട 
�തിമ ്ാപിു. ഇതിെനയാണ് ഹിു�ൾ വലിയ ഭഗവതിയായി 
കുതിേപാുനത്. അവിെട കന�കകൾ ധർമ�ചാരേവല നട്ി
െ�ാ്ിുു. ‘ധർമേദവതയെട നാമ്ിൽ അധർമം നടുനതി
ു സന്രായിുന അനെ് ഹിുമതാഭാസമാർ�് ആ കന�
കമാുെട േപരിൽ എരേ്ാളം െവുപാു്ായിുനെതു പറ
െറിയിുക �യാസമേര. ‘�ാണികെള ഹിംസി�ുെതേനാ,  
എനാൽ കാണിു തരാം’ എു പറുെകാ്് പലും േകാഴിക
േളാ�ൂടി അവിെട പാുെചന് പാവന ചരിതകളായ കന�കമാു
െട ു്ിൽ േകാഴികെള അുു ര്ം ഒു�ി. ‘മദ�ം േസവി�ുെത
േനാ, എനാൽ കാണാമേലാ’ എും പറെ് അ്ഹസിുെകാ്് 
അവിെട െവു കും ചാരായും ുടി�ാൻ ുട�ി. നലവാേ� പറ
യാൂ എനതിന് അവെര ശകാരിുവാും േപാരാെി്് െതറിപാു
്ാ�ി പാടാും ുട�ി’. 

ഇ്രം േചടകൾക്് കതകട�് അകുൂടിയ കന�കകെള 
കെലറിെ് ഭീഷണിെപ�്ി. ‘ഇ്രം നാരകീയാഭാസാചാര�ൾ 
െചതത്, കന�കമാെരയം അുവഴി ു്മതെ്യം �ധവംസനം 
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െചുനതിനായിുു. ആ ു രാചാര�ളെട ് ാരകമാണ് ഇും നട
്െപ�നത്.’ 

വൂരിേരാഗും ഭഗവതിയം ത്ിുള ബധും വിശദീകരിു
ു. അേറബ�യിൽനിും വന ഖദീജ എെനാു തീക് കപലിൽ 
െവുതെന വൂരിേരാഗം പിടിെപു. അവെര ുുവർ കരക�പിു. 
ആ തീെയ ുൂഷി�ത് കന�കാമഠ്ിെല കന�കകളായിുു. 
എനാൽ അവർ മരിുേപായി. ‘അദ്ുതകരമായ ഒുതരം േരാഗ്ാൽ 
മരി� അവളെട േരാഗ�ൃതിേയാ� ൂടിയ ഒു വിരഹെ് കന�ക
മാർ അവിെട �തിഠിു. ഇും മൂരി ബാധി�ുേപാുള ഒു വി
രഹം െകാ���രിൽ കാുനത് ആ ഖദീജയേടതാണ്. ആ വിര
ഹം ക്ുെകാ്ാണ് മൂരി േരാഗ്ിെ� കർതിയായ ഭഗവതി 
െകാ���ർ�ാര്ിയാെണന് ഹു�ൾ വിശവസിുനത്.’ മൂരി 
ഭഗവതി വുുന േരാഗമാെണേിൽ ഹിുമത്ിെ� ഭാഗമലാ് 
്ി്�ാനികൾും ുസി�ൾും അെത�െന വുു എന പരി
ഹാസും ുടർുള ചർ�യിു്്. 

െകാ���ർ ഭരണിുേനെര അതിശ്മായ ആ്മണമാണ് സി
്സമാജ ്ാപകനായ ശിവാനദ പരമഹംസർ നടുനത്. അേേ
ഹ്ിെ� േകരളാനാചാര(1922)്ിൽ ഈ വിമർശനം കാണാം (54-

56). ‘മലയാള്ിൽ അതുരമായിുളെതും ു ഖ�മായിുളെതും 
പറുവുനതായ െകാ���ർ ഭഗവതി എു ്ാപി�തായ 
ഈശവരിക് ആട്, േകാഴി ുതലായ ജീവികെള െകാു ര്പാനം 
െചുനതാണ് സേതാഷം എുകുതി ജന�ൾ അനവധി ജീവി
കെള അവനവെ� ജീവെനേപാെലതെന അവർും ുഖുഃഖാദിക
ളെ്ുള യാെതാു ആേലാചനയം ൂടാെത തെ� ജീവും ഈ 
ജീവും ത്ിൽ യാെതാു വ�ത�ാസുമിെലുള വിചാരം ൂ ടാെത
യം മഹാൂര ചി്മാരായി ഈ ഈശവരിയാെണുള സേ്്ി
േമൽ അവെയ െവ്ിെ�ാ്ു’ എു ുടുന വിമർശനം അതി
െ� ചടുകളെട വിശദാംശ്ിേല�് കടുു. ഓേരാ േകാഴിയ
െട കാുകൾ െക്ി തല കീഴായി ൂ �ിപിടി�ാണ് കാവിേല�് െകാ
ുേപാുനത്.

‘അ�െന േപാുനവർ കുുടിു േപാുംവഴി�് അ്െപ�മാ
രിലാ് വിധ്ിൽ ു ുതവമിലാമ െകാു യാെതാരാേളയം ഭയെപ�
വാനിലാെത, ു ് െത്ാടികളായി, െച�കളായി, േക്ാൽ ലജി�
്�തായ അേനക വാുൾ, അതായു െപ�്യെടയം ഉ്ാ�ിയ 
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അഛെ�യം ൂരദവാര�ളേടയം മും പല അസഭ�വാുകേളയം പറ
ു അ്െപ�മാെര അപമാനിുെകാ്് നടുേപാുു. െകാ�
��രിൽ എ്ിയാൽ േമ്റെ ് ാനി, മാനി, േയാഗ�ൻ, തറവാടി 
എും മും അഭിമാനിു വുനവരായ െച�കൾ അവിെട മെെപാ
ടി െകാ�പാനാെണു പറുെകാ്് വുനിുനതായ യവതിക
ളായ അതായു പതിനാു വയ്ിു േമേ്ാും ു പുവയ്ിു കീേ്ാ
ും ഉളതയാ തീകളെട േമൽ, ഓേരാ വടികളെട തലകൽ േകാഴിയ
െട ൂവൽ െവുെക്ി മേ�്ല അവനവെ� കാൽുടകൾ െകാു 
ഇു�ിപിടിു ആ വടിെവു ഊര െകാു ുുകയം ചില െത്ാ
ടികൾ ആ വടികൾ എ�ു േമ്റെ തീകൾ ഉ�് ുണികളെട 
ഉളിൽൂെട ുുകയം സാധാരണ െചു വുു. ഇ�െനയള 
ു് െത്ാടികളായ െച�കളായി്ാണ് േമ്റെ ുരഭിമാനികെള 
നാം കുവുനത്. ഈ വക െചുവാൻ േവ്ിയായിുു ഈ വക 
രതാദികൾ. ഇ�െന ഈശവരേസവ െചയ് വാൻ േവദാദികളിലാവെ്, 
ശാതാദികളിലാവെ് പറെി്ില. ഇ�െന െചുനു േതാന�വാ
സമാണ്. ഇ�കാരം േതാന�വാസം െചുനവും അ�െന െചു
നതിെന നിർ്ൽ െച്ാെത അു െചയ് വാൻ ഇടവു്ി െച്ി
ുനവും യാെതാു ു്ിവിേശഷുമിലാ് എേതാ ഒു ൂ്ം ൃ
ഗ�ളാെണും തീർ�െപ�േ്്താണ് ’ (56-57) 

അ�്തായി സേഹാദരൻ അ്പൻ െകാ���ർ�ാവിെനയം 
ഭരണിെയയം എ�ിെന േനാ�ി�ുെവു പരിേശാധി�ാം. 

ഒു ജാതി ഒു മതം ഒു റദവം മുഷ�ന് എന നാരായണുു
വിെ� വരികെള 

ജാതി േവ് മതം േവ്
റദവം േവ് മുഷ�ന്
േവണം ധർ്ം േവണം ധർ്ം
േവണം ധർ്ം യേഥാചിതം 

എന് വികസിപിുകേയാ തിു്ിെയുുകേയാ െചതയാളാണ
േലാ സേഹാദരൻ. നേവാ്ാനകാല്് ഏ�ുമധികം വിമർശി�
െപ് ഒു ‘അനാചാരും അധവിശവാസും’ െകാ���ർ ഭരണിെയ 
സംബധിുളതാണ്. സേഹാദരൻ അ്പൻ ‘ഭരണിു േപാകേല’ 
എന േപരിൽ ഒു കവിത തെന എുതിയിു്്. 

ഭരണിു േപാകേല േസാദരേര
ഭരണിു േപാകേല നി�ളാും
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കനിവു ജീവിെയ െകാനി�ന
മതി വിു മദ�ം ുടി�ി�ന
െതറിപാടി േലാകം െക�്ി�ന
നരക്ിൻ വാതിൽ ഭരണിേയാർപിൻ.

എു ു ടുന കവിത ു ഖ�മായം ഊുനത് െകാ���രിെല േകാ
ഴിയു�ലിലാണ്. 

ഒു ുു കാലിൽ തറകിൽേപാും
സഹിയാ് േവദന നി�ൾെ�േിൽ
ഗളനാളമു പിടും േകാഴി-
ുളവാും േവദനേയാർുൂെട?

എന് െകാലെപ�ന േകാഴിേയാട് അുതാപം �ലർുകയാണ് 
സേഹാദരൻ അ്പൻ. ദയവ്െമേിുുളവർ ജിവികെള ബലി െച
ുന ഈ ു ്ർ്ം െചുകയിെലും അു �ണ�െമന് കുുനവർ 
മഠയമാും പാപികളം നിുരമാുമാണ് എും അ്പൻ പറയു. 
അതിേനാെടാപം മദ�െ്യം വിമർശിുു.

മുജെര െകാലാെത െകാനി�ന 
വിഷമാു മദ�മു ുടിു
മദമാർു ുുു ൂർഖജനാം
ഗതിയവർ�ിലേലാ േസാദരേര
ബുജനമധ�്ിൽ നാണമിലാെത െതറിപാടി വായ മലിനമാ

ുനവരാണ് ഭരണി�ാർ. എതാണ് മതെമു നിർവചി� േശഷം 
ഭരണി മത്ിന് പുനതാേണാ എന േചാദ�ം കവി േചാദിുു:

കുണ, ുേബാധും, സമാർഗ്ിൽ
�ണയുേമുു നല മതം
അുകെള ഇലാമ െചതി�ന
ഭരണി മത്ിു പ�ിയേതാ?

എു വിശദീകരിുു. കുണയം ുേബാധും സമാർഗ നിഠയം 
ഉൾെ�ാുനതാണ് അ്പൻ സേ്ിുന മതം.

കുുടിു െതറിപറും ജുെവ െകാ്ന ധർമം എന അധത 
എ�ിെനയാണ് വു ൂ ടിയെതന് ആേലാചി�ാൻ അേേഹം ആവ
ശ�െപ�ു. അതിു ു ു്ായിുന മെ�ാു മത്ിേല�് ് ് തി
രിുകയം െചുു:
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ഹിംസ, കളവഥ, കാമേദാഷം
കളും കുുടിേയുേമ
ധർ് വിു്െമേനാതിേയാു
നല മതമി�ിുുവേലാ
ആ മതസേദശ വാഹിനികൾ
ശീലവതികളാം ഭിുണിമാർ
വാണ വിു് മഠ�ളാണീ
കാുകെളാെ�യം പുപേ്
ഇ�െന സദാചാരേബാധ്ിൽ നിുെകാു ഭരണിെയ വിമർ

ശിുക മാരമല, അതിു ുുള ു്മതെ് ഉയർ്ി�ാുക 
ൂടിയാണ് അ്പൻ. എ�ിെനയാണ് ഭരണി ൂപെപ്െതും വ�
്മാുു:

ആ മഹാകന�ാമഠ�െളലാം
േകറിയധർ്ികളാ്മിു
അനവർ െചത കഠിനതകൾ
ഇും നടു ഭരണിയായി
മദ�പി��വർ െചുേകറി
ഭിുണിമാെര െതറിപറു
സ്ർ് ത്വവിേരാധം കാ്ാൻ
െവ്ിയവരേഹാ േകാഴികെള
ഭരണിയെട പിനിെല ു്ിതമായ ഈ ചരിരം നാ്ിൽ ുുവൻ 

െചു പറയവാും അേേഹം ആഹവാനം െചുു. എലാ ുടികളി
ും െചന് ഭരണിു േപാുനത് തടയാൻ പറയാും നരക്ിൽ 
േപാുന മുഷ�െര തിരിെക വിളി�ാും അേേഹം ആഹവാനം െച
ുു. എു മാരമല കുണയെട സേദശം പകരമായി �ചരിപി
�ാും പറയു.

സഭേതാുെമുെമ െചു നി�ൾ
കനിവിെ� സേദശം െചാലി�വിൻ
രാജാ�മാർ ു ട�ിയവരാും ഭരണി�ാവിൽ വു ു ുനിെല

ും അവരാും അത് സൽ�ർ്മായി കാുനിെലും കവി ഓർ
മിപിുു. അു പാപേമുന കാര�മാെണന് അവർ�റിയാം. ഇ�
െന വർഗപരമായ ഒു തലംൂടി കാുവിമർശന്ിന് സേഹാദരൻ 
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െകാുവുു. 

‘േപരിടാ് കവിത’ എന േപരിൽ മെ�ാു കാവ�ശകലം ൂടി 
സേഹാദരൻ അ്പേ�തായ്്. 

അേല, െകാ���ർ�ാവിെല ൂരത
കേല, നീ ൂഢർു തുരാ്ി
... ...
ഏഴയായ് വലും തിു നടുന
േകാഴിെയ കാൽ രും െക്ിേയ�ി
െതും െതറിയം പറു വഴിെയാെ�
നാ�ിു കളളിെ� മുകാ്ി
ധി�ാരിയാ�ി മുഷ�െന മാുവാ-
നി�ാലം നീയാെണാെരാ� േഹു.

സേഹാദരൻ അ്പെ� ‘ഓണപാ്ി’ ു ം ഇുേപാെല ഒു ു ് ൂ
തകാലെ്യാണ് സേ്ിുനത്. മാേവലി സൗഗതനായ രാജാും 
വാമനൻ രാമണാധിപത�്ിെ� �തീകുമാണ്. നിലവിു്ാ
യിുന ഓണപാ്ിെന തേ�തായ രീതിയിൽ വ�ാഖ�ാനിുകയാണ് 
സേഹാദരൻ. 

വിദ� പഠി�ാൻ വഴിേയവർും
സി്ിു മാേവലി വാുംകാലം
തീും �ുഷും ുല�മായി
വാു സവതരതെയു ഭാഗ�ം?
കാലിു ൂടി ചികി് െച്ാൻ 
ആലയം ്ാപി�ിതു മർ്�ൻ
സൗഗതേരവം പരിൃതരായ്
സർവം ജയിു ഭരിു േപാേനാർ

വീും ു ്മതകാലെ്യം ു ്മതെ്യം സേഹാദരൻ അ്
പൻ ആനയിുു. ധ�ാനം െകാു �ു്രായവർ നിർേേശി� മത
മാണത്. 

ധ�ാന്ിനാേല �ു്രായ
ദിവ�രാൽ നിർേിടമായ മതം
ആ മത്ിനായ് ്മി�ിേടണം
ആ മത്ിു നാം ച്ിേടണം
വാമനാദർശം െവടിെിേടണം
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മാബലി വാച വു്ിേടണം
ഓണം നു�ിനി നിത�െമേിൽ
ഊനം വരാെതയിുു െകാും.
 നിർ്ലമായ റക നീ്ാൻ ുറ്ി േകരളാംബേയാ� പറയു. 

‘ധർ്ുറ്ി’െയന കവിതയിൽ െതേ�ാു കാുംനീ്ിയിരിുന 
പ�പു�് േകരള്ിെ� ഭാവി ധർ്ുറ്ി �വചിുു.ു്ം, 
ധർ്ം, സംഘം എനീ ൂു ര്�ളം ലഭിുനതിുള േരഖ ുറ
്ി േകരള്ിെ� റകേരഖയിൽ കാുു. ഒു ജാതി, ഒു മതം, 
ഒു റദവം എന ആദർശ്ിൽ ജന�ൾ ജീവിുനതാണ് ു റ്ി 
കാുന ആ ഭാവി കാലം. 

 വാഗ്ഭടാനദെ�യം ശിവാനദ പരമഹംസുെടയം കാുവിമർശ
നം അറദവതമായ ഒു യ്ിയിൽ നിുെകാുളതാണ്. എനാൽ 
സേഹാദര വിമർശനമാകെ് ഒു വശ്് ആുനികയ്ിെയയം മുവ
ശ്് ു ്മതെ്യം ഉയർ്ി�ാുനതാണ്. സേഹാദരൻ ഉൾെപ
െടയളവർ ഉയർ്ി�ാ്ിയ ു്മത സവാധീനം േകരളീയ നേവാ
്ാന ചർ�കളിൽ േവ്ര ഗണി�െപ്ി്ില. ു്െനയം സംഘ
െ്യം ധർ്െ്യം ശരണം �ാപിുന ഒു ആുനിക േകരള
െ്യാണ് ‘ധർ്ുറ്ി’യിൽ സേഹാദരൻ സവനം കാുനത്. 
അുതെനയാണേലാ പികാല്് അംേബദ്കർ ഇത�യിെല കീഴാ
ളുെട െപാുവായ ഭാവിയായം ക്ത്. ു്േ്ാരം, ധർമം ുട
�ിയ കവിതകൾ എുതിയ സേഹാദരന് തീർ�യായം െപാു്െപ
�ന ദർശനമാണത്. അവർ ഇഛി�ാും ഇെലേിും വാഗ്ഭടും ശി
വാനദ പരമഹംസും �തിനിധീകരിുന കാുവിമർശന്ിെ� 
ആദ�ധാര േ്രസം�ാരെ് ശ്ിെപ�ുനതിേലും കീഴാള
തവെ് അപരമാുനതിുമാണ് എ്ിെപ്െതേിൽ അത് സേഹാ
ദരൻ അ്പനിൽ കീഴാളവിേമാചനെ് ു നിൽ കാുന രാടീയു
മായി ബധെപ്ും ു ്തതവെ് പകരം െവുനുമാണ്. മാടെന
യം മുതെയയം നിേഷധി� ് ീനാരായണുുവിെ� സമീപനം സവാ
ഭാവികമായി പികാല ഹിുമതവത്കരണ്ിേല�ാണ് എ്ിേ�ർ
നത് എന വിമർശന്ിുള മുപടിയാണ് സേഹാദരെ� ഉദ്ു്
മായ സമീപനം. 
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ഏ.ആറി്െ വ്ാകരണസധഷണികത
 

ഡ�ോ. ഉ്ി ആമ്ോറയ്കൽ
ഗവ. േകാേളജ്, മലുറം.

േകരളപാണിനീയ്ിെ� പരി്രി� പതിപ് �റ്ിറ�ിയി്് 
ൂു വർഷമായിരിുു. അടി്ാന രഥ�ളിലാ്തിനാൽ മല
യാളം ഐഛികവിഷയമാ�ാൻ നിൃ്ിയിെലന അനെ് വിദ�ാ
ഭ�ാസ വിച്ണമാർുള മുപടിയായിുു 1896-ൽ �സി്ീക
രി� േകരളപാണിനീയം. തി��െപു ൂപെപ�്ിയ �ുത രഥ
്ിന് പല േപാരാമകളം ഉ്ായിുു. അെതലാം പരിഹരിുെകാ
്ാണ് രു ദശക്ിുേശഷം പരി്രി� പതിപിറുനത്. അതി
നിടു്ായ കാത�ായന-പതജലീ-ൃണേമേനാമാുെട വിമർശന�
െള ഏ.ആർ. ു ഖവിലെക�ുകയം െചു. േശഷഗിരി�ുവിെ� അഭി
�ായ�െളയം കണ�ിെല�്ിു്്. ഈ കാലയളവിൽ ലീലാതി
ലകം സവി്രം പഠിു മന്ിലാ�ാും രാജരാജവർ് ്മി�ിു
െ്ന് കുതാുനതാണ്.

ഉൾ്ാചയ്ട ഭിനതലങൾ
ഒു ൂ �ാു കഴിെിും േകരളപാണിനീയെ് അ�സ്മാു

ന ഒു വ�ാകരണരഥം ഉ്ായിെലനത് അുതകരമാണ്. പിനീ�
്ായെതലാം േകരളപാണിനീയ്ിെ� വിമർശ�േളാ വ�ാഖ�ാന�
േളാ ആണ്—േശഷഗിരി�ുെതാ്് �ഭാകരവാര�ർവെരയളവുെട വി
മർശ�ൾ. പിഴുകൾ തീർെ്ാു വ�ാകരണരഥം രചി�ാൻ പല
പാട് പലും പരി്മിെ�േിും അവെയലാം ജലേരഖകളായി മാറി.
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വിമർശ�ൾ�് അും ഇും ുറെവാുമില. ഇുപതാം ൂ�ാ
്ിെ� ആദ�പാദ�ളിെല വ�വഹാരഭാഷെയ അധികരിുെകാ്ാ
ണ് ഏ.ആർ. വ�ാകരണനിയമ�ൾ ൃടി�െതന കാര�ം വിമർശക
രിൽ പലും ഓർുനില. എേ്ാ പേ്ാ കാര��ളിലാണ് നുെ�
ും വിേയാജിുളത്. രഥെ് സമരമായിെ്�ുേ്ാൾ അതര 
വലിയ കാര�ുമല. ഭാഷാനയ�ൾ, ശദവിഭജന്ിെ� അടി്ാ
നം, േഭദകവിഭജനം, വിനാമം, നിഗീർണകർൃകം, ന�ംസകലിംഗ
�ത�യം, ദവിതവഖരാേദശം, അുനാസികസംസർഗം, വർ്മാനകാല 
�ത�യ്ിെ� നിപ്ി...ഇവെയാെ�യാണ് �ധാനമായം വിമർ
ശനേമേക്ിവന വ�ാകരണകാര��ൾ. എനാൽ അ്രം വിമർ
ശ�െളെയലാം നി്ാരവത്കരിുന ഉൾ�ാചയളതാണ് േകരള
പാണിനീയം. അതാണ് ഈ �ബധ്ിെ� വിശകലന വിഷയം.

വിമർശാതീതനയങൾ
ഏ�ും ൂ �തൽ വിമർശവിേധയമായിുളതാണ് െകാ�തമിഴ് മല

യാളമായി പരിണമി�തിന് കാരണമായി ൂ ്ി�ാണി�ിുള ഭാഷാ
നയ�ൾ. ആൂർ ൃണപിഷാരടി, െക.എം. േജാർജ് ുട�ിയ �ാ
മാണികമാർ ഏ.ആറിെ� ഭാഷാനയ�െള ശ്ിയ്ം എതിർ്ി
ു്്. എനാൽ താലവ�ാേദശം, ഖിേലാപസംരഹം എനിവെയാഴി
ുളവെയുറി�് ഇനാർും സംശയുെ്ു േതാുനില. തമി
ഴിൽനിന് മലയാളം ൂപെപുവനേപാൾ സംഭവി� ഭാഷാപരിണാ
മ�ളിൽ �ധാനമായി്ാണ് അുനാസികാതി�സരെ്യം �ുഷ
േഭദനിരാസെ്യം കണ�ാുനത്. തമിഴിെല േതോയ്, മാോയ്, 
വതാൻ, നിതാൻ എനിവയാണ് മലയാള്ിൽ േത�, മാ�, വു, 
നിു എനായത്. അതിന് �ാചീന ഗദ�ൃതികളം കാവ��ളം െത
ളിുനുു്്. സവരസംവരണും അംഗഭംഗും മലയാള്ിൽ സം
ഭവി� നവനിർമിതി (Innovation)തെനയാണ്.

 ഏ.ആർ. ൂ ്ി�ാണി� ഭാഷാബാഹ�മായ കാരണ�ളിൽ ചില
തിേനാ�ം, ചില ആഭ�തരപരിണാമ�േളാ�ം വിേയാജിുകളെ്േി
ും അുനാസികാതി�സരം, സവരസംവരണം, �ുഷേഭദനിരാസം, 
അംഗഭംഗം എനിവയെട കാര�്ിൽ തർ�െമാുമില. ഇ്രം ഭാ
ഷാനയ�ൾ ൂ പവത്കരിുനതിൽ ലീലാതിലക്ിെല ൂ തൽവാ
ദം �േചാദനമായിുെ്നും �സി്മാണ്.

‘അതലറിേതനണിവാനനേൻ
മടിുറവേ്ാു ുറിചിമാറല’
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എനത് തമിഴ് സാഹചര�മാെണും
‘അതലറിേെനണിവാനനംഗൻ
മടിുവേ�ാു ുറിെിമാല’

എനു മലയാളസാഹചര�മാെണും ലീലാതിലകകാരൻ മെ�ാു 
സാഹചര�്ിൽ മെ�ാു കാര�്ിനായി പറെേപാൾ, അതിൽ
നിും അുനാസികാതി�സരം, താലവ�ാേദശം, സവരസംവരണം 
എനീ നയ�െള ൂ പെപ�്ി സി്ാതവത്കരി�ാുള ധിഷണാ
പരത ഏ.ആറിു്ായിുു. ൂ തൽവാദ്ിെ� അവസാനഭാഗു
പറയന ചില ഉദാഹരണ�ളിൽനിന് �ുഷേഭദനിരാസെ്യം 
അംഗഭംഗെ്യം ഏ.ആർ. നിർ്ാരണംെചെത�ു. �ാചീനരഥ
�ളിെലയം നിത�വ�വഹാര്ിെലയം െതളിുകളെട െവളി�്ിൽ 
ഏ.ആർ. രാജരാജവർ്യെട നിഗമന�ൾ സാൂകരി�ാുനതാണ്.

േകരളപാണിനീയ്ിെല അ്രമാലയിൽ െകാ�് ചില വർ
ണ�ളെട കാര�്ിൽ തർ��ളെ്േിും വർ്� നകാരെ് 
അ്രമാലയിൽ ഉൾെപ�്ിയതിെല ഔചിത�ം �കീർ്നീയമാ
ണ്. ദത� ‘ന’കാര്ിും വർ്� ‘ന’കാര്ിും ഒേര ലിപിയാണ് 
ഉപേയാഗിുനത് എനുെകാ്് മലയാളിെയ ഈ വർണം ു റെ�ാ
െ� െത�ി്രിപി�ിു്്. എനാൽ (but), എനാൽ (by me), ആന, 
പന, നല, നനായി, നനു, അവൻ ു ട�ിയ ഉദാഹരണ�ൾ പരി
േശാധി�ാൽ ഇവയിുപേയാഗി� രു ‘ന’കാര�ളം ഒനല എു 
േബാധ�മാും. ഒനാെണു കുതിയ നുെട ധാരണെയ തിുു
കയായിുു ഏ.ആർ. വർ്� നകാരെ് ആദ�ം ൂ്ി�ാണി�
ത് ു ്ർ്ിെ� നിഘുവാെണന് സി.എൽ. ആ�ണി പറയുെ്
േിും പഡിത്്യിൽ വുനത് ഏ.ആർ. അ്രമാലയിൽ ഉൾ
െപ�്ിയതിുേശഷമാണ്. �-െയുറിും വ�ത�് നിലപാ�്ാ
യിുു ഏ.ആറിന്. അുഖം ബാധി� സമയ്് ഏ.ആർ. ഡയറി
ുറിപിൽ, “രാവിഡാ്രമാലയിൽ കാണാെതേപായ ഒു ലിപി വീ
െ്�േ�്ിയിരിുേ്ാൾ അതിുേവ്ി എനിു േജാലി െച്ാ
െത കഴിയേമാ? പിെനയാകെ് എു നീ്ിെവ�ാുന ഒു കാര�മാ
േണാ അത് ? അസവാ്��െളാും ഗണി�ാെത േജാലി ുടർു. 
ആ ലിപിെയ യാഥാ്ാനം �തിഠി�തെന െചു” എു പറയ
നതായി ചരികാ ശേരനാരായണൻ േരഖെപ�ുു്് (1991 : 99). 
�, ന-കെള വീെ്��ാെത തരമിെലും ലിപിയിെലേിും അ�െന 
രു വർണ�ൾ ഭാഷയിുെ്ും ഏ.ആർ. ഉറുവിശവസി�ിുു. 
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അു ശരിയാെണന് ഭാഷാവ�വഹാര�ൾ പികാല്് െതളിയിു
കയം െചു.

വ്ാകരണകാര്ങളി്ല ഉൾ്വളി�ങൾ
േകരളപാണിനിുുുള റവയാകരണമാർ അര കാര�മായിെ്

��ാതിുന ഒനാണ് �കാരം. വ്ാവിെ� മേനാഭാവെ് െവളി
വാുന ഇ്രം �േയാഗ�ൾ സർവസാധാരണമാെണു മന്ി
ലാ�ിയ ഏ.ആർ. �കാരെ് വിശദീകരിുകയം വിഭജിുകയം 
ഉദാഹരണസഹിതം വ�്മാുകയം െചുു്്. ചില അപര�ാത
തകൾ ഉെ്േിും വളെര �ാധാന�േമറിയ ഒു �േയാഗസവിേശഷ
തെയ അവതരിപി�ാനായത് നി്ാര കാര�മല. അെ്, അണം, ആം, 
ഇൻ, ആും എനീ �ത�യ�െള നിർേേശിുകയം നാുതരം �കാ
ര�െള ൂചിപിുകയം െചുു. ഏ.ആർ. നിർേേശി�തിു�റെമ 
ഓ, ഓൂ, ഉ, ഉ്, ആെ്, േ്ാ (ഇുേനാ, ഇുേനാൂ, ഇരിൂ, ഇരി�്, 
ഇുനാെ്, ഇുേനാൂേ്ാ) എനി�െന േവെറയം �ത�യ�ളം �
കാര�ളം ഉ്്. ഉപരിചിതക് �േചാദനമാവാൻ ഏ.ആറിെ� �കാ
ര�കരണ്ിന് കഴിു. രാജരാജവർ്ുേശഷം �കാരം ഉേ്ാ 
ഇലേയാ എന സംശയ്ിന് നിവാരണമായി.

�കാരംേപാെലതെന �ധാനമായതാണ് അു�േയാഗം. ഒു ധാ
ുവിെന സഹായി�ാനായി അതിു പരമായി േചർുന ധാുവാ
ണ് അു�േയാഗം. ു്ർ്് അതിെന സഹായ്ിയ എു വിളിു. 
േജാർജ് മാ്ൻ സഹായവചനെമും. �ാഗ്�േയാഗധാുവിെ� 
അർ്െ് ഏെതേിും തര്ിൽ സഹായിുകയാണ് ഇു െച
ുനത്. അറിയിുെകാുു, പറുേപായി, നടുവുു എനിവ 
ഉദാഹരണ�ൾ. അു�േയാഗ�െള ൂ നായി തരംതിരിു വിശദീക
രി�തിുേശഷം,

 ‘അു�േയാേഗ ൂലാർ്ം
 ബീജ്ിൽ തുെവനേപാൽ
 ആരാു േനാ�ിയാൽ കാണാം
 നീു നീു ുള�തായ് ’

എന് 133-ാം കാരികയിൽ വ�്മാുു. ‘ഒു വിു വിത�ാൽ 
അു കിള്്, ഇലകളായി�മെ്, െകാുകൾ ു ള�്, ൂ ു കാുന
ുേപാെല അു�േയാഗ�ളിൽ ൂലാർ്ം ഓേരാ അവ്ാതര�
െള �ാപിുകാുു. അു�േയാഗ്ിലർ്ം േഭദിുകാുനത് 
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ൂലാർ്ംതെന നീുനീു്ായതാെണു താൽപര�ം’ (ഏ.ആർ. 
രാജരാജവർ്, 1988 : 239). ധാുവിെ� സവതര�േയാഗ�ളിെല 
അർ്ം അു�േയാഗ്ല�ളിും എരതെന ൂ രെമേിും ു ൻപി
ുനിും എനഭി�ായെപ�ന രാജരാജവർ് അത് വി്രി�ാൻ ് മി
�ാെത ‘ു്ിമാമാർ�ിരയംെകാു മതിയാുനതിനാും മദമാർ
�് എരതെന വി്രി�ാും മന്ിലാവാൻ �യാസെമു ഭയും 
ഇതിെന ഉദാഹരണ�െളെ�ാു െവളിെപ�്ാൻ ഇവിെട ആരം
ഭിുനില’ എനി�െന പറെൊഴിയകയാു്ായത്.

േമ്റെ കാരികയിൽ, വളെര �സ്ും ഉൾ�ാചയളുമായ 
ഒു കാര�മാണ് ഏ.ആർ. പറയാെത പറെത്. എുതി്ളി, പറ
ുെകാ�ു, വിുേപായി, നടുവുു ുട�ിയ ഉദാഹരണ�ൾ 
പരിേശാധി�ാൽ അു വ�്മാും. ‘എുതി’യിെല അർ്മല ‘എു
തി്ളി’ എനതിുളത്. ‘തുക’യെട ൂലാർ്ം ‘എുതി്
ളി’യിെല ‘തളി’യിും ൂ്ിുേനാ�ിയാൽ കാണാൻ കഴിയം. 
‘എുതി ഒഴിവാ�ി’ എനാണതിനർ്ം. അത് തളി ഒഴിവാുന
ുതെനയാണ്. ‘പറുെകാ�ു’ എനാൽ െവുെത പറയകമാര
മല െചുനത്; െകാ�ുകൂടി െചുു. െകാ�്ാൽ വാ�ണമ
േലാ. ‘പറു’വിൽ വാ�ൽ (ഉൾെ�ാളൽ) നട�ണെമനില. ‘പറ
ുെകാ�ു’വിൽ അതാവാം. ഇവിെട ‘െകാ�ുക’യെട ൂലാർ്ം 
അു�േയാഗ്ിും കാണാുനതാണ്. ‘വിുേപായി’യിും ഇുത
െന സംഭവിുു. മി� അു�േയാഗ�ളിും ഇ്ര്ിൽ ൂ ലാർ
്ം ൂമൃുകൾ�് കാണാുനതാണ്.

േപെര�െ് ൃതിയെട ഉപവിഭാഗമായി്ാണ് കണ�ാുനത്. 
നാമേ്ാട് േചർുനിുന പുവിനയാണത് (ഓ�ന ു്ി, വായി� 
കവിത). ഇതിെന േഭദകമായിുപേയാഗി�ാെമന് നാമാംഗജേഭദക
്ിൽ ഏ.ആർ. പറയു. േപെര�്ിന് ്ിയയെട സവഭാവമാു
ളെതും (കാലൂചകതവം) ആയതിനാൽ, അർ്പരമായി ുടർ
ുവുന നാമെ് വിേശഷിപി�ാുള കഴിുെ്േിും അതിെന 
യഥാർ് നാമവിേശഷണമായി കണ�ാ�ാനാവിെലും പികാല 
റവയാകരണമാർ ൂ്ി�ാണി�ിു്്. േഭദക്ിന് കാലൂച
കതവമല, ുണവാചിതവമാണ് ഉ്ായിരിേ�്ത്. ഇത് േകരളപാ
ണിനിയം മന്ിലാ�ിയിുെ്ുേവണം കുതാൻ. ശദവിഭാഗ
്ിൽ, േപെര�െ് േഭദകമായി പരിഗണി�ാെമു പറയന േകരള
പാണിനി പിനീടത് തിുുംവിധമാണ് േപെര�െ് ് ിയയമായി 
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ബധിപിുനത്. ധാതവധികാര്ിൽ അംഗ്ിയെയുറി�് വിശ
ദീകരിുനിട്് ‘ഭാഷയിൽ േപെര�ം ഒു വിേശഷണവാക�്ി
െ� ്ിയാപദംതെനയാണ്’ (258) എനഭി�ായെപ�ു. ‘േപെര�ം 
ആഖ�ാത്ിൽനിു്ാുനതാകയാൽ ആഖ�ാത്ിുള േഭദ
�െളലാം േപെര�്ിും വും’ (260). ‘േപെര�ം ഒു വാക�്ി
െ� ്ിയാപദമായ നാമവിേശഷണമാകയാൽ അത് സകല സംബ
ധ�േളയം ുറിുു’ (260) എന് കാരകബധെ് പരാമർശി
ുുു്്. ‘വാ്വ്ിൽ േപെര�ം നാമെ് വിേശഷിപിുന 
ൃതിയാണേലാ’ (280).

രാജരാജവർ്ക് േപെര�െ്ുറി�് ൃത�മായ അറിുെ്
ന് ഇ്രം ആവർ്ിുള �്ാവനകളിൽനിൂഹി�ാം. 
ൃതിജമാണ് േപെര�െമന് മന്ിലാ�ിയിും അതിെന േഭദക്ിൽ 
ഉൾെപ�്ാുള കാരണം, അർ്െ് ആധാരമാ�ി (കാരിക: 
33) പദവിഭജനം നട്ിയതാണ്. അലാെത േപെര�െ്ുറിുള 
അ്തയല.

145-ാമെ് കാരികയിൽ (െവും േഭദകമായിും േപെര�ം ചിെല
ട�ളിൽ) േപെര�്ിെ� സവിേശഷമായ േഭദകസവഭാവെ് വിശ
ദീകരി�ാും ഏ.ആറിു കഴിെിു്്. ഉദാ: െവള് പു, നീ് 
വടി, തു് െവളം. ഇവയിെലലാം ് ിയാർ്ം നടെപ്് േപെര
�ം വിേശഷണാർ്്ിൽ മാരമാണ് �േയാഗിുനത്. െവളപലാ
തിുന പു െവളു എനർ്്ിലാണ് �േയാഗെമേിൽ അതിന് 
്ിയാബധു്്. സവതേവ െവള് (ആദ�േമ െവള്) എന രീതി
യിലാണ് �േയാഗിുനെതേിൽ ‘െവള്’ വിേശഷണമാണ്. അവ
്ാതര്ിയകളിലാണ് ഇ്രം സവഭാവം �കടമാുനത്. ൃ ത�മാ
യി വിശദീകരി�ാനായിെലേിും ഇ�ാര�ം ഏ.ആറിന് അറിയാമാ
യിുു എന് 145-ാം കാരിക ശരിെവുു.

ൂതകാലൂപ�ളെട സേീർണത വിശദമാുനതിും ഏ.ആറി
െ� ഭാഷാ�ാവീണ�ം �കടമാുു്്. ഇ, ു എനീ ൂതകാല�ത�
യ�ൾു�റെമ, ുകാര്ിു സംഭവിുന വികാരേഭദ�െളയം 
പടമാുു. ഇര്ി� ു കാരം (ു), നകാരം േചർന ു കാരം (ു), 
താലവ�ാേദശം വനത് (ു/ു), അുനാസികാതി�സരം (ു) സം
ഭവി�ത്, ു ് ു കാരം (ു) എനീ�കാരം ൂ തകാലൂപ�െള േസാ
ദാഹരണം �തിപാദിുു.
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വിഭ്ികൾ�് �തിയ േപുകൾ ന്ിയതിു പറെ യ്ിക
േളാ� േയാജി�ാനാവില. എനിുനാും േകരളപാണിനി െകാ�് 
വിഭ്ിസം്കൾ അനവർ്കും സവീകാര�ുമാണ്. സംബധി
കെയ ആുനിക റവയാകരണമാർ വിഭ്ിയായി പരിഗണിുനി
ല. അതിന് അവർ പറയന കാരണം സംബധികക് കാരകബധമി
ല എനാണ്. എനാൽ അത് ൂർണമായം ശരിയെലന് ചില ഉദാഹ
രണ�ൾ പരിേശാധി�ാൽ വ�്മാും. ‘അവളെട കഥ’ എന സം
ബധികാൂപ്ിന് �ത�്്ിലെലേിും കാരകബധം ൂചി
പി�ാനാും. ‘അവൾ കഥ എുതി’/ ‘അവൾ കഥ വാ�ിു’/ ‘അവെള
ുറി�് (മെ�ാരാൾ) കഥ എുതി’ എെനാെ� അതിനർ്ം വരാം. 
ഇവിെട കർൃ/കർ്കാരക�ൾ�് �സ്ിയെ്ന് വ�്മാണ
േലാ. ‘രാജാവ് എുനുു’ എനതിൽനിനാണ് ‘രാജാവിെ� എു
നള്് ’ എന സംബധികാൂപം ഉ്ാുനത്. ഇ�െന ഏു 
സംബധികാ�േയാഗ്ിും കാരകബധം നിർേേശി�ാനാും. 
ആയതിനാൽ സംബധികെയ വിഭ്ിയായി പരിഗണി� ഏ.ആറി
െ� യ്ിെയ നിർ്ാധം തളി�ളയാനാവില.

 ലിംഗസംഖ�ാൃതം േഭദ-
 മാദ�്ിൽ ുെ്ു്ിന്
 ജനി�ിരി�ണമതിൻ-
 വ�ാതിതാൻ േശഷുളതിൽ

എു പറയന കാരികയിൽ (കാരിക: 53)ലിംഗേഭദം കാണിുന �
ത�യ�ളം (അൻ, അൾ, ു), സംഖ�ാേഭദം കാണിുന �ത�യ�
ളം (അർ, മാർ, കൾ) ആദ�ം �േയാഗിു ുട�ിയിു്ാുക ുെ്ു
ുകേളാ�ൂടിയായിരി�ണെമും അതിുേശഷമായിരി�ണം മു 
ശദ�േളാട് ഇവ േചർുുട�ിയെതും ചില യ്ികളെട െവളി
�്ിൽ േകരളപാണിനി സമർ്ിുു. ഇെതാു അുമാനമാെണ
േിും അ�െനെയാു സാധ�തെയ നിരാകരി�ാനാവില. അു ശരി
െയേിൽ വളെര ഉൾ�ാചയള ൂചനയായിുേവണം ഈ കാരിക
െയ കാണാൻ. വിഭ്�ാഭാസൂപ�ളെട േഭദകസവഭാവെ് േകരള
പാണിനി മന്ിലാ�ിയിുനതിന് 166-ാം കാരിക സാ്�മാുു.

പിഴുകൾ തിരുന േകരളപാണിനീയം
ഒു ൂ�ാുു്് രചി�െപ് േകരളപാണിനീയെ് ൂമും 

സമരുമായി പരിേശാധിുേ്ാൾ, വിമർശകർ ഉനയി�ിുള 
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പാകപിഴകൾ നാം കുുനര ഗൗരവം അർഹിുനവയല. ൂ ുവർ
ഷം ുുള മലയാളെ് അധികരി�ാണ് രഥം രചി�ത് എനു
െകാും മലയാള്ിൽ പറയ്� ൂർവമാൃകകള്ായിുനില 
എനതിനാും പിഴുകൾ െപാു�ാുനേതയൂ. േകരളപാണിനീയ
്ിെല അപാകതകെള തിുുന നിയമ�ളം മാൃകകളം ആ ര
ഥ്ിൽതെന കാുു്്. ഒരിട്് പിണയന പിഴുകൾ മെ�ാ
രിട്് തിുുനതായി കാണാം.

േപെര��െള നാമവിേശഷണമായി ശദവിഭാഗ്ിൽ ഉൾെപ
�്ിയ ഏ.ആർ. അതിെ� ്ിയാതവെ് അവസാനഭാഗ്് ൂ്ി
�ാണിുനതിെനപ�ി പരാമർശിുകഴിു. ‘സംഖ�ാവിേശഷണം 
േചർനാൽ ്ീേബ േവ് ബുുറി’ (കാരിക: 51) എു നിയമവ
ത്കരണം െചത േകരളപാണിനി, ആു നയ�ൾ, ൂു വർണ�ൾ 
എെനാെ� �േയാഗിുെകാ്് അതര കർ�ശമായ നിയമമെലന് 
ൂചന നുു. സേചതനം കർ്ാും അേചതനം കർ്ുമായി വു
നിട്് കർ്്ിു �തിരാഹികാ വിഭ്ി േചർേ�്തിെലു 
പറയന േകരളപാണിനീയം (കാരിക: 62) ആ നിയമ്ിു വിപരീത
മായ �േയാഗ�ൾ അ്രമാലെയുറി�് പറയനിട്് (പീഠിക) 
നട്ിയിരിുു. ചില സദർഭ�ളിൽ െത�ായ �േയാഗ�ൾ ഉ്
രി�് അതിെന തിുുന നിയമ�ൾ ൂ്ി�ാണിുു. മു ചില
േപാൾ നിയമവത്കരണെ് നിരാകരിുന �േയാഗ�ൾ നടു
ു. ‘നാമാദിയാം വിഭാഗ്ിെനലാമർ്ം നിയാമകം’ (കാരിക: 33) 
എു പറയന ഏ.ആർ. ്ിയാവിഭജന്ിും മും ൂപ�െളൂടി 
കണ�ിെല�ുു. അർ്േ്ാെടാപം ൂ പെ്യം ആപദിുേവ
ണം പദവിഭജനം നട്ാെനന ആുനിക കാചപാട് േകരളപാണി
നിു്ായിുു എു കുതാുനതാണ്. പേ് എുെകാേ്ാ 
നിയമം പറെേപാൾ ൂപെ് വിുകളു. പിനീട് ആ നിയമവ
ത്കരണെ് തിുുകയം െചു. പീഠികയിൽ ‘്ാനേഭദ’്ിൽ 
‘ള’കാരെ് ൂർ്ന�മായി കണ�ാ�ിയേശഷം സധി�കരണ
്ിൽ വിനാമെ്ുറി�് പറയനിട്് ‘ള’കാരം വർ്�മാെണ
ു പറു. ‘ള’കാരം ൂ ർ്ന�മാെണന് മന്ിലാ�ാൻ കഴിയാ് 
ആളായുെകാ്ല ഇ്രം പിഴുകൾ സംഭവി�ത്.

ുു�്ിൽ, നാം വിചാരിുന വിധ്ിുള �മാദ�െളാും 
ഇല േകരളപാണിനീയ്ിെലന് അതിെന സമരമായി വിലയിു
ുന ഏെതാരാൾും േബാധ�മാുനതാണ്. ചില സദർഭ�ളിൽ 
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െത�ായി പറെവ മെ�ാു �കരണ്ിൽ തിുുു്്. വ�ാകര
ണനിയമ�ൾ വിശദീകരിുേ്ാൾ അനവധാനതയാൽ േനരിയ പിഴ
ുകൾ പിണു. േകരളപാണിനീയ്ിെല പിഴുകൾ േകരളപാണി
നീയംതെന തിുുു എു പറയനതായിരിും ഉചിതം. െതു
കൾ വരാം, തിു്ാതിരിുനതേല അതിേന�ാൾ വലിയ െത�് ?!?
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ഭാരതും ുവർ�ിരകലയം 
ഭാരതീയ ു വർ�ിരകലക് ഏകേദശം ര്ായിരം വർഷെ് പഴ

�ു്്. േദവാലയ�ളം രാജകീയസൗധ�ളം വർണചിര�ൾ വര
ു േമാടിപിടിപിുന ആേലഖ�സരദായമാണിത്. രാമായണം, നാ
ട�ശാതം, നാരദശി്ം ഇവയിെലലാം ുവർചിര�െളപ�ി പരാമർ
ശു്്. െക്ിപ�് ുവരിൽ ു്ായം ഉപേയാഗി�് പു�ൻ �ാ
ഥമിക �തലും അതിുമീെത േനർ്യളള ദവിതീയ �തലും ഒു
ുു. അതിുേശഷമാണ് ചിര�ൾ വരുനത്.

വർണങളി്ല സവവിധ്ം
ുവർ�ിര�ളെട രചനക് കാവിുമപ്, കാവിമെ, പ�, ുമപ്, 

െവള, നീലം, ഹരിതനീലം, കുപ്, മെ, സവർണമെ ുട�ിയ
ളള വിവിധതരം വർണ�ളാണ് ഉപേയാഗി�ിുളളത്. പ�ില�ായ
�ളം പഴ�ാുകളം മണിൽനിു ുഴിെ��ുന ധാു�ളം രാസവ
ു�ളം െചടികളേടയം കാകളെടയം ചാുകളം ചായനിർ്ാണ്ി
ന് ഉപേയാഗി�ിുു. ചായ�ൾ നാര�യിൽ ു തിർ്് കരി�ിൻ 
െവളള്ിലായിുു ചാലി�ിുനത്.

പശകു്ട ഉപേയാഗും ൂലികകും 
വിളാ്ശ, കളിപാൽ, േവപിൻപശ ുട�ി പലതരം പശകൾ 

ചിരനിർ്ിതികായി ഉപേയാഗി�ിുു. ഈ പശകൾ ശർ�രയം 
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േചർുപേയാഗിുന പതിു്ായിുു. േകാരുല്, റകതേവ
ര് എനിവെകാു്ാുന വിവിധതരം രുകളം ുളത്് ൂർ
പിെ��് ൂലികയമാണ് ുവർചിര�ളെട രചേനാപകരണ�ൾ. 

േകരളും ുവർ�ിരങും
നുെട ുവർചിരകലക് പരു ൂ�ാ്ിെ� ചരിരപാര്ര�

മാുളളത്. കന�ാുമാരി ജിലയിൽ ഉൾെപ�ന തിുനദി�രയിെല 
ുഹാേ്ര്ിു്ായ ചിര�ൾ ആയ് രാജാ�ൻമാുെട കാല
ു്ായവയാെണനാണ് ഗേവഷകമതം. എ.ഡി. എ്്, ഒ്ത് ൂ �ാ
ുകളിലാണ് ു ഹാേ്ര�ൾ മാുനത്. പകരം ു ഘടിത േ്ര
�ൾ (Structural Temples) നിലവിൽ വനേപാൾ അവയിൽ ആര�സൗ
ഠവമാർന ുവർചിര�ൾ�് �ാധാന�ം ലഭിു. 

ഏ.ഡി എും ഒ്ും ൂ �ാ്ിു ു ു്ായിുന സരദായം ‘കള
െമുു’സരദായമായിുു. രാവിഡെമേനാ അറവദികെമേനാ 
ആയിുു ഈ സരദായം അറിയെപ്ത്. അു വർണ�ളിുളള 
െപാടികൾ ഉപേയാഗി�് നില്ാണ് ഈ കളെമുു നട്ിയിു
നത്. േദവീേദവൻമാെരയം നാഗ്ാൻമാെരയം ആയിുു ഇതിൽ 
വര�ിുനത്. റിയലിറിക് ററലിൽ ആയിുനില ഈ ചിര�ള
െട രചന. കാ്നിക്ിേ�യം ആദർശാമക സൗദര�ാവി്ാര്ി
െ�യം ഉദാ്മാൃകകളായി ഈ ചിര�ൾ �േശാഭിു.

സശലീപരമായ സവിേശഷതകും കാലഗണനയം
റശലീപരമായ �േത�കതകൾ കണ�ാ�ി േകരള്ിെല ു

വർചിര�െള �ാഥമികഘ്ം, �ാഥമികാനതരഘ്ം, മധ�കാലഘ
്ം, മധ�കാലാനതരഘ്ം എനി�െന നാലായി തിരി�ാം. �ാഥ
മികഘ്്ിെല ചിര�ളിൽ ചരിരകാരമാർ തിുനതി�ര, കാത
ൂർ, രിവി്മംഗലം, പാർഥിവ�രം എനീ േ്ര�ളിേലയം ചിത
റാൽ ുഹാേ്ര�ളിേലയം ചിര�െള ഉൾെപ�്ിയിരിുു.
�ാഥമികാനതരഘ്്ിൽ മ്ാേചരിയിെല രാമായണചിര�ളം 
ൃൂർ വടുംനാഥൻ, തിുവചിുളം, എളുനുഴ, ു ളുളം, േകാ
്യം താഴ്�ാടി, വാുേദവ�രം, ൃ െ�ാടി്ാനം ു ട�ിയ േ്
ര�ളിെല ചിര�ളാണ്. അകപറുപളളി, കാൂർപളി, തിുവ
ലാപളി, േകാ്യംെചറിയപളി, േചപാ�പളി,അേമാലിപളി ു ട
�ിയ റ്്വേദവാലയ�ളിേലയം േലാകനാർ�ാവ്, ആർൂ�ര, 
എനീ േ്ര�ൾ, പമനാഭസവാമിേ്രം, കരിേവലുരമാളിക,  
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പമനാഭ�രം െകാ്ാരം, മ്ാേചരി െകാ്ാര്ിെല േകാേവണി്
ളം, അേതെകാ്ാര്ിെല കീതളം എനിവിട�ളിെല ചിര�ളാണ് 
മധ�കാലഘ്െ് �തിനിധീകരിുനത്. നാലാംഘ്മായ മധ�കാ
ലാനതരഘ്്ിൽ ബാുേ്രി,േകാ്കൽ, േകാഴിേ�ാട് തളി, വട
കര കീൂർ, വടകര േചനമംഗലം, േലാകനാർകാവ്, കരിുഴ, ുു
തല, ൂവൂർേകാ് എനിവിട�ളിെല േ്ര�ളാണ്. ഏ.ഡി. 
പതിനു ുതൽ പതിെനുവെരയളള ൂ�ാുകളിലാണ് േകരളീയ 
ുവർചിര�ൾ�് ഇുകാുന േരഖാ�സരണ ൂമതയം ഭാവ
തീരതയം വർണലയും ചലനാമകസൗദര�ും അലൗകികഭംഗി
യം റകവനത്.

അനെ് സാൂഹികാവ്യെട പരിണതെലമായി—േപാർുഗീ
സ് സംഘ്നം, പാ്ാത�രായ ക�വട�ാുെട ുരയം ൂരതയം —
ആരംഭി� ര്ാം ഭ്ി�്ാനം �തിയ സാം�ാരിക നേവാ്ാന
്ിു വഴിെയാു�ി. ൃണനാ്ും കഥകളിയം ഉൾെപെട പല േ്
രകലകളം ഇ�ാല്് ജമംെകാു. സാുതിരിെയൂടാെത െചറിയ 
െചറിയ നാ�വാഴികളം ഈ ു വർണകാലഘ്്ിൽ പോളികളായി. 
റമൂറിെല ടിുവിെ� ആ്മണം േ്രസം�ാര്ിെ� തകർ�
ു വഴിെയാു�ി. െകാ�ി, തിുവിതാംൂർ ദിവാനായിുന േകണൽ 
മൺേറാ േദവസവ�ളെട ഭരണം ഗവൺെമ�് േനരിേ്െ���ണെമന് 
തീുമാനിു. തൂലം േ്ര�െള േകരീകരിുളള സാൂഹികജീവിത
്ിെ� ഘടന സൂലം മാറിേപായി. ഈ സാൂഹികാതരരീ്്ിൽ 
ുവർ�ിരകലയെട �ഭ മ�ാൻ ു ട�ി. രാജാരവിവർ്യെട നവീന
റശലിയിുളള ക�ാൻവാസ് ചിര�ൾ ഇ�ാലമാുേ്ാൾ ആേഗാ
ള�ശ്ി േനടി�ഴിു. പാര്ര�റശലി വി്് ചിരകാരമാർ രവി
വർ്െയ അുകരിു.

ുവർ�ിരകലയി്ല െേമയസവവിധ്ം 
മതാമകമായ �േമയ�ളാണ് േകരള്ിെല ു വർ�ിര�ളിൽ 

അധികും ചിരീകരി�ത്. േദവീേദവമാുെട ൂപ�ളം �രാണക
ഥകളമായിുു ചിരീകരണ്ിനായി െപാുെവ െതരെെ�്ി
ുനത്. ശിവൻ, വിു, ഭഗവതി, ഗണപതി, ുരമണ�ൻ ുട�ി
യളള റഹദവമത്ിെല ുഖ�േദവതകളായിുു ്ീേകാവിു
കൾു നാുു�ിും േഗാ�രഭി്ിയിും കാുന ുവർ�ിര�
ളിെല �ധാന�േമയ�ൾ. ശാ്ാവിെ� ചിര�ൾ േകരള്ിൽ 
സർവസാധാരണമാണ്. ൂര�േദവെ� ചിര�ൾ ുറവാെണേിും 
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ൂര�നാരായണസേ്െ് ആവി്രിുന ചിര�ൾ വിരളമല. 
റശവചിര�െള�്ാൽ ്ീപരേമശവരെ� ആനദതാഡവ്ി
നാണ് �ാധാന�ം. ഗണപതി, ുരമണ�ൻ, പാർവതി ഇവേരാെടാ
പം റകലാസ്ിൽ വാുന ്ീപരേമശവരെ� ചിര�ളം സാധാര
ണമാണ്. റശവചിര�ളെട ൂ്്ിൽ ശിവെ� ൂർ്ീേഭദ�ളം 
കാണാൻ കഴിയം. ൂർ്ീേഭദ�ളിൽ അുശിരുളള സദാശിവൻ, 
കിരാതശിവൻ, അേഘാരശിവൻ, ഭി്ാടനൂർ്ി, അർ്നാരീശവ
രൻ, റഭരവൻ ുട�ിയവവെര നു�തിൽ ദർശി�ാം. 

 സവണവചിരങും േകരളീയര്ട ആരാധനാസകൽപങും:-
ദശാവതാര�െളയം അവയെട അവതാര ഉേേശ��െളയം ആവി

്രിുക എന ല്�മാണ് റവണവചിരരചനു പിനിൽ. ശേരാ
ചാര�ും ജയേദവും ്ീു്െന ദശാവതാര�ളിലാണ് ഉൾെപ�
്ിയെതേിൽ േകരള്ിെല ഒെരാ� ു വർ�ിര�ളിും ് ീു്െന 
വിുവിെ� അവതാര�ളിൽ ഉൾെപ�്ി�്ില. ് ീപമനാഭെ� 
ചിര�ൾ അേനകം േ്ര�ളിും മദിര�ളിും കാണാം. സതാന
േഗാപാലൂർ്ി ു ുവാൂരപൻ, മഹാലമിെയ മാറിൽ ധരി�ിരിു
ന വിു ു ട�ിയളള ചിര�ളം േ്രുവുകളിൽ ് ാനംപിടിു.

്ീരാമെ� അപദാന�ൾ �കീർ്ിുന ചിര�ളിൽ ജനനം 
ുതൽ പ്ാഭിേഷകംവെരയളള രാമായണകഥകൾ മാരെമ ചിരീകരി
�ിുു. വാ്ീകിയെട മുഷ�നായ രാമെനയല നുെട ു വർ�ിരകാ
രമാർ ആവി്രി�ത്. എു്ഛെ�യം ശ്ിഭരെ�യം മും ഭാവന
യിുളള അവതാരേ്ഠനായ ്ീരാമചരെനയാണ് നുെട ുവർ
ചിര�ളിൽ ആവി്രി�ത്.

േകരളീയുവർ�ിര�ളിൽ ഏ�ും �ധാനെപ്ത് ്ീൃണലീല
കൾ തെനയായിുു. അവയിൽ ൂതനാേമാ്ം, കാളിയമർേനം, 
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േഗാവർ്നെ് ുടയായി പിടിുനിൽുന ൃണൻ, വതാപഹര
ണം ഇവ ഏവുെടയം ൃദയെ് ആ്ാദിപിുനതാണ്. േദവിമാ
ഹാമ�ം, മാർ�േഡയ �രാണം, ശാേ്യധ�ാന�ൾ എനിവയ
െടസവാധീനം, ുർഗ, ഭരകാളി, സതമാതാ�ൾ എനീ േദവതകളെട 
ചിരീകരണ്ിൽ ഉ്ായിുു വിശവാമിരൻ, വസിഠൻ ു ട�ിയ 
ഋഷിമാും നവരഹ�ളം ദിക്പാലമാും ഇതിൽ ്ാനംപിടിു. 
അസാധാരണ തീസൗദര�്ിെ� മാൃകകളാണ് കുകിൻേചാ്ിൽ 
നിുന ുദരയ്ിമാർ. ഭാരത്ിെല ചില�േദശ�ളിൽ ഒു കാ
ല്് റശവ-റവണവ സംഘ്ന�ൾ നിലനിനിുു. ഇവിടെ് 
ുവർ�ിര�ൾ െതളിയിുനത് അ്രം സംഘ്ന�ൾ�് േകര
ള്ിൽ ്ാനമിലായിുു എനാണ്. ശിവെന �തിഠി� േ്ര
�ളിൽ റവണവകഥകളം വിുവിെ� �തിഠയളള േ്ര�ളിൽ 
ശിവെ� കഥകളം ു ല��ാധാന�േ്ാെട ആേലഖനം െചതിരിുന
തിൽനിന് ഇു വ�്മാും. േകരളീയുെട ആരാധനാ സേ്െ്
ുറി�് വ�്മായ ധാരണ ുവർ�ിര�ളെട പഠന്ിൂെട ലഭി
ും. ശിവെന ൂജിുന വിുും വിുവിെന ൂജിുന ശിവും 
േകരള്ിെല ുവർചിര�ളെട �േത�കതയാണ്. 

ുവർചിരപാരപര്െി്െ ുവർണ ഇന്ലകൾ
േകരള്ിെല ഏ�ും മിക�ുവർചിര�ൾ കാുനത് പമ

നാഭ�രം, ൃണ�രം, മ്ാേചരി എനീ െകാ്ാര�ളിും ഏുമാൂർ, 
പനയനാർകാവ്, �ഡരീക�രം, ൃ�്�രം, േകാ്കൽ ുട�ിയ 
േ്ര�ളിുമാണ്. ഇവിട�ളിെല ു മർചിര�ൾ പരിേശാധി�ാൽ 
മതി േകരളീയ ുവർ�ിരറശലിയെട സവിേശഷതകൾ വ�്മാ
വാൻ. ഏുമാൂർ അ്ല്ിെല ശിവതാഡവൃ്ം ്േ്യമാ
ണ്. ഇതിെല �ധാന�േമയം തറപ�ി�ിടുന ുയാലകൻ എന 
അുരെ� േമൽ നടരാജൻ നടുന താഡവമാണ്.
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 െകാ്ാരചിര�ളിൽ ഏ�ും മിക�ത് മ്ാേചരിയിെല ‘ഗിരി
ജാകല�ാണ’മാണ് (1800). വിവാഹസമയ്് പാർവതീേദവി �കടി
പിുന മദാ്ഭാവേഭദ�ൾ ്ാതദർശിയായ ഈ അ്ാതചി
രകാരൻ ഒപിെയ�്ിു്്. തീതവ്ിെ� ുദരുൂർ്�ൾ�് 
മിഴിുന്ാൻ ഈ ചിരകാരു സാധി�ിു്്. േരഖകളെട ലയാമക
മായ സചാര്ിൂെട ഉ്ാുന താളം ൃടിുന സൗദര�േബാ
ധം ഇവിെട നു� ് കാണാം.

പമനാഭ�രം െകാ്ാര്ിെല ചിര�ൾ �ധാനമായം േഗാ
പികമാെരാ്് ഓടുഴൽ വായിുന ുമാരനായ ്ീൃണേ�താ
ണ് ഏതാ്് അ്േതാളം ചിര�ൾ ഈ െകാ്ാര്ിൽ കാണാൻ 
കഴിയം. ്ീൃണസാനി്�്ിൽ നിർൃതി അുഭവിുന േഗാപി
കമാുേടയം േവുഗാനവായനയിൽ ലയി�് ആനദിുന ്ീൃ
ണേ�യം കുകൾ ഒരൃശ�ബിുവിൽ ഒനിുനതായി േ�്കർ
ു േതാനിപി�ാൻ ചിരകാരുകഴിു എനത് ഒു വൻവിജയം 
തെനയാണ്.
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ൃണ�രം െകാ്ാര്ിെല ‘ഗേജരേമാ്ം’ േകരള്ിെല ര്ാമ
െ് വുപംൂടിയ ു വർചിരമാണ്. കാവിുമപിെ�യം ഹരിത നീല
്ിെ�യം ഒരൂർവേമളനം നു�ിവിെട ദർശി�ാം. ഗേജരൻ ‘അജ
താറശലി’യെട വിൂര്രണകൾ ആവാഹിെ��് ുദരകഥാപാ
രശി്മാണ്. 

സാതവികം, രാജസം, താമസം ുട�ിയളള രിുണ�െള ആപ
ദമാ�ിയാണ് ൂർ്ിുളള നിറ�ൾ നൽകിയിുളളത്. പ� സാതവി
കൂർ്ികൾ�ാണ് നൽകിയിുളളത്. ്ീരാമൻ, ്ീൃണൻ, ുർഗ, 
ശാ്ാവ് ുട�ിയ ൂർ്ികൾ�് പ�,നീല, ഹരിതനീലം, ഇവയി
േലെതേിുമാണ് െകാ�ുക. ഗണപതി, നരസിംഹം, വരാഹൂർ്ി 
ുട�ിയ രേജാൂർ്ികൾ�് ുവപ്, മെ കലർന ുമപ് എനീ 
നിറ�ളാണ് െകാ�ുക. തേമാൂർ്ികൾ�് റവണവപ്മുസ
രി�് െവളളയം റശവപ്�കാരം കുും നൽുു. മഹാലമി, 
പാർവതി, വിുമായ എനിവർ�് സവർണവർണമാണ് ഇണ�ിയി
രിുനത്. താഡവമാ�ന ശിവും ദ്ിണാൂർ്ിും െവളളനിറ
ും മേഹശവരന് സവർണവർണുമാണ് ചിര�ളിൽ ൃശ�മാുക. ഭര
കാളി�് േമഘശ�ാമും ൃണന് മെവതും ശാ്ാവിന് നീലവത
ുമാണ് ുവർ�ിരകാരമാർ സവീകരി�ിുനത്.

േകരളീയ ുവർ�ിരസവിേശഷതകൾ.
വികാര�ൾ സംയമനം െച്ാുളള േകരളീയുെട കഴിവ് ഈ േദ

വീേദവൻമാുെട ചിര�ളിൽ �കടമാണ്. േകരള്ിെ� ൂ�ൃതി 
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സവാധീനം ഈ ചിര�ളിും സർവസാധാരണമാണ്. ചാക�ാുേട
യം കഥകളി നടെ�യം േ്ാഭ�കടനചാുരി ു വർ�ിരകാരൻമാെര 
ആകർഷിു. പേരാ്മായി അവർ ദാരിര�ം, േരാഗം, മാട്ികളെട 
നിു്രവാദപരമായ ജീവിതം എനിവെയലാം േ്രുമുകളിൽ 
ചിരീകരിു. േകരളീയുെട തീസൗദര�സേ്ം ഈ ചിര�ളിെല 
ുദരിമാരിൽ കാണാം. പമനാഭ�രം െകാ്ാര്ിെല ുദരിമാർ 
നീ് ുഖേ്ാ�ം ൃഢശരീരേ്ാ�ംൂടിയ ല്ണംതികെ ‘ശം
ഖനി’കളായിുു.മ്ാേചരി െകാ്ാര്ിെല ു ദരിമാർ ഉു്ുല
കളം ു�്േദഹ�ളം ഉളള ‘പദ്മിനി’മാരായിുു എുമാണ് ചി
ര�ളിൽ ചിരകാരമാർ വിലയിുുനത്. േകരളീയ ുവർചിര
�ൾുളള ഏ�ും വലിയ �േത�കത ആേരാഹണഅവേരാഹണ�
ളെട വർണതാളും േരഖാവിന�ാസ്ിെ� സംഭാവനയായ ചലനാമ
കത, ൃ ഹത്കരണ്ിൂെട േന�ന അലൗകികത ഇവെയലാമാണ്.

 ുവർ�ിരകലയിൽ ്തളിയന സൗദര്മകത
ഭാരതീയചിരകലയെട സൗദര�ശാതപരമായ അേനവഷണ്ിൽ 

േരഖകൾ�ായിുു �ാധാന�ം എുകാണാം. അുകഴിൊൽ 
്ാനം അുപാതം, നില, പ്ാ്ലം, സമമിതി, സാൃശം എനി
വകായിുു. ഏ.ഡി. നാലാം ൂ �ാ്ിൽ രചി�െപ് ‘വിുധർേ്ാ
്ര�രാണ’്ിെല ചിരൂരഭാഗം നാു റശലികെളപ�ി സവി
്രം �തിപാദിുു്്. അവ യഥാ്മം സത�ം (Realistic- യഥാർ
് ചിരീകരണം), റവണികം (ഭാവഗീതാമകം), നാഗരം (ജീവി
തഗധിയായത്), മി്ം (േമ്റെ ൂന് റശലികളം ഇടകലർന
ത്) എനിവയായിുു. ഈ നാു റശലികളിൽ ‘റവണിക’ചിര
്ിനാണ് ഇവിെട ൂ�തൽ �ചാരം ലഭി�ത്.

േവദാതദർശന്ിൽ ‘രമം സത�ം ജഗത് മിഥ�’ എനാണ് 
പഠിപി�ിുനത്. ഇത് കാചെയ അേതപടി പകർുനതിൽ നിന് 
ഭാരതീയകലാകാരമാെര പിതിരിപിു. ഭാരതീയ ചിരകാരൻമാർ 
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ധ�ാന�ളിെല ൂർ്ീക്ന്ിന് ൂപ�ൾ നൽുകയായിുു 
െചതത്. ബാഹ�യാഥാർ്�െ് പാെട അവഗണിുേ്ാൾേപാും 
ശരീരഘടനയെട ചിരീകരണ്ിൽ ചില നിയമ�ൾ പാലി�ാൻ 
താല�മാണം (ആേപ്ിക സവഭാവേ്ാ�ൂടിയ അളുകൾ) ഭാര
തീയ ചിരകാരൻമാർ �േയാജനെപ�്ി. 

 േദവീേദവൻമാെര വ�വ്ാപിതമായ ഒു ് മ്ിൽ—പചതാ
ലം, അടതാലം, നവതാലം, ദശതാലം—ചിരീകരിു. ഓേരാ താല്
മ്ിും ൂന് ഉപവിഭാഗ�ൾ ഉ്്. അവ യഥാ്മം ഉ്മം, മധ�
മം, അധമം ഇവയാണത്. �ണ�ൂർ്ികൾ�് ഉ്മ താല�മാണ
�ളം ആഭിചാരൂർ്ികൾ�് അധമ താല�മാണ�ളമാണ് നിർ
േേശി�ിുനത്.

താല�മാണം കഴിൊൽ ഭാരതീയ കലാകാരൻമാർ �ാധാന�ം 
നൽകിയ സൗദര�ശാതത്വം ൂപ�ളെട നിലകെള സംബധി
ുള നി്ർഷയായിുു. ചിര�ൾ ചലനാമകമാ�ാൻ നർ്
കുെട ുവ�െവുകെളപ�ിയം ചലന�െളപ�ിയുള അവേബാധം 
സഹായിുെമും നുെട കലാകാരൻമാർ കുതി. ചിര�ളിും 
ശി്�ളിും കാുന നിലകൾ �ധാനമായി സമഭംഗം, അഭംഗം, 
രിഭംഗം, അതിഭംഗം ഇവയാണ്. മഹാല്ിയെടയം സരസവതിയെട
യം മും ഇരിുന ൂപ്ിുള ചിര�ൾ സമഭംഗ്ിന് ഉദാഹ
രണമാണ്. ഓടുഴൽ ഊുന േവുേഗാപാലൃണൻ, കുകിൽ ചാ
രിനിൽുന ുദരയ്ി ുട�ിയ ചിര�ൾ രിഭംഗ്ിുദാഹ
രണമാണ്. അതിഭംഗ്ിുദാഹരണമായി കാണി�ാുനത് േകരള
്ിെല ുവർചിര�ളിെല േവതാളൂപ�ളം തചാൂരിെല ൃഹ
ദീശവരേ്ര്ിെല നർ്കീചിര�ളമാണ്.

വിു ധർേ്ാ്ര്ിൽ അുതരം �ുഷൻമാെര പറയു്്.
ഹംസം, ഭരം, മാലവ�ം, ൂ പകം, ശശം എനിവയാണ് അുതരം �
ുഷമാർ. ഹംസ വിഭാഗ്ിൽെപ്വരാണ് രാജാ�ൻമാർ. േരാമാ
ൃത കവിൾ, ആനനട, ുലീനതവം, താമരൂനിറം, തടിുു്റക
കൾ ഈ �േത�കതകളാണ് ഭര വർഗ്ിൽെപ്വർുളത്. ഉദാ: 
ഗധർവമാർ, റദത�ൻമാർ, ദാനവർ, മരിമാർ ഇവെരലാം ഈ വി
ഭാഗ്ിൽെപ്വരാണ്. കിനമാർ, രാ്സമാർ ഇവെരലാം മാലവ� 
വർഗ�ാും യ്ൻമാർ ൂചകവർഗ്ിുംെപ്വരാണ്. 

�ുഷെ�യം തീയെടയം ഉയരെ്യം തീയെട അരെ�്്, രാ
ജാവിെ� ഹ്േരഖകൾ എനിവയെട ചിരീകരണം സംബധിും 
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വ�്മായ കാചപാട് ചിരകാരൻമാർു്ായിുു. നാുതരം കു
കെളപ�ിയം ചിരൂര്ിൽ േരഖെപ�്ിയിു്്. വില്, മീൻപള, 
നീേലാ്ല്ിെ� ഇതൾ, െചതാമരയിതൾ എനീ ആൃതിേയാ�ൂ
ടിയതാണ് നാുതരം കുകൾ. ശംഖാൃതിയിുള കണിെനപ�ിയം 
അചാമതായി �്ാവിുു്്. ആുതരം ുടികെളപ�ി വിു ധർ
േ്ാ്ര്ിൽ പറയു്്. ുതളം, ദ്ിണാവർ്ം, തരംഗം, 
സിംഹേകസരം, വർധരം, ുടാടസാരം എനി�െനയാണ് ആുത
രം ു ടികൾ. ൂ പ�ൾ േനെരേനാുന വിധം വരുനതിെനപ�ിയം 
പലവിധ്ിൽ ചരിു േനാുനവിധം വരുനതിെനപ�ിയം ് ീ
ുമാരൻ ശി്രത് ന്ിൽ �തിപാദിുു്്.

കാട്, പർവതം, നഗരം, രാമം, േകാ്, രാരി, �ഭാതം എനിവ 
എ�െനയാണ് ചിരീകരിേ�്ത് എനതിെനപ�ി ആചാര�മാർ
�് വ�്മായ ധാരണയ്ായിുു. ചിരകലയെട സൗദര�ശാത
്ിൽ ഏ�ും �ധാനതതവ�ളാണ് ‘ഷഡംഗ�ൾ’ ഇു വുനത് 
കാമൂര്ിന് യേശാദരൻ നൽകിയ വ�ാഖ�ാന്ിലാണ്.

‘ൂപേഭദ �മാണാനി
ഭാവലാവണ�േയാജനം
സാൃശ�ം വർണികാഭംഗ
ഇതിചിരം ഷഡംഗം’

ചിരകലയിെല ഷഡംഗ�ൾ ൂ പേഭദം �മാണി�്, ഭാവലാവണ�
േയാജനം, സാൃശ�ം, വർണികാഭംഗം എനിവയാണ്.

തീ, �ുഷൻ, േദവൻ, േദവി ുട�ിയ ൂപ�ളെട റവവിധ�
െ് ചിരീകരി�ാുളള കഴിവാണ് ‘ൂപേഭദം’. ൂ പ�െള താല�
മാണ്ിൽ ചിരീകരി�ാുളള റവദദ�മാണ് ‘�മാണം’ എനു
െകാ്ർ്മാുനത്. ഭാവാവി്രണ ചാുര�െ്യാണ് ‘ഭാവം’ 
എനുെകാുേേശിുനത്. സൗദര�െ് ു ടമാ�ാുള കഴിവാ
ണ് ‘ലാവണ�േയാജനം’. ചിരീകരണ വിഷയ്ിെ� ആദർശാമക
മായ ആവി്ാരമാണ് ‘സാൃശ�ം’. വർണേഭദെ് ചമത്കാര വിേശ
ഷേ്ാെട നൽകാുള കഴിവാണ് ‘വർണികാഭംഗം’.

നിറങും െതീകാമകൂല്ങും
 ൂർ്ികൾു �േത�കനിറ�ൾ വിധി�ിുനുേപാെല രസ

�ൾും �േത�കം �േത�കം നിറ�ൾ നി്ർഷി�ിുു. ശംഗാ
ര്ിന് ശ�ാമം, ഹാസ�്ിന് േശവതം, കുണ്ിന് ചാരനിറം, 
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രൗര്ിന് ുകപ്, എനി�െനയാണ് നിയമം. ുവർചിര�ളിൽ 
വീര്ിും ശംഗാര്ിുമാണ് �ാധാന�ം. എനാൽ േകരള്ി
െല ുവർചിര�ളിൽ ശാതരസ്ിനാണ് �ാധാന�േമെറയളത്. 
ശംഗാര്ിും വീര്ിും രും ൂും ്ാന�ളാുളത്. വി
വരിേ�്ത് വിവരി�ാും ധവനിപിേ�്ത് ധവനിപി�ാും ഭാ
രതീയ ചിരകാരമാർ�് അറിയാമായിുു. ുർബലമായ വരകൾ, 
പു�ൻ വരകൾ, വളു�ളുള വരകൾ, ്മം െത�ിയള വർ
ണ�ൾ ഇവെയലാം ഭാരതീയ സേ്്ിൽ ചിര്ിെ� േപാരാമ
കളാണ്. േരഖകൾുള �ാമാണ�ും അൃശ�്മണ�തീതീ ൃടി
ുവാുള അൂർവ റവദ ദ�ുമാണ് ഭാരതീയും േകരളീയുമായ 
ുവർ�ിരകലയെട ഏ�ും �ധാന സവിേശഷത. എേിും നുെട 
ുമർ�ിരകലയിൽ �്ൻ ലാവണ� സേ്�ൾ പരീ്ിുവാൻ 
ത്ാറായില എനത് വലിെയാു നൂനതയായി അവേശഷിുകയാ
ണ്. േകരളീയ ുവർചിരകലയെട സൗദര�െ് ഒപിെയ�്ാണ് 
ൊഷൻ െടേ്ാളജിയെട രംഗം ു തിുനത്. പരസ�കലയിും ഏെറ 
ുേന��ൾ�് അടി്റയിടാൻ ുവർചിര�ൾ�് കഴിെിു്്. 
േകരളീയ ു വർചിരകലയിൽ ചരിര്ിേ�യം മനഃശാത്ിേ�യം 
പരസ�കലയെടയം പഠന്ിെ� അനതസാധ�തകൾ ഒളിുകിട
ു്്. ു വർചിര�ളെട പഠനം േകരളീയതയെടയം പാര്ര� ചിര
കലാറശലിയെടയം �നർദർശന്ിന് വഴിെതളിും.
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നേവാ്ാന നായകനിർമിതി  
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ആുഖം 

േകരളീയ നേവാ്ാന്ിെ� ചരിരം ഏകുഖമായ ഒനല. പാ
്ാത�-പൗര്� നേവാ്ാന്ിെ� ുടർ�യായി ചരിര്ിൽ 
അത് നിലെകാളളേ്ാും സാൂഹികും സാം�ാരികുമായ അേനകം 
സവിേശഷതകൾ അതിെന വ�ത�്മാുു്്. ജാതീയതയെടയം 
അധവിശവാസ-അനാചാര�ളെടയം ഇു്ിലമർന ഇുപതാം ൂ �ാ
്ിെ� ആദ�പാദംവെരയം േകരളീയ ജനതയെട ജീവിതം ു ഃസഹമാ
യിുു. സകല സാൂഹികനീതികളെടയം അളുേകാൽ ജാതിയായി
ുന ഒു സൂഹ്ിൽ ജനസംഖ�യെട ൂ രിഭാഗം നിരതരം ൂ ഷണം 
െച്െപ�കയം പീഡിപി�െപ�കയം െചുെകാ്ിുു. ജാതിയം 
ജാതിുളളിെല ജാതിയംതീർ് ് ുകളം സാൂഹികമായ അയി്
�ളം മാുഷികൂല��െള െവ്വിളിുെകാ്ിുന പ്ാ്ല്ി
ലാണ് ഭാരത്ിെലാനാെകയ്ായ നേവാ്ാന്ിെ� അുരണ
ന�ൾ േകരളീയസൂഹ്ിും ചലന�ള്ാുനത്. മേതതരചിത
ും �േരാഗമനചിതാധാരും അടി്റയി് ഈ �്ുണർവിെ� 
േകരം േകരള്ിൽ അധഃ്ിത ജനവിഭാഗ�ളം അവർ നയി� �
്ാന�ളമായിുു. ഭാരത്ിെല ഇതരേദശ�ളിു്ായ നേവാ
്ാന ്മ�േളാ� സാമ�ം�ലർുേ്ാും േകരളീയനേവാ്ാനം 
സവതമായ ചില സവിേശഷതകേളാെടയാണ് ചരിര്ിൽ നിലെകാ
ളളനത്. േകരളീയനേവാ്ാനം പല നിലകളിൽ ചർ�െച്െപ�ക
യം വളെര ഗഹനമായനിരീ്ണ�ൾു വിേധയമായിെ�ാ്ിരി
ുകയം െചുു.
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േകരളീയചരിര്ിൽ ഏ�ുമധികം പഠി�െപ�കയം ജാതി-മത
-രാടീയ േഭദെമേന� സമാരാധ�നായി്ീുകയംെചത ്ീനാരായ
ണുുവിും മാനവികത ഉയർ്ിപിടിുന ുുസേദശ�ൾും 
ുുവിെ� സേദശ�ളെട ു ഖ�മാധ�മമായി വർ്ി� ് ീനാരായണ 
ധർ്പരിപാലനേയാഗ്ിും േകരള്ിൽ വലിയ േവേരാ്മാു
്ായത്. േകരളീയനേവാ്ാന്ിെ� അടി്റ ്ീനാരായണു
ുവിെ� ആശയ�ളം അതിെ� േകരബിു ു ുുമായി മാുകയ്ാ
യി. സാൂഹ�പരി്ർ്ാവ്, അറദവതേവദാതി, ചരിര�ുഷൻ, 
ദിവ�ാവതാരം, നേവാ്ാനനായകൻ എനി�െന പലനിലകളിലാ
ണ് ജീവചരിര�ളം പഠന�ളം ുുവിെന അടയാളെപ�്ിയിു
ളത്. േകരളീയനേവാ്ാന്ിെ� േകരബിുവായി മാുന നേവാ
്ാനനായകൻ എന വിേശഷണം ഇവയിൽ ഏ�ും �സ്ും ്
േ്യുമാണ്. നേവാ്ാനചരിരുമായി ു ുവിെന ബധെപ�്ി
യം അലാെതയം നിരവധിയായ ു ുപഠന�ള്ായിു്്. എനാൽ 
‘നേവാ്ാനനായക നിർ്ിതി ്ീനാരായണുു പഠന�ളിൂെട’ 
എന �ബധം ുുപഠന�ളിൂെടയം ജീവചരിര�ളിൂെടയം ു
ുവിെ� നേവാ്ാനനായക വ�്ിതവം അേനവഷിുകയാണ്. ു ു
വിെന നേവാ്ാനനായകനായി ഉയർ്ിെ�ാുവുനതിൽ ജീവ
ചരിര�ളം പഠന�ളംവഹി� പേ് അേനവഷിുകയാണ് �ബധ
്ിൽ. ു ുവിെ� ജീവിതും ദർശന�ളം ചിതാപ്തികളം സമര
മായി വിശകലനം െചുന നിരവധി പഠന�ൾ ഉ്ായിുെ്േിും 
ുുപഠന�ളെട പഠനം എനനിലയിൽ ഏെറ പഠന�ൾ ഉ്ായി
്ില എനും ്ീനാരായണദർശന�െള ആഴ്ിുളള പഠന�ൾ
ു വിേധയമാേ�് സമകാലികസാൂഹികസദർഭ്ിെ� �ാധാ
ന�ും �ബധവിഷയെ് �സ്മാുു.

ുുവിെ� നേവാ്ാനനായക വ�്ിതവും ൂജനീയ്ാനും 
ഉറപിെ��ുനത് സവിേശഷ്ാനമലേരിുന രു ജീവചരിര
-പഠനരഥ�െള, �േമയപരമായ സവഭാവസവിേശഷതകൾ ു ൻനിർ
്ി, പഠനവിേധയമാ�ാനാണ് �ബധം ്മിുനത്. 

രമ്ീ ്ീനാരായണുരവി്െ ജീവചരിരസംരഹം— 
ുര ജീവചരിരങു്ട ആേ്മാൃക 

്ീനാരായണുുവിെ� ജീവിതെ് അടി്ാനമാ�ി രചിക
െപ് നിരവധി ജീവചരിര�ളിൽ സവിേശഷ �ാധാന�മർഹിുന 
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ഒനാണ് ുമാരനാശാൻ രചി� ‘രമ്ീ ്ീനാരായണുുവിെ� 
ജീവചരിരസംരഹം’ എന ൃ തി. ു ുവിെ� ജീവചരിര�ളിൽെവ
�് മൗലികതയം ആധികാരികതയം അവകാശെപടാുന ഒനായാണ് 
ഇു വിലയിു്െപ�നത്. ു ുവിെ� ജീവിതകാലുതെന വിേവ
േകാദയ്ിൽ ു ടർ�യായി �സി്െപ�്ിയത് (1915 െമയ് ു തൽ 
1915 ഡിസംബർവെര) എന സവിേശഷത ഇതിു്്. ു ുവിെ� ഈ 
ജീവചരിരെ് പിൻപ�ിയാണ് ഇതര ുുജീവചരിര�ളെടെയ
ലാം പിറവി എന് അുമാനിേ�്ിയിരിുു. ഈ ൃ തിയെട ഉപ
സംഹാര്ിെല ആശാെ� �്ാവന ഇു ശരിെവുകയം െചുു.

‘....ഇതിെന വായന�ാർ അതിമേനാഹരമായ അവി�െ് ജീവ
ചരിരസംരഹ്ിെ� അ്ിൂടം എു മാരം കുതിയാൽ മതി’ 
(1984: 38). ു ുവിെ� കാല്് �ധാനെപ് ശിഷ�ൻ രചി�ുെകാു 
തെന വുനിഠതയെട കാര�്ിും ൃ തി �ഥമഗണനീയെമന് വി
ലയിു്െപ�ു. ജീവചരിര�ളം ആമകഥകളം ഭാവനാസുട
മാുേ്ാൾ വുതും യാഥാർ്�്ിും േകാ്ംവരിക സാധാരണ
മാണ്. ആശാെ� ജീവചരിര്ിെ� ുടർ�യായി വന ജീവചരിര
�ളിൽ വുതകളെട വളെ�ാടി�ൽ ശ്ി�ാപി�തായി കാണാം. 
ുു�്ിൽ ആശാൻ രചി� ു ുജീവചരിരെ് െപാലിപിെ��ു
കയായിുു മി� ജീവചരിര�ളം എു കാണാം. 

േകരളീയജനതെയ ആമീയമായം റധഷണികമായം വളെര സവാ
ധീനി� ഒു വ�്ി എന നിലയിൽ ുുവിേനാ�ളള ആരാധന കള
േെപ�്ാ് ഒനായാണ് ഈ ജീവചരിരെ് രഥ്ിെ� ആു
ഖും നിൂപകരിൽ ചിലും വിലയിുുനത്. നാരായണുുവി
ന് അതിമാുഷികതവം ക്ിുെകാുളള ജീവചരിര�ളിൽനിും 
േവറിുനിൽുന ഒനായി �ഥമൃട�ാ അുഭവെപേ്�ാെമേിും 
അതിശേയാ്ി കലർന ആഖ�ാനറശലിയിൽനിന് തീർും ു ്
മല ഈ ജീവചരിരും. അഭൂഹ�െളയം അുമാന�െളയം ത�ള
െട ഭാവനെകാു വികസിപി�് ു ുവിെന ഒു അവതാര�ുഷേനാ 
പരിരാജകേനാ ആ�ി്ീർുന ജീവചരിര�ളിൽനിന് േവറിു
നിുുെവന് വിലയിുുേ്ാും േയു്ിുവിെനേപാെല ചില 
അുത�ൾ കാണിുന റദവ�രനായി ഈ ജീവചരിര്ിെല 
ചിലയിട�ളിൽ ു ു മാുു്് എു കാണാം. നാലാമ്�ായ്ിൽ 
ഇ്രം അുത�െള ആശാൻ അടയാളെപ�ുനു േനാുക.
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‘...െച്ന ദി�ിെലലാം ു ഠം ു തലായ മാറാേരാഗ�ൾ പിടിെപ
്വർ സവാമിയെട അ��ൽ വുേചുകയം ഏെതേിും ഒു പ�ില
േയാ എെതേിും ഒു ഭ്ണസാധനേമാ എ�ുെകാ�്് അവു
െട േരാഗ�െള സവാമി ുഖെപ�ുകയം െചതിുു. രമര്
സ്, അപ്ാരം ുതലായ ഉപരവ്ാൽ വളെര�ാലം കടത അു
ഭവി�ിുന േരാഗികൾു സവാമിയെട ദർശനമാരയാൽ തെന ൂർ
ണുഖം കി്ിയിു്്. അനവധി ു്ി�ാ്മാുെട ഉപരവ�െള
യം സവാമി വില�ിയിു്്.’ുട�ി വധ�കൾ �സവി�ുുതൽ, ു
ടിയമാർ മദ�പാനം നിർ്ിയുവെരയളള വിവരണ�ൾ ആശാൻ 
െകാ�്ിുളളതായി കാണാം. ു ുവിെന ഒു അുതസി്ിയളള വ�
്ിയായി, ദിവ��ുഷനായി അവതരിപിുവാുളള ്മം ഇവിെട 
കാണാം (1984 :6,7).

ഇ്രം അുതസി്ികളള മഹാുഭാവനായി ുുവിെന അവ
തരിപിുന ഭാഗ�ൾ ു ുവിെ� ജീവചരിര നിർ്ിതിയെട പര്
രകളെട ു ട�ം മാരമല അതിശേയാ്ി കലർന െകുകഥാസമാന
മായ ുു ജീവചരിര�ളെട ുട�ം ൂടിയായി മാറിെയന് ചില ജീ
വചരിര�ളെട വായന േബാ്�െപ�ുു്്. ഇ്രം അുതം 
കലർന വിവരണ�ൾ ുുവിെ� റദവികപരിേവഷെ് ്ാപി
െ���ാൻ ്മിുനതായി കാണാം. ുുവിെന ഒു അതിമാുഷ
ബിംബമാ�ി്ീർ�ാുളള ് മം ആശാെ� ജീവതചരിരസംരഹം 
ുതക് ദർശനീയമാണ്. 

ുുവിെ� ജനനെ്ുറിും മുുളള പരാമർശ�ൾ അതിസാ
ധാരണമായ പരാമർശ�ളാെണേിും ബാല�്ിേല സുദായ്ി
നകു നിലനിനിുന അനാചാര�െള േചാദ�ംെച്ാൻ ു നിെ 
‘െചാടിുളള ഒു ു്ി’യായി ആശാൻ ുുവിെന വരുകാണിുു. 
കീഴ്ജാതി�ാരായ ആളകെള ൂ െര ക്ാൽ ഓടിെ�ന് അവെര െതാ
�കയം തിരിെ�്ി വീ്ിുളളവെര െതാ്ു്മാുകയം െചതിുന 
ബാലനിൽ, പിറവിെയ��ാൻ േപാുന ഒു സുദായ പരി്ർ്ാ
വിെ�,അുതവ�്ിയെട സവിേശഷതകൾ ആശാൻ ു ൻൂ്ി കു
െവുകയായിുു എുേവണം കുതാൻ. ഈ ു ൻധാരണകെള ു ൻ
നിർ്ിെ�ാ്ാണ് പികാലജീവചരിര�ളധികും ഈ വുതക
െള വിശദീകരി�ാൻ ്മിുനെതു കാണാം. 

ുുവിെ� ബാല�കാലെ് സവിേശഷതകേളാ�ൂടി ജീവച
രിര�ളിൽ അവതരിപി�െപ�നതിുളള ഒു മാർഗദർശിയായി 
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ആശാെ� ജീവചരിരസംരഹം മാറിയിു്്. അതിമാുഷ സവിേശ
ഷതകേളാ�ൂടിയ ഒു ദിവ�ാമാവായി ുുവിെന ചരിര്ിൽ ഉറ
പിെ��ുനതിന് ആധാരശിലയായി ആശാെ� ഈ ൃ തി വർ്ി�ി
ു്്. മ്നാട് ദാേമാദരൻ, ൂർേ�ാ്് ുമാരൻ, ടി. ഭാ�രൻ, േകാു
േ�ായി�ൽ േവലായധൻ ുട�ി നിരവധിേപർ ത്ാറാ�ിയിുളള 
ുു ജീവചരിര�ളിൽ മി�ും ആശാെ� ജീവചരിരസംരഹ്ി
െ� പകർുകേളാ, ആവർ്ന�േളാ ആയിുു.

അുെകാ്ാണ് ‘െചുപ്ിൽ മു ു ്ികൾ�ിലാ് ചില സവി
േശഷതകൾ നാു എു വിളി�െപ് നാരായണനിൽ ക്ിുു. 
ഏകാതതാ�ിയതവം, ചിതാശീലം, വാചംയമിതവം, ഭ്ി, ു ്ിസാ
മർ്�ം ുതലായ ുണ�ൾ വളെര �കടമായിുു’എന മ്ിുളള
ും, ‘ജാതിവ�ത�ാസും അതിെ� േപരിുളള ആചാര�ളം നിരർ്
കമാെണും അ�ാലു തെന നാു തെ� �വർ്ന�ളിൂെട 
െതളിയിു’എനുമായ നിരീ്ണ�ൾ പിനീ�്ാുനത് (ഭാ�
രൻ ടി, 2009:12). 

ബാല�ംകഴിയനതിു ുുതെന ുുവിൽ ഒു വലിയ സാതവിക
െനയം ഭ്െനയം ആശാൻ ുടിയിുുു്്. സവാമിയെട ഭ്ി
െയയം സവഭാവസവിേശഷതകെളയംപ�ി �ചരിപിുന കഥകെള
ുറി�് രഥകാരൻ ൂചിപിുു്്. അതിശേയാ്ിേചർന വർ
ണനകളിൽനിും �്ാവനകളിൽനിും ു ്െമന് അവകാശെപ
�േ്ാും ‘ഉറ�്ിൽേപാും ഈശവരനാമ�ളം മര�ളം സവാമി
യെട ുഖുനിും സവേത �റെപ�നതായി പലും േക്ിു്് ’ 
(1984:6). എന മ്ിുളള പരാമർശ�ൾ ുറവല. ഇ്രം വർണനക
ളിൂെടയം പരാമർശ�ളിൂെടയം ു ുവിെ� അുതവ�്ിതവെ്, 
അതിമാുഷതവെ് ് ാപിെ��ുനതിന് ആശാൻ ു ട�ംുറി�
തായി കാണാം. ുുവിെ� സവഭാവ�ൃതം, വ�്ിതവസവിേശഷത
കൾ എനിവയെട ഒു ച്ൂട് (frame) വാർെ്�ുനതിൽ ആശാ
െ� ജീവചരിര സംരഹ്ിന് വലിയ ്ാനുളളതായി കാണാം. 

ുുവിെ� ജനനെ്ുറിും വിവാഹെ്ുറിും ആശാൻ നട
ുന പരാമർശ�ൾ വളെര സാധാരണമായ ഒു പരാമർശമാെണ
േിും ് േ്യമാണ്. ുുവിെ� വിവാഹെ്ുറി�് ഒു ൂചിപി
ു േപാുകമാരേമ ആശാൻ െചുുളൂ. എനാൽ ആ പരാമർശ�
ളെട േശഷുളള ആശേകെള ൂരീകരി�ാൻ ആശാൻ ുതിുനില.
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‘മുളളവുെട നിർബധ്ാൽ ഭ്ണംകഴിു’ എു പറയന
ര ലാഘവേ്ാെടയാണ് ആശാൻ ‘മാതാപിതാ�ളെടയം മും നിർ
ബധ്ാൽ സവാമി വിവാഹം കഴിേ�്ിവു’ എു പറയനത്. 
പികാല ജീവചരിര�ൾ (െക. ദാേമാദരൻ, ൂർേ�ാ്് ുമാരൻ ു
ട�ിയവർ) അേത നി്ംഗതേയാെടേയാ അതിെന െപാലിപിെ��
ുെകാേ്ാ ഇത് ആവർ്ിുകയംെചു. 

മലയാള സാഹിത�രംഗ്് ആശാന് തേ�തായ ഇടം ് ാപിെ�
�ുനതിൽ ുുവിെ� ്ാനം എരേ്ാളമായിുുെവന് Life 

and Teaching of Narayana Guru എന രഥ്ിൽ നടരാജുു വ�
്മാുു്് (1990: 46,  47). ഇ്ര്ിൽ ആശാെ� കാവ�വ�്ി
തവെ് ദിശതിരിുവി�കയം തനിൽ ഏ�ുമധികം സവാധീനം െച
ുുകയം െചത ുുവിന്, ആശാെ� ഉളളിു്ായിുന ്ാനം 
മഹ്രമായിുു. ആ മഹ്രമായ ്ാനെ്യാണ് ആശാൻ 
ഈ ജീവചരിര്ിൂെട െവളിെപ�ുനത് എു കാേണ്ിവും. 

ുുവിെന അുതസി്ിയളള ഒു വ�്ിയായി, ദിവ��ുഷനാ
യി അവേരാധി�ാുളള ് മം ആശാെ� ജീവചരിരസംരഹ്ിൽ 
കാണാം. മഹാേരാഗ്ാും, രമര്സ്, അപ്ാരം ു ട�ിയ ഉപ
രവ�ളാും കടത അുഭവി�ിുനവർ�് സവാമിയെട ദർശനമാ
രയാൽ തെന ൂർണുഖം കി്ിയതായി ആശാൻ അർ്ശേകിട
യിലാെത പറയു്്. 

‘...അനവധി ു ്ി�ാ്മാുെട ഉപരവ�െളയം സവാമി വില�ി 
മാ�ിയിു്്. നാനാ ജാതി�ാരായ ഹിു�ളെട ഇടയിൽ പല മാന�
തറവാ�കളിുുളള വധ�കൾ സവാമിയെട റകെകാു വല പഴേമാ 
മേ�ാ വാ�ി ഭ്ിുകേയാ സവാമിയെട ഒു അുരഹവാ�് ലഭി
ുകേയാ െചതതിുേശഷം താമസിയാെത ഗർഭംധരി�് �സവി�ിു
്് ’എന �്ാവനയിും മും കാണാൻ കഴിയനത് ഈ അതീരി
യശ്ിെയ അവേരാധിെ���ലലാെത മെ�ാുമല (1984:6).

ുുവിൽ അതിമാുഷതവം ക്ിുന ജീവചരിരെ്യം ജീവ
ചരിരകാരമാെരയം ുറി�് എൻ.വി.പി. ഉണി്ിരി നടുന നി
രീ്ണം ഇവിെട ്േ്യമാണ്. 

‘...എ�ുപറയ്� ശാതീയതേയാ വുനിഠതേയാ �ലർ
ുനവ വളെര ുറേ� അവയിൽ കാൂ. ആരാധനാ�ധാനമാണ് 
മി�ും—വിേശഷി�് ആദ�കാല ൃതികൾ. ്ീനാരായണ ുുവി
െന അതിമാുഷേനാ അവതാര�ുഷേനാ അുതസി്േനാ ആയി 
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കാണാനാണ് ു ുവിെ� ആരാധകർ മാരമായ പല രഥകർ്ാ�
ളം ുതിർനത്. ുുവിെന ‘രമ്ീ’ എും ‘സവാമി ൃപാദ�ൾ’ 
എും മും വിേശഷിപി�ാതിുനാൽ അേേഹ്ിന് അവമതിയാ
യിേപാുെമന് പലും വിചാരി�മാതിരി േതാും. ുമാരനാശാെന
യം ൂർേ�ാ്് ുമാരെനയംേപാുളള �ുഖർേപാും ഇതിന് അപ
വാദമായിുനില’ (2000:8). 

വുനിഠതെയയം ആധികാരികതെയയം ുൻനിർ്ി അവതരി
പി�െപ് ‘ജീവചരിരസംരഹ’ും അ്രാർ്്ിൽ അതീരിയ 
വർണനകളിൽനിും അതിശേയാ്ികളിൽനിും ു്മെലന് 
കാണാം. ്ീനാരായണുുവിെ� സവിേശഷവ�്ിതവെ് അര
�ിുറപിുകയായിുു ആശാൻ െചതത്. സവാമിയെട അുത�
ൃ്ികളം സാതവികനിഠയം ക്് വിശവാസ്ാൽ അേേഹ്ി
െ� േപരിൽ, ഈശവരെ� േപരിെലന േപാെല, േനർ�കൾ േനുക
യം േരാഗശാതി ുതലായ െല�ൾ അതിൽനിന് അവർു ലഭിു
കയം െചതതായളള �്ാവനകൾ (1984:7) അ്രാർ്്ിൽ ു ു
വിെന അതിമാുഷനാുക മാരമല റദവമായി �തിഠി�ിുുക 
ൂടി െചതതായി കാണാം.

‘ുുവിെ� മൗനാുവാദ്ിെ� പിൻബലം’ എന ആധികാരികത 
അവകാശെപ�ന രഥ്ിെ� ആധികാരികതയം വുനിഠതയം 
പലയിട�ളിും േചാദ�ംെച്െപടാുനതായി അുഭവെപ�ം. ുു
വിെ� അമാുഷിക പരിേവഷെ് െപാലിപിെ���ാൻ േ�രിപി
ുന വിവരണ�ൾ ‘പറുേക്വ’ എനരീതിയിൽ ആശാൻ അവ
തരിപിുു്്. മദ�പമാുെട മദ�പാനം നിർ്ൽ, വധ�കളെട 
ഗർഭധാരണം, േരാഗികളെട േരാഗമിലാതാ�ൽ ുട�ിയവയെട വി
വരണം ഇവിെട ്രണീയമാണ് (1984: 6,  7).

ുുുമായി നിത�സ്ർ�ു്ായിും എുെകാ്് ആശാന് 
ഇ്രം കിംവദതികൾ�് െചവിെകാ�േ�്ിവു എനും എു
െകാ്് ഇ്രം സംഭവ�ളെട വിശവാസ�ത ുുുഖുനിും ഉറ
പിെ���ാൻ ആശാൻ ്മി�ില എനും ചിതനീയമാണ്. സി്
മാർേ�ാ റദവൂതമാർേ�ാ സാധ�മാുന അുത�ൃ്ികൾ ു
ുവിൽ ആേരാപിുകവഴി ുുവിെന ഒരുതാവതാരമായി മാ�ാു
ളള ്മം ആശാൻ നട്ിയതായി പറേയ്ിവും. 

അറദവതചിതകനായി വിേശഷിപി�െപ് ു ുവിെ� ശാതപാ
ഡിത�ും റധഷണികശ്ിയം ആശാൻ എ�ുപറയു്്. ഇത് 
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ുുവിെ� ചരിര്ിെല ് ാനം മാരമല ഉറപിെ���ാൻ ് മിു
നത്; ുുവിെ� രികാല്ാനെ്ൂടിയാണ്. 

േകരളീയസൂഹ്ിൽ നിലനിനിുന നിരവധി സാൂഹ�ാനാചാ
ര�ൾെ�തിെര, �ത�് േപാരാ്ംനട്ിയ ുുവിെ� സവിേശ
ഷസവഭാവെ് ു റുകാണി�ാൻ ് മിുനതാണ് താലിെക്ടിയ
തിരം േപാുളള അനാചാര�ൾെ�തിെര പരസ�മായി രംഗുവു
ന ുുവിെനുറിുളള ആശാെ� വിവരണം. ചരിരപരം എു േര
ഖെപ�്െപ�േ്ാും ഇ്രം വിവരണ�ളിൽ അവിശവസനീയത 
കടുവരികയം ചരിരും യാഥാർ്�ും തിരി�റിയാനാവാ് �
തിസധിയിൽ ു ുചരിരം അവ�്ത നിറെതാുകയം െചുു. 

ുുവിെന അതിമാുഷനാ�ാുളള ആശാെ� ്മ്ിെ� ു
ടർ�യാണ് മതാതീത �വാചകനായി ുുവിെന അടയാളെപ�ു
ന റതൂ്ം �ുേഷാ്മെ� ‘മതാതീത �വാചക’നിും മും 
കാണാൻ കഴിയക. സത�ധർ്ാദികൾ�് ചുതി േനരി�േ്ാൾ അവ
താരെമ�ുന �ൃതിയെട ശ്ിുർഗ�ളിെലാനായി ുുവിെന 
നിരീ്ിുനതിെ� ചവിുപടിയായി ആശാെ� ജീവചരിരസംര
ഹം മാറിയിു്്. ‘അടിമതവ്ിൽ കിടന കീഴ്ജാതി�ാുെട േമാച
ന്ിെന്ിയ റദവൂത’നായാണ്  (2003 :37) റതൂ്ം �ുേഷാ
്മൻ ുുവിെന അവതരിപിുനത്. 

അധഃ്ിതുെടയിടയിൽ ു ു നട്ിയ സാൂഹ�പരി്രണ �
വർ്ന�െള വിലുറു കാണിുനതിേലക് ഇ്രം പദവിചാർ
്ിെകാ��ുകൾ എ്ിേ�ുു്്. അതായത്, അതിമാുഷനായ 
ഒരാൾ�് നിരയാസം നിറേവ�ാുന ഒു കർ്മായി േകരള്ിെല 
സാൂഹ�പരി്രണം മാുു. അേതസമയംതെന ഈ കർ്ം നിറ
േവ�ാൻ നിേയാഗി�െപ് റദവൂതെ� കർ്വ�മായം അത് ലൂ
കരി�െപ�ു. 

േകരളീയചരിര്ിൽ സുനതമായ ്ാനം ുുവിന് ഉറപിു 
നുനതിൽ ുമാരനാശാെ� ജീവചരിരസംരഹം വലിയ പുവഹി
�തായി കാണാം. �ത�്്ിും പേരാ്്ിും ു ുവിെ� അപ
ദാന�ൾ പാ�ന ഒനായി ഇു മാുു്്. േകരളീയസൂഹ്ിൽ 
നടന ുണകരമായ അേനകം പരിവർ്ന�ൾ�് കാരണ�ാര
നാകാൻ നിേയാഗി�െപ് ദിവ�ാമാവായം അതിമാുഷനായം ു
ുവിെന നിർ്ിെ��ുകയാണ് ആശാൻ ഈ ജീവചരിര്ിൂെട 
െചതിുളളത്. 
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ുുവിെ� മഹതവെ് നിർ്ിെ���ാൻ ്മിുു എനു
െകാുതെനയാണ് സമകാലിക നിൂപകർ ആശാെ� ജീവചരിര
സംരഹെ് ‘അപദാനൂരിതചരിരം’ എന് വിേശഷിപിുനും1. 
അേനകം വ�്ിതവസവിേശഷതകളളള വ�്ിയായം റദവികപരി
േവഷേ്ാെടയം ുുവിെന നിർ്ിെ���ാുളള ആശാെ� ഈ 
്മം ‘േകരളീയ നേവാ്ാനനായകൻ’ എന വിേശഷണ്ിേല
�് ുുവിെന എ്ിുനതിെ� ുേനാടിയായിുുെവന് നിരീ
്ി�ാുനതാണ്. 

നാരായണുര - സമാഹാരരഥം: നേവാ്ാനനായക നിർമിതിയ്ട 
ചവിുക്് 

പി.െക. ബാലൃണൻ എഡി�് െചത ‘നാരായണുു’ ഒു സമാ
ഹാര രഥമാണ്. ്ീനാരായണുുവിെനുറി�് മലയാള്ിു
്ായ പഠന�ളിൽ തികും വ�ത�്ും ഏെറ �സി്ുമാണ് ഈ 
പഠനം. 1954-ൽ �സി്ീൃതമായ ഈ രഥ്ിൽ എ�ാലും �
സ്മായ നിരവധി വിഷയ�ൾ ചർ�െച്െപ�ു. ുുവിെനു
റിുളള പഠന�േളാെടാപം ുുവിെ� സംഭാഷണശകല�ളം ചില 
േ്ാരൃതികളം ഉൾെപ�്ിയിരിുു. ുുവിെ� ദർശന�േള
യം വീ്ണ�േളയം വ�്മാ�ാൻ പര�ാതമായ ചരിരപ്ാ്ല
്ിൂെട ു ുവിേലും ു ുദർശന�ളെട �സ്ിയിേലും എ്ി
േ�ുന ഒു മാർഗമാണ് പി.െക. ബാലൃണൻ സവീകരി�ിുളളത്.

‘ധാരാളം ജീവചരിര�ൾ ു ുവിെനുറി�് ഉ്ായിു്്. അതി
െലലാം �ധാനമായം സമകാലിക ശിഷ�മാരിൽ ഒു കണാടിയിെല
നവണം �തിെലി� ുുവിെനയാണ് വരുെവ�ിുളളത്. സേഹാ
ദരെനയം, സി.വി.ുുരാമെനയം, ടി.െക. മാധവെനയം, ഇ. മാധ
വെനയം, ു�ിുഴ ൃണപിളളെയയം മാ�ിനിർ്ിെ�ാ്് ുുവി
െന മന്ിലാുക അസാധ�മാണ്. തെ� കാല്ിെ� സാൂഹ�ച
രിരം ഉൾെ�ാളളാെത ുുവിെ� ്രണെയ പർശിുകൂടി സാ
ധ�മല’ (2013:11) എന അേശാകൻ ചുവിലിെ� അഭി�ായം ു ു ജീ
വചരിര�ളെട െപാുസവഭാവെ് െവളിവാുനേതാെടാപം േകര
ളീയസാൂഹ�ചരിര്ിൽനിന് ു ുവിെന മാ�ിനിർ്ിെ�ാുളള 
ചരിരരചനേയാ, ുുചരിര്ിൽനിന് േകരളീയസാൂഹ�ചരിരം 
ഒഴിവാ�ിെ�ാുളള ജീവചരിരനിർ്ിതിേയാ അസാധ�മാെണ
ന് ്ാപിുു്്. 
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ഇ്ര്ിൽ േകരളീയസാൂഹ�ചരിരപ്ാ്ല്ിൽ ു ുവി
െ� ്ാനം നിർണയി�ാൻ ്മിുന രഥമാണ് പി.െക. ബാല
ൃണെ� ‘നാരായണുു’. ‘തെ� ചരിരഘ്്ിൽനിന് ് ീനാരായ
ണെന അടർ്ിമാ�ാുളള ് മ�ൾെ�തിെര, അുപു വർഷ�ൾ
ു ു്് പി.െക. ബാലൃണൻ ന്ിയ താ�ീത് ’ (2013:11)ആയാണ് 
അേശാകൻ ചുവിൽ ‘നാരായണുു’ എന രഥെ് േനാ�ി�ാ
ുനത് സാൂഹ�പരിവർ്ന�്ിയയിൽ ുു വഹി� പേിെന 
�ത�്മായി വിവരിുനതിു പകരം ചരിര�ധാനമായ സംഭവ
�ൾ, സമകാലിക സാൂഹ�-സുദായ സംഘടനാ േനതാ�ൾ എനി
വുെട ് രണകൾ ു ട�ിയവയിൂെട ു ുചരിരും ു ുവിെ� ് ാ
നും േരഖെപ�ുകയാണ് പി.െക. ബാലൃണൻ.

പി.െക. ബാലൃണെ� ഈ രഥേ്ാെടയാണ് വിവിധ വീ്
ണേകാുകളിൽനിുെകാ്് ുുവിെന വിലയിുുവാുളള 
ആമാർ്മായ ്മ�ൾ�് േ�ാ്ാഹനം ലഭിുെമന സാഹ
ചര�ം റകവനത് (2000: 8) എന് എൻ.വി.പി. ഉണി്ിരി നിരീ
്ിുു്്. 

ുുവിെ� ജനനം കാലഘ്്ിെ� അനിവാര�തയായിുു 
എന് പറയാെതപറയു ഈ ൃതി. സാൂഹ�-രാടീയ സാഹചര�
�ൾ അധഃപതി� പതിെനും പെ്ാൻപും ൂ�ാുകളിെല ചരി
രപ്ാ്ല്ിലാണ് ുുവിെ� ജനനും അുവിുറം �തിഠ
യം നടുനത് എു ൂ ചിപിുെകാ്് ു ുവിെ� ജേമാേേശ�െ്
യം �ാധാന�െ്യം ഉയർ്ി�ാുവാൻ ് മിുന പി.െക. ബാല
ൃണൻ അുവിുറം �തിഠേയാെടയാണ് ുുവിെ� ചരിരം ആരം
ഭിുനെതന് നിരീ്ിുു.

പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല േകരളീയ സാൂഹ�പ്ാ്ല�ൾ 
വിവരി� േശഷം ‘...രാടീയും സാൂഹികും ആമീയുമായ കാര�
�ൾ 1856-ൽ ഈ പതന്ിൽ എ്ിനിുേ്ാഴാണ് നാരായണു
ു തിുവനത�രം താൂ�ിെല െച്ഴതിയിൽ ജനി�ത്. കാര�
�ൾ ഈ നിലയിൽനിും വ�ത�ാസെപടാെതനിുന കാല്ാണ് 
അേേഹം അുവിുറം �തിഠയമായി തെ� ചരിരം ആരംഭിുന
ത് (2010: 25) എന് അേേഹം േരഖെപ�ുു. ുുവിെ� ജനനും 
അുവിുറം �തിഠയം ഇതരജീവചരിര�ളിേലുേപാെല ധന�ു
ൂർ്േമാ, അുതസംഭവേമാ ആയല ഇവിെട േരഖെപ�ുനത്. 
സാൂഹ�ാധപതന�ളെട നിർണായകഘ്്ിൽ അനിവാര�മായ 
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ചരിരസംഭവം എന നിലകാണ് രഥകാരൻ ഇവെയ േനാ�ി കാ
ുനത്.

ചരിര�ാധാന�ുളള ഒു ചരിര�ുഷനായാണ് അേേഹം ു ുവി
െന അവതരിപിുനെതു കാണാം. അമാുഷിക പരിേവഷ്ിെ� 
ഭാരം ന്ി ുുവിെ� വ�്ിതവെ് േതേജാമയമാ�ി �തിഠി�ാ
േനാ ദിവ�ാുത�ൾ �വർ്ിുന അുതാവതാരമാ�ി ുുവി
െന ചരിര്ിൽനിന് േവർതിരിുനിർ്ാേനാ രഥകാരൻ ്മി
ുനില. സവാമികളിൽ അതർലീനമായ മുഷ�തവെ്യം സാതവി
കഭാവെ്യം അടയാളെപ�ുനതാണ് ു ുവിെനുറിുളള അേേ
ഹ്ിെ� നിരീ്ണം.

സവാമികൾ ഒു ചരിര�ുഷനാണ്. മുഷ�നാണ്. അേേഹം ജീ
വി� ചരിരപ്ാ്ല്ിൽ ആ മുഷ�െന ഘടിപിുേ്ാൾ ഈ 
േകരള്ിൽ ഇുവെര ജനി�തിൽ ഏ�ും നലവും വലിയവു
മായ മുഷ�നാണ് അേേഹം. യാെതാനിേനയം എതിർു പറയാ
െത, നമെയ ലാ�ാ�ി എലാ്ിുെമതിു �വർ്ി� ഒു മുഷ�
നാണ് അേേഹം (2010:19) എന് അടയാളെപ�ുന പി.െക. ബാല
ൃണൻ ഈ ചരിര�ുഷെ� േകരള്ിെല അദവിതീയ ്ാനം ഉറ
പിെ��ുകയം െചുു.

ുുവിെന അതിമാുഷനാ�ിയം നിത�രമചാരിയാ�ിയം സി
്പാര്ര�്ിുടമയാ�ിയം, അറദവതേവദാതിയാ�ിയം പ�ു
യർ്ിയ ജീവചരിര�െള േചാദ�ംെചുെകാ്് ു ുവിെല മാുഷി
കഭാവ�െള ്ാപിെ���ാൻ രഥകാരൻ ്മിുു. 

‘...തെ� അത�പാരമായ സവാധീനതകൾ, അൂയാർഹമായ പാ
ഡിത�ം, അതിുശാരമായ ു്ിശ്ി, അറധര�മറിയാ് സവ
തരചിതാസ്ി ഇതിെന ുുവും ഒു കലവറയം ൂടാെത ഏ�
ും �ാേയാഗികരീതിയിൽ േകരള്ിന് അർപി� മുഷ�നാണേേ
ഹം’എന് അേേഹം അടിവരയിുറപിുു്് (2010:19). ുുവിൽ 
ദർശനീയമായ ഈ മാനവികതെയ, മുഷ�തവെ്, േകരളീയജന
സാമാന�്ിെ� മുഷ�തവ്ിെ� �തിനിധാനമാ�ി ് ാപി�ാ
ുളള ്മ�ൾ രഥകർ്ാവ് നടുു്്. 

മുഷ�ു സമതവംറകവരികാുളള ഏ�ും �ഥമമായ ഉപാധി 
വിദ�ാഭ�ാസംേനടലാണ് എന ആുനികചിതയാണ് േകരളീയ 
നേവാ്ാന്ിെ� അടി്റ. ഈ ചിതയെട േ�ാദ്ഘാടകൻ 
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്ീനാരായണ ു ുവായിുു എുേവണം നിഗമനം െച്ാൻ. അു
െകാ്ാണ് ‘വിദ�ാഭ�ാസം െചത് അഭിൃ്ിെപ�ക’ എന സേദശം 
ുു �ചരിപി�ത്. വിദ�ാഭ�ാസും വ�വസായും സുദായാഭിൃ്ി
ും അുവഴി സൂഹ്ിെ� അഭിൃ്ിും കാരണമാുെമന് തിരി
�റിെ ുുവിെനയാണ് നി�ൾ ശരിും സാ്രരാുക എന 
അ്�ായ്ിൂെട രഥകാരൻ െവളിെപ�ുനത്. 

േ്ര�തിഠകെളയം നിർ്ാണെ്യം ു റി�് ു ു �ലർ്ി
യിുന മേനാഭാവ്ിെ� ആഴം തിരി�റിയാൻ കഴിയാെതേപായ 
സവസുദായെ്ുറിുളള േബാധമാണ് 1917-ൽ സവാമിെയെ�ാ്് 
േ്ര�െളുറി�് ഒു സേദശം �റെപ�വിപി�ത്. 

‘ഇനി േ്രനിർ്ാണെ് േ�ാ്ാഹിപി�ുത്. േ്ര
്ിൽ ജന�ൾുളള വിശവാസം ുറുവരികയാണ്....’2 എു ു
ടുന ഈ സേദശ്ിൽ �ധാനേദവാലയം വിദ�ാലയമായിരി�
ണം എന മഹ്ായ സേദശം ു ു നുു്്. സൂഹ്ിൽ �േരാ
ഗമനപരമായ പരിവർ്ന�ൾ ഉ്ാകണെമേിൽ ജനം അറിുേന
ടണം എും അതിൂെട തെ� സൂഹെ് െവളി�്ിേലു നയി
�ാെമും തിരി�റിെുുവിെന പി.െക. ബാലൃണൻ ഇവിെട വര
�ി�ു. ഇ്ര്ിൽ ഒു ചരിരദൗത�ം ഏെ��് ചരിര�ുഷ
നായാണ് ുു ഈ ൃതിയിൽ അവേരാധികെപ�നത്. േകരള ചരി
ര്ിെല അേനകം ചരിരുൂർ്�െള എ�ുകാ്ി, ഈ ുൂർ
്�ൾുപിനിുളള �േചാദനഘടകം ്ീനാരായണുുെവന 
ചരിര�ുഷനാെണന് ്ാപിുകയാണ് അേേഹം.

ുുവിെ� വിവാഹജീവിതെ്ുറിുളള ഒു ുറന ചർ�േപാ
ും ുുതവേ�ടാെണന ധാരണെവു �ലർ്ിയിുനവർ ുുവി
െന ഒു നിത�റവരാഗിേയാ രമചാരിേയാ ആ�ിമാ�ാൻ ് മിു
കയായിുുെവന് ജീവചരിര്ിെല പരാമർശ�ൾ െവളിെപ�ു
നതായി രഥകാരൻ സാ്�െപ�ുു്്. മുഷ�സവഭാവ്ിെ� 
സാൂഹ�നിലപാ�കൾ നിേഷധിുന ഇ്രം പരാമർശ�ളിൽ പറ
യനവർു കാണാൻ കഴിയാ് വലിെയാു ു ഴപം പതിയിരിുന
തായി രഥകാരൻ നിരീ്ിുു്്.

‘...വിശും രതിയം വർഗസധാരണ്ിനാധാരമായ �ൃതി ഭാ
വ�ളാണ്. അുതകരമായ എെതേിും ശാരീരികറവകല�മിെല
േിൽ ഇവ രും ഏു മുഷ�നിും യഥാകാലം ജീവ്ായി �വർ
്ിുെകാ്ിരിുകയം െചും. ആദർശേബാധം, ജീവിതനിഠകൾ 
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മെ�െതേിും ആഘാത�ൾ ുട�ിയവെകാ്് രതിഭാവം േ്ഠ
മായ ഭാവാതര�ളായി വ�ാവർ്ിുനത് �ൃതിയെട മൗലിക 
നിയമെ് അുസരിും സാുവത്കരിും െകാ്ാണ് (2010:139). 

ഇെതലാം വി്രിുെകാ്് ുു ദാ്ത�ബധം �ലർ്ിയിു
ുെവന് വിലയിു്ിയാൽ ുുവിെ� മഹ്രമായ ്ാന്ി
ും പ�ുയർ്െപ് സവഭാവുണ്ിും ്ംശു്ാുെമന് ചി
തിുനത് തീർും അബ്മാെണന് പി.െക. ബാലൃണൻ അഭി
�ായെപ�ു. ഈ ചിതയിെല അപകടകരമായ ു ൻവിധിെയ ഖഡി
ുെകാ്്, ‘...ജനി�ി്് മരിുനുവെര ഒരി�ൽേപാും രതിഭാവം 
ഉേീതമാവാ്യാളിെ� േപര് മെ�തായാും ഋഷി എനല’ (2010:140) 
എന് ുറുപറയാൻ ബാലൃണൻ ത്ാറാുു്്.

ുുവിെ� ഇതര ജീവചരിര�ളിെല അതിശേയാ്ിപരമായ വർ
ണനകൾ, �്ാവനകൾ എനിവെയ െപാളിെ�ുതിെ�ാ്് ് ീനാ
രായണുുവിെ� സാൂഹ�പരി്ർ്ാവ് എന േമൽവിലാസെ് 
ഉറപിെ��ുനേതാെടാപം േകരളീയ നേവാ്ാനചരിര്ിെ� ു
ഖ�േകരമായി വർ്ി�ത് ുുും ുുവിെ� സുദായ സംഘടനാ
�വർ്ന�ളമാെണന് ്ാപിെ��ുകയം െചുു്് ഈ ര
ഥകാരൻ. നേവാ്ാനം അനിവാര�മായ േകരള്ിെല ജാതിവ�
വ്ിതിയിൽ ഇടെപ�കയം ുണാമകമായ പരിവർ്ന�ൾ�് 
കാരണ�ാരനായി്ീുകയം െചത ചരിര�ുഷനായി, സാൂഹ�
പരി്ർ്ാവായി ു ുവിെന നിർ്ിെ��് രഥം ൂ ടിയായി ഈ 
സമാഹാരരഥം മാുു.

‘ചരിരം രുതരു്്. ഒെരാ� നായകേ�യം അേനകം നായക
മാുെടും’ (Davy G.N, 1998:17)3. ഇ്ര്ിൽ ചരിരം ഒെരാ� നാ
യകനിൽ േകരീകരി�െപ�ന ചരിരസദർഭ�ൾ നിരവധിയാെണ
ുകാണാം. േകരളീയ നേവാ്ാനചരിരം െപാുെവ േകരീകരി�
െപ�നത് ് ീനാരായണുുവിലാണ്. േകരളീയ നേവാ്ാനചരിര
്ിൽ ുു നേവാ്ാനനായകനായി ഇടം േനടിയിരിുു. േകരള
്ിെല നേവാ്ാന പരി്മ�ളെട സമാരംഭകൻ ്ീനാരായണ
ുുും അതിെ� ആശയാടി്റ ്ീനാരായണദർശനുമായി മാു
ു. അുവഴി ു ുവിെ� നേവാ്ാനനായകപദവി ചരിര്ിൽ ഉറ
പിെ���െപ�കയം െചുു. ഈ സവിേശഷപദവി ചാർ്ിെ�ാ
�ുനതിൽ ുു പഠന-ജീവചരിര�ൾ�് വലിയ പു്്.
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ഉപസംഹാരം 
േകരളീയനേവാ്ാന്ിെ� ചരിരം ഏകുഖമായ ഒനല. പല 

നിലകളിൽ അടയാളെപ�്െപ് ഒനാണത്. പെ്ാ്താം ൂ�ാ
്ിെ� േകരളീയനേവാ്ാനപ്ാ്ല്ിലാണ് ്ീനാരായണ
ുുവിെന മി� ജീവചരിര�ളം അടയാളെപ�്ാൻ ് മിുനത്. 
സാൂഹ�പരി്ർ്ാവായം നേവാ്ാനനായകനായം അറദവതചി
തകനായം അുതാവതാരമായം ുുവിെന അവതരിപിുന ജീവ
ചരിര�ളിെലലാംതെന പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല സാൂഹ�വ�
വ്ിതിയം സാൂഹ�പ്ാ്ലും �േമയമാുു്്. �ത�്മാ
േയാ പേരാ്മാേയാ ുുവിെന േകരളീയ നേവാ്ാന്ിെ� ‘നാ
യക’പദവിയിേല�് ഉയർ്ിെ�ാുവുനതിൽ ുു-ജീവചരിര
�ൾും പഠന�ൾും �ധാനപു്്.

നി്യമായം ്ീനാരായണെ� ദർശന�ൾും സുദായ-മാന
വിക പരി്രണ്മ�ൾും ചരിരപരമായ �ാധാന�ം അവകാ
ശെപടാു്്. േലാകജനതെയ ഇരയധികം സവാധീനി� ഒു സാൂ
ഹ�പരി്ർ്ാവ് േകരളീയർ�ിലതെന, എനാൽ ുു മാരമായി
ുു േകരളീയ നേവാ്ാന്ിു ു �ാൻപിടി� നായകൻ എനമ
്ിുളള ചരിരരചനയെട യ്ിെയ നീതികരി�ാനാവില. ു ുവിെ� 
വ�്ിതവസവിേശഷതകെള അമാുഷികമാ�ി, ു ുവിെല സാൂഹ�
�തിബ്തയളള വ�്ിതവെ് ു റുകാണിുനതര്ിുളള ജീ
വചരിരനിർ്ിതിെയ േ�ാ്ാഹിപിുവാും ആവതല. ചരിരം 
ഒു വ�്ിയിേലു േകരീകരി�െപ�ക എനത് അേനകം ചരിര
വുതകെള വി്രിുകൂടി െച്ലാണ്. 

ചരിരം ഒു വ�്ിയിൽ േകരീകരിുനതിു പിനിൽ നിരവ
ധി േ�രകഘടക�ൾ ഉ്്. ഇ്ര്ിൽ ുുവിെന ചരിര്ി
െ� ‘േകര’മാ�ി മാുനതിൽ ു ു പഠന-ജീവചരിര�ൾുളള പേ് 
െചുതല. സാൂഹികാനാചാര�ൾെ�തിെര ുു നട്ിയ �വർ
്ന�ൾ നേവാ്ാന്ിേലുളള ചവിുപടിയായി്ീുകയം 
ുു ഇതിെ� ്്ാേകരമാുകയം െചു. ുുവിെ� മാനവികസ
േദശം േകരളീയ ജനസാമാന�െ് നവീകരിുകയം അുവഴി േകര
ളീയ ജനതയെട ആകമാനുളള നവീകരണം സാധ�മാുകയം െചു. 
നേവാ്ാന്ിന് ബീജാവാപം െചത മഹാ�ുഷനായി ുു വില
യിു്െപ�കയം നേവാ്ാന്ിെ� ചരിരം ഒെരാ� നായകനി
േലു േകരീകരി�െപ�കയം െചു.
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ുറിുകൾ
1. ്ീനാരായണ�്ാനം േകരള്ിെ� യവതവമാണ് എന രു െജ. യെട 

േലഖന്ിൽ ചരിരരചനാരീതിെയുറി�് വിശദീകരിുേ്ാൾ ുു 
‘ഉപരഹപദവി’ മാരുളള ഒു സാൂഹികപരി്ർ്ാവായിുുെവന 
പരാമർശു്്. വിശദവിവര�ൾ�്, മാധ�മം ആചപതിപ് 2003 നവംബർ 
21. �റം : 10, 11.

2. പി.െക. ബാലൃണൻ ൃതിയിെല കഥയിലാ് ുർവ�യ�ൾ എന 
ഭാഗ്് ഈ എുുകളെട ൂർണൂപം െകാ�്ിു്് �റം: 76.

3. History is of two types, writes Rajashekhara, “of a single hero, and of many 
heroes.” (DAVY G.N.,  1998: 17).
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ുരേർശനെി്ല തീ
ഉദയൻ.എസ്

ഗേവഷകൻ, എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്, നിലേമൽ, െകാലം

യാെതാുവിധ േഭദചിതകളം ഇലാ് ഏകേലാകം സവനം ക്്, 
അതിെ� സാ്ാത്കാര്ിനായി �വർ്ി� ദാർശനികനായ സാ
ൂഹിക �വർ്കനായിുു ്ീനാരായണുു. ഒു േയാനിയിൽ 
നിും ജനി� ഒരാകാരുള മുഷ�െരലാം ‘മുഷ�തവം’ എന ഒ� ജാ
തിയിൽ െപ്താെണന് അേേഹം സവയം വിശവസിുകയം മുളവ
െര വിശവസിപി�ാൻ ്മിുകയം െചു. അേപാും അടി്ാനപ
രമായി ഒു �ുഷേകരീൃത സൂഹ്ിെ�തെന ഭാഗമായിുന 
നാരായണുു ലിംഗപരമായ അസമതവ�െള എ�െനയായിുു 
അഭിുഖീകരി�ിുനത് എനത് �സ്മായ ചിതാവിഷയമാണ്. 
ുുവിെ� ജീവിതും കർ്�ളം ൃ തികളം ഉപാദാനമാ�ിെ�ാ്് 
ുുദർശന്ിൽ �തിെലിുന തീ ആരായിുു/ എതായിുു 
എന് വിശകലനം െച്ാനാണിവിെട ്മിുനത്. 

സൂഹം 

ഒു സാൂഹിക പരി്ർ്ാവ് എന നിലയിൽ ുു നടപിലാ
�ിയ ആചാര പരി്രണ�ളായിുു സുദായ്ിൽ താലിെകുക
ല�ാണം എന േപരിൽ നടനിുന അനാചാരം നിർ്ലാ�ിയും, 
തിരുകല�ാണം, �ളിുടി ആദിയായ ആചാര ു ർവ�യ�ൾ ഒഴിവാ
�ിയും. വിവാഹ്ിെ�േപരിൽ നട്ിയിുന ആർഭാട�േളയം 
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തീധനം ഏർപാടിേനയം അേേഹം എതിർ്ിുു. ‘സുദായ്ിൽ 
�ുഷമാർു മാരമല തീകൾും വിദ�ാഭ�ാസു്ായിരി�ണം 
അവെര ഇ�കാരുള കാര��ളിൽ പിേനാ്് തളിവിടുത് ’ (്ീ
നാരായണുുവിെ� കുകളം സേദശ�ളം, �. 93) എന ുു
വിെ� അഭി�ായം �േരാഗമനാമകം തെന. ആചാര�ൾ, വിദ�ാ
ഭ�ാസം, െതാഴിൽ ുതലായ വിഷയ�ളിൽ  ുു സവീകരി� ഇ്
രം നിലപാ�കൾ ഒു സാൂഹികജീവി എന നിലയിൽ തീ സൂഹ
െ് സംബധി�ിടേ്ാളം അനെ് സാഹചര�്ിൽ അേ�യ
�ം ആശവാസകരും പികാല്് റകവരി�ാനായ േന്�ളെട അടി
്റയം ആയിുു.

ുുംബം 
ു�ംബ്ിുളിെല തീയെട പദവിെയുറിും �സ്ിെയു

റിും ു ുവിന് വ�്മായ കാചപാ�്ായിുു. ഒു മിക� സാൂഹി
കവ�വ് െക്ിപ�ുനതിൽ ു �ംബ്ിുളിൽ ഉ്ാേക് തീ
�ുഷ ബധം, സവാതര�ം, വിശവാസം, ആേരാഗ�ം, ഐക�ം, സദാ
ചാരം എനിവെയ സംബധിെ�ലാുള അേേഹ്ിെ� നിലപാ�
കൾ സമതവാധിഠിതമാണ്. ബുഭാര�ാതവേ്യം, ബുഭർൃതവേ്
യം ഒുേപാെല വിമർശിു െകാുള ുുവിെ� സദാചാരനയും 
‘മുമ�്ായം അുസരിുനവുെടയിടയിൽ സവതം സ്ാദ�
്ിൽ നിന് ഒു അംശ്ിെനേിും ഭാര�യം മ�ളം അവകാശിക
ളായിരി�ാൻ നിയമം േവണം. അെലേിൽ വിവാഹം നിരർ്കമാ
യി്ീും’ (്ീനാരായണുുവിെ� കുകളം സേദശ�ളം, �.12) 
എന് വാദിുന അേേഹ്ിെ� സാ്്ിക നയും ു�ംബ ഭര
തക് ഉതുനതായിുു. ുുവിെ� മദ�നയും ഏ�ും ൂ�തൽ �
േയാജനെപ്ത് തീകൾ�ായിുനിരി�ണം. അേതസമയം ‘്ീനാ
രായണ ധർ്’്ിൽ വിശദീകരിുന തീധർ്�ൾ ചാരിര�ം, ഭർ
്ാവിെന റദവുല�ം ുൂഷി�ൽ, ശിുപരിചരണം, ൃഹപരി
പാലനം, ആർ്വാു്ി ുട�ിയവക് �ാുഖ�ം നുേ്ാൾ തീ
തവെ്ുറി�് സൂഹം നിർ്ി� വാർുമാൃകകൾ�ുറം ുുും 
ചിതി�ിുനിെലന് പറേയ്ി വും.  

‘ഇതിനിടയിൽ മാതാപിതാ�മാുേടയം മും നിർബധ്ാൽ 
സവാമി�് വിവാഹംകഴിേ�്ിവു. എനാൽ വിഷയുഖ�ൾ�് 
സവാമിെയ വ�ാേമാഹിപിുവാൻ കഴിെില’ (ുു ുമാരനാശാെ� 
ൃടിയിൽ  �. 27) എന് ുമാരനാശാൻ ുൻൂർ ജാമ�െമ�ുന, 
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ുറുകാലം അേേഹം ദാ്ത�ജീവിതംനയി�ിുു എന് ചിലർ 
എതിർവാദം ഉനയിുന ുുവിെ� സവതം ു�ംബജീവിതം എന 
വിവാദ വിഷയം എെതേിും വ�്മായി പറയാൻ ആവശ�മായ 
െതളിുകൾ ലഭ�മല എന കാരണ്ാൽ ഇവിെട ചർ�ാ വിഷയ
മാുനില.

സംഘടന 
സാൂഹിക-രാടീയ �േരാഗതിും നിലനി്ിും സംഘടിതരാ

യി �വർ്ിേ�്തിെ� ആവശ�കത ുു ഉയർ്ി �ാ്ിയിു
ു. ‘സംഘടി�് ശ്രാുക’ എന സവതം സി്ാതം ്ീനാരായ
ണധർ്പരിപാലന േയാഗം (എസ്.എൻ.ഡി.പി.േയാഗം), ് ീനാരാ
യണ ധർ്സംഘം (എസ്.എൻ.രറ്), മഠ�ൾ, ആ്മ�ൾ എനി
വയിൂെട ുു �േയാഗ്ിൽ വു്ി. പേ്, ഈ സംഘ�ളെട
െയാുംതെന േനൃനിരയിേലാ നിർവാഹകസംഘ്ിേലാ മു താ
േ�ാൽ്ാന�ളിേലാ തീസാനി്�ം അേനവഷി�ാൽ നിരാശയാ
യിരിും െലം. ൃഹ്ശിഷ�മാും അന�ജാതി�ാും ഉൾെപ
െട വി�ലമായ ഒു ശിഷ�സ്ു്ായിുന ുുവിെ� ശിഷ�ഗ
ണ�ളെട ൂ്്ിൽ ഒു ‘ശിഷ�’െയ നു�് കാണാൻ �യാസമാ
ും. ആുവ അറദവതാ്മ്ിെ� ഭാഗമായി ഒു ധർ്േസാദരീമ
ഠം അേേഹം വിഭാവനം െചുുെ്േിും അും നടപിലായി കാ
ുനില.

ആുവ അറദവതാ്മ്ിെ� �വർ്നുമായി ബധെപ്് 
1918-ൽ ്ീലേയിൽ വ�് ുു �റെപ�വി� ഒു വി്ാപന്ി
െല പരാമർശം ഇ�കാരമാണ്:  “ഇനിയം ഇവേയാട് സംബധി�് 
ഒു ആുപരിയം സരും റകെ്ാഴിൽശാലകളം െപൺു്ികൾ
�് �േത�കം താമസി�് പഠിുനതിനായി കന�ാതീമഠംേപാെല 
ഒു ധർ്പരിപാലനമഠും അേതാ�േചർന് അനാഥശാലയം ്ാ
പിേ�്ത് അത�ാവശ�െമു കാുു. ധർ്പരിപാലന മഠ്ി
െ� �േത�ക ആവശ�കത െപൺു്ികൾ�് നി്ർഷമായി ഉ്ാ
യിരിേ�് സവഭാവുണം, ആചാരം, ഭാഷാ്ാനം, ശിുസംര്
ണം, ൃഹഭരണം, േരാഗുൂഷ, ുനൽപണി ആദിയായി തീകൾ
ുതുന റകെ്ാഴിുകൾ ുതലായവ അഭ�സിപി�് അവെര ൃ
ഹലമിയേടയം രമചാരികളേടയം മാൃകയാ�ി്ീർുകയാ
ുു”. (്ീനാരായണ ുുവിെ� കുകളം സേദശ�ളം,�.59). 
ഇവിെട തീകേളയം തെ� ആ്മ്ിെ� ഭാഗമാ�ാൻ ്മിുു 
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എനത്  ുണകരം തെന എേിും തീകെള സവഭാവുണും ആചാ
രും ഭാഷയം ശിുസംര്ണും ൃഹഭരണും േരാഗുൂഷയം 
റകെ്ാഴിുകളം പഠിപി�ാൻ കന�ാതീമഠം േപാുള ഒു ധർ
്പരിപാലനമഠം വിഭാവനം െചുേ്ാൾ ുു ഉേേശിുന തീ, �
ുഷേകരീൃത സൂഹ്ിെ� പര്രാഗത  സേ്്ിൽനിന് ഒും 
വ�ത�്യല.

ഭാഷ, സാഹിത്ം 

മു പലതിുെമാപം എുുകാരൻ എന നിലയിും ്ീനാരാ
യണ ു ുവിെ� അ്ിതവം നുു നിേഷധി�ാനാവാ്താണ്. പദ�
ും ഗദ�ും വിവർ്നുമായി അ്േതാളം ൃതികൾ അേേഹ്ി
േ�തായ്്. അവയിെല ഭാഷ വിശകലനം െചതാൽ കവിതകളം (േദ
വീ്വ�െളാഴിെക) സേദശ�ളം കുകളം ഉൾെപെട ഘടനാത
ല്ിൽ എലാേ്ാും അഭിസംേബാധന െചുനത് �ുഷെന മാര
മാണ്. അതിൽ തീവിു്മായി ഒും ഉ്ാവിെലേിും ആ പ്
ുനിു േനാുേ്ാൾ അു ൂർണമായം നിസംഗമാണ്. ‘േദവീ്
വം’, ‘മണതല േദവീ്വം’, ‘കാളീനാടകം’, ‘ജനനീനവര്മജരി’, 
‘ഭരകാള�ടകം’ എനി�െന 5 േദവീുതികൾ ു ുവിേ�തായിു്്. 
ഇതിൽ ഭരകാള�ടക്ിെലയം, കാളീനാടക്ിെലയം േദവീവർണ
നകൾ പഴയ മണി�വാള്ിെ� ുവ�പിടിുതെന. 

ുുവിെ� തീപ്ം ഏ�ും ൂ �തൽ നിദാപരമാുന രു ൃ തി
കളാണ് ‘ശിവശതകും’ ‘റവരാഗ�ദശക’ും. റവരാഗ�ദശക്ിെല 
പു േ്ാക്ിും ു ുവിെ� ു ഖ�ശു തീയാണ്. തെ� ആമീയ 
വികാസ്ിു ുനിൽ തട്ം നിുന തീ എന �േലാഭന്ിൽ 
നിു തെന ര്ി�ാനാണ് ആ ൃതിയിുടനീളം അേേഹം റദവ
േ്ാട് ആവശ�െപ�നത്.

 ‘അലു തലയം ുലയേമതിയകതാരിൽ
 കല�ിെയുമാഴിയമഴിെരിയ കും
 വിള�ി വിളയാടി നടെകാു മിവേരാടി-
 ്ല�െളാുും ുടിലിലാു വലയു’’ 
  (റവരാഗ�ദശകം, േ്ാകം-4)

എനാണ് അേേഹം വിലപിുനത്. ആശയപരമായി േനാുേ്ാൾ 
ുുവിെ� ൃതികളിൽ തീ എനത് നശവരമായ മായാേലാക്ിെ� 
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�തീകമാണ്. അ�െനയള തീ പരമമായ ് ാനം, അനശവരത ു
ട�ിയ തെ� ല്��ൾു തട്ുമാണ്. “മുഷ�െന വിഷയ�
േളാട് ച�ലയിലാെത ബധിുന ഉപാധികെളന നിലയിൽ ഭ്
മാർ കാമിനീഗർഹണം നട്ാു്്. തമിഴിും സംൃത്ിും ഇു 
തെനയാണ് ്ിതി. ആ നിലക് സവതം അുഭവം ഇതിലു�േവ
ശി�ിു്് എു പറയാൻ �യാസമാണ് ” (്ീനാരായണ ു ുവിെ� 
സൂർണ ൃ തികൾ, വ�ാഖ�ാനം -േഡാ.ടി.ഭാ�രൻ, �.252) എു പറ
െ് േഡാ.ടി.ഭാ�രൻ ഇതിെന ന�ായീകരി�ാൻ ്മി�ിുെ്േി
ും ഈ വിു് സമീപനം, ‘തവം ഹി രമ’ (നീ രമം തെനയാ
ണ്) എും ‘മുഷ�ാണാം മുഷ�തവം’ (മുഷ�ന് മുഷ�തവം എന 
ഒ� ജാതിേയ ഉു)എും പിനീട് ുു പറയേ്ാൾ ഈ ‘രമ’ 
സേ്്ിും ‘മുഷ�തവ’വാദ്ിും അക്ാേണാ �റ്ാേണാ 
തീ എന ആശയുഴപം അുവാചകരിൽ ൃ ടിും. അേത സമയം 
‘ജനനീനവര്മജരി’ എന ൃതി ്ാന്ിേ�യം ൃടുുഖത 
യേടയം അനശവരതയേടയം �തീകമായി ‘േദവി’െയ വാുുു്്.

സംന്ാസം 
റവഷയികതയെട �തീകമായി തീെയ കാുനത് ആമീയാ

ചാര�മാുെട െപാുരീതിയാണ്.  അേപാൾ അറദവതദർശന്ിും 
പരരമസി്ാത്ിും എവിെടയാണ് മുഷ� വർഗ്ിൽ പു
തിയായ തീയെട ്ാനം എന േചാദ�ം അവേശഷിും. ‘്ീനാരാ
യണുുധർ്’ ്ിൽ സന�ാസം വിശദീകരിുേ്ാൾ

 ‘ശാത�ാദി സാധനവതീ
 നിത�ാനിത� വിേവകിനീ
 വിര്ി ഭരിതാേയാഷിത്
 �ംവത് സംന�ാസമർഹതി’ 

ശാതി ു ട�ിയ സാധനകളം നിത�ാനിത� വിേവകും ഉളവളം വി
ര്ി ഭരിതയമായ തീ �ുഷെനേപാെല സംന�ാസം അർഹിുു.  
(്ീനാരായണ ു ുവിെ� സൂർണൃതികൾ, വ�ാഖ�ാനം: േഡാ.ടി.
ഭാ�രൻ, �. 656) എന് �തിപാദിുു്്. തീ സംബധമായ ു ു 
വീ്ണം അവസാനഘ്്ിൽ സമതവാധിഠിതമായി ുട�ിയിു
ു െവനതിന് െതളിവാണിത്.

ഈ വിശകലന�ളിൽനിന് എ്ിേ�രാുന നിഗമന�ൾ 
ുവെട േചർുു :
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 » േഭദചിതകളിലാ്, ുല�നീതി നിലനിൽുന ഒു സൂഹം 
വിഭാവന െചുേ്ാും അതിനായി �വർ്ിുേ്ാും ലിംഗ
സമതവം/ ലിംഗനീതി എെനാു  വിഷയം ് ീനാരായണുുവി
െ� ു്ിു്ായിുനില.

 » ുുവിെ� ദർശന�ളം കർ്�ളം സാൂഹിക തല്ിൽ തീ
യെട പദവിെയ പരിൃതമാ�ി. അേതസമയം �ുഷ േകരീ
ൃത സൂഹം ൃടി� വാർപ് മാൃകകെള അത് ഒു വിധ്ി
ും അതിലംഘിുുമില.

 » ു�ംബ്ിുളിെല ആദർശ തീ മാരമായിുു അേേഹ്ി
െ� ചിതാവിഷയം. െപാു ഇട്ിെല തീ ുുദർശന്ിെ� 
ഭാഗമല.

 » ആദ�കാല ൃതികെളന നിലയിൽ ‘റവരാഗ�ദശക’്ിും 
(1884) ‘ശിവശതക’്ിും (1888) അമിത�ാധാന�ം നൽേക
്തിെലേിും ു ുവിെ� ൃ തികളിെല ദർശനം െപാുേവ തീ 
സൗഹാർേപരമല. 

 » െപാുവിൽ േനാുേ്ാൾ മ�് പല വിഷയ�ളിും കാല്ി
ു ു േ് നടുെവേിും ലിംഗനീതി എന വിഷയ്ിൽ കാല
്ിെനാപം നട�ാേന ്ീനാരായണുുവിന് കഴിെിുു.
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കണാടി െതിഠ: ഒര മനഃശാത വിശകലനം
കെജ വി.ആർ.

ഗറ് അ�്ാപിക, മലയാള വിഭാഗം,  
ആർ.ജി.എം. ഗവ്െെ് ആർട് സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, അടപാടി.

േകരള്ിൽ നിലനിനിുന ജമി വ�വ്യെട ൂ രതകൾ അു
ഭവിേ�്ി വന ഒു ജനതയെട മന്ിൽ കാല�ളായി ഉറുൂ
ടിയ വിേദവഷം േകരള്ിെല സാൂഹികാതരീ്്ിൽ ഒു മാററം 
ൃടിുവാൻ പര�ാതമായിുു. ജാതിവ�വ്യെടയം അനാചാര
�ളെടയം മും കാലഹരണെപ് ച�ലെ�ുകൾ െപാ്ി�് മാനവി
കതയിലധിഠിതമായ �തിെയാു ൂല�േബാധ്ിേല�ാണ് നു
െട സൂഹം വളർനത്. നാ�വാഴി വിു് േപാരാ്�ളിൂെടയാണ് 
േകരളം �തിെയാു ജനാധിപത� വ�വ്ിതിയിേലക് എ്ിേ�ർ
നത്. ഇ്രം സംഘർഷ�ളാണ് േകരള്ിൽ നേവാ്ാന �്ാ
ന�ളെട ഉദയ്ിന് വഴിെതളിയി�ത്. “േകരള്ിെ� സാൂഹിക 
ൂപീകരണെ്യം ചരിരഗതിെയയം നിർണയി� �ധാന ഘടകം 
നേവാ്ാന �്ാനമാണ്.’’1 പെ്ാ്ത് - ഇുപത് ൂററാു
കളിൽ ജാതിേമധാവിതവ്ിും �ാൃത�ളായ അനാചാര�ൾു
െമതിെര ൂ്മായി പടെപാുതിയ ഈ �്ാനം ആുനിക േക
രളീയ സൂഹ്ിൽ �തിെയാു ചിതാസരണി ൂപെപ�്ി. ഒപം 
രാമണ േമധാവിതവ്ിും ജാതീയമായ അനാചാര�ൾുെമതി
െര ഒു കീഴാള നേവാ്ാന�്ാനും ഉയർുവു.

േകരള്ിെല നേവാ്ാന �്ാന്ിെ� നായക്ാ
നം ്ീനാരായണ ുുവിൽ നി്ിതമാെണേിും അതിുുേ് 
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മാററ�ൾുേവ്ി പരി്മി� ുു�മാർ നുു്ായിുു. 
റത�ാ്് അ്ാ, റവുഠസവാമികൾ, ആറാു�ഴ േവലായധപണി
�ർ ുട�ിയവർ നാരായണുുവിെന സവാധീനിു. സവർണേമധാ
വിതവ്ിും ജാത�ാധതുെമതിെര അവർ ഉയർ്ിയ ആദർശ
�ൾ പിൻഗാമികളായ നേവാ്ാന �വർ്കർ�് �േചാദനമായി
ുു. “േകരളീയ നേവാ്ാനം ഏകശിലാമകും ഏകുഖുമായ 
ഒു സാം�ാരിക ുേനററമായിുനില.”2 ബുുഖമായ ഈ േപാ
രാ്്ിൽ ഒു നിർണായക ഘടകമായി്ീർനത് കണാടി �തി
ഠയാണ്. കീഴാള നേവാ്ാന�്ാന്ിെ� ശ്നായ വി്വ
കാരിയായ റവുഠസവാമികളാണ് േകരള്ിൽ ആദ�മായി കണാ
ടി �തിഠ നട്ിയത്. അധവിശവാസ്ിെ�യം, അനാചാര്ി
െ�യം, ൂ ഷണ്ിെ�യം, നി്ഹായതയെടയം ഇുളിൽ അമർനി
ുന ജനതെയ ആമാഭിമാന്ിെ� പാതയിേലക നയി�ത് അേേ
ഹമാണ്. സവർണാധിപത�െ്യം, ജാതിേമധാവിതവെ്യം െവ
്വിളിുെകാ്്, അ�ാല്് നിലവിലിുന ആരാധനാ സരദാ
യ�ളിൽ സവാമികൾ മാററംവു്ി. േ്ര�േവശനം നിേഷധി
�െപ് അവർണർുേവ്ി അേേഹം നിഴൽ തേുകളം പതികളം 
്ാപിു. സവാമികൾ നടപിലാ�ിയ ബദൽ ആരാധനാ രീതിയിൽ 
വി്വകരമായ പരി്ാരമായിുു കണാടി �തിഠ. സവാമികൾു
േശഷം േകരള്ിുടനീളം േ്ര�ൾ ്ാപി�് കണാടി�തിഠ 
സാർവജനീനമാ�ിയത് ്ീനാരായണ ുുവാണ്.

മലയാളികെള, �േത�കി�് അവർണെര, സവയം തിരി�റിയവാ
ും അവെ� സവതവേബാധ്ിേല�് ഉയുവാും സഹായി� കണാ
ടി�തിഠയെട അർ്തല�ളിേല�് ഇറ�ിെ�്കയാണ് ഈ �
ബധ്ിൽ.

കണാടി െതിഠ : ഒര മനഃശാതവിശകലനം
വീ്ിുനയാെള വളെര വ�്മായം യഥാതഥമായം �തിെ

ലിപിുന ‘perfect imitator’ ആണ് കണാടി. നുെട ൂപെ് മാര
മല, ഭാവെ്യം അു �തിെലിപിുു. സവതവേബാധ്ിെ�
യം സവയം തിരി�റിയിലിെ�യം ആവി്ാരമാണ് കണാടി നിർവ
ഹിുനത്. അുെകാുതെന മനഃശാതപഠന്ിൽ കണാടി�് 
ഏെറ �ാധാന�ുു്്. 

മുഷ�ജീവിത്ിെല ‘കണാടി ഘ്’െ്ുറി�് ഒു സി്ാ
തം ൂപീകരി�ും അവതരിപി�ും ജാകവിസ് ലകാൻ (1901-1981) 
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ആെണേിും സിമ്് േ്ായിഡിെ� സി്ാത�ളാണ് ലകാെന 
സവാധീനി�ത്. കണാടിയിൂെട �തിെലിുനത് തെ�തെന വ�
്ിതവമാെണന് േ്ായിഡ് തെ� മാനസികവിേ്ഷണ സി്ാത
്ിൂെട അവതരിപിു. ഒരാളെട വ�്ിതവം ൂപെപ�നത് ൂു 
ഘടക�ളിൂെടയാെണും അവെയ ഇഡ് (അേബാധ മന്്), ഇേഗാ 
(േബാധമന്്), ൂ പർ ഇേഗാ(ഉപേബാധ മന്്) എും അേേഹം വി
ളിു. ഈ ൂനിും സവതമായ �വർ്നരീതികളം ുണ�ളം തന
തായ നിലനിുു്്. ഇവ ത്ിൽ പരപരം ബധെപ�കയം ഒുമി�് 
�വർ്ിുകയം െചുു. ഇവയെട അേന�ാനുള �വർ്ന�
ളിൂെടയാണ് ഒു വ�്ിയെട സവഭാവം ൂപെപ�നത്.

മുഷ�െ� എലാ ആതരിക േചാദനകളം ഉഭവിുനത് ഇഡിൽ 
നിനാണ്. ഇേഗായെടയം, ൂപർ ഇേഗായെടയം നിലനിും �വർ
്നും ൂപെപ�നും ഇഡിെന അടി്ാനെപ�്ിയാണ്. മാ
നസിക ശ്ിയെട യഥാർ് ഉറവിടമായ ഇഡ് ആണ് ഒു വ�്ി
യെട അുഭവ�െള അയാൾ അറിയാെത ൂപെപ�ുകയം നിയ
രിുകയം െചുനത്. ബാഹ�മായ ഒനിേനാട് താ്ര�ം േതാു
േ്ാൾ ഉണുകയം താ്ര�മിലാതാുേ്ാൾ പിൻവലിയകയം െച
ുന രീതിയാണ് ഇഡിുളത്.

നാം ‘അഹം’ എു വിളിുന വ�്ിസ്യാണ് ഇേഗാ. േബാ
ധമന്ിെ� േകരബിു. ഇഡിൽ നിുയുന വാസനകെള അുഭ
വി�ാും നിയരിുവാും തടുനിർുവാുുള കഴിവ് ഇേഗാ
ു്്. ൂപർ ഇേഗാ എനത് ഒരാളെട ബാഹ�മായ വ�്ിതവമാണ്. 
അതായത് മന്് വ�ാപരിുന മഡലം. ഇഡ് ആമനിഠമായ മന
്ിൽനിും ൂ പർ ഇേഗാ വ�്ിനിഠമായ മന്ിൽനിും ഉഭവി
ുു. ആമനിഠതും വുനിഠതും ഇടയിുളതാണ് ഇേഗാ. 
ഒു വ�്ിയെട സാം�ാരികും സാൂഹികുമായ ഇടെ് വാർെ്
�ുനത് ൂപർ ഇേഗായാണ്. അതിുേവ്ി മന്ിെല േചാദനക
െള നിയരിുനും നിലനിർുനും ഇേഗായാണ്. േ്ായിഡ് �
തിപാദിുന ഇേഗാ കണാടിയിൽ �തിെലിുന ‘അഹം’ അെല
േിൽ ‘ഞാൻ’ എന വ�്ിസ്െയ ൂപെപ�ുകയം സവയം തി
രി�റിവിേല�് ഉയർുകയം െചുു.

 മന്ിെ� എലാ വ�ാപാര�ളം ആവിർഭവിുന വ�
്ിമന്ിെ� േകരബിുവിെന ഇഡ് എന് േ്ായിഡ് വിളിു. 
യ�് ഇതിെന ആമസ് എു വിളിുു. ഈ ആമസ് 
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ുടിെകാുനത് സചിതാവേബാധ്ിൽ (Collective Unconscious) 
ആെണന് യ�് പറയു. ഇുതെനയാണ് േ്ായിഡ് പറയന 
അേബാധമന്്. േ്ായിഡിെ� അേബാധമന്് വ�്ിപരമാെണ
േിൽ യ�ിെ� സചിതാവേബാധം വ�്ിപരമല. വ�്ികതീത
മായ ഒു നിലനി്് അതിു്്. “ചരിരാതീതകാലം ുട�ി അെല
േിൽ മുേഷ�ാൽപ്ി ു തൽ ഒു ജീവി എന നിലയിൽ മാനവരാശി 
ആർജി� എലാ േബാധാേബാധ വ�ാപാര�ളെടയം ആവാസമായ 
അേബാധ�്യാണ് സചിതാവേബാധം.”3 ഇേഗാേയാട് േചർു
നിൽുന ഘടകമാണ് വ�്ിയെട അേബാധമന്്. എനാൽ േബാ
ധമന്ിൽ നടുനത് ഓർ്കൾ, ചിതകൾ, വികാരവിചാര�ൾ, 
അുഭവ�ൾ ു ട�ിയ വ�ാപാര�ളാണ്. എേപാെഴേിുെമാരി�ൽ 
േബാധമന്ിൽ അടി�മർ്െപ്േതാ േവ്ര ്്ി�ാെത വി
്േതാ ആയ കാര��ൾ വ�്ി അറിയാെതതെന അവെ� അേബാ
ധമന്ിൽ അടിുകിടുു. ഇവ ഇടകിെട േബാധമന്ിേലു 
കയറിവരികയം അേബാധമന്ിേലു തിരിുേപാുകയം െചുു. 
തെ� അുഭവ�ളെടേയാ, ചിതകളെടേയാ, കാചപാ�കളെടേയാ ഭാ
ഗമായി ് ിരമായി ചില ധാരണകൾ വ�്ിയെട അേബാധമന്ിൽ 
ൂപെപുകിടുു. ഇവ തെ� നിലനി്ിെനുറിുളതാകാം, ജീ
വിുന സൂഹെ്ുറിുളതാകാം.

സൂഹം ഓേരാ വ�്ിും സേതാഷ�ദും അലാ്ുമായ നി
രവധി അുഭവ�ൾ നുു. ഇവ അേബാധമന്ിൽ ചില ധാരണ
കളായി ൂ പം �ാപിുു. ബാഹ�മായ ഏു കാര�െ്യം ധാരണ
കളെട അടി്ാന്ിലാണ് മനു സവീകരിുനത്. ഇവ വ�്ി
യെട േനരി്ുഭവ്ിൽ നിു്ായതാകാം അെലേിൽ സൂഹ്ി
െ� കാചപാടാകാം. ഈ ധാരണകളാണ് ഒു വ�്ിെയ തനിേലു 
തെന ഉൾവലിയാൻ േ�രിപിുനത്. വ�്ിയെട അേബാധമനും 
േബാധമനുമായി ബധെപു കിടുന വളെര ശ്മായ ഒു േമഖ
ലയാണ് സചിതാവേബാധം. ഇതിെന ആമസ്െയനാണ് യ�് 
വിേശഷിപിുനത്. ഈ ആമസ്െയ േവ്വിധം പരിപാലിു
കയം ആമസാ്ാത്കാര്ിേല�് എ്ിുകയം െചുക എന
താണ് ഒു ജീവിയെട ആത�തികല്�ം എന് യ�് കുുു. മന
്ിു്ാുന റവു്��െള ഒു സുലിതാവ്യിൽ എ്ി�് 
‘ഞാൻ ആരാണ് ?’, ‘എതാണ് ?’ എന് സവയം തിരി�റിയനതാണ് 
യ�ിെ� അഭി�ായ്ിൽ ആമസാ്ാതാകാര്ിേലുള വഴി. 
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എനാൽ, ഈ ആമസാ്ാത്കാര്ിുമുറേ്�് സൂഹ
്ിൽ സവർണാവർണ വ�ത�ാസം നിലനിുനത് എുെകാ്ാ
ണ് എനതിുള ഉ്രമാണ് തെ� ‘കണാടിഘ്ം’ എന സി്ാ
ത്ിൂെട ലകാൻ അവതരിപിുനത്. ഇേഗാ എന വ�്ിസ്
യാണ് ലകാൻ തെ� സി്ാത്ിൽ ‘അഹം’ അെലേിൽ ‘ഞാൻ’ 
എനുെകാ്് വ�വഹരിുനത്. ഇഡിൽ ഉണുന വികാരവിചാ
ര�െള (ആതരിക േചാദനകെള) �വർ്ിപഥ്ിേല�് എ്ി
ുവാൻ ൂപർ ഇേഗാെയ സഹായിുനത് ഇേഗായാണ്. കണാടി 
�തിെലിപിുനത് ഒു വ�്ിയെട ബാഹ�മായ ൂപും മാനസി
കമായ വളർ�യം മാരമല; അവയെട പരപരുള ൂരകതവം ൂടി
യാണ്. മുഷ�ൻ തെ� സവതവം തിരി�റിയനത് തെ� �തിബിം
ബം ദർശിുനതിൂെടയാണ്. ഒു ുെിൽ ആുമാസ്ിൽ ുട
�ി ഒനരവയ്ിൽ അവസാനിുന ആമനിഠമായ വളർ�യെട 
കാലമാണ് ‘കണാടിഘ്ം’ എനുെകാ്് ലകാൻ ഉേേശിുനത്. 
കണാടിയിൽ തെ� �തിൂപം കാുനുുതൽ ഒു  ു െ് തെന 
്്ിുവാൻ ു ടുു. ആ ൂ പം ു ്ിയിൽ ആകാം്യം താ്ര�
ും ഉണർുു. വളുംേതാും കണാടിയിൽ കാുന തെ� ൂപ
്ിൽ ഉ്ാുന മാററ�െള നിരീ്ിുവാൻ ുടുകയം പിനീ
ട് ഇത് ‘ഞാൻ’ തെനയാണ് എന തിരി�റിവിേല�് എ്ിേ�ുക
യം െചുു. തെന വ�്മായി തിരി�റിയാൻ ചാും ചരിും 
വിവിധ േകാുകളിൽ ൂടി അവൾ/അവൻ കണാടിെയ സമീപിു
ു. തെന മന്ിലാുനേതാെടാപംതെന ബാഹ�േലാകെ്ു
റിും അവയം താും ത്ിുള ബധെ്ുറിും ചിതിുു.

തെ� ഉപേബാധമന്ിൽ (ൂപർ ഇേഗാ) ൂപെപ�ന ചിര�
െള ബാഹ�േലാകുനിും സവൂപിുന അറിുകളമായി ബധ
െപ�ുു. േ്ായിഡ് ൂ ചിപിുന നാർസിസിസം (സവയം ആരാ
ധന) എന തല്ിേല�് ുെ് എ്ിേ�ുു. ‘അഹം’ മാരമ
ല ഒു ുെ് ജീവിുന ുുപാ�കളം വ�്ിതവവികാസ്ിെ� 
ഭാഗമായി മാുു. ഒു ുെിന് ജീവിത്ിെ� ആദ�ഘ്്ിൽ 
ഭ്ണം കഴിുക, എുേനുക ുട�ിയ അടി്ാനപരമായ �
വർ്ികൾ സവയം െച്ാൻ സാധ�മല. നിലനി്ിുേവ്ി അവൾ
�്/അവന് മറുളവുെട സഹായം േതേട്ി വുു. വളർു വും
േതാും ഇഡിൽ അടി�മർ്ിെവ�ിുള തെ� കഴിവിലാമെയു
റിുള േബാധം േബാധമന്ിൽ ഉയുകയം ബാഹ�മായ ഇടെപ
ടുകൾ ഇെലേിൽ തനി�് നിലനിുവാൻ സാധിുകയില എന 
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അപകർഷതാേബാധ്ിേല�് നയിുകയം െചുു. ജീവിതാവ
സാനം വെര ‘ഞാൻ’ സവയം പര�ാതനല എന േതാനൽ അവെന പി
ുടുു. വ�്ിതവവികാസ്ിെ� ഓേരാ ഘ്്ിും ഇേഗായിൽ 
അടി�മർ്െപ�ന വികാര�ൾ സൂഹ്ിെ� ുൻനിരയിേല�് 
വരാതിരി�ാൻ അവെന േ�രിപിുു.

വ�്ിസ്െയുറിുള േബാധം ചിലേപാെഴാെ� തെ� ുു
പാ�കളമായി ബധെപ�്ി തനിേലുതെന ഉൾവലിയാുള ഒു 
േ�രണ വ�്ിയിു്ാുു. സൂഹ്ിൽ സവർണെനയം അവർ
ണെനയം േവർതിരിു നിർുന ഘടകം ഉൾവലിയാുള വ�്ിയ
െട ‘അഹം’ തെനയാണ്. കണാടിയിൽ �തിെലിുന വുനിഠ
മായ ബാഹ�ൂപെ്മാരം ്്ിുന ഒു അവർണനിൽ തെ� 
ുലും നിറും സൂഹ്ിെ� െപാുധാരയിൽനിു മാററി നിർ്
െപേട്താെണന ധാരണ ൃടിുു. 

േകരളീയ സൂഹ്ിൽ നിലനിനിുന സവർണാധിപത�്ിും 
അനാചാര�ൾുെമതിെര അവർണെന തെ� സവതവേബാധ്ിേല
�് ഉണർ്ാും ‘ഞാൻ’ എന വ�്ി മറുളവെരേപാെല തെന
യാെണന് അവർണെന േബാധ�െപ�്ാും ആണ് റവുഠസവാ
മികളം നാരായാണുുും കണാടി�തിഠ നട്ിയത്. കണാടിു 
ു്ിൽ താമരൂും അതിുുകളിൽ ദീപും ക്ിുെവുെകാ്ാ
യിരി�ണം ആരാധന നടേ്്ത് എന് സവാമികൾ നി്ർഷിു. 
ആ സമയ്് ഭ്മാർ ുളി�് ു്മായി തലെ�േ്ാ, തലപാേവാ 
ധരി�ിരി�ണം. അവർണർ�് തലെ�്് ധരി�ാൻ അവകാശമിലാ
തിുന ഒു കാല്ാണ് സവാമികൾ ഇ്ര്ിെലാു ആരാധനാ
രീതി വികസിപിെ��്ത്. തലെ�ുമായി കണാടിുു്ിൽ നിു 
വണുേ്ാൾ ആമേബാധും ആമാഭിമാനുുള �തിെയാു സവ
തവേബാധ്ിേല�് ഉണുവാൻ അവർണർ�് കഴിയെമന് സവാമി
കൾ വിശവസിു. സവാമികൾുേശഷം സവർണ േമൽേ�ാമെയയം 
അവുെട മതസേ്െ്യം െവ്വിളിുെകാ്് ഈ കണാടി �
തിഠെയ പിൽ�ാല്് നാരായണുു ശ്മായ ഒു ആരാധനാ 
രീതിയായി മാററിെയ�ു.

േ്ായിഡ്, യ�്, ലകാൻ എനിവുെട മനഃശാതസി്ാത
്ിൽ ൂചിപിുന വ�്ിസ്, ആമസ്, അഹം  എനിവ 
സവതവാവേബാധ്ിെ� േകരമാണ്, ഈ അവേബാധമാണ് കണാ
ടി�തിഠയെട ത്വും.
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ഉപസംഹാരം

ഈശവരൻ സർവവ�ാപിയം സർവചരാചര�ളിും ു ടിെകാുന
വുമാണ്. ഈശവരു സവർണാവർണേഭദ�ളില. റദവം ുടിെകാ
ുന േ്രമാണ് മുഷ�ശരീരം. േ്ര�േവശന്ിുള അവകാ
ശമിലാതിുന ഒു ജനതെയ ശരീരം േ്രമാെണും അതിു
ളിൽ ഈശവരു്് എുുള േബാധ�െപ�്ൽ ഒേര സമയം �തി
േഷധ്ിെ�യം അ്�ാമിക സത�്ിെ�യം െവളിെപ�്ലാ
ണ്. കണാടിു ു ്ിെലുന ഭ്ർ കാുനത് സവതം ശരീരെ്
യാണ്. അതിെന കണാടിയിൽ േനാ�ി റകൂപി വണുേ്ാൾ 
റദവം തനിൽ തെനയ്് എന ആമേബാധെ് സാ്ാത്ക
രിുകയാണ് െചുനത്. ഈ സാ്ാത്കാര്ിെ� ഏ�ും ൂ ർ്
മായ നിലയാണ് അഹം രമാ്ി, ത്വമസി ുട�ിയ േവദസാ
ര�ൾ. ഞാും നീയം ഒുതെനയാണ് എന േചർ�. അതിനാൽ 
ൃഗീയും ആതരികുമായ �ാൃതവാസനകെള തിരി�റിെ് 
അവെയ സവയം ു്ീകരി�് പരമമായ ആമസാ്ാത്കാര്ി
േല�് എ്ിേ�ുവാൻ കണാടി പര�ാതമാും എു വിവ്.
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നാേടാടിവി്ാനീയേമഖലയിൂ്ട 
നേവാ്ാനം

—ജുചരിത്െ ആപേമാ്ിയള പഠനം
ഡ�ോ. നിഷ ്ോൻസിസ് ഒ.

അസി. െ�ാെസർ, മലയാള വിഭാഗം, വിമല േകാേളജ്

േകരള്ിെല ജുചരിതം നാേടാടിവി്ാനീയ്ിെ� േമ
ഖലയിൽ എരമാരം സവാംശീകരി�െപ്ിു്് ? ഈ നാ്റിുേമ
ഖല എ�െനെയലാം േകരളസം�ാര്ിെ�യം ചരിര്ിെ�യം 
നേവാ്ാനചിതകെള തവരിതെപ�്ിയിു്് എന അേനവഷണ
മാണ് ഈ �ബധം. ഒു ൂ ്ാമയെട ഭാഗമായി നിലനിുന ൃ ഗസം
ബധിയായ നാ്റിുകൾ സാം�ാരികസവതവനിർ്ിതിയെട അനി
വാര�ഭാഗമാുന കാലഘ്െ്യാണ് ഇവിെട നേവാ്ാനെമനു
െകാ്് ഉേേശിുനത്. സാം�ാരിക നരവംശശാത്ിെ� െപാു
മഡലെ് ആ്യി�് �േരാഗമി� േൊക് േലാറിറി്ിന് അതിേ�
തായ ല്�ും മാർഗും തി്െപ�്ിെയ��ാൻ കഴിെത് 19-ാം 
ൂ�ാ്ിെ� പാര്ര�ാേനവഷണ�ളിൂെടയാണ്. സാമാന�ജനസൂ
ഹ്ിെ� സാം�ാരികസ്്ാണ് നാേടാടിവി്ാനീയ്ിെ� 
�ധാന േമഖല. സൂഹമന്ിെ� അപരഥനം സാധിുനത് േൊ
ക് േലാറിൂെടയാണ്. വളർ� �ാപിുനതിുു്്, നാഗരികതയിേല
ുള വികാസ്ിെ� ആദ�ഘ്്ിൽ, നീതിശാതം, ത്വചിത, 
ദർശന�ൾ ഇത�ാദി വിഷയ�െളലാം സംരഹി�് വിനിമയം െച
ുനത് േൊക് േലാർ മാൃകകളിൂെടയാണ്. തലുറകളിൂെട വാെമാ
ഴിയിൂെട റകമാ�ം െചുന പാര്ര�വഴ��ളിൽ ഒു ൂ്ാമയ
െട സവതവേബാധം �തിെലിുു്്. ഈ നാുവഴ��ളിെലലാം 
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ജു-സസ� സംബധിയായ അറിുകൾ, വിശവാസ�ൾ, ആചാരാു
ഠാന�ൾ, വാങ്മയമാൃകകൾ, കലാഘടക�ൾ എനിവ കാണാം. 
ഇ്ര്ിൽ സം്മിുന നാ്റിുകളിെല റജവിക�പചം കാ
ലപരിണാമെ് നിയരിുനതിൽ വലിയ പു വഹിുു്്. 

ധർമപരം
ജുസംബധിയായി നിലനിുന റവ്ാനികഘടക�ളിൽ 

വില�ം ആർബാ�് നിർേേശിുന നാു ധർ്�ളം അർ്വ്ാ
ുു. �ൃതിയമായി ഇണ�ി ജീവി�ിുന േഗാരസംൃതിയിൽ 
അടി�മർ്െപ് സ്ർേ�ളിൽനിു ര്േന�നതിുള ഉപാ
ധികളായി ൃഗ�െള ആരാധിുനും, ൃഗൂപ്ിൽ െപാുഖ�
ളപേയാഗിു ൃ്ംെചുനുെമലാം പരിഗണി�ാുനതാണ്. ൂ
്ാമ അുവർ്ിുന ചില വഴ��ളെട ന�ായീകരണെമന നില
യിൽ ആചാരാുഠാനും കലാ�കടന�ളം ൃഗ�േളാ� ബധെപു
നിൽുനതായി കാണാം. വിശവാസം, സദാചാരനിഠ, സാൂഹികഘ
ടന, െതാഴിൽ ുട�ിയവെയ �തിെലിപിുനതായിരിും ഇ്
രം ന�ായീകരണ�ൾ. േവ്െയ സംബധി�് ഒു �േത�ക വിശവാ
സം ആദിവാസി േഗാര�ാർ�ിടയിൽ കാുു. ുയൽേവ് അു
െതന നിഷി്ം പ്് അവർു്ായ ുരുഭവ്ിൽനിുള പാ
ഠമാണ് ന�ായീകരിുനത്. ുയൽേവ് നട്ിയ ദിവസം േഗാരൂ
പെ� മകൻ മരിുെവനതാണ് ഇതിുള കാരണം. നിര്രസൂഹ
െ് സംബധി�് അറിവിെ� വിനിമയുമായം നാേടാടി ജുചരി
ത്ിന് ബധു്്. ്ിേരാ്ാഹിയായ ആമ േവഗതേയറിയ ു
യലിെന േതാ്ിുന കഥയിൽ കഠിനപരി്മ�ൾ വിജയ്ിേല
ുള മാർഗമാെണുള അറിവാണ് റകമാ�ം െച്െപ�നത്. അം
ഗീകരി�െപ് െപുമാ��്�െള നിലനിർ്ാും ഇ്രം േൊ
ക്ഘടക�ൾ സഹായകരമാണ്. കാുകളിൽ നിലനിനിുന നാ
ഗാരാധന �ൃതിയെട ആവാസവ�വ്ിതിെയ മുഷ�െ� സാം�ാ
രിക പരിണാമദിശയിും ൂ െട നിലനിർുനതിുള പരി്മമായി 
േനാ�ി�ാണാം. 

വർ്ീകരണം
റി�ാർഡ് എം. േഡാർസെ� വർഗീകരണരീതിയുസരി�് വാങ്മ

യം, കല, സാൂഹികം, ഭൗതികം എനി�െന നാു തല�ളിലായി 
ജുസംബധിയായ േൊക് േലാർ ഘടക�െള വർഗീകരിു പഠി
�ാം. ജു�െളപ�ിയള 
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1. നാേടാടി വാങ്മയ�ൾ, 
2. കലാനിർവഹണ�ളിൽ ൃഗസാനിധ�ം, 
3. ഇ്രം �കടന�ൾു പിനിുള വിശവാസം, ഇതിേനാട

ുബധി�് അുഠാനസംബധിയായ ചടുകൾ, 
4. ജു�െള ൂചിപി�ാുപേയാഗിുന ഭൗതികസാമരി

കൾ, േവഷൂഷകൾ എനിവെയലാം ഇതിെ� ഭാഗമായി 
ചർ� െചുു. 

ഈ വിഭാഗ�െളലാം അേന�ാന�ം ബധെപ്ിരിുനതിനാൽ 
ൂർണമായള വിഭജനം സാധ�മല. ഇ�െന നാു േമഖലയിൽ ചിത
റി�ിടുന ജുചരിത�െള ൂ ്ാമയെട ഭാഗമായി വിലയിുുക
യം അപരഥന്ിു വിേധയമാുകയമാണ് ഈ �ബധം. േകരള
്ിെ� റവ്ാനികപ്തിതെന ഇ്രം ചിതകൾ�് വിേധയ
മായി പരിവർ്നെപ്തിെ� ചരിരം �നരാേലാചിേ�്താണ്. 

1. സാൂഹികം 
സൂഹ്ിെ� ൂ്ായ �വർ്ന�ളിൽനിും ഉു്ിരിയന 

സം�ാരമാണ് ഇതിൽ ഉൾെപ�ക. നാ്ിെല ആചാരവിശവാസ�ൾ, 
ചടുകൾ, നാുനടുകൾ, ഉ്വാേഘാഷ�ൾ, ആരാധന, വിേനാ
ദ�ൾ, നാടൻകളികൾ, ആഭിചാര്ിയകൾ, മരവാദകർ്�ൾ, ജീ
വിതുൂർ്�േളാടുബധിുള കർ്�ൾ, േഘാഷയാരകൾ 
എനിവെയലാം ഈ വിഭാഗ്ിൽെപ�ു.

ആരാധനയെട ഭാഗമായാണ് കലാവഴ��ൾ ൂപം�ാപിുന
ത്. േകരള്ിെല ആരാധനയമായി ബധെപ്താണ് ൃഗൂജ. ൃഗ
ൂജയിൂെട അേനകം ജുവിഭാഗ�ളമായി മുഷ�വർഗം ചിരസ
്ർ�്ിൽ ഏർെപ�ു്്. ഉർവരതയം കാർഷികെലസൃ്ിയ
മായം ബധുള ൃ ഗ�ളാണ് കാള, പു, ആട് എനിവ. ൃ ഗേദവതാ
സേ്�ളിൽ ഈ ൃഗ�ൾ�് �േത�ക്ാനു്്. ഉർവരതയമാ
യി ബധെപുള ൃ ഗൂപ്ിൽ േദവതകൾ �ത�്െപ�െമനാണ് 
�ാ്നവിശവാസം. അതിനാൽ ഈ കലാൂപ�ളിൽ �തീകാമക
മായി ൃ ഗൂപം െക്ിെയാു�ാു്്. �രാേണതിഹാസൃതികളിെല
ലാം ൃഗൂജയെട അടയാളെപ�്ുകള്്. പു റഹദവാചാര�
കാരം �ണ�ൃഗമാണ്. േഗാ�െളയം രാമണെരയം രമാവ് ഒു
മി�് ൃടിുെവനാണ് വിശവാസം. കാമേധു, നദിനി, ുരഭി ുട
�ിയ ദിവ�േഗാ�െളപ�ി ഉനതസം�ാര്ിെല �രാസേ്�ളിൽ 
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പരാമർശ�ള്്. ഇ്ര്ിൽ നാടൻസേ്മാണ് േഗാദാവരിെയ
ന ദിവ�പു. ‘േകാതാൂരിയാ്ം’ എനറിയെപ�ന ‘േഗാദാവരിയാ്ം’ 
ഉ്രേകരള്ിെല മലയും പാണും െചുന കലാ�കടനമാണ്. 
ഇത് കാർഷികൃ്ികാവശ�മായ േഗാസൃ്ികായി്ാെണന് വിശവ
സിുു. �ാേദശികേദവതകെള കാർഷികസൃ്ിയെട ൂ ർ്ികളാ
യി കുുന ൃ ഗ�ളെട ൂ പ്ിൽ ആരാധിുനത് ൂ േറാപിലട�
ുള �ാ്നസം�ാര�ളിൽ നടു്്. േഗാദാവരി േകരളീയമായ 
ഉർവരേദവതയാണ്. കർഷകസ്്ിെ� �താപം കാലിൂ്�െള 
ആ്യിു നിർണയിുന രീതി �ാചീന േറാമൻ, ൂത പാര്ര�
�ളിൽ നിലനിനിുു. കുകാലിെതാുും, റവേ�ാൽൂനയം 
േകരള്ിെല ൃഹ�ളെട സ്ൽസൃ്ിയെടയം ഐശവര�്ിെ�
യം �തീകമായിുു. പാപവിു്ി�ായി പു�െള ദാനംെചു
ന ചടും േകരള്ിു്്. േദവതാ�സാദ്ിനായി അവുമായി 
ബധെപ് ൃഗ�െളേയാ അവയെട ൂപ�ൾ േലാഹം, ദതം, ദാു 
എനിവയിൽ നിർ്ി�േതാ േ്ര�ളിേലക് വഴിപാടായി സമർപി
ുകയം പതിു്്. ഗണപതി�സാദ്ിനായി ആനു ഭ്ണും 
െവളും നൽുനരീതി നാ്ിൻ�റെ് നടപാണ്. ൃ ഗ�െള അലേ
രി�് എുെനളിുന പതിവ് ആരാധനേയാടുബധിു കാണാം. 
ൂരാേഘാഷ�ളിൽ തിടേ്ുന ആന ഇതിു െതളിവാണ്. ആന, 
ുതിര ുട�ിയ ൃഗ�െള കാുകളിും മും നടയിുുക പതിു
്്. കാളേവല ുട�ിയ െകുകാചകളം ൃഗാരാധനയെട ഭാഗമായി 
നിലനിുന അുഠാന�ളാണ്. റവേകാൽ െകാു്ാുന ൃഗ
ൂപ�ളെട െകുകാചകൾ, കാലിേ�േകാൂ്് എന അുഠാനം വട
�ൻ േകരള്ിേലതാണ്. 

േേവതകു്ട െതിൂപാമകത
േദവൻമാർ�് ൃഗൂപ്ിുള �തിൂപാമകതയം ആരാധന

യെട ഭാഗമാണ്. ഇരൻ, കാള, ആട്, ുു�ൻ, പ്ി എനിവയെട 
ൂപം കടം ധരി�തായി പറയെപ�ു. ദശാവതാര്ിൽ വിുവിെ� 
അവതാര�ളായ മ്�-ൂർ്-വരാഹ�ൾ �േത�കം ് ്ിേ�്
താണ്. പാർവതീ പരേമശവരൻമാർ ‘ആനവടിയായ് ’ ചമെ് ആനു
ഖുള ശിു (ഗണപതി) ജനി�ും �രാണൃതി തെനയാണേലാ.  
�ലിറദവം ൃഗൂപം റകെ�ാ് �തിൂപമാണ്. മ്�-ൂർ്
-വരാഹാദി അവതാര�ൾ ൂജനീയമായി്ീർനിരിുു. ഓേരാ 
ന്ര്ിും വിധി�െപ് ൃ ഗ�ള്്. അവെയ ഉപരവിുകേയാ 
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െകാ്കേയാ പാടില. അവെയ വളർുനത് നലതാെണന് വിശവ
സിുു. ഇതിെന ഒുതര്ിൽ റദവ�തിൂപാരാധനയായി കണ
�ാ�ാം. 

േടാ്മിസം 
നരവംശശാതപരമായി ഈ ൃ ഗാരാധനെയ സമീപി�ാൽ കാ്ിെല 

ആവാസവ�വ്ിതിയിൽ ത�ൾു ഭയുള ൃഗ�േളാട് �ാ്ന
കാല്് മുഷ�ൻ േദവസേ്്ിൂെട ഇണ�ാൻ ്മി�താെണ
ു കാണാം. വർഗപാര്ര�ം കാണിുന �തിൂപസേ്�ളിൽ 
ൃഗ�ൾുള �ാതിനിധ�്ിന് മുഷ�വംശ്ിെ� ുട�േ്ാ
ളം തെന പഴ�ു്്. ഒുതര്ിൽ ഈ ൃ ഗാരാധന ‘േടാ�മിസ’്ി
െ� ുടർ�യാവാൻ തരു്്. ൂരൃഗ�െള ആരാധനാൂർ്ികളാ
യി ഇണ�ാൻ േനാ�ിയതിെ� ഭാഗമാകണം േടാ�മിസം. �ാ്ന
ജനതയെട മതവിശവാസുമായി ബധെപ്ാണ് േടാ�മിസെ് േനാ
�ി�ാേണ്ത്. ൃഗം, പ്ി, ജീവി, െചടി, ൃ്ം ഇവയിേലെത
േിും ത�ളെട വംശേ്ാ� ബധുളതാെണന് േഗാരസംൃതി
യിൽ വിശവസി�െപ�ു. ഇതിെന അവർ േഗാരചിനമായി കുു
ു. നി്ിതൃഗ�ളെട അുഗാമികളാണ് ത�െളന് അതാു േഗാ
ര�ാർ ഗണിുു. അ�െന ൃഗ�ൾ അവുെട ‘േടാ�’മായി മാു
ു. േഗാര�ളെട �തിൂപാമകതയാണ് േടാ�മിസ്ിുളത്. 
ഈ ൃഗ�ളമായി ത�ൾ�് ര്ബധുെ്ുവെര ആദിവാസി
കൾ വിശവസിുു. അതിനാൽ, അന�േഗാര�ാുമാേയ വിവാഹ
ബധം അുവദിൂ. ആസ് േരലിയ, ആ്ി�, അേമരി�യെട വട
ു പടിൊറൻ �വിശ� എനിവിട�ളിെലലാുള ആദിവാസികൾ
�് ൃഗ�േളാ�ള �തിൂപാമകതയിൽ വിശവാസു്്. േഗാരചി
നമായി കുുന ൃഗ�െള അടി്ാനമാ�ിയാണ് േഗാരസുദാ
യ�ൾ തരംതിരി�ിുളത്. ു �ംബഘടനയിൽ്െന ഈ ൃ ഗ�തി
ൂപവിശവാസം വളെരയധികം പുവഹി�ിു്്. വർഗപാര്ര�െ് 
ൃഗ�െള അടി്ാനമാ�ിയള �തിൂപ സേ്േ്ാ� േചർ്് 
ഉ്്ി സംബധി� �രാസേ്�ൾ�് ൂപം െകാ�ുനത് �ൃ
തിേയാട് ഇണ�ി ജീവി�ാുള മുഷ�െ� �േരാഗമനാമകമായ 
ഇടെപടലായി�ാണാം. ഇതിെന അധവിശവാസെമനതിേന�ാൾ 
അതിജീവനപാഠമാേയ കണ�ാ�ാൻ സാധിൂ. പു, കാള, ു തിര, 
ആട്, സിംഹം, കലമാൻ, ഗുഡൻ, മയിൽ ുട�ിയ പ്ിൃഗാദിക
െള �ണ�ജീവികളായി വിവിധ േഗാരസൂഹ�ൾ സേ്ി�ിുു. 
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ഈ സേ്മാണ് പിനീട് േടാ�മിസ (�തിൂപസേ്ം) ്ിേല�് 
പരിണമിുനത്. 

കാർഷികൃ്ിയെട ആരംഭമായി ൃ ഗാരാധനക് ബധു്്. വളർ
ുൃഗ�െള കെ്്ി അവെയ ഇണ�ി ൃ ഷിസംബധമായി ഉപ
േയാഗിുനത് ഏെറ ഉപേയാഗ�ദമായി മുഷ�ൻ കെ്്ി. ൃ ഷി 
മാരമല, വ�വസായ സംരംഭ്ിും ൃ ഗ�ൾ�് പു്്. ൃ ഷികായി 
നിലം ഉുനതിെനനേപാെലതെന എണ നിർ്ാണുമായി ബധ
െപ്്  ‘ച�് ’ ആുനും കുകാലികളായിുു. മുഷ�െ� അ്വാന
ഭാരെ് ലുകരി�ാൻ ൃ ഗ�െള ഉപേയാഗി�ിുനതാണ് പിനീട് 
യരസം�ാര്ിു വഴിമാറിയത്. അതിനാൽ മുഷ�െ� ബദൽസം
വിധാന�ളിൽ യര�ൾുു്് ആദ�ഘ്ം ൃ ഗ�െള ഉപേയാഗിു
ള പണിരീതികളായിുു. സാേേതികതയെട ു ട�ം ഈ പണിത
ര�ളിൽ ൃഗചരിരേ്ാെടാപം വായി�ാുനതാണ്. ആരാധന, 
ൂജ, വിശവാസം, കാർഷികസം�ാരം, �േരാഗമനം ുട�ിയവയെട
െയലാം ആദിമ�ാതിനിധിധ�ം ൃഗചരിര്ിൽ കാണാം. ഈ �ാ
്നതയിൽ മുഷ�ചരിര്ിെ� തെന പാര്ര�ും വളർ�യം 
നിർണയി�െപ�ു്്. ഇണുന ൃഗ�െള ഇണ�ിയം ൂരൃഗ
�െള ആരാധിും �ൃതിയിൽ തനി�ഭിമത�ളായ ഇടെപടുകൾ 
മുഷ�ൻ ൂ ്ിേ�ർു. സാം�ാരികമായ �േരാഗതിയെട ആദ�താള
കളാണിവെയന് പറയാം. ൃഷി, യ്ം, നായാ്് ഇവയിെലലാം ൃഗ
പോളി്ം വളെര നിർണായകമാണ്. ആന, ുതിര, പ്ികൾ ഇവ
െയലാം സാഹിത�ൃതികളിും യ്-േവ് വർണനകളിൽ നിറു
നിൽുു. 

നാേടാടിജീവിതവഴ��ളായ ശുനം, നിമി്ം േനാ�ൽ, 
ബാേധാ�ാടന്ിയകൾ, മാരിക�ടുകൾ എനിവയെട ഭാഗമാ
യം ജുസംബധമായ വിശവാസ�ൾ നിലനിുനതായി കാണാം. 
പല ശുന�ളം പ്ിൃഗാദികെള സംബധിുളതാണ്. യാരാ
രംഭ്ിൽ ഇടുനിന് വലേ്ാ്് ൃഗ�ൾ േപാുനത് ുഭകര
മാണ്. ൂ�, കാള, േപാ്്, ൂമൻ, ൂ�, ു്ിൂളാൻപ്ി, ഉപൻ
പ്ി ുട�ിയ ൃഗ�െളേ�ർ്് പല ശുന�ളം േകരളീയർ�ി
ടയിു്്. ബാേധാ�ാടന്ിയകളിൽ നടുള ഒടി, മാരണം ുട�ി
യവേയാടുബധിും ൂ�, കാള, ൂരി ുട�ിയ ൃഗ�െള ഉപേയാ
ഗി�ാു്്. യ്ി-ൂത-േ�തവിശവാസ�ളെട ഭാഗമായം ൃഗ�െള
�ാണാം. ൂ �, കാ�, ൂ �, വവാൽ ു ട�ിയ ജീവികളാണിതിൽ �
ധാനം. സവനവിശവാസ�ളിൽ ൃഗ�ൾ�് �ാതിനിധ�ു്്. ആന, 
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കാള, േപാ്് ു ട�ിയ ൃ ഗ�ളമായി ബധെപ്് സവനവ�ാഖ�ാന�
ള്്. ഉഴിെിടൽ ു ട�ിയ ബാേധാ�ാടന്ിയകളിൽ ചില സൂഹ
�ൾ ച് ജീവികളെട ശരീരഭാഗ�ൾൂടി ഉൾെപ�്ി�ാുു. 
പലി, എുകാലി ുട�ിയ ജീവികളാണിതിൽ �ധാനം. പ്ിൃഗാ
ദികളെട ശദ�ളമായി ബധെപ്് അർ്ം പറയന രീതിയം നാ
േടാടിയായി നിലനിുു്്. കാ�യെട കര�ിൽ, ുളി, പലിയെട 
ചിലകൽ, ന്ിെ� ശദം, പ്ിയെട ഓരി ുട�ിയവ ുഭ-അുഭ 
നിമി്മായം ശുനമായം കണ�ാുു. വിലുകളിും ൃഗസം
ബധിയായ വിശവാസം നിലനിൽുു്്. ചില ൃഗ�െള പർശി
ുനത് നിഷിധമായി കുുനവു്്. 

2. വാങ്മയം
നാേടാടി വാെമാഴി പാര്ര�്ിൽ ൃഗചരിത�െള ഉൾെ�ാു

നത് പല രീതിയിലാണ്. ു ്ികളെട വിേനാദഗാന�ൾ, യ്ി�ഥ
കൾ, ആരാധനപരമായ �രാൃ്�ൾ, ഐതിഹ��ൾ, െകുകഥ
കൾ, അുഠാനഗാന�ൾ എനിവയിൽ ൃഗചരിത�ൾ പരാമർശി
�െപ�ു്്. സർപ�ീതി�ായള കാുകളിെലയം നാഗേ്ര
�ളിെലയം സർപപാ്്, ുതിരപാ്് ുട�ിയവ അുഠാനഗാന�
ളിൽ കാുു്്. മരവാദപരമായ കളംപാുകളിൽ സർപംേപാു
ളവെയ ുതിുപാടാു്്. കുകാലികെള പീഡിപിുനതായി 
വിശവസിുന ു്�ൻ എന വനേദവതയെട േകാപംെകാു നാശ
ു്ാകാതിരി�ാൻ ു്�ൻപാ്് നടുു. െപുമണാമാർ നടു
ന ഈ പാ്് പാല�ാ�ം ൃ ൂും കുവുു. കുതിനിപാുകളിൽ 
നാഗ�ീതിയാണ് പരാമർശം. സതാനലാഭാർ്ം തീകൾുേവ്ി 
ഉ്രേകരള്ിെല വണാൻമാർ�ിടയിൽ നട്ിവുു. കഥാഗാന
ശാഖയിൽ െത�ൻപാുകളിൽ സർപ�െളുറിുളത് ആരാധനാ
പരമാണ്. നാടൻകഥകളിൽ ജുകഥകൾ എെനാു വിഭാഗംതെന
യ്്. ു്ിൂന�ത, അതിു്ി, ുരാരഹം, മ്്രം, ൂർ്്, 
കൗശലം, പക ു ട�ിയവയം സദാചാരസംബധമായ േബാധ��ളം 
ധാർ്ികഘടക�ളം മുഷ�േബാധ്ിൽ ൂ ഢൂലമാ�ാൻ ൃ ഗ�
െള കഥാപാരമാ�ിെ�ാുള കഥകൾു സാധി�ിു്്. 

ൃഗ�ൾ കഥാപാരമായള ൃടാതകഥാശംഖലകെള ‘ൃേഗതി
ഹാസ’മായി കുുനവു്്. േരാഗുള സിംഹേ്ാട് കാളയെട 
േതാുെകാ്് ൂടിുതപി�ാൽ േരാഗം മാുെമന ുു�െ� ഉപേദ
ശം, കരിുര�െ� ൃ ദയെമ�്് മു്ാ�ാൻ ു തലയെട ഉപേദശം 
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ുട�ിയവ �സി്മാണ്. സിംഹം, ക�വ, ു ു�ൻ ു ട�ി എലാ ൃ ഗ
�ളം കഥകളിൽ �ത�്െപടാു്്. അലൗകികശ്ികൾ പലേപാ
ും കഥകളിൽ ൃഗൂപം റകെ�ാുനതായിപറയു. ഇെതലാം 
�ാ്നജനതയെട �ൃത�ാവേബാധ�ളെട ൃ ടാത�ളാണ്. ആന 
ഉ��രാൃ്ുമായി ബധെപ്് ഗണപതിയെട �തീകമായി മാുന
ത് �േരാഗതിയെട ഘ്്ിലാണ്. ഹിു മിേ്ാളജിയിൽ ആരാധ
നാൂർ്ികളമായി ബധെപ്് ഒുപാ� ൃഗൂപ�ൾ കാണാം. 

ഐതിഹ�കഥകളിൽ ഗജവീരമാെരുറിുള വികാരനിർഭരമായ 
അപദാന�ൾ കാണാം. കാള, േപാ്്, ുര�്, ുതിര ുട�ിയ
വെയ സംബധിുള ഐതിഹ��ളം മലയാള്ിു്്. നാേടാടി 
വാങ്മയ�ളിൽ ൃഗചരിത�െള ഉൾെ�ാുന വിവിധ മാൃകക
ളാണ് പരാമർശി�ത്. ഇവയിെലലാം മുഷ�ചരിര്ിെ� �ാ്
നത െവളിെപ�ു. 

3. ഭൗതികം
ഭൗതികസം�ാരുമായി ബധെപ്് നായാ്്, കാർഷികൃ്ി ു

ട�ിയവയമായി ൃഗ�ൾുള ബധും ഇവേയാ�ള അേഭദ�ബ
ധും േകരള്ിൽ �ബലമാണ്. ശി്�ൾ, കരവിുുകൾ ഇു
കളിൽ ൃഗൂപ�ൾ െമനയനതിൽ ആരാധനപരും കലാപരുമാ
യി േകരളീയ സംൃതിയെട ചരിരം നിഴലിുു്്. �ാപചിക
ശ്ികളമായി സർഗാമകമായി ഇണ�ി ജീവിുന മുഷ�െ� 
സാം�ാരിക തനിമ ഇവയിൽ �കടമാണ്. ആടയാഭരണ�ളിും ൃ
ഗസാനിധ�ം കാണാം. �ലിേ്ാു�ുന ശിവൻ േഗാരസംൃതി
യെട േവഷചിനമാണ്. അലോരവു�ളിൽ ‘കരടിവാൽ’ േകശാഭ
രണമായി ഉപേയാഗിുന ആദിവാസി തീകള്ായിുു. കളെമ
ു്ിെ� ഭാഗമായി ൃഗൂപ�ൾ വർണെപാടികളാൽ കള�ളിൽ 
ആേലഖനം െചു കാുു. നാടൻ ഔഷധ�േയാഗ�ളിൽ ഉ�്്, 
ആട്, േകാഴി, കരിുര�്, േപാ്് ുട�ിയ ൃഗ�ളമായി ബധു
ള മുുൂുകളു്്.

4. കലാപരം
േകരള്ിെല നാടൻകലകളിൽ അുഠാനപരം, അുഠാേനത

രം, വിേനാദം ുട�ി നിരവധി രീതിയിുള കലാ�കടന�ളിൽ ൃ
ഗൂപസാനിധ�ം കാണാം. ഇവയിൽ അുഠാനപരമായ മധ�തിു
വിതാംൂറിെല പേടനിയിൽ ു തിരേ�ാലം െക്ിയാ�ന പതിു്്. 
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ുതിരയെട ുുേ്ാലൂപ�ൾ ധരി�ാണ് ഈ ുതിരകളി നട
ുക. �ലികളി, മാൻകളി ുട�ിയ കലാൂപ�ളിൽ �ലിയെടയം 
മാനിെ�യം ഉ�ുെക്് കാണാം. ഇ��ിയിെല മനാമാുെട മനാൻ
ൂ്ിൽ േവ്ൃഗ�ളെട ൂ പ്ിുള േവഷം ധരിുള കലാ�കടന
�ൾ ഉൾെ�ാളി�ിരിുു. ൃ ൂർ ഓണാേഘാഷേ്ാടുബധി
ുള �ലി�ളിയിൽ �ലിൂപ�ൾ അണിനിര�ാു്്. ു്ികളെട 
വിേനാദ�ളിൽ ൃ ഗൂപ�ളെട െപാുഖ�ൾ െവുള കളികള്്. 

ആരാധന, ൃഷി, നായാ്്, വിേനാദം, കല എനി�െന മുഷ�
സം�ാരുമായി ബധെപു കിടുന നാേടാടിസംൃതിയിൽ ൃ ഗ�ാ
തിനിധ�ം വളെര �ബലമായി�ാുു. മുഷ�െ� വളർ�ാചരിര
്ിൽ �ൃതിയമായി സഹവസി�ിുന കാലമാണ് ൃഗ�േളാെടാ
ുള ഘ്ം. ഈ �ാ്നതയെട െവളിെപ�്ുകളായി ഈ ൃ ഗച
രിത�െള കാണാുനതാണ്. മുഷ�െ� വികാസചരിര്ിൽ ഇതി
െ� അു്രണ�െളേനാണം കലയിും ആരാധനയിും ഇും ഇവ 
നിലനിൽുു. ഇ്രം നാേടാടിസംൃതിെയ നവചരിര-സം�ാര
തല�ളമായി ബധെപ�്ി പഠിുനതിെ� ആവശ�കതയം ഇു 
വ�്മാുു. സാം�ാരികചരിരനിർ്ിതിയിൽ ഇ്രം �ാ്ന 
വിശവാസ�ൾും നാേടാടി ജീവികാ ൂപ�ൾുുള പേ് അനി
വാര�മായം തിരി�റിയെപേട്താെണന േബാധ�ം നേവാ്ാന
കാലചിതയെട ഭാഗമായി ൂപെപ്താണ്. നാേടാടിവി്ാനീയു
മായി ബധെപ് ഈ ജുചരിതവ�ാഖ�ാന�ളം �തിൂപാമകത
കളം മുഷ�ചരിര്ിെ�യം സം�ാര്ിെ�യം ചിനവ�വ്ി
തിേയാട് അ�് ബധം �ലർുു്്. മുഷ�വളർ�ാകാലഘ്
്ിെ� ചിതാശാതം തെന ഈ ൃഗചരിത�ളിൽ ഒളിും െതളി
ും �ത�്െപ�ു്്. 
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ശാതമലയാളം—വ്വ്ാപനും വിതരണും 
19-ാം ൂ്ാ്ി്ല രചനാസംരംഭങ്ള  

ുൻനിർെിയളള ആേലാചന

ആ�ിര ടി.ആർ
ഗേവഷക, മലയാളവിഭാഗം, ്ീശകരാചാര് സംൃതസർവകലാശാല, കാലടി.

ൂേറാപ�ൻ ്ാനവിഭവ�ൾ മലയാളഭാഷയിേല�് െമാഴിമാ
�ം െച്െപ�ന �്ിയയെട �ബലഘ്മാണ് പെ്ാ്താം ൂ
�ാ്്. ഈ ഘ്്ിൽ ആുനികശാതം എന രീതിയിൽ ഏതാ്് 
വ�വ്ാപിതമാ�െപ്1 അറിുൂപം ഭാഷയിൽ ആവി്രി�െപ�
നത് വ�ത�് ഏജൻസികളിൂെടയാണ്. അതാണ് െകാേളാണിയൽ 
ഏജൻസികളം തേേശീയും ഈ �്ിയയിൽ ഭാഗഭാ�ാുു്്. 
എനാൽ ആുനികതയെട േകരളീയപ്ാ്ല്ിൽ ഈ ഏജൻ
സികെളലാംതെന �തിെയാരറിവിെന സാധ�മാുനെത�െനെയ
നത് പരിേശാധനാർഹമായ ഒു േമഖലയാണ്.

ആുനികശാതം—വരും െചാരും

പാ്ാത�ശാതം ഇത�യിേലു പരിവർ്നെപ�േ്ാൾ അതി
െ� സാർവലൗകികസവഭാവം അപാെട പകർ്െപ്ിെലേിും 
ആുനികശാതേബാധെ് സാധ�മാുന ഭൗതികപ്ാ്ല
�ൾ ഇവിെട 17-18 ൂ �ാുകേളാെട ഒുുു്്. െകാേളാണിയൽ 
ആുനികതയെട പ്ാ്ല്ിൽ ആുനികശാതെ് ഇവിെട 
നിജെപ�ുനതിനുുണമായ ശാതസംഘടനകളം ്ാപന�
ളം സർേവ േപാുളള പരിമാണരീതികളം ഇത�യിൽ വ�ാപകമാു
നതിെ� െതളിുകൾ ‘ശാതം ഇത�യിൽ—ഒു സം്ിതചരിരം’ 
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വ�്മാുു്് (1996; 260-262). 1608-ൽ ഇത�യിെല ൂറ്ിൽ 
എുന ഈറിത�ാ�്നിയം ഇതിന്ം ു ുതെന മലബാർ തീ
ര്് ് ാപി�െപ�ന ഈറിത�ാ�്നിയം ഇത�യെട സാം�ാ
രികാവേബാധ്ിൽതെന വലിയ സവാധീനം െചുുകയ്ായി. 
ഇത�യിൽ ശാത-സാേേതിക ് ാപന�ൾ ഏർെപ�്ിെ�ാ്ാ
യിുു അത്. പതിേനും പതിെനും ൂ �ാുകളിലായി വന ജസൂ
്് പാതിരികൾ പാ്ാത�വി്ാനം (�േത�കിും േജ�ാതിഃശാതം, 
ൂമിശാതം, ജീവശാതം) ഇത�യിെല്ിുകയായിുു. (ഇേതസ
മയം ഈ പാതിരിമാർവഴിതെന തേേശീയമായ റവ്ാനിക വ�
വഹാര�ൾ ഇത�യിൽനിന് ൂ േറാപിേല�് കട്െപ്തായി പല 
�ധാന പഠന�ളം ഇന് ൂചിപിുു്്.2)

പാതിരിമാുെട ൂമിശാതപരമായ അ്ാംശേരഖാംശമാപന
�ൾ ആുനികശാതയ്ിയെട ആദ�േരഖകളാണ്. ുടർന് അ�
ടിെയ മാധ�മമാ�ിെ�ാ്് ആുനികശാത്ിെ� ആവി്ാരമാ
യി. പതിേനഴാം ൂ�ാ്ിൽ ആംറർഡാമിൽ നിന് ‘േഹാർൂസ് 
മലബാറിൂസ് ’ �സി്ീകരി�െപ�ു. എനാൽ ഇേതാെടാപംത
െന സർേവേപാുളള ൂമിശാതപരമായ പരിമാേണാപാധികളം ശാ
തസാേേതിക ്ാപന�ളെമാു�ിയ ഭൗതികപ്ാ്ല്ി
െ� അടി്ാനുംൂടി ഇവിെട കണ�ിെല�േ�്ു്്. പെ്ാ
്താം ൂ�ാ്ിൽ ഇത�യിലാകമാനം ൂപംെകാ് ശാതസംഘട
നകളം സർവകലാശാലകളെമലാം ആുനികശാതവ�ാപന്ിെ� 
�ബലമായ ആവി്ാേരാപാധികളായിുു. ഈ സാഹചര�്ിൽ 
ഇത�െയ സംബധി�ിടേ്ാളം ആുനികശാത്ിെ� ൂപീക
രണ/�ചാരണ ഉപാധികളിൽ ഒുമാരമാണ് അ�ടിയിൂെട ൂപ
െപ�ന ആുനികശാതരഥ�ളം േലഖന�ളം. നാുഭാഷകളിൽ 
ശാതരഥനിർ്ാണ്ിനായി വംഗീയസാഹിത�പരിഷ്്, വം
ഗീയസാഹിത�സഭ ുതലായ സംഘടനകൾ ഇ�ാല്് ഇത�യിൽ 
ൂപെപ�ു്്. കാ്ീരിെല നാഗരിക�ചാരിണിസഭയെട ് മെല
മായി ഹിദിഭാഷയിൽ ശാതസംബധിയായ ഒു നിഘുും (Hindi 

Scientific Glossary) ഇ�ാല്് ത്ാറാുു. 1888-ൽ ബേറാഡ മഹാ
രാജാുതെന മഹാരാട, ുജറാ്ി എനീ ഭാഷകളിൽ ശാതരഥ
�ൾ എുതിുനതിനായി ബേറാഡാ കലാഭവന്ിേല�് 50000/- 
ൂപ അുവദി�തായി െക.ആർ. ൃ ണപിളള േരഖെപ�ുു്് (1957, 

141). ഇ്ര്ിൽ ആുനികശാതെ്യം ശാതീയേബാധെ്യം 
വ�ത�്നിലകളിൽ റകെ�ാളളാുളള ്മ�ളാണ് െപാുവിൽ 
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ഇത�െയാ്ാെകയ്ായിുനത്. എനാൽ േകരളെ് സംബധി
�ിടേ്ാളം ഇതിെ� ഉപാധി അ�ടിമാധ�മ�ൾതെനയായിുു 
എു പറയാം. സർേവ, ഇം്ീഷ് ൂളകൾ ുട�ി ആുനികതയെട 
്ാപന�ൾ ഇവിെടയം ൂ പംെകാളളുെ്േിും േകരളെ് സം
ബധി�ിടേ്ാളം �ധാനമായം അ�ടിയിൂെട ൂപെപ�നതാണ് 
ആുനികശാത്ിെ� അവേബാധനിർ്ിതി.

പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെ� ആദ�പാദം ുതൽ�് ആുകാലിക
�ളിെല േലഖന�ളിൂെടയം ആുനികശാതെ് പരിചയെപ�ു
ന �്ക�ളിൂെടയം ൂ പംെകാളളന ഭാുകതവം േകരള്ിൽ മാ
ൃഭാഷയിൂെട റവ്ാനികാവി്ാര�െള സാധ�മാ�ാൻ ്മി
ുു്്.

അവേബാധനിർമിതിയ്ട രാടീയം
1847 ുതൽ ഭാഷയിലാരംഭിുന വർ്മാനപര�ളം ആുകാ

ലിക�ളം ഭാഷാഗദ�്ിെ� വളർ��് ആ�ം ൂുന പ്ാ്ല
്ിലാണ് ആുനികശാതവി്ാന്ിന് മലയാള്ിൽ വ�ാപനം 
ഉ്ാുനത്. 1847-ൽ ‘പ്ിേമാദയം’ ു തൽ�് ശാതരചനാസംരംഭ
�ൾ മലയാളേദശ്് ഉ്ാുു. ുടർനേ�ാ്് ൂപം െകാളളന 
വാർ്ാപരികകളെടയം ആുകാലിക�ളെടയം ഒു ു ഖ� അജ്
തെന ‘ശാതമലയാളം’ എനതാണ്. ഇവേയാേരാനിെ�യം വി്ാ
പന�ളം ഇവയിൂെട ുടർന അ�ാലെ് ഭാഷാചർ�കളം റവ
്ാനിക മലയാളവ�ാപനെ് െവളി�െപ�ുു്്.

ശാത�തിപാദക�ളായ േലഖന�ൾ മലയാള്ിൽ ആദ�ം 
�ത�്െപു ുട�ിയ മാസിക ‘പ്ിേമാദയ’മാണ്. ‘പ്ിേമാ
ദയ’്ിെ� ഒനാം ല�്ിെല �്ാവന ഇ�കാരമാണ്: “െവളി
�ം ൂർവദി�ിൽനിും മാരമല പ്ിമദി�ിൽനിും വുനും 
ആ്ര�ം തെന. ഈ േകരളം റദവവശാൽ ഇം്ീുകാർ�് അധീ
നമായി വനതിനാെലാ ഈ നാ്ിൽ അറിുൂടാ് ചില സംഗതി
കെള പടിൊ�ിൽനിും ഇേ�ാു കടുവരാൻ ഒു പാലം ഉ്ാ
യിരിുു... കാലെദശാവ്കളെട ൂ മം നിദാനി�റിു ു ്ിക
ളെട ഉപകാര്ിനായി ഗദ�മായി പറയനത് പിലാ്ി്ാന്ി
െ� ല്ണമെര. ഈ വക വായിപാനാരഹിുനവർ ഉെ്േിൽ 
ഞ�ൾ മാസേതാും പിലാ്ിശാത�ളിൽനിു പുനത് ഓേരാ
ും എ�ു ഇതിേീഴിൽ കാണി� മാതിരിയായി മലയാളികൾു 
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േതാുവാൻ ത�വണം ഭാഷയിലാ�ി ആവശ�ുളളവർ�യുകയം 
െചും” (�്ാവന—ഒേടാബർ ല�ം, 1847). ശാത്ിെ� �ചാര
െ് ുഖ�ല്�മായി�ു ആുനികശാതെ് പരിഭാഷെപ�ു
നത് ഇതിെ� �ാഥമികല്�മായി്ാണ് പ്ിേമാദയം ഒനാം ല�
്ിെ� വി്ാപനം വുനത്. ു ടർന് മലയാള്ിൽ �സി്ീക
രി�െപ�ന ആുകാലിക�െളലാംതെന ഈ വി്ാപന്ിെ� 
സ്െയ ഉൾെ�ാളളു്്. ഇതുസരി�് പ്ിേമാദയം (1847), 

വിദ�ാസംരഹം (1864), വിദ�ാവിലാസിനി (1881), വിദ�ാവിേനാദിനി 
(1889) ുട�ിയ ആുകാലിക�െളലാം വ�ത�് ല��ളിൽ മല
യാള്ിുളള ശാതേലഖന�െള ഉളളടുു. ഇേത സമയംതെന 
ശാതരഥസംരംഭ�ളം മലയാള്ിൽ ഉ്ാുു. എനാൽ ആു
നികമലയാളിയെട ഭാഷാഭിൃ്ിുേവ്ിയളള പരി്മ�ളെട ഭാ
ഗമായി പെ്ാ്താം ൂ �ാ്ിൽ ൂ പെപ�ന ശാതമലയാളം ഭാഷ
യിൂെട ശാതസേ്നൂപീകരണ്ിേല�ാേണാ അേതാ ഭാഷാവി
നിമയ്ിെ�യം വിവർ്നേശഷിയെടയം സാധ�തയിേല�ാേണാ 
നീ�ിയത് എന് പരിേശാധിേ�്ു്്.

 പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല രഥ-ആുകാലികസംരംഭ
�ൾ ആുനികശാതെ് ഒു അറിുൂപമായി ഇവിെട അവതരി
പിുേ്ാൾ മലയാള്ിുളള ഒു ശാതവ�വഹാരെ് അവ ല്�ം
െവ�തായി കണ�ാ�ാനാകില. െക.എം. േഗാവിയെട മലയാളരഥ
ൂചിെയ അവലംബമാ�ി ഇ�ാല്് ൂ പംെകാളളന റവ്ാനി
കരഥ�ളെട കണെ��്ാൽ ഏതാ്് അൻപതിലധികം �്
ക�ൾ കാണാൻ കഴിയം. ഇതിൽ റവദ�ം, തുശാതം ുതലായവ 
ഒഴിുനിർ്ിയാൽ പാ്ാത�രീതിയിുളള ആുനികശാത�ൾ 
ഇുപ്ിയചിൽ താെഴയായി ുുും3 (1974, XVIII). ഇനി 1900 
വെരയളള ഘ്െമ�്ാൽ ഊർജതരം, രസതരം, ജുശാതം, 
ജീവശാതം ുട�ിയ ഓേരാ വിഷയ്ിും ഓേരാ �്കം വീതമാ
ുളളത്. റവ്ാനിക വ�ാപന്ിൽ മലയാളം ബ്്്മായി
രി�ണെമന വി്ാപന�ൾ നടെനേിൽൂടി എുെകാ്ാകാം 
ശാതരഥനിർ്ാണ്ിൽ വലിെയാു ുതിുചാ്ം ഇ�ാല്് 
ഉ്ാകാതിുനത്?

19-ാം ൂ �ാ്ിലാരംഭിുന ആുകാലിക�ളിെലാനായ വിദ�ാ
വിേനാദിനിയെട എലാല��ളെടയം വിഷയൂചി േനാ�ിയാൽ 
വ�ത�്വിഷയ�ളിലായി ഏതാ്് ു ൂ�ിനാേലാളം േലഖന�ൾ 
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വുനതിൽ റവദ�ം, സാമാന�ശാതം, ൂ�ൃതിശാതം, �ാണിശാ
തം, �ൃതിശാതം, ൃഷിശാതം, േജ�ാതിഷം ഇവയിെലലാമായി 
ഏതാ്് അൻപ്ിയച് േലഖന�ളാണ് റവ്ാനിക വിഭാഗ
്ിൽ വുനത്. അതായത് ഏതാ്് 18% മാരമാണ് റവ്ാനിക 
േലഖന�ൾ.4 പെ്ാ്താം ൂ �ാ്ിെല അ�ടിൂപ�ളിൽ ശാതം 
എനത് ഭാഷയിെല ു�ധാനമായ ഒു ആവി്ാരവിഷയം തെന
യാണ്. എനാൽ ഇ�ാല്് ൂപംെകാ് റവ്ാനികാവി്ാ
ര�ളെട കണെ��ുേ്ാൾ രഥസംരംഭ�ളായാും ആുകാലി
ക�ളായാും എണ്ിൽ ുറവാെണു കാണാം. ഇതിെനുറി�് 
െക.എം. േഗാവി ൂ ചിപിുനതി�കാരമാണ്. “മലയാളരഥൂചി 
ഒ്ാെക േരഖെപ�ുന 25,109 �്ക�ളിൽ 15,623 ശീർഷക�ൾ 
(ഒനാംഭാഗം ുുവും) ു്സാഹിത�വിഭാഗ്ിുളളതാണ്. മെ�ാ
ുവിധ്ിൽ പറൊൽ മലയാള�സി്ീകരണ�ളിൽ 60% സാഹി
ത�ൃതികളാണ്. ബാ�ിയളള 10,486 ൃതികളാണ് മു റവ്ാനി
കശാഖകളിെലലാംൂടി �സി്ീകരി�െപ്ിുളളത്. െമാ്ം �്
കസംഖ�യെട 10% ുു�്ിൽ, ു്സാഹിത��ധാനമാണ് മല
യാള�്കസ്്് ” (1974, വാല�ം II, ആുഖം). 

അ�ടി-ആുനികതയെട ആവിർഭാവേ്ാെട േകരളീയജീവിതം 
വലിയ പരിവർ്ന�ളിൂെട കടുേപാുന ഘ്്ിൽ ആുനിക
ശാതെ് ഒു മലയാള അറിുൂപമായി ആവി്രിുനതിൽ അ�
ടിമാധ�മ�ൾ ഇവിെട വഹി� പേ് അ�സ്മല. എനാൽ ഭാഷാ
പരമായ അവേബാധനിർ്ിതി സാൂകരി�െപ�നത് ഏത് രാടീ
യ്ിൂനിെ�ാ്ാണ് എനേനവഷിുേ്ാഴാണ് പെ്ാ്താം 
ൂ�ാ്ിെല റവ്ാനിക മലയാളാവി്ാരം ഭാഷാശാ്ീകരണ
്ിനാേണാ ശാതസേ്ന ൂ പീകരണ്ിനാേണാ �ാധാന�ം െകാ
�്െതന് വ�്മാുനത്.

രഥൂപീകരണ്ിൂെടയം മും സാധ�മാേക് ഭാഷാപരമായ 
അവേബാധനിർ്ിതി എ�െനയായിരി�ണെമുളളതിെനുറിു 
മന്ിലാ�ാൻ ‘വിദ�ാവിേനാദിനി’യെട ആദ�ല��ളിൽ �ത�്
െപ് ഭാഷാപരമായ വിഷയ�െളുറിുളള േലഖന�ൾ ്്ിേ�
്താണ്. 1890-െല �ഥമല�്ിൽ ‘വിദ�ാവിേനാദിനി’യിൽ �ത�
്െപ് �്ാവന േനാുക: “ശാതസംബധമായിുളള ഉൽൃടവി
ഷയ�െളുറി�് വിദവാമാുെട അഭി�ായ�െള ു ുവൻ വിശദമാു
നതിുേവ് േയാഗ�ത നുെട ഭാഷക് ഇുവെര സി്ി�ി്ിെലന് 
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സംൃത്ിേലാ ഇം്ീഷിേലാ പാഡിത�ുളളവർ�് നിത�ാുഭവ
മാണേലാ. എനാൽ ഈ േയാഗ�ത വിദവാമാുെട പരി്മംെകാു 
സി്ി�ാുനുമാണ്. ൂ നിൽ ചിലവാനം വർഷ�ൾു ു ്് ഇം്ീ
ഷ്ഭാഷ ഈ ്ിതിയിലായിുു. ഇവിട�ളിുളള വിദവാമാർ ‘ലാ
�ിൻ’ എന ഭാഷയിലാണ് ഗൗരവുളള കാര��െളപ�ി എുതിവനിു
നത്. പിെന സവഭാഷാഭിമാനികളായ ചില മഹാമാർ അവുെട േവ
ദശാതാദികെള ഇം്ീഷിേലു പരിഭാഷെപ�ുകയം ൂതനമായി 
മു�്ക�ൾ ഉ്ാുകയം െചത ആ ഭാഷ ്േമണ ഇേപാഴെ് 
ഉത്ൃട്ിതിെയ �ാപി�താണ്. അുേപാെലതെന േയാഗ�രായി
ുളളവുെട ഉ്ാഹംെകാ്് നുെട ഭാഷും അഭിൃ്ിയം പരി്ാ
രും ്േമണ വു്ാുനുമാണ്’ (1065, ുലാം, �.1).

�ഥമല�്ിെല �്ാവനയിൽ്െന ഭാഷയിൂെട ഇനിയളള 
കാല്് സാധ�മാേ�ുന ആവി്ാരൂപ�െളുറിും ഭാഷാപര
മായി സി്ിേ�് അവേബാധെ്ുറിും ൃ ത�മായ ഒു കാചപാ
� ുേനാുെവുു്്. അതിുളള മാർഗെമന നിലക് ഇം്ീഷ് ശാ
തരഥ�ളെട തർജമയാണിവിെട ൂ ്ി�ാണിുനത്. ു ടർു
ളള ല��ളിൽ ‘ഭാഷാപരി്ാരം’ എന തലെ�േ്ാെട വുന ചർ
�കെളലാം ഇതിെ� ുടർ�യായി േവണം കുതാൻ.

1892-െല �ഥമല�്ിൽ ‘ഭാഷാപരി്ാരം’ എന തലെ�േ്ാ
െട വുന േലഖനം പറയു: “ഭാഷാപരി്ാരം എനത് വളെര വി
്ീർണുളള ഒു വിഷയമാണ്. അതിൽ സാമാന�മായി ര്് സംഗ
തികളാണ് ഉൾെപ്ിരിുനത്. ഒനിൽ ഏുതരം �്ക�ളാണ് ഭാ
ഷാഭിൃ്ി�് ആവശ�െമും, ര്്—ആ �്ക�ളിെല ഭാഷ ഏത് 
�കാര്ിലാണ് ഉ്മരീതിയിലായിരിുക എും ആുു”(1067, 
കനി, �റം: 3).

ഈ ചർ�യെട ു ടർ�യിൽ ശാതരഥ�ളാണ് ഭാഷാഭിൃ്ികാ
വശ�ം എും മറി�് ‘സാഹിത�രഥ�ളാണ് ഭാഷാഭിൃ്ി�് ആവ
ശ�ം’ എും രു വാദ�ളെടയം സാംഗത�ം െവളിവാുുെ്േി
ും ചർ�യെട അവസാനമി�െനയാണ്. “ശാതവിഷയമായ രഥ�
ളാണ് ഏെറ �േയാജനകരെമേിും വിേനാദകര�ളായ �്ക�ൾ 
ഭാഷയിൽ ൂ �തൽ ഉ്ാകണെമനാണ് ത�ൾ വിചാരിുനത്”(�
റം: 4). റവ്ാനികവിതരണ്ിെ� മാധ�മമാുക എനതിുപരി 
ഭാഷാപരമായ രഥ�ളെട എണും അവയെട വായനയെട േതാും 
വർ്ിപിുക എനതായി്ീുു ഭാഷാവേബാധനിർ്ിതിയെട 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
118

രാടീയം. ുഗമമായ വായനുളള സാമരികാണിവിെട ുൻൂ�ം. 
1900-ാമാ്് ൃ ്ികം ല�്ിൽ ൂ ർേ�ാ്് ു മാരൻ എുുന ‘ഭാ
ഷാപരി്ാരം’ എന േലഖനം ഈ ുടർേലഖന�ളിൽ ്േ്യും 
ഏതാ്് ഈ ചർ�കളെട പരിസമാതി ുറിുനുമാണ്.

“അധികമായി ഉ്ാ�ാൻ �യാസമിെലു സാധാരണ വിചാ
രിുവുന വിേനാദകര�ളായ �്ക�ൾ ഉ്ാ�ി ജന�െള 
േബാധ�ം വുുനതാണ് അധികം �യാസമായ കാര�ം. ഇം്ീഷ് 
ുതലായ ഭാഷകളിൽ ധാരാളുളള �ൃതിശാത�്ക�ൾ മലയാള
്ിൽ തർജമ െചതാൽ ഉത്ൃ ടവിഷയ�ൾ അട�ിയവയായി പറ
യെപ�ന �്ക�ൾു �യാസമില. അത് ര്് ഭാഷയിും റന
�ണ�ുളള ഏു വിദവാും സാധിുനതാണ്. ‘ഇുേലഖ’േപാുളള 
�്ക�ൾ ഉ്ാ�ാുളള വാസനയം ു ്ിയം ഉളളവർ വളെര ു ു
�മാെണന് അുഭവംെകാ്് ആർും അറിയാമേലാ. അുെകാ്് 
സയൻസ് �്ക�ൾ ു തലായവ തർജമ െചുനത് ഭാഷാഭിൃ്ി
�് സംഗതിയാെണേിും ഭാഷയം അതിെ� ഉടമ്ും ഒുേപാെല 
പരി്രി�െപ്ിുെ്ുളളതിു ല്�മായി നിേക്ത് ഇുേലഖ 
േപാുളള �്ക�ളാണ് ” (1075, ൃ്ികം, �റം:14).

 ആദ�കാലമലയാള ആുകാലിക�െളലാം അതിെ� �
സി്ീകരണല്��ളിൽ ു�ധാനമായി പരിഗണിുന ഒനാ
ണ് ആുനികശാതവി്ാന്ിെ� മലയാള്ിുളള ആവി്ാരം. 
‘വിദ�ാസംരഹ’്ിെ�യം (1864) ‘ഭാഷാേപാഷിണി’യെടയം (1891) 
ആദ�ല��ളം അവതാരികകയം ഭാഷാേപാഷിണിസഭയെട ആഹവാ
നുെമലാം ഇത് െവളിെപ�ുുു്്.5 എനാൽ മലയാളെ് സം
ബധി�ിടേ്ാളം സാഹിത�േകരിതമായ ഒു ഭാുകതവെ്യാ
ണ് 19-ാം ൂ �ാ്ിെല അ�ടിമാധ�മ�ൾ ു ൻനിർുനത്. അേപാൾ 
ആുനികശാത്ിെ� ആവി്ാരം എനത് മലയാളെ് സംബ
ധി�ിടേ്ാളം എതായിുു എന് ചിതിേ�്ു്്. സേ്ന
പരമായി �തിയ അറിുകളെട ആവി്ാരം എന് 19-ാം ൂ �ാ്ിെല 
ശാതമലയാളെ് അടയാളെപ�്ാൻ ു്ിു്ാണ്. ഭാഷയിുളള 
അവേബാധനിർ്ിതി അറിവിെന സംബധി� �തിെയാു വ�വഹാ
രൂപീകരണ്ിനല മറി�് ഭാഷയെട പരി്രണ യ്ിയായി്ാണ് 
ഇവിെട വർ്ി�ത്. 1830-കൾുേശഷംതെന ആരംഭിുന രഥ
സംരംഭ�ളം പിനീട് ആുകാലിക�ളം ശാതമലയാളം എനതി
െന വിഭാവനം െചുെകാ്് ഭാഷയെട ശാ്ീകരണ്ിൽ �ബല 
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സാനിധ��ളായി എന് നി്ംശയം പറയാം. എനാൽ സേ്നപ
രമായി ഒു ്ാനവ�വഹാരെ് ൂപെപ�ുനതിെല അപര�ാ
തതക് ആുനിക ശാതസേ്ന്ിെ� സേീർണതകളം കാരണ
മായിു്ാകാം.

ശാതസകപനെി്ല സകീർണതകും ഭാഷാവിനിേയാഗും

പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ാുേ്ാേഴും ൂേറാപ�ൻ ശാതവി്ാ
നം വിഷയാധിഠിതമായി വ�വ്െപ് (Disciplined) വി്ാനേമഖ
ലകളായി തിരിയു്്.6 എനാൽ 17-ാം ൂ �ാ്ിെല റവ്ാനിക 
വി്വ്ിന് ുൻപാകെ് സയൻസ് എന പദ്ിെ� �േയാഗംത
െന പാ്ാത�േലാകെ് സദിദതയിേല�് നയിുന ഒനായി
ുു. �ൃതിദർശനം (Natural Philosophy) എന സേ്ന്ിൽ ഒു
�ിയിുന ശാത�െളലാം പിനീട് �േത�ക വിഷയ�ളായി വഴി
പിരിയനത് െഹർബർ്് ബ്ർെീൽഡിെന ഉ്രിുെകാ്് പി. േഗാ
വിദപിളള ൂ ചിപിുു്്. ‘17-ാം ൂ �ാ്ിെല Scientific Revolution 

അഥവാ റവ്ാനികവി്വ്ിുേശഷം അുവെര �ൃതിദർശ
നെമന ചരടിൽ േകാർ്ിുന �ൃതി�തിഭാസ�െളുറിുളള 
പഠന�ൾ ‘ഗണിതം’, ‘ന്രശാതം’, ‘രസതരം’, ‘ഭൗതികം’, 
‘ജീവശാതം’ എനി�െന വിവിധ വുുകളായതിന് �റേമ ദർശ
ന്ിെ� �േത�കമായ പഠനരീതിയിൽനിു വ�ത�്മായ മെ�ാ
ു പഠനരീതി �ൃതിെയപ�ിയളള പഠന്ിന് ആവശ�മായി്ീ
ുകയം െചു. അുെകാു പര്രാഗത ദർശന്ിൽനിു നിരീ
്ണ പരീ്ണ�െള അടി്ാനെപ�്ി ൂപംനുന വുനി
ഠും വ�വ്ാപിതുമായ അറിവിന് മെ�ാു പദം േവ്ിവനതാ
ണ് ‘സയൻസ് ’ എന പദ്ിെ� ആവിർഭാവ്ിന് േ�രകമായത്’ 
(2010, 43). ഇവിെട സയൻസിെ� ആവിർഭാവം േകവലം വി്ാന
െ് ൂചിപിുന പദേകാശെ് സംബധിുളള �നം മാരമാ
യിുനില. മറി�് അത് സാധ�മാേ�ുന സേ്നപരമായ സേീർ
ണതകെളുറിുളള �നം ൂടിയാണ്. സേ്നപരമായ സേീർണ
തകൾ എുപറയേ്ാൾ അറിവിെന വ�ാവഹാരികമാ�ി്ീർു
നെത�െനെയന ആേലാചനെയ അുൾെ�ാളളു്്. ‘അറിവ് ’ 
എനത് വ�ത�് ഘടക�ളെട പരപര ബധ്ിൂെടയം ൂ ടിേ�ര
ലിൂെടയം സാൂഹികമായി ൂ പെപ�നും ഭാഷയിൂെട സംേവദനം 
െച്െപ�നുമായ ഒു വ�വഹാരമാണ് എന് ൂേ�ാ ൂചിപിു
ു. ഇതുസരി�് അറിവ് ്ാനശാതമായ ഒു ്ാനെപ�്ൽ 
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മാരമല മറി�് സാൂഹികമായി ഉുവെപ�നും വിതരണം െച്െപ
�നുമായ ഒു വ�വഹാരമാണ്. അുെകാുതെന ശാതം എന
ത് അറിവ്/വി്ാനം അല അറിവിെ� ഒു െവളി�െപടൽ മാരമാ
ണ് (ൂേ�ാ, മിേഷൽ, 1972, 184). പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല വി
ഷയനിഠമായ ൂേറാപ�ൻ ്ാനപ്തി പാ്ാത�േലാക�ളിൽ 
അതിെ� വ�ാവഹാരികമായനിലെയ ഉറപി�ാുളള ്മ�ളിൂെട 
കടുേപാുനത് പാ്ാത�ാുനികതയെട സാൂഹികും സാം�ാ
രികുമായ ഭാുകതവെ് ു ുവൻ ഉൾേ�ർുെകാ്ാണ്. യ്ിഭര
തയിും കാര�കാരണബ്തയിും (reason and rationality) അടി്ാ
നെപ�്ിയളള അറിവിെ� ്മീകരണം ആുനികശാതവ�വഹാ
രെ് സേ്നപരമായി അവിെട സാധ�മാുകയായിുുെവന് 
പറയാം. പാ്ാത�വി്ാന്ിെ� ഇ്ര്ിുളള പുവെപടൽ 
ഭൗതികപരിേതാവ്കളെട പരിണതെലമാണ്. ഏു നിലകായാ
ും ആുനികതയെട േലാക്മ�ളിൂെട ുഘടിതമായ ഒു അറി
ുൂപം എന നിലകാണ് ആുനികശാതം െകാേളാണിയൽ മാധ�
്്ിൂെട മലയാള്ിെലുനത്. �തിെയാു ് ാനെ് പരി
ഭാഷയിൂെട മലയാള്ിേലു പകുേ്ാൾ ഭാഷാപരും സേ്ന
പരുമായ സദിദതകളിൂെടയാണ് ആുകാലിക�ളം ശാതരഥ
�ളം ആദ�കാല പാഠ�്ക�ളം കടുേപാുനത്. അതിുപരി 
ു്് ൂ്ി�ാണി�ിുളളുേപാെല സാഹിത�േകരിതമായ ഒു ഭാ
ുകതവമായിുു ഇവിെട നിലനിനിുനെതു േവണം കുതാൻ. 
എനാൽ ശാതവി്ാനെ് അതിെ� �ാഥമികമായ തല്ിൽ 
േബാധനശാതം (Pedagogy) എന നിലക് അവതരിപി�ാുളള ്
മ�ൾ ഇവയിൂെട ഉ്ായിു്്. സവിേശഷവിഷയം എനതിെന
�ാൾ സാമാന�്ാനമായി്ാണ് പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല രച
നാസംരംഭ�െളാെ� ശാതമലയാളെ് അവതരിപിുനത്. 

ആുനികശാതം: അവതരണരീതിയം വിവർെനയ്ിയം

പ്ിേമാദയം ുതൽ�് ശാതം റകകാര�ംെചുന ആുകാലി
ക�ളം ശാതരഥ�ളം ആദ�പാഠ�്ക�ളം പാ്ാത�ശാത
്ിെല വിഷയവിഭജനയ്ി റകെ�ാ്ിെലുേവണം കുതാൻ. 
കാരണം അനെ് രഥശീർഷക�ൾ ആുനികശാതസംബധ
മായ വുതകളാണ് ആവി്രിുനെതെനാഴി�ാൽ സേ്നപരമാ
യി അുൾെപ്് നിുന സവിേശഷ േമഖലെയുറിുളള ഉത്കഠ
കെളാും അവ �ലർ്ിയിുനില. അുെകാ്് മലയാള്ിൽ 
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സാമാന�ശാത്ിൽ്െന െിേലാസെിയം ധനതതവശാതും, 
രസതരം, വിദുഛ്ി�േയാഗം, സസ�ശാതം എനിവെയലാം ഉൾ
െപു നിും. എനാൽ ‘വിദ�ാവിലാസിനി’യെട �ഥമല�്ിൽ പറ
യന ഉേേശ�ല്��ളിൽ ശാത്ിെല വിഷയാധിഠിതമായ പിരി
ുകെള ഉൾെ�ാളളനതായി കാണാം. “ഈ പം്ിയിൽ സാധാരണ
യായി എുതെപ�നത് ഭാഷാചരിരം, �സി്ിയളള ആളകളെട ചരി
രം, സാധാരണ വർ്മാന�ൾ, സ്ി് �കരണ�ൾ, പളിൂ
ടം സംബധമായ നിയമ�ൾ, ൃ ഷിശാതം, വാണിജ�സംബധമായ 
�മാണ�ൾ, ശരീരസൗഖ�െ് ഉേേശിുളള �േമയ�ൾ, ൃ്ല
താദികെള സംബധി� ശാതം, യാരാസംബധമായ ശാതം, ഭിന
ുണ�ളായ അു�ൾ ത്ിൽ േചർു്ാുന േഭദ�െളപ�ി �
തിപാദിുന ശാതം ഇത�ാദി �േയാജനുളള വിഷയ�ളാുു” 
(1056, ഇടവം, �റം: 3). ഇുൂടാെത ൂ മിശാതം, ൂ �ൃതിവി്ാനീ
യം എനിവ സേ്നപരമായി േവർതിരി�ാൻ 1892 ുലാമാസ്ി
െല ‘വിദ�ാവിേനാദിനി’യിൽ (�റം 3) ഒു ് മം നടുു്്. അൂർ
വമായ ഈ പരാമർശ�െള മറുെകാ്് അതിുകവിെ ഒു സാ
മാന�വത്കരണം നട്ാനല ഇവിെട ് മിുനത്. െപാുവായി നി
രീ്ിുേ്ാൾ സേ്നപരേമാ വിഷയാധിഠിതേമാ ആയ വിഭജനം 
പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല ശാതമലയാള്ിൽ �സ്മല എു
േവണം കുതാൻ. അുെകാുതെനയാവണം തിുവിതാംൂർ പാ
ഠ�്ക ക്ി�ി�് േവ്ി റവ�്് പാുൂ്ത് രചി� ‘ബാല
ൂഷണം’ (1868), നീതിസാരം, തീധർ്, ൂേഗാളസി്ാതം എനീ 
വിഷയ�െളലാം ഒെരാ� �്ക്ിൽ ഉളളടുനും ‘ലുശാത
പാഠാവലി’ എന നിലയിൽ അ�ാല്് അത് പരിഗണി�െപ�ന
ും. ഇതിെ� ന�ായീകരണം പീഠികയിൽനിു വ�്മാണ്: “�രാ
ണാദികെളെ�ാും യ്ിെകാും അുഭവെപ്തായി മതവിേരാ
ധം ൂടാെത സാധാരണ�ളായിരിുന നല അറിുകെള സംരഹി
�ിരിുു” (1915, 1868, പീഠിക). 

ൃതി�രാണാദികളം യ്ിയം ഒേര രഥ്ിൽ റകേകാർു
ന ഈ മലയാളസദർഭം പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല ആുനികശാ
താവി്ാര്ിൽ ഉൾെപുനിുു എനത് അ�ാലെ് പാ്ാ
ത�ശാതവി്ാനെ് സംബധി�് േനാ�ിയാൽ ശാതസേ്ന
പരമായ ഒു അ്ിമറിതെനയാണ്. ഈ �്കം മരാസ് സർവകലാ
ശാലയിൽ ഭാഷയിെല ഒു പാഠ��്കമായിുു എനും ഇവിെട 
്േ്യമായ വുതയാണ്. 1859-െതാ്് 1879-വെരയളള മരാസ് 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
122

ൂണിേവഴ് സി�ി കല്ർ പരിേശാധിുേ്ാൾ ഡിരിതല്ിൽ 
Natural Philosophy, Physical Science ുട�ിയവെയലാം പഠനവിഷയ
�ളാണ് (ഇവയിൽ Physics, Chemistry എനി�െനയളള േവർതിരി
ു കാുനിെലനും ്േ്യമാണ്). അേതാെടാപം മലയാളപരീ
്ാ സിലബസിൽ പഠിേ�് ഒു �്കമായി ശാത�്കമായ 
‘ബാലൂഷണം’ 1874-75, 1876-77 എനീ കാലഘ്�ളിെല മരാസ് ൂ
ണിേവഴ് സി�ി സിലബ്് ഉൾെ�ാളളു്്.7

ഇ്ര്ിൽ ശാതസേ്നൂപീകരണെ് സംബധി�ിട
േ്ാളം ശാതവിഷയ�ളെട സവിേശഷമായ തരംതിരിേവാ അതി
െ� ്ാനശാതപരമായ �േത�കതകേളാ അ�ാല്് ശാതമല
യാളെ് സംബധി�് �സ്മായിുനിെലുേവണം കുതാൻ. 
ഇതിെ� ഉദാഹരണ�െളനനിലക് െതാ്�് ഘ്്ിെല റ�മ
റിതലം ുതൽുളള പാഠ�്ക�െള പരിേശാധി�ാുനതാണ്.

ൂ�ാ്ിെ� ഉ്രാർ്്ിും ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� ആദ�
പാദ്ിുമായി നാുഭാഷാവിദ�ാലയ�ളിൽ തേേശീയർുേവ്ി 
െകാേളാണിയൽ ഏജൻസികളായ പാതിരിമാർ ൂപെപ�്ിയ 
പാഠ�്ക�ളം തേേശീയർ തെന ത്ാറാ�ിയ പാഠ�്ക�ളം 
നാുഭാഷയിൂെട ആുനികവിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാുക എന ല്�
േ്ാെട ത്ാറാുനതായിുു. ഇ�ാലെ് പാഠ�്ക�ളെട 
ഉളളട�്ിൽ ആുനികശാതം ഒരവിഭാജ�ഘടകമാണ്. ു ു ൂ ചി
പി�ുേപാെല വിഷയവിഭജനയ്ികെളാും ഉൾെ�ാളളാെത മു 
വിഷയ�ൾെ�ാപം സാമാന�മായി ശാതെ് പരിചയെപ�ുന 
�്കമാണ് 1901-ൽ �റ്ിറുന ‘േലാംഗ് മാൻസ് റീേഡഴ് സ് ’ 
എന േപരിൽ മിഷണറിമാർ �റ്ിറുന ര്ാം പാഠ�്കം. 
സസ�േലാകെ്യം (2-ാം പാഠം—പു്ിെ�ടി) ജുേലാകെ്
യം (4-ാം പാഠം—�ാണികൾ, 5-ാം പാഠം—ആന) ശാതീയമായി 
പരിചയെപ�ുന ഈ പാഠ�്കം ുടുനത് ഒനാം പാഠമായ 
‘ആരംഭ’്ിൽ നിുമാണ്. സേചതന�ളം അേചതന�ളമായ 
എലാ്ിും ഒു ആരംഭുെ്ന് പറുെകാ്് ു ടുന ര്ാം 
പാഠ�്കം ഓേരാ ശാതപാഠ�ൾും �ാേദശികമായ ഉദാഹ
രണ�െള ൂ്ി�ാണിുെകാ്് നിരീ്ണ-അേനവഷണ�ൾ 
നട്ാുതുന രീതിയിൽ അഭ�ാസ�ൾ നുു്്. ഉദാഹരണ
്ിന് ‘ചരും ന്ര�ളം’ എന പ്ാം പാഠ്ിെ� അഭ�ാസം 
െകാ�്ിരിുനത് ഇ�കാരമാണ് : 
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“ചരന് െവളി�ം ഉ്ാുനത് എ�െന? 
രാരി ു�ിസചരിുന ചില ൃഗ�ളെട േപർ പറയക” 
—(1901, �റം: 17-19). 

ഇേത �്ക്ിൽ്െന സമാർഗകഥകളം സരസകാവ��ളം ഉൾ
െപ�്ിയിു്്. അതിെന പിൻുടർന് വുന േകരളവർ് ു�് 
ക്ി�ിയെടയം മും പാഠ�്ക�ളിൽ പദ�പാഠാവലിയിൂെട ശാ
ത�തിപാദനം നടുു്്. 1911-ൽ �സി്െപ�്ിയ പദ�പാ
ഠാവലി—4-ാം �കരണ്ിെ� ുഖുരയിൽ േകരളവർ് പറയു: 
“ആുനികവിദ�ാഭ�ാസ്ിന് േയാജിുനതിുേവ്ി ചില പദ�
�ളിൽ �സാധകെ� നിലയിൽ പരിേശാധനകൾ െചേ്്ിവനി
ു്്. അൂർവം ചില പദ��ൾ �ൃതിപാഠാവലിയെട ഉേേശ��ൾ
ു േയാജികാകയാൽ ഉേപ്ി�െപേട്തായം വനിു്് ” (1911, 

ii). ഒു േബാധനശാതം (Pedagogy) എന നിലയിൽ ശാതെ് മല
യാള്ിേല�് പരിചയെപ�ുന സദർഭ്ിൽ ശാതീയമായ വി
ഷയ്മ�ളെട രീതിേയാ ശാതസേ്ന�ളെട ്ാനശാതപര
മായ നിജെപ�്േലാ അല ഇവിെട നടുനത്. മറി�് സമീപ്
മായ അുഭവ�െള ശാതീയമായി പറുെവകാൻ ഇവിെട ്മി
ുു. ഒു പരിധിവെര വിവർ്നയ്ികളാണ് ഇ്രം പാഠ�
്ക�ളിലായാും ആുകാലിക�ളിലായാും ശാതമലയാളെ് 
സാധ�മാ�ി്ീർുനത്. 1913-ൽ എം. ഉദയവർ്രാജ ‘‘Huxley’s 

Indroductory’ �േവശിക എനേപരിൽ മലയാള്ിേല�് ഭാഷാതരം 
െചുേ്ാൾ ശാതസേ്നൂപീകരണെ് മലയാള്ിൽ സാധ�മാ
ുനതിെനുറിുളള ആധികളല മറി�് ശാതീയപദ�ളെട ഭാഷാ
തരീകരണ്ിുപകരി� സദർഭ�ളാണ് ഉദയവർ്രാജ ്രിു
നത് (1913, ലുശാതപാഠാവലി, ു ഖുര, �റം: 13).1850-കൾ െതാ്് 
1950 വെരയളള കാലഘ്�ളിൽ മലയാള്ിൽ ‘സാേേതികശദനി
ഘു’ എനത് ു�ധാന ചർ�ാവിഷയം തെനയായിുു. ശാത
�തിപാദക�ളായ വുവകകൾ�് മലയാളവിവർ്നം നടുന
തിെ� ഒു രീതി േകവലം ‘ആതരതമ�ം’ ആയിുു. അതായത് ൂ
േറാപ�ൻ ഭാഷകളിെല ഏകാ്രസം്കൾു പകരം മലയാള്ി
െല ഏകാ്രസം്കൾ �േയാഗിുെകാുളള ശാതവിവർ്
നം. ഉദാഹരണ്ിന് X-Ray=’്കിരണം’ എും Chemistryെയ ‘കീ
മശാതം’ എും thermos എനതിന് ‘ഘർ്ം’ എുുളള വിവർ്ന
�ൾ ആതരതമ�്ിൂെട സവീകരിുകയം സാേേതികശദ�ളിൽ 
മാരം ് ്ൂനിെ�ാ്് ശാത�തിപാദനെ് സാധ�മാുകയം 
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െചുന ഒു രീതി അനെ് രചനകളിൽ കാണാം. എനാൽ മലയാ
ളവിവർ്ന്ിെ� മെ�ാു രീതി ഓേരാ സേ്നപരമായ വുത
കളം നു�് ഉപേയാഗെപ�നതിെ� രീതിയിേലാ അവയെട സവഭാവ
്ിെ� അടി്ാന്ിേലാ ആണ്. 1861-ൽ മലയാള്ിൽ അ�ടി
�െപ് െജ.ജി. ബട് ു െട �്കമാണ് ‘ൃഗചരിതം’. Natural History 
എന് ഇം്ീഷിൽ നാമകരണം െചതിരിുന �്ക്ിെ� കവർ
േപജിൽ്െന ‘ൃഗചരിതം’ എന തർജമ േചർുകയം ആയത് ‘ൃ
ഗപ്ിമീന�ു�െളുറിുളള വർണനംതെന’ എന് ൂ ചിപിുക
യം െചതിു്്. ‘ജീവശാതം’ എേനാ ‘�ാണിശാതം’ എേനാ ഉളള 
സം്കളിൂെട ജന�ളിേല�് എ്ാൻ ഇടയിെലും അേതസ
മയം ‘ൃഗചരിതം’ എന സം് ൂ �തൽ വായി�ാൻ േ�രിപിുെമ
ും ഇതിെ� രചയിതാവായ പാതിരി കുതിയിരി�ണം. ഒു പരി
ധിവെര വ�ാവഹാരികമാണ് ഈ വിവർ്നയ്ി. ഇനി ആുകാലി
ക�ളിെല ശാതവിവർ്ന്ിെ� ഒുദാഹരണം േനാ�ിയാൽ:-

വിദ�ാവിേനാദിനി വിദ�ാവിേനാദിനി വിദ�ാവിേനാദിനി
1890 ുലാം   1891 ുലാം 1898 മീനം

Oxygen-െതേജാു Oxygen-ജീവവായ Oxygeen-അലജനകം

ഈ ഉദാഹരണ്ിൽ ഓ്ിജെന ‘െതേജാു’, ‘ജീവവായ’ എെന
ലാം ‘ക്ാൻ സഹായിുക’, ‘ജീവൻ നിലനിർുക’ ു ട�ിയ അടി
്ാന സവഭാവ�ളെട അടി്ാന്ിലാണ്. ൂടാെത വ�ാവഹാരി
കയ്ിയം ഇതിൽ ഉൾേ�ർനിരിുു. അേതസമയം ഇം്ീഷ് പദ
�ളെട ധാതവർ്ം േനാ�ി അവുളള സംൃതപദ�െള നിർ്ിെ�
�ുെകാ്് തർജമ െചുനതിെ� െലമാണ് ഓ്ിജെന ‘അല
ജനകം’ എന് പരിഭാഷെപ�ുനത്. ഏതായാും 1950-കൾ വെര 
ഏെറ �ു�ുകൾ നടുെകാ്് ശാത�തിപാദന്ിൽ ഏ�ും ൂ
�തൽ ചർ�െച്െപ് വിഷയമായിുു സാേേതികപദനിർ്ാണം.

ഇ�െന േനാുേ്ാൾ പെ്ാ്താം ൂ �ാ്ിെ� ര്ാം പു
തിയിും ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെ� ു ട�്ിുമായി ശാതരചനാസംരം
ഭ�ളിൂെട ൂ പെപ് റവ്ാനികമലയാളം ആുനികശാതെ് 
്ാനശാതപരമായി വ�വ്െപ�്ാനല മറി�് സാമാന�മായ 
േബാധനരീതിയിൂെടയം സാേേതികും വ�ാവഹാരികുമായ വിവർ
്നയ്ികളിൂെടയം മലയാളഭാഷയിൂെടയുളള റവ്ാനികു
ഖെ് സാമാന�മായി െവളിെപ�്ാനാണ് ് മി�ത്. ഭാഷയിുളള 
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ശാതസേ്നൂപീകരണേ്ാളം എ്ിയിെലേിും തീർ�യായം 
ഭാഷയെട ശാ്ീകരണ്ിേല�ാണ് അത് വഴിുറനത്. 

ുറിുകൾ

1. ആുനികതയെട വിഷയവിഭജനപ്തിയെട (Modern disciplines) അടി
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ൂർണമായം വ�വ്ാപിതമായ ഒു അറിുൂപമാണ് ശാതം (Moran 

Joe,  2006,  6).

2. േജാർജ് ഗീവർഗീസ് േജാസെിെ� ‘Crest of Peacock’, ‘A Passage to 

Infinity’ എനിവ ഉദാഹരണ�ൾ.
3. ശാതം, ഊർജതരം = 1881-1890

  ”    രസതരം = 1891-1900

  ”         ജീവശാതം = 1850 വെര—1

  ”         ജുശാതം = 1861-1870-1 (േഗാവി, െക.എം, 1974, XVIII).

4. കാർഷികം - 8 േലഖന�ൾ
 േജ�ാതിഷം/േജ�ാതിശാതം - 6 േലഖന�ൾ
 �ൃതിശാതം - 7 േലഖന�ൾ
 ൂ�ൃതിശാതം - 11 േലഖന�ൾ
 ജുശാതം - 2 േലഖന�ൾ
 റവദ�ം - 15 േലഖന�ൾ 
 ശാതം - 7 േലഖന�ൾ

5. 1891 നവംബർ 25,  26,  27 തീയതികളിലായി മലയാളമേനാരമ അേണ്ിൽ
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്ിൽ വുഗീസ് മാപിള നടുന ആഹവാനും ുടർന് 1891 ൂൺ 6-ന് 
‘ഒു ആവശ�കത’ എന ശീർഷക്ിൽ അേേഹം എുുന േലഖനും 
്േ്യമാണ്.

6. 19-ാം ൂ�ാേ്ാ�ൂടി ആുനികശാതം സവിേശഷമായ വിഷയപ്
തിെയന നിലയിൽ വ�വ്ാപിടമാുനതിെനുറി�് േജാ െമാറാൻ 
(Interdisciplinarity), അലൻ എെ്. െറപ് േകാ (Interdisciplinary Research 

Process and Theory) എനിവർ നടുന നിരീ്ണ�ളാണ് ഇവിെട 
അവലംബം.

7. Madras University Calender 1874-75- printed  for the University,  R.C. Foster 
Co.,  Madras. 
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AyyAppApAnicker And The Theory of 

inTeriorizATion

Dr. Gangadevi M.
Asst. Professor, Dept. of Malayalam, KKTM Govt. College, Pullut, 

Thrissur.

Literature attains fulfillment in the parallelism of the creativity of 
the writer and the reader. The writer and the reader–both are endlessly 
bound to the literary work. The writer creates a literary work. The reader 
need not perceive the historical aspects or the hidden experiences of 
the writer. Interiorization is a new theory that helps to understand both 
these aspects (of the writer and the reader) equally, and to identify the 
interiorized inner work.

Literature is the language of creativity and power of imagination. 
The origin of inspiration of a literary work is the author’s experiences 
and imaginations. Consciously or unconsciously, the identity of the writer 
is manifested in his work. This is quite natural. The writer creates in 
every word, an inner meaning of another word, in every description, 
another experience, in every life another life’s signs. This is the funda-
mental identity of the writer. The aim of this work is to study the theory 
of interiorization as a literary device.

The Relevance of this Theory

One who goes in search of Indian poetic schemes can get familiar 
with many poetic schemes like Rasa, Dhvani, Anumana, Vakrokti, Reethi, 
Alamkara etc. The propounders of these theories argue that the soul of 
literary work is their own theories. What is the intention behind develop-
ing a theory namely interiorization for analyzing literature, while many 
theories exist? Mainly because, adopting new methods and dimensions 
for study of literary works has become popular. Secondly because, this 
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theory has been presented by a Malayalam poet – Dr. K. Ayyappapan-
iker. In this context, the study of interiorization becomes relevant for 
the Malayalam reader who depends on Western and Eastern theories 
for literary analysis.

The Malayalam term used for interiorization is ‘Anthassannivesam’. 
Here, ‘Sannivesa’ means the fixation of one in another. ‘Anthassannivesa’ 
is a method of incorporating bhava-artha and rasa either explicitly or 
obscurely by constructing linguistic units, sounds and sentences. It may 
be added that the concept of sannivesa will be relevant and useful, only to 
the extent that the process of the author intending or the reader divining 
the meaning—at the levels of sound, word, sentence—clears the way for 
comprehending the covert meaning and savouring the work.

Anthasannivesa is not a refutation or an opposite of bahyasannivesa. 
It is the play of imagination that we can discover when we read texts 
which hold back the bhava-artha-rasa within themselves. Anthasannivesa 
is a mode of textual exploration, which through a discovery procedure 
or hermeneutical process, enables us to effect entry into the interior of 
those literary works that, through word, sentence and material line, 
render palpable, the bhava-artha-rasa born of the imagination or real 
experience. It is at the point at which the author and the reader meet 
each other face to face the engage in discourse. Anthassannivesa succeeds 
when the reader turns away while the grammarians are demonstrating 
before, and blocking the entrance to the text, and directs his imagina-
tion into those areas of aesthetic experience which are thrown open by 
the text. In a sense, this is a joint enterprise, a bonding in spirit which 
reinforces the author reader relationship.

The Relationship and Differences With Indian Poetics

Most people are of the view that the theory of interiorization is not 
a new invention, but a new version of Indian poetic theories like Rasa, 
Dhvani, Vakrokti etc. Though it is not possible to say that this theory 
is not related to Indian theories, it is possible to establish that it has 
differences with them.

Interiorization and Dhvani
Dhvani, one amongst the ‘Sabdavyaparas’ is a process which fol-

lows writing. Interiorization differs from dhvani in two or three ways. 
In the first place interiorization is not always a conscious production of 
meaning. It can originate in several cases without the author or reader 
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attending. If the work contains a bhava-artha-rasa which is different from 
the manifest meaning or opposed to it or embraces the whole work, then 
the effort to identify it leads to anthassannivesa. In contrast, where the 
dhvani principle cannot get through to the spiritual fore of the work, 
anthasannivesa can invoke and convey it. Merits-demerits, birth-death, 
day-night, white-black – like these twins, opposite twins for every literary 
work, there is another ‘opposite work’.

Like Dhvani, Anumana also follows the creation of the text, where-
as anthassannivesa inheres in it. The results that follows anthassannivesa 
include dhvani, anumana and whatever theories are based on them. With 
Kunthaka’s Vakrata, antassannivesa has not many differences. If anumana 
and dhvani are the after results of interiorization, then the vakrata is a 
way or style for interiorization.

In examining how hard an author or artist strives to incorporate 
Bhava-artha-rasa in the inner reaches of the text by means of interioriza-
tion, and how well he succeeds, a particular approach may prove more 
useful than others to some. Then this study continues with Bharata’s 
rasa sidhantha and ‘ulluraiuvamai’ indicated in the Tolkappiyam or Tamil.

As part of the analysis, the meaning of the terms – trace, oblique, 
position are traced. Studying interiorization, relating it with popular 
Western critic theories such as deconstruction, binary opposites, narra-
tive techniques, reader response theory etc. is continued in the next part.

Trace: The word ‘Trace’ is examined in several meanings as follows:

An indication that something has been present, a visible mark as 
a footprint left by the passage of a person or animal, etc. It can be seen 
to be related with the word meaning of Interiorization. Trace means a 
sample, the remains – the meaning left behind. That is, the full meaning 
is not conveyed. Other than the obvious meaning it gives an indication 
of something else. i.e, ‘Trace’ only expresses a part of the meaning. 
This can be a symbol or a sign. It does not mean mere remains, but is 
the symbol of a whole. For example, a photograph is a symbol of a per-
son. But we get the signs required to get the full information about the 
person from it. Similarly a literary work also contains signs that are left 
behind either purposefully or otherwise by the writer. The hypothesis 
of ‘Interiorization’ is that the reader will be able to unveil another work 
through these signs.

Oblique: The word oblique bears similarity with ‘Interiorization’ with 
its meanings as ‘indirect’, ‘curved’ etc.
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Position: The meaning of this word is internalization. It can be said that 
the meaning of Interiorization is contained by the English words – trace, 
oblique and position.

Binary Opposites

One of the interpretations of ‘binary opposites’ is the ‘the disap-
pearing writing subject’. This is a concept which is contradictory and at 
the same time intermingled. Landow quotes from Roland Barthes book 
saying that “the goal of literary work (of literature as work) is to make 
the reader no longer a consumer, but a producer of the text”.

After detailed analysis of the terms Readerly text, Writerly text, 
Hypertext and inter-texuality Derridas assumption of binary opposites 
is examined. Derridian thoughts have widely accepted concepts about 
binary opposites. According to Derrida, people think in terms of op-
posites. All things are identified in part by what they are not. This idea 
can be traced back to Saussure. There are countless dichotomies such 
as beginning/end, tall/short, masculine/feminine, presence/absence and 
speech/writing. In addition to being dichotomies, these pairs are also 
hierarchies. The fact is that one of these does not exist without the other.

Just like Derrida, Tongien seeks to destroy binary opposites using a 
counter intuitive self contradiction. From this, it can be understood that, 
for anything there is an opposite, inner flow. The theory of interiorization 
also says thus. i.e., for any literary work, there is an ‘opposite work’. This 
‘opposite work’ will be it’s binary opposite. More than the writer, it is 
the reader who should discover this interiorized ‘internal work’ – this is 
the importance of the theory of interiorization.

Deconstruction

Deconstruction is a scheme of thought centred on theory and 
based on philosophy. It’s major area of research is language. It gives 
more importance to writing than speech. Derrida, the main propunder 
of this theory, gives much importance to reading and text than writer 
and work. The same thing is stated in the famous thesis = “The death of 
the author” by Roland Barthes. Derrida says “there is nothing outside 
text”. What Derrida means is the physical and substantial importance 
of text. That is the un-importance of the author is the importance of the 
text developed by reading. Derrida also presents the opinion that the 
text also contains it’s criticism. Deconstruction identifies and reconstructs 
every aspect of a literary work.



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
131

Narrative techniques
Narratology is a branch of Semeotics. The major characteristic 

of narration is sequence of events. To observe narration on the basis of 

events and to see every event as the result of ‘ vyavhara’. Is important 

is narratology. WilliamLabov says that narratology is a method of reca-

pitulating past experience of matching a verbal sequence of clauses to 

the sequence of events.

In narration, the writer has full freedom. It is the linguistic mod-

ifications or renewals that are brought about through events that make 

the narration of each writer distinct. It is quite natural that the narrator 

may adopt his/her own techniques to become distinct in this way. In-

teriorization can be said to be a technique used bythe writer as part of 

narration. It can be seen that the writer has interiorized many things 

in each work. The study of the theory of interiorization aims at making 

the reader aware of the real text and the interiorized text.

Reader response theory

The moremost among the propounders of the theory of acceptance 

is the German scholar Hans Robert Jaz, who argued that each reading 

responds to a literary work through the lens of certain systems, rules and 

horizon of expectations. Reader response theory is just another transcript 

of the acceptance theofy. Acceptance theory is one that gives importance 

to the reader than the writer as also the readers text, than the writers 

text. The meaning of the work are the responses of the reader. The text 

leads the reader to certain definite annotations. The reader makes them 

spread into the new the new readings. Reader response theory proclaims 

that each reading thus becomes a writing. In interiorization, the reader 

is not given so much importance. In Interiorization, the work, the writer 

and the reader have equal importance. The theory of Interiorization 

becomes relevant when the events interiorized by the writer becomes 

a new reading – a text. The reader’s response, responsibility and the 
writer’s responsibility are all combined to testify interiorization.

Even though many of the western theories can be considered fur-

ther, such a entry is not possible here. This comparative was only aimed 

at finding the possibilities of interiorization. The core of interiorization is 

to enter into the inside of the work irrespective of the form of literature 

and to produce a new text by assimilating all the meanings intended 

by the writer.
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Other than analyzing a work psyschologically and in the sense of 

humor, to find the things hidden in this way, it is also required to seach 

for the humor in the social and political planes.
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ആണ് ‘ൃഷിഗീത’യെട ഉളട�ം. അധിനിേവശഘ്്ിൽ േകാള
ണികളം േകാളണിയനതരഘ്്ിൽ മാനസികാടിമ്ും അറിവി
െന നിർണയിുനതിൽ �ധാന പുവഹിുെവന് ഇു നാം മന
സിലാുു. ആുനികൂർവഘ്്ിെല സസ�്ാനെ് നിർ
ണയി� ഘടക�െളെതാെ�െയും അതിെ� സവഭാവെമെതും 
‘ൃഷിഗീത’യിെല വ�വഹാര�ൾ ൂ ചന നുു. തീർ�യായം പഴമ
യിേലു നു�് േനരിു �േവശനമില. ആുനികതയേടയം ആുനി
കാനതരതയേടയം നിലപാ�കളം േനാ്�ളം തിരിുേനാ്്ിൽ 
ഉ്ാവാനിടയ്്. എേിും സസ�്ാനം ഏെതാെ� വ�വഹാര
�ളായി അടയാളെപു കിടുു എന പരിേശാധന, വലിെയാരലള
ുവെര ആുനികൂർവ സസ�്ാനെ്ുറിും അവെയ നിർണ
യി� ് ാനാധികാരെ്ുറിും മനസിലാ�ാൻ സഹായിുു.
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‘ൃഷിഗീത’—പാഠേഭേങൾ
േകരള്ിെല കർഷകുെട നാവിൻു്ിു്ായിുന ൃ ഷിെ�ാ

്കൾ അ�ടി ൂ പ്ിലാ�ിയതാണ് ‘ൃഷിഗീത’. ൃ ഷിപാ്് എന 
േപരിും ചില അ�ടിപാഠ�ൾ ഉ്്. ഏകേദശം ആയിര്ി എു
ൂേറാളം വരികളാണ് ഇതിുളത്. പരുരാമൻ ൃഷിസരദായം 
വിവരിു െകാ�ുന മ്ിുള ‘േകരള ക്ം’ േപാുള സംൃത ര
ഥ�ൾ ഉപേയാഗ്ിുെ്ും ൃഷി�ാർ ൂരമാരായതിനാൽ 
അവർ�് സംൃത ് ാനമിലാ്തിനാും പരുരാമൻ രാമണർ
�് ന്ിയ ഉപേദശ�െള നാുപാദ�ളള ഒു രഥമാ�ി ഒു നൂ
തിരി ചമ�താണ് ൃഷിപാെ്ുമാണ് ഭാഷാചരിര്ിൽ േഗാവിദ
പിള അഭി�ായെപ�നത്. “പരുരാമൻ, േകരള്ിെല തെ� ജന
തുേവ്ി സമാഹരിു എു കുതെപ�ന ‘േകരളക്ം’ എന 
സംൃത രഥ്ിെ� മലയാള പരിഭാഷയെട റകെയുു�തി 
മലബാറിൽ ൃഷിെയ സംബധി� രഥ�ളിൽ ഇേപാും ുനിുനി
ുന ഒനാണ് ” എന് േകരളക്ം എന േലഖന്ിൽ െക.പി പമ
നാഭേമേനാും പറയു്് (1999: 90). എനാൽ അേേഹംതെന െകാ
�ിരാജ�ചരിര്ിൽ ‘ൃഷിഗീത’ക് പാഠേഭദ�ളളതായി േരഖെപ�
ുു്്. അേേഹ്ിെ� റകവശുള പാഠേഭദ്ിൽ ുളുൃഷി
െയപ�ി പറയേ്ാൾ ‘ചീനിുളെകും’ ‘പറേിുളെക’ും പറു
കാുനുെകാ്് ഈ ‘ഗീത’ േപാർുഗീുകാർ മലയാള്ിൽ വന
തിു േശഷം ഉ്ായതാെണന് കുുു്് (1996: 270) േഡാ. എം. 
ഗംഗാധരെ� റകവശുള പാഠേഭദ്ിൽ,

തിുവാതിര ഞാുേവല തനിൽ 
ഒുെ്ു നേടണം ുളുകൾ, 

എന് ുുുളുൃഷിെയ സംബധിു മാരേമ ൂചിപിുുൂ 
(1999: 77) . ഈ പാഠേഭദ്ിൽ നിും വ�ത�്മായ പാഠമാണ് മരാ
സ് ഓറിയ�ൽ മാുകിപ്�് റലരറിയിുളെതന് ഇ.ഉണിൃണൻ 
േരഖെപ�ുു (1999: 85). ു ു�്ിൽ നിരവധി െചാൽവഴ��ൾ 
‘ൃഷിഗീത’ുെ്ന് മനസിലാ�ാം. ഇത് വാെമാഴിയായി നിലനിു
ന ഏെതാരറിവിെ�യം സവിേശഷതയാണ്. രഥപാഠ്ിുുുള 
‘ൃഷിഗീത’യെട േൊക് േലാർ ജീവിതമാണ് ഇവിെട െതളിയനത്.

‘ൃഷിഗീത’ക് നാു പാദ�ളാുളത്. ആദ� ൂ ു പാദ�ൾ പാ
നൃ്്ിും അവസാന പാദം ുളൽ ൃ്്ിുമാണ്. ഒനാം 
പാദ്ിൽ േദശ�ളം പരേദശ�ളമായ െനല്, െലൂലവർഗ�ൾ 
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ുട�ിയ സസ��െളയം വിുകെളയം പരിചയെപ�ുു. േകര
ള്ിൽതെന വിവിധ�േദശ�ളിൽ നിലവിുള വിളകെളുറിും 
ൂമമായി വിവരിുു. അവയെട ു ണം, സവഭാവം, ൃ ഷി െചുന 
രീതി, ൃ ഷി്ല്ിെ� സവിേശഷത ു ട�ിയവെയാെ� ൂ ചിപി
ുെകാ്ാണ് വിശദീകരണം.

ഉദാ: േകാഴിവാളയാം വിു വിത�ാു-
മാഴിെയാു വയലിൽ വഴിേപാെല
�ചവിു ജലമറാൂഴിയിൽ
അചാെത ൂുവ്ം വിത�ിടാം
ു്നാടൻ വിത�ാെലാരിടു- 
െമുമാസ്ിൻ ുു കതിർ വരാ. 

(േകാഴിവാളെനന വി്് വിതേക് വയലിെ� സവഭാവം, �ചെവ
ളം വ�ിു െചുന ൃഷിയിൽ വിതനടുന എണം, ു്നാടൻ 
എന വിുവിത�ാൽ വിളെവ�പിുേവ് കാലം എനി�െന എര
െയര വിവര�ൾ ഇതിൽ കാണാം). ൃഷി െചേ്് �കാര�െള
ുറിും കർഷകുേവ് ു ണ�ൾ, പണിയായധ�ൾ, കാലിെ്ാ
ു്ിെ� നിർമിതി ുതലായവെയുറിും ര്ാംപാദ്ിൽ പറയ
ു. ൂനാംപാദ്ിൽ, ഏെതാെ� നാളിലാണ്  വിുകൾ വിതേക
്െതും അവ ൃഷിെചേ്്രീതി, അുേയാജ�മായ മണ്, ൃഷി
ശു�ളായ കളകൾ ു ട�ിയവെയുറിുമാണ് വിശദീകരിുനത്. 
�നംൃഷിയെട സവിേശഷത, വി്ിെ� ഉണും അളും, ഞാറിെ� 
വളർ�, െകാതിെ� പാകം എനിവയം ഈ പാദ്ിു്്. നാലാം
പാദ്ിൽ േജ�ാതിഷെ് ൃ ഷിയമായി ബധിപിുന ഒു ഭാഗും 
കുകാലികെള പരിപാലിേ�്െത�െനെയുമാണ് ഉളത്.

ൃഷിപാും ‘ൃഷിഗീത’യം 
നിരവധി പാഠേഭദ�േളാെട നിലനിനിുന ൃഷിപാുകൾ അ�

ടി പാഠ്ിേല�് കടുവനേപാും അവക് പാഠേഭദ�ള്ായിു
ു. എേിും, അവെയലാംതെന പരുരാമല്ം എന ഒു ഉ്്ി
കഥെയ ുട�്ിൽ േചർുെകാ്ാണ് ആ വി്ാനം അവതരി
പി�ത്. തികും �ാേയാഗികമായ ഒു വി്ാനെ് ഐതിഹ�ക
ഥയെട േമെ്ാടിേചർ്് അ്ിമറിുകയാണ് ഈ സമീപനം.  റവ
്ാനിക സ്്ിുേമൽ അധികാരം നിലനിർ്ാുള ഈ വ�
രത എു്ഛെ� പിൃതവം കുപിടിുനതട�ുളവയിൽ നാം 
കാുു്്. ‘ൃഷിഗീത’യെട �ാേയാഗിക പാഠ�ൾ അതിവിെട 
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�േയാഗ്ിൽ വുുന കീഴാളുേടതാണ്. എനാൽ അ�ടിപാ
ഠം ല്�മാ�ിയത് സൂഹ്ിെല േമലധികാരം ഉറപി�ലിലാണ്. 
വംശീയമായി വാെമാഴിയിൂെട തലുറകളിേലുപകർന കാർഷികസ
സ�്ാനം രഥ്ിെല്ി�ത് എതായാും കർഷകെര ല്�ം 
വ�ല. പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെ� ുട�്ിൽ േകരള്ിൽ സാ
്രരായിുനവുെട എണം എര ുഛമായിുുെവന് ‘നായർേമ
ധാവിതവ്ിെ� പതനം’ എന �്ക്ിൽ േറാബിൻ െജ്ി പറ
ു വുു്്. അ�ടിപാഠം വായിു മന്ിലാ�ാൻ കഴിുള ആു
നികമായ ഒു സൂഹ്ിേല�് ചില വിനിമയ�ൾ എ്ിുകയാ
യിുു ഉേേശ�ം. 

‘മലയാളിയെട േദശകാല�ൾ’ എന �്ക്ിൽ അറിും 
പണിയം ത്ിുള വ�ത�ാസം െക.എൻ. ഗേണശ് വിശദീകരിു
നത് ് േ്യമാണ്. ഒരാൾ െചുന പണിയെട ഭാഗമായ, അയാളെട 
ജീവിത്ിെ� ഭാഗമായ, അറിവിെന �ത�്മായ അറിവ് അഥവാ 
േനരറിവ് എു പറയു. മുളവരിൽനിു ലഭിുന അറിവാണ് 
വാർ്. അത് അധവാന്ിെ� ഉ്നമല. ഈ വാർ്കൾ �ാേയാ
ഗികമായി വുേ്ാൾ അവയം േനരറിവാുു (2016: 163: 64 ). ഇ്
ര്ിൽ നിരവധി ൃഷിെമാഴികളിൽനിന് ‘ൃഷിഗീത’യായി അ�
ടി�െപ്േപാൾ കാർഷിക ൃ്ിയമായി ബധെപ് േനരറിുകൾ 
െവും വാർ്യായി മാറി്ീുു. നാ്ിെല ൃ ഷിരീതികൾ വിവരി
ുന നിരവധി പാഠ�ൾ ഉളേപാൾതെന, സാമാന�വത്കരണ്ി
െ� െലമായി ‘ൃഷിഗീത’ �റു വുേ്ാൾ പണിയെട േനരറിവ് 
മഹ്രമായ എു്റിവായി മാുനത് ഗേണശ് ൂചിപിു േപാു
ു. പണിയിൽനിന് ഉു്ിരിയന സമടിയെട �ാേയാഗികപാഠ
്ിൽ നിന് റവയ്ികതയെട എു്റിവിേലുള ൂരം പാ്ി
െ� െചാൽവഴ�്ിന് ഗീതയെട ഉപേദശഭാവം നുു.

‘ൃഷിഗീത’യി്ല മിുകൾ

‘ൃഷിഗീത’യിൽ �ധാനമായം ര്് ഐതിഹ�കഥകളാണള
ത്. ഒനാമേ്ത് ുട�്ിൽ തെനയള പരുരാമകഥ. േചര
-േചാള രാജാ�മാർ മഴകായി ശിവെന തപുെചുനതാണ് ര്ാ
മേ്ത്. ഈ മിുകൾ�് ‘ൃഷിഗീത’യെട പാഠ്ിുളിൽ ചില 
കർൃതവ�ള്് . േകരള്ിെല നല മഴയം കാലാവ്യം ്രി
യർ ശിവനിൽനിു േനടിെയ�്ും േകരളംതെന പരുരാമെ� 
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വരദാനുമാെണു വുു. കാർഷിക്ാന്ിുേമൽ വേരണ�
മായ പിടിുുുനതിൽ �ധാനപേ് ഈ രു മിുകൾ വഹിു
ു്്. എനാൽ ൂമവായനയിൽ മുചില മിുകെളൂടി പാഠ
്ിൽനിും കെ്��ാം. ൂനാം പാദ്ിൽ പളൻ ശിവേനാ�ം 
ഇരേനാ�ം വിുകൾ വാ�ി േപാുന സദർഭം ൂചിപിുു്്.

പു പളൻ മേഹരെന േസവിു
െകാു വിെ്ാെ�േപാുന കാല്്
പളേനാെടാു സത�ം പറെിു
കളനാെയാു ചാമവി്�ാലം...എനി�െന ‘െവളുെളാു 

ദി�ിൽ താൻ വുനിെല’ും അതിു കാരണമായി ‘ുണപറയന 
ചാമവി്ി’െ� കള്രും േമാടൻ വി്ിേനാ�ം െപാനാരിയേനാ
�െമാപം �്ം എളിെനാപം തകരയം ൂുേപാനതിെ� കാരണും 
പറയന ഈ മിുകൾ മുര്് ഐതിഹ��ളേടുേപാെല ഗഹനമ
ല. ‘പിരി�ി്ാും േനാം ത്ിെലനാളം പിരിയാതിരി�ണെമനും’ 
എനി�െന �് �ാർ്ി�ത്, വിളേയാെടാപം കള കാുനതിു 
കാരണമായി പറയു. ഇതിെന സംബധി�് മരാസ് ഗവ. ഓറിയ
�ൽ റകെ്ു്് രഥശാലയിെല ‘ൃഷിഗീത’യെട പാഠേഭദ�ൾ 
എഡിുെചത സി. േഗാവിദവാര�ർ നടുന നിരീ്ണം ‘േമാടൻ 
വി്ിെ� ൂ്്ിൽ �്െപ�വാു്ായ കാരണം രസകരമാണ് ’1 
1എനാണ്. മു ര്് ഐതിഹ��ളിൽനിും ഭിനമായി ഈ ര്് 
ഐതിഹ��ൾു ന്ിയിരിുന ലാഘവതവം തളി�ളയാവതല. 
മലനാ്ിെല കർഷകുെട �ാേയാഗിക്ാനെ് ആേദശം െചെത
�ുേ്ാൾ അവുെട മിുകൾു നുന പദവി ്േ്യമാണ്. �
ലയുെട വിുപാ്ിൽ േദവേലാകുനിും വിുകൾ െകാുവ
ുനത് അനം െചുകിളിെയന �ലയതീയാണ്. 

‘അനം െചുകിളി െപണിന�ാുു
വയലടിയാ്ിെയു േപുവിളി�വർ
ആദിയിലു്ായ വയലടിയാ്ിയം
ആദിയിലു്ായ വയലപൻ �ലയും’
—(�ലയുെട വിുപാ്് 2010:61)
ഈ �രാൃ്്ിൽ േമൽേലാകുനിന് ൂമിയിൽ വിതേക

് വിുമായി വുന അനം െചുകിളിെയന �ലയതീയെട ഉ്
്ി വിേശഷം േചർ്ിരിുനത് അധ ഃൃതതവ്ിെനതിെരയള 

1. േഗാവിദവാര�ർ.സി — ‘ൃ ഷിഗീത’ െചാ്ം വായനയം 1999:33) 
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�തിേരാധമായാണ്. ഒു സൂഹ്ിെ� ആജീവന വ�വസഥയെട 
അടി്ാനമായി �ലയെര കുുന ഈ പാ്ിൽനിും ഏെറയക
െലയാണ് ‘ൃഷിഗീത’യിുള പളൻ വിുമായി വുന ൃശ�ം.

‘ൃഷിഗീത’യെട ആഖ�ാനൂപ്ിുളിലിുന് ജനകീയപാഠ
�ൾ കലഹിുനതിെ� െതളിവാണ് സസ�റവവിധ�െ്പ�ിയ
ള തിരി�റിവായം കീഴാളെര സംബധിുന മിുകളായം �ത�
്െപ�നത്. മലനാ്ിൽ വളെര�ാലം ുുതെന �ചാര്ിലിരി
ുന വിുകെളുറിും അവയെട ൃ ഷിരീതിെയുറിും പരുരാ
മൻ വീും പറുെകാ�ുനതിെല ഔചിത�ുറും മെ�ാു റവ
ുധ�മാണ്. “ഇതിെ� രചന, ആഖ�ാനൂപംെകാ്് േകരേളാ്്ി
യെട ഘടനെയ അുസരിുു. ഇതിഹാസ �രാണാദികളിെല നീ
തിമത്കരണ്മതയാർന ഘടനാൂപമാണിത്. ഇുൾെ�ാുന 
്ാനം വാർുെവകാൻ ഉപേയാഗി�ിരിുനത് വാങ്മയപാര്
ര�്ിെ� ൂശയാെണു ുു�ം” എന് രാഘവവാരിയും രാജൻ 
ുു�ളം അഭി�ായെപ�ു. (2013:431). ുു�്ിൽ സസ�റവ
വി്�ും ‘ൃഷിഗീത’യിൽ ഉളട�ിയിരിുന ചില ഐതിഹ�കഥ
കളം ഈ ് ാനസ്്് ആുേടതാെണന് നേ്ാട് പറയാെതപ
റയു. ഇവിെട എ�ുപറേയ് മെ�ാു �ാധാനസംഗതി പാ്ാ
ത�ാധിനിേവശ്ിെലനേപാെല വി്ാന്ിെന തരംതിരി�േലാ 
ൂപംമാ�ി സവതമാ�േലാ തമ�രണേമാ ഇകതേലാ ഒും ഇവിെട 
നടുനില എനതാണ് മറി�് സാമാന�വത്കരിുയം സവാംശീക
രിുകയമാണ് ആര�ാധിനിേവശം െചതത്.

‘ൃഷിഗീത’യി്ല സസ്സവവിധ്ം
േകരള്ിെല റജവറവവിധ�്ിെ� സാ്�പര�ളാണ് 

കാർഷികസംബധിയായ പാുകെളാെ�യം. റദനംദിനജീവിത
്ിൽ ഭ്ണ്ിും മ�ാവശ��ൾുമായി മലയാളി പരിചരി�ി
ുന സസ��ളെട വി�ലമായ വിവരേശഖര�ളാണിവ. �ാേദശിക 
സം�ാര്ിും �ൃതിും ഇണുന ഓേരായിനം സസ��െളപ
�ിയം െന്േപാുളവയെട ൂറിലധികം വകേഭദ�െളപ�ിയം ഇവ 
അറിു തുു. േകരള്ിൽ നിലനിനിുന കാർഷിക്ാനപ
്തിയം സസ�്ാനും എര അഗാധമായിുു എനതിെ� െത
ളിുകളാണവ.

ഉദാ:-�ലയുെട വിുപാ്് :



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
139

‘ൂെ�ാന്തരം വി്് െകാുേപാകണം 
ൂപ്ിുേ�ാടി േദവമാും ൂടി
വി്ിനം േപര് വിളിുനി�െന
ൂര��ഭയള വട�ൻ വിെ്ാന് 
െചെനെലും കരിെനെലും ര്െല വി്്
ൂേനാളം വി്ിന് േപുമ�ിു
ഓറ്ിരിയെനും െചാവാരിയെനും
ഓരിൽ വിളയം വി്് ഓർ�യ്െയും
അരി െവള്ിരിും െവള്രി�യ്
മലയിൽ വിതും വി്് പറ്ൻ കയ്
പറ്ൻ കയ്യ്് വളിയാറു്്...
 —(ഗീത.പി.േകാറമംഗലം : 2010:55)

�ുവുെട ക�പാ്ിൽ:
ു്ിൽ പിറു ജനി� വരിെനല്
കാരാരിയൻ നല േപാരാരിയൻ വി്്
കാ്കൻ േമാടകൻ െചനൽ കരിംെചനൽ
കാ്ക ൂ്ാട നാളികൻ വിുേമ
കാെിരെ�ാ്ൻ കടിേചാല നാരും
േപരാടൻ കരിേചാരൻ െവളിയും വായകൻ
നല കു�ിൻ ൂ്ാടയമ�െന...
 —(എം.വി.വിുനൂതിരി: 1999:82)

പള്പാ്ിൽ:
‘വിറത് വി്ാ് െചനൽ കഴമ ുു
െവളരിയൻ െപതൻ ൂ്ാട െച്
ആരിയനഴകനാദിത� നലി�ണൻ
അലയിരിതം േപരാെടാൻ മലയ�്ൻ
മുെമാഴിയൻ പലികൻ ചിെരാ�ാല’’ 

എനി�െന പളിവയലിൽ വിത� വി്ിന�ളെട േപുകൾ 
�്ാവി�ിരിുു (എം.വി.വിുനൂതിരി:83) ‘ൃഷിഗീത’യിൽ വി
വരിുന �ധാന സസ��ൾ/വി്ിന�ൾ താെഴപറയു. േദശം 
തിരി�ാണ് ‘ൃഷിഗീത’യിൽ വിുകൾ െകാ�്ിരിുനത്. അവ
യിൽ്െന ഓേരാ വി്ിന്ിെ�യം വകേഭദ�െള അടയാളെപ
�ുനത് തികും ശാതീയമായ ഒരറിവിെ� ആവി്ാരമായാണ്.
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ുുനാട്
കാമദാര, ു കിനാെവളെത, ഗിരികശാല, െവുെവളി, എരി, ു ുണ�
റിയൻ, വാഴ�ണൻ, െവെളെ�െനല്, സംവതാളൻ.
േകാലനാട്
െചെനല്, കരിെചെനല്, േകാഴിവാലൻ, െപാനാരിയൻ, കഴമ, 
അരി�ിരിലി, പ്നാടൻ, ഇടിയൻ, വാലി, ൂ്ാൻ, േമാടൻ, െച
ുേമാടൻ, നിേകതൻ, പറ്ൻ കഴമ, മലയ�്ൻ, െവളേ�ാഴിവാ
ലൻ, ു്കൻ.

ഇടനാട്
കരിപാലി, ആരിയൻ, കഴമ, കാളി, വ്ൻ, ു്പിളി, േകാഴിയാള, 
�ച, ു്നാടൻ, േകാടേനരി, െചപില�ാടൻ, ൂവളേ�ാടൻ, ു്
കൻ പാല.
്വളപൻ നാട് 
എുമ�ാരി, ചി�രി, കാട�ു്ൻ, െവളുറിെി, കരിുറിെി, 
അനെ�്ാൻ, നലംഗെച്ൻ, െചെച്ാൻ, മേമ�ാപൻ.
തലപിളിനാട്
െവ്ിു്ാടൻ, തലപിളിപാ്ി, െചുപാ്ി, െവുറിെി.
ുടനാട്
െപാ�ാളി, െചുെപാ�ാളി, ൂര, കരി�ർ, ുുവ.

ഇ�െന �േദശംതിരി�് ൂ റിലധികം െനൽവി്ിന�െളുറി
�് ‘ൃഷിഗീത’യിൽ പറയു്്. ഇവയിൽ െച്ാവിന�ൾ തെന—
ജീരകെച്ാവ്, ുളുെച്ാവ്, േകാത്െച്ാവ്, �ുുെച്ാവ്, 
ഈർ�ിലിെച്ാവ്, ുുമെച്ാവ്, അനെച്ാവ്, െചെച്ാ
വ് എനി�െന ഓേരാ ഇന്ിേ�യം അവയെട വകേഭദ�ളം അവ
േയാേരാനിെ�യം സവിേശഷതകളം േകരളീയർു്ായിുന കാർ
ഷികസസ�്ാന്ിെ� ആഴം േബാധ�െപ�ുു.

െനല്, എള്, ചാമ, േചാളം,കടല, പയറ്, ു തിര, ഉുന്, ു വര ു ട
�ിയ ധാന��ൾ ു ളക്, ക�ക്, ജീരകം, ഉുവ, അയേമാദകം, കായം, 
ഏലം, ു ട�ിയ വ�ജന�ൾ െത�്, വാഴ, മാവ്, ് ാവ്, �ളി, പന, 
നാരകം, പു്ി, കരി്് എനി�െനയള െലൃ്�ളം േചന, 
േച്്, ൂർ�, കിഴ�് ുതലായ കിഴുവർഗ�ളം ു്ളം, മ്,  
െവളരി, റകപക, പടവല�, േകാവക, വുതിന എനി�െനയ
ള പ��റികൾ �കയില, അടക, െവ�ില എനിവയം ഓേരാ േദശ
ും ഉ്ാുനവയെട ുചിേഭദ�ളട�ം ൃഷിരീതി വിവരിുു.
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കരിേച്്, െവളിേച്്, വലിയ േച്്, മലരാമൻ, േപഴേച്്, 
ുഴിേച്്, നനേ�്്, പാൽേച്് എനി�െന േച്ിെ� വി്ി
ന�ൾ തെന അനവധിയാണ്.

ഇ്ര്ിൽ സസ�്ിെ� ഇനംതിരിുള പ്ികെപ�്ൽ 
മാരമല ‘ൃഷിഗീത’യിുളത്. കാട്,േകാള്, ഇടനാട് എനി�െന 
�ാേദശിക ൂമിശാത്ിനുൂലമായി ൃഷിെചേ്്തിെനുറി
ും അവു േവ്ി ൂമി ഒുേ�്തിെനുറിും ഉപേയാഗിേ�് 
ൃഷി ഉപകരണ�ൾ, വള�േയാഗം, കുകാലി പരിപാലനം എനി
�െന ഓേരാ കാര��ളം ‘ൃഷിഗീത’ വിശദമാുു. ഓേരാ വിും 
വിതേക് കാലും രാശിയം ുതൽ കളപറി�ൽവെര പറുെകാ
്് സമരമായ ഒു സസ�്ാനപ്തി േകരള്ിു്ായിുു
െവന് ‘ൃഷിഗീത’ സമർ്ിുു.

‘ൃഷിഗീത’യി്ല സസ്്ാനെി്െ സവിേശഷതകൾ

1. േേശം -പരേേശം

േദശം-പരേദശം എുള ദവദവം ‘ൃഷിഗീത’യിുടനീളം സസ�
്ാനാവതരണ്ിൽ കടുവുു. പരേദശം ഏതാെണന ൂച
നയം അതിു്്.

‘പരേദശു വാുന മാർഗ�ൾ
പറയുു നി�േളാടിു നാം
ഏരിെവളം വയലിൽ തിരി�ി്്
പാരിുനിു മി�വാും തദാ
കാേവരിജലം െകാ്നിെ്ലാും
ജീവിുനിു േചാളജന�ളം’.
എനി�െന പരുരാമനിൽനിു ലഭി� േകരള്ിന് ൃ ത�മായ 

അതിർ്ി നിർവചനം നടുു. ‘ൃഷിഗീത’യിുടനീളം കടുവ
ുന ഈ ദവദവക്ന മലനാടിെ� സവതം ൂ �ൃതിും കാലാവ്
ും അുേയാജ�മായ സസ��ൾ നുവളർ്ാും അവ ഭ്ി�ാും 
നിർേദശിുു. അുെകാ്ാണ്

‘േകരളം പരേദശെമനി�െന
പാരം േഭദെമലാ�ിും നിർണയം
ആുര�ളാം വിുകേളെറയം
ൂുരേര പരേദശ്ിുളവ’ എന് ഉപേദശിുനത്.
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മലയാളമാം നി�െട േദശ്്
ചാലെയ വിളയം നവധാന��ൾ
പരേദശമായെളാു രാജ�്ിൽ
പരു നവധാന�ം വിളയു (1999: 40)

െപാണെനുെമാു വകയ്േഹാ
പരേദശമുുന വാഴക് (1999: 42)

ഗൗരീപാരെമുെളാു േത�ക്
പാരം ുർലഭേമ പരേദശ്് (1999: 43)

പരേദശു വി്ാരെമരയം
ുരൂർവം വുതിന�ാ ൃശം (1999: 44)

എനി�െന പരേദശെ് വിുകെളപ�ിയം ൃ ഷിരീതിെയപ�ി
യം പരാമർശിുുെ്േിും അവ മലനാ്ിെല രീതികളിൽ നിു 
ഭിനമാെണും അവ ു ണം ു റെവയാെണും നിലപാെട�ുു.

സസ��െള അുരും േദവമാും മുഷ�ുമായി തിരിുന 
രീതി ആുനികൂർവ സസ�്ാന്ിൽ പലേപാും കാണാു്്.
ആലിെന ൂുരമരമായി ആലൂർ മണി�വാള്ിൽ വിേശഷിപി
ുകാുു്് (2009:46) ചാുർവർണ�സേ്േ്ാെടാപം ൂ മി, സവർ
ഗം, പാതാളം എനീ സേ്�ളം സസ�്ാന്ിെ� വിശദീകര
ണ്ിുപേയാഗിുു.

‘ആുരിയാും െവളുറിെിയം
ൂസരാഭം കരിുറിെിയും
അന ച്ാും ക്് ച്ാും 
മനവർുേളാു െച്ാനും പിെന (1999: 37) 

എനി�െന ഓേരാു്ും ഭ്ിേ�് സസ�െ്ുറി�് പറയ
നതിൂെട സസ�്ിെ� ുണഗണമാണ് ഉേേശിുനത്. േദവമാർ
�് വിേശഷെപ്ും മുഷ�ർ�് അതിൽ ുറെും എനി�െന. 
െവളുറിെി എന വി്് അുരിയാെണു പറയു. അതിനർ
്ം അത് ു ണുണ്ിൽ പിനിലാെണനാണ്. അതാരാണ് ഭ്ി
േ�്െതനത് അനെ് സൂഹ്ിെല േമൽ-കീഴ് നിലെയപ�ി 
അറിു നുു.

ഈർ�ിലെച്ാെവെനാു വി്ിു
ഓർ�ിേലാ േദവമാർ�േലാ േവുു (1999: 40).

ുട�ി അേനകം വരികൾ ‘ൃഷിഗീത’യിൽ കെ്��ാം. േദശെമും 
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പരേദശെമും തിരി�തിുേശഷം േദശ്ിൽതെന വർണാടി്ാ
ന്ിുള വകതിരിും നടുു. ഇവ േകരള്ിെല ജനതയെട 
സേ്�േളാ മിേ്ാ അല. മറി�് അവ പകർ്ിെയ�് വേരണ�
േബാധ്ിേ�താണ്. ഇവ മെ�ലാ അറിവിുെമനേപാെല സസ�
്ാന്ിേലും കട്ിവി�നതാണ് ഇവിെട കാണാൻ കഴിയക.

സസ്്ാനെി്െ സവഭാവം ‘ൃഷിഗീത’യിൽ 

‘ൃഷിഗീത’യിെല സസ�നാമാദികെളലാം തെന �ാേദശികും 
പാരി്ിതികുമായ േവുകളളവയാണ്.

‘െചാെലുന മലയ�്ൻ 
ചരക്േളടും പും മലയിും’ എന് ‘ൃഷിഗീത’യിും 

‘മലയിൽ വിളയം മലെയാട്ൻ വി്്.
നീരിൽ വിളയം നീർ�ഴമ വി്് ’ എനി�െന �ുവുെട ക�

പാ്ിും സസ��ളെട നാമ�ൾ അവ വളുന പരിത്ിതിയെട 
ൂചകമായി നിുു.

�ാേയാഗികമായ റവ്ാനികസ്്ാണ് ‘ൃഷിഗീത’യേട
യം ആലൂർ മണി�വാള്ിെ�യം ഉളട�ം. േകരള്ിെ� ൂ �
ൃതിും പരി്ിതിും ഇണുംവിധം എ�െന ചികി്ി�ാെമ
ും എ�െന ഭ്ണം ഉ്ാദിപി�ാെമുള അറിവ് അവ റകമാ
�ം െചുു. സസ�്ിെ� ആൃതി-�ൃതി വർണനകൾ�് അവിെട 
്ാനമില. അ്രം പരിചയെപ�്ുകൾ ആവശ�മായി വുനത് 
�ുത സസ�ം എെതനറിയാ് ഒു സൂഹ്ിുേവ്ിയാണ്. 
‘േഹാർൂസ് മലബാറിൂ’ും അതിുേശഷം േകരള്ിൽ ഇുവ
െര ഉ്ായിുള സസ�ശാതരഥ�ളം ുേനാു െവുന ഒു �
ധാന സമീപനരീതി പരിചയെപ�്ലാണ്. ഒു സസ�്ിെ� വി
വിധഭാഗ�ളെട ൂ പവർണന നടുകയം അവയെട ഓേരാ ഭാഗ്ി
െ�യം അെലേിൽ സൂലമായം ഉള ഔഷധ, ഭ്�ുണ�ൾ വിവരി
ുകയമാണ് അവ െചുനത്. ഉണേമഖലാ�േദശുള സസ�ജാല
�െളുറി�് തികും അ്രായിുന പാ്ാത�സൂഹ്ിുേവ
്ി വാ�ീഡിെ� േനൃതവ്ിൽ ത്ാറാ�ിയ േഹാർൂസിെ� ു
ടർ�കൾ േകരള്ിൽ ഇും ഉ്ായിെ�ാ്ിരിുു. 1001 സസ�
�ൾ, പതിനായിരം ഔഷധസസ��ൾ ു ട�ിയ േപുകളിൽ. െകാ
േളാണിയൽ അധിനിേവശ്ിെ� ൃ ടികളം പിുടർ�ാവകാശികള
മായ ഇ്രം ൃ തികളിൽനിും പാ്ാത�ാധിനിേവശ്ിു ു ുള 
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സസ�്ാനം േവർെപ്ിരിുു എന് ‘ൃഷിഗീത’യിൽ കാണാം. 
സസ�്ാന്ിെ� �ാേയാഗിക പാഠ�ളായ അവയിൽ ൂ പസവി
േശഷതകളെട വർണനയമില ശാത്ാന്ിെ� പരീ്ണ-നിരീ
്ണ�ളിൂെടയള സാർവകാലികതയം സാർവലൗകികതയമില. 
േകരള്ിെ� ൂ�ൃതിയിൽ മാരം നിലനിുന തികും �ാേദശി
കമായ സസ� അിറുകളാണ് ‘ൃഷിഗീത’യെട വിഷയം 

ഉപസംഹാരം
അധിനിേവശം എനത് പാ്ാത�േമാ ആുനികതയെട ഭാഗമാ

യി കടുവനേതാ മാരമല. മധ�കാലു്ായ റവദ�-ൃഷിപാഠ
�ൾ പരിേശാധിുേ്ാൾ മന്ിലാുനത് േകരള്ിെ� തനിമ
യായ വി്ാനെമും പാര്ര�െമും പറയനവ പലതരം സംൃ
തികളെട കലർപാെണനാണ്. േകരളസം�ാരം തനിമയായി നിലനി
ു എന പാര്ര�വാദെ് ഇവ തളി�ളയു. പാ്ാത�ാധിനി
േവശ്ിു ു ുള ഈ പാഠ�ൾ പുെവുനത് വ�ാഖ�ാനിും കീ
െഴാു�ിയുള അറിവിെ� അ്മാസ്മായ കീഴ് െപ�്ുകളല.

�ാേദശികമായ പരി്ിതിയമായി ഇണ�ിേപാുന ൃഷി ചി
കി്ാ രീതികളെട �ാേയാഗികപാഠ�ളാണ് ‘ൃഷിഗീത’യം ആല
ൂർ മണി�വാളും.  ഒു സസ�്ിെ� ഏെതാെ� ഭാഗ�ൾ ഭ്�
േയാഗ�മാണ് ഔഷധേയാഗ�മാണ് എനി�െന തികും ഉപേഭാഗാ
ടി്ാന്ിുള െകാേളാണിയൽ നിലപാ�കൾ അവയിലില. �
നു്ാദനും ൃ്പരിചരണും അട�ം �ൃതിെയ നിലനിർ്ി
െ�ാു േപാേക് ്ാനപ്തിൂടി ഉൾേ�ർനതാണ് പാ്ാ
ത� അധിനിേവശ്ിുുുള സസ�്ാന്ിെ� സവഭാവം. അു
െകാ്ാണ് മുഷ�േകരീൃതമായ ചികി്ാപ്തി�ായി സസ�
�െള എ�െന ഉപേയാഗെപ�്ാെമന് പാ്ാത�ർ ചിതി�േപാൾ 
സസ�െ്യം �ൃതിെയയം പരിചരി�ാും നിലനിർ്ാുുള ൃ
്ായർേവദം ഇവിെട നിലനിനത്, ഉ്ാദന്ിെ� അളു ൂ്ാു
ള രാസപ്തികൾു പകരം റജവപ്തികെളുറി�് ഈ ഗീത
കൾ ്്ിു േപാനത്.

സസ�്ാന്ിൽ ഉൾേ�ർനിരിുന അറിവധികാരെ്പ�ി
യം ‘ൃഷിഗീത’ ൂചനനുു. ഓേരാ വിഭാഗ്ിൽെപ് ആൾ�ാർ 
കഴിുന ഭ്ണ്ിെ� വകതിരിുകൾ സസ�െ് ആുരം, 
മാുഷം എനി�െന തിരിുു. ഇവ അറിവധികാര്ിേല�് 
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വിരൽ ൂുുെ്േിും അധിനിേവശം ഒു ്ാനവ�വ്യാ
യി ‘ൃഷിഗീത’യിൽ നിലെകാുനില. നിലനിുന �ാേയാഗികപാ
ഠെ് സവതമാ�ാുള അധിനിേവശ ്മം സസ�റവവിധ�്ി
െ� �ാേയാഗികപാഠം തകർുകളയുു്്. ു ു�്ിൽ വി്ി
ന�െളപ�ിയം ൃ ഷിരീതിെയപ�ിയം ഉള േകരള്ിെ� വി�ലമായ 
�േയാഗിക ്ാനപ്തിെയ ക്ാളന വിധ്ിൽ ആ അറിവിു
േമൽ ആധിപത�ം േനടാൻ അധിനിേവശകർ�ായി്ില.
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ുടിൃണമാരാര് :  
സധഷണികതയ്ട സവാത്്ം

എം.രോമചരൻ പിള അസിറ്് കരോഫസർ
്ക.്ക.ടി.എം.ഗവൺ്മെ് േകാേളജ്, ുൂ്്

പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെ� അവസാനവർഷ്ിൽ ജനി� ു
്ിൃണ മാരാര് ജീവി� കാലം േകരള്ിെ� രാടീയ, സാൂഹിക, 
സാഹിത� രംഗ�ളിൽ സംഭവബുലമായിുു. (1900 ൂൺ 14-
ാം തീയതി ജനി� മാരാര് 1973 ഏ�ിൽ 6-ാം തീയതി മരണമടു). 
േകരള്ിെ� രാടീയ സാൂഹ�മാ��ൾ�് അസാമാന�മായ ഗതി
േവഗം റകവുകയം ക്ാലറിയാ് വിധം അവ മാറിേപാുകയം 
െചു ഈ കാലഘ്്ിൽ. ഈ േവഗത സാഹിത�്ിും �കടമാ
യിുു. ഈ മാ��ൾെ�ാപം സചരിുേ്ാൾ മാരാര് �ലർ്ി
യിുന വീ്ണം പല വിധ്ിൽ വിശകലനം െച്െപ്ിു്്. ആ 
വിശകലന�ളെട പ്ാ്ല്ിൽ മാരാുെട കാചപാ�കളിൽ �
കടമാുന �േരാഗമന ചിതാഗതിയെട ധാരെയ േവർതിരി�റിയാു
ള ്മമാണിവിെട.

ഇത�ൻ േദശീയതയിും ബൗ്ികമഡല്ിും നവീനാശയ
�ൾ തിരയടിുന കാല്ാണ് മാരാര് സവതവം ്ാപിുനത്. 
ചരിരപരമായി ആ കാലഘ്െ് വീ്ിുേ്ാൾ രു ചിതാധാര
കൾ അു �ബലമായിുു എുകാണാം. ഭാരതീയ റപൃകെ് 
വിശിടമായി കാുനതായിുു ഒന്. എനാൽ ആർഷഭാരത സം
�ാരം ുുവൻ െകാേള്തല, അവയിൽ തേള്ും ഉ്് എന് 
വിധിുന മെ�ാു �വണതയം �ബലമായിുു. ര്ിേ�യം അല
െയാലികൾ േകരള�രയിുെമ്ിയിുു. ഈ പ്ാ്ല്ിലാ
ണ് മാരാരിെല വിദ�ാർ്ിയം സാഹിത�കാരും വളർു വുനത്. 
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അേേഹം മഹാമജിയം വിേനാബാഭാേവയം േപാുള േനതാ�െള 
ആദരേവാെട കു. ഇത�ൻ സം�ാരേ്യം േദശീയതേയയം ുറി
ുള വ�്ും മൗലികുമായ കാചപാട് മാരാുെട സചാര�ൾ�് 
കു്ായി. “ഇത�യെട ആ്�ാമിക പാര്ര�്ിുള അഭിമാ
നം, ആ പാര്ര�െ് െപാതിു വളർനവയിൽ ു �ാൽ പും െവ
്ിെയാഴിേ�് പാഴ് കളകളാെണന തിരി�റിവ്, ആകർ്്ിു നി
േയാഗി�െപ്വനാു താൻ എന ൃഢ�ത�യം, ആ കർ്ാുഠാ
ന്ിെല വിപത് സാ്�ത കു പിൻതിരിയകയില എന മേനാബ
ലം............. ഇെതലാം േചർനതാണ് മാരാര്1.

സവത്സചാരങൾ:
ുനിൽ ക്തിെനെയലാം സവീകരിേ�്ത്, നിരാകരിേ�്

ത് എന് രു െകാ്കളിലാ�ി തരംതിരിു മാുന കാലമായിുു 
മാരാുെട കാലം. സാഹചര��ളെട സ്ർേം ഏു പ്േ്െ�േി
ും േവഗ്ിൽ ഓടി�യറാൻ എുുകാരെന േ�രിപിു െകാ്ിു
ു. ആ ഓ്�ൾെ�ാപം േചരാെത ൃ ഢും ് ിരുമായ �്േയാ
െട മാരാര് ുനിൽ ക്വെയ തിരിും മറിും ുരും േനാ�ിയിേ് 
വിുൂ. അതിനാൽ മാരാുെട കാച ഉളറകളിേല�് കടു കയറി. 

ു്ി�ാലം ുതൽ �കടമാ�ിയ സവതര ു്ിയാണ് മാരാെര 
വ�ത�്നാ�ിയത്. ഏു മഹാരഥ്ിൽ നിും ഏു മഹാ�ു
ഷനിൽ നിും കി്ിയ കാര��െള സവതം യ്ിേബാധ്ിൽ ഉര
ുേനാ�ിേയ മാരാര് സവീകരിുൂ. ഇ�ാര�്ിൽ മാരാര്�് മാൃക 
അേേഹ്ിെ� ആരാധനാപാരമായ വിേവകാനദനാണ് എുപ
റയാം. സവയം അംഗീകരി�ാൻ കഴിയാ് ഒനിെനയം ഏു മഹാ
രഥനിൽനിേനാ മഹത് രഥ്ിൽനിേനാ കി്ിയാും സവീകരി�
ുത് എന ു ്വചനെ് പികാല്് �ാവർ്ികമാ�ിയവരിൽ 
�ധാനി വിേവകാനദനായിുു. മാരാര് ഈ മാർഗ്ിൽ സചരി
ു. പ്ാ്ി സംൃത േകാേളജിൽ തെ� അ്�ാപകനായിുന �ന
േ്രി ന്ി നീലകഠശർ്യെട അഭി�ായ�െള ഖഡിു െകാ്് 
അവിെട വിദ�ാർ്ിയായിുനേപാൾതെന എുതിയും, തനി�് 
ുുും സതതസഹചാരിയം അന് സാഹിത� സാർവഭൗമുമായി
ുന വളേ്ാളിെന വിമർശി�ും ഈ സവതരസചാരേശഷി 
െകാ്ാണ്.

�ാമാണികരായ പല സാഹിത� സി്ാതകാരമാേരയം മാരാര് 
തെ� സചാര്ിനിടയിൽ മറി�ിു. ഉടയാ് വിരഹ�ളായി 
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ഉറ�ിുനവർ ഉലകെപ�കേയാ ഉടകെപ�കേയാ െചു. സംൃതഭാ
ഷയിൽ എുതെപു എന ഒ��ാരണ്ാൽ ൃ തികൾു മഹ്രം 
എന പ്ം ചാർ്ിെ�ാ�ുനവരായിുു അന് ൂരിപ്ം സം
ൃത പഡിതമാും. സംൃതം പഠി�ിും മാരാര് ഈ പ്ികയിൽ 
നിു മാറിനിു. “സംൃത്ിൽ വമർശനമില എന് മാരാര് പറ
െത് വിമർശനം എെതന് അേേഹ്ിന് അറിയാുനുെകാ്ാ
ണ്. അനെ് അധ�ാപകർേപാും പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിലായി
ുനേപാൾ മാരാര് ഇുപതാം ൂ�ാ്ിലായിുു.” (എം.എൻ. വി
ജയൻ—മാരാര് വിമർശം). സംൃതസാഹിത�വിമർശന്ിെ� അധഃ
പതനമാണ് സാഹിത�ൂഷണെമുതാൻ മാരാെര േ�രിപി�ത്. തെ� 
അഭി�ായ�ൾ വിുവീചയിലാ് ഭാഷെകാ്് അേേഹം ുറി�ിു. 
മാരാുെട നിശിതമായ ഭാഷ മയെപ�്ണെമന് സാഹിത�ൂഷണ
്ിെ� അവതാരികയിൽ ഉൂർ എുതി.2

വ�്ി സൂഹ്ിൽ ഒ�െപുയുന കാലഘ്മാണ് മാരാര് കാലം. 
മെ�ാനിേനാ�ം ചാർ�യം ബാധ�തയമിലാെത സവതം ആമാുെകാ
ു നടുന യാരയായി വിമർശനം മാറാൻ ു ടുന കാലെ് മാ
രാുെട വിമർശനം അടയാളെപ�ുു. േകസരിയിും േപാളിും ു
്േ്രിയിും വ�്ി ഇരയം വളർനിുനില. മാരാര് സവതരനാ
യി സചരിു.

സാഹിത്വിമർശ്െുറി�് വ്്മായ കാചപാട്
സാഹിത�വിമർശെ്ുറിും കവി ആസവാദകൻ എനിവർ�ി

ടയിൽ വിമർശകെ� ്ാനെ്ുറിും മാരാര്�് വ�്മായ കാ
ചപാ�്ായിുു. വിമർശകൻ വിധികർ്ാവാകാൻ ു തിരുെതന് 
മാരാര് പറു. അതിന് �റെപ്വർു വന പരാജയ�ൾ എ�ു
കാ്ി. ‘ച�ുഴ�വിത എെനാന് ഉ്ായ കാലം ുതൽ’ അതിെന
തിെര സജയൻ നട്ിയ നിശിത വിമർശ�ൾ ആ കവിതയെട �
ചാര്ിുുനിൽ േതാുമട�ിയ കാച മാരാര് എ�ുകാ്ി.

സാഹിത�വിമർശ്ിൽ കവി/കവിത ഒു നിമി്ം മാരേമ ആു
ുൂ എന് മാരാര് പറു. കവി അുൂലമാേയാ �തിൂലമാേയാ 
ഉയർ്ിവി് കാര��ളിേമൽ സൃദയെ� അഭി�ായാഭിുചികളെട 
ആവി്രണമാണ് നിൂപണം. ഇ്രം നിൂപണ�ൾ�് മലയാള
്ിൽ ഏ�ും മിക� ഉദാഹരണം മാരാുേടു തെനയാണ്. ‘ഭാരത
പര�ടന’്ിൽ ഭാരതകഥ മാരാര്�് സവതം ജീവിതദർശന�െളയം 
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ൂല�സേ്�െളയം അവതരിപി�ാുള ഒു േവദി മാരമാണ്. വ�ാ
സെ�യം വാ്ീകിയെടയം കാളിദാസെ�യം ുനിെലുേ്ാും 
ഇവിെട വിമർശകൻ െചുതാുനില. എവിെടയം തെ� വിമർശന
ു്ി അ്ംേപാും തീണതവിടാെത ൂ്ി�ാൻ മാരാര്ു കഴി
ു. സവതം ൂല�സേ്�െള, ദർശന�െള, മാരാര് ഏു വലിയ 
കവിു ുനിും അടിയറെവ�ില. മാരാുെട വിമർശ�ൾ സവതര
മായ കലാൃടികളായി അ്ിതവം ്ാപിുനും അുെകാ്ാ
ണ് “ഒു േലഖനെമുതണെമേിൽ എര തീരമായ ഒരതഃ�േചാദന
ു്ായാേല എനിു കഴിൂ” എും “ഇനകാര�ം എുതിെവേ�തീ
ൂ എന് ഒരടിെകാ്ാലലാെത, എനി�ന�ാൻ േമലാ; ആ അടി 
കി്ിയാേലാ ഏു നരക്ിൽ�ിടും ഞാനത് എുതിെയ്ിു
കയം െചും”3 എും മാരാര് എുുനത് അുെകാ്ാണ്.

ുേരാഗമന സാഹിത്െ്ാനെി്െ മുപ്െ്, പേ് ുേരാഗമന
െി്െ പ്െ്

േകരള്ിൽ ഇടുപ്രാടീയ�്ാന�ളെട പിുണേയാെട 
വളർുവന �േരാഗമനസാഹിത��്ാനെ് നിരതരം എതിർ
ുവു എനതിെ� േപരിൽ യാഥാ്ിതികനായി ു രു്െപ്യാ
ളാണ് ു്ിൃണമാരാര്. �േരാഗമനസാഹിത��്ാനെ് എതിർ
ുെവേിും �േരാഗമനചിതാഗതിെയ മാരാര് സവീകരിുകയാണ് 
െചതത് എനതിന് അേേഹ്ിെ� സാഹിത�-സാഹിേത�തര നി
ലപാ�കൾ സാ്��ളാണ്. “ൃ്ിേക�കേളയം കടപാ�കെളയം 
കാണാെത കഴിപാൻേവ്ി സാഹിത�്ിേല�് കയറിവുന വാ
യന�ാരേനാട് സാഹിത�കാരു പറയാുളത് നി�ൾ�് വീ�മാ
റിേപായി എനാണ്. എെ� നിർ്ാേണാപകരണം മുഷ� ജീവിത
മാണ്. അതാകെ് ൃ ്ിേക�കളം കടപാ�കളം നിറെതാണ്. ജീ
വിത്ിൽ ആ വകെയാും ്്ി�ാെത ക്പാ്ിന് നടുകള
യന നി�ൾ�് അെതാെ� കാണിുതരിക എനത് എെ� ധർ്
�ളിെലാനാണ്. നി�ളെട മന്ിെന മയ�ി�ിട്ാനല ഉയിർ
െ്ുേന്ി�ാനാണ് ഞാനിവിെട ഇരിുനത്.”4 എെനുതിയ 
മാരാര്�് കലയെട ജീവിത ബധെ്ുറി�്, സാഹിത�ംെകാ്് 
സാധ�മാുന വി്വ�െളുറി�്, േബാധ�മിലായിുു എുവരി
ലേലാ. യഥാർ്്ിൽ സാഹിത�ം �േരാഗമനപരമാുനതിലലാ 
അതിന് അവലംബിേ�് മാർഗ�െളപ�ിയായിുു മാരാര്�് 
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വിേയാജിു്ായിുനത്. �േരാഗമന പ്�ാും യാഥാ്ിതി
കും അേേഹെ് ഒുേപാെല �റതളി. ഇുവുെടയം �രയിൽ 
െകാളാനാകാ് വലിപ്ിൽ മാരാര് വളർു എനതാണ് സത�ം.

�േരാഗമനസാഹിത��്ാന്ിെ� മുപ്ു നിുെകാ്് 
മാരാര് എുെകാ്് താൻ ആ �്ാനെ് എതിർുു എന് വി
ശദീകരി�േപാെഴലാം സാഹിത�െ്ുറി�് അേേഹ്ിു്ായിു
ന വിശാലമായ കാചപാടിെന ആ വിശദീകരണ�ൾ െവളിെപ�്ി. 
കവിയെട/കവിതയെട ധർ്െമെതന് അേേഹം എുുു: “�ത�
്�േളാ �ത�്�ായ�േളാ ആയ യാഥാർ്��െള —കർഷക 
ു�ംബ�ൾ പ്ിണികിടുനത്, ക്നിെതാഴിലാളികൾ പണിുട
ുസമരം നടുനത്, തീ�ുഷമാർു ചാരിരേദാഷം പുനത്, 
ചിലർ�് അഗമ�ഗമന കാം്യ്ാുനത്, അത്, ഇത്—ചിരീകരി
�ാൽ സാഹിത�മായി എനാണ് അവുെട ധാരണ. ഇതിുള അബ
്ം അവർ�് മന്ിലായിുട�ിയി്ില. നാം ജീവിത്ിൽ തി
രിയേ്ാും മറിയേ്ാും കെ്ുന ഇെതാെ� പകർെ്ുു
നുെകാു െച്ാുന േലാകേസവനം പരറിേപാർ്ുേടതാണ്. 
കവിയേടതല. ആ യാഥാർ്��ളെട പിനിൽ ൂമ-ൂമതര�
ളായ േവെറയം അേനകം യാഥാർ്��ൾ, പലേപാും ൂ ല്ിെന
തിരായ യാഥാർ്��ൾ, ഒളിെിരിു്്. അവെയ �റെ്�്് 
അുഭവെപ�്ിെ�ാ�ുകയാണ് വിചാരശീലമാും ്ാതദർശി
കളമായ കവികളെട ധർ്ം.”5

�േരാഗമനസാഹിത��്ാന്ിെ� വീ്ണപരിമിതി എെത
ന് മാരാര് ൂ ്ി�ാുനത് േനാുക: “ഇു േകരള്ിുള �േരാഗ
മേനാുകരായ സാഹിത�കാരമാരിൽ പലും കവിു �ത�് യാ
ഥാർ്�േബാധ്ിൽ കവിെ വലും േവണെമേിൽ അു പെ്ാ
്താം ൂ�ാ്ിൽ ജീവി� കാറൽ മാർ്ിെ� റവു്�സി്ാത
്ിൽ വുൽപ്ി മാരമാെണു വിചാരിുു. അ�െന ഒേര ഒരാ
ളെട വ�ാഖ�ാനംെകാ്് അർ്ം ു ുവൻ വ�്മാുന ഒു സരളര
ഥമല, ദൗർഭാഗ�വശാൽ, അത�തം സേീർണമായ ഈ �പചജീവി
തം.”6 സാഹിത�്ിെ�യം സാഹിത�കാരെ�യം അതും സവാത
ര�േബാധും മെ�ാനിും അടിമെപ�ുനതിേനാട് മാരാര് േയാജി
�ില. “സാഹിത�കാരൻ സവതം ചിതാഗതിെയ—അെതുതെനയാ
യാും—െവളിെപ�ുവാനാണ് ൂലികെയ�ുനത്, അന�ുെട വാ
ുകൾ േകെ്ുതി ക്്രം നനാുവാനല. ഒു സാഹിത�കാരും, 
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മു ചിലുെട വി്ാപന�െളാ്ിുവാുള പരസ�പലകയായി നി
കുെതനാണ് എെ� ശാഠ�ം.”7 എന് അേേഹെമുതി.

തീകളെട അതും മാന�തയം വിലമതിുെകാ്ായിുു മാരാ
ുെട ജീവിതും എുും. വി.ടി. ഭ്തിരിപാടിെ� േനൃതവ്ിൽ നട
ന വി്വകരമായ വിധവാവിവാഹ്ിൽ ് ീ. ഇ.എം.എസ്. ു തലാ
യവേരാെടാപം പെേ�് ഒരാളാണ് ു്ിൃണമാരാര്. സവതവാഭിമാന
േ്ാെടയാണ് താൻ അതിൽ പെേ�്െതന് അേേഹം എുതിയി
ു്്. ‘ആശാെ� സീതെയപ�ി’ എന �ബധം മാരാുെട തീപ് 
നിലപാ�കൾ�് ഉദാഹരണമാണ്. ‘അപക്ഷ ശി്േയുഞാൻ’ 
എന സീതയെട വാ�് അപമാനി�െപ് നിരാലംബയായ തീയ
െട നിലവിളിയായി േക് മലയാള്ിെല ആദ�െ് വിമർശേരഖയാ
ണ് ആ �ബധം. വിവാഹം എന സാൂഹ�്ാപനേ്യം അതി
േമൽ ചാരി നിുന ആൺേകാമയെട മിഥ�ാേബാധ�േളയം ലീലാ
കാവ�ം തകർുവി�ു എന കാചപാടാണ് ‘ആശാെ� ലീല’ എന 
�ബധ്ിൽ മാരാര് അവതരിപിുനത്. ധർ്േബാധമാണ് ബല
െമും ആ േബാധുള തീെയ അബലെയന് വിളിുനത് അവെള 
അപമാനി�ലാെണും പറയന മാരാര് �േരാഗമനവാദിയെലേിൽ 
പിെനയാരാണ്.

ഭാഷയെട കാര�്ിൽ മാരാര് എ�്ിുന നിലപാ�കൾ അേേ
ഹ്ിെ� �േരാഗമനവീ്ണ്ിന് െതളിവാണ്. ‘മലയാളറശ
ലി’ എന രഥ്ിൂെട ൂർ�യം െതളിമയുള ഭാഷാ�േയാഗെമ
െതന് മാരാര് കാ്ി്ു. വ�ാകരണനിയമ�ൾെകാ്് ഭാഷെയ 
ു�ിവരിയുെതും, ഭാഷ സവതരമായി വികസിുന ഒനാെണ
ും എുതി. വാ�ിും വുവിും ത്ിൽ �ൃത�ാ ബധമിെലും 
വാ�് വുവിെനയല വുവിെനുറിുള ഒു സേ്െ്യാണ് ു
റിുനെതും, ആ ബധംതെന ആേരാപിതമാെണും മും പറ
ു െകാുള െെർഡിനാ�് ഡി െസാസൂറിെ� �ഖ�ാതമായ ഭാ
ഷാശാത വിചിതന�ൾ �റുവരികയം നുെട നാ്ിൽ �ചരി
ുകയം െചുനതിന് എരേയാെകാല�ൾുു്് മാരാര് ഇേത 
ആശയം സാഹിത� ൂഷണ്ിൽ എുതിെവു. (“പദ്ിന് അർ
്േ്ാേടാ അർ്്ിന് പദേ്ാേടാ ഉെ്ുപറയന ആ സം
ബധം സവതഃസി്മല. ൃ രിമമാണ്... പദാർ്�ൾു ത്ിുള 
സംബധം, ആനും പാപാും ഉളുേപാെല േവണെമേിൽ ഉെ്
ു പറയാുനും േവെ്ു വ�ാൽ ഇലാതാുനുമായ ഒനാെണ
ന് സി്ിുു.”8)
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സാഹിത�്ിെല �തിയ ചലന�െള മാരാര് മന്ിലാുകയം 
ുണപരമായെതു തനിു േതാനിയവെയ അംഗീകരിുകയം െച
തിുു. കവിതയിൽ ‘ുമാരനാശാൻ ു തൽ േപരിൽ നിു്ായ വ�
്മായ �േരാഗതി’െയ മാരാര് അംഗീകരി�ിുു. മലയാളകവിക
ളിൽ മഹാനായി അേ�ക് േതാനിയിുളതാരാണ് എന േചാദ�
്ിന്, “യഥാർ്്ിൽ മഹാനായ കവി ുമാരനാശാനാണ്. വള
േ്ാളിന് അേേഹെ് ഭയു്ായിുുെവും േതാുു’’9 എന് 
മാരാര് വ�്മായി മുപടി പറയു. വളേ്ാളിെ� സഹചാരിയാ
യിുന മാരാര് ഇു പറുെവന് വിശവസി�ാൻ �യാസമാേയ
�ാം. “കവിത എുെവ�ാൽ, ആളകെള ുതിമുരമായ ുെറ ശദ
�ൾ േകൾപിു മയ�ലെലും, ത്വ്ാനൂപമായ ഒരടി്ാ
ന്ിൽ ഊനിനിുെകാ്് അവർു ജീവിത യാഥാർ്�ം കാണി
ുെകാ�്് ഒരാദർശെ് ല്�മാ�ി ജീവി�ാൻ പഠിപിു െകാ�
�ലാെണും ആശാൻ ഉദാഹരിു.”10 എന് മാരാര് ആശാൻ കവിത
െയ ൃ ത�മായി വിലയിുുു. ആശാുേശഷം കവിതെയ അതിെ� 
�േരാഗതിയിൽ സഹായി�ാൻ ഒു�ിവന ബലിഠഹ്�ളിൽ ു
ഖ�മായ ഒനായി റവെലാപിളിെയ മാരാര് കവിയെട ‘കനിെ�ാ
തിൽ’ തെന തിരി�റിു. ആശാൻകവിതും റവേലാപിളി�വി
തും പിൽ�ാലുകി്ിയ ൂ ല�വളർ� മാരാര് േനരെ് ക്റിു.

മാരാുെട ഇതിഹാസപഠന�ൾ ഒു �തിയ വായനാസം�ാരം 
തെന ൃ ടിു. ഇതിഹാസകവികേളാ അവുെട പിുറ�ാേരാ ഉ്ാ
�ിവ� മഹതവം എന സേ്െ് മാരാര് ഉടുവാർുു. രാമെന
യം വിഭീഷണേനയം യധിഠിരെനയം കർണേനയം, ൃണേനയം ു
േര�ാധനേനയം സവതം സം�ാരും യ്ിേബാധും െകാ്് മാരാര് 
അളു. വലിയവുെട െചുപും െചറിയവുെട വലിപും വിളിുപ
റു. നുെട ചിതാമഡല്ിൽ അുവെര സംഭവി�ാ് വി്
വ�ളായിുു അവ. “ഒു ൃതിയിൽ ധീരനായ മുഷ�ൻ ജീവിു
നതാണ് മഹ്ായ നിൂപണം എു മാരാര് വിശവസിു. (criticism 

is an adverture among masterpieces എന നൂമാെ� ആശയം)” (എം.
എൻ. വിജയൻ, മാരാര് വിമർശം).

ചില നിലപാ�കളെടേപരിൽ ന്�ാർകവിതെയ വിമർശി� 
മാരാര് ു ചൻകവിതെയ വിലയിുുനതിൽ ചിതാപരമായ ധീരത 
കാണാം. “േകരളീയരായ റഹദവുെടുനിൽ ആ്ികതവ്ിേല
ുള എളപവഴി (ഭ്ിേയാഗം) ുറു വ� ആധ�ാമിക ുുും 
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അുൃഹീതമായ വാഗ് റവഭവുളയാളം ുഭഗമായ ഭാഷാ റശലി
യള ആളമാണ് എു്ഛൻ. എനാൽ അേേഹ്ിെ� ൃ തികൾ സാ
ഹിത�്ിെ� അതു്മ മാൃകയല.’’11 എന് കെ്ുന മാരാര് 
എു്ഛേ�ത് മഹ്ായ വിവർ്ന്മംേപാുമെലും അേേ
ഹം സവീകരി� ൂലൃതി, “ജലപിശാുകാരനായ ഏേതാ സനാതനി 
രാമണൻ വാ്ീകീയമായ ആർഷകാവ�െ് എതിർ�ാൻേവ്ി 
െക്ി�മ� ഒര്�ാമികേപേ�ാലമാണ് ”12 എും എുുു. മണ
�വാളസാഹിത�്ിെ� ഉപരി്വതെയുറി�് മാരാര് എുുനു 
േനാുക: “തീർ�യായം അവുെട മണി�വാളഭാഷക് ഒു പുെമ
്യെട പുപുും അവുെട അർ് ക്നകൾ�് ഒു വിൂഷക
�ിരിയെട മിുമിുും ഉ്ായിുു. എനാൽ മുഷ�ൻ ജീവിുന 
ജീവിതയാഥാർ്��ളിേലകിേ�ാേ്ാ അവെ� അതഃകരണ്ി
െല അഗാധതകളിേലകേ�ാേ്ാ അവർ ഒരികും േനാ�ിയിുനില 
അവുെട മി്�ാഡംബര �ായമായ സംൃത്ിന് അരു കഴിവി
ലായിുു. മലയാളേമാ, അതിെ� വീുേവല�ാരിയം”13

സാൂഹ് വിഷയങളിൽ:
നുെട സൂഹം എും ചർ� െചുെകാ്ിരിുനും പരിഹാ

ര�ൾ ഒുകാലും കുകി്ാ്ുമായ സാൂഹ��ന�ൾ നിരവ
ധിയാണ്. അ്രം ചില വിഷയ�ളിൽ മാരാര് ഉനയി� അഭി�ാ
യ�ൾ പരിേശാധി�ാൽ എര �േരാഗമനാമകമായിുു അേേഹ
്ിെ� കാചപാെടന് മന്ിലാും. സംൃതഭാഷാഭ�സനെ് സം
ബധി�് എുതിയ ‘പരാധിപർെ�ാുക്് ’ എന േലഖന്ിൽ 
അേേഹം എുുു: “രാടീയഗതിെയ ു ൻനിർ്ി ഹിു�ൾ സംൃ
തം പഠി�ണെമന വാദം ുരമാണ്. എുേവ്, ഇത��ാരായ 
മു വർഗ�ാരിൽനിു ഹിു�െള േവർതിരിുനതായ യാെതാു 
സവിേശഷ വ�വ്യം നുുപാടില. ഇനെ് രാടീയഗതിെയ
െവുേനാുേ്ാൾ വിേശഷിും, ഇ്ിടെ് നുെട േ്ര�േവ
ശന നിയമം എലാ ഹിു�ൾും എനതിു പകരം എലാ മുഷ�ർ
ും എനാേക്ിയിുു എനാണ് എെ� പ്ം.”14 “ശരിയാണ് 
പെ്ാു കാല്് ു സീ�ൾ റഹദവേ്ര�െള തുതകർ്ി
ു്ാവാം. ഇും, പേ് വലവും അതിനാരഹിുുു്ാവാം. 
എനാൽ അതിുള പരിഹാരം അൂ്െര �റേമ തടു നിർുക
യല. അവെരെയലാം, േവണെമേിൽ സവതം േ്ര�ളിൽ �േവ
ശി�ാൻ അുവദി�ാേ്ടേ്ാളം കാലം ‘അേ്ാേധന ജേയൽ 
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േ്ാധം’ എു ു ട�ിയ മഹാ�മാണ�ളട�ിയ സംൃതഭാഷ പഠി
പാൻ ഹിു�ൾ എ�ിെന അർഹരാും.’’15

മാരാുെട ല്�േവധിയായ ഭാഷ മലയാളിയെട സാുദായിക ജീർ
ണതേയയം അധവിശവാസേ്യം കടനാ്മിുനു േനാുക: 
“ഇ�െന, ഇനിയു്്, മേ�ുനാുകാർുെമനേപാെല, ഞ�ൾും 
ഒു പാ� േമനിപറയാൻ. എനാൽ ഇെതാെ�യ്ായിും, സാുദാ
യികമായ ജീർണിപിെ� കാര�്ിൽ ഞ�ൾ ഇത�യിെല മേ�ു 
നാുകാെരേപാെലയമാണ്. ഒു േവള മെ�ലാെര�ാളം േമാശ�ാരാ
ണ്.... അയി്ം ഇവിെട അതിെ� അതിൂരമായ ൂപ്ിൽ വിള
യാടിയിുു ഇനെലവെര. േ്ര�േവശനം അുവദി�െപ്ിു
ള ഇും അത് ഇവിെട അപഹർഷേഹുവായി്െന ഗണികെപ
�ു. വയുുുന ൃഷീവലൻ മുളളവുെട ൃടിയിൽ നില്ിഴയ
ന ഞാൂലാണ്. അവൻ ൂ ുശതമാനും അടിമയാണ്. രാമ്ിും 
നഗര്ിും റകേവലയാേയാ യാരികമാേയാ നടുന ഏു വ�വ
സായശാലയിെല െതാഴിലാളികളം, ആവശ�ം കഴിൊൽ അടിുവാ
രി�ളേയ് ചുചവുകളാണ്. ജാതിപരും മതപരുമായ വഴും 
വ�ാണുമിലാെത ഏക സാേഹാദര�േ്ാെട ജീവിുനതിെനപ
�ി സേ്ി�ാൻ ത�വണം ഞ�ളെട ഭാവനാശ്ി ഇനിയം വളർ
ു കഴിെി്ില. ഈശവരെ� േപരിൽ ഏു കലിേനയം മരേ്യം 
വ�ാരാധിുകയം, എനാൽ ഈശവരസ്ുള ഏ�ും വലിയ െത
ളിവായ മുഷ�െന അവേഹളിുകയം െചുനതിൽ ഞ�ൾ മ�ാെര
�ാളം പിനിലല”.16

ുു�്ിൽ സവതരും വ�്ും നിർഭയുമായ നിലപാ�കൾ 
െകാ്ാണ് മാരാര് സവയം നിലനിർ്ിയത്. നുെട യാഥാ്ിതി
കർും �േരാഗമനവാദികൾും സവതം നിലപാ�കൾ �നർവായി
�ാൻ അേേഹം േ�രണയായി. ‘ു്ിൃണമാരാര് ’ എന തലെ�്ിന് 
എൻ.ൃണപിള നൽുന ഒു വിശദീകരണം ‘തേ�ടു�ചിത’ എനാ
ണ് (റകരളിയെട കഥ). േകരളീയുെട ചിതാമഡല്ിൽ ഇര 
നിർഭയമായം സവതരമായം സചരി�വർ ുു�മാണ്.

“സാഹചര�്ിന് കീഴട�ാൻ വിസ്തിുന ഒു റചതന�
ും ു ു �്ാവി�ുേപാെല മുഷ�ാമാവിു്്. ു ു�ം ചിലരിൽ 
അത് എേപാും ജവലിുനിുു. അവർ െപാു�വണതകൾു വഴു
നില. സവതം ൂ ല�േബാധ്ിനിണ�ാ് ു ുപാ�കെള അവർ െച
ുുു. വിധിേയാ�േപാും അവർ േപാരാ�ു. അതിലാണ് പൗുഷം 
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എന് അവർ വിശവസിുു. അവർ ത�ളെട ചിത ഉപകരണമാ�ി, 
ഏു വര്ൂമിയം ഉുുമറി�് ആദർശ്ിെ� വിുവിതകാും, സവ
തം വിയർപിെ�യം കുനീരിെ�യം ഈർപം ന്ി പ�ു ൃ ടികാ
ും ്മിുു. ആുനിക േകരള്ിൽ അ�കാരം പരി്മി�വു
െട ൂ ്്ിൽ ു ്ിൃണമാരാര്ു സുനതമായ ് ാനമാുളത് ”17 
എന് എം.െക.സാു എുുനത് അ്രാർ്്ിൽ ശരിയാണ്.
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േകരളുസീം സൂഹെി്െ ആുനീകരണും 
മ്ിെങും

ുഹമദ് ബഷീർ കെ.കെ
 അസിറെ് ്ൊഫസർ,  ്ക.്ക.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്

 ് ീ നാരായണുുും ച്്ിസവാമികളം പഡി�് കുപും െപാ
കയിൽ അപ�ും ഒെ�േ�ർന േകരളീയ നേവാ്ാന്ിെ� വ�
ത�്ധാരകളിൽ മതിയായ ഇടംകി്ാെതേപായ നേവാ്ാന നായ
കനാണ് ‘സ്ിദ് സനാുലാഹ് മ്ിസഖാെ് ത�ൾ’.മതപരി്രണ
ും സാൂഹ�പരി്രണും ജനാധിപത�പരി്രണും പൗരസവാത
ര�േബാധും എലാം ഉളടുന നേവാ്ാന പരിക്നകക്് 
േകരള ു സീ�ൾ�ിടയിൽനിന് മതപരി്രണ്ിൂെടയള സാൂ
ഹ�പരി്രണ്ിന് ആദ�മായി േനൃതവം നൽകിയ വ�്ി എന 
നിലയിൽ മ്ിത�ൾ�് സവിേശഷമായ ്ാനം ഉ്്.

ദാരിര�ം, െതാഴിലിലാമ, അ്ത, അധവിശവാസം എനിവ 
ൂലം േകരള്ിെ� സാൂഹിക സാം�ാരിക മഡല�ളിൽനിന് 
അരിുവത്കരി�് പിനാ�ാവ്യിൽ നിലനിന 19-ാം ൂ�ാ്ി
െല ുസീം സാൂഹിക സവതവ്ിു േനെര ഉയർു വന വലിയ െവ
്വിളിയായിുു രി്ീഷ് സർ�ാരിെ� പേരാ് പിുണേയാ
െട ്ി്�ൻപാതിരിമാർ നട്ിയ മതപരിവർ്ന ്മ�ൾ. സവ
മതാശയ�ൾ �ചരിപിുനതിുപരി ഇതരമത�േളയം മത്ാ
പകേരയം അവുെട േവദരഥ�േളയം നിദിും അപഹസിും ുർ
വ�ാഖ�ാനം െചും അവർ നട്ിയ ഇടെപടുകൾ ഒു സുദായെമ
ന നിലയിുള ുസീ�ളെട നിലനി്ിെന്െന ബാധി�ിുു. 
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അ്രാഭ�ാസമിലാെതയം മാൃഭാഷയിൽ ശരിയായി ആശയവി
നിമയം നട്ാുള േശഷിയിലാെതയം മതദർശന�ൾേപാും 
അശാതീയമായി അഭ�സി�തിനാൽ ഭാഗികമായി സവാംശീകരി�ി
ുള ുസീം സുദായെ് സംബധി�ിടേ്ാളം ്ിുമത �ചാര
ണെ് �തിേരാധി�ാൻ ആളെകാും ് ാനംെകാും അർ്ം
െകാും ആുമിലാ് സവിേശഷചരിരസദർഭ്ിലാണ് മ്ി്
�ൾ ആ നിേയാഗം ഏെ��ുനത്.

െപാനാനി താൂ�ിെല െവളിയേോ� �േദശ്ിെ� സവിേശഷ
മായ സാം�ാരിക റപൃകം ആമവിശവാസേ്ാെട േനൃനിരയി
േലുയരാൻ മ്ി്�െള സഹായിു. പഡിതും സാൂഹ� പരി
്ർ്ാും രി്ീഷ് സർ�ാരിെനതിെര നിയമലംഘന�ളം ബഹി
്രണ�ളം ഉൾെപെടയള സമര�ൾു േനൃതവം ന്ിയ െവളി
യേോട് ഉമർഖാസിയെട ശിഷ�നായിുു മ്ി ത�ളെട പിതാവ് 
സ്ിദ് അഹ്ദ് ത�ൾ. ു്ി�ാലുതെന അറബിഭാഷ പഠിു. 
െവളിയേോട്, മാറേചരി, െപാനാനി എനിവിട�ളിെല പളിദറ
ുകളിൽ നിനായിുു മതവിദ�ാഭ�ാസം. മലയാളം, അറബി ഭാഷ
കൾു �റെമ ഹിു്ാനി, േപർഷ�ൻ, തമിഴ്, ഇം്ീഷ് എനീ ഭാ
ഷകളിും അറിുേനടി. ഇം്ീഷ് ഭാഷയിെല അറിു പരിഗണി�് രി
്ീഷ് സർ�ാർ മ്ി്�െള െചുപ്ിൽ്െന എറ്സ് ഇൻ
െപടുെട ത്ികയിൽ നിയമിു. 1912-ൽ െകാ�ിയിൽ തെ� 65 -ാം 
വയ്ിലാണ് (1847-1912) ത�ൾ അതരിുനത്. 1882-ൽ രി്ീഷ് 
സർ�ാരിെ� േജാലി രാജിെവുെകാ്് ുപുവർഷം േകരള്ില
േ�ാളമിേ�ാളം സചരി�് ് ിുമത �ചരണെ് �തിേരാധിു
കയം ഇസാം മതെ് പരി്രിു െകാ്് േകരളുസീ�െള ആുനി
കീകരി�ാൻ പരി്മിുകയം െചു. 

 1884-ൽ �സി്ീകരി� മ്ി്�ളെട ‘കേഠാരുഠാര’മാണ് 
േകരള ുസീ�ളിൽ ഒരാെളുതിയ ആദ� മലയാളഗദ� ൃതി. ുടർന് 
നാ്തിൽപരം രചനകൾ നിർവഹിു. ലിംഗസമതവം, േദശാഭിമാനം, 
മാൃഭാഷാപഠനം, മദ് റസാവിദ�ാഭ�ാസം, അറബിഭാഷാ പഠനം, മു
മ�്ായം, മദ�പാനം, ചരിരം ുട�ിയ വിഷയ�ളമായി ബധ
െപ് ഏതാും രചനകൾ ഒഴിെകയളവെയലാം ് ി്�ൻ മതപരിവർ
്കർുള സേദശും മുപടിയം വിശദീകരണും േചാേദ�ാ്ര
�ളം കുമാണ്. െകാേ്ാ്ിയിെല അതരി� ചരിരകാരും സാ
ഹിത�കാരുമായ ുഹ്ദ് അുൾ കരീം ആണ് മ്ി്�ളെട 
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ൃതികളിൽ ൂരിഭാഗും സമാഹരി�ത്. ‘മ്ി മനഃേ്ശം’ അേേഹ
്ിെ� ആമകഥാപരമായ രചനയാണ്. പേരാപകാരി പരമാസിക
യം അറബിമലയാള ഭാഷയിും ലിപിയിും രുപര�ളം അേേഹം 
�സി്ീകരിു. ൂ ടാെത നിരവധി ലുേലഖകളം അറബി-മലയാളം 
-സംൃത നിഘുും ത്ാറാ�ി.

 ഇസാംമതദർശന�ളെട ആധാരമായ ു ർആനിേനയം നബിചര�
കേളയം വചന�േളയം അടി്ാനമാ�ി ൂപെപ�്ിയ ജീവിത 
ദർശനും നിലപാ�കളമായിുു മ്ി്�ളേടത്. അുെകാു
തെന അേേഹം ു് ഇസ് ലാ (Pure Islam)മിെ� വ്ാവാെണു 
പറയാം. പരേലാകചിതേയയം ഇഹേലാകചിതേയയം സമനവയി
പിുെകാുളതായിുു അേേഹ്ിെ� ജീവിതവീ്ണം. അടി
്ാന �മാണ�ളെട െവളി�്ിൽ േകരളുസീ�ളെട വ�വഹാ
ര�െള മാറിനിന് വിലയിു്ാനായത് വിമർശനാമക ചിതയ
െട ശ്ിെകാ്ാണ്. ്ിുമത പരിവർ്കുെട വാദുഖ�ൾ�് 
അവുെട �മാണ�ൾ ഉ്രിുെകാു മുപടി നൽുനിട്് ത�
ളെട യ്ിചിതയെട ൂർ�യം ൃത�തയം അുഭവേവദ�മാുു. യ
്ിചിതെയന ശ്മായ ഉപാധിെകാ്് ത�ൾ ഉനയിുന വാ
ദുഖ�ൾു ു്ിൽ ുസീം സൂഹ്ിെല യാഥാ്ിതികും ്ി
്�ൻ മതപരിവർ്കും ഒുേപാെല നി്ദരായിുു. മത�ഭാ
ഷണ്ിെ� സവഭാവം അേേഹ്ിെ� ഗദ�റശലിുെ്ന് എം. 
ഗംഗാധരൻ ൂ്ി�ാണി�ിു്്. മലയാള-സംൃത പദേയാഗ�ളം 
അറബി സംൃത പദേയാഗ�ളം അറബി-മലയാള പദേയാഗ�ളം 
അേേഹ്ിെ� ഗദ� ഭാഷയിുടനീളം കാണാം. ുർആൻ വചന�
ളെട ഘടനയം ഭാഷാരീതിയം അഭിസംേബാധനാ രീതിയം അേേഹ
്ിെ� ഗദ�റശലിെയ നനായി സവാധീനി�ിുളതായി കാണാം. 
‘ഉറ� വിശവാസ്ിെ� ധാർട�ും സഹജീവി േേഹ്ിെ� ആർ
രതയം കലർു്ാുന ഒു �േത�കതരം അത്് മ്ി്�ള
െട ഭാഷു്്’ (അവതാരിക—േഡാ. എം. ഗംഗാധരൻ, മ്ി്�
ളെട സൂർണ ൃതികൾ).

 ുപുവർഷ�ാലം പര-�്ക �സി്ീകരണും �സംഗുമാ
യി േകരള ു സീ�െള ആുനീകരി�ാും ് ി്�ൻ മതപരിവർ്ന 
്മ�െള �തിേരാധി�ാുമായി ത�ൾ നയി� േ്ശകരമായ ജീ
വിത്ിൽനിനാണ് ഭാഷാടി്ാന്ിുള ഐക�േകരള സേ
്ം അേേഹ്ിെ� മന്ിൽ ആദ�മായി ൂ പെപ�നത്. മലയാളിയ
െട സേ്്ിൽേപാും അന് അ്രെമാു ചിതയ്ായിുനില. 
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“േകരള്ിെല എലാ മതസുദായ�ളം േചുേ്ാു്ാുന േകരളാ
ഭിമാനെ്ുറിുള മ്ി്�ളെട ഈ സേ്മാണ് ഐക� േക
രളെ്ുറി�് ചരിര്ിലാദ�ു്ാുന േബാധെമു കാണാം. �
േദശ�ൾ േചർു്ാുന ഐക�േകരളേ്�ാൾ എരേയാ അർ
്ൂർണമാണ് സുദായ�ൾ േകരളഭിമാനേ്ാെട േചുേ്ാൾ ൂ
പെപ�നെതന് കുേത്താണ് ” (അവതാരിക—േഡാ. എം. ഗംഗാ
ധരൻ, മ്ി ത�ളെട സൂർണ ൃതികൾ).

 അ്തയം അധവിശവാസും ദാരിര�ും സാൂഹിക സാം�ാ
രിക പിനാ�ാവ്യം നിലനിന 19-ാം ൂ�ാ്ിെല ുസീം സൂ
ഹേ്യം ആ സൂഹ്ിെല തെന �േരാഹിതേരയം പരി്രി�
ണെമേിൽ ഇസാം മത്ിെ� അടി്ാന�മാണ�ളിൽനിു െത
ളിുകൾ കെ്്ി അു േബാ്�െപ�്ിെ�ാു മാരേമ സാധി
ുകയൂെവന് മ്ി്�ൾ തിരി�റിെിുു. അഥവാ ു് 
ഇസാംമതവിശവാസിയായ അേേഹം അ�െന മാരേമ �വർ്ിു
കയൂ. അേേഹെ് സംബധി�ിടേ്ാളം മതപരി്ാരെമനാൽ 
ജനപരി്ാരമായിുു.

 ഇം്ീഷ് ഭാഷ നരകഭാഷയാെണും മാൃഭാഷയായ മലയാളം 
ഹിുശാത ഭാഷയാെണും അതിനാൽ ഇു രും അഭ�സിുന
ത് മത്ിെനതിരാെണുുള വിശവാസം നിലനിനതിനാൽ ു സീം 
സൂഹം ഇ�ാല്് ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസേ്ാട് �റംതിരിു 
നിനിുു. ഇം്ീഷ് ഭാഷ പഠിുനതായാൽ മരണാനതരം �നർ
ജീവി�െപ�േ്ാൾ അുതെന സംസാരിുകവഴി നരകാവകാശി
യായി്ീുെമനാണ് മത�േരാഹിതും ധരിപി�ിുനത്. ഇതിെന
തിെര ത�ൾ ധാരാളം എുുകയം �സംഗിുകയം െചു.

1. മലയാളം പഠി�ാെത മതം ു്മാുനും �കാശിുന 
 ുമല. (ുസീം ജനും വിദ�ാഭ�ാസും �റം 442)
2. �ാപചികാഭ�ാസ്ിൽ �ധാനം േദശഭാഷ തെന  
 (�റം 445).
3. മലയാള ജനം രഹിുനതിേല�് ആവശ�മായ മല 
 യാള ഭാഷാതരം മലയാള്ിൽ കാണാതിരിുനത് വു 
 തായ െതും മഹാസേടുമാുു. (�റം - 444).
4. മലയാളഭാഷ മാൃഭാഷയായാും അത് ‘ഈമാൻ’ എന  
 വിശവാസസംഗതികെള ധരിപിുന ുുവായം, മരണംവ 
 േരയം മരണാനതരം താും റദവേ്ാട് അേപ്ിപാൻ  
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 ുണയായം ഇരിുന അവ്ു ആദ�ം പഠിുണേര് 
 തായ ഈ ഭാഷെയ നിരസിും നിദിും അഭ�സി�ാതിരി 
 ുന ൂഡാമണിയെലു എ�ിെന പറയു. (മ്ി മനഃ 
 േ്ശം—�റം 702).
5. േമ്റെ ഭാഷകൾ പഠിുനതിന് മത വിേരാധു  
 െ്ു വിേരാധിുനവൻ ൃദയ്ിൽ േചല ഏകാ്  
 മലിനു്ിയാുു. (�റം 704).
6.  ഈ വക ുഷിെ ു്ികെള �ു�ിലി്് ത�ല�ി  
 ു്മാ�ണെമന് നാം പുപേ് പറുവുു. ഒു  
 ഭാഷെയ നരകഭാഷയാ�ി ക്ിും, മരണാനതരം ആ  
 ഭാഷ സംസാരിുനതായാൽ നരകാവകാശിയാുെമു  
 വിധിും വുന പ�ൂഢതവം േകുശരിെവുന മുഷ� 
 െര ൂ്ിലിു േപാേ�്താുു. എുെകാെ്നാൽ ഈ  
 െമാഴിെകാ്് ഇം്ീഷ് ഭാഷ േദശഭാഷയായിരിുന േദശ 
 വാസികളരയം നരകാവകാശികളായം അവർ ഇസാം മത 
 െ് അവലംബിുനതായാും േമാചനം ഒും ഇലാെത 
 യം ഭവിുു. (�റം 706-707).
7. അതുഭാഷയിൽ നി�ണനായാൽ മാരേമ ആ ഭാഷയിൽ  
 എുതെപ് രഥംെകാ്് രചയിതാവ് ഉേേശി�െതെത 
 ന് വ�്മായി മന്ിലാ�ാനാൂ. അലാ്പ്ം വിപ 
 രീത െലമാു്ാുക (�റം 708).
മാൃഭാഷാഭ�സനം, ഇം്ീഷ് ഭാഷാഭ�സനം എനീ ഉേേശ��

െള ുൻനിർ്ി ‘ൂഢാഹോരം മഹാ അധകാരം’ എന �്കും 
മലയാള ഭാഷ വീചയം െകാും ൂടാെത സംസാരി�ാും എുതാ
ും േവ്ിവുന സർവഭാഗ�േളയം പഠിപിുനതായ ‘തഅലീ
ുൽ ഇഖ് വാൻ’ എന �്കും മ്ി്�ൾ �സി്ീകരിു. ുഹ
്ു നബിയെട, ‘വചി�െപടാതിരിപാനായി േദശഭാഷ (അതാു 
ഭാഷ) അഭ�സിപിൻ’. എന വചനെ് ഉ്രി�് ഇെതാും മതവി
േരാധമെലന് ആധികാരികമായി േബാ്�െപ�്ി. (മ്ി മനഃേ്
ശം, �റം 707).

െപാുവിദ�ാലയ�ളിൽേചർന് ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസം േന
ടണെമും െപൺു്ികൾും ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസം ന്ണ
െമും അവർുേവ്ി മാരമായി െപൺപളിൂട�ൾ ആവ
ശ�െപ�നത് വി്ി്മാെണും ഇസാമികുറ െത�ാെതതെന 
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െപാുവിദ�ാലയ�ളിൽ െപൺു്ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം േനടാെമ
ും ത�ൾ �ചരിപിു. ‘സർ�ാർ ൂളകളിൽ േചർു പഠിുന
ത് ഉ്മം. അഭ�ാസ വിേശഷതയു്് ’. (രാജഭ്ിയം േദശഭിമാന
ും �റം-506).

‘തീകൾ പഠിുനതിേലു �േത�ക പാഠശാലകൾ ഏർെപ�്ി
കിേ്ണെമനേപ്ിുനും വിവരമിലാമയാുു’. (രാജഭ്ിയം 
േദശാഭിമാനും. �റം-507). 

മലയാളമഭ�സി�ാ്ുൂലം മതവിദ�ാഭ�ാസം വികലും മതവി
ു്ുമാുനതായം അനാവശ� സമയനടു്ാുനതായം മത 
ത്വ�െളുറി�് ശരിയായ രാഹ�േമാ ധാരണേയാ ഉ്ാുനി
െലും േക്ു േക്ുേപാെല ഉുവിടാനലാെത ആശയം വ�്മാ
�ാേനാ സംശയം ൂരീകരി�ാേനാ മൗലവിമാർ�് സാധിുനിെല
ും മ്ി ത�ൾ ‘ുസീം ജനും വിദ�ാഭ�ാസും’ എന ൃതിയിൽ 
വ�്മാുു. ‘മലയാളം മാൃഭാഷയം ുുഭാഷയമാണ്. മലയാളം 
പഠി�ാൊൽ മതപഠനം ുഷിുു’ (�റം-440).

 നിരർ്ം, വിപരീതാർ്ം, ു രർ്ം എനീ ഭാഷാേദാഷ�ളാൽ 
ആശയവിനിമയം െല�ദമാുനില. ശൗചിുനതിന് ഉപേയാഗിു
ന ‘മൻേഹാരി�ൽ’ എന �േയാഗം ഏു ഭാഷയാെണേനാ അർ
്ം എതാെണേനാ ഉദ്ഭവം എ�െനെയേനാ ആർും ഒു ൂപ
ുമില. ആയിരിും എന വാ�ിെ� അർ്ം അറിയാതിരിുനത് 
ൂഢതയം ുഠാള്ുമാണ്. ആമവിശവാസമിലാ്തിനാൽ ഇതര 
സൂഹ്ിലിറ�ിെ�ന് �സംഗി�ാൻ സാധിുനില. അന�ജനം 
വരാ് സമയും ് ലും സംസാരിുനതിനാൽ മത�സംഗം 
െല�ദമലാതാുു. മലയാളമറിയാ്തിനാൽ രാജ�നിയമം അറി
യാെത േദാഷെപ�ു. എനി�െന മ്ി്�ൾ ഈ ൃ തിയിൽ മല
യാള ഭാഷ അഭ�സി�ാ്ുൂലു്ാുന േദാഷ�െള അ�മിുനിര
ുു.ജന പരി്ാര ത്രരായ ു സീ�േളാട് പാഠശാലകൾ ് ാപി
�ാൻ അേേഹം ആഹവാനം െചു. ‘മതാഭിൃ്ി ജനപരി്ാര്ിും 
ജനപരി്ാരം വ�വഹാര്ിുമാകയാൽ കാര�ാർ്ം പാഠശാലകൾ 
്ാപിേ�്താുു’. (ുസീം ജനും വിദ�ാഭ�ാസും, �റം-443).

 മരസകളിൽ നിലവിലിുന അശാതീയ പഠനേബാധനരീതിക
െള വിമർശിുകയം ുറെ സമയം െകാ്് െല�ദമായ മതപ
ഠനം നിർവഹി�്�വിധ്ിൽ മ്ി്�ൾ �തിയ പാഠ�പ
്തി ആവി്രിുകയം െചു. അറബിവാചകെ് മലയാള്ിൽ 
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ഭാഷെപ�്ി പഠിുനതിുപകരം ആ കി്ാു ഭാഷെപ�്ി ആ 
ഭാഷാതര കി്ാു വായിുനതായാൽ ഏ�ും എളപു്്. ഒു 
െകാലം െകാു്ാുന അറിവ് രുമാസം െകാു്ാും (ുസീം 
ജനും വിദ�ാഭ�ാസും, �റം-440) എും ുർആൻ ൂർണമായി വാ
യി�ാൻ പഠിപിുനും അതിന് ഇരയം സമയം െചലവഴിുന
ും അസംബധമാണ് എും മതപാഠശാലകൾ വിദ�ാർ്ികെള ു
ുവൻ മൗലവിമാരാ�ാൻ ്ാപിുനും അതിനായി �വർ്ി
ുനും ശരിയല, എലാവേരയം മൗലവിമാരാ�ാെത ലൗകികാവ
ശ�്ിനായി വ�ാപാരം, െതാഴിൽ എനിവയഭ�സി�ണെമും നി
്ർഷിു. (�റം-445).

മ്ിെങൾ പരികരി� മരസാപാഠ്പ�തി
1. പാഠ�പ്തിയെട ആത�തിക ല്�ം

a) ു �മ� ആമീയ ജീവിതം നയി�ാൻ വ�്ിെയ �ാതനാുക.
b) ു �മ� ലൗകിക ജീവിതം നയി�ാൻ വ�്ിെയ �ാതനാുക.
c) ുസീം സൂഹ്ിന് പരിൃത ജീവിതം നയി�ാുള േശ

ഷിയ്ാുക.

1 -ാം തരം ശിു (1 മാസം ുതൽ 3 മാസം)
അറബി, അറബിമലയാള അ്ര�ൾ അഭ�സിപി�ൽ—ുർആൻ 

അഭ�ാസനിയമമുസരി�്. (ഒു മാസം െകാ്് ൂ ്ിവായിുക, എു
ുക, ൂു മാസം കഴിൊൽ കയ�ം).

1 ൽ ബി (6 മാസം)
 േചാേദ�ാ്രരീതിയിൽ സംവിധാനംെചത തർജമ െചത അറി

ുകൾ. ഉ�ു േശഷം ു ഹലീുൽ ഇഖ് വാൻ (അറബി അ്ര്ിെനാ
് മലയാള അ്ര�െള എുതി�ാണിുന �്കം). അേതാെടാ
പം അറബി, മലയാളം, ഇം്ീഷ് അ��ൾ 1ുതൽ 100 വെര എുതാ
ും ൂ്ാും പഠി�ണം. ുർആൻ 30 ൽ 5 അധ�ായം (ൂസ്) പാരാ
യണം. 5-ൽ അധികം ഓുനത് താൽപര�ുളവർുമാരം. ആറാം 
മാസം കയ�ം.

ര്ാതരം (6 മാസം)
സർ�ാർ നിയമ�കാരം ഒനാം പാഠ�്കും അതിനുസരണ

മായ പഠന�ളം കർ്ശാതം പരിഭാഷയം.
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2 ൽ (6 മാസം) 
മലയാളം ര്ാം �്കും അറബി വ�ാകരണും (നാമം, ്ിയ, 

അവ�യം) മലയാള്ിൽ തർജമെചതും, െി�്ഹ് (കർ്ശാ
തം), അഖായിദ എനിവയട�ിയ �്ക്ിെ� തർജമ.

6 മാസേശഷം തിരിുവിടൽ
 ലൗകികം, റദവികം എനി�െന പഠിതാവിന് ഇടുള േമഖല 

തിരെെ�ു പഠി�ാം. ഇം്ീഷ്, മലയാളം വിഷയ�ൾ ഉൾെപ
്താണ് ലൗകിക (ഭൗതികം) ശാഖ. മലയാള വ�ാകരണം, �കരണ
�ൾ, �രാണ�ൾ, ഭാഷാ ്ാനം എനിവയൾെപ് റവദിക 
(ആമീയ) ശാഖ.

‘ഈ സവഭാവ്ിൽ അഭ�സിുനതായാൽ ഇസാം ജനം റവദിക, 
ലൗകിക�ളിൽ പിഴതീർനവരായം പരിൃതരായം ഭവിും, നി്
യം’. (�റം - 447).

പഠനരീതി/രീതിശാതം

‘േപന പിടിേ�്ത് എ�െന എുേത്ത് എ�െന എനറിയ
നില. ഈ വക േദാഷ�ൾുള കാരണം പഠിപിേ�് ുറയം ്
മും അറിവിലാക തെന’. (മ്ി മന:േ്ശം,�റം-711)
1. ഓു�രയിൽ ഒു േബാർഡ് ഉ്ായിരി�ണം. ആദ�ം ഓേരാ 

അ്ര�ളം ്േമണ ൂ്ി എുേത് ുറകളം ുു�മാർ എു
തി�ാണിും ു ്ികെളെ�ാ്് എുതിപിും ധരിപി�യം അഭ�
സിപി�യം േവണം.

2. അതാു പാഠ�ാെര തരംതിരി�് ്ാസ് ആ�ണം
3. ് ാസ് ു റ�കാരം പാഠം േകൾ�ണം. അതായത് ഒനാമൻ ു തൽ 

വായിുകയം മ�വർ േനാ�ി െതു പറയകയം േവണം എും 
മും വിവരിുന ഒു ച്ം ഉ്ാ�ി ‘സലാുൽ ഇഖ് വാൻ’ എന 
നാമ്ിൽ നടപായിുന പര്ിൽ �സി്െപ�്ി. (മ്ി 
മനഃേ്ശം, �റം-712-713)
 ആദ�ം അറബിഅ്ര�ളം പിനീട് അറബിമലയാള അ്ര

�ളം പഠിപി�ണം. 1906 ജുവരി 1-ാം൹ ‘സലാുൽ ഇഖ് വാൻ’ 
എന അറബി മലയാള പര്ിൽ മ്ി ത�ൾ നിർേദശി� ു ർആൻ 
അഭ�ാസ്മം മരസകൾ പിുടരണം. നിർബധിതമായി അുഠി
േ�് കാര��ൾ മലയാള്ിേല�് പാഠ�്കം ചമ�് വിനിമയം 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
165

െച്ണം. േചാേദ�ാ്ര രീതിയാണ് പാഠ�്കം സംവിധാനം െച
്ാൻ അവലംബിേ�്ത്. ര്ാം ് ാസിേല�് പഠിപി�ാുള �
്ക�ളം മലയാള്ിേലു പരിഭാഷെപ�്ിയാണ് പഠിപിേ�്
ത്. അറബി വ�ാകരണും മലയാള ഭാഷയെട സഹായ്ിലാണ് പഠി
പിേ�്ത്. ര്ാം തര്ിൽ ആുമാസം കഴിൊൽ സവിേശഷ 
പഠനം—ലൗകിക പഠനെമും (ഭൗതിക പഠനം) റവദിക പഠനം 
(ആമീയ പഠനം) എും ര്ായി തിരി�ണം. പഠിതാ�ൾ�് 
അവുെട ഇടംേപാെല ഏെതേിും ഒു ശാഖ െതരെെ��ാു
നതാണ്.

പരികരി� പാഠ്പ�തിയ്ട സവിേശഷതകൾ
1. 21 മാസെ് സാർവരിക മതപഠന്ിേല�് വർഷ�ൾ  
 നീ് മത പഠനെ് ുു�ാൻ സാധിു.
2. മാൃഭാഷയിൂനിയ പഠനേബാധന സമീപനം അദ്ുത 
 കരമായ സമയ ലാഭെ്യം ൂ�തൽ െല�ദമായ മത വി 
 ദ�ാഭ�ാസെ്യം ഉറുവു്ി.
3. അറബി രഥ�െള മലയാള്ിേല�് പരിഭാഷെപ�ുക  
 വഴി പഠനകാലം അചിെലാനായി ുറകാൻ സാധിു.
4. ഔപചാരിക ൂൾ വിദ�ാഭ�ാസ്ിൽ നിന് അകു  
 നിന ുസീം സൂഹ്ിന് �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ�  
 ഉളട��ൾ സവാംശീകരി�് ആ ുറു നിക്ാൻ കഴിയ 
 ന വിധ്ിൽ അവെയ മരസാപാഠ�പ്തിയിൽ ഉൾെപ 
 �്ിയത് �ാേയാഗികും വി്വകരുമായ പരിഷ് കര 
 ണമായിുു. (1 ുതൽ 100 വെരയള സംഖ�ാേബാധം,  
 സേലനം, മലയാളം ഒനാം പാഠ�്കം, മലയാള ര്ാം  
 പാഠ�്കം).
5. �ാഥമിക ലൗകിക വിദ�ാഭ�ാസും മതപഠനും സമനവയി 
 പിു െകാുള പാഠ� പ്തി അവതരിപിു.
6. മത �േരാഹിതർ�് (മൗലവി) ഭാഷാ്ാനം   
 നിർബധിതമാെണന സമീപനം വളെരയധികം   
 �േരാഗമനപരമായിുു.
7. മലയാള വ�ാകരണം, �കരണ�ൾ, �രാണ�ൾ എനിവ  
 ഭാഷാ്ാനം ആർജി�ാുള ഉപാധികൾ എന നില 
 യിൽ മൗലവിമാരാവാുള പാഠ�പ്തിയിൽ ഉൾെപ� 
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 ്ിയത് മ്ി ത�ളെട മേതതര ൂല�െ്യം വിശാല  
 വീ്ണേ്യം �േരാഗമന സവഭാവെ്യം �തിെലി 
 പിുു.
8. ഉപരിപഠനം പഠിതാവിന് തിരെെ��ാുന വിധ്ിൽ  
 ര്ായി തിരി�ത്. പാഠ�പ്െയ അയുളും (Flexible)  
 ജനാധിപത�പരും ആുു.
9. വാർഷിക പഠന്ിു പകരം അർ് വാർഷിക കാലയള 
 വ് നി്യി�ത് പഠനും ൂ്മും ൃത�ുമാ�ി.
10. ്ാുകൾ�ുസരി�് �േത�കം പാഠ�്കം ത്ാറാ 
 ുക വഴി ഇനെ് ‘Text book’ എന ആശയ്ിന് മര 
 സാ വിദ�ാഭ�ാസ്ിൽ വഴി ുറനിു.
11. േബാർഡ് യാഥാർ്�മാുക വഴി പഠനം ശാതീയും  
 െല�ദുമാ�ി.
12. മരസാ വിദ�ാഭ�ാസ്ിേല�് ൃത�മായ ്ാസ് വിഭജനം,  
 ്ാസ് കയ�ം എനിവ െകാു വന് ൂ�തൽ ശാതീയമാ�ി.
13. അ്രമാലാരീതിയിൂെടയള ഭാഷാഭ�സനം, ്ാവ�  
 വായന, െതുതിു്ൽ എനിവ പഠനെ് ശാതീയമാ 
 �ി. േബാധന രീതിശാതം ആദ�മായി മരസാ വിദ�ാഭ�ാ 
 സ്ിൽ സവീകരി�െപു.

ജ്ിതവെി്നതിരായ കലാപങും ുസീങു്ട ര്സാ്ിതവും
 1836-1896 കാല�ളിൽ ജമിതവ്ിെനതിരായി നടന 29 വലിയ 

കലാപ�ളിൽ 307 മാപിളമാും 69 ജമിമാും െകാലെച്െപു. 
1896-ൽ മാരം 94 മാപിളമാർ േപാലീുമായള ഏുു്ലിൽ െകാല
െപ്ിുു. െതേ�മലബാറിെ� കിഴ�ൻ േമഖലകളിൽ നടന കലാ
പ�ളിൽ ര്സാ്ിതവം സവർഗാവകാശിയാുെമന അബ് വി
ശവാസ്ിൽ ചാേവുകളാുനത് ുസീ�ൾ�് ുണേ്�ാേളെറ 
േദാഷമാണ് െചുകെയു തിരി�റിെ മ്ി ത�ൾ ഇതവസാ
നിപിുനതിനായി �വർ്ിു. ഇേതുറി�് മ്ി ത�ൾ മ്ി 
മനഃേ്ശം എന ആമകഥാപരമായ �്ക്ിൽ ഇ�െന പറയ
ു. “1896-ൽ ഉ്ായ ലഹള �സി്ി കാരണമായി മലയാം കലടർ 
ബുമാനെപ് ഡാൻു സാ്് അവർകളം േപാലീസ് ു�്് ൊ
സിു സാ്് അവർകളം എെന വു്ി മലുറം, മേചരി, വൂർ, 
അ�ാടിുറം ുതലായ ഉൾരാജ��ളിൽ െചു �സംഗാർ്ം 
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ുണേദാഷിേ�ണെമു ആവശ�െപ് �കാരം സചരിും �സം
ഗിും വു. ഈ വക േതാനിയവാസ ലഹളകളിൽ പരമാനദു്
നാുെമന് ഉ്ായിുന മേനാറധര�േ്ാെടതിർു ദീർഘമായ 
സംഭാഷണ�ൾ നട്ി. ഈവക ലഹളകളിൽ മരിുനവൻ ആമ
ഹത�, സുദായ േദാഷം, പേരാപരവം, രാജേരാഹം എനീ ു��ൾ
ു പാരമാുു എു �മാണാുസരണ നിയമ�െളെ�ാും ു
്ിയ്ിെകാ് ന�ായ�െളെകാും ൃ തിയാം വണം ധരിപി�തി
നാൽ സത�സി്ാതികളം ര്ാരഹികളമായ സാുജനം െപെ്ു 
മറിെ് മനംതിരിു റദവേ്ാ� ് മയാചിു. അുുതൽ ഇു
വെര ലഹള, ലഹള എുള േലഛ �്ാവ്ിനിടവു്ാെത ജന
െ്യം മതെ്യം ര്ി�വെ�....’ (മ്ി മനഃേ്ശം, �റം-698-

699). ഇ്രം ര്സാ്ിതവ്ിന് യാെതാുവിധ �ണ�ും മതപ
രമായിഇെലന് �മാണ�െളെ�ാും േബാധാുസരണ ന�ായ�
െളെ�ാും േബാധ�െപ�്ിയ �്കമാണ് മ്ിത�ളെട ‘പേരാ
പരവ പരിഹാരി’. 1912-ൽ മ്ി ത�ളെട മരണംവെര പിനീട് കലാ
പ�ൾ ഉ്ായിെലനത് അേേഹ്ിെ� പരി്രണ പരി്മ�ള
െട െല�ാതിെയ കാണിുു.

േേശവീ്ണം
ജനാധിപത� മേതതരതവൂല��ൾും ബുസവരതും അുുണ

മായ േദശവീ്ണമാണ് മ്ിത�ൾ വിശവസി�ും �ചരിപി�ും. 
േദശരാട്ിെ� േദശീയതായ്ികൾ�ക്് നിലെകാുനതി
നാൽ ഭരണൂടുമായി അതിന് സംഘർഷ്ിേലർെപേട്ി വനി
ല. ‘രാജഭ്ിയം േദശഭിമാനും’ എന രചനയിൽ ത�ൾ സവതംനി
ലപാ� വ�്മാ�ിയിു്്. ‘ജനനൂമി �ധാനും ആ ൂമിെയ പരി
്രിപിേ�്ത് മുഷ�ാവകാശുമാുു’ (�റം-10).

‘നിയമ�ൾ അറിയനും അുസരണം നടുനും ഭ്ിയവ
കാശെമു മാരമല �േത�കമായ ശ്ിയു്ാുു’ (�റം-505).

‘രാജഭാഷ രാജ�ഭാഷ്മമായി അഭ�സിുനും ഉേദ�ാഗവഴി�് 
ഗവർെ്്ിെന സഹായിുനവരായി ഭവിുനും ു സീമായ �ജ
കൾുള �ധാന ുമതലയാുു. ഈ ്മംെകാ്് മതാഭിമാനം, 
ജനാഭിമാനം, േദശാഭിമാനം എനീ ൂു വിധ്ിുള അഭിമാന�
ളം ൂരിപി�െപ�ം’ (�റം-501).
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െസംഗകർുള ്പരമാ്�ടം
േകരള ുസീ�ൾ�ിടയിൽ നിന് ആദ�മായി ഉയർുവന �

സംഗകനായിുു മ്ി ത�ൾ. ഇസാംമത ര്ും ുസീം സൂഹ
്ിെ� ഉനമന്ിുമായി തെ� മാർഗം പിുടുന ധാരാളം േപർ 
ഉ്ാവണെമന് ശ്മായി ആരഹിുകയം അതിനായി പരി്
മിുകയം െചതിുു. എേിും അവസാനകാല്ാണ് പരി്മ
�ൾു െലം ക്ത്. ഇേതുറിു ത�ൾ പറയു. ‘ഇസാം മത
വിേരാധികെള േകവലം അട�ി എു മാരമല മതവ�വഹാരും സം
ഭാഷണ ുറയം അറിയാതിുന ുസീ�െള ഉണർ്ിയം ഭയം അക
�ിയം വു’ (നാരിനരാഭിചാരി, �റം 637).

‘27 വ്രമായ ഇുവെര സചാരിയാ�ി േകരള്ിെലലാം �
സംഗിപിുകയം എെ� പിൻകാലും ു ടർ�യായി നടുവര്� 
പിൻഗാമികെള എുേന്ിും കാണി�യം െചത തുരാെന സദാ 
ുതിുു’. (�റം-637). തെ� പാത പിുടുനവേരാട്, നിയമവി
േരാധമായ വചനം, ആംഗ�ം, �േകാപനം ഉ്ാുന �േയാഗ�ൾ, 
ഞാെനന ഭാവം എനിവ ഉേപ്ി�ണെമും ു ്ിയം �മാണും 
േയാജിുനിട്് സാ്�േ്ാെടയള വിവരണം ന്ണെമും യ
്ിു നിര�ാ്വ പരസ�മായി അവതരിപി�ുെതും േകൾവി
�ാെരെയലാം േനാ�ി സംസാരി�ണെമും ു ഖഭാവം നിരീ്ി�് 
വിേയാജിു ക്ാൽ െതളിു നിര്ി ്ാപി�ണെമും അവന
വെന ൂ്ി�ണെമും �സംഗ്ിൽനിു വുമാനു്ായാൽ 
സാൂഹ�േസവന്ിുപേയാഗി�ണെമും നിർേദശിു. ൂടാെത 
‘മ്ി മനഃേ്ശ’്ിൽ �വർ്ിയെട ഗൗരവം ഇ�െന േബാ്�
െപ�്ി. ‘േഹ! �സംഗികളായവേര സദ്ിൽനിു സംസാരിുന
തിൽ അഹോരമ്ർ ആവാെത താൻ പറയാൻ വിചാരിുന സം
ഗതികളിൽ മാരമല െമാഴികളിും ആേലാചിുനവും അുനിമി
്ം ഉഭവി�ാുന സർവഭാഗ�ളിും ചിതിുനവും ആയിരി
�ണെമു �േത�കം ഉപേദശിുു (മ്ി മനഃേ്ശം, �റം-690).

ആമാഭിമാനം ഉണർൊുള ്മങൾ
 ഇസാം മതരഥ�ളെട േ്ഠതയിും ുസീ�ളെട ൂർവകാല 

ചരിരമഹാമ�്ിും ഊനിെ�ാ്ായിുു േകരള ു സീ�ളെട 
അപകർഷതാേബാധും സാൂഹിക സാം�ാരിക പിനാ�ാവ്യം 
ൂരീകരി�ാൻ പരി്മി�ത്. അേേഹം പറയു. ‘േകരള നിവാസി
കളായ ഇസാം ജന്ിൽ കാര�ാേലാചനാശ്ിയം മതാഭിമാന 
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�ാതിയം ഇെലനില. എേിും ജാത�ാൽ ്ീണി� ആമാ�ളാ
കെകാും അഭ�ാസസഹായം ഇലാകെകാും അന�െര േസവിും 
ആ്യിും പറയനതിൽ വഴിെപുവുു’. (മ്ി മനഃേ്ശം, 
�റം-696).

െിേലാസെി ുതലായ വി്ാനശാഖകൾ കിഴുനിന് ൂേറാ
പിേലു െകാുവനത് അറബികളാണ്. 600 വർഷം അേറബ�യിൽ 
ഈ വിഷയ�ൾ �ചാര്ിലിുനേപാൾ പാ്ാത�ർ ൂ ഢതയിലാ
യിുുെവന് ത�ൾ സമർ്ിുു. ഇതിു െതളിവായി ജാൻഡ
വൻ േപാർ്ിെ� ‘അേപാളജി േൊർ ുഹ്ദ് ’ എന രഥ്ിൽ 
നിും വരികൾ ഉ്രിുു. ‘പ്ാം ൂ �ാ്ിൽ ൂ േറാപ് ൂ ഢാധ
കാര്ിലായിുു. അ�ാലം അറബികൾ െപയിനിും ഇ�ലിയി
ും അേനക പാഠശാലകൾ ഏർെപ�്ി’. (നാരിനരാഭിചാരി, �റം-
639). പാ്ാത�െര പരി്രി�ത് അറബികളം അറബി പാഠശാലക
ളമാെണന് തിരി�റിയാൻ അേേഹം ആവശ�െപു.

്ിുമത പരിവർെന െതിേരാധം
 1884-ൽ �സി്ീകരി� ആദ�ൃതിയായ ‘കേഠാരുഠാരം’ ു തുള 

മി� ൃതികളം േകരള്ിലേ�ാളമിേ�ാളം സചരിു നട്ിയ 
മത�സംഗ�ളം രി്ീഷ് സർ�ാരിെ� േജാലിയേപ്ി�ാൻ തീു
മാനി�ുെമലാംതെന ് ിുമത പരിവർ്ന ് മ�െള �തിേരാധി
ുെകാു േകരള ുസീ�ളെട ഇസാമികസവതവെ് നിലനിർ്ാൻ 
േവ്ിയായിുു. ‘നാരീനരാഭിചാരി’ എന ൃ തിയിൽ ഇേതുറിു 
ത�ൾ ഇ�െന പറയു. ‘േമൽ�കാരം അപവാദെപ്് �േത�കനി
യമ്ിു പാരമായിരിുന സുദായ്ിൽനിു ൂ തനമായി മത 
�സംഗികർ േനരി�വാനിരിുന വി്മ�േളയം ആപുകേളയം 
നിർവഹിു പരിഹരിുന ഒു ആമാു ആവശ�മാകയാൽ സർവ
്ും സർവശ്ുമായ തുരാൻ നി്ാരനായ എെന നിയമി
ു. �േത�ക ല്ണ�െള െകാും സംഭവ�െളെ�ാും എെന 
റധര�െപ�്ിയതിനാൽ ഉേദ�ാഗാ്യെ് െപെ്െനാഴിു �
സംഗകള്ിൽ ഇറ�ി. ് ണിതെ�ാടി ു മലിെല�്് ഉപേദശ �
സംഗം ുട�ി’. (നാരിനരാഭിചാരി, �റം-636).

ുഹ്ുനബിയെട ആഗമനെ് സംബധി� ്ിുവചനം പി
ശാചിെ� ആഗമനെ് സംബധി�ാെണന ്ിു ജനവാദം െത
�ാെണന് 1892-ൽ ‘ഇഹേലാക �ു’ എന ൃതിയിും ജുശേലം 
േതാ്്ിെ� അവസാന റകവശ�ാർ ുസീ�ളാെണന് 1895-ൽ 
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‘േതാ്്ിുേപാരാ്് ’ എന ൃതിയിും ുഹ്ദ് നബി �വചി�
െപ് �വാചകൻ തെനയാെണന് 1890-ൽ ‘അരഹാം സതാന �
േവശനം’ എന ൃതിയിും േയു്ിു ൂശി�െപ്ി്ിെലന് ്ി
ുമത �മാണ�ൾ െകാ്് 1903-ൽ രചി� ‘ുരിു സംഭവം സവന 
സംഭാവന’ എന ൃ തിയിും േമാശയാൽ പറയെപ് നബി ു ഹ്ുന
ബി അല ് ിുവാെണന ് ി്�ാനികളെട വാദം ൂ ്ിേ�ർ് കളവാ
െണന് ‘്ി്ീയ മനഃൂർവ േമാഷണം’ എന ൃതിയിും ‘ത്ാൻ 
െകാ്ാ് െച്’ എന ൃതിയിും ്ാപിുു. കർ്ാും പരി
ു്ാമാും ്ിുും ഒനാെണന രിേയക വിശവാസെ് ‘കേഠാ
രുഠാരം’ ുതലായ പല ൃതികൾ െകാും മ്ി ത�ൾ നിരാകരി
ുു. ഇതിെ� െലമായി വ�ാജവചനെ് ്ി്�ാനികളെട റക
െകാു തെന അവുെട �മാണ�ളിൽനിു നീ�ികാൻ തെന
െ�ാ്് സാധി�തായി ത�ൾ ഊ�ം െകാുു.

ഇസാംമത പരി്രണ്മ�ളെട െലമായം ്ിുമത പരിവർ
്ന ് മ�െള �തിേരാധി�ുൂലും മ്ി ത�ൾ�് ഒേര സമയം 
എതിർുകൾ േനരിു. ു ൃു�ളിൽനിും ബുമിരാദികളിൽനി
ും ഒ�െപ്് ദശാദ�ൾ ഏകനായി േപാരാേട്ിവു. ആുമാസം 
േകാടതിയിൽ േകുനട്ി. ്ിമിനൽ ചാർജ്, ്ട് ഒെ� േനരി
േട്ിവു. ‘പേരാപകാരി’ പരമാസിക നട്ാൻ വീ� പണയംെവ
ു. ു ർആൻ പരിഭാഷ േേഹം നടിു റകവശെപ�്ി തിരിുെകാ
��ാതിുു. അറബി-മലയാള-സംൃത നിഘു അട�ം പല �
്ക�ളേടയം റകെയുു�തി ഇുേപാെല നടമായി. പല �
തിസധി ഘ്�ളിും ുണയായത് ഹിു സേഹാദരമാരാെണന് 
മ്ി ത�ൾ നദിേയാെട ്രിുു. ആഹാരംെകാ�ും പരമാ
സികകളം ൃതികളം �സി്ീകരി�ാൻ സാ്്ികസഹായംെച
ും േകാടതി വ�വഹാര�ളിൽ നിു േമാചനംേനടാൻ സഹായിും 
അവർ �തിസധികളിൽ ത�ൾു ുണയായി. തെ� �യ്�ൾ 
അവസാനം െലം കു ു ട�ിയതിെ� ചാരിതാർ്�ം അേേഹ്ി
ു്ായിുു. ‘27 വ്രമായ ഇുവെര സചാരിയാ�ി േകരള്ി
െലലാം �സംഗിപിുകയം എെ� പിൻകാലും ു ടർ�യായി നടു 
വര്� പിൻഗാമികെള എുേന്ിും കാണികയം െചത തുരാ
െന സദാ ുതിുു’ (നാരീനരാഭിചാരി, �റം-637). 

‘റദവകടാ്ംെകാു ഇം്ീുഭാഷാഭ�ാസം വടു ആരംഭിു. 
ഉയർന പരീ്കൾ ജയി�വെര ഇസാം സൂഹ്ിൽ കാണാറായി. 
അവർ ആേ്പി�െപ�ു. ഏതായാും ഇതാ െതേ� അ�ും 
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ഉ്ാഹികെള കാുു. ല്ണം ു ഭംതെന. മലയാളേലഖന�ൾ 
വായിുനവും എുുനവും ജനസുദായ്ിലിറ�ി �സംഗിു
നവുുെ്ു കുംേകും സേതാഷിുവാുള ഭാഗ�ം ഉ്ായി’. 
(മ്ി മനഃേ്ശം, �റം-700)

സ്ിദ് സനാുലാഹ് മ്ി സഖാെ് ത�ൾ െതളി� വഴിയിൂെട 
സചരി�് ുസീം സൂഹ്ിെ� ആുനീകരണ്ിന് പിനീട് പരി
്മി� നേവാ്ാന നായകരാണ് വ�ം അുൾ ഖാദർ മൗലവിയം 
ുഹ്ദ് അുറഹ് മാൻ സാഹിും മും.
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മചൽ: ഹാസ്െി്െ ആഖ്ാനവഴികൾ
ദിൽഷ പി. കെ. 

ഗേവഷക, മലയാള-േകരളപഠനവിഭാഗം, കാലി്്് സർവകലാശാല 

ഒു വിഷയും ഹാസ�്ിു �റ്ല എു തെ� രചനയിൂെട 
െതളിയി� എുുകാരനാണ് വി.െക.എൻ. സവതവ�തിസധികളം 
അ്ിതവവാദും േകരമാ�ിയള േനാവുകളം കഥകളം ആുനിക
തെയ ആേഘാഷമാ�ിയ കാല്ാണ് ഹാസ�സാഹിത�്ിൂെട 
വി.െക.എൻ. സമകാലികസംഭവ�േളാട് സംവദി�ത്. ൂത-വർ്
മാനകാല�ളെട എലാ േപാരാമകെളയം ആുനികതയെട പരിസര
ുനിുെകാുതെന തെ� എു്ിൂെട ഹാസ�ാമകമായി അേേ
ഹം വിമർശിു. മലയാളസാഹിത�്ിന് ചിരപരിചിതമായ ച്ൂ
ടിൽ നിൽുനവയല വി.െക.എനിെ� ൃതികൾ. വായിൽേതാു
നെതും ു്ിനിറകാൻ കഴിയന ഒനാണ് സാഹിത�ം എന ധാ
രണെയ, എു്ിൽ ഓേരാ വാും അ്രും അധികാർ്�ളിൽ 
�േയാഗിുെകാ്് അേേഹം തിു്ിുറിു. 

ഏെതാുകലാൃടിയെടയം അവതരണരീതിെയയാണ് ആഖ�ാ
നം എുപറയനത്. �േമയെ് െല�ദും അർ്ൂർണുമാു
നതിൽ ഇതിന് �ധാനപു്്. �തിപാദ�ം േപാെലതെന �ധാന
മാണ് �തിപാദനും, ഹാസ�െ് സംബധി�് വിേശഷിും. വിവിധ 
ആഖ�ാനതര�ളാൽ ഹാസ�്ിെ� ആമാവ് ആഖ�ാന്ിലാ
െണന് തിരി�റിെവതരിപി� കഥാകാരനാണ് വി.െക.എൻ. പി
താമഹൻ, അധികാരം, ആേരാഹണം, കാവി ുട�ി അേേഹ്ി
െ� ൃതികെളലാം ഇതിു ൃടാത�ളാണ്. കഥാപാരാവി്ാരം, 
്ല-കാലാവി്ാരം, ഭാഷാറശലി ുട�ിയവെയലാം ഏെതാു 
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ൃതിയിേലുംേപാെല അേേഹ്ിെ� ൃതികളിും ആഖ�ാനപഠന
്ിുള ൂചക�ളായി വർ്ിുു. എനാൽ ഈ അടുകേളാ
േരാും ഇഴപിരിെ��ു പഠിുക ഇവിെട ല്�മല. കഥാപാര
ചിരീകരണ്ിൂെട വി.െക.എൻ. ഹാസ�ം ൃടിുനെത�െന 
എനതാണ് ഈ അവതരണ്ിൽ പരിേശാധിുനത്. മചൽ എന 
േനാവലിെനയാണ് ഇതിന് അവലംബമായി സവീകരി�ിരിുനത്.

ഇതിൃെം
പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെല േകരളീയാതരീ്ം പ്ാ്ലമാ

�ി രചി�ിുള േനാവലാണ് മചൽ (1969). വിേടാറിയാമഹാറാണി 
േനരിു ഭരിുന കാല്് ഭരണ്ിെ� പല പടുകളിുുള ുടി, 
ശിര്ാദാർ, അധികാരി, േകാൽ�ാരൻ എനിവുമാെയലാം ബധ
െപ്ാണ് ഇതിൃ്ം വികസിുനത്. മചലിെല �ധാന കഥാപാ
ര�ളിെലാരാളായ ശിര്ാദാർ ഉരൻ ന്�ാർ, ുെിമാളവിെ� 
സേഹാദരും അധികാരിയമായ ക്േരാട് പരിസരുള അധികാ
രികെളെയലാം അയാളെട വീ്ിൽ വു്ാൻ ഏർപാ�െചുു. അു
�കാരം ഉരൻ അധികാരികളെട േരഖകൾ പരിേശാധിുനതിനാ
യി ക്ുെട വീ്ിെലുു. വീ്ിൽ താമസിുനതിനിടയിൽ ഉര
ന് ുദരിയായ ുെിമാളവിൽ താ്ര�ം ജനിുു. തിരിുേപാു
േ്ാൾ അേേഹം ുെിമാളവിെനയം അവളെട വലിയ് ഉുനീ
ലിെയയം മചലിേല�ി െകാുേപാുനതാണ് േനാവലിെല �ധാന 
സംഭവം. നാടാെക ഊും സംബധുമായി നടുന നാുനൂതി
രി ു െിമാളവിന് �ടവെകാ�്ിു്ായിുു. പെ് അു്ിയാ
െണു പറെ് �ടവെകാ�് അുതെന കാുകേനാെടാപം കഴി
യാുള സാമർ്�ു്് ുെിമാളവിന്. ുെിമാളവിെ� വലിയ
് ഉുനീലിയാകെ് �താപികളായ രു�ുഷമാെര ഒേര സമയം 
ഭർ്ാ�മാരായി നിലനിർ്ിയ തേ�ടുള തീയാണ്. 

�േമയപരമായി േനാുേ്ാൾ സംഭവം വീരരസ�ധാനമാെണ
ു പറയാം. എേിും ചിരിു നിദാനം ആഖ�ാന്ിൽ അവലംബി
ുന സവിേശഷതകളാണ്. നൂതിരിസംബധും അുമായി ബധ
െപ് ഉപകഥകളം ഹാസ�്ിുള ഉപാധികളാുു. രു �ുഷ
മാെര ഒേരസമയം ഭർ്ാ�മാരായി നിലനിർ്ിയ ഉുനീലിയ
െട കഥ വിവരിുനതിൂെട ുെിമാള-നൂതിരിസംബധകഥക് 
ൂ�തൽ മികു ലഭിുു.
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കഥാപാരപരിചയം 

മചലിെല �ധാന ഹാസ�കഥാപാരമാണ് നാുനൂതിരി, തി
ുമന്്, തുരാൻ, െപൺക്റദവം, നൂര��ൻ, പഡിതേകാ
ഴി എെനലാം അറിയെപ�ന നാു�ിളി. പഡിതനായി അറിയ
െപ�കയം പഡിതെ� േനർവിപരീതസവഭാവം �ലർുകയം െചു
ന കഥാപാരമാണിയാൾ. തീകളിും ഭ്ണ്ിുുള നൂതിരി
യെട ക്െ് െപുപിുകാണിുനതിൂെടയാണ് അേേഹെ് 
ഹാസ�ാമകമായി അവതരിപിുനത്. നൂതിരിയെട �ൃ്ിയം 
വി്ി്ും മുകഥാപാര�ൾുൂടി ഹാസ�ാമകസദർഭ�ൾ ൃ
ടി�ാുള അവസരമായം മാുു. 

എേര�ൻവാര�ർ, ു്ിരാമൻ, ക്ർേമേനാൻ എനിവരാണ് പാ
ഡിത�ുറവിനാും �ാേയാഗികു്ിുറവിനാുുള വി്ി്
്ാൽ ഹാസ�ാമകമാുന കഥാപാര�ൾ. ഉുനീലിയെട ആദ�
സംബധമാണ് സ്നനായ വാര�ർ. ഇേേഹ്ിെ� ു്ിയിലാ
മയാണ് ഉുനീലിെയ േകാമൻനായുമായള ര്ാം വിവാഹ്ി
േല�് നയിുനത്. വാര�ർ�് ഉുനീലിയിുള ്മും അവളിെല 
പാഡിത�്ിുു്ിുള അടിപതറും ആ കഥാപാര്ിൂെടയ
ള ഹാസ�്ിെ� സാധ�ത ഒുുു. ുെിമാളവിെ� കാുകനാ
ണ് ു്ിരാമൻ എന രാമപണി�ർ. ഇയാളെട തേ�ടമിലാമ, ഭയം, 
ുെിമാള ഉരേനാെടാപം േപാുകയാെണനറിെേപാുള രാമ
പണി�ുെട പരിസരം മറുള െപുമാ�ം എനിവയിൂെടയാണ് 
ഈ കഥാപാര്ിെ� ഹാസ�ാവതരണപ്ാ്ലം ൃടിുന
ത്. ുെിമാളവിെ� സേഹാദരനാണ് ക്ർേമേനാൻ എന േദശാ
ധികാരി. ഇേേഹ്ിെ� ആവശ�്ിൽ കവിെ ുുഭ്ിയം ഭയ
ുമാണ് ു െിമാള-നൂതിരി സംബധ്ിന് കാരണമായത്. ഇേേ
ഹ്ിെ� ു ുഭ്ിയം ഭയും േനാവലിുടനീളം ഹാസ�ാമകമായി 
അവതരിപിുു്്.

പിതാമഹൻ, ആേരാഹണം, അധികാരം, സിൻഡിേ��് ുട�ി 
േനാവുകൾെ�ലാം ഒരപവാദെമേനാണം മചൽ എന േനാവലിൽ 
�ധാനകഥാപാര്ാനം അലേരിുനത് ഉുനീലി, ുെിമാള 
എനീ തീകഥാപാര�ളാണ്. ഇവുെട ഇഛും തീുമാന്ിും 
അുസരി�ാണ് കഥാഗതി �േരാഗമിുനത്. ഈ കഥാപാര�ള
െട ജീവിത്ിു്ാുന എലാ �ന�ളെടയം വാദിയം �തിയം 
വ�ീുെമലാം അവർ തെനയാണ്. കാരണവർ അവുെട വഴി�് 
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കാര��ൾ നീുേ്ാൾ അതിെല അസംബധ�ൾ തിരി�റിെ് 
ര്െപ�നവരാണിവർ. ുെിമാളവിെന ആു വിവാഹം െച്ണ
െമും ആുെടൂെട ജീവി�ണെമും തീുമാനിുനത് അവൾ 
തെനയാണ്. ഇതിെനലാം ു �ാൻപിടിുനത് ഉുനീലിയം. ഉു
നീലിയെട ജീവിതും തറഥവ. ഉുനീലി എന േപരിെ� െതരെെ
�ും ഇവിെട ് േ്യമാണ്. (മണി�വാളസാഹിത�്ിെല തീകഥാ
പാര�െള ഓർ്െപ�ുനവയായി ഇുമാുു). ഈ രു കഥാ
പാര�ളെടയം സംബധും, പിനീട് സവതം ഇട�കാരുള ജീ
വിതപോളികളെട െതരെെ�ും പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിൽ ു�ം
ബഘടനകകു നടന അധികാരപരിണാമെ് ൂചിപിുു്്. 
ജാതിയിൽനിും സ്്ിൽനിും പാഡിത�്ിേലക്, ുടർന് 
പാഡിത�്ിൽനിും ഉേദ�ാഗ്ിേല�് എെനാു അധികാരേ്
ണിതെന മാറി�വർ്ിുു.

ജീവിതാുഭവംെകാ്് വളർ��ാപി� കഥാപാരമാണ് ുെി
മാളവിെ� വലിയ് ഉുനീലി. വലിയ്യെട തണലിൽ അവുെട 
ജീവിതം മാൃകയാ�ി ജീവിുന കഥാപാരമാണ് ു െിമാള. പാ
ഡിത�ം, �ാേയാഗികു്ി എനിവയിൽ മികുനിുന വ�്ിക
ളാണിവർ. ഇവർു സമമായ പാഡിത�ുള കഥാപാര�േളാ�ള 
ചുരസംഭാഷണ്ിൂെടയം പാഡിത�ും യ്ിയം ുറെകഥാ
പാര�െള ുരുകളിപിുകയം ഹാസ�സംഭാഷണ്ാൽ അപ
ഹാസ�രാുകയം െചുനതിൂെടയമാണ് ഹാസ�ം ൃടിുനത്. 

തീകഥാപാര�ളെട അേത അ�ിൽവാർ് �ുഷകഥാപാര�
ളാണ് ഉുനീലിയെട ര്ാം ഭർ്ാവ് േകാമൻനായും ുെിമാള 
കെ്്ിയ ഉരൻന്�ാും. പാഡിത�ംെകാും ശരീരബലംെകാ
ും ു്രാണിുവും. വ�്ികളെട വില്ണതയാും അപഹാ
സ�തയാും ചിരിയ്ാുക എനതിുപരിയായി കഥാപാര�ളെട 
വാക് സാമർ്�ംെകാും ു ്ിറവഭവംെകാും ചിരിയ്ാ�ാം 
എനതിുൂടിയള ഉദാഹരണ�ളായം ഈ കഥാപാര�ൾ മാുു.

കഥാപാരചിരീകരണം
കഥാപാര�ളെട സംഭാഷണം, ആമഗതം, വർണന, ഓർ് 

(്ാഷ് ബാ�്), �ൃ്ി എനിവയിൂെട കഥാഖ�ാനം നിർവഹി
ുക എനത് േനാവുകളെട പതിുരീതിയാണ്. എനാൽ, ഹാസ�ാ
വി്രണ്ിന് ഇവെയ വി.െക.എൻ. എ�െന �േയാജനെപ�്ി 
എു പരിേശാധി�ാനാണ് ഇവിെട ്മിുനത്. 
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1. സംഭാഷണം
േനാവലിൽ വിവിധ സവഭാവുള കഥാപാര�െള ൃ ടി�് സദർ

ഭാുസരണം അവുെട സംഭാഷണ�ളിൂെട കഥാപാര�െള പരിച
യെപ�ുക എനത് വി.െക.എൻ. ൃ തികളെട െപാുസവഭാവമാണ്. 
കഥാപാര�ളെട സവഭാവും വാക്ചാുരിയം വ�്മാുവാൻ ഇ്
രം ആഖ�ാന�ൾ സഹായിുു. സംഭാഷണ്ിൂെട ഹാസ�ം ൃ
ടിുനതിന് പല െട്ിുകളം വി.െക.എൻ. ഉപേയാഗിുനതാ
യി കാണാം. 

ഉദാഹരണം: ു െിമാളവിെന സംബധം െച്ാെനുന നൂ
തിരി ആദ�ം അേനവഷിുനത് ഭ്ണെ്ുറി�ാണ്. സംബധം
േപാെല്െന �ധാനമാണയാൾ�് ഭ്ണും: 
“എെതാെ�യാണ് സദ�വ്ം?” .... നൂരിേചാദിു. 
“ഓലൻ”  പ്ർ പറു. 
“ഒപം കണും എുനളി�്ാ”. 
“പിു മ്ൻ”. 
“ഹാ ഹാ! പ�ുളക് നീള്ിൽ കീറി േചർ്ി്ിേല? ..... 
പിെന?”
“അവിയൽ. കഷണ�ൾ അവര�, പടുകായ, ഇടിച�, പടവല�”
“േഹാ േഹാ!”
“വരി���െകാ്് എരിേ്രി”
“ക�ക് വു്്, നാളീേകരമര�്, അേല? .....” 
“േശഷം െവ്�ായ് െകാ്് പ�ടി”
“റഹ റഹ!”
“അ്ഴ�െകാ്് കി�ടി”
“ൂ ൂ!”
“െചനിനായം െകാ്് ചട്ണി”.
“സഹിൂടാ..”
“ക്�െകാ്് പായസം”
“രസികാ, രസികാ”. 
ഇ�െന േപാുു ആ അേനവഷണും �തികരണും. 
ഏ�ും ഒ�വിൽ നൂതിരി: “രാമപ്േര, നിു്്ാ നിു്്ാ”. 
നൂരി തലയിൽ റകെവുെകാ്് പറു: “നുു സഹിുനി
ല, തീെര സഹിുനില. ഒു േനരേ്ാ�് സംഭവിുനമാതിരിയാ
ണ് അുഭവം.” 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
177

വി.െക.എൻ.ൃതികളിൽ ധാരാളമായി കാുന ഒനാണ് ഭ്ണ
ുമായി ബധെപ് രംഗ�ൾ. പാചകവിധം, പാചക്ിെ� ശദം, 
ഗധം, ഭ്ണ�ളെട െകുംമും, വിള്ലിെ� രീതി, വിശപിെ�
യം െകാതിയെടയം അവ്, കഴിുനതിുള ത്ാെറ�പ്, ഭ്
ണ്ിെ� പർശുഖം, ു ചിേഭദം, രീതികളം അളുകളം, കഴി�തി
ുേശഷുള മാ�ം എനിവെയലാം വളെര വിശദമായി്െന വർണി
ുനത് അേേഹ്ിെ� ഒുമി� ൃ തികളെടയം സവിേശഷതയാണ്. 
ഊു കാുേ്ാൾ പരിസരം മറന് കഴിയനര കഴി�ാൻ ്മി
ുനവരാണ് അേേഹ്ിെ� പല കഥാപാര�ളം. ‘ു്കഠം ശാ
പാട് ’ എെനാു �േയാഗംതെന അേേഹ്ിേ�തായ്്. വി.െക.
എനിെ� ൂരിഭാഗം കഥാപാര�ളം ഭ്ണ�ിയരാണ്. ഭ്ണ
്ിെ�യം േഭാഗ്ിെ�യം േമളനം വി.െക.എനിെ� ൃതികളിുട
നീളം കാണാം. ‘ുജ് ’ എന ധാുവിൽനിനാണേലാ േഭാജന്ിെ�
യം േഭാഗ്ിെ�യം നിപ്ി. വി.െക.എനിെ� മുപല ൃതികളി
െലയം േപാെല മചലിും േഭാഗുമായി ബധെപ്ാണ് പലേപാും 
േഭാജനം കടുവുനത്. ഇത് കഥാപാര�ളെട സംഭാഷണ�ളി
ൂെടയം �ൃ്ികളിൂെടയമാണ് വി.െക.എൻ. �ധാനമായം അവ
തരിപിുനത്. 

ഇവിെട ഈ ഉദാഹരണ്ിൽ പ്ുെട ൂമമായ വിശദീകരണ
ും അതിുള നൂതിരിയെട �തികരണും അതിനിടയിൽ്െന 
കടുവുന ‘േനരേ്ാുകള’മാണ് ചിരിു കാരണമാുനത്. 
നൂതിരിയെട ഭ്ണ�ിയം അേേഹ്ിെ� വാുകളിൽനിു 
വ�്ം. ഭ്ണ്ിെ� സൃ്ിെയ ൂചിപിുനേതാെടാപം ഒു 
െപാു്ുമിലാ് വിഭവ�ളെട േപുെകാുമാരമാണ് നൂതിരി 
േകാരി്രിുനെതും വി.െക.എൻ. കളിയാുു്്. ‘െചനി
നായം െകാുള ചട്ണിയം, ക്�െകാുള പായസും’ മും 
എതാെണനറിയിെലേിും എ�െനയാെണൂഹി�ാനാവിെല
േിും ചട്ണി, പായസം എെനലാം സേ്ിു വശാുനതിെല ഒു 
വി്ി്െ് വി.െക.എൻ. എ�്് �റ്ി�ു. നൂതിരിയെട 
�തികരണ്ിേലാേരാനിും ഭ്ണേ്ാ�ള ആർ്ിയം ഭ്
ണം ആസവദി�് കഴിുനതിെല ആനദുമാുളത്. ഗംഭീരമായി 
ആസവദി� ആ സേ്സദ�െയ ഒു േഭാഗാുഭവേ്ാടാണ് നൂതിരി 
ുലനെപ�ുനത്.

സംബധവ�വ്ിതിയെട ഗൗരവമിലാമയിേലുൂടിയാണ് 
േനാവലിറ് ഇവിെട വിരൽ ൂുനത്. ഭ്ണ്ിും കാമ്ിും 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
178

ഒുേപാെല �ിയനാണ് നൂതിരിെയന് ഈ സംഭാഷണ്ിൽനി
ും മന്ിലാ�ാം. അ�െനയള നൂതിരിയെട വാുകളിൂെടത
െന ഇവയെട േമളനും അവതരിപിുകയാണ് വി.െക.എൻ. ഇതിു
�റെമ “റഹ റഹ”, “രസികാ രസികാ”, “നിു്്ാ നിു്്ാ” ുട
�ി നൂതിരി ഭാഷാേഭദ�ൾ ഈ അുഭറവക�്ിന് ൂ �തൽ സവാ
ഭാവികത വു്ിയിരിുു. ഒു േനരേ്ാ�ിെ� ശദപഥേ്ാ
ട് ഈ �തികരണ�ൾ ഇണ�ിനിുനത് യാൃഛികമല എനർഥം. 
െല്ിൽ സേ്സദ�േപാെല്െനയാണ് ുെിമാളുമായി വി
ചാരി� േനരേ്ാും എനത് ഒ�വിൽ െവളിെപടാനിരിുന വലിയ 
തമാശയാെണനത് മെ�ാു തമാശ.

സംഭാഷണ്ിനിടയിൽ അലോരം, െചാ്കൾ, േ്ാക�ൾ 
എനിവ േചർുനതിൂെട ൂ �തൽ ഹാസ�ാമകമായി കഥാഖ�ാനം 
നടുന രീതി മചലിൽ കാണാം. തിുമാധാംുന് േ്ര്ിൽ 
വുവേ�ാനാതിരിയെട വക േരവതി ഊ്ിന് നൂതിരിമാർ പെേ
�ുനതാണ് സദർഭം. അതിൽ നുെട കഥാനായകരിൽ ഒരാളായ 
നാുനൂതിരിയു്ായിുു. പതിനചിൽുറവ് കയിൽ (തവി) 
പായസം ആും കഴി�ുെതനാണ് �മാണെമന് നാുജി (ുെി
മാളവിെ� ഭാഷയിൽ) വിധിു. അെതുെകാെ്ന മു നൂതിരിമാ
ുെട േചാദ�്ിന്, ആു കയിൽ കഴിൊൽ ു ടുന ആ �മാണം 
നൂതിരി െചാ്ു. 

‘േഹ േഹ ശേദ �ദാതവ�ം
ദാതവ�ം ഹ്വാരേണ
പര�ാവരേണ േദയം 
ന േദയം സിംഹഗർജേന’(18) 
 വിൂഷക�ുഷാർ്ൂ്ിൽ നൂതിരിമാുെട ഭ്ണ�ിയ

െ് വിശദീകരിുന അശന്ിൽ പാൽപായസം വിളേ്്രീ
തിെയ വിശദീകരിുന േ്ാകെ് സദർഭാുസരണം എ�ുപ
േയാഗിുനതിൂെടയാണിവിെട ചിരി ഉ്ാുനത്. �ുഷാർ്ൂ
്ിെല ഇതിെ� അർ്െ് ഇ�െന ു ു�ാം: ‘പായസം ു ടിു
നതിനിടയിൽ ുറുേനരം കഴിയേ്ാൾ ചില ശദ�ൾ േകെ്ും 
റകെകാ്് ചിലെതാെ� കാ്ീും വും. മതി മതീന് കാണ്ക�ാ
ുേതാും. പെ് അതിെ� അർഥം അതല. ു റുൂടി ശ്ിയിൽ 
വിള്ാൻ പറയാണ്. അ�െന ുറു േനരം കഴിൊൽ ഇടക് ു
േറെ് തല ഉയർ്ി ുഖംെകാ്് ചില േഗാഠികൾകാണിുകയം 
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ഇലമടുകയം െചും അുക്് പരി്മി�് വിള്ണത് നിർ്ു
ത്. പായസം വിളുനതിെ� ശ്ിെയാുുറകാം. ആ നിലയിൽ 
ുറുേനരെ് �േയാഗം കഴിൊൽ സിംഹഗർജനം േപാെല 
വലാെ്ാു പത�ലാ് ശദം േകൾ�ാം. അേപാൾ വിള്ല് നിർ
്ാം. പിെന ഒുുളി പായസും ഇലയിൽ വീഴുത്. പിേനം വി
ള്ിയാൽ റവഷമ�ാ. അഥവാ വീണാൽ എെ� റക നിെ� െചകി
്്ായിരിും.’ എനാൽ ഇതിന് വി.െക.എൻ. നൽുന വിശദീക
രണം: ആുകയിൽ കഴി�തിുേശഷമാണിവിെട �മാണം ുടുന
ുതെന. ‘പിെന പായസം വുേ്ാൾ േഹ േഹ എു പറയണം. 
അേപാൾ �-ദാ-ത-വ�ം നാു കയിൽ വിള്ണം. പിെന റകെകാ
്് ത�ുേ്ാൾ ദാ-ത-വ�ം- ൂു കയിൽ വിള്ണം. പിെന വു
േ്ാൾ ഇലമട�ണം. പിെന േദ-യം, രു കയിൽ. പിനെ് വര
വിൽ സിംഹം മാതിരി ഗർജി�ണം. അേപാൾ വിള്ൽ നിർ്ാം. 
�ാൽ പിെന േവണെമേിൽ പിെനയം കഴി�ാം എനർഥം.’ 

 െകാ�ുക എനർഥുള �ദാതവ�ം, ദാതവ�ം, േദയം എനീ 
പദ�െളയാണ് വി.െക.എൻ. അ്ര�ളെട എണ്ിനുസരി�് 
യഥാ്മം �-ദാ-ത-വ�ം നാു കയിൽ, ദാ-ത-വ�ം ൂു കയിൽ, േദ-
യം രു കയിൽ വിള്ണം എന് അർഥമാ�ം വു്ി അവതരിപി
�ിരിുനത് ഇവിെട ് േ്യമാണ്. സിംഹെ്മാതിരി ഗർജിു
നതിൂെട വിള്ൽ നിർ്ണം എന �ുഷാർ്ൂ്ിെല വിശ
ദീകരണ്ിു�റെമ, േവണെമേിൽ പിെനയം കഴി�ാം എുപറ
യനതിൂെടയം േശഷം നൂതിരിമാർ ്ലകാല�ൾ മറന് �മാ
ണ്ിനുസരിും അതിു�റും പായസം കഴി�് േബാധംെകു 
എന് നൂതിരിമാുെട അവ് വ�്മാുനതിൂെടയം ഈ �
മാണെ്്െന അ�സ്മാുകയാണ് വി.െക.എൻ. ആു തവി 
കഴിൊണ് നാുനൂതിരിയെട �മാണം ആരംഭിുനത് എന
ും ഇവേയാട് േചർുവായിേ�്താണ്. ഇ�െന പായസെ്
പ�ിയള ൂലുഷമായ ആേലാചനയം, പായസ�ിയരായ നൂതി
രിമാർ�് പായസം കഴി�ാനായി ഒു ന�ായെമന നിലയിൽ �മാ
ണെ് �നഃനിർ്ിുനതിൂെടയം നൂതിരിമാുെട ഭ്ണസദ
്് ഹാസ�ാമകമാ�ിയിരിുു വി.െക.എൻ.

‘േകാഡി’ൂെട സംഭാഷണം നിർവഹിുനുവഴി ഹാസ�ാഖ�ാ
നം നടുനരീതിയാണ് മെ�ാന്. ക്ിൽ മധ�പമ്ിെ� കലയ
ള നായികയായ ുെിമാള, കലടേറാളം അധികാരുമായി തെ� 
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തറവാ്ിെല്ിയ ഉരെന കാണാൻ വും എന് ഉരന് ഉുനീലി ു
നറിയിുന്ി. പേ്, രാരിയായേപാൾ അവൾ വുേമാ എു സം
ശയി� ഉരൻ ഉുനീലിേയാ� സംസാരിുനത് ഇ്രം േകാുപ
േയാഗിുനതിുള ഉ്മൃടാതമാണ്:

“ഏതായാും പാഡിത�്ിെ� അേനവഷണും ്ിരീകരണും 
നട്ി�ളയാെമുെവു”. ഉുനീലിയെട ്്യാകർഷി�ാൻ 
േവ്ി ുറെമ്ിൽ ചിരിു. 
ഉുനീലി േചാദിു: “എേത ചിരി�ത് ?”
ഉരൻ പറു: “വലിയ്േകാർ്യേ്ാ േകാമൻനായുെട ഒു 
�ശ്�നം?”
“ഏു �നം?” 
“താമര വുേമാ എന �നം?” 
ഉുനീലിയെട ുഖ്് നിലാുപരു അവർ പറു: “�ശ്മായ 
�നമേല അത് ? എ�െന മറ�ാനാണ് ?”
“ശരിയാണ്.”
“അവി�ന് �ന്ിു പറെ മുപടി േക്ിുേ്ാ?”
“ഇല ”.
“േകൾേ�്താണ്.”
“േകൾ�െ്.”
“താമര വുേമ എനാണ് മുപടി.”
ഉരൻ ഉടെന ഒരിലേചാുൂടി ഉു.
അധികാരി താ്യായി േചാദിു: “�ന്ിും മുപടിും എതാണാ
േവാ അർ്ം?”
ഉരൻ ൂലയിേല�് േനാ�ി കർശനമായി പറു: “തനി�റിയി
ല!” (105).

ഇവിെട ‘താമര’ എന േകാഡിു �റെമ ‘േകാമൻനായുെട �നം’ 
എനും ഉുനീലി�് െപ്ന് കാര�ം മന്ിലാ�ാുള േകാഡായി 
മാുു. ‘േവദാതം പകർുനുക’ എന േകാഡിൂെട, വാര�ുെടയം 
കാരണവുെടയം കുെവ്ി�് താെന�െന രാരി തെ� അ�ു
വും എന �നമാണ് േകാമൻനായർ ഉുനീലിയമായി പേി്െത
േിൽ, തെ� കിടപറപേിടാൻ ുെിമാള വുേമാ എന �നമാണ് 
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‘താമര വുേമാ’ എന േകാഡിൂെട ഉരൻ ഉുനീലിയമായി പേി�
നത്. ുു�്ിൽ �ന�ൾ രും ഒുതെന. ‘േവദാതം പകർ
ുതരിക, താമര’ എനീ ു ്ിപരമായ േകാഡിൂെടയള സംസാരം 
�ന�ൾ ത്ിുള സാമ�ം എനിവ രുസദർഭ�െള േയാജിപി
ുനേതാെടാപം േകാമൻനായർ, ഉരൻ എനീ രുകഥാപാര�ൾ 
താദാമ�ം �ാപിുകയംെചുു. ഉുനീലിയെടയം േകാമൻനായ
ുെടയം സംസാര്ിെ� െപാുളറിയാെത മിഴിുനിുന കഥാപാ
രമാണ് വാര�ർ. ഇവിെട വാര�ുെട ്ാനം അധികാരികായി മാു
ു. ഇ�െന രു സദർഭ�െള സാമ�െപ�്ി അവതരിപിുന
തിൂെട ൂതവർ്മാനകാല�െള പരപരം ബധെപ�്ി അവത
രിപി�ാൻ വി.െക.എനിന് കഴിെിരിുു. ഉരനിൽനിും ഉു
നീലിയിൽനിും മാറിയള അധികാരിയെട ൂലയിുള നി്ിൂെട 
ഇവുെട പാഡിത�്ിുു്ിൽ അധികാരി പാർശവവത്കരി�െപ് 
കഥാപാരമാെണന ൂ ചനയാു നുനത്. േദശെ് ജന�ൾ ു ു
വൻ ബുമാനിുകയം ഭയുകയം െചുന ഉരൻ അേേഹ്ിെ� 
ദൗർബല�ുമായി ബധെപ് �ന്ിൽെപ്ലയനതിൂെട അയാ
ളിെല ഉരതവെ്െപാ്ിെ�റിെ് അതിുേനെര ചിരിുകയാണ് 
വി.െക.എൻ. ൂനാമെതാു കഥാപാര്ിന് മന്ിലാകാ് വിധ
്ിൽ ഔേദ�ാഗികമായി ആശയം റകമാുനതിൂെട ഈ സദർഭ
െ് ഹാസ�ാമകമാുക മാരമല കഥാപാര�ളെട പാഡിത�ം 
വ�്മാ�ാൻൂടി വി.െക.എനിന് കഴിെിരിുു. ഉുനീലിയ
െട ‘താമര വുേമ’ എന ഉ്രം കഥയെട ഭാവിയിേലുള ൂചന
യായം മാുു. േനാവലിെല ഏ�ും പാഡിത�ുള ര്് കഥാപാ
ര�െളയാണ് വി.െക.എൻ. ഇതിനായി െതരെെ�്ിരിുനത്. 
ധവന�ാമകമായ സംഭാഷണ്ിൂെട കഥാപാര�ളെട മന്് �
തിെലിപി�ാൻ ആഖ�ാതാവിന് കഴിെിരിുു.

ഈ ഉദാഹരണ�ൾു �റെമ ഉുനീലിയെടയം േകാമപെ�യം 
സംസാരം (39-42) (േകാഡിൂെടയം േ്ാക്ിൂെടയുള സംസാരം, 
രുകഥാപാര�ൾും അേന�ാന�ുള �ണയം, പാഡിത�ം 
എനിവ വ�്മാുു), നൂതിരിയമായി ുെിമാളവിെ� സം
ബധം ഉറപി�വിവരം അവേളാട് ഉുനീലി പറയന സദർഭം (48-

50) (അർ്ം െവുെകാുള സംസാരം, നൂതിരിസംബധേ്ാ
�ള അമർഷം, നി്ഹായത എനിവ ഈ സംഭാഷണ്ിൽ �ക
ടമാണ്), നൂതിരിയെടയം ഇലെ്കാര�്നായ എേര�െ�യം 
സംസാരം (76-81) (ഭാഷാേഭദ�ളാൽ സുടമാണിത്, നൂതിരിയെട 
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തറവാടിെ� അവ്, അയാൾ�് േവളിേയാ�ം മ�േളാ�ുള ഉ്
രവാദിതവമിലാമ ുട�ി നൂതിരിയെട സവഭാവെ് കാര�്െ� 
സംഭാഷണ്ിൂെട സാധി�ിരിുു). ു ട�ി ധാരാളം സംഭാഷണ 
േവളകളിൂെട കഥയെട കാതലായ അംശ�െള ു ു�ിയ വാുകളി
ൂെട അവതരിപി�ാൻ േനാവലിറിന് കഴിെിരിുു.

2.മേനാവ്ാപാരം
മേനാവ�ാപാര�ളിൂെട കഥാഖ�ാനം നടുനരീതി വി.െക.

എനിൽ കാണാം. ആമഗത�ളിൂെടയം ഓർ്കളിൂെട (്ാഷ് 
ബാ�ിൂെട)യമാണിത് �ധാനമായം സാധ�മാ�ിയിരിുനത്.

2.1.ആമഗതം
ഓേരാകഥാപാര്ിെ�യം മന്ിെല രഹസ��ൾ, ചിതകൾ, 

വികാര�ൾ എനിവയാണ് ആമഗതമായി ആവി്രി�െപ�ക. 
ആമകഥാഖ�ാന്ിൂെട മചൽ എന േനാവലിെല �ധാനകഥാ
പാര�ളെടെയലാം മന്ിൂെട സചരി�ാൻ വി.െക.എനിന് കഴി
െിരിുു. ഇവയിൽ ൂരിഭാഗും ഹാസ�ാമകുമാണ്. 

ഏതാും ചില ഉദാഹരണ�ൾ: 

1. ുെിമാളവിെന സംബധം െച്ാെന്ിയ നൂതിരി ഭ്
ണം കഴിെ് ു ു�ിയിരിുനതാണ് സദർഭം: “ൂപുെട മന്് ഒു 
വാഗവാദം നടുകയായിുു. ആരാണ് േകമൻ ു ുു കുപിടി�വ
േനാ േനരേ്ാു കുപിടി�വേനാ?... അവിെടയം ുു�്, ഇവിെട
യം ു ു�്, ു ു�ിൽനിും ു ുുഭവിുു. ു ു�ിൽനിും ു ുു 
കഴി�ാൽ പിെനയം ു ു�വേശഷിുു. എെതാു ു ു�്! അുത
െനയാണ് േനരേ്ാും.” ഉ�്ിൽ ചിരി�ാെത നിൃ്ിയിെല
നായി തിുമന്ിേല�്. ുപിയേശഷം ചിരി�േണാ ചിരി�േശ
ഷം ു പേണാ? ര്ാമെ് വിധമാെണേിൽ ആദ�േ്തിെ� ആവ
ശ�ം വരില. തർ�ശാത�വീണനായ അവി�ന് ചിതിു. അവസാ
നമായി ു പിയേശഷം ചിരി�ാനാണ് തീുമാനെമ�്ത്. (�റം 75) 

സൂഹ്ിെല ഏെതേിും ഒരവ്െയേയാ രീതിെയേയാ അതി
െ� സവഭാവ�െളേയാ ഉൾെ�ാ്് ഹാസ�ാമകമായി അുകരിു
നതിെനയാണ് പാരഡി എുപറയനത്. അ�െന േനാുേ്ാൾ ു
ു�ിേനയം േനരേ്ാ�ിേനയംുറിുള നൂതിരിയെട വാദം 
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ൂർണമദ ൂർണമിദം
ൂർണാദ് ൂർണുദച�േത
ൂർണസ� ൂർണമാദായ
ൂർണേമവാവശിഷ�േത 

എന ഈേശാപനിഷ്ിെല േ്ാക്ിെ� പാരഡിയാുു്്. 
ുു�ിേനാ�ം േനരേ്ാ�ിേനാ�ുള നാുനൂതിരിയെട ആസ
്ിെയയാണ് ഈ ആമഗത്ിൂെട വ�്മാുനത്. ുു�ിു
പിയാൽ ുപലിേനാ�ം ച്ിേയാ�ം ഒു്രവാദിതവുമിലാ്ു 
േപാെല തെനയായിുു േനരേ്ാ�ിൂെട നൂതിരിമാർു്ാ
ുന ുു�ളെടയം അവ് (േനരംേപാ�ിനായി െചുന ഒു 
�ൃ്ിമാരമാണിത് അതിൽ മുഘടക�ൾെ�ു�ാധാന�ം?). 
ര്് �ൃ്ിയെടയം െലാവ്കൾത്ിുള താരതമ�ം ൂടിയാ
ണ് ഇവിെട ചിരിു നിദാനം. േനരേ്ാ�് എനപദം തെന �ചാ
ര്ിൽ വുനത് സംബധവ�വ്യിൽ നിനാെണനത് ്േ്
യം. ഇ�െന േനരേ്ാ�ിെനയം ു ു�ിെനയം സാമ�െപ�്ിെ�ാ
്് േനരേ്ാ�ാുന റവവാഹികബധ്ിെ� അയെഘടന
ും നി്ാരതും േനെര നാുനൂതിരിയിൂെട ചിരിുകയാണ് 
വി.െക.എൻ. 

ലഹരി �ദാനം െചുന കാമം, ഭ്ണം, ുു�് എനിവയെട 
സുചിതെമന മ്ിുള താരതമ�ം വി.െക.എൻ. ൃ തികളെട സവിേശ
ഷതയാണ്. നാ�നീെള സംബധുമായി നടുകയം ഒു സംബധ
്ിെ� ത്ാെറ�പിുമായ നൂതിരിയെട ആമഗത്ിൂെട തെന 
ഇതവതരിപിു എനത് ഔചിത�ൂർണമാണ്. സംബധെ്യം ു
ു�ിെനയം ുറി�് പറയാൻ നാുനൂതിരിേയാളം േയാഗ�തയള 
മെ�ാു കഥാപാരും ഈ േനാവലിലില. 

 ആമഗത്ിൽ സവയം ചിരിുന നൂതിരിയെട ര്ാമെ് 
ചിത അതിെന�ാൾ രസകരമാണ്. “കവ കവ എേനാ ഗവ ഗവ എേനാ 
ുളേ�ാഴിയെട ൂവൽ എെനാുവാദം ഒു വർഷേ്ാളം നൂതി
രിമാുെട ഇടയിൽ നിലനിനിുു. ഇതിെന ‘ുളേ�ാഴിവാദം’ 
എനറിയെപു. ഗവ ഗവ െയനാണ് ുളേ�ാഴിയെട ൂവൽ എുക
െ്്ി തർ�്ിെനാരത�ു്ാ�ിയത് നാുനൂതിരിയാണ്. 
അേതാെട വുവേ�ാനാതിരി, നൂതിരി�് ‘പഡിതേ�ാഴി’ എന 
ബുമതി ക്ി�് പുംവളയം നൽകിെയനാണ് കഥ. അ�െനയാ
ണ് നാുനൂതിരി പഡിതനായറിയെപ്ത്.” ഇ�െന കി്ിയ 
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തർ�ശാതപദവിയിൂെട നൂതിരിെയ വിേശഷിപി�ത് സദർഭ
െ് ൂ�തൽ തമാശയാുു. ഗൗരവെപ് ഒനിെനുറിും ചിതി
�ാെത ഭ്ണും സംബധുമായി നടുന നൂതിരിമാെരയാണി
വിെട കളിയാുനത്. ‘േകാഴി’ എന വിേശഷണ്ിെ� ദവയാർഥം 
പറേയ്തിലേലാ. ുു�ിെനയം േനരേ്ാ�ിേനയം ുറിു ചിതി
�് അവസാനം ചിരി�േശഷം ു പേണാ, ു പിയേശഷം ചിരി�േണാ 
എന നൂതിരിയെട ഇേപാഴെ് ചിതയം അ�െന്െന. ഇ�
െന അർ്രഹിതമായ കാര��ളാണ് നാുനൂതിരിയെട പാഡി
ത�െ് നിർണയി�ത് എു പറയനതിൂെട പെ്ാ്താം ൂ�ാ
്ിെല നൂതിരി പഡിതമാെര ുുവൻ നാുനൂതിരി മാൃകയി
ൂെട കളിയാുകയാണ് അഖ�ാതാവ്. ഈ ആഖ�ാന്ിൂെട നൂ
തിരിെയേപാെല എേതാ �ധാനെപ് ഒരാേലാചന കഴി� �തീതി 
വായന�ാരിു്ാ�ാും എുുകാരു കഴിെിരിുു. ‘ആയ
തിനാൽ നു�ിനി മ്�െയുറിു സംസാരി�ാം’ എന കട്
നി്യെട വരികേളാട് ഈ സദർഭെ് േചർുവായി�ാുനതാണ്. 

2. േച്ൻ എുെകാ്് തെന രാമപണി�ർ�് സംബധം െച
ുെകാ�്ില എനതിന് ു െിമാള ആമഗത്ിൂെട കെ്ു
ന ഉ്രം: “ഒു പറ െനലിെ� വ�ത�ാസമായിരി�ണം, ഒു പേ്, 
എലാ വ�ത�ാസും വു്ിയത്. ...എണായിരം പറ െന് പിരിയന
വർ ഭാഗ�വാമാർ േ�മരാജ�ം അവർുളതാണ്’(51). േയുവിെ� 
ഉദ് േബാധന്ിെ� പാരഡി തീർുെകാ്ാണിവിെട രചന നടു
നത്. ുപേതാ നാ്േതാ പറ െനലിെ� വ�ത�ാസം പറേയ്തിു 
പകരം െവും ‘ഒു പറ’ എന് നൂേനാ്ിയിൽ പടമാ�ിയിരിു
നുവഴി കാര��ൾ ൂ�തൽ ഹാസ�ാമകമാ�ാും സാ്്ിക
കാര��ളിെല കണിശത വ�്മാ�ാും വി.െക.എനിു കഴിു. 

െൂഡൽ�ാലഘ്്ിൽ ജാതിെയേപാെല്െന അധികാര്ി
െ� �തിൂപമായി വർ്ി� മെ�ാനാണ് സ്്്. സ്ു റക
വശുളവർ�് സൂഹ്ിെല ഉനത്ാന്ിു�റെമ അധികാര
�േയാഗ്ിുള അവകാശം ൂടി കരഗതമാുനതാണ് മാനവവം
ശ്ിെ� ചരിരം. 

മചൽ എന േനാവലിൽ �ധാന�േമയമായി കടുവുന സം
ബധം എന സരദായം ജാതീയമായ ഉ�നീചതവം ൂ ്ിുേ്ാൾ
്െന സ്്ിെന ു�ിപ�ിയള അധികാരെ്ൂടി ഉറപിെ��
ുു്് എുകാണാം. ു െിമാളവിെ� ആമഗത്ിൂെട വളെര 
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ുു�ിയ വാുകളിൽ ഈ േനാവലിെല സാ്്ികാധികാരം എന 
വിഷയെ്യാണ് ആഖ�ാനം െചതിരിുനത്. അേതാെടാപം ു
െിമാളവിെന രാമപണി�ർ�് വിവാഹം െചുെകാ��ാെത വയ
്ൻനൂതിരി�് വിവാഹം െചുെകാ�ുനതിെല അമർഷും നി
്ഹായാവ്യം ുകളിൽപറെ വാുകളിൽ �കടമാണ്. 

 ആമഗത്ിൂെട ഹാസ�ാമകമാംവിധം കഥാപാരവർണന 
നടുന രീതിയം വി.െക.എനിൽ കാണാം. ഉുനീലി, നാുനൂ
തിരി എനിവെരയാണ് ഈ േനാവലിൽ വിശദമായി ൂപവർണന 
നടുനത്. ഉുനീലിെയ ആഖ�ാതാുതെന അതിശേയാ്ിപര
മായി അവതരിപിുേ്ാൾ നൂതിരിെയ ുെിമാളവിെ� ആമ
ഗത്ിൂെടയാണ് അവതരിപിുനത്.

കഥാപാരവർണനയിൽ ഈ േനാവലിൽ ുനിുനിുനതാണ് 
നൂതിരിയെട ൂപാവതരണം. “ഔേദ�ാഗികമായി നാ്്ുവയ
ുള േകാമളൻ, ുെിമാള ഓർു. അുപുനികെ്, എുപെതു 
പറൊൽേപാും എെതേിും അപാകതേയാ ആർെ�േിും അു
തേമാ േതാുകയില. വയറാു �ധാനം. ൃടി ആദ�ം അവിെട 
നടനതിനാലായിരി�ണം ആ �േദശ്ിന് ഇരയം �ാധാന�ം. 
പഡിതെന തവണകളായാണ് പട�വൻ നിർ്ി�െതുേതാനി. 
ഒരവയവും മെ�ാുമായി േപാു്മില. െപൻസിൽമാതിരിയാണ് 
റകകാുകൾ. ൂർ്ുഖം. ൂ്ിയി് ക്ംമാതിരിയ്്. അവിടവി
െട േരാമ്ിെ� ഞാുകൾ എുു നിൽുു. തലും വിലും ു ു
�ാൻ കറയം. സർവര േരാമ്ീമാും ജരാനരബാധി� േദഹുമായ
തിനാൽ കരിയം ചാരും കലർന നിറമായിുു. േവ്തിലധികം 
ഉയരും. കാ്ിൽനിും വിദവാൻ എ�െന ര്െപുെവന് ുെി
മാളവിന് അതിശയമായി”.(67)

‘ഒുെവടി�് രുപ്ി’ എുപറയനുേപാെല ുെിമാള
വിന് നൂതിരിേയാ�ള �ഛം െവളിെപ�ുക, നൂതിരിയെട ൂ
പവർണന നിർവഹിുക എനീ രു കർ്�ളാണ് ഈ ആഖ�ാ
ന്ിൂെട േനാവലിറ് െചതിരിുനത്. ഔേദ�ാഗികമായി എു 
പറയനതിൂെട ൃ്നായ നൂതിരി �ായം ുറുപറും യവാ�
െളേപാെല െപുമാറിയം സംബധം െചുനതിെല അപഹാസ�ത
െയയാണ് കാണിുനത്. നൂതിരിയെട വയറിെന �ഥമമായി വർ
ണിുനതിൂെടയം ു ു�ാൻകറെയ �േത�കമാെയ�ുപറെതി
ൂെടയം അേേഹ്ിെ� ഭ്ണ്ിും ുു�ിുുള �ിയെ്യം 
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അവൾ�തിേനാ�ള അവ്െയയമാണ് വ�്മാുനത്. റക
കാുകളെട വർണനൂടി ആുേ്ാേഴും കാർൂൺ കഥാപാര്ി
െ� ൂപം േന�ു നൂതിരി. എനാൽ ുഖം, േദഹം എനിവയെട 
വർണനേയാെടാപം ുെിമാളവിെ� ‘കമു’ ൂടിയാുേ്ാൾ നൂ
തിരി, കാർൂൺ കഥാപാര്ിൽനിും വാനരെ� ൂപം റകവരി
ുു. അേതാെടാപം തെന ു െിമാളവിെ� ആതരികസംഘർഷ
ും നി്ളേതയം ചല�ിരാഖ�ാന്ിന് സമാനമായ ഈ വർണന
യിൽ ലയിുു. അതിൂെട ഇവെയ ൂ�തൽ തമാശയാ�ാും കഴി
െിരിുു. മന്ിുള കാര��െള മറകേളുമിലാ് െവളിെപ
�്ുകളായി ആമഗത�ൾ മാുു.

2.2. ്ാഷ്ബാ്്

കഥ നടുെകാ്ിരിുന കാലേ്ക് അുമായി ബധെപ് 
ൂതകാലെ് സനിേവശിപി�ാൻ എുുകാർ ്ാഷ്ബാ�് ഒരാ
ഖ�ാനസരദായമായി സവീകരി�ാു്്. കഥാപാര�ളെട ൂതകാ
ലാഖ�ാന്ിൂെട േനാവലിെന ൂ �തൽ െകുറുളും ഹാസ�ാമക
ുമാുക എനത് വി.െക.എൻ. രചനയെട സവിേശഷതയാണ്. മച
ലിൽ ുെിമാളവിെ� �ണയാഖ�ാനം െചുന ഏഴ്, എ്് അധ�ാ
യ�ൾ ുെിമാളവിെ� ഓർ്യിൂെടയാണ് േനാവലിറ് അവത
രിപിുനത്. ഞാൻ എന ഉ്മ�ുഷനിലാണ് സാധാരണയായി 
്ാഷ്ബാ�ിൂെട കഥാഖ�ാനം നടുക. എനാൽ മചലിൽ കഥാ
പാര്ിെ� ഓർ്യിൂെട ആഖ�ാതാവ് കഥപറയനരീതിയാണ് 
സവീകരി�ിരിുനത്.

 കഥാപാര�ളെട ഓർ്കളിൂെട കഥാഖ�ാനം നടുനതി
നിടയിും �ത�്വിവരണാമകരീതിയിൂെട കഥാപാര്ിെ� 
ൂപും േചടാവിേശഷ�ളം േരഖെപ�ുക എനത് വി.െക.എൻ. 
റശലിയാണ്. ഇതിൂെട സദർഭെ് ൂ �തൽ ഹാസ�ാമകമാ�ാൻ 
േനാവലിറിന് കഴിെിരിുു. പിണ�്ിലായിുന രാമപണി
�ർ ദിവസ�ൾുേശഷം വീ്ിെല്ിയേപാുള മാളവിെ� �തിക
രണെ് േനാവലിറ് അവതരിപി�ിരിുനത് േനാുക: “മാരെന 
കണാൽ കയറി്് അ��ളയിേലക് വലി�ിു്ി ൂമേ േചാർ വിള
്ി’ (54). ഭ്ണം േവെ്ുപറെിും പണി�െര നിർബധി�് 
ഭ്ണം കഴിപിുന രംഗം ‘പുവിെന ൂുകയറി്് വലി�് കാ
ടിെവളം െകാ�ുനതിു’ സമാനമായാണ് പറെിരിുനത്. 
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പണി�രിെല സാുതവും പണി�െര വുതിു നിർ്ാൻ കഴിയ
ന മാളവിെ� ആ്ാശ്ിയം താരതമ�ം െചുേ്ാൾ ഈ �േയാ
ഗം ഉചിതമാുകയം െചുു. “ഞാൻ അ��ളയിേലക് വിളി�ിു്ി 
േചാർ െകാ�ു” എെനലാേമ ുെിമാള സവയം ഈ സംഭവെ് 
വിശദീകരിൂ. അുെകാുതെനയാവാം ുെിമാള-രാമപണി�ർ 
�ണയ്ിെല അധികാരെ്യം േേഹെ്യം ഏ�ും ുദരമാ
യം ഹാസ�ാമകമായം ആവി്രിേ�് ഈ സദർഭ്ിൽ ആഖ�ാ
താുതെന കടുവനത്. അേതാെടാപം ലുവായി പറേയ് കാ
ര�െ് അലോര്ിൽ െപാതിെ് അവതരിപിുനതിൂെട അമി
താലോരവർണനെയ കളിയാുകൂടിയാണിേേഹം. 

കഥാപാര്ിൂെട തെന ്ാഷ്ബാ�് അവതരിപിുനതിൂ
െട തമാശയ്ാുനതിന് ഉദാഹരണം: “ുെിമാളവിെ� അഛൻ
നൂതിരി, വാര�െ് ു െിെപണിേനാട് സംസാരി�ാൻ ഇടയായ
തിെനുറി�് കാര�്േനാട് പറയന സദർഭം: കിണ�ിൻ കരയി
ലിുു പരിു കുുന ുെിെപണിേനാട് നൂതിരി: 

“ൂപ്യാണ,് അേല?”
െപണ് പറു: “അല ൂപ്യാണ്.”
നൂതിരി സവയം ഉടെ് പലഭാഗേ്ും െതറിു വീുെകാ

ു ചിരിു.”(26)
ദവയാർ്�േയാഗ�ളാൽ സ്നമാണ് വി.െക.എൻ. ൃ തികൾ. 

അേേഹ്ിെ� കഥാപാര�െളലാം ഇതിൽ ു ്ുമാണ്. അവുെട 
ഭാഷാപാഡിത�ും ു്ിസാമർ്�ും പലേപാും വ�്മാുന
ത് അവുെട ദവയാർ്�േയാഗ�ളിൂെടയാണ്. ഇവയിൽ ൂ രിഭാഗ
ും അ്ീലുവയളവയമായിരിും. ഇവിെട ‘ൂപ്’ എനതിന് കി
ണറിന�്ിരിുനവെളന് വാച�ാർഥം ചീ് ഉപ്ുളവെളന് 
വ�ംഗാർഥം. ‘ൂപ്’ എനതിന് പരിപിന�്ിരിുനവെളന് വാ
ച�ാർഥം, നല ഉപ്ുളവെളന് വ�ംഗ�ാർഥം. ഈ കഥ പറെ 
ഉടെന നൂരി ‘സവയം ഉടെ് പല ഭാഗേ്ും െതറി�് വീുെകാ
ു ചിരിു’ എനത് ആഖ�ാതാവിെ� വാുകളാണ്. നൂതിരിയെട 
ഓർ്േയാെടാപുള ആഖ�ാതാവിെ� ൂ ്ിേ�ർ�ൽ ഹാസ�െ് ൂ
�തൽ െപുപിുു. സവയം തമാശപറയകയം അവെയ അേതേപാ
െല ആസവദിുകയം െചുനവരാണ് അേേഹ്ിെ� കഥാപാര
�െളലാം. യേഥടം റലംഗികസവാതര�ം അുഭവിുനവരാണി
തിെല തീകഥാപാര�െളലാം. േനാവലിെ� ആദ�ഭാഗുതെന 
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നൂതിരിയെട ഓർ്യിൂെട ഇതിെനാു ‘എൻരി’യി�കയായിുു 
എുപറയാം.

കഥയെട വർ്മാനകാലെ്, കഥയെട ്ാഷ്ബാുമായി 
ബധെപ�ുന ആഖ�ാനരീതി ഈ േനാവലിൽ കാണാം. ഇന
െ് ജിലാകലടുെട അധികാരുള ുടിയെട ഉപേദശിയായ ശി
ര്ാദാുെട (ഉരൻ ന്�ാർ) പാഡിത�ും ഭ്ണം കഴിുനരീ
തിയം ക്േപാൾ ഉുനീലി തെ� ഭർ്ാവായ േകാമൻനായെര
ുറിേ�ാർുനത് ഇതിു ൃടാതമാണ്. ഇ�െന ്ാഷ്ബാ�ിൂ
െട പറുെവ� ഒു വ�്ിെയ, കഥയെട വർ്മാനകാല്ിൽ 
അയാളമായി ബധുള സദർഭ�ൾ വുേ്ാൾ വീും ് ാഷ് ബാ
�ിേല�് യാരെചത് ആ വ�്ിയെട �ാഭവം വ�്മാുന ഈ 
ആഖ�ാനരീതിയിൂെട �േമയെ് അേന�ാന�ം ബധെപ�്ാൻ 
േനാവലിറിന് കഴിെിരിുു. വർ്മാന-ൂതകാല�െള ൂലി
്് ബധെപ�ുന രീതിയിൽ േകാമൻനായുെട ഓർ്യിൂെട പി
േനാും വളെര െപെ്ുതെന ു േനാും സചരിുന കഥാപാരമാ
ണിതിെല ഉുനീലി. ഈ േനാവലിെല �ധാനകഥാപാര�ൾ മാ
രേമ മേനാവ�ാപാര്ിൂെട ഹാസ�ാഖ�ാനം നടുുൂ എനത് 
്േ്യമാണ്. േനാവലിൽ വിശദമായി അവതരിപിേ�്ത് �ധാ
നകഥാപാര�െളയായതിനാലാവാം ഈ ആഖ�ാനതരം വി.െക.
എൻ. സവീകരി�ത്. 

3.െൃെി

നാടക�ളെട �ധാന ആഖ�ാനതര�ളിെലാനാണ് കഥാപാര
�ളെട ്ിയകളിൂെട ആഖ�ാനം നിർവഹിുക എനത്. എനാൽ 
ഇേത ആഖ�ാനരീതി േനാവുകളിും കഥകളിുെമലാം ഉപേയാഗി
ുകാുു്്. മചും ഇതിൽനിും വ�ത�്മല. �തിപാദ�െ് 
ഹാസ�ാമകമായി ആവി്രി�ാുള �ധാനമാർഗ�ളിൽ ഒനാ
യി രഥകാരൻ ഇതിെന ഉപേയാഗി�ിരിുു. കഥാപാര�ളെട 
സവഭാവം, മാനസികാവ് എനിവ െവളിെപ�ുനതിുള ഉപാ
ധിയായം ഇു മാുു. ുെിമാളവിെ� സംബധചട�ിെനുറി
�് പറയനു േനാുക: “ഓർ്ശ്ിെയ ്ംഭിപിു. േകാണിയിറ
�ി ഇടനാഴി കടന് േകാലായിെല്ി. ഒു നിലവിള�ിുുും ശല
ഭംേപാെല ുറുേനരം ു�ി. തിരിു നടു.”(84) എനാണ്. ഇവിെട 
യരസമാനമാണ് മാളവിെ� �ൃ്ികൾ. വിള�ിുുും പാുന 
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ശലഭെ്േപാെല വളെര ു റുസമയം സംബധം എന വഴിപാട് നട
്ി ുെിമാള തിരിുേപായി. ഒരതിശേയാ്ിയമിലാെത വളെര 
ലാഘവേ്ാെട സംബധം എന കർ്്ിെ� നി്ാരതെയയം 
ുെിമാളവിന് അതിേനാ�ള �ഛും ആ കഥാപാര്ിെ�തെന 
�ൃ്ിയിൂെട അവതരിപി�് അതിു േനെര ചിരിുകയാണ് േനാ
വലിറ്. നായികയെട പിനീ�ള �ൃ്ികെളലാം ഈ അഭി�ാ
യെ് ൂ�തൽ ഉറപിുു. വിള�ിുുും പാുന ശലഭംേപാെല 
അവളെട സംബധ്ിും അര ആയേ് ഉ്ായിുുൂ. നിലവി
ള�ിുുും പാറിനടന് ബലിയാടാുന ു ുശലഭ�ൾ�് സമാനം 
തെനയായിുു നൂതിരി സംബധ്ിേലർെപ�ന നായർ െപൺ
ു്ികളെടയം അവ് എുൂടി ഇവേയാട് േചർുവായിേ�്
താണ്. അലോര�ളെട സൃ്മായ ഉപേയാഗ്ിൂെട വാക�റവ
ചിര�ം ൃടിുന വി.െക.എൻ. രീതിുൂടി ഉദാഹരണമാണിത്. 

ഭ്ണും �ണയും ത്ിുള സേ്ളനം വി.െക.എൻ.ൃതിക
ളെട എ�ുപറേയ് സവിേശഷതകളിൽ ഒനാണ്. ഇത് പലേപാും 
കഥാപാര�ളെട �ൃ്ിയിൂെടയാണ് േനാവലിൽ ഹാസ�ാമക
മായി ആഖ�ാനം െചതിരിുനത്. ു െിമാള രാമപണി�ർ�് ഭ്
ണം നൽുന സദർഭം: “േമാെരാഴി� ൂ ്ാനായിുു. ഇളം മെനി
റമാർന ഈ ഉപദംശ്ിൽ പാക്ിന് കരിേവപിലയം ക�ും പാറി
�ിടനിുു...” ഇ�െന േപാുു ഭ്ണവർണന. “ഇതിെനലാം 
�റെമ ു െിമാള േവെറാു െപാടിറ�െചു. നിമിഷേനരംെകാ്് 
ഒു േകാഴിു് െപാരി�് അവെന വാ്ിയനാ�ിലയിൽ െപാതിെ് 
�േത�ക േ�േമാപഹാരമായി കാുകു സമർപിു. ഓുകയം െചു: 
“ഉ്വനാണ് ഊ�ൻ”.” (55) ഇ�െന െപഷ�ൽ േ�േമാപഹാരം 
ന്ി കാുകെ� പിണ�ം മാുന ു െിമാളവിെ� ഹാസ�ാമക�
ൃ്ിയിൂെട ഭ്ണും �ണയും താദാമ�ം�ാപിുന ു ദരനി
മിഷ�ൾ വി.െക.എൻ. ആവി്രിുു. ു െിമാള േകാഴിു് െപാ
രിുനതിൽ കാണിുന േവഗ്ിൂെടയം രാമപണി�െര ഭ്ണം 
കഴിപിുനതിൽ കാണിുന ആേവശ്ിൂെടയം ഇു ൂ �തൽ വ�
്മാ�ിയിരിുു. ‘ഉ്വനാണ് ഊ�ൻ’ എന �േയാഗ്ിെല 
റലംഗികൂചന കാണാെത േപാകാനാവില. ‘വയറാണ് �ുഷെ� 
ൃദയ്ിേലുളവഴി’ എന പഴെമാഴിെയ ശരിവുനവരാണ് ഇേേ
ഹ്ിെ� കഥാപാര�ൾ. ഇവു�റെമ തറവാടിെ�യം തീയെടയം 
�താപം കാണിുന രീതിയിൽ ഭ്ണം ന്ി �ുഷമാെര ആകർ
ഷിുന തീകെളയം �ുഷൻ ഭ്ണം കഴിുനുക്് അവെര 
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�ണയിുന തീകെളയം ഇതിൽ ആവി്രി�ിു്്. ഉുനീലി ഉര
ു നൽുന ഭ്ണം, േകാമപെ� േഭാജനം ക്് അയാേളാ�ള �
ണയം വർ്ിുന ഉുനീലി എനി�െന എരേയാ ഉദാഹരണ
�ൾ. ഭ്ണ്ിുംൂടിയാണ് �ുഷെ� വീര�ം എു വിശവസി
ുന തീകളാണ് മചലിെല ുെിമാളും ഉുനീലിയം. വി.െക.
എൻ.ൃതികളിെല ഹാസ�ാവി്ാരം ഉ്റുമാരം ഒു�ിനിുന
വയല അക്ളരഹസ��െളവെര സത�േമാ മിഥ�േയാ എന് തി
രി�റിയാനാവാ്വിധം ഹാസ�ാമകമായി വര�ി�കയാണിവിെട. 
ഭ്ണ്ിന് അമിത�ാധാന�ം ന്ിയിുന ആ കാലഘ്്ിേല
ു ൂടിയാണ് വി.െക.എൻ. വിരൽ ൂുനത്. 

ുെിമാളവിെ� അ്ാവും േദശെ് അധികാരിയമായ ക്ർ
േമേനാെ� �ൃ്ിയിൂെടയാണ് േനാവലിറ് �ധാനമായം അേേ
ഹ്ിെ� സവഭാവാവി്രണും േനാവലിെല മുകഥാപാര�ളെട 
്ാനമാന�ളം വ�്മാുനത്. അധികാരി നാുനൂതിരിെയ 
സവീകരിുന രംഗം: “അധികാരി ഓടിേപായി പടി�ൽെവ�് സവീ
കരിു. വയറിെന ഭ്ിൂർവം എതിേര�് െകാുവു. ഉ്റുവി
രി� �ൽപായിൽ ഭരമായിു്ി. അരികിൽനിന് വിശറിെയ�്് 
വീശാൻ ുട�ി”(67). നൂതിരിയിെല ുുതവെ്�ാൾ നൂരിതവ
െ്യാണ് ഇരയം താ്േയാെട അടിമയായി നിുെകാ്് ബു
മാനിുനത്. വയറിെന ഭ്ിൂർവം എതിേര�് െകാുവു എു 
പറയനതിൽ ുടവയറനായ നൂതിരിെയ (നടുേ്ാൾ വയറാണ
െലാ ുെ് നടുക, അേപാൾ ആദ� സവീകരണും വയറിുതെന) 
എതിേരു എും സംബധ്ിെ� �ധാനഘടക�ളിെലാനായ 
വയറിെന (വയറിെന ൃതിെപ�്ൽ തെനയാണേലാ സംബധ
്ിെ� ഒുേേശ�ം) എതിേരു എും അർ്ം ക്ികാം. ഇതിൂ
െട ആ കാലഘ്്ിൽ നൂതിരിമാർ�് ലഭി�ിുന ആദരവിെന
യാണ് ൂചിപിുനത്. “മാളികുകളിേല�് വഴികാണിുെകാ്്, 
ആതിേഥയൻ അധികാരി, അഭ�ാസി�ഭിുഖമായി പിൻതിരിുന
ടന് േകാണി കയറി”(96)െ�ാ്ാണ് നൂതിരിുേശഷം വീ്ിൽ 
വന ഉരെന അധികാരി സവീകരിുനത്. ‘അഭ�ാസി�ഭിുഖമാ
യി പിൻതിരിുനടന് േകാണി കയു’നതിൂെട ഇവിെടയം ആദ
ര്ിെ� ഉ�ാവ്െയയാണ് നർ്്ിൽ ചാലി�വതരിപിുന
ത്. അവിെട നൂതിരിതവ്ിുള ആദരവായിുെനേിൽ ഇവിെട 
പാഡിത�്ിും ഉേദ�ാഗ്ിുുള ആദരവായി മാുു. ഈ രു 
സദർഭ�ളിുുള ക്ർേമേനാെ� �ൃ്ിയിൂെട മാറിവുന 
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അധികാരപരിണാമെ്യാണിവിെട ആഖ�ാനം െചുനത്. തൻ
കാര�ം േനടാൻ കുത�ാും പിടിുന ചചലമന�നായ ക്െര, 
അേേഹ്ിെ� െപുമാ�്ിൂെട അവതരിപി�ാും രഥകാരന് 
കഴിെിരിുു. ഇവു�റെമ ക്ർ�് ഉുനീലിേയാ�ള ബു
മാനം, രാമപണി�േരാ�ള കാർ�ശ�ം എനിവ അവുെട ്ാന
മാന�െള നിർണയിുനവയായം മാുു. 

�ൃ്ിയിൂെടയള ഹാസ�ാഖ�ാന്ിെ� വിഭാഗ്ിൽ ഉൾ
െപ�നവയാണ് അംഗചലന�ളിൂെടയള ഹാസ�ാഖ�ാനും. നാട
കാഖ�ാനരീതിയായ അംഗചലനാവി്ാര്ിൂെട വളെര വിദദമായി 
ഹാസ�ാഖ�ാനം നടുകെയനത് വി.െക.എൻ. രീതിയാണ്. അേേ
ഹ്ിെ� പ്ൻകഥകൾ, പിതാമഹൻ, ആേരാഹണം ുട�ി അന
വധി ൃടാത�ള്്. മചലിെല അധികാരിയെടയം നൂതിരിയെട
യം ചലന�ൾ പലേപാും ഇതിുദാഹരണമാണ്. സനി ബാധി�് 
ആദ�േവളി മരിുെവനറിെേപാുള നാുനൂതിരിയെട �തി
കരണം: “നൂതിരി െചുവിരൽ ു്െന വിറപിുെകാുപറു: 
“അഃ അുു്ായി അേല?”.” (81). യാെതാു സേടുമിലാെത നി
്ാരമായി അും തളി എുകാണി�ാനാണിവിെട നൂതിരിയെട 
ചലനംൂടി ആവി്രി�ത്. പാപിയെട മരണം ഒുപാട് േവളികളം 
സംബധ�ളുള നൂതിരിയിൽ ‘െചുവിരലന�ം’ മാരേമ ഉ്ാ
�ിയൂെവന് അേേഹ്ിെ� വിരലന�്ിൂെട ഹാസ�ാമക
മായി അവതരിപി�ിരിുു. 

ഈ ഉദാഹരണ�ൾു�റെമ സംബധദിവസം ുെിമാളവി
െ� വരും കാ്ിരിുന നൂതിരി (87,88), നൂതിരിയെട അ�
ുനിും ര്െപ് മാള രാമപണി�ുെട ു റിയിൽ കയറിയേപാൾ 
അയാൾു്ായ െവ�ാളം (89), ഉരെന ക്േപാൾ ു െിമാളവി
ു്ായ അേബാധാവ്, പിനീ�്ായ �ണയം (96), ുെിമാ
ളവിെ� സൗദര�്ിൽ അഭിരമി�് നിൽുന ഉരൻ (100-103) ുട
�ി ധാരാളം സദർഭ�ൾ കഥാപാര�ളെട ആംഗികചലന്ിൂ
െട രസകരമായി ആവി്രി�ിരിുു.

വ�ത�് ആഖ�ാനതര�ളാൽ സുടമാണ് വി.െക.എൻ.ൃ
തികൾ. ആഖ�ാന്ിുടനീളം െകാു്ിെവ� ഹാസ�മാണ് അേേ
ഹ്ിെ� ൃതികെള മു സാഹിത�ൃതികളിൽനിും ഹാസ�സാ
ഹിത�ൃതികളിൽനിും വ�ത�്മാുനത്. കഥാപാരചിരീക
രണ്ിൂെട ഹാസ�ാഖ�ാനം നടുകെയനത് അേേഹ്ിെ� 
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ആഖ�ാനമാർഗ�ളിൽ ഒുമാരമാണ്. കഥാപാര്ിെ� ഭ്ണ
�ിയം, േേഹം, �ണയം, കാമം, മന്ിെ� മുസേീർണ തല�ൾ 
എനിവെയലാം ഒുമറയമിലാെത െവളിെപ�ുനേതാെടാപം കഥയ
െട പ്ാ്ലം, കഥയെട ൂ ർവാഖ�ാന്ിുള സാധ�ത ു ട�ിയ
വെയലാം കഥാപാരചിരീകരണ്ിൂെട സാധ�മാ�ിയിരിുു. 
ഓേരാ കഥാപാര്ിെ�യം കഥയെടയം വളർ� കഥാപാരാഖ�ാന
്ിൂെടയാണ് അവതരിപി�ിരിുനെതുുു�ം. 

കഥാപാര്ിെ� സംഭാഷണം, മേനാവ�ാപാരം, �ൃ്ി എനി
വയെട വിചിരമായ സനിേവശ്ിൂെടയാണ് കഥാപാരചിരീകര
ണ്ിൂെട മചലിൽ തമാശയ്ാ�ിയത്. കഥാപാര�ളെട സം
ഭാഷണാഖ�ാന്ിൂെട ഹാസ�ം ൃ ടിുേ്ാൾ അത് വാച��ധാ
നെമനേപാെല േകാഡിൂെടയം ദവയാർഥ�ളിൂെടയം േ്ാക�ളിൂ
െടയം മും ധവനി�ധാനമായം �േയാഗി�് സാധാരണമായ കാര��
െളേപാും വിചിരും അസാധാരണും അപരിചിതുമായ ഒനാ�ി
്ീർുു. അേപാുളവാുന െപാു്േ��ം റവു്�ും അ�
തീ്ിതതവുെമാെ� ചിരിു േഹുവാുകയം െചുു. 

കഥാപാര�ളെട മേനാവ�ാപാരം, �ൃ്ി ുട�ിയവ വി്രി
�് ആഖ�ാന്ിന് രിമാനസവഭാവം നുു. ഇ�െന ആഖ�ാന്ി
െ� വ�ത�് അടുകളിേല�് �േവശി�് അവയിെലലാം ചിരിയെട 
ഉറുകൾ കെ്്ിയ എുുകാരനാണ് വി.െക.എൻ. അതിുപക
രിുന സവിേശഷമായ ഭാഷാരീതികൾ ൂ പെപ�്ാൻ കഴിെതാ
ണ് വി.െക.എൻ എന കഥാകാരെന അനന�നാുനത്. 

േകരള്ിൽ നിലനിന സംബധവ�വ്ിതിെയ �ധാന�േമ
യമാുകയം വിമർശിുകയം െചുേ്ാും അതിെ� ഗൗരവസവഭാ
വെ് പിതളാെത്െന പരിഹാസും തമാശയം ുൻറക േന
�ന തര്ിൽ ആഖ�ാനം നിർവഹി�ാനാുു എനതാണ് അേേ
ഹ്ിെ� സവിേശഷത. ഭാഷയിെല ഹാസ�സാ്�തകെള ൂ ർണമാ
യം �േയാജനെപ�്ാൻ അേേഹ്ിു കഴിയു. ആഖ�ാന്ിൽ 
നിരതരം �തിയ തര�ൾ െമനെ് അതിുടനീളം ചിരിയമിുകൾ 
ഒളിപിുവുകയാണ് ഈ ‘ചിരിയെട പിതാമഹൻ’. 
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എനിവര്ട സാൂഹിക വിമർശനരീതിക്ളുറി�് ഒരവേലാകനം
ജയരോജൻ.പി.

ഗേവഷകൻ, മലയാള-േകരളപഠനവിഭാഗം, കാലി്്് സർവകലാശാല.

ചരിരപഠനും സാം�ാരിക �വർ്നും െകാ്് േകരളീയ
സൂഹ്ിൽ നേവാ്ാനചിതയെട അനിപടർുന ചരിരകാര
നാണ് േഡാ. െക.എൻ. പണി�ർ. രാംഷിയൻ ആശയ�പചം ഒു 
ഉറവിടമായി കുെകാ്് ചരിരെ് വ�ാഖ�ാനിുന സരദായം 
മലയാളസാഹിത�്ിൽ ഉദ്ഘാടനം െചതത് െക.എൻ. പണി�രാ
ണ്. ആുനിക േകരള്ിെ� നേവാ്ാനപ്ാ്ലം, അതിെ� 
ചരിരപരമായ പരിേ�്�ം എനിവ േത�ന സർഗാമക�വർ്
ന്ിൽ വർഷ�ളായി ഏർെപുെകാ്ിരിുകയാണേേഹം. സാം
�ാരിക ഭൗതികവാദ്ിെ� ഛായ അേേഹ്ിെ� സൂഹവിമർശന
്ിും സാം�ാരിക�വർ്ന്ിും അട�ിയിരിുു്്. ഇ�
െന സാം�ാരികവിമർശും ചരിരരചനയം ഒനിുെകാുേപാുന 
രീതി സമകാലിക േകരളീയ അ�ാദമികരംഗെ് ഏെറ സവാധീനി
� ഒനാണ്. അു പിൻപ�ിെ�ാ്് അേേഹം ഇത�യിേലയം േകര
ള്ിേലയം നേവാ്ാന പാര്ര�്ിു സംഭവിുെകാ്ിരിുന 
പരിണാമെ് നിരീ്ിുനത് കാുക: ‘നാം മധ�വർഗസം�ാര
്ിെ� ഇരകളായി മാറിയിരിുു. അഖിേലത�ാ തല്ിൽതെന 
ഈ �വണത ശ്മാണ്. സാം�ാരികും റധഷണികുമായ പി
േനാ�ാവ്യിലാണ് നുെട മധ�വർഗം. ആേഗാളവത്കരണ്ി
െ� സവാധീനംൂലം, ആവശ��െളയം അഭിലാഷ�െളയം സവയം 
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തിരി�റിയാൻ കഴിയാ് പരിതഃ്ിതിയാണ് അവർു്ായിരിു
നത്. സാൂഹ�നീതിയിൽ വിശവസി�ാ് ഒു മധ�വർഗം. ഇതിന് 
അുൂലമായ അതരീ്ം ൃടിുന മാധ�മേലാകും’1

നാം നേവാ്ാനെ് മന്ിലാുനത് ്ാേനാദയുമായി 
ബധെപ് പരിക്നകളിൽൂടിയാണ്. നേവാ്ാനം തീർ് സാം
�ാരികനിർ്ിതിെയുറി�് വിശദീകരിുേ്ാൾ പലേപാും സാ
ഹിത�ൃതികെള പണി�ർ അ്രം ചർ�ു വിഷയമാുു്്. 
‘ഇുേലഖ’ േപാുള മലയാളൃതികെള പരാമർശിുനത് അ്രം 
അവസര�ളിലാണ്. അതിെല പതിനാലാം അധ�ായം ബംഗാളിും 
മഹാരാടയിും ഉ്ായ നേവാ്ാന ആശയ�ളെട സവാധീനമാണ്. 
അുേപാെല ്ാപന േകരീൃതമായ മതവ�വ്യെട അധികാര
�േയാഗ�െളയം �ത�യശാതധർ്െ്യം റാം േമാഹൻ േറായ് 
േചാദ�ം െചതത് ൂചിപിുേ്ാൾ ‘യ്ി സ്ാനിുന സവാത
ര�േബാധമാണ് ഇു നുു നടമായിരിുനത്. അ�െന നേവാ
്ാന റപൃകും നുു നടമായിരിുു. ഇന് നുെട േചാദ�
�ൾ ആൾറദവ�ൾുു്ിലാണ് സമർപിുനത് ’2 എനാണ് േക
രളീയ അവ്െയ പണി�ർ അവതരിപിുനത്. �േരാഗമന ആശ
യ�ൾ �ലർുന ു �ംബ�ൾേപാും �തിേലാമപരമായ ആശയ
�ൾ ഉത്പാദിപിുന േകരമായി മാറിയിരിുു എുൂടി ൂ ചി
പിുു്് അേേഹം. 

നേവാ്ാനം ു േനാുെവ�് �തിയ മുഷ�െ� ഉദയം എന സേ
്ം ഇത�യിൽ സംഭവിു എു പറയാൻ പണി�ർ ത്ാറല. മറി
�് ഇത�യിെല സൂഹംക്ത് സാൂഹികും മതപരുമായ പരി്
രണമാെണനാണ് അർഥമാുനത്. ഇത�യിേലയം േകരള്ിേല
യം നേവാ്ാനനായകെര അവർ�് അധീനതയിലലാ് ശ്ി
കൾ േതാ്ിു. െകാേളാണിയലിസ്ിെ� ആധിപത�െ് േനരി
ടാൻ അ�െന കഴിവിലാെതേപായി. പകരം യാഥാ്ിതികശ്ി
കൾ ആ ്ാനം റകവശെപ�്ി. നേവാ്ാനസേ്െ് പല 
തര്ിൽ കാുനവെര പണി�ർ എതിരി്ിു്്. പാ്ാത�ലിബ
റലിസ്ിെ� സതതിയാണെതന കാചപാടിേനാട് അേേഹം േയാ
ജിുനില. എേിും പാ്ാത�സവാധീനം അതിൽ ഉൾേ�ർനിരി
ുുെവന വാദേ്ാട് അേേഹം അുൂലിുു്്.  

ഇത�യിേലുവന അധിനിേവശശ്ികൾ ഇവി�െ് 
ഭരണസംവിധാനം ൂപെപ�ുനതിുേവ് പ്തികൾ 
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ആവി്രിുനതിുേവ്ി നട്ിയ തര�ൾ ഇവിടെ് ് ാ
നാടി്റയായിുു. വിഭവ�െള എ�െന ഉപേയാഗെപ�്ി 
എന കെ്്ുകൾ പണി�ർ നടുനത് ചരിരപഠന�ളെട 
വ�ത�്�ളായ പഠനരീതികൾ ഉപേയാഗി�ാണ്. രഥവി്ാനീ
യ്ിലായിുു അവുെട ് മ�ൾ പിനീട് ഹിുനിയമ�ൾ േ്
ാഡീകരി�ാും ഇത�ൻ ഇതിഹാസ�ൾ ഇം്ീഷിേലു വിവർ്
നം െച്ാുെമാെ�യായിുു നാഥാനിേയൽ ഹാൽെഹഡിെ� ്
മ�ൾ ഇ്രം മേനാഭാവമായിുുെവും വിലയിു്െപ�ു്്. 
ഇുമായി ബധെപ്് പണി�ുെട നിരീ്ണ�ൾ ്്ിുക: 
‘ഏഷ�ാ�ിക് െസാറസ�ിയെട േ�ാ്ാഹന്ിൽ നടന ഗേവഷണ
�ൾ ഇത�ൻ സം�ാരെ്ുറിുള അറിുകൾ െവളി�െ്്ി
ു. ഇു രി്ീഷ് സാ്ാജ�തവ്ിെ� ര്് ആവശ��െള ൂർ്ീ 
കരിു. ഒന്: ൂതകാലേന്�ൾ അധഃപതി� വർ്മാനകാലെ് 
ഉയർ്ി�ാണിുവാൻ സഹായകമായി. അത് അധിനിേവശ ഇട
െപടലിെ� സാംഗത�െ് വിശദീകരിുകയം ന�ായീകരിുകയം 
െചു. ര്്: കീഴട�െപ്വുെട േലാകെ്ുറി�് വിലമതി�ാ
നാവാ് ഉൾ�ാചകളാണ് അവ അധിനിേവശിത ഭരണാധികാരി
കൾു നൽകിയത്. അ�െന അവ രും അധിനിേവശ നിയരണ
്ിെ� �ധാനഭാഗ�ളായി’3. രാട്ിെ� മെ�ാന് റകവശെപ
�ുന �്ിയയായി എേഡവഡ് െസയ്ദ് ഇതിെന വ�ാഖ�ാനി�ത് 
പണി�ർ ഉ്രിുു്്. 

അധിനിേവശഭരണം അധിനിേവശിതുെട േലാകേ്ക് എ്ി
യത് ചില സാം�ാരിക മാൃകകൾ ദാനംെചതാണ്. അ�ടി ഇതി
ുള മാധ�മമായി. അ�ടികെപ് വാുകൾ ജന�ൾ�് �തിയ 
േബാധം നൽകാൻ പര�ാതമാ�െപ് തര്ിൽ ൃടി�െപ്താ
യിുു. ഇത് ഒു �തിയ സാം�ാരിക അഭിുചി വളർുനതിും 
വ�ാപിപിുനതിും സഹായകമാുു. ഇം്ീഷ് ഭാഷയിൽ മാര
മല ഇത�യിൽ എലാ ഭാഷകളിും ഇതിെ� സം�ാരം വ�ാപിു. 
ഇവിെടയാണ് പണി�ർ കാുന ൊസിസരീതിയിുള അധീശ
തവ�ത�യശാത്ിെ� വ�ാപനേശഷിയെട �േത�കത. പൗര്�
സംൃതിെയ തിര�രി�ാെതയം അേതസമയം, പടിൊറൻസം
�ാര്ിെ� അംശ�െള െചു�ായ്ിൽതെന ു്ികളിൂെട �
ചരിപിുക എന തരം.
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ഇത�യെട ചരിരഗതിയിൽ നേവാ്ാനെമന സേ്്ിുവു 
ഭവി� വിപര�യം പണി�ർ ഉദാഹരിുനത് ്്ാർഹമാണ്. മത
ജീവിതെ് രസി�ിുന തിമയെടെയലാം ൂലകാരണമായി വിര
ഹാരാധനെയ ക് റാംേമാഹൻ റായിയെട പിൻുറ�ാർ ്ാപിത
താ്ര�െ് ഊ്ിവളർുനവരായി മാറി. വിരഹാരാധന, മതെ് 
വചനയിൽ അധിഠിതമാ�ിയ ഒു വ�വസായമാ�ി മാ�ി. രാമജ
മൂമി �നം വേപാൾ ആര�സമാജംേപാുള സംഘടനകൾ അ�
െനയാണ് �വർ്ി�ത്. മതസംഘടനയെട വചനെയ ുറുകാ
്ിയ രാം േമാഹൻ റായിെയ പലേപാും ഉ്രിുന പണി�ർ മത
രഥ�ളെട അന�വത്കരണ്മ�ളെട പിനിെല ് ാപിതതാ്
ര��െള ുറു കാണിുു്്. 

‘ൂേറാപിൽ സംഭവി�തിൽ നിും വ�ത�്മായി, ഇത�യിൽ 
നേവാ്ാനും േബാേധാദയും ഇഴേചർനാണ് വികസി�ത്. ര്ി
ും വിേദശാധിപത�ം സ്ാനി� പരിമിതികെള തരണം െച്ാേനാ 
സവയെമാു വികസനപഥാവിന് ൂ പംന്ാേനാ കഴിെില. അ�
െന സൂഹ്ിൽ യാെതാു െലും ഉളവാ�ാനാകാ് ചാപിളക
ളായി നേവാ്ാനം ഉൾെ�ാ് പല ആശയ�ളം.’4

നേവാ്ാന്ിു സംഭവി� പരിമിതികളാണ് ഇവിെട ൂചിത
മായിരിുനത്. സാൂഹികശാത്ിെ� രീതിയപേയാഗിുതെന 
അേേഹം നേവാ്ാന�്ാന്ിെ� െന�ംൂണായി �വർ്ി� 
മ്�വർഗം എ�െന നിലെകാു എന് അേനവഷിുു്്. അവർ 
വിേദശഭരണൂട്ിെ� േസവനേമഖലകളിലായിുു �വർ്ി�ി
ുനത്. ഉ്ാദന ്മമലാ് ജീവിതൃ്ികളിൽ ഏർെപ്ിുന 
ഇവർ�് സൂഹ്ിെ� സ്ദ് വ�വ്യിേലാ രാടീയ വ�വഹാര
�ളിേലാ ഇടെപ�വാൻ കഴിെില. േജ�ാതിബാൂേല, േകശവചര
െസൻ, വിദ�ാസാഗർ, ദയാനദ്, രാംേമാഹൻ റായി ുട�ിയവുെട 
യ്�െളയം ആശയ�െളയം വളർ്ാൻ വളൂുള മണിലാെത 
േപായി. അ�െന നേവാ്ാനം �ചരിപി�ാൻ ്മി� ൂല��ൾ
ു വിു്മായി ഇത�ൻ സൂഹം മാറി. പലേപാും, േദശീയവാദിക
ളായിുന രാടീയേനതാ�ൾ നേവാ്ാനുയർ്ിയ സാം�ാരിക 
�ന�ൾു േവ്ര പരിഗണന നൽകിയില എനാു പണി�ർ 
േരഖെപ�ുനത്. ബംഗാളിൽ രാജാറാം േമാഹൻ റായി ു തൽ വിേവ
കാദൻവെരയം പചാബിൽ ദയാനദ് ു തൽ ു ുദ്് വെരയം മഹാ
രാടയിൽ ഭാ�ർ പാുരംഗ് ു തൽ റാനെഡയം അഗർ�ുംവെരയം 
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ദ്ിേണത�യിൽ വീേരസലിംഗം ു തൽ നാരായണുുവെരയം അട
ുന പ്്താം ൂ �ാ്ിെല ബൗ്ികപാര്ര�ം ൂ മമായി നി
രീ്ണം നടുു്് പണി�ർ. 

ഇനെ് ഇത�ൻ അവ്യിൽ നേവാ്ാനാശയ�ളെട പരാ
ജയം വർഗീയതയെട ൂ പ്ിുള വലുപ്്ിേ�യം ആേഗാള
വത്കരണ്ിെ� േവഷ്ിുള സാ്ാജ�തവ്ിേ�യം കാ�കയ
�മാെണുൂടി അേേഹം പറുെവുു്്. 

മാധ്മങു്ട ആവശ്ങൾ
ഇനെ് സൂഹ്ിൽ മാധ�മ�ൾുള �ാധാന�ും എനാൽ 

അവക് ഇു റകവനിരിുന ദയനീയമായ അവ്യം െക.എൻ. 
പണി�ർ തെ� �ഭാഷണ�ളിും എു്ിും നിരതരമായി ആവർ
്ിുു്്. ആവശ��ൾ ഉ്ാദിപിുന വിപണനം നിറേവു
ന ഇട�ളായി പര്ാപന�ൾ മാറി. ‘ുറജപും അ്�മയും 
േതടിേപാുന ഉണാമമാുെട വലിയ പ��െള വളർ്ിെയ�ു
ന യര�ളാുവാൻ മാധ�മ�ൾ പരിശീലിപി�െപ്ിരിുു’5 

എന് എം.എൻ. വിജയൻ പറെും അുെകാ്ാണ്.

മന്ിെ� മാേനജർമാർ എന് െഹർബർട് ഷിലർ മാധ�മ�െള
ുറി�് പറെത് െക.എൻ. പണി�ർ ഒരിട്് �്ാവിുു്്. 
മാധ�മ�ൾ�് വിധിവാദ്ിെ� മേനാഭാവം ജന�ളിൽ ൃ ടി�ാ
നാും എനുെകാ്ാണിത്. പലേപാും സൂഹ്ിൽ സംഭവിു
ന അപകടകരമായ ആ്മേണാുകമായ ജനാധിപത�വിു്മായ 
സംഭവ�േളാ� മാധ�മ�ളെട സമീപനം അതിേന�ാൾ മാരകമാവാ
ു്്. അ�െന മാധ�മ�ൾ ൃടിുന അതരീ്ം സൂഹ്ിൽ 
വളുന വർഗീയതും മേതതര്ിെ� ഭീ്ണിും കാരണമാവാു
്് എനേേഹം കാുു്്. ‘രാജ�്ിെ� യഥാർ് �ന�െള 
അഭിസംേബാധന െച്ാ് വികസന സരദായെ്യം മേനാഭാ
വെ്യം പിുണുന ബൗ്ികാതരീ്ം ൃടിുനതിേല�് 
ഇുെകാെ്്ിുെമന് ആശേകൾ ഉയർു. പാവെപ്വെര പാർ
ശവവൽ�രിുന ഒു വികസനപരിേ�്�്ിെ� സാം�ാരിക
മായ �ത�ാഘാതം ഇത�യിെല ു ഖ�ധാരാമാധ�മ�ൾ ഒു നിയര
ണുമിലാെത കീഴട�ാെമന ്ിതിവു്ി’6.

മാധ�മ�ൾ ഇ്രം അപചയ്ിേലു നീുനത് തീർ�യാ
യം ഭീ്ണിയയർുനതാണ്. അു പലതര്ിുള സാൂഹിക 
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�ത�ാഘാത�ൾ ഉ്ാും. സാുദായികമായിും അലാെതയം പല
തര്ിുള വാർുമാൃകകൾ അവർ സാമാന�േബാധ്ിെ� ഭാഗ
മാ�ി മാുു്്. എനാൽ ചിലർ അേബാധൂർവമായം മാറിേപാു
ു്്. േദശീയത, മതനിരേപ്ത ു ട�ിയ പരിക്നകെളുറിു
ള െത�ായ േബാധെ് �തിഠി�ാൻ ഇുൂലം കഴിയു. 

സ�ിോനദ്െ െതിപാരായണരീതികൾ
കവിെയന നിലയിുള ഇടെപടുകളിൂെട ബുസവരും ബു

ുഖ ു മായ തല്ിൽ എ്ിേ�ർന ധിഷണാശാലിയായ സ�ിദാന
ദെ� ുരകൾ ഒരി�ും മാകാൻ കഴിയാ്താണ്. മലയാള്ിെല 
ആുനികതാ�്ാന്ിെ� ഉ�ാവ്യിലാണ് സ�ിദാനദെ� 
രംഗ�േവശം. വ�്ിസവാതര�െ് പരിമിതെപ�ുന അവ്ക
േളാ�ള വിേയാജിുകൾൂടിയാണ് അേേഹ്ിെ� ൃ തികൾ. ശ്
മായ രാടീയധാരകൾ രചനയിൽ ലീനമായിരിുേ്ാൾതെന അവ
യെട യാരിക സമീപന�േളാട് േപാരടിുന രീതിയാണ് അേേഹ
്ിേ�ത്. ‘അുൂര�ൻ’ എന ആദ�കാല കവിതയിൽ നേവാ്ാ
ന്ിെ� ൂര�ര്ി കാണാം. െതാൂുകൾു േശഷുള നവസാൂ
ഹിക അവ്കേളാ�ള സ�ിദാനദെ� �തികരണ�ൾ അ�ാല
െ് രചനകളിൽ െതളിുകാണാം. ഒു സം�ാരപഠനെമന നില
യിലാണ് കാവ�ഭാഷയിൽൂടി അേേഹ്ിെ� ഇടെപടൽ. ‘സാധാ
രണ മുഷ�രിലാണ്, മഹാമാരിലല വിേമാചന്ിെ� േവുളത് 
എന തിരി�റിവ് സ�ിദാനദൻ പല ഘ്�ളിലായി എുതിയ കവി
തകളിു്് ’7 എന് പി. പവിരൻ അഭി�ായെപ�ു്്. 

മാർ്ിറ് സൗദര�ശാത്ിെ� വിവിധ റകവഴികളിൂെട �ത�
്െപ് സൗദര�േബാധ്ിെ� എലാ കാചപാ�കളം സ�ിദാനദൻ 
വിലയിു്ിയിു്്. ‘നിപ്െമേനാ ൂ ല�ു്െമേനാ പറയാുന 
ഒു വിധിനിർണയുമില. പോളി്േമാ പ്പാതിതവേമാ ഇലാ് 
സംസാരംേപാും അസാധ�മാണ്. നുെട അറിവിെ� ഉളട�ംേപാ
ും �േത�ക താ്ര��ളിൽനിനാു്ാുനത്. അറിവ് ൂല�നിര
േപ്മാകണെമന വാദംതെന ഒു ൂ ല�സേ്ുൾെ�ാുു്് ’8 
എു വിലയിുുനത് സ�ിദാനദെ� കാചപാടിെ� രീതി വ�്മാ
ുു്്. സാേേതികവിദ�യെട അതി�സര്ിൽ ജീവിുന നാം 
എ�െന ജനവിു്നിലപാ�കളിൽ എുു എുൂടി, അവേബാ
ധൂപീകരണ്ിെ� േമഖലെയുറിു �തിപാദിുേ്ാൾ സ�ി
ദാനദൻ ൂചിപിുു്്. ‘നൂനപ്്ിന് ബുൂരി്്ിെ� 
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വീ്ണെ്യം അഭി�ായെ്യം അഭിുചികെളയം സവാർ്താ
്ര��ൾെ�ാു െമു�ിെയ��ാൻ അവസരം നുനതാണ് വൻ
സാേേതികസംേവദനതര�ളെട സവിേശഷത’.9 എനേേഹം േരഖ
െപ�ുേ്ാൾ അറിുകെള റകയട�ിെ�ാ്ിരിുന മാധ�മരംഗ
െ് വാണിജ�വത്കരണെ്യാണ് ൂ ചിപിുനത്. നേവാ്ാന
നായകർ അറിു �ചരിപിുവാൻ നിയ്രായിുുെവേിൽ ആു
നികകാല്് അറിു തിരിെ���ാൻ ് മിുനത് മൾ്ിനാഷണു
കളാണ്. �ാേദശികസം�ാര�െള നശിപിുനതിും കൺസൂമറി
സം വളർുനതിും ഒു�ിനിുനില, മറി�് നുെട അേബാധമ
ന്ിെന േകാളനികളാ�ി മാുകയം, നുെട സൗദര�േബാധെ്
യം വികാര�െളയം മാ�ി്ീർുകയം െചുു. ഇതിെനതിെരയ
ള �തികരണ്ിന് ഒേരെയാു മാർഗേമയൂ. �തിപാരായണത
ര�ൾ സംഘടിപിുക എന ഒേരെയാു വഴിയാണത് എനേേഹം 
അടിവരയി�കയം അതിൽ വ�ാൃതനാുകയം െചുു. 

ഇത�യിെലയം േകരള്ിെലയം ഇടുപ്ചിതകെരേപാ
ും സാൂഹ�പരിവർ്നെ്ുറിുള സി്ാതവിേരാധം 
Antitheoreticism) ബാധി�ിരിുു. സമരമായ ഒു സാൂഹ�ദർശന
്ിെ� അടി്ാന്ിൽ മാരേമ സാൂഹ�പരിവർ്നം നടൂ 
എന് സ�ിദാനദൻ അഭി�ായെപ�ു്്. സത�ം, േേഹം, കാു
ണ�ം, േദശേേഹം ുട�ിയവെയലാം ജനവിു്മായി �േയാഗി
�ാുന അർഥ�ളാുന സദർഭ�ൾ�് അേേഹം ധാരാളം ഉദാ
ഹരണ�ൾ നുു്്. േദശര്ാമരം വംശാധിപത�ുറപി�ാും 
അഹിംസാതരം ജനേരാഷെ് അടി�മർ്ാും ഉപേയാഗി�ാ
െമന് സമീപകാല ഇത� സാ്�ം വഹിുു്്. ഇ�െന ഇരെയ 
ഒ�െപ�ുന �ത�യശാത്ിന് അുൂലമായി ചലി�ാൻ സാഹ
ചര�ു്ാുന രാടീയ ഇടെപടൽ നുുുും നടുനതായി സ�ി
ദാനദൻ കാുു. ഇതിു�റെമ വർഗം, സവ്്, സവുടമ എനി
�െനയള സാൂഹ�വ്കളെട മൗലിക ഘടക�െള നിരാകരിു
െകാ്് വികസനമാൃകകെള ‘പാ്ാത�ം’, ‘പൗര്�ം’ എനി�
െന ഉപരി്വമായി കാുന Orientalist ചിതാഗതിേയാട് സംശയ
വീ്ണമാണ് സ�ിദാനദുളത്. 

േബാധനിർ്ിതിയിൽ മാധ�മ�ളെട പേിെനുറിുള നി
രീ്ണ�ളിൽ അവ �തിയതലുറയെട വീ്ണെ് ൂപെപ
�ുനതിെ� ചിതാസരദായെ് ശിഥിലീകരി�് അറിവിെന 
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വിേശഷവത്കരിുനതിെന ‘മ്�ം അതിെ� ജലെ് വിേശഷി
�റിയാ്ുേപാെല, നുെട പരിസരെ് നു�റിുൂടാ. നാം 
അതിുളിലാണ്. �റുകടനാേല നു�ു കാണാനാൂ. താൻ ��ി
നക്ായിുുെവനറിയാൻ എു്ിൻുെിു ��ിു െവളിയിൽ 
വേന ഒൂ’10 എനി�െന വിവരിുു. േകവലം േകൾവി�ാരനായി 
മാുന മുഷ�ൻ ഒു ു �ംബമായി, േഗാരസൂഹ്ിെ� അവ്യി
േല�് മാുു. വർ്മാന സം�ാരെ് മന്ിലാ�ാൻ ഇരിയാു
ൂതികളെട സാഹസയാരകെളുറി�് മന്ിലാ�ിേയ തീൂ എന് 
അേേഹം കെ്ുു്്. ആുനിക മലയാളഭാഷയം സം�ാരസേ
്ും നിലനിർ്ിേപാുന ൂ ല�സേ്�ളിേല�് കടുെച്കയം 
അവെയ നവീകരിുകയം െചുകയാണ് സ�ിദാനദൻ തെ� രചന
കളിൂെട െചുനത്. ഭാഷെയയം സാം�ാരികചിതകെളയം നവീക
രി�ാൻ ് മിുെകാ്ിരിുന സ�ിദാനദൻ സവയം നവ�മായ സം
േവദനശീല�ൾ പരിശീലിുെകാ്ിരിുു. 

മുഷ�േവദനയെട ചരിരപരും സാൂഹികപരുമായ കാരണ�
ളിേല�് േനാ�ാും മണിൽ പണിെയ�ുനവെര ൂഷണം െചു
നവർ �ൃതിെയയം ൂഷണം െചുനവരാെണുുള തിരി�റിവ് 
സ�ിദാനദു്ാുു്്. ഇ്രം അവ്കളിൽനിും ഉ്ായ 
റനതികമായ ഉത്കഠ ഒു രാടീയ പാർ്ിേയാ�ം അ��ാൻ അേേ
ഹെ് അുവദി�ില. അതാണ് �ത�യശാത്ിനുറുള ജീവി
ത്ിുേവ്ി നിലറകെ�ാളാൻ അേേഹെ് േ�രിപി�ത്. 
‘പീഡന്ിൽനിന് ു്ിയിേലുള വഴി ഋുവല. ആമവിമർശ
നപാഠമാണ് നിയത�ത�യശാത്ിെ� േമാഹവലയം േഭദി�ാൻ 
സ�ിദാനദെന സഹായി�ത് ’11 എന റസിേയാരാജിെ� �്ാവന 
അുെകാ്ാണ്. 

മാൃഭാഷാസേ്്ിും നേവാ്ാനറധഷണികതയെട പാര്
ര�ം ഉൾെ�ാുന ആുനികനാണ് സ�ിദാനദൻ. ‘എെ�ഭാഷ’യി 
ൂെട വളേ്ാൾ ഉയർ്ിയ േദശീയഭാഷ എന ആശയം പിനീ
� ൂവണിയനത് സ�ിദാനദനിലാണ്. വി�ലമായ േലാകസചാര
�ളിൂെട സ�ിദാനദൻ റകവരി� അതർേേശീയ േബാധ്ിൽ 
തെ� മാൃഭാഷാേബാധം എ�െന �വർ്ിുു എതിെ� െത
ളിവായി ‘എെ�ഭാഷ’ എനേപരിൽ തെന എുതിയ കവിത വ�്
മാുു്്. ‘േകരള്ിെന അധിനിേവശ്ിെ�യം ജാത�ാചാര
്ിേ�യം ഇുൾു്ിൽനിും കരകയറാുള പിടി�യറാണ് 
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വളേ്ാളിു മലയാളെമേിൽ, മെ�ാു ൂ ഖഡ്ിൽ നിു തെന
വളെ ‘അപരിചിതഭാഷകൾ’�ിടയിെല വാ്ല�ം നിറെ കവിത
യാു സ�ിദാനദു മലയാളം’12 എന് േഡാ. പി.പി. �കാശൻ പറ
യനത് അർഥവ്ാുനത് േമ്റെ കാരണ�ൾെകാുതെനയാ
ണ്. അവസാനി�ാ് യാരകളിൂെട സ�ിദാനദൻ നടുനും 
ഒരി�ും അവസാനി�ാ് റധഷണിക �വർ്നംതെനയാണ്. 

കാചപാടിൽ മറ്ിരിുന തതവശാതം
േകരളീയസൂഹ്ിൽ സവാധീനം െചു്ിെ�ാ്ിരിുന ു ത

ലാളി് വ�വ്യെട പേരാ് ഇടെപടലിെ�യം �വർ്ന്ി
െ�യം അടയാള�െള ധാരാളം േലഖന�ളിൂെട ൂ്ി�ാണിുത
ുന രഥകർ്ാവാണ് ബി. രാജീവൻ. ചരിരസംഭവ�ളെടയം വ�
്ിചരിര�ളെടയം പിൻബലേ്ാെട നേവാ്ാനറപൃകം വി
ലയിുുന ഒു രീതി ്ീ. രാജീവൻ പിുടുനതായി കാണാം. 
ഗാധിജിയിൂെടയം വിേവകാനദനിൂെടയം ഒുകിവന നേവാ്ാ
നധാര സവാതര�ല്ിേയാെട �തിസധിയിലായി. അതിുകാര
ണം ജനാധിപത�വിു്ശ്ികളെട സവാധീനമാണ് എനേേഹം 
പറയു്്. 

സവാതര�ാനതരം ഇത�യിെല ജന�ൾ ഒു രാടീയാ്ിതവ 
ൂന�ത േനരി�നവരായി മാറി. ആ ൂന�ത നികുനത് സാം�ാ
രിക വ�വസായമാണ്. അത് പലതര്ിൽ ജന�ൾുു്ിൽ എ്ി
െ�ാ്ിരിുു. നേവാ്ാന�്ാന്ിെ� ശ്ി ഏകാ് 
്ല�ൾ അവക് വളൂുള മണാണ്. എനാൽ േകരളജനതയി
േല�് അവക് അര െപെ്ു കട�ാൻ പ�ിയിലെയേിും സമകാ
ലികാവ് അവയെട സവാധീനം വ�്മാ�ി�ഴിു. �തിയ തല
ുറെയ ഉപേഭാഗസം�ാര്ിന് അടിമയാ�ിെ�ാ്് അവരിൽ പി
ടിുറി�ിയിരിുു. ൂ ു ദശാദ�ൾു ു ്് േകരള്ിൽ തീകളാ
യിുു രാടീയ ജീവിതവ�വഹാര്ിൽനിന് ഒഴിുമാറിയിുന
െതേിൽ ഇു �ുതലുറ ുുവും അരാടീയതയെട സുചിത കാ
ചപാട് പിുടർുനികാൻ താ്ര�ം കാണിുു. 

േകരളീയസൂഹ്ിൽ വുപതി�ിരിുന നവഅധിനിേവശ 
ആധിപത�്ിെ� സവഭാവഘടന പരിേശാധിുനവയാണ് മി� 
േലഖന�ളിും രാജീവൻ. നുെട ജീവിതരീതികളം അഭിുചികളം 
എ�െനയാണ് അതാരാട ധനൂലധനം ഉപേയാഗെപ�ുനത് 
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എു രാജീവൻ വിശദീകരിുു്്. പഴയ ആയധ�ൾെകാെ്ാ
ും മുഷ�ു വുേചർന ഈ അവ്െയ മാ�ി്ീർ�ാൻ കഴി
യില. നുെട സാം�ാരികേമഖലയിൽ കാ�കയറിയ ഈ ധനൂലധ
നവ�ാപനെ് െചു�ാൻ �തിയ ആയധ�ളാൽ നാം സജരാേക
് ആവശ�ം അേേഹം അടിവരയി�ു്്. 

ഉപേഭാഗസം്ാരെി്െ ഉഭവം
മലയാളിയെട ഉപേഭാഗസം�ാര്ിെ� ഉ്രവാദി്ം ബു

രാടു്കകളെട തലയിൽ െക്ിെവേ�് എനാണ് രാജീവെ� 
അഭി�ായം. ‘ആവശ��ൾ ൃരിമമായി ൃടി�െപടണെമേിൽ 
അതിനാപദമായി ുർബലെപ് ഒു റധഷണിക-ധാർ്ിക േബാ
ധഘടന നിലനികണം. കാരണം ുതലാളി് കേ്ാളം അതിെ� 
വ�വ്പരമായ നിയമ�ളിൂെട മാരമല നിലനിുനത്. മുഷ�
െ� അുഭവ�ൾ�് അർഥം െകാ�ുന നി്ിത ഭാുകതവഘടന
കളിൂെടയാണ് ഏു സാൂഹ�വ�വ്യെടയം നിയമ�ൾ ജീവിത
യാഥാർ്��ളായി മാുനത്.13

മലയാളിയെട റധഷണിക കാപട�ം െവ്ിുറു െവളിവാു
കയാണ് രാജീവൻ. സത�്ിൽ മലയാളിയെട മന്് മാധ�മ�ള
െടയം ഉപേഭാഗവു�ളെടയം ചതപറ്ായി മാുകയാു്ായത്. 
അവർ ധാർ്ികമായ ഇഛാശ്ിയിലാ് പൗരസൂഹമായി മാറി. 
അവൻ സവതം ഇഛെയേപാും തിരി�റിയാൻ കഴിയാ് ‘ധിഷണാ
ശാലി’യായിമാുകയാണ്. 

േകരള്ിെ� ആശയവിനിമയരംഗു്ായിുന നേവാ്ാന 
ൂല��െളയം ുണപരമായ പരിവർ്ന്ിെ� എലാ സാധ�തക
െളയം ുതലാളി്ൂലധനും അതിെ� താ്ര��ളം ൂർണമായം 
വിലെക�ു. മന്ിെ� അേബാധതല�െള നിയരിുന മഹാ
ശ്ിയായി അു മാുകയം മുഷ�മന്ിൽ �ത�യശാതപരമായ 
ഒു കടനാ്മണംനട്ി വിജയിുകയം െചു. അവ ൃടി� 
ജീവിതൂല�ും സൗദര�േബാധും ബുജന�ൾ ആേവശൂർവം 
ഏെ��ു. അവയെട നിരതര സവാധീനെലമായി സമാതരമാധ�മ
�ൾേപാും അവകരിുപ�ി കഴിേയ്ിവു. േലാകവാർ്ാമാധ�
മശംഖലയട�ുളവ സാ്ാജ�തവ്ിെ� റകകളിൽ േകരീകരി�
െപു കഴിെിരിുു. ‘പരപര േേഹ്ിും സമതവ്ിും സാ
േഹാദര�്ിും അധിഠിതമായ സാൂഹ�ജീവിതൂല��െള ുുവൻ 
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അർ്ൂന�മാുന തര്ിുള ആശയ�ചരണ�ൾ േലാകെ്
്ാ�ം ുട�ി�ഴിു’14.

വി്വെ്ുറിും സൂഹമാ�െ്ുറിും കഴിെ ൂ �ാ്ിൽ 
നുു്ായിുന എലാ സേ്�ളം കീഴ് േമൽ മറിെിരിുു. ു
തലാളി് ൂലധനം ഇു േലാകംുുവൻ ഒു സാ്ാജ�തവഘടകമാ
�ി മാ�ി. ഇന് എലാ ജനകീയ�്ാന�ളം ഒു തര്ിലെല
േിൽ മെ�ാു തര്ിൽ വിേധയതവേ്ാെട കാുനഒു പേരാ്
യാഥാർ്�്ിു ുനിലാു നാം. ഈ പരിതഃ്ിതിയിൽ േമ്റ
െ ൂു േകരളീയചിതകരായ എുുകാുെടയം വ�വഹാരേമഖ
ലകളം പരിക്നാരീതികളം വ�ത�്�ളാെണേിും േകരളസൂഹ
െ്ുറിുള ആശേകൾ പുെവുനതിൽ ഒേര പാര്ര�മാണവർ 
�ലർുനത്. കാചപാടിൽ �ത�യശാതനിരാസം മറെിരിുന 
ആുനിക േകരളീയ റധഷണികസൂഹ്ിെല റവു്��െള െവ
ളിവാ�ാൻ ചരിരം, നരവംശശാതം, മനഃശാതം, മാർ്ിയൻ സൗ
ദര�ശാതം എനീ മാനദഡ�ൾ ുുേപും ഉപേയാഗിുു്്. 
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ആനദുമരസവാമിയ്ട  
കലാസൗദര്േർശനങൾ

 ഡ�ോ. എൽ. അെെ് സ്. 

‘if we regard the world as a 
family of nations, then we shall 
best understand the position 
of India by recognizing in her 
the elder, who no longer, it is 
true, possesses the virility and 
enterprise of youth, but has 
passed through many experience 
and solved many problems 
which younger races have hardly 
yet recognized’
—Ananda Coomaraswami 

ആരാണ് ആനദുമരസവാമി? ഒേരസമയം ഏഷ�യെടയം 
ൂേറാപിെ�യം സം�ാര്ാൽ പരിേപാഷിപി�െപ�കയം അേത 
സമയം സവതം രാജ�്ിെ� സം�ാര്ിും നാഗരികതയിും 
അഭിമാനം െകാുകയം െചത മഹാൻ; പൗര്�കലും ദർശന
്ിുംേവ്ി നിലെകാ് കലാമീമാംസകൻ; ഭാരതീയ ചിതും 
കലകൾുുള �ാധാന�െ് പടിൊറൻ രാജ��ൾു േബാധ�
മാ�ിെ�ാ��ാൻ പരി്മിുകയം അതിൽ വിജയിുകയംെചത 
കർ്േയാഗി; ഇത�ൻ കലയെട �ാമാണികനായ ചരിരകാരൻ; 
കലാവിമർശകൻ —എനി�െന ആനദുമരസവാമി�് നൽകാുന 
വിേശഷണ�ൾ പലതാണ്. ചിരകല, െകാുപണി, സംഗീതം, 
ഭാരതീയ ദർശനം, മതം, സം�ാരം, സാഹിത�ം, ത്വചിത, തീ
സവാതര�ം ുട�ിയ വിവിധേമഖലകളിലായി പരുകിടുു 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
208

അേേഹ്ിെ� സംഭാവനകൾ. ടാേഗാർ പറെതാണ് ശരി: 
‘അേേഹം നുെട എലാ നിർവചന�ൾും േമെലയാണ്. 
എലാേ്ാും അേേഹം മെ�െതാെ�േയാ ൂടിയാണ്.’ ുമരസവാമി
െയയം അേേഹ്ിെ� കലാസൗദര�ദർശന�െളയം ഒു പരിച
യെപ�്ാൻ മാരേമ ഇവിെട ുതിുുൂ.

്ീലേൻ സവേദശിയായ ുു ുമാരസവാമിയെടയം ഇം്്് 
സവേദശിയായ േലഡി എലിസബ്് േ് ബീബിയെടയം മകനായി 
ആനദ് 1887-ൽ ് ീലേയിെല െകാളംേബായിൽ ജനിു. ൂ ർണനാമം 
ആനദ് െക�ിഷ് ുമരസവാമി. അേേഹ്ിന് രുവയുളേപാൾ 
അഛൻ മരിു. പിനീട് 25 വയുവെര ജീവി�ും പഠി�ുെമലാം 
അ്േയാെടാപം ഇം്്ിലായിുു. 1904-ൽ ്ീലേയിൽ മട�ി
െയ്ി. അവിെട മിനേറാളജി�ൽ സർേവയെട ഡയറടറായി േജാലി 
േനാ�ി. പിനീ�ള കാലം കലെയുറിു പഠിുനതിും വ�വസാ
യവത്കരണ്ിെ� അതി�സര്ിൽെപ്് പര്രാഗത കലകൾ 
നശിുേപാകാെത സംര്ിുനതിും ഭാരതീയചിതും കലകൾ
ുുള �ാധാന�ം പടിൊറൻ രാജ��ൾ�് േബാധ�മാ�ിെ�ാ�
ുനതിുംേവ്ി പരി്മിു. 1917-ൽ അേമരി�യിെല േബാറൺ 
ലളിതകലാ മൂസിയ്ിൽ ആദ�ം റിസർ�് െെേലാ ആയം പിനീ
ട് ഇത�ൻ, േപർഷ�ൻ, ഇസാമിക കലാശാഖകളെട ുമതല�ാരനാ
യം നിയമിതനായി. അ�ാല്് ലളിതകലാ മൂസിയ്ിുേവ്ി 
ഏഷ�യിെല ചിരകല, െകാുപണി, കളിമൺേവല, ആഭരണനിർ
്ാണം ു ട�ിയ ു ുമാരകലാവിഭാഗ�ളിെല അേനകം മഹ്ായ 
ൃടികൾ സംഭരിുകയം തെ� റകവശു്ായിുന ചിരകലയ
െട ഒു വലിയ േശഖരം നുകയം െചു. ഈ കാലയളവിൽ ചിരകല, 
െകാുപണി എനിവയമായി ബധെപ്് അനവധി രഥ�ൾ രചി
�ാും അേേഹ്ിു കഴിു.

കലയെട രംഗുമാരമായി ഒുുനതല ആനദുമരസവാമിയെട 
�വർ്ന�ൾ. ഇത�യെട സാം�ാരിക �േരാഗതിു േവ്ിയം 
അേേഹം വളെര �യ്ി�ിു്്. 1924-ൽ നൂേയാർ�ിൽ ഒു ഇത�ൻ 
സാം�ാരികേകരം ്ാപിുകയം ഇത�യെട സവാതര�്ിു 
േവ്ിയള േദശീയക്�ിയെട �സിഡ�ായി വാഷിങ്ടണിൽ �
വർ്ിുകയം െചു. സവതര ഇത�യിേലു മട�ിവരണെമന് 
അേേഹ്ിന് ആരഹു്ായിുെനേിും അതിുള സാഹചര�ം 
ഉ്ായില. 1947 െസപ്�ംബർ 10-ാം൹ അേേഹം ഈ േലാകേ്ാട് 
വിടപറു.
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വ�ത�്േമഖലകളിലായി അനവധി രഥ�ൾ അേേഹം രചി
�ിു്്. ‘മിഡീവിൽ സിൻഹളീസ് ആർ്് ’ (1908), ‘ദി ഇത�ൻ ്ാ
റ് സ് മാൻ’, ‘രജ�ട് െപയി�ിങ്  ’ (1916), ‘മിത് സ് ഓെ് ഹിൂസ് 
അൻഡ് ു്ിറ് സ് ’, ‘ഹിററി ഓെ് ഇത�ൻ ആൻഡ് ഇേ�ാേന
ഷ�ൻ ആർ്് ’ (1927) എനിവ അവയിൽ ചിലതാണ്. രബീരനാഥ ടാ
േഗാറിെ� അനതിരവും ഇത�ൻ ചിരകലെയ ആേഗാളതല്ിൽ 
്േ്യമാ�ിയ ആദ�കാല ചിരകാരമാരിൽ �ുഖുമായ അബനീ
രനാഥ് ടാേഗാറിെ� രചനകെള ആപദമാ�ി 1912-ൽ രചി� ൃ തിയാ
ണ് ‘ഇത�ൻ േോയിങ് ’. നടനകലെയുറി�് �തിപാദിുന �ാ
ചീനസംൃതൃതിയായ ‘അഭിനയദർപണ’്ിന് 1936-ൽ അേേഹം 
ത്ാറാ�ിയ വിവർ്നമാണ് ‘മിറർ ഓെ് െജസ് േചഴ് സ് ’. അേേഹ
്ിെ� ഏ�ും �സി്മായ കലാപഠന രഥമാണ് 1917-ൽ �സി്ീ
കരി� ‘ദി ഡാൻസ് ഓെ് ശിവ’. ഭാരതീയ കലെയയം സം�ാരെ്
യം ു റിുള പതിനാു േലഖന�ളെട സമാഹാരമാണ് ഈ രഥം.

ആനദ ു മരസവാമിയെട രചനകളാണ് കലയം േദശീയതയം ത്ി
ുള ബധെ്പ�ി ചിതി�ാൻ േ�രകമായത്. രാവിഡ ചിരക
ലക് ഏ�ുംനല ഉദാഹരണമായി ൂ്ി�ാണി�െപ�ന ചിര�
ളിെലാനാണ് ഏുമാൂർ േ്ര്ിെ� പടിൊേറ േഗാ�രഭി്ി
യിുള േമാഹനനടനം െചുന ശിവെപുമാളിെ� ചിരം. 1913-ൽ 
ആനദുമരസവാമിയാണ് േകരളീയ ചിരകലാ പാര്ര�്ിെ� ു
ണസാരും ൃ ്കലയെട അകെപാുളം ഒേര സമയം െവളിവാുന 
അൂർവചിരം എന നിലയിൽ ഈ ചിരെ് േലാക്ിന് പരിച
യെപ�്ിെ�ാ�്ത്. ‘ദി ഡാൻസ് ഓെ് ശിവ’ എന രഥ്ിൽ 
അേേഹം നടരാജൃ്്ിെ� ദാർശനികും കലാപരും സാം�ാ
രികുമായ തല�െളുറിു ചിതിുു. അേേഹം നടരാജൃ്
െ് ൂു സദർഭ�ളിുളവയായി വ�ാഖ�ാനിുു്്. ഒന്, ശി
വെ� ത്കമായ റകലാസം നടനേവദിയായള �േദാഷസധ�ാ 
നടനമാണ്. ര്ാമേ്ത് ് ശാന്ലിയിൽ നിന് താഡവമാ�ന 
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തേമാുണ�തീകമായ കാലറഭരവനാണ്. ആര�മാർ ഇത�യിേല
ക് ുടിേയുനതിുു്്, ഒുപേ്, ആദിരാവിഡർും ുു്ായി
ുന ആദിവാസികളെട ഒു �ാക് േദവതാസേ്്ിെ� �തീകാമ
കാവി്ാരം ൂടിയാണ് നടരാജൃ്ം എനതാണ് ൂനാമേ്ത്.

കിഴ�ിെ�യം പടിൊറിെ�യം മധ�വർ്ി എന നിലയിും 
മുഷ�രാശിയെട നമുേവ്ി പൗര്�ും പാ്ാത�ുമായ ദർശ
ന�െള സമനവയിപി�ാൻ യ്ി� മുഷ�േേഹി എന നിലയിു
മാണ് ആനദ ുമരസവാമി ഇന് േലാക്് എ�ും ൂ�തൽ അറിയ
െപ�നത്. പാ്ാത�േലാക്ിന് ഭാരതീയസം�ാരെ് വ�ാഖ�ാ
നിുെകാ�ുക എന ല്�േ്ാെട അേേഹം ധാരാളം േലഖന
�ൾ എുതി. ഇന് ൂേറാപിും അേമരി�ും മെ�തിെന�ാളേമ
െറ ആവശ�ുള സദ്ുണ�ൾ �ശാതത, സഹനശ്ി, �തീ്, 
ആനദം എനിവയാെണും അവ ഭാരതീയ ദർശനെ് അിറയന
തിൂെട സവായ്മാ�ാൻ കഴിയെമും അേേഹം ുറെനുതി. ൂ
േറാപ�മാർ ഏഷ�ൻ മതവിശവാസം സവീകരി�ണം എുപറയകയ
ല; മറി�്, ഭാരത സം�ാര്ിെ� ലയാമകദർശനം നുന ആനദ
്ിെ� സവാദറിയാൻ പാ്ാത�െര ്ണിുകയാണേേഹം. ആന
ദുമരസവാമി ഏെ��് ഈ മഹ്ായ ദൗത�്ിെ� �ാധാന�ം 
എര വുതാണ് എന് ുുനിത�റചതന�യതിെയേപാുളവർ പി
കാല്് തിരി�റിെിു്്. ‘പൗര്� സം�ാരെ് മന്ിലാ�ാ
െത പാ്ാത�ർ െചുന എലാ പരി്ാര�ളം അവർും േലാക
്ിും ഒുേപാെല വിനയായി്ീുെമന് ആനദുമരസവാമി ഒു 
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ൂ�ാുു്് �വചി�ത് ഇേപാൾ ദിനം�തി സത�മായിെ�ാ്ി
രിുു.’ എന ുുനിത�റചതന�യതിയെട അഭി�ായം ഇതിു
െതളിവാണ്.

ഏഷ�യെടയം ൂ േറാപിെ�യം ആതരിക ജീവിതും സം�ാരും 
ആഴ്ിൽ പഠി� ുമരസവാമി അവു ത്ിൽ പലതല�ളിും ൂ�
തൽ സാൃശ��ളെ്ന് കെ്്ി. അേേഹം േചാദിുു: ‘ഉപനി
ഷു�ളെടയം ഗൗതമു്ൻ, ് ീ ശേരൻ, കബീർദാസ്, മൗലാനാ 
ജലാൽഅദീൻ ുഹ്ദ് ൂമി, േയു്ിു ുട�ിയ ഏഷ�ൻ �വാച
കുെടയം െതളിെ മലോ�് ശവസി�ിുളവരിൽ ആരാണ് േ്േ�ാ
യെടയം വാൾ്് വി�്മാെ�യം നീത് േഷയെടയം േ്�ിെ�യം കാൽ
�ൽ ഇുനിുളവരിൽനിു വ�ത�്ർ.’ ൂേറാപ�ൻ കർ്റച
തന�ും ഏഷ�ൻ ചിതാ�ു്തയം സമനവയി�് ഒു �തിയ സം
�ാരം ഉ്ാകണെമന തീരാഭിലാഷം ജീവിതാത�ംവെരയം അേേ
ഹ്ിു്ായിുു. ‘The Dance of Siva’ എന രഥ്ിൽ അേേ
ഹം പറയു: ‘യവഭാരത്ിെല ആദർശവാദികൾ�് േദശീയവാദം 
മാരം േപാരാ. േദശഭ്ി ഒു �ാേദശിക താത്പര�ം മാരമാണ്. 
മുഷ�രാശിയെട ആനദമാണ് നു�് ഏു വിഭാഗ്ിെ� വിജയ
െ്�ാളം ൂ�തൽ �ധാനം. ......ഭാവിയിെല െതരെെ��െപ് 
ജന�ൾ ഒു �േത�ക േദശേമാ വർഗേമാ ആയിരിുകയില. മറി
�് ഈ േലാക്ിെ�യാെക ുലീനവർഗമായിരിും. അവരിൽ ൂ
േറാപ�ൻ കർ്്ിെ� റചതന�ം ഏഷ�ൻ ചിതയെട �ു്ത
യമായി േയാജി�ിരിും.’പാ്ാത�-പൗര്� േലാക�ളം അവിട
െ് മുഷ�ും ത�ളെട സവിേശഷ റചതന��െള സംേയാജി
പിുെകാ്് പരപറരക�്ിൂെട ഭാവിയെട വീഥി നിർ്ി�ിു
െനേിൽ എന �ത�ാശയാണ് ‘The Dance of Siva’ എന രഥ്ി
ുടനീളം �കടിപിുനത്. 

ആനദ ുമരസവാമികളെട കലാദർശന�ളിൽ ഏ�ും �ധാനം 
സൗദര�ദർശനമാണ്. സൗദര�ും അതിൽ ഈശവരെ� ൂപും 
കെ്്ാൻ കഴിെിുള ുു�ം ചിലരിൽ ഒരാളാണേേഹം. പര
മമായ സത�ും പരമമായ നമയം േപാെല പരമമായ സൗദര�ും 
നിലനിുു എും ഇവയം ഈശവരും ഒനാെണും ഈ പരിൂർ
ണതയിൂെട മാരേമ ഈശവരെന ദർശി�ാൻ കഴിൂ എുുള ഭാ
രതതീയ ്ാനമീമാംസയിൽ ഊനിനിുെകാുളതാണ് അേേ
ഹ്ിെ� സൗദര�ദർശനം. മുഷ�ർ, ൃഗ�ൾ, �ൃതിൃശ��ൾ 
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ുട�ിയ സവാഭാവിക വു�െളയം വത�ൾ, കലാൃടികൾ ുട
�ിയ മുഷ�നിർ്ിത വു�െളയം ു ദരെമേനാ അുദരെമേനാ 
സാധാരണ േവർതിരി�ാു്്. ഈ േവർതിരിവിു �േത�കി�് നിയ
മ�െളാുമില. ഒരാൾ�് ുദരമായി അുഭവെപ�നത് മെ�ാരാൾ
ു വിൂപമായി േതാനാം. ഓേരാു്ും സവതം അഭിുചിു വി
ലക്ിുു. തെ� അഭിുചി�ിണ�ാ്െതലാം വിൂപം എു
പറയു. കലാൃടികളെട കാര�്ിും ഇുതെനയാണ് സംഭവി
ുനത്. �ാേയാഗികമാേയാ ധാർ്ികമാേയാ സവീകാര�മായവേയാ 
മേ�െതേിും വിധ്ിൽ നെ് ആകർഷിുനേതാ ആയ കലകെള
യാണ് നാം െപാുേവ ുദരം എുപറയനത്. 

ഈ താരതമ�ം നനായി�ാുനത് റലലാ മജ് ു വിെ� കഥയി
െല മജ് ു വിെ� വാുകളിലാണ്. റലല ഒും ുദരിയല എുപറ
െവർ�് മജ് ു  നൽകിയ മുപടിയിതാണ്: ‘റലലയെട സൗദര�ം 
കാണാൻ മജ് ു വിെ� കുകൾ േവണം.’ അതായത്, സൗദര�ം ചില 
വു�ളിൽ ഉെ്ും മുചിലതിൽ ഇെലും പറയാൻ കഴിയകയി
ല. സൗദര�ം എലായിടും നിലനിുു എു സാരം.

സൗദര�ം എലായിടും നിലനിുു എനതിന്, സൗദര�ം 
എവിെടയം കെ്്ാം എുൂടിയാണ് അർ്ം. ഓേരാ കലാകാ
രും സൗദര�ം കെ്ുകയാണ്. കെ്്ിയ സൗദര�െ് ബാ
ഹ�ചിന�ളിൂെട ആവി്രിുനതാണ് ൃ ടി. ഈ �്ിയയിൽ 
ഓേരാ കലാകാരും സവീകരിുന ബാഹ�ചിന�ൾ അതാു കല
കളെട സവഭാവമുസരി�് വ�ത�്മായിരിും എുമാരം. ബാഹ�
ചിന�ളിൂെട ആ അുഭവം ആസവദിുേ്ാൾ ഓേരാ ആസവാദക
ും ആവിൃത സൗദര�ം വീും കെ്ുു. അതിനാൽ സൗദ
ര�്ിന് കലാകാരനിൽ നിും കലാകാരെ� അുഭവ്ിേലു െച
െനുന ആസവാദകനിൽനിും േവറി്് ഒു നിലനി്ില. 

ആനദ ു മരസവാമിയെട അഭി�ായ്ിൽ സൗദര�ം പരമമാണ്, 
അതിന് ഏ�ുറ�ിുകളില. ആവി്രണ�ൾ, അെതര സേീർണ 
മായാും ലളിതമായാും ഒേര അവ്െയ്െനയാണ് ൂ ചിപിു
നത്. ൂ �തൽ സേീർണമായുെകാ്് ‘െസാണാ�’ ലളിതമായ ‘ലിറി
�ി’െന�ാേളാ, െപയി�ിങ് ോയിംഗിെന�ാേളാ ു ദരമാുനില. 
വലിയ ൃ്ും െചറിയ ൃ്ും ത്ിൽ ഉളട�വിൃതിയിലലാ
െത ൃ ്സവഭാവ്ിൽ വ�ത�ാസമിലാ്ുേപാെല സൗദര�്ിന് 
ഏ�ുറ�ിുകളില. സൗദര�ം പരമമാണ്. സൗദര�ദർശനം ഭ്െ� 
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ഉളിൽ െതളിയന �കാശംേപാെല സവാഭാവികമായി നടുനതാ
ണ്. മനൂർവമായ ് മംെകാു േനടാനാവാ് ഒു റദവകാുണ�
മാണത്. നാം സൗദര�ം കാുകയം അുഭവിുകയം െചുേ്ാൾ 
ഈശവരെന കാുകയം ഈശവരേനാ� േചുകയമാു െചുനത്.

സൗദര�ം റവയ്ികമാെണും ഓേരാ വ�്ിയം ഉളിുള 
സൗദര�േബാധെ് വുവിൽ ആേരാപിുകയാു െചുനത് 
എും അതിനാൽ വു�പചെ് നിർണയിുനത് മന്ാെണ
ും ആശയവാദം (Idealism) പറയു. എനാൽ സൗദര�ം വുവി
ലാെണും മന്ിെന നിർണയിുനത് വു�പചമാെണുമാ
ണ് ഭൗതികവാദം (Materialism)പറയനത്. ൂമമായി വിശകലനം 
െചതാൽ ഭൗതിക-ആശയവാദ�ളെട താരതമ�മാണ് ആനദ ുമര
സവാമിയെട കലാദർശന്ിനടി്ാനം എു കാണാം. ഇ്രെമാ
ു താരതമ�്ിൂെട ആശയവാദും ഭൗതികവാദും പരപരാേപ്ി
കും പരപരൂരകുമാെണും അവ ഒേരനാണയ്ിെ� രു വശ
�ൾ മാരമാെണും ഉള വുത േബാധ�െപ�ുു്് ആനദ ു
മരസവാമിയെട കലാദർശനം.
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നേവാ്ാനം - േനാവലിൂ്ട  
ചുേമേനാ്െ ഇുേലഖ്യ ആപേമാ്ിയള പഠനം

ജോസ്മി പി. കജ. 
ഗറ് ലചററർ, മലയാള വിഭാഗം, വിമല േകാേളജ്, ൃൂർ 

മലയാളസാഹിത�്ിെ� ചരിര്ിൽ നടന ഏ�ും വലിയ 
സാം�ാരിക വി്വ്ിെ� െല�ളിെലാനായിുു േനാവലിെ�
യം െചുകഥയെടയം ആവിർഭാവം. ജനകീയും മതനിരേപ്ും കാ
വ�പാര്ര�ഭിനുമായ ഗദ�്ിെ� ൂപെപടലായിുു ഈ സാം
�ാരികവി്വം. ഔേദ�ാഗിക ഗദ�്ിു പകരം സാമാന� വ�വഹാ
രഭാഷയിൽ എുതെപ് ഈ സാഹിത� ജുുകൾ േകരളീയ സൂഹ
്ിൽ ആരംഭി�ാൻ ുട�ിയ �തിയ കർൃതവെ് അടയാളെപ
�്ി. 19-ാം ൂ �ാ്ിെ� മ്�്ിുേശഷം േകരള്ിു്ായ സാ
ൂഹികും രാടീയും വിദ�ാഭ�ാസപരും സാം�ാരികുമായ മാ�
�ളെട ഭാഗമായിുു ജനകീയ ഗദ�്ിെ�യം േനാവൽ, െചുകഥ 
എനിവയെടയം ആവിർഭാവം. ഒു സൂഹ്ിെ� പരിവർ്നെ് 
ൂചിപിുന �ധാനല്ണ�ളിെലാനാണ് �തിെയാു ഭാഷാ്
മ്ിെ�, വിേശഷിും ഗദ�്ിെ� വളർ�. 

19-ാം ൂ�ാ്ിെ� ആരംഭേ്ാെട �തിെയാു ഗദ�ഭാഷാ്മം 
േകരള്ിൽ നടപിലാവാൻ ു ട�ിയിുു. െകാേളാണിയൽ വിദ�ാ
ഭ�ാസ്ിെ� ഭാഗമായി ഉ്ായ ആുനികതയെട െലമായാണ് ഗദ�
ഭാഷ ഇവിെട വളർ� �ാപി�ത്. െകാേളാണിയൽ ആുനികത േക
രള്ിെ� വിവിധ േമഖലകളിെല വിദ�ാഭ�ാസപരും സാൂഹികും 
സാേേതികുമായ രംഗ�ളിൽ നട്ിയ നേവാ്ാന്ിെ� പ്ാ
്ല്ിലലാെത ഗദ�സാഹിത�െ്ുറി�് പഠിുക സാധ�മല. 
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െകാേളാണിയൽ വിദ�ാഭ�ാസും ് ിുമത�ചരണ്ിുേവ്ി പാ
്ാത�മിഷണറിമാർ നട്ിയ മലയാള ഭാഷാേപാഷണ �വർ്ന
�ളം ഇതിന് സഹായകമായി. ഇം്ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� െലമാ
യ്ായ െകാേളാണിയൽ ആുനികതയമായള അഭിുഖീകരണം 19-
ാം ൂ �ാ്ിെല ഇത�യിൽ നേവാ്ാനാതരീ്ം ൃ ടിു. വിേദശ 
ശ്ിയെട ഭരണം ുഗമമാുനതിന് അധികാരികൾ ആൂരണം 
െചത പരിപാടിയിെല ുഖ�മായ ഒു ഘടകമായിുു ഈ വിദ�ാ
ഭ�ാസപരി്ാരം. 

പാ്ാത�ബധംെകാു്ായ ഇത�ൻ നേവാ്ാന്ിെ� ഭാ
ഗമായ സാേേതിക, മാധ�മ സം�ാര�ളെട െലമായിുു േനാവും 
െചുകഥയം. സവാഭാവികമായം ഈ �തിയ സാഹിത�ൂപ�ൾു 
പിനിൽ െകാേളാണിയൽ ആുനികതയെട നേവാ്ാന േബാധും 
ആശയമഡലും �വർ്ി�ിുു. േകാളനി ഭരണം നടപിലാ�ിയ 
ഇം്ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസും �ചാരം േനടിയ പാ്ാത�ജീവിതറശലി
യം സാൂഹിക വീ്ണും ൂ ല�വിചാരുമായിുു നേവാ്ാന്ി
െ� േ�രകശ്ികൾ. മധ�കാല ചിതെയ തിര�രിുെകാ്് ൂ േറാ
പിു്ായ നേവാ്ാന്ിൽനിു വ�ത�്മായിുു ഇത�ൻ 
നേവാ്ാനം. നേവാ്ാനേബാധം ൂേറാപിെലേപാെല നിലവിു
ള ആധിപത�പരമായ ്ാനവ�വ്യെട െപാളിെ�ു്് എന 
നിലയിലല ഇത�ൻ ജീവിതെ് ബാധി�ത്. സാൂഹിക പരി്രണ
യ്�ളെട ൂ പ്ിലായിുു നേവാ്ാന്ിെ� ഭാരത�േവശ
നം. േകാളനിബധം സംഭാവനെചത �തിയ ൂല�പരിസരം ഇത�ൻ 
ഉപരിവർഗ�ളെട ചിതയിും മാ�ു്ാ�ി. അേതാെടാപംതെന 
സാഹിത�േബാധ്ിും അതിെ� സവാധീനം െതളിു. ്ിുമത
�ചാരണം എന ല്�േ്ാ�ൂടി എുതെപ് ആദ�കാലൃതികളിൽ
നിന് യഥാർ് േനാവുകളിേലെ�ുേ്ാേഴും ഈ ആശയമ
ഡലം ുശ്മാുനതിേനാെടാപം വിമർശനവിേധയുമാുനതാ
യി കാണാം. െകാേളാണിയൽ ആുനികത ൃടി� �തിയ കർൃ
തവ�ൾും േലാകവീ്ണ്ിുെമാപം മാധ�മ സം�ാര്ിെ�
യം വിദ�ാഭ�ാസവ�ാപന്ിെ�യം െലമായി ഉയർുവന �തിയ 
േദശീയതാസേ്ും 19-ാം ൂ�ാ്ിെല േനാവലിൽ ഉദയം െചു. 

ഒ.ചുേമേനാെ� ‘ഇുേലഖ’യെട �സി്ീകരണ (1889)േ്ാെട 
മലയാള്ിൽ േനാവലിെ� കാലം ആരംഭിുു. െകാേളാണിയൽ 
ആുനികതയമായള അഭിുഖീകരണ്ിെ� േനർെലമായിുു 
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ഇത്. രി്ീഷ് േകാളനി വാചയെട വികാസ്ിെ� അനതരെലമാ
യാണ് ഇത�ൻ േനാവലിെ� ചരിരും ുടുനത്. ‘ഇുേലഖ’യെട 
പിറവിു പിനിും േകാളനിവാച ൃടി� �ു്തയം ൂല�ഭാവന
യം ജീവിതസാഹചര��ളു്്. ര്് തരം സം�ാര�ളെടയം ഭാ
ഷകളെടയം  േലാകവീ്ണ�ളെടയം എതിരിടലാണ് െകാേളാണി
യൽ േനാവലിറ് േനരി് �നം. അുെകാുതെന ഏകാതതാേബാ
ധ്ിെ� ആവി്ാരമായല േനാവൽ പിറനത്. മലയാളേനാവലി
െ�യം െപാുവായ ഭാരതീയേനാവലിെ�യം ്ിതി ഇതായിുു.

വീ്ിൽ സംസാരിുന മലയാള്ിൽ, ഇം്ീഷ് മാൃകയിൽ ഒു 
േനാവൽ എുതാെമു നി്യി�േതാെട മലയാള്ിെല കഥാഖ�ാന 
കലയിും ഗദ�ചരിര്ിും പാര്ര�വിേഛദ്ിെ� ന്രചിന
മി�കയായിുു ഒ. ചുേമേനാൻ. േകരളീയമായ േലാകവീ്ണ്ി
െ�യം സാൂഹികഘടനയെടയം ചില തല�ളിു്ായ മാ�ം �തിെ
ലിപിുകയായിുു ആ �തിയ ൂപം. സാഹിേത�തരമായി ഗണി
�െപ് സാൂഹിക ജീവിത്ിെ�യം ഭാഷയെടയം ഈ �േവശന
മാണ് ‘ഇുേലഖ’യെട സവിേശഷതകളിൽ ആദ�േ്ത്. അേതസമ
യം ജമി്വ�വ്േയാ�ം െകാേളാണിയൽ ഭരണേ്ാ�ം ബധ
െപ് ഉപരിവർഗജീവിതും ഭാഷയമായിുു അത്. ‘ഇുേലഖ’ ൃ
ടിുന സാം�ാരികപാഠ്ിൽ അതീവ�ധാനമാണ് അവ. േകര
ളീയ സാൂഹ�വ�വ്യെട ആമവ്യം അന�സം�ാര്ിെ� 
അധിനിേവശ�വണതയമാണ് ‘ഇുേലഖ’ു പിനിെല ഇര്സംഘർ
ഷം. അതിൂെട രു സാൂഹിക്ല�ളം സം�ാര�ളം ത്ിു
ള അവയെട �ാതിനിധ�ം വഹിുന കർൃതവ�ൾ ത്ിുള 
സംഘർഷം ചുേമേനാൻ ആവി്രിു. ഭിനേലാക വീ്ണ�ൾ 
ത്ിുള റവു്�ും സംഘർഷും ആവിൃതമാുന സാൂഹിക
്ലമായി മാുന സവിേശഷതയാണ് സാൂഹികൂപപരമായി േനാ
വലിുള വ�ത�്ത.

ഇം്ീഷ് ൂ ല��ളെട വരവ് െകാേളാണിയൽ കടുകയ�േമാ സവ
ഭാവികമായ ആവശ�േമാ �നപരിഹാരമാർഗേമാ ആയാണ് ‘ഇു
േലഖ’ അവതരിപിുനത്. സാരദായിേകതരമായ കർൃതവം തെ� 
നായികാനായകൻമാരായ ഇുേലഖും മാധവും േനാവലിറ് ന്ി
യത് ഈ െകാേളാണിയൽ േബാധ്ിെ� ഭാഗമായാണ്. േകാളനിവാ
ചയെടയം വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ�യം �ാബല�േ്ാെട നിലവിൽ വന 
�തിയ േകരളീയ കർൃതവ്ിെ� മാൃകെയന നിലയിൽൂടി 
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‘ഇുേലഖ’െയന േനാവലിെനയം ചുേമേനാൻ എന േനാവലിറി
െനയം വിലയിുേ്്ു്്. 

പരപരം സംവദിുകയം സംഘർഷ്ിേലർെപ�കയം െചുന 
രുതരം ആഖ�ാനസവര�ളാണ് ‘ഇുേലഖ’യിൽ േനാവലിറ് ഉപ
േയാഗിുന പഠനതരം. െൂഡൽ കാർഷിക സ്ദ് വ�വ് ഒു 
വശും േകാളനിവാചയെട പരിൃത നാഗരികത മുവശുമായി 
നിൽുന �തിയ സാൂഹികാവ്യെട ഭാഗമായാണ് ഈ ആഖ�ാ
നസവര�ൾ ഉയുനത്. അവയിെലാന് കാരണവരിൽ േകരീകരി� 
സാരദായികവ�വ്യെട സവരും ര്ാമേ്ത് ശാതം, വിദ�ാഭ�ാ
സം എനിവെയ േകരീകരിുന േകാളനി േബാധ്ിെ� സവരുമാ
ണ്. റദവേകരീൃതമായ മതഘടനയാണ് സൂഹ്ിേ�ത്. ആഢ�
വർഗ്ിെ� വിശവവീ്ണം അത് അവതരിപിുു. ര്ാമേ്
തിൽ റദവം നി്ാസനം െച്െപ�കയം പകരം ഇം്ീഷ് /ശാത
്ാനം �തിഠി�െപ�കയം െചുു. രുതരം അധികാര ഘടന
കൾ ഉത്പാദിപിുന സവിേശഷ �ത�യശാത�ളെട നിർ്ിതിക
ളാണ് യഥാർ്്ിൽ ഈ രു സവര�ളം. അവയെട സംഘർഷച
രിരമാണ് ‘ഇുേലഖ’െയന േനാവലായി തീുനത്. 

ച്ാഴിേയാു ൂ വളി എന തറവാടിെ� പ്ാ്ല്ിൽ സ്
്ിു ുുവൻ ഉടമയായ ജമി കാരണവരിൽ േകരീകരി� െൂഡൽ 
സാൂഹിക്മ്ിൽ ഇം്ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസ്ിൂെട നിർ്ി�െപ
് കർൃതവ�ൾ ഉയർുവുനതിെ� ചരിരമാണ് അത്. കാരണ
വരിൽനിന് സവതരമാവാും ഇഛാുസരണം തീുമാനെമ��ാും 
െവുകയാണ് ആ �തിയ കർൃതവ�ൾ. അേതസമയം സാരദാ
യിക വ�വ് നിലനിർ്ാൻ കഠിനമായി ് മിുു പഴയതലുറ. 
�തിെയാു സാൂഹിക്മും കർൃതവും സവനംകാുന നവതല
ുറയെട ആയധം ഭാഷയം വിദ�ാഭ�ാസുമാണ്. ജമിതവവ�വ്യി
െല യവാ�ൾ, തീകൾ ു ട�ിയവർ േനരി് കർൃതവാുഭവ്ിെ� 
അഭാവം വിദ�ാഭ�ാസമിലാമയെട െലമാെണന് ചുേമേനാൻ വിശവ
സിു. ഒും പഠിപി�ാെത ‘ശിനെനയം ൂരിു്െനേപാെല വളർ
്ാനാണേര’ കാരണവുെട ഭാവെമന് മാധവൻ ു ഭിതനാുനിട
ുനിനാണ് േനാവൽ ുടുനത്. കാരണവർ േകരമായ അധികാ
ര്ാനമഡല്ിു പകരം ശാതേകരിതമായ പാ്ാത�നേവാ
്ാന ് ാനമഡലെ് േനാവലിേല�് അേേഹം ആനയിു. ഇം
്ീഷ് എന �തിയ ചിത ‘ഇുേലഖ’യെട സാം�ാരികാേബാധ്ിൽ 
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അധിനിേവശം െചു. ഇം്ീഷ് അറിയാ്വും പാലി�ാ്വും 
പലേപാും അ്മാേരാ േകാമാളി ൂപ�േളാ ആയി്ീുന ഈ 
േനാവലിൽ, ആ ഭാഷ ആശയവിനിമയ്ിുള ഒു മാധ�മമല. 
പകരം കർൃതവദായകമായ ്ാനവ�വ്യാണ്; അതിെ� �
്യാവെ് പാ്ാത�നേവാ്ാന്ിെ�യം േകാളനിവാചയെട
യം െലമായ �ത�യശാതും.

സാരദായിക വ�വ്െയ േചാദ�ംെചുന പാ്ാത�േബാധ്ി
െ� അടി്ാന്ിൽ നിർ്ി�െപ് നായക കഥാപാര�ളാണ് 
ഇുേലഖയം മാധവും. അതിുദരിയം കസവിൽനിന് േവറി്റി
യാൻ വ്ാ് ശരീരവർണുുള ഇുേലഖ ഇം്ീഷിും സംൃത
്ിും അവഗാഹുളവളാണ്. അവളെട മലയാളംേപാും നാുെമാ
ഴിവഴ��ൾ തീ്ിയതല. മാരമല വീണയം പാ്ാത�സംഗീേതാ
പകരണമായ പിയാേനായം അവൾു വഴും. ൂേറാപ�ൻ തീകൾ 
അഭ�സിുന ുനൽ, ചിരെമു്് ുട�ിയവയിും റന�ണ�
ു്്. പാ്ാത� വ�്ിതവ്ിേലു സവാംശീകരി�െപ് മെ�ാു 
സവർണവർണ�ാരനാണ് നായകനായ മാധവും. അഛൻ േഗാവിദ
പണി�െരേപാെല നായാുക്�ാരനായ മാധവൻ റിേവാൾവർ, പി
റൾ ു ട�ിയ ൂ േറാപ�ൻ ആയധ�ൾ െകാുനടുു. സൂും െതാ
പിയം അണിയു. ബി.എ., ബി.എൽ. ബിുദ�ൾ മദിരാശിയിൽനി
ു േനടിയ മാധവൻ െടനീും ്ി�ും കളിുനവനാണ്. സാര
ദായികതവ്ിെ� അപരിൃതതവ്ിും അവിദ�ുെമതിെര ചു
േമേനാൻ ൃടി� ഈ ര്് നായകപാര�ളം ൂേറാപ�ൻ അുക
ളിൽ വിടർനവരാണ്. നാുൂല��െള ആദരിുനേതാെടാപം മുനാ
ുവഴ��ൾ സവാംശീകരിുകയം െചുു അവർ. പാ്ാത�്ാ
നവ�വ്യാണ് അവുെട കർൃതവ്ിെ� അടി്ാനും ജീവി
തസമീപന്ിെ� അളുേകാും. മാധവൻ �ഖ�ാപിുു: “ൂർവ 
മാർ സ്ാദി�ും നുെട അഭുദയ്ിും ുണ്ിും േവ്ി 
അേേഹം റകവശം െവ�ിരിുനുമായ പണം നുെട ന�ായമായ 
ആവശ��ൾു േവ്ി െചലവിടാേന ഞാൻ പറുൂ”. ഒു പിൃ
േകരിത സൂഹ്ിൽ ഉയർന െഞ്ിപിുന സവാതര� �ഖ�ാപ
നമാണിത്. വ�വ്ാപിത നിയമ�െള ഈവിധം ലംഘിുെകാ്് 
ഇുേലഖയം മാധവും ത�ളെട കർൃതവ�ൾ െവളിെപ�ുു. 

‘ഇുേലഖ’യിൽ െതളിയന �തിയ േലാകവീ്ണ്ിെ� 
ആധാരം നേവാ്ാനെലമായ രി്ീഷ് ്ാനമാൃകകളാണ്. 
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ചാൾസ് ഡാർവിെ� പരിണാമവാദും രി്ീഷ് സവതരചിതകളം 
റാഡി�ൽ രാടീയ�ാരുമായിുന ചാൾസ് രാഡ് ലിയെട നിരീ
ശവരവാദും 18-ാം അധ�ായ്ിൽ നിറുനിുു. അവിെടനിന് 
രി്ീഷ് ഭരണം, ഇത�ൻ നാഷണൽ േകാൺര്ിെ� ആവശ�കത 
ുട�ിയ വിഷയ�ളിേല�ാണ് ചർ� നീുനത്. റദവം ഉേ്ാ 
എന താ്വിക�നം അവതരിപിുെകാ്് ഡാർവീനിയൻ േബാധ
െ് ആനയിുകയാണ് േനാവലിറ്. ഡാർവിെ� ജീവജാതികളെട 
ഉഭവം, മുഷ��ൃതി ബധെ് ുറിുെകാ്് സൂഹം, ആമാ
വ്, മതം ു ട�ിയവെയുറി�് അടി്ാനപരമായ ചില േചാദ��ൾ 
ഉയർ്ി പാ്ാത�ഭാവനെയ �നർൂപെപ�്ിയ ഒു ആഖ�ാനൂ
പേമാ അവുെട ഒു ഗണേമാ ൃ ടിുകയായിുു ഡാർവിൻ. എലാ
്രം ആധികാരികതകെളയം പരിണാമ സി്ാതം േചാദ�ം െചു. 
ഈ ആശയമഡല്ിെ� സവാധീനത േനാവൽ എന സാഹിത�ൂ
പ്ിെ� വളർ�യിൽ തെന �കടമാണ്. പാ്ാത� നേവാ്ാന
്ിെ� െലമായ ‘ഇുേലഖ’യിും ഡാർവീനിയൻ േബാധം സവാധീ
നത െചു്ിയത്  അ�െനയാണ്. 

ഡാർവിെ� ശാതീയ സേ്�ളാൽ സവാധീനി�െപ് േനാവലി
റായിുനില ചുേമാേനാൻ. അേതസമയം അതിെ� അടി്ാനു
ള നേവാ്ാനേബാധം അേേഹെ് ഡാർവീനിയനാ�ി്ീർു. 
ഡാർവിൻ മാരമല രി്ീഷ് പരിണാമവാദിയം �ൃതിശാത്ു
മായ ആൽ്ഡ് റസൽ വാലസ്, ഡാർവിെ� സി്ാതെ് എലാ 
മുഷ�വി്ാന ശാഖകളിേലും വ�ാപിപി�ാൻ ് മി� രി്ീഷ് 
ത്വചിതകനായ െഹർബർ്് െപൻസർ, ‘ഡാർവിെ� ു ൾേഡാഗ് ’ 
എനറിയെപ്ിുന ഹുമനിറം ശാത്ുമായ േതാമസ് െഹ�ിഹ
്് ലി എനിവും പതിെന്ാം അധ�ായ്ിൽ പരാമർശി�െപ�ു
്്. റദവെ്ുറിുള ചർ�യിൽ ഉ്രി�െപ�ന ചാൾസ് രാ
ഡ് ലി 1880-ൽ രി്ീഷ് പാർലെമ�ിേലു െതരെെ��െപ് ലി
ബറൽ ക്ിയംഗമായിുു. നിരീശവരവാദിയായതിനാൽ റദവനാമ
്ിൽ സത��തി് െച്ാൻ വിസ്തി� രാഡ് ലിക് 1886-വെര 
പാർലെമ�ിൽ �േവശി�് ്ാനേമകാൻ കഴിെിുനില. െെമി
നിറായ ആനിബസും പിനീട് തിേയാേസാെി�ൽ െസാറസ�ി 
്ാപകയം 1917-ൽ ഇത�ൻ നാഷണൽ േകാൺരസ് �സിഡും 
രാഡ് ലിയം േചർന് ജനനനിയരണ്ിെ� ആവശ�കതെയു
റിു �സി്ീകരി� �ബധം രി്നിൽ േകാളിള�ു്ാ�ിയിു
ു. ഇേതുടർന് വിചാരണ േനരി് ആനിബസ�ിന് തെ� മകളെട 
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ര്ാകർൃതവം നടെപു. പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെ� മധ�്ിു
േശഷം രി്ീഷ് േബാധെ് പിടിുല� ശാത-ത്വചിതാ പ്തി
കൾ െകാേളാണിയൽ വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� ഭാഗമായി ചുേമേനാു 
ലഭി�ിുു. അതിെനാപം റപൃകെ്ുറിുള േബാധും അേേ
ഹ്ിെ� വിചാര്ിെ� ഭാഗമായിുു. ഈ ഭിനമായ വ�വ്
യെട പരപര സംഘർഷമാണ് പതിെന്ാം അധ�ായ്ിെല ുറന 
ആശയചർ�യിൽ െതളിയനത്. 

ുലൂട്നായ കാരണവുെട േമൽേ�ാമ ലംഘി�് തീു
മാനെമ�ുന സവതരകർൃതവ�െള ൃടി� ‘ഇുേലഖ’യെട 
അേബാധം േകാളനിവാചയിൂെട ലഭ�മായ പാ്ാത� നേവാ്ാന
്ിേ�താണ്. കർൃതവനിർ്ാണെ് ഭാഷാവ�വഹാരമായി ക്
തിൂെട ചുേമേനാൻ അധിനിേവശ്ിെ� സാം�ാരിക േബാധ
്ിു കീഴടുകയായിുനില. മറി�് ഏകകർൃകമായ ഒു സാ
ൂഹികവ�വ്യിൽ സവതര�ളായ ബുകർൃതവ�ൾുള 
സാധ�ത ആവി്രിുകയം മതാധിഠിതമായ ആഢ�്ാനെ് 
ശാത്ിെ� യ്ിയിേല�് പരിവർ്ിപിുകയമായിുു ‘ഇു
േലഖ’യെട ആഖ�ാനമഡലം. പരപരം എതിരി�ന വ�വ്കളെട 
റവു്��െളലാം ഉൾെ�ാുന േനാവൽ എന സാഹിത�ൂപ
്ിെ� യഥാർ്സവഭാവം തിരി�റിയകയമായിുു ചുേമേനാൻ. 
തികും നവീനമായ ആ സാഹിത�ൂപ്ിൽ അതർഭവി�ിുന 
സാൂഹിക ഉട്ടിയെട സംഘർഷാടി്ാന്ിുള സവഭാവെ് 
നിർ്ാരണം െച്ാൻ ്മി�തിെ� െലമായിുു അത്. സാഹി
ത�ൂപമായ ഈ സവിേശഷത മലയാള്ിെല ആദ�േനാവലായി 
‘ഇുേലഖ’െയ മാുു. 
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കളരിപയ്് : േകരളെി്െ തനത്
ആേയാധനസരോയം

 കഷറീനോ റോണി. ജി. ബി,
അസിറെ് ്ൊഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, ്ക.്ക.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്, ുൂ്്. 

 അുപ്ിനാു കലാവിദ�കളിൽ ‘റവജയികീവിദ�ാ്ാനം’ 
എന േപരിലാണ് ആയധവിദ�െയ �തിപാദി�ിരിുനത്. വിജയം 
�േയാജനമായിുള വിദ�യെട അറിവ് എനാണിതിനർ്ം. ആയധ
വിദ�യെട ൂ ലരഥം യുർേവദ്ിെ� ഉപേവദമായ ധുർേവദമാണ്. 
േകരള്ിെ� തനത് ആേയാധനസരദായമായ കളരിപയ�് പരു
രാമൻ രാമണർു ദാനംെചതതാെണനാണ് �ബലമായ വിശവാ
സം. ഉരം െവളി, േരാണം െവളി, േഘാരം െവളി, ഉൂർ ു ു്ി
യാട് എനീ നാു രാമണ ഇല�ാെരയാണ് ഇതാദ�ം അഭ�സിപി
�െതന് പഴയ ഒു താളിേയാലരഥ്ിൽ�ാണാം.

 ‘ഹരിഃ ്ീ ഗണപതേയ നമഃ അവിഘ് നമു ്ീ ുുേഭ�ാ നമഃ
രമൻ വിു മേഹശവരമാെരയം എൺൂവായിരേ�ാടി ഋഷീശവരമാ
െരയം ുപുുേ�ാടി േദവകെളയം അുപ്ാറായിരേ�ാടി അു
രകെളയം ആചാര�മാെരയം ുളനാ�െതാു നാുസരദായ്ിെന
യം കാതർ തനയൻ, േകാരംവളി, ഉരംവളി ആയിരെ്ു നില
ും െതെ� ഊറില്െനയം സരദായ്ിെനയം മലനാ്ിൽ ുള
നാട് ഒളെരുു്ിയാട് നുെട സരദായ്ിെനയം നാ്്ീ
രടീെല ു ു�മാെരയം ഇുപെ്ാു ു ുൂതമാെരയം നുെട ു
ുവിെനയം ്രി�...’

 അ�െനയാണ് ഇുപ്ിെയാു ു ു�മാും ഇുപ്ിെയാ
ു കളരികളം ഉ്ായത്. ഇവരാൽ പിനീട് ൂ�ിെയു കളരികൾ 
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്ാപിതമായി. ധുർേവദമാണ് ആേയാധനകലയെട അടി്ാന
സംഹിത.

‘രാമണായ ധുർേേയം
ഖഡ്ഗം റവ്രിയായ ച
റവശ�ായദാപേയത് ുതം
ഗദാംൂരായ ദാപേയത് ’
  (ധുർേവദസംഹിത)

 എന �മാണ�കാരം രാമണു വി്ം ് രിയു വാളം റവശ�
ു ുതും ൂരു ഗദയം ആണ് നി്ർഷി�ിുളത്.

 ധുർേവദസംഹിതയിൽ ദീ്ാപാദം, സംരഹപാദം, സി്ിപാ
ദം, �േയാഗപാദം എനി�െന നാു പാദ�ള്്. ു ്ം, അു്ം, ു
്ാു്ം എനി�െന ആയധ�െള ൂ ുവിധമായി വിഭജി�ിുു്്.

 ആേയാധനപരിശീലനശാലക് സംൃത്ിൽ ‘ഖൂരിക’ എനാ
ണ് പറുവനിുളത്. കളരികൾ ആദികാല്് രുതര്ിു
്ായിുു. െചുകളരി (ുഴി�ളരി), അേ�ളരി എനിവയാണവ. 
ആൃതി, വലിപം ുതലായവയിൽ ഈ കളരികൾുള ഐകൂ
പ�ം ഇവയെട ശാതീയത വ�്മാുു. അേ�ളരി താകാലിക
മായി അേംെവുനതിുേവ്ിമാരം നിർ്ി�ിുനവയാണ്. നാ
�വാഴികളെട ുടിപക തീർ�ാൻ ഈ അേ�ളരിയിൽെവ�് േയാ
്ാ�െളെ�ാ്് അഭ�ാസ�കടനും യ്ുംെച്ി�് ജയിു
നവുെട ഭാഗ്ിനുൂലമായി തീർുക്ി�ിുു. എലാവർും 
കാണാും വുേചരാും സൗകര��ദമായ ഒു െപാു്ല്ാ
യിരിും കളരി ്ാപിുക. ‘അേ്്് ’ എനറിയെപ്ിുന ദവ
ദവയ്്ിുള ് ലും ഇതിൽെപ�ു. നിലവിതാന്ിൽ നിന് 
നാേലാ ആേറാ അടി ഉയർനതായ ഒു ത്് (Platform) നല ത�മാ
െരെ�ാ്് അേ്ിുുൻൂ്ി പണിെച്ിുു. അേംുറികെപ
് നാൾ�കം, ത�ൻ ആചാര�കാരുള ൂജെചത്, ഈ ത്് അേം 
െവുനവർ�ായി നുു. വട�ൻ പാ്ിൽ ഈ സരദായെ്ു
റി�് �തിപാദിുു. 

തും കാൽുറിപാനായി വിളും നിറയ-
െമാെ�െയാു�ിയവിെട്െന
ഗണപതിൂജ കഴി�ീ�ു
െവേത�് മരും ുറിുെവു
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െമുേ�ാുതെനെയ�ുെകാു
കണ�ായ് ുറിുു പണിയാളും
തും കാൽതെനയം പണിയം തീർു
പടിയം പലകപണി കഴിു
നഗരം നട�ും െകാുേപായി
െമ�മായ് നെലാു തുതാും
നാും ൂടിയ െപുവഴിയിൽ
കണ�ാ�ിവുു വിശവകർ്ൻ
െവേതുെകാ്േലാ ത്ിൻകാെല
�ളിോതൽ െകാ്േലാ തുപലക
കരിമരം െകാുപടിയം തീർു
തുപണിയം കഴിെിതേലാ
പും വളയേമ സ്ാനിു
ത�മാെര്െന പിരി�ിതേലാ
ഒുു േകൾ�ണം വിശവകർ്ാ
തുവഴ�ിു കേ്ൽേ�ണം

അേ്ുനിർ്ാണും തുകേ്ൽ�ുെമലാം ശാതീയമായം ൂ ജാദി
കർ്�േളാ�മാണ് െചതിുനെതന് ഈ വരികളിൽ �കടമാുു.

അുേപാെലതെന കളരിയെട നിർ്ിതിയം വളെര ശാതീയമാ
ണ്. ഇതിു ൃത�മായ അളുകൾ പാലി�ണം. ധവജേയാനി, ൃഷ
േയാനി ുട�ിയ അളുകൾ കളരി്റയെട വി്ീർണ്ിനവലം
ബിുേപാനിുു. കളരിയെട തറ വി്ീർണം 14 േകാൽ x 7 േകാൽ 
അതായത് 42 അടി x 21 അടി ആയിരി�ണം. കളരിയെട ഉളിൽ െത
ുപടിൊേറ ൂലയിൽ (കനിൂല) കളരിയിെല �ധാനസേ്്ി
നായള ൂ്റ െച്ിമിു�ിയ െചേ്െകാേ്ാ കരിേ്െകാ
േ്ാ ഉ്ാുു. ഏുപടികളളതിൽ ഏഴാമെ് പടിയെട ു കളിൽ 
ഏുവിരൽ ഉയരുള ഒു ൂ ്് നിർ്ിുു. ഈ പടിക് മണിപീഠം, 
മണി്റ, ഏഴാംൃപടി എെനലാം േപുകള്്. ഒ��ൽെകാ്് ൂ
്ിെ� ആൃതിയിൽ െച്ിെയ�്് പിടിപിുന ൂ ്റ കളരിപ
രേദവതയെട സേ്മാണ്.

 ൂ്റ കഴിൊൽ പിെന ഗണപതി്റയാണ്. ൂ്റയെട 
അടിയിൽ നിു വടേ�ാ്് 12 വിരൽ മാറി 18 വിരൽ ചുര്ിും 
6 വിരൽ ഉയര്ിുുള ഒ��ലിൽ മിു�ിയ്ാ�ിയ ഒു പീഠം 
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പടിൊേറ ുമരിേനാ�േചർു ്ാപിുു. ഇതാണ് ഗണപതി
പീഠം അഥവാ ഗണപതി്റ. ൂ ്റയെടയം ഗണപതി്റയെടയം 
ഇടയിൽ നാഗസേ്ു്്. ഇതിു �േത�ക പീഠമില. നാഗ�തിഠ
യായി സേ്ിുുെവേനയു. ഗണപതി്റയിൽ നിന് അ്ം 
വടേ�ാ്ായി മരം െകാു്ാ�ിയും നാുകാുകൾ വീതുളും 
6 

1/
4 വിരൽ ചുര്ിൽ ഉ്ാ�ിയുമായ രു പീഠ�ൾ ്ാപി

�ിരിും. ഇതിൽ ആദ�പീഠ്ിൽ നാു സരദായുു�മാെരയം 
ഇുപ്ിെയാു ഉപുു�മാെരയം സേ്ിുു. ര്ാമെ് 
പീഠ്ിലാകെ്, ആ കളരിയിെല �ധാന ുുനാഥെ� ുുൂതമാ
െരയം സേ്ിുു. ഇതിു�റേമ ധുേകാൺ, മീനേകാൺ, മിുന
േകാൺ എനിവിട�ളിൽ അതിവീരൻ, ഭരകാളി, േവ്െകാുമകൻ 
എനീ േദവതാസേ്�െള �തിഠിുു. �േത�ക പീഠ�ൾ ഈ 
സേ്�ൾു്ാവില.

 കളരിയിൽ അഭ�ാസമാരംഭിുനതിുു്് വാുേഹാമം, ുദർ
ശനേഹാമം, ഗണപതിേഹാമം ു തലായവ അുഠിുു. കളരിു �
റ്് ുും �ദ്ിണമായി കിഴുുതൽ എുദി�ിും ൂതഗണ�
െള സേ്ി�് ബലിൂജയം െച്ണം. കളരിയെട പരിു്ിും ു
ര്ിതതവ്ിുേവ്ി ഈ ൂജകൾ നടുുെവനാണ് സേ്ം.

 കളരിയിെല ു ുനാഥെന ‘ുു�ൾ’ എനാണ് ഏവും സംേബാ
ധന െചുക. ു ു�ൾ പറയകയം തീുമാനിുകയം െചുനുേപാ
െലയാണ് കളരിയിെലയം കളരിെയ സംബധി�ുമായ എലാ കാ
ര��ളം നട്െപ�നത്. ഏു കാര�്ിും ുു�ളെട വാ�ാണ് 
അവസാനവാ�്. ു ു�േളാ ു ു�ൾ ഉ്രവാദെപ�്ിയ ആേളാ 
കളരിയിലിറ�ി ൂജാവിധികൾ െചുനതിുു്ായി കളരിയിലിറ
�ാൻ ആർും അധികാരമില.

 ഏുവയ്ാണ് കളരിയിൽ ആേയാധനാഭ�ാസ്ിുള ു റെ 
�ായം. ലിംഗേഭദെമേന� ആർും ഇു പരിശീലി�ാുനുമാണ്. 
വിദ�ാർ്ികൾ കളരിയിലിറുനതിുുൻപ് കിഴുേനാ�ി ൂര�
െന വദി�ണം. പിനീട് വലുവശു ൂ െട തിരിെ് പടികളിൂെട 
കളരിയിേലകിറ�ണം. താഴെ് പടിയിൽനിും വലുകാൽെവ
ുേവണം കളരിയിൽ �േവശിേ�്ത്. അതിുേശഷം കളരി്റ 
െതാ്് നമ�രിുു. ൂ്റ, ഗണപതി്റ, ുുപീഠ�ൾ, മു �
തിഠാസേ്�ൾ എനിവെയലാം െതാുവദി�േശഷം േദഹം ു ുവൻ 
എണേതു പിടിപി�് കളരിയഭ�ാസ്ിനായി ഒുുന പരിശീലനം 
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ആരംഭിുനതിുു്് ു ുനാഥൻ കളരിവാതിൽ അടുെകാ്് ു ു
പീഠ�ളിൽനിു ുേനാുമാറി കിഴേ�ാ്് അഭിുഖമായി നിന് വി
ദ�ാർ്ികെള അഭ�സിപിുു.

 കളരിയഭ�ാസ�ളെട അടി്ാനഘടകമാണ് ുവ�കൾ. ‘ുവ�
പിഴ�ാൽ എലാംപിഴും’ എന് ുുനാഥൻമാർ നി്ർഷി�ാു്്. 
ശാതീയമായി നിർണയി�െപ്ിുള ഓേരാ ുവ�ം താളനിബധ
മാണ്. ുവ�കൾ രുവിധം—നീ�ുവ�ം ആ�ുവ�ം. കളരിസര
ദായമുസരി�് കാുകൾ നിയമാുസരണം ഉറപിുനിലെകാുന
താണ് ആ�ുവട്. അഭ�ാസനിയമ�കാരം ഒു ചാ്്ിേനാ ഒഴിവി
േനാ വാ�ിമാ�്ിേനാ േവ്ി ഒു�ിനിുനതാണ് നീ�ുവട്. 
ുവ�കൾ െവുേ്ാു്ാുന ആൃതി, ുവ�കൾ ത്ിുള റദർ
ഘ�ം, വി്ാരം ഇവെയ ആധാരമാ�ി േമ്റെ ര്ിനം ു വ�കെള 
വീും നാലായി തിരി�ിരിുു. അവ വ്�ാൽുവട്, നീ്�ാൽു
വട്, േകാൺകാൽുവട്, ഒ��ാൽുവട് എനിവയാണ്. പല ുവ�ക
ളം അഭ�ാസ്ിുേശഷം നിലയറപിുനതിെന ‘വടിുകൾ’ എു 
പറയു. കളരിപയ�ിൽ ഇ്ര്ിുള എുവടിുകള്്. ഗജവടി
വ്, സിംഹവടിവ്, അശവവടിവ്, വരാഹവടിവ്, സർപവടിവ്, മാർജാ
രവടിവ്, ുുടവടിവ്, മ്�വടിവ് എനി�െനയാണ് എു ്ാന
്മ�ൾ. േപുേപാെലതെന ഈ വടിുകൾ ചില ൃഗ�െള അു
്രിപിുു.

 കളരിപയ�ിെല മെ�ാു �ധാന അഭ�ാസുറയാണ് െമ്യ�്. 
ഇതിന് െമ്ിറ�ം, െമെ്ാു�ം, െമയ് വഴ�ം, െമ്ട�ം എനീ 
േപുകളു്്. േനർകാൽ, േകാൺകാൽ, തിരിുകാൽ, വീത്കാൽ, 
വീത് തിരിുകാൽ, അകം കാൽ, �റം കാൽ, ദിുകാൽ, ചാടിു
റംകാൽ, പകർുകാൽ എനി�െന പുതരു്്. ഇതര ആേയാ
ധനകലകെള അേപ്ി�് കളരിപയ�ിുമാരമായള േമമയാണ് 
െമ്യ�്. 

 വലുേനെര എ�്ിു്ൽ, ഇടുേനെര എ�്ിു്ൽ, 
മലർു തിരി�ിു്ി റകവീതിു്ൽ, തുവളയൽ, ൂചി�ിു
്ൽ, െതാുുു്ൽ ുട�ി നിരവധി അഭ�ാസ�േയാഗ�ള്്. 
ഇതിു�റേമ മൽപിടി, റകപിടിപയ�്, റകെകാുള െവ്്, ത്്, 
ൂ്്, നീ്്, തടവ്, താ�് ുട�ിയ �േയാഗ�ളു്്.

 ആയധ�േയാഗ്ിന് കളരിയിൽ ഏെറ �ാുഖ�ു്്. 
ആയധാഭ�ാസനിയമ�കാരം ഒു മുഷ�െ� ശരീര്ിൽ 
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ആയധ�ഹരേമ്ി�ാൻ അു്ാന�ളാുളത്. ഓതിരം, ഒളവ്, 
െപാറവ്, കടകം, വാരി എനിവയാണവ. െകുകാരി, െചുവടി, ഒ�
േ�ാൽ, ഗദകഠാരം, വാളം പരിചയം, ു തം, ക്ിയം തളയം, ഉുമി 
ുട�ിയവയാണ് �ധാന ആയധ�ൾ. കളരിചികി്ാ സരദായ
്ിന് േകരളം അന�നാ�കളിൽേപാും കീർ്ിേക്താണ്.

 അ�ട�്ിും ുുഭ്ിയിും അധിഠിതമായ അതിവിശിട
മായ ഒരാേയാധനസരദായമാണിെതു വ�്ം. കളരിയിെല ുു
ശിഷ�ബധം പ്െ് ു ുുലപാര്ര��ൾ�ുൃതമായി ു ടർ
ുവുന ഉദാ്മായ ഒനാണ്. ുുവിെ� പാദ�ൾ െതാുവദിു
നേതാെട ശിഷ�ൻ സവയം ുുവിനർപിുകയാണ്. നുെട �തിയ 
വിദ�ാഭ�ാസസരദായം തകർുകളെും പാവനമായ ുുശിഷ�
ബധ്ിലധിഠിതുമായ മഹ്ായ പാര്ര�െ് ഇും അഭംു
രം കാുൂ്ിുേപാുനത് കളരിയിൽ മാരമാണ്. അളവ� ധനം 
ന്ിേയാ മുവിധ്ിേലാ ു ുവിെന സവാധീനി�് ു ുവിൽനിന് കള
രിവിദ�കൾ സവയ്മാ�ാൻ ഒു ശിഷ�ും കഴിയില. അചചലമായ 
ആമറ്ര�ും അ�ട�ും സമർപണ മേനാഭാവും ൂ ടാെത കള
രിപയ�ിെല അനർഘ�ളായ വിദ�കൾ സവായ്മാ�ാൻ ഒരാൾും 
സാധി�ിെലനത് തീർ�യാണ്.

 സഹായകരഥങൾ 
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ഇൻറി�ൂ്്, 2010.
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േകരളീയത—ത്യം ഉെയം  
പാലാ നാരായണൻ നായര്ട കവിതകളിൽ

ഡ�ോ. സിറർ മിനിഡമോൾ മോ�ു
അസി. ്ൊഫസർ, മലയാളവിഭാഗം, അൽേഫാൻസാ േകാേളജ്, പാലാ.

കലാകാരമാർും സാഹിത�കാരമാർും സൂഹേ്ാ�ള ധാർ
മികമായ ഉ്രവാദിതവും കടപാ�ം അുേപ്ണീയമാണ്. എെത
േിും �ുതായിപറയവാൻ, �ുതായി കാണിു െകാ�ുവാൻ കഴി
യാ്വൻ, തെ� �വാചകദൗത�െ്ുറി�് ഉൾ�ാചയിലാ്വൻ
കവിയല, കലാകാരനല.

ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെ� ൂ ും നാും ദശക�ൾ മലയാളകവിതയ
െട ു വർണകാലമായിുു. ൂ നാം ദശക്ിൽ ആശാൻ കാലേ്ാ
� വിടപറു. െതേ� മലബാറിൽ �തിെയാു ഉദയ്ിെ� കാഹള
ുമായി വളേ്ാളം െത�് തിുവനത�ര്് ് ാസി�് പാര്ര�
്ിെ� പാഡിത�േ്ാെട മഹാകവി ഉൂും നിറുനിുന കാല
ഘ്�ളിലാണ് ജി.യം ച�ുഴയം റവേലാപിളിയം �തിയശദ
്ിൽ മലയാളികളെട ൃദയ�ളിൽ ത�ളെട സാനി്�ം അറിയി
�ത്. ഇേത കാലഘ്്ിൽതെന മീന�ിലാറിെ� തീര്് േകാളം 
േകാളിള�ും ഉ്ാ�ാെത െതളിെൊുകിയ കാവ��വാഹമായി
ുു പാലാ നാരായണൻനായുെട കവിതകൾ. കവിരയ്ിൽ വള
േ്ാൾ�വിതയാണ് പാലാെയ ൂ�തൽ സവാധീനി�ത്. ച�ുഴ, 
റവേലാപിളി, പാലാ എനീ ൂ ു കവികളെട ജനനം െകാ്് 1911 

എന വർഷ്ിന് മലയാള കവിതാചരിര്ിൽ സവിേശഷ ് ാന
ു്്. ഇവർ ൂവുംേചർന് മലയാള കവിതാചരിര്ിെല കാ്നി
കതയെട ുവർണകാലെ് സ്നമാ�ി. 
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മി� കവികളം കാവ�വിഷയമായി സവതമായ ഒന് െതരെെ�
�ാു്്. പാലാ നാരായണൻനായരിൽ െപ�്യം േപാ�്യമായ 
േകരളേ്ാ�ള ആരാധനയം ആഭിുഖ�ുമാണത്. ലളിതേകാമള 
പദാവലികലിതമായ കവനറശലിയെട �േയാ്വാണ് പാലാ. 
1110-ൽ �സി്ീൃതമായ ച�ുഴയെട ആദ�കവിതാസമാഹാരമായ 
‘ബാപാജലി’യിും പാലായെട ആദ� കവിതാസമാഹാരാമായ ‘ൂ
�ളി’ും ലളിതമായ പദ�ളാണ് �േയാഗി�ിുളത്. ‘ൂ�ളി’െല 
എലാ കവിതകളിും താളലയാമകത ൃശ�മാണ്. നാ്തിൽപരം 
ൃതികൾ എുതിയിുള പാലാ മലയാളികൾ�ിടയിൽ ഏ�ും ൂ�
തൽ അറിയെപ്ത് ‘േകരളം വളുു’ എന ുടർ�വിതയിൂെടയാ
ണ്. 1953-ൽ ഉൂരിെ� ‘േകരളസാഹിത�ചരിരം’ അ�ടിപിുവാൻ 
േകാഴിേ�ാു താമസിുന കാല്ാണ് മലബാറിെല ുടിേയ� ൃ
ഷി�ാുെട ജീവിതെ്പ�ി അറിയവാൻ അവസരം ലഭി�ത്. ആ 
അുഭവം മന്ിുട�ിയതിെനുടർനാണ് േകരള്ിെ� ൂ�ൃ
തിയം ചരിരും പ്ാ്ലമാ�ി ഈ ആഖ�ാനാമക കാവ�്ി
ു ൂപംന്ിയത്. േകരളചരിരെ് ആഖ�ാനാമകമായി പറയക
യല അേേഹം െചതത്. േകരള്നിമയം േകരളസം�ാരും മന്ി
ലാ�ി അതിൂെട ഐക�േകരള�്ാന്ിന് ജീവും ഓജും 
നുകയായിുു അേേഹ്ിെ� ല്�ം. താൻ ജനി� നാ്ിൻ�റ
ും അതിെ� േ്ശ�ളം സാമാന�ജന�ളം അവുെട ു ്ിുുകളം 
എും കവിയെട മന്ിെന അല്ിെ�ാ്ിുു. ഭാഷയിൽ അല
ോരദീ്േയാ �ാസേമാടികേളാ ഒും നട്ാെത അനായാേസന 
കാവ�രചന നടുന പാലാ മലയാളകവിതയിൽ നട്ിയ പരീ്
ണമാണ് ‘േകരളം വളുു’ എന ൃതി. മാൃൂമിെയ ഒനായി�്് 
നിരതരം ഐക�േകരളകാഹളം ുഴ�ി.

േകരള്ിെ� �രാണം, ഇതിഹാസം, യാരാവിവരണം, ആരാധ
നാൂർ്ികൾ, ഭാഷ, വാണിജ�രംഗം, കാലാവ്, േവഷം, അുഠാ
നം, കലകൾ, കലാകാരമാർ, ചരിരനായകമാർ, കാർഷികവിളകൾ, 
േകരള�രയിൽ അതിഥികളാെയ്ിയ ആര�മാർ, വിേദശികളെട 
ആഗമനം, പ്ിൃഗാദികൾ, ൃ്ലതാദികൾ, കാുകൾ, ആചാരമ
ര�ാദകൾ, ചരിരം, ൂമിശാതം, സം�ാരം, ഭാഷ, ആേഘാഷ�ൾ, 
ഐതിഹ��ൾ, നദികൾ, ്ലനാമ�രാണ�ൾ എനി�െന 
േകരളീയതെയ സമ്റചതന��േളാ�ംൂടി തെ� കവിതയിൽ 
അവതരിപിു.
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‘പ�യാം കാ�ം ു്ി ു്ിയ മലകളം
വുെകാുണുന േകരള�േദശ്ിൽ
െനമണി പവിഴമായ് മാറിയ പാട�ളി-
ു് വേ�ാണു്ി ുളി�ം ദിന�ളിൽ
ുഛമാം ൃണ്ിെ� ു്ിും വിരിെേലാ
െകാുെകാ�ഴുകൾ, േകാമള�ിമിുകൾ’
ഇു കാുന േകരളം ൂപംെകാുനതിു ു്് ഐക�േകരള

െ്ുറി�് ഉത്പതിു�ളെട മന്ിൽ മാരു്ായിുന ഒു കാ
ല്ാണ് ‘േകരളം വളുു’ എന ുടർ�ാവ�രചനക് പാലാ ുതിർ
നത്. ‘േകരളം വളുു’ എന പര്രയിെല ഒനാം ഭാഗ്ിെ� ഒ�
വിൽ കാുന വരികൾ ഏകീൃതമായ ഒു േകരളെ് ല്�മിുെകാ
്് മലബാർ, െകാ�ി, തിുവിതാംൂർ എനിവിട�ളിൽ �േ്ാഭ
�ൾ ആേവശംെകാുന ഒു കാലഘ്്ിൽ എുതിുട�ിയതാ
ണ്. ഐക�േകരള �്ാന്ിന് ഈ കവിത ഉണർുനൽകി. േക
രള്ിുടനീളം അതിെ� പദന�ൾ �തിെലിു. ് ീ. േകളപെ� 
അ്�്തയിൽ നടന ചരിര�സി്മായ ഐക�േകരളസേ്ളനം, 
േകരളസം�ാരൂപവത്കരണ്ിുള ആേവശ്ിെ�യം �്ാ
ന�ളെടയം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി� കാലഘ്്ിലാണ് ‘േകരളം 
വളുു’എന ു ടർ�വിതകൾ രചി�ത്. തീണും തീരുമായ ഒു 
അഭിനിേവശമാണ് പാലാക് േകരളേ്ാ�ളത്.

‘േകരളം—േകൾവിെ�ു
ശാത ശീതളപദം
േകവല�ണവംേപാൽ 
പാവനം സനാതനം
േകാൾമയിർെകാുനേലാ
മേമനിനാേട നിെ�
േകാമള�ൃതിേമൽ
കുകൾ ചലിുേ്ാൾ’

േകരളെമന നാമംേപാും ശാതശീതളാുഭവമാണ് കവിു നുനത്. 
േകരള�ൃതിയെടേമൽ കുകൾ ചലിുേ്ാൾ കവിയെട ശരീരം
േപാും േകാരി്രിുു. പുഭാഗ�ളള ഈ ൃതിയെട എുഭാ
ഗ�ൾ മാരേമ കവി രഥൂപ്ിൽ �സി്ീകരി�ിുു. ‘േകരളം 
വളുു’ എന രഥപര്രെയ ഒു മഹാകാവ�മാെണു കുതാ
ുനതാണ്. (മീരാു്ി. പി, 1988: 37) ‘മ�ാും ഏെ���ാ് ഒു 
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പരീ്ണെമനാണ് ’ േഡാ. ലീലാവതി ഈ ൃതിെയ വിേശഷിപി
�ിരിുനത്.(1985: 298). ഒു സാധാരണ നാ്ിൻ�റ്ിെ� ചിരം 
കവി അവതരിപി�ിരിുനത് ഇ�കാരമാണ്.

‘േവലിയാൽ ുര്ിതമായി�ം ്ലേ്ാേരാ
േവലയം പണിയമാക്ിടാം യവാ�െള
പാവലിെ്ാരിടു പതലിൽ പടർുു
േകാവലിെ്ാരിടു െകാ്ിേലുയർുു
െവളരി, പടവലം, ു്ളം പയുകൾ
െവളെമാുരമിു വളിേമുടുു’

േകരള്ിെ� ശാതശീതളമായസൗദര�്ിൽ അഭിമാനംെകാുന 
കവി േകരള്ിെല വർ്മാനകാല്ിെ� ുഃഖാരിടതകളം വർ
ണിുു്്.

‘കാുനുുഞാൻ, കാലപകർ�യിൽ
േകുനീുന ു�ംബ�ൾ ൂ്മായ്
കാണിയം റകുതലിലാുലയു
ൂുേപാുള ുടിുകളിേപാും’

ജാതിവർഗേഭദ�ൾ�തീതമായി േകരളജനത ഒുേപാെല �ലുന 
നാടാണ് കവിയെട ആദർശൂമി. 1953-ുതൽ തിുവിതാംൂറിേലു 
ുടിേയറിപാർ് ്ി്�ാനികൾ റമൂർ, കർണാടകം ുട�ിയ 
അയൽസം്ാന�ളിേലും കടുെചനിുു. ഇവുെട ജീവിത
്ിെ� യാതനകളം അന�നാ�കളിേലുള മലയാള്ിെ� വളർ
�യം ക് കവി പ്ിമഘ്�െള കടുള മലയാള�രയെട വളർ
�െയപ�ി പാടി. സദർശി� ്ല�ളിും ഇടെപ് യ്രംഗ�ളി
ും മലയാളികെള കുു്ി. അവിെടെയലാം േകരള്ിെ� ഊർജ
ും സൗദര�ും ദർശിു.

േകരളീയഗധുള പല കവിതകളം അേേഹം രചിു. ‘റകരളീു
രളി’, ‘മലനാ്ിെല നർ്കി’, ‘േകരളം വളുു’, ‘ഭാർഗവേ്രം’ 
എനി�െനയള കാവ�നാമ�ൾേപാും േകരളുമായി ബധെപ
്താണ്. സവതം ജീവിതാുഭവ�ൾ പാലാെയ ദരിരുെട കവിയം 
േദശീയതയെട ഉപാസകും േകരള്നിമയെട �േയാ്ാുമാ�ി. 
റദവ്ിെ� സവതം നാടായ േകരളം പാലായെട ൃദയൂമിയാണ്.

വിണിേലക് ൃടികളയർുേ്ാും കവി കാുറപി�ിരിുന
ത് േകരളമണിലാണ്. േകരളീയ സം�ാര്ിെ� മുരും ദീതും 
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സൗമ�ുമായ ഭാവനയാണ് പാലാ�വിതകളിെല ഗതി നിർണയി�
െതുപറയാം. മീന�ിലാറിെ� തീര്് ജനി�് നാടിെ� പവിരത 
അുഭവി� കവി തെ� ജീവിത്ിും കവിതകളിും മീന�ിലാറി
െ� നീെരാു�ിെ� െതളിമ കാുൂ്ിു. ഇനെ് മീന�ിലാറി
െ� േശാച�മായ അവ്യം ഇ്ുണ്ിൽ ചിതി�ാുനതാണ്. 
ഇന് ഈ നാ�കാുന കവി വിലാപകാവ�ം രചിേ�്തായിവും.

േകരള്ിെ� �ൃതിഭംഗിയം ചരിരും സം�ാരും ജീവിതും 
രാഗലയ�ളം ആദിമ�ഭാവേ്ാ�ൂടി ആവി്രിുകയം വർ്മാ
നകാല്് വുേചർന അധഃപതന്ിൽ സഹതപിുകയം െച
ുന ആ കവിതകൾ േകരളീയതയിൽ അടി്ാനുറപി�് േകരള
്ിെ� ആമപദനമായി വികസിപി�് േകരള്ിെ� മഹിമകെള 
വർണിുനവയാണ്. േകരള്ിെ� േചതന കാവ�നാദമായി അേേ
ഹ്ിെ� കവിതയിൽ വർ്ിുു. ആയതിനാൽ േകരള്ിെ� 
കവി എന് അേേഹെ് വിേശഷിപിുവാൻ സാധിും. മുനാടൻ 
സം�ാരസൗദര��ളെട വധ�ത േനരി്ുഭവി�ുെകാ്് േ�മ
ധാമമായ േകരള്ിെ� ഓർ്കൾ അേേഹ്ിെ� േകരള�ണയം 
ക്ിജവലിപിു.

സൗദര�ുദമായ കാുകെനേപാെല �ൃതിലാവണ�െ് അുഭ
വിുന കാമ്ാത് അേേഹ്ിലില. സൗദര�്ിെ� േമഖലകെള 
േഭാഗാസ്ിെകാ്് ുഷിപി�ാെത േലാലൃദയനായി �ൃതിയ
െട വർണ�ൾ നടെപ�്ാെത പകർ്ാൻ ആനദാതിേരകേ്ാ
െട ്മിുന ഒു ചിരകാരെ� മന്ാണ് അേേഹ്ിെ� കവി
തകളിുളത്. േകരളീയതെയനത് ഭാരതീയതയെട ഒരംശം ആയ
തിനാൽ �ാേദശികതയിൽ അേേഹം ു��ി�ിടുു എുപറയ
വാൻ സാധി�ില. േകരള്നിമ അുഭവി�റിെ കവി ഭാരതീയ
തയെട ച്വാള�ളിേലും ൂലിക ചലിപിു. അ�െന അേേഹം 
ഭാരത്ിെ� കവിയമായി.

‘പാചജന�ം’, ‘പ്ാനദി’, ‘മാൃൂജ’, ‘�പാജലി’, ‘അനിപ
രീ്ണം’, ‘സവയം�ഭ’, ‘ഓർ്�ുുക’, ‘വുേപായി’ ുട�ിയ 
ൃതികളിെലലാം ഭാരതീയതയം േകരളീയതയം ദർശി�ാൻ സാധി
ും. േകരളസം�ാരെ് �തിപാദിുന കവിതയാണ് ‘സവയം�ഭ’ 
(വിളുെകാളു എന കവിതാസമാഹാര്ിേലത്) ‘സത�ദർശനം’ 
(്ാവണഗീതം എന സമാഹാരം) ‘ഭഗവത്ഗീത’ (പൗർണമി എന 
സമാഹാരം) ‘ദിവ�ദർശനം’ (അനത�രിഎന സമാഹാരം) എനീ 
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കവിതകളിൽ ആർഷഭാരത്ിെ� വിശവാസ�ളെട ലളിതമായ ചരി
രം കാണാം. ‘േകരളാംബിക’എന കവിതയിൽ ഭിനമത�ൾ റക
േകാർുവാുന ചിരം കാുു.

‘ഭിനമാം മത�ൾു
െപാുകാുന താവളം’

ഏെതേിുെമാു മതവിഭാഗ്ിെ� �േത�കനാടല േകരളം
‘ഹിുും ുസൽമാും ്ി്�ും യൂദു
െമാുേപാൽ �ലുനിെതരേയാ ശതാദമായ്
അവർതൻ സേഹാദരനിർവിേശഷമാം േേഹം
നിവെര െപാൻൂ�ളായ് സൗരഭം െപാഴിുു’ (േകരളാംബിക)

ഒു ൂ േതാ്്ിെല നാനാവർണ്ിും തര്ിുുള ൂ �ൾ ഒു
േപാെല വിടുനുേപാെലയാണ് വിഭിന മതവിശവാസികൾ ഇവിെട 
ഒുമേയാെട വാുനത്.

‘ഏകേമ, മതം ജാതി റദവെമേനാും കർമ-
േയാഗിമാുദിുന ഭാർഗവേ്ര്ിേൽ’

‘മതും വിവാദും മാറിനികേ്, ജാതി
മദും നശി�െ്, മാുഷൻ നനാവേ്!’
‘ശ്ിേയുക’ (�ലരി) എന കവിതയിൽ ഭാർഗവേ്ര്ിൽ 

നിും ജാതിചിത പിുെതറിെ് സമഭാവനേയാെട മനഷ�ർ വളർ
ുവരണെമന് കവി ഓർ്ിപിുു.ഓണം, വിു, ദീപാവലി, തി
ുവാതിര ുട�ിയ ആേഘാഷ�േളാേരാും പാലായെട കവിതു 
വിഷയമായിു്്. ‘ഓണം’ (േകരളം വളുു ര്ാം ഭാഗം), ‘ൂെ�
ുകൾ’ (േകരളം വളുു ആറാം ഭാഗം), ‘ഉ്വം’ (േകരളം വളുു 
എ്ാം ഭാഗം), ‘ഓേണാ്വം’ (റകരളീുരളി), ‘മുേരാ്വം’ ‘ഓണ
നിലാവിൽ’, ‘വുേമാ വീും മാേവലി’, ‘സത�േമവജയേത’, ‘അും 
ഇും’ (മലനാ്ിെല നർ്കി) ‘ൂ�ളം’, (്ാവണഗീതം) പാലാഴി 
എന സമാഹാര്ിെല ‘മംഗളാർ�ന’, ‘നുെട ഓണം’ എനീ കവി
തകളിൽ ഓണെ് പരാമർശി�ിരിുു.

‘പരിഭവമിലാേതാണം െച�-
ുരകളിേലു കടനാേലാ
ുടിെവ�ാടിയ മാബലിമനൻ
ുടിുകൾേതാും വനാേലാ
േജാറായിെനാു കറിയം ൂ്ി-
േ�ാറാൂു കഴിേ�േ്’
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നാടൻപാ്ിെ� ഈണ്ിെലുതിയ ഈ കവിതയിൽ ഓണാ
േഘാഷ്ിെ� െചാടിയം താളും ദർശിുു്്.

‘ഓണമിലാതിരി�ിേലാ േകരളം മു�േദശ-
േമാളമിലാുള റഹമജല �േദശം’
‘ചി�ൂ�ൾ’, ‘വുേമാവീും മാേവലി’, ‘അും ഇും’, ‘മംഗ

ളാർ�ന’, ‘നുെട ഓണം’ എനീ കവിതകളിൽ ഓണ്ിെ� മാറിയ 
ുഖം ദർശിുു.

‘പുപേ് യഗ�ൾ െകാള്ി-
െ�ാുവന വിളുകൾ െകു
ആ െവളി�്ിലാടി�ളി�
ൂവലാംഗികളാവിയായ് േപായി
ആ വികസവര മദിരം ്ാമ-
േദവതെകാു ൂ്ര�ായി’
   (അും ഇും)

ഓണാേഘാഷ�ളിൽ മാരമല �ൃതിയിും ഇു മാ��ൾ ൃ ശ�മാ
ണ്. പി. ുെിരാമൻ നായർ കഴിൊൽ മലയാള്ിൽ ഏ�ും ൂ
�തൽ ഓണ�വിതകൾ എുതിയ കവിയാണ് പാലാ.

തിുവാതിരെയുറിുള ഐതിഹ�ം ുു�മായി �തിപാദി
ുെകാ്് ആേഘാഷ�ളെട �േത�കതകൾ വർണിുകയം അതി
െ� �ാധാന�ം വിശകലനം െചുകയമാണ് ‘തിുവാതിര’ (േകരളം 
വളുു ൂനാം ഭാഗം) എന കവിതയിൽ. തിുപാെവ, തിുെവ്ാ
െവ പരിപാടൽ എനീ ൃ തികളിൽ തിുവാതിരമേഹാ്വെ്പ�ി 
പരാമർശിുു. മലയാളികൾ�് വിു വർഷാരംഭദിനമാണ്. ്ീ
ൃണെന ുതിും വിു�ണി കും റകനീ്ം വാ�ിയം വരാൻ 
േപാുന ഒു വർഷം സേതാഷകരമായി്ീുവാൻ �ാർ്ിു
ു. ‘വിു’ എന കവിതയെട വിഷയം ഇുതെനയാണ് (േകരളം 
വളുു ൂനാം ഭാഗം)
കവിതയെട ആദ�ഭാഗ്് �ൃതുപാസകനായി കവി എുു.

‘െപാനിനാലു�ി് പ�ിലുട ൂടി
െകാനയം മദാരും മദിരാേണം ൂകി’

നിുന കാച കണികാുവാൻ കവി േകരളനാടിെന ്ണിുു. 
വിുവിു േജ�ാതിഷേ്ാ�ള ബധെ് ് രിുെകാ്് കണികാ
ണൽ �ാധാന�ുളതാെണു കവി ൂ ചിപിുു. ു ലാമാസ്ിെല 
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നരകചുർദശി നാളിൽ ദീപാവലി െകാ്ാ�ു. തിമയെടേമൽ നമ 
േനടിയ വിജയും വി്ാനമാുന െവളി�്ിുേവ്ി �ാർ്ി
േ�്തിെ� ആവശ�കതയം ദീപാവലി അു്രിപിുു. ്ീൃ
ണൻ നരകാുരവധം നട്ിയും ്ീരാമൻ ലോ�രിയിൽ �േവ
ശി�് രാവണെന വധി�ും ഈ ുദിന്ിൽ അു്രിുു.

‘നാമു തിു്ീടണം, ൂതനം
നാമൂപ്ിലാവണം ജീവനം
ൂരിുളിൽ കിടുന കാല്ിൻ-
ൂരതകെള േേഹാഭിേഷക്ാൽ,
േിദേ�ാമളമാ�ിയിേ�ാവിലിൽ
ഭ്ിൂർവം െകാളുക, ദീപം നാം !
നാം െകാളുമീ ദീപാവലിയെട
നാളെമ്െ് ! നീളം യഗ�ളിൽ’
  (ദീപാവലി - േകരളം വളുു എ്ാം ഭാഗം)
ഉദയംൂജ-മീനം-േമടം മാസ�ളിൽ േവ്നാുകായലിെ� ഇു

കരകളിും താമസിുന ൃഷി�ാർ നടുന ചട�ാണ്. ഈ ചട
�ിെ� പരിു്ിയം ആേഘാഷരീതിയം ല്�ുെമലാമാണ് ‘ഉദയം
ൂജ’ (വിളുെകാളൂ എന കവിതാസമാഹാരം) എന കവിതയെട 
വിഷയം. കർഷകർ ൂു ദിവസ�ളിലായി ആേഘാഷം നടുു. 
ദാരിര�ം, േരാഗം ഇവ ഇലാതാുവാും അ്വാനിുവാുള ശ്ി
ലഭി�ാും േവ്ി ൂര�േദവെന ഭജിുന ഉ്വമാണിത്. േകരള
്ിെല ആചാരാേഘാഷ�േളാട് ബധെപ് കവിതകൾ വിശകല
നം െചുേ്ാൾ നിലവിലിരിുന ആചാരാുഠാന�േളാട് ഭ്ി
�ലർുന കവിമന്ിെന ദർശി�ാൻ സാധിും.

മാമാേം േതവുെട ഉ്വമാണ്. ചരിര�ധാനമായ ഈ ഉ്വ
െ് ഇതിൃ്മാ�ിയ കവിതയാണ് ‘മാമാേം’. (േകരളം വളുു 
ആറാം ഭാഗം) മാമാേം നടുന നാളിെനയം ്ലെ്യം ചരിര
സംബധമായ വിശദാംശ�െളയം ഈ കവിതയിൽ പരാമർശിുു. 
ഉ്വ്ിെ� മതപരമായ �ാധാന�ും വ�്മാുു. ൂജാദികർ
്�ളുഠി�് തീർ്ാടനം നട്ി പാപു്മായി്ീുനതിു 
േവ്ി ഭ്ജന�ൾ അതു്ാഹൂർവം ഈ ഉ്വ്ിൽ പെേ
�്ിുു. ഭ്ി�ുറം രാടീയെ�ാതി വളർനേപാൾ ആയധശ
്ി പരീ്ിുവാുള മ്രരംഗമായി ഇവ മാറി.
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സരസവതീേദവിെയ ആരാധി�് വിദ� എന സേ്ം േകരള്ിൽ 
നിലനിുു. ‘വിളുെകാളൂ’ എന സമാഹാര്ിെല ‘സവർഗറാ
ണി’, ‘െവളി�്ിുേവ്ി’, ‘തീജവാല’ എനീ കവിതകളം ‘�ഷ�രാ
ഗം’, ‘അ്ര�ൾ’, ‘ദീതിേഗാ�രം’, ‘േദവദർശനം’ എനീ കവിതക
ളം (്ാവണഗീതം) ‘ൂേജാ്വം’ എന കവിതയം (മലനാ്ിെല നർ
്കി) വിദ�െയ േകരീകരിുളതാണ്. വിദ�യെട നാഥയായ സര
സവതീേദവിെയ ുതിുന കവിതയാണ് ‘ൂേജാ്വം’. ‘�ഷ�രാ
ഗ്ിൽ’ സരസവതീേദവിെയ അ്യെട ്ാനു �തിഠിുു.

‘എനിൽ നിെനെനുറു വി�ുേവാ
നിൻനാദറവഖരി നിൻ കലാചാുരി
വിേദ�, ഭഗവതി, നീ െതാുണർുു
വിദുൽ�വാഹെമേനാേരാ സിരയിും’

വിദ�ാേദവിയെട നാദും പർശും എനിെല എെന വളർ്ിെയ�
ുവാൻ കാരണമാുു.
‘െവളി�്ിുേവ്ി’ എന കവിതയെട ഉളട�ും ഇുതെന.

‘എനിൂെട നീ നിശവസി�േപാ-
െളനിെലെന നീ േവർതിരി�േപാൾ
ജനവീഥിയിൽ നിനിുൾ നീ�ി
ചിമയ ദീപനാളമായ് നിേനൻ’
‘അ്ര�ൾ’ എന കവിതയിൽ ബാല�കാലവിദ�ാഭ�ാസ്ി

െ� മുര്രണകൾ അയവിറുു. അ്ര�ളെട അർ്വ�ാതി 
കെ്ുുു്്. അ്തയെട അധകാര്ിൽ നിും മുഷ�മ
ന്ിെന ത്ിയണർ്ി �കാശ്ിെല്ിുന േേഹമയിയാണ് 
സരസവതീേദവി. (സവർഗറാണി എന കവിത) തെ� ചരണ�ളിൽ ജീ
വനർപിുനവെര സർവ്പീഠം കയുവാൻ സവർഗറാണി സഹാ
യിുു. ഈ റാണി�് കവി ഭ്ിൂർവം �ണാമ�ളർപിുു.

ആദർശസ്നമാുെട നാടാണ് േകരളം. േകരളെ് വളർ്ിയ 
മഹാമാ�െള �കീർ്ിുെകാ്് അവരിൂെട റകവരി� ഔന
ത�്ിെ� ചിരം കവിതകളിൂെട �കാശിപിുു. ‘്ീശേരൻ’ 
(േകരളം വളുു ൂനാം ഭാഗം), ‘്ീനാരായണൻ’ (േകരളം വളു
ു നാലാം ഭാഗം), ‘്ീു്ൻ’ (പൗർണമി), ‘ുഹ്ുനബി’ (റക
രളീുരളി) എനീ കവിതകളിൽ േകരളെ് വികസിപി� ആദർശ
�ുഷമാെര പരാമർശിുു. ‘പിൃദർപണം’ എന കവിതയിും 
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ശേരാചാര�ുെട പാവന്രണു ു്ിൽ �ണാമ�ളർപിുു. 
േവു്്ിദളവയെട ജീവിതെ് �നരാവി്രിുന കവിതയാ
ണ് ‘േവു്്ി’. (േകരളം വളുു അചാം ഭാഗം). �ാചീന േകരള
്ിെല രാജാ�മാരിൽ �സി്നായ െചു്വെ� രാജ�േസവന�
െള ്രിുന കവിതയാണ് െചു്വൻ. (േകരളം വളുു അചാം 
ഭാഗം). േകരളസിംഹം എനറിയെപ�ന േകാ്യുതുരാെ� വീ
രചരിത�ളാണ് ‘േകരളസിംഹം’ (േകരളം വളുു ആറാം ഭാഗം). 
സവേദശാഭിമാനി രാമൃണപിളയെട ധീേരാദാ്മായ ജീവിതെ് 
അു്രിുന കവിതയാണ് ‘ബഹിൃതൻ’ (േകരളം വളുു ഏഴാം 
ഭാഗം). േകരള്ിുേവ്ി ര്സാ്ിതവം വരി� വീരേയാ്ാ�
െള ്രിുെകാ്് എുതിയ കവിതയാണ് ‘ജീവശിഖകൾ’ (േകരളം 
വളുു ഏഴാം ഭാഗം).

കാവ�മഡല്ിെ� വളർ�ു കാരണ�ാരായ കാളിദാസൻ, എു
്ഛൻ, േമ്ൂർ, നിരണം കവികൾ എനീ �ാചീനകവികെളയം 
ഏ.ആർ, ആശാൻ, ഉൂർ, വളേ്ാൾ, ച�ുഴ എനീ ആുനിക
േരയം ുറി�് പാലാ കവിതകൾ രചി�ിു്്. കാളിദാസെ� ൃതിക
െളുറിും കാവ�ാമാവിെനുറിുുള ചിതകളാണ് ‘ഭാരതകവി’  
(പൗർണമി) എന കവിതയെട ഉളട�ം. ‘വനസംഗീത’്ിൽ (്ാ
വണഗീതം) കാളിദാസെ� കാവ�ജീവിത്ിെ� വളർ�യെട ചിരം 
അവതരിപിുു. രാമ�രുവാര�െര ് രിുെകാെ്ുതിയ കാവ�
മാണ് ‘അനശവരഗാനം’ (്ാവണഗീതം). േമ്ൂർ നാരായണഭ്തി
രിയെട ജീവിതും കാവ��ളം വിവരിുന കവിതയാണ് ‘േമ്ൂർ’ 
(േകരളം വളുു എ്ാം ഭാഗം) നിരണം കവികളെട േസവനെ് 
്രിുെകാെ്ുതിയതാണ് ‘നിരണം കവികൾ’ (േകരളം വളുു 
എ്ാം ഭാഗം) എന കവിത. എു്ഛെ� കാവ��പചെ് ുതി
ുെകാ്് വിലയിുുന കവിതകളാണ് ‘രാമാുജൻ’ (േകരളം വള
ുു ആറാം ഭാഗം), ‘ുചെ് റപേിളി’ (േകരളം വളുു എ്ാം 
ഭാഗം) എനിവയിൂെട ആുനിക കവിരയെ്യം പാലാ നാരായ
ണൻനായർ അവതരിപിുു. ുമാരനാശാെനപ�ി �തിപാദിു
ന ‘ുമാരനാശാൻ’ (േകരളം വളുു ൂനാം ഭാഗം) ‘ആർഷപമം’ 
(്ാവണഗീതം), ഉൂരിെന ്രിുെകാെ്ുതിയ ‘ഉൂർ മഹാക
വി’ (േകരളം വളുു എ്ാം ഭാഗം) ‘ൃഹപതി’ (്ാവണഗീതം) 
വളേ്ാളിെ� കാവ�ജീവിതം ഇതിൃ്മാ�ിയ ‘വളേ്ാൾ’ 
(േകരളം വളുു നാലാം ഭാഗം) എനീ കവിതകൾ കവികെള മാനി
ുെകാെ്ുതിയിരിുു. 
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‘നീർ�യ�ളിൽ ു�ി്ാഴാെത നീലാ്്ിൻ
േനർുയർനാ�ം തേ്ാമരൂ’ (ആർഷ പമം)

ആയി്ാണ് ുമാരനാശാെന കവി കാുനത്.
‘എൻ ു ുുറുു’ എന കവിത (പാലാഴി) വളേ്ാളിന് ആദ

രാജലിയർപിുെകാുളതാണ്.ച�ുഴയെട അകാലനിര�ാണ
്ിൽ േവദനി� കവിമന്ിെ� സവരമാണ് ‘ഗാനഗധർവൻ’ (മലനാ
്ിെല നർ്കി). രവീരനാഥ ടാേഗാറിെന ്രിുെകാ്് എുതിയ
താണ് ‘രവീരനാഥ ടാേഗാർ’. (റകരളീുരളി). �ാചീനകവികളായ 
െചുേ്രി, �നം, ൂതാനം ുട�ിയ കവികെളയം അു്രിുു
്്. തെ� സമകാലീനനായ െവണിുളെ് ് രിുെകാ്് എുതി
യതാണ് ‘ബലികർ്ം’എന കവിത (�ലരി). ഏെതാു സൂഹ്ി
െ�യം സാം�ാരിക �തിെലനം ഭാഷയിൂെട ദർശി�ാൻ സാധിു
ു. പാലാ മാൃഭാഷെയ േേഹിുകയം യവുദരിയായി ക്ിുക
യം െചുു. ഈ ുദരിയെട കഥാഖ�ാനമാണ് റകരളി (്ാവണ
ഗീതം), ‘റകരളീുരളി’ (റകരളീുരളി), ‘മലനാ്ിെല നർ്കി’ (മല
നാ്ിെല നർ്കി) എനീ കവിതകൾ. ‘റകരളീുരളി’ എന കവി
തയിൽ മലയാളഭാഷയെട ഇനെ് അവ് ൂചിപി�ിരിുു.

‘ഭരിതവിേനാദം വളർു ഭാഷാ-
ഭഗവതി സർവസംൂജ�യായി’

വളർ�യെട തികവിൽ എ്ിനിൽുന മലയാളഭാഷ സർവാരാധ�
യാണ്. ഭാഷയെട ആരംഭവികാസപരിണാമ�ൾ, ഇനെ് അവ് 
എലാം ഈ കവിതയിൽ അവതരിപിുു. റകരളിയെട ൂ�ാു
കളെട ചരിരം വിവരിുു. മലയാളഭാഷയെട വളർ�യെട ചരിരം 
തെനയാണ് ‘റകരളിയിും’, ‘മലനാ്ിെല നർ്കി’യിും അവതരി
പി�ിരിുനത്. മലനാ്ിേലു ൃ ്ംെവുെകാു കടുവുന ു
ദരിയായി ‘മലനാ്ിെല നൽ്കി’യിൽ കവി റകരളിെയ കാുു. 
േകരളെ് കലയെട കളിെ്ാ്ിലായി ‘ഭാർഗവേ്രം’ (വിളു
െകാളൂ) എന കവിതയിൽ വിേശഷിപിുു. �തിൂലസാഹചര�
�ൾ അലുന നാളകളിൽേപാും കലയെട മഹിമ റകെവടിയാെത 
വിശവഭാവനു ു തൽൂ്ായി്ീുന ഭാർഗവേ്രമാണ് മലനാട്.

‘േനൃേദാഷ്ാൽ േചരി-
േപാരിനാൽ െഞുുന
േനരമാെണനാൽേപാും
ഭാർഗവേ്ര്ിെല,
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േദവതകത്്-
വിുേപായിലാ, വിശവ-
ഭാവനകവൾ ുതൽ-
ൂുമായ് ുേനുു’

‘നേമാവാകം’ എന കവിതയിൽ അന�നാ�കളിൽേപാും കലയ
െട പരിമളം പര്ി നിത�യൗവനമായി േശാഭിുന കലാേകരള
്ിു നേമാവാകമർപിുു. (േകരളം വളുു ആറാം ഭാഗം) ‘കട
ലാുൂ�ൾ’ (്ാവണഗീതം) കലയെട മറവിൽ നടുന കലാഭാ
സ�ളെട ചിരമാണ് കടലാുൂ�െളു വിേശഷിപി�ിരിുനത് 
സർഗശ്ിയെട ൃടികളലാ് കലകെളയാണ്.

‘ൃരിമ�ായം േത� ൂ�േള വഴിമാറി-

നിുവിൻ, വിടരെ് സർഗവാസന പാരിൽ’

കല ഏെതാെ� ൂ പഭാവ�ളിൽ എ�കാരുള ആനദം ആസവാ
ദകർു നുനെതന് (റകരളീുരളിയിൽ) വ�്മാുു. ‘കലാ
ൂജ’ (കലാൂജ), ‘അുൂതി’ (്ാവണഗീതം) എനീ കവിതകളിും 
പാലായെട കലാപരമായ ദർശന�ൾ കെ്്ാം. േകരള്ിെ� 
തനുകലയായ കഥകളിെയ �േമയമാ�ി രചി�ിുള ൃതിയാണ് 
‘കഥകളി’. (േകരളം വളുു അചാം ഭാഗം), വ�ത�് േവഷ�ൾ 
െക്ി ഭാവുരകൾ കാണി�് രംഗാഭിനയം കാചവുന കഥകളിനടു 
ുല�മാണ് േകരള്ിെ� �ൃതി. നവരസഭാവ�ൾ കാണിുന 
ഋുേഭദ�ളം കാ്ുവിയെട സംഗീതും ഇടിയെട ഗർജനമാുന 
താളേമളകലാശ�ളെമലാം കഥകളി അര�ിെ� �തീതി ജനിപി
ുു. ുളൽ, ൂ്്, ൂടിയാ്ം, തിുവാതിര�ളി ുട�ിയവെയ
ുറിുള പരാമർശ�ൾ (േകരളം വളുു ഒനാം ഭാഗം), ‘കരയന 
ചിലേ’ (േകരളം വളുു എ്ാം ഭാഗം) ു ട�ിയവയിു്്. ‘വിളു
െകാളൂ’ എന സമാഹാര്ിെല ‘പ്ാനദി’, ‘െവുപാ്് ’ എനീ 
കവിതകളിൽ വളംകളിെയ ഇതിൃ്മാ�ിയിരിുു. ആലുഴ �
നമട�ായലിെല െനഹ് ു  േരാെി വളംകളിയാണ് ‘െവുപാ്ി’െ� 
വിഷയം ഉൃ്ാതി വളംകളിയം തിുവാറുളയിൽ നടുന പളി
േയാടം കളിെയപ�ിയള ‘പ്ാനദി’ എന കവിതയിൽ പ്ാനദിയ
െട സൗദര�ം വർണിുു.

ഓണം എന കവിതയിൽ നാടൻ കളികെള ്രിുു.
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‘പതടി, വിലാൻകളി
േചേ�ു തിുേവാണ-
പതിയിൽ പാേട േനടി
സ്ാനബിുദ�ൾ.

തചി�ം തിരകളിൽ
താളമിേ്ാടിേ�ും
വചിയം വചിപാും
നുെട സ്ാദ��ൾ’
ആര�രാവിഡസമനവയെ്ുറി�് ‘ഇുളടെ ഏ�കൾ’, ‘മലനാ

ട് ’ എനീ കവിതകളിൽ പരാമർശിുു. േകരളം വളുു ഒനാം ഭാ
ഗ്് േകരള�രയിെല്ിയ വിേദശികെളുറിും േസാളമെനുറി
ും പരാമർശിുു. ു നൽ, െനത്, െക്ിടനിർ്ാണം ഇവെയ പരി
്രിുെകാ്് ഇവിെടെയ്ിയ യൂദമാെര ഓർ്ിുന കവിത
യാണ് ‘യുദമാർ’. (േകരളം വളുു ൂനാം ഭാഗം). ‘ഒനാകെ്’ 
എന കവിതയിൽ രി്ീുകാുെട ആഗമനെ്ുറി�ാു ൂചി
പിുനത്. ്ാവണഗീത്ിെല ‘നാളെ് വി്വ്ിൽ’ േകരള
്ിെല ഹരിജന�ളെട വളർ�യെട കഥ പറയു. നീലിയം അഴക
ുെമന ര്് അടിയാമാുെട കഥകളിൂെട ഇത് അവതരിപിുു. 
തകർനടിെ ജമിതവെ്ുറിു �തിപാദിുന മെ�ാു കവിത
യാണ് ‘മറിമായം’ (്ാവണഗീതം). േകരളീയെര ത്ിൽ ബധിപി
ുന �ധാന കണിയാണ് ആചാരാുഠാന�ൾ. ഇവയിൽ കാലാ
ുൃതമായ മാ��ൾ വുെകാ്ിരിുു. േകരളീയസം�ാര്ി
െ� ഭാഗമായ ആചാരാുഠാന�െള തിര�രി�ാൽ ജനതയെട നി
ലനി്ിെന്െന അുബാധിും എന് പാലാ മന്ിലാ�ിയിു
ു. ഇ�കാരം േകരളം എന വികാരം സിരകളിൽ േചാര തിളപിു
ന ഊ്ളതയായിുു പാലാക്.

പാലായ്ട ൃതികൾ

‘്ാവണഗീതം’, ‘വിളുെകാളൂ’, ‘പൗർണമി’, ‘ൂ�ൾ’, ‘നവ
യഗം’, ‘ബാപരംഗം’, ‘നിർവാണേമഖല’, ‘ജീവിതകാഹളം’, ‘റകര
ളീുരളി’, ‘രാഗാലാപം’, ‘നിർധനൻ, അടിമ, അത�ൂജ, ഗാനനാടക
�ൾ, മുഷ�ൻ, അൃതകല, എനിു ദാഹിുു, മലനാട്, േകരളം 
വളുു (8 ഭാഗ�ൾ), ഓള�ൾ, തരംഗമാല, മലനാ്ിെല നർ്
കി, പാലാഴി, േമഘസചാരം, ശാതി, റവഖരി, കഥാഭിനയമാല (3 
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ഭാഗ�ൾ), അഭിനയഗാന�ൾ (2 ഭാഗ�ൾ), ശിുഗാന�ൾ, കൂർ
ബാ, ഓമനറപതൽ, വനേദവതാ കഥകൾ, അുതകഥകൾ, അംു
മാലി, കലാൂജ, ു െി�വിത, പട�ളം, �ലരി, അനത�രി, അമ
രേജ�ാതി, ഗാധിഭാരതം, േദവതാമാ ഹിമാലയം, േതൻുുവികൾ, 
അൃതവർഷിണി.

ഉപസംഹാരം
െതളിെ ഭാഷയം �സാദാമകതയം പാലാ�വിതകളെട ു ഖു

രകളാണ്. കവിതകളിെല പദസേ്ളനം ആസവാദകുെട മന്ിെന 
അയുളതാുു. ക്ിരാടീയേഭദമിലാെത അുവാചകർെ�ലാം 
കവിതകൾ ൃ ദ�മായി്ീുു. സവതമായതിേനാ� �ഛും അന�മാ
യതിേനാ� ആദരും വളർുന ഒു �വണത ചിലുെടയിടയിെല
േിും കുവുന സദർഭ്ിൽ േകരളീയസവതവെ് തിരി�റിയാൻ 
പാലാ�വിതകൾു സാധിുു എനത് തർ�മ� യാഥാർ്�മാ
ണ്. രാജ�ം സാം�ാരികമായം, സാ്്ികമായം, സാൂഹികമായം 
സാ്ാജ�തവ്ിന് അടിെപുെകാ്ിരിുന സാഹചര�്ിൽ പാ
ലാ�വിതകെള �നർവായനും അപരഥന്ിും വിേധയമാു
നത് ഉചിതമായിരിും. 

രഥൂചി
1. നൂതിരി, എ.പി.പി., 1960, കവിതയിേലെ�ാു റക്ിരി, കറ�് 

ു�് സ്, ൃൂർ
2. പാലായെട ൃതികൾ
3. മീരാു്ി, പി., 1988, ആശാൻെതാ്് ഇടേ്രിവെര, വിദ�ാർ്ിമിരം 

ു�്ഡിേപാ, േകാ്യം
4. ലീലാവതി, എം., 1985, മലയാളകവിതാസാഹിത�ചരിരം, േകരളസാഹി

ത�അ�ാദമി, ൃൂർ
5. ശേരുുപ്, ജി., 1970, ജി. യെട േനാുു�്, േകരളസാഹിത�അ�ാദമി, 

ൃൂർ,      
6. ശേരുുപ്, ജി., 1977, ജി. യെട ഗദ�േലഖന�ൾ, സാഹിത� �വർ്

കസഹകരണസംഘം, േകാ്യം
7. ുരളി പിരപൻേകാട്, 2000, രഥാേലാകം മാസിക, േകരള േറ�് റലരറി 

കൗൺസിൽ,  തിുവനത�രം



്ീനാരായണുരവി്െ േ്രേർശനം
്ീജ കജ.എസ്.
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്ീനാരായണുുവിെ� ജീവിതും ദർശന�ളം ഇതിനകം 
തെന നിരവധി വായനകൾും �തിവായനകൾും വിേധയമായി
ു്്. എേിും ഇും അേേഹ്ിെ� ചിതകളം കർ്�ളം സൂഹ
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�ാരായ അുയായികളെട ആമീയ ആവശ��ളെട സാ്ാത്കാര
്ിനായി സുേണാപാസനയെട വഴിയിൂെട സചരി�തിെ� െല
മാണ് േകരള്ിനകും �റുമായി അേേഹം �തിഠി�േതാ �
നഃ�തിഠി�േതാ ആയ അ്േതാളം േ്ര�ൾ. ഒുപേ്, ുു
വിെ� കർ്പ്തികളിൽ ഏ�ും വി്വാമകും ഇുതെനയാ
യിുു. സമകാലിക പ്ാ്ല്ിൽ ഈ �തിഠാകർ്�ളി
െല ഭ്ിയം രാടീയും അത് ൃടി� ൂരവ�ാപകെല�ളം വിശ
കലനം െചുക എന ല്�ം ുൻനിർ്ി ുുവിെ� േ്രദർശന
െ് ഒു �നർവായനക് വിേധയമാുകയാണിവിെട.

അരവിുറം ുതൽ കളവേകാടം വ്ര

1888-െല അുവിുറം ശിവ�തിഠേയാ�ൂടിയാണ് ുുവിെ� 
വിരഹ�തിഠാസംരംഭം ആരംഭിുനത്. േ്രനിർ്ാണം, 
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�തിഠാസേ്ം, പൗേരാഹിത�ം, റവദിക-താരിക വിധികൾ 
എനിവെയ സംബധി� നിലവിെല നിയമ�െള അ്ിമറിുെകാ
ുള ഈ �വർ്നം അനെ് സാഹചര�്ിൽ ഒു വി്വം 
തെനയായിുു. ു ടർനേ�ാ്് ശിവൻ, ു രമണ�ൻ, ഗണപതി, 
അർ്നാരീശവരൻ, േദവി ു ട�ിയ റദവസേ്�െള വിരഹ�ളാ
യി ുുേവാ ുുശിഷ�മാേരാ പലയിട�ളിലായി �തിഠിു. ഇതി
െ� അവസാന ഘ്്ിൽ നട്ിയ കാരു�് ് ീചിദംബരേ്രം 
(ദീപം, 1921), ു ുും�ഴ കാളകേഠശവരം േ്രം (സത�ം, ധർ്ം, 
ദയ, ശാതി എെനുതിയ �ഭ, 1921), െവൂർ ഉലല ഓംകാേരശവരേ്
രം (കണാടി, 1927), കളവേോടം അർ്നാരീശവരേ്രം (ഓംശാ
തി എെനുതിയ നില�ണാടി, 1927) എനിവിട�ളിെല �തിഠ
കൾ മുളവയിൽനിു േവറിുനിുകയം �തീകാമകതക് �ാധാ
ന�ം നൽുകയം െചുു. ഇതാണ് ുുവിെ� �തിഠാകർ്�ള
െട ര്ുു�ം.

സി�ാതും െേയാഗും
തെ� േ്ര�ളെട നട്ിപിെനുറിും റദനംദിന �വർ്

ന�െളുറിും ു ുവിന് വ�്ും യ്ിസഹുമായ കാചപാ�്ാ
യിുു. സേീർണമായ റവദിക-താരിക ൂ ജാ കർ്�േളാ ഉ്
വ്ിെ� േപരിുള അനാവശ� െചലുകേളാ പാടില, ആനയം െവ
ടിെ�ും പാടില, വിശവാസികൾ�് ഒുൂ�നതിും �ാർ്നകൾ
ും �സംഗ�ൾും ഉള സൗകര��ൾ ഉ്ാകണം, ഉ്വ�ൾ 
്ാേനാ്വ�ളാകണം, അുബധമായി വ�വസായ�ൾ, വി
ദ�ാലയ�ൾ, െതാഴിൽ പരിശീലനേകര�ൾ, എനിവ ്ാപി�
ണം, നടവരുകൾ പാവ�ൾ�് �േയാജനകരമാംവിധം വിനിേയാ
ഗി�ണം, ുും മര�ൾ വുപിടിപി�ണം, ു്വായ ലഭി�ണം, 
ൃ്ിയ്ാകണം, ജന�ൾ ുളിു ൃ്ിയായി വരണം ുട�ിയ
വയായിുു ുുവിെ� ഇുസംബധമായ ആരഹ�ൾ. �ൃതിര
മണീയമായ ്ല�ളിൽ നിർ്ി� ആരാധനാലയ�ളിൂെട പരി
്ിതിയെട ു ണ�ൾ അേേഹം �േയാജനെപ�്ി. ു ളി�്, ൃ ്ി
യള വതം ധരി�്, ു്വായ ശവസി�് ഈശവരെന ഭജി�ാൻ നിർ
േേശിുേ്ാൾ ഭ്ിെയ�ാൾ ആേരാഗ�ം ആയിുനിരി�ണം ു
ുവിെ� ല്�ം. ഒപം വിശവാസും ുഭ�തീ്യം മുഷ�ന് നു
ന ധനാമക ഊർജും അു നൽകിേയ�ാുന ുണെല�ളം 
ുു തിരി�റിെിുു. 
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സുേണാപാസന ഈശവരാരാധനയെട ഏ�ും താനതലം മാരമാ
യിുനിും അേേഹം വിരഹാരാധനും ബുറദവാരാധനും വഴ
�ിയത് ഭ്ിുേവ്ിേയാ യ്ിുേവ്ിേയാ എനതിുേമെറ 
ഭ്ിെയ യ്ിസഹമാുനതിുേവ്ിയായിുു എുേവണം 
മന്ിലാ�ാൻ. ഈശവരാരാധനെയ ആമീയം എനതിേന�ാൾ 
ൂ�തൽ രാടീയം, സാൂഹികം, മന്ാതപരം എനീ നിലകളിലാ
ണ് ുു �േയാജനെപ�്ിയത്. അുെകാുതെന ആ്�ാമിക 
വിേമാചനം ല്�മാ�ിയള ഒു അനശവര ദർശനമല, മറി�് കാലി
ക�സ്ി മാരുള ഒു �ാേയാഗിക ദർശനമായിുു ുുവിെ� 
േ്ര�തിഠകളെട അടി്റ. അനെ് സാഹചര�്ിൽ വി്
വകരമായ താകാലിക വികസനം സാ്�മാ�ിെയനതിൽ തർ�
മിെലേിും ു്ിരവികസനം എന വിൂരല്�ം സാ്�മാ�ാൻ 
കഴിയില എന പരിമിതി ഇതിു്്. ഏെറുെറ ുുും അു തിരി
�റിെിുു എനതിന് െതളിവാണ് ‘ഈ ആരാധനകെളലാം ഒരി
�ൽ േവ്ാെത വേന�ാം. വിദവാമാർ�് ഇു ഹിതമലാെത വും. 
അവിദവാമാും ഗതാുഗതികന�ാേയന േവെ്ുവും’ (്ീനാരാ
യണുു വിശവമാനവികതയെട �വാചകൻ, �.39-40) എന ുുവി
െ� പരാമർശം. പേ് അവിദവാമാരായ അുയായികൾ ഗതാുഗ
തികന�ാേയന അത് േവെ്ന് വുകയല; പകരം സവതം ്ാപി
തതാ്ര��ൾ�ായി ഉപേയാഗിുകയാണ് െചതത്.

ു്ിര വികസനെ്ുറിുള ഉ്മേബാ്�ം ഉ്ായിരി
െ�്െന സാഹചര�സ്ർേ്ാൽ താകാലിക വികസനം മാരം 
ല്�മാ�ിെ�ാ്് �വർ്ിേ�്ിവനത് ു ുവിൽ ആശയസം
ഘർഷം ൃടി�ിു്ാകണം. യ്ിയം ഭ്ിയം ത്ിു്ായ സം
ഘർഷും ആശയുഴപം ൃ ടി�ിു്ാകാം. ഇതി� െലമായി പല 
ഘ്�ളിൽ പല റദവ�ളിൂെടയം പല വിരഹ�ളിൂെടയം പല 
�തീക�ളിൂെടയം മാറിമാറി കടുേപാുന ു ുവിെ� േ്ര�
തിഠകളിൽ ചില റവു്��ളം ചില സമാതരതകളം കടുവു
ു. ഇത് േ്ര സംബധിയായ ുുവീ്ണ്ിൽ ഒു റസ്ാ
തിക അ്ിരതക് കാരണമായി. േ്ര�തിഠകെള�തി എ�ാ
ലും ുു േനരി് വിമർശന�ൾ�് ുഖ�കാരണമിതാണ്. പികാല
്് ുുധർ്്ിൽ സംഭവി� �ാേയാഗിക പാളി�കൾും (അു
യായികളെട സവാർ്താ്ര��ൾെ�ാപം) ഇും ഒു കാരണമായി.
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ഒര േഫാക് േലാറിറിക് ുനർവായന
അനെ് സാഹചര�്ിൽ സാധ�മാ�ിയ ുണെല�ൾ അം

ഗീകരിുേ്ാൾതെന വിരഹാരാധനെയയം ബുറദവാരാധനെയ
യം േ�ാ്ാഹിപിു, പരി്രണ�ളെട േപരിൽ െചതത് ആര�വൽ
�രണം തെനയായിുു എനി�െന നിരവധി എതിർവാദ�ളം 
ുുവിെ� േ്രദർശനെ്ുറി�് ഉ്ായിു്്. അവർണുെട 
റദവ�ളായ മാടൻ, മുത, ചാുഡി ുട�ിയവെയാെ� ുർേേവത
കളായാണ് ു ു ക്ിുനത്. മണ�ൽ േ്രം, ു ളൂർ േകാേലാ
ുംകര േ്രം, കളവേോടം േ്രം ു ട�ിയ ഇട�ളിൽ നിലവി
െല വിരഹ�ൾ മാ�ിയാണ് ു ു �തിഠ നട്ിയത്. മദ�ും ഇറ�ി
യം മീുെമാെ� ഉൾെപ�ന അടി്ാനവർഗ്ിെ� ആചാരറവ
വി്��െള തിര�രിുകയം പകരം സാതവിക ആചാര, ആഹാരരീ
തി നടപിലാുകയം െചുു. മദ�ും ജുബലിയം േപാുള കാ
ര��ളിൽ ുുവിെ� നയം ശരിയായിുു എേിും ‘കാളനാകാെമ
േിൽ കാളയമാകാം’ എന് അ്വാനസാ്രത വാദിുന വർ്മാ
നകാല സാഹചര�്ിൽ ഈ സസ�ഭ്ണ രാടീയം �നർവായന 
ആവശ�െപ�ു. കളെമു്്, സർപംപാ്്, സർപംുളൽ, ൂ �ം ു
ട�ിയ രാവിഡാചാര�െളലാം ുു അനാചാര�ളായി്ാണ് ക്
ത്. പികാല്് വികസി� നാേടാടിവി്ാനീയം എന വി്ാന
ശാഖയെട രീതിശാതം ഉപേയാഗി�് പരിേശാധി�ാൽ േദശീറവവി
്��ളെടയം �ാേദശികസവതവ�ളെടയം വംശീയകലകളെടയം �
സ്ി ു ു തിരി�റിെിുനില എുതെന പറേയ്ിവും. ആു
നിക ദളിത് �ത�യശാതമുസരിും സവർണ സൗദര�ശാതം ൃ
ടി� വേരണ� മാൃകകളല, പകരം സവതം അ്ിതവം സവയം അം
ഗീകരിും മുളവെരെ�ാ്് അംഗീകരിപിും തനത് പ്ാ്ല
്ിൽ േവുറപിുെകാുള വളർ� എനതാണ് പാർശവവൽ�രി
�െപ്വെ� വികസനസവനം. ശിവഗിരിയിെല രമവിദ�ാലയ്ി
െല പാഠ�പ്തിയിൽ ു ുേദവൃതികൾ, ഉപനിഷുകൾ, മത�ൾ, 
ഭാഷകൾ, ശാതം എനിവെകാപംതെന റവദിക, താരിക പഠന
ും ഉൾെപ�്ിയിു്്. അവിടെ് തരവിദ�ാലയ്ിൽ പഠി�ിറ
�ിയ നിരവധി ഈഴവർ ഇന് േകരള്ിൽ ധാരാളം േ്ര�ളിൽ 
പൗേരാഹിത�ം നിർവഹിുുു്്. പേ് ഈഴവെന റവദിക
-താരിക വിദ�കൾ പഠിപി�് രാമണ�ം േനടിെയ��ാുള ് മം 
വർണവ�വ്േയാ�ള െവ്വിളി എന നിലയിൽ ആ പ്ാ്ല
്ിെല മാരം ശരിയാണ്. അ�െന േനാുേ്ാൾ ആരാധനയെട 
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കാര�്ിൽ അനാചാര�ൾ തിര�രിുേ്ാും അുകരണ�ൾ 
ഒഴിവാ�ിയം സവതവം നിലനിർ്ിെ�ാും ഉള ഒു �ുമാർഗം 
അവർണന് നിർേേശി�ാൻ കഴിെില എനും ുുവിെ� േ്ര
ദർശന്ിെ� ഒു പരിമിതിയാണ്.

ആരാധനയി്ല ലിംഗപ്ം
 ‘ജാതിേഭദം മതേദവഷം 
 ഏുമിലാെത സർവും
 േസാദരേതവന വാുന 
 മാൃകാ്ാനമാണിത് ’
എന് അുവിുറം േ്രുവരിൽ എുതിവ്ിുേ്ാൾ അന് 

(ഇും) നിലവിുള ലിംഗപരമായ അസമതവെ്ുറി�് ു ു േബാ
ധവാനായിുേനാ എന് സംശയമാണ്. ഭ്ർ എന നിലയിൽ കാ
ര�മായ വിേവചന�ൾ ഒുമിെലേിൽേപാും ുു �തിഠി� േ്
ര�ളിും നിർവഹണ�ളെട കർൃ്ാന്് തീക് ്ാനമില. 
എലായിടും റവദികൃ്ി നടുനത് �ുഷമാർ തെനയാ
ണ്. എലാ അസമതവ�ളം ഇലാതാ�ാൻ വിഭാവനംെചത അുവി
ുറേ്ാ ശിവഗിരിയിേലാ ആുവ അറദവതാ്മ്ിേലാ കർൃ
്ാന്് ഒു തീെയ അും ഇും സേ്ി�ാൻേപാും സൂഹ
്ിന് �യാസമാും. ് ീനാരായണ ധർ്സംഘം എന സന�ാസി 
സംഘ്ിേലാ ശിവഗിരിയിെല രമവിദ�ാലയ്ിേലാ ഇട�ാല
്് �വർ്ി�ിുന തരവിദ�ാലയ്ിേലാ തീകൾ�് �േവശ
നമില. ുു�്ിൽ ്ീനാരായണുു എന ആമീയാചാര�െ� 
േ്രദർശനം തീയെട ആമീയതെയ കാര�മായി അഭിസംേബാ
ധന െചുനില.

ുരമദിരങളിൽനി്ം ുരേ്രങളിേല്്
സാധാരണ േ്രാചാര�ളം മരതരാദികളം ഒെ� ഒഴിവാ�ി 

ശിവഗിരിയിൽ ശാരദ എന ് ാനേദവതെയ �തിഠിുേ്ാൾ ു ു
വിെ� ല്��ൾ മഹ്ര�ളായിുു. പേ് പികാല്് ു ു �
തിഠി� േ്ര�ളിൽേപാും റവദിക താരികാചാര�ളം കരിയം 
കരിമുും സവർണെ�ാടിമരും രാമണ പൗേരാഹിത�ും ഉൾ
െപെട നടപിൽ വരികയാു്ായത്. ്ീനാരായണധർ്സംഘ
്ിെ� േനരിുള നിയരണ്ിൽ വുനെതാഴിെകയള മി�വാ
ും േ്ര�ളെട ്ിതി ഇുതെന. ‘ഇനി േ്രംപണിയുത് ’ 
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(്ീനാരായണുു വിശവമാനവികതയെട �വാചകൻ, �. 43) എനാ
യിുു ു ുവിെ� അവസാനകാല നിർേേശം. പേ് വിരഹഭജക
നായ ു ുവിെന്െന വിരഹമാ�ി എുളതാണ് പിനീട് സംഭ
വി� ഏ�ും വലിയ ു രതം. ഈയിെട കുവുന മെ�ാു �തിഭാസ
മാണ് ‘ുുമദിര’�ളെട ‘ുുേ്ര’�ളായിുള പരിണാമം. ജാതി
മതാതീതമായ സാൂഹിക-സാം�ാരിക-റവ്ാനിക േകര�ളാ
യി ു ു വിഭാവനം െചത െപാു ഇട�െളലാം അ�െന ‘േ്രസം
�ാര’്ിൽ േകരീകരി�െപു. ഈ അധഃപതന്ിൽ അുയായി
കളെട പകവതയിലാമെകാപം ു ുവിെ� േ്രദർശന്ിെല പരി
മിതികൾും പു്്. റഹദവതയെട ച്ൂ്ിൽനിും �റുകട
�ാൻ ു ു ് മി�ിുു എേിും അതിന് വിഘാതമായി നിന ു ഖ� 
ഘടകും അേേഹ്ിെ� ഈ േ്ര�തിഠകൾ തെനയായിുു.

ുു�്ിൽ, �ത�്്ിൽ �േരാഗമനാമകമായിുു എേി
ും ുുവിെ� േ്രദർശന്ിൽ റസ്ാതികമായ അ്ിരത 
ൃടി� ഒു അവ�്തയ്ായിുു. അനാചാര�േളാെടാപം രാ
വിഡെ� ആചാരറവവി്��െളയം അപാെട തിര�രി�േപാൾ �ാ
േദശിക സവതവെ്യം േദശീറവവി്��െളയം ൂടിയാണ് അേേ
ഹം തിര�രി�ത്. ജാതിഭിനതകൾ ഒുപരിധിവെര ഇലാതാ�ാനാ
െയേിും ലിംഗസമതവം എന ആശയം ുുവിെ� േ്ര�ളിും 
നടപിലാുനില. ആരാധനക് വേരണ� മാൃകകളിൽനിു വ�ത�്
ും അവർണസവതവെ് നിേഷധി�ാ്ുമായ ഒരടി്റയിടാൻ 
അേേഹ്ിനായില.അുെകാുതെന ് ീനാരായണുുവിെ� �
തിഠാകർ്�ൾ ൃ ടി� ൂ രവ�ാപക െല�ൾ അര ു ണകരുമല.
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നാരശികാൃതം—നിർമിതിയം െേയാഗും
ഡ�ോ. െോു എസ്. ുു്്

അസിറെ് ്ൊഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, നിലേമൽ.

മലയാളസാഹിത�്ിെല സ്നമായ ഒു കാവ�ശാഖയാണ് കി
ളിപാ്്. ഇുൂറിന�്് സാഹിത�ൃതികൾ കിളിപാ്് റശലിയിൽ 
പിറവിെയ�്ിു്്. ഇ്രം രചനകളിൽ ുഖ�മായം �രാേണതി
ഹാസ�ൾ �നരാഖ�ാനം െചതിരിുനതായി കാണാം, ആധ�ാമി
േകതിരവിഷയ�ൾ �തിപാദിുനവയം വിരളമായിു്്. അൂ
്്ിൽെപ�ന ഒു ൃതിയാണ് ‘അഗ്�േയാഗസാരം’ കിളിപാ്്. 
അ�ടിമഷി ഇുവെര �ര്ി്ിലാ് ഈ രചനയെട ഏക റകെയ
ു്് �തി േകരളസർവകലാശാല ഹ്ലിഖിത രഥാലയ്ിൽ 
സംര്ി�ിരിുു. സി്റവദ�കാരം ഉളള നാരശിോൃതം എന 
ഔഷധ്ിെ� നിർ്ാണും ഉപേയാഗ്മും ആണ് �ുത കാ
വ�്ിെ� ഉളളട�ം. 

ബി.സി. 10,000-്ിും ബി.സി.4000-്ിും ഇടയിൽ ലൂറിയ ൂ
ഖഡ്ിൽ ഉദയംെചത ആേരാഗ�ശാതമെര സി്ം. ‘സി്ിേ�
്ത് ’, ‘ൂർണത’ എനീ അർഥ�ളളള ‘സി്് ’എന ധാുവിൽ നി
ുമാണ് ഇതിെ� ഉ്്ി.തമിഴ് നാ്ിെല ആമീയാചാര�മാരായ 
സി്മാർ �ദാനം െചതതാണ് ഇതിെ� ചികി്ാ്മ�ൾ. �ധാ
നമായം പതിെനു സി്മാർ ഉ്ായിുനതായി �ാചീന തമിഴ് ര
ഥ�ൾ െതളിുനൽുു.1

 സി്റവദ�്ിെ� ഒനാംസംഘം ൂ പീകരി� അഗ്�െര ആ 
സംഘ്ിെല മു സി്ൻമാർ ത�ളെട ുുവായി വാഴി�തായി 
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‘മർ്സംരഹ ആദിത�ൻ’എന തമിഴ് ക�തിയിൽ കാുു.2 അഗ
്�ുനി രചി�തായി അേനകം മുതവരഥ�ൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ 
ഉ്്.അേേഹ്ിെ� ‘ആദിൂൽ’എന വിശിട രഥ്ിൽ, 

‘നവമണി മാതർ��് നായകേന റമതർ�്
നവമണി ഉമയാൾ െകചി ശേരം െച്െവു 
ശിവമണി െപാതിറകവാും െചതിയിൽവാഴ് ുുകൻ
ുുമണി സി്റവദ�ം ുുേവാം ആദിശിഷ�ൻ’3

 എനി�െന സി്റവദ�്ിെ� ഉ്്ിെയുറി�് പറയു
്്. സി്റവദ�രഥ�ൾ എലാം തമിഴ് ഭാഷയിലാണ് രചി�ിുളള
ത്. അഗ്�ുനിയാൽ വിരചിതമായ അക്ിയർ 21,000 അക്ിയർ 
ുണപാഠം,അക്ിയർ �റളള്മിഴ് ുട�ിയ ക�തികൾ അവ
യിൽ ുഖ�്ാനം അലേരിുു. അഗ്�ർ വിവരിുന സി്ൗ
ഷധ�ളിൽ �ധാനെപ്ും ‘സനമാും തമിു തനിൽ’പറെു
മായ ‘നാരശിോരൃത’െ്ുറി�് ‘ശേെവടിു ഭാഷയായി പറ
യക’യാണ് ‘അഗ്�േയാഗസാരം കിളിപാ്ി’ൽ

രഥസവൂപം
 ‘വിന�െളാ�യം നീ��ൾ െചുന
 വിേനശവര! മമ കാുെകാ്ീ�ക 
 അേ്, സരസവതീ! വാണീഭഗവതിെയെമാഴി 
 േശാഭിതമാ�ി വേകണേമ.
 എുെട േദശികമാുെട പാദ�െളാ-
 െനാഴിയാെത വണുനിെതേപാും’

എനി�െന കാവ�ം ആരംഭിുു.ുടർന് കവി,
 ‘ുനം മഹു�ൾ പാരം വിചാരിു
 സനമാും തമിുതനിൽ പറെു 
േകരള ഭാഷയിലാ�ി ചമുവാൻ’കിളിറപതലിെന ് ണിുു.
 ത്മയം അവിെടെയുന ത്, ‘നാരീനരമാർു യൗവന

േമുവാൻ’ ‘ുംേഭാഭവൻ പു െചേനാരൃതെ്’ുറി�് െചാലാൻ 
ുടുു. െതാൂ�ിനാല് ഈരടികളളള �ുതകാവ�ം ശാരിക്
ുണി രുനാൾെകാു പാടിെ�ാ�ുനതയാണ് സംവിധാനം െച
തിരിുനത്. ദവിതീയാ്ര�ാസം ആദ�വസാനം ദീ്ിുന കവി 
കാകളീവ�്വ�വ് പരമാവധി പാലിുനതിും വിജയി�ിു്്. 
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‘അഗ്�േയാഗസാരം കിളിപാ്ി’െ� ഒു കടലാു പകർപ് േകരള 
സർവകലാശാല ഹ്ലിഖിതരഥശാലയിൽ ടി 987- ാം ന്റായി 
സംര്ി�ിരിുു.4

ൃതിയെട ആദ�ഭാഗ്് ഔഷധനിർമിതിുേവ് േചുവകെള
ുറിും അവ ു്ിെചെത�േ�് മാർഗ�െളുറിും േചുവക
ളെട അളുകെളുറിും ആണ് �തിപാദിുനത്. ുടർന് മുു 
കഴിേ�്വിധം, ഔഷധ്ിെ� �േത�കത എനിവ വർണ�വിഷ
യമാുു. കാവ�്ിെ� അവസാനഭാഗം മുഷ�രാശിു വുേചു
ന വിവിധതരം േരാഗ�െളുറിും നാരശിോമ�തേസവയാൽ അവ 
എ�കാരം േഭദമാും എനതിെനുറിും വ�്മാുു.കർൃൂ
ചന കാവ�ാതർഗതമായ െതളിുകളിൽനിും ലഭ�മലാ് �ുത 
ക�തിയിെല റവദ�ശാതപരമായ വർണനകൾ അവേലാകനം െചു
വാനാണ് ഇവിെട ഉദ�മിുനത്.

േചരവകൾ

നാരശിോൃത്ിെ� നിർ്ിതിുേവ് േചുവകെളുറി�് 
‘അഗ്�േയാഗസാര’്ിെ� ഈരടി ന്ർ പതിനാറ് ുതൽ ഇു
പ്ിയച് വെരയള ഭാഗ�ളിലായി �തിപാദി�ിരിുു. ശതാ
വരി�ിഴ�്, എള്, െഞരിെിൽ, വാരാഹിൂലം, അൃതവളി, ുു
�ിൻകദം, ഉ്്ിൻവി്്, വനി�ിഴ�്, തിന, ു ��5, പചസാ
രെപാടി, െന്്, േതൻ, ശർ�ര എനിവയാണ് ഈ േലഹ�്ിെ� 
നിർ്ിതികായി നിർേേശിുനത്. ഇവ േചർേ�് വിധും അളും 
ഇേതാെടാപം അേേഹം പറയു്്.

േലഹ്ം ത്ാറാുന വിധം
ശതാവരി�ിഴ�്, െഞരിെിൽ, വനി�ിഴ�് എനിവ െവേവ

െറയായി കുകി അരിെെ�്് ൂർണമാ�ണം. എലാം ുല� അള
വിലാണ് േവ്ത്. വാരാഹിൂലം, അൃതവളി, ു രി�ിൻ കദം, ഉ്
്ിൻവി്് എനിവ പുപലം6 വീതെമ�്് �േത�കം �േത�കം 
ൂർണമാ�ി മാ�ണം. തിന, ു�� എനിവയം ഇുേപാെല ത്ാറാ
�ണം. ഇതിു�റെമ എുപുപലം പചസാര െപാടി�ത്, പതിേന
ഴര പലം െന്്, ു പ്ിയച് പലം േതൻ എനിവയം കുതണം. േച
ുവകൾ എലാം ൂടി ഒു മൺകല്ിൽ നിേ്പി�് നനായി ഇള
�ി േയാജിപി�ണം. അതിുേശഷം വായ േലശും കട�ാ്വിധം 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
250

ഘട്ിെ� വായ് ൂടിെ�്ണം. ുടർന് ഈ പാരം െനലിൽ �ത
�് ുപു ദിവസം വേക്താണ്.

ഔഷധം േസവിേ്് വിധം 
‘അഗ്� േയാഗസാര’്ിെല ുപത്, ുപെ്ാന് ഈരടികളി

ലായി നാരശിോൃതം േസവിേ�് അളും കാലും വ�്മാ�ി
യിരിുു.

‘പനഗ ൂഷണ പാദ�ൾ ൂപീു
അനനരപലമാു ുജി�ണം
വാസരം ുപു േസവെചതീ�കിൽ
വാസവുല�നാെമേന പറയാൂ.’7

എനി�െന േലഹ�ം േസവിുേ്ാൾ ് ്ിേ�് കാര��ൾ പറ
യുെ്േിും മുു കഴിേ�് സമയം ഇതിൽ േരഖെപ�്ി 
കാുനില.

പഥ്ം
മുുകളെട �വർ്നുണം വീര�െപ�്ാും േരാഗശമനം 

തവരിതെപ�്ാും പഥ�ം പാലിേ�്ത് അത�ാവശ�മാണ്. ശരി
യായ ഭ്ണ ്മീകരണ്ിൂെട മാരേമാ, ഭ്ണ ്മീകരണും 
ഔഷധചികി്യം െകാേ്ാ ധാരാളം അുഖ�ൾ േഭദെപ�്ാൻ 
കഴിയം. ചികി്ാസമയും അതിു ുും േശഷും ഭ്ണ്മീ
കരണം പാലിേ�്താണ്. എനാൽ ‘നാരശിോൃതം’ എന ഈ 
േലഹ�ം േസവിുനവർ�് ‘പഥ�േമുമില’ എന് �േത�കം പറയ
ു്്. എനിരി�ിും,

‘ശ്ിയാം ബാലെയ നിത�ും ൂജിു
ശ്ിധരെനയമവണം േസവിതം
രാഗാദി വർഗ�ൾ ൂെര�ളയണ -
മാഗമസാരവിചാര�ളാകണം.’8

എന് ഓർ്ിപിുനത് ്േ്യമാണ്. ആഹാരകാര�്ിും പറ
യ്� പഥ�ം േനാേ�് എനിരി�ിും രാഗാദിേദാഷ�ൾ െവ
ടിെ് ഭ്ിമയമായ െതളിെമന്് േരാഗി�് അവശ�ം ഉ്ായി
രി�ണെമന് സാരം.
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േരാഗവിവരണം
നാരശിോൃത േസവയാൽ മുഷ�ശരീര്ിൽ ഉ്ാുന അു

ഖ�െളലാം േഭദമാുമെര.
‘േദഹവ�ാധി എലാം േപായി
വാതപി് േ്്താും േഭദമിലാതാും’9

എന് ആുഖമായി പറയന റവദ�ർ, ുഠം, െവളപാ്്, പറ
േിുണ്, എനിവെയലാം ഈ േലഹ�ം അകുെമന് തീർുപറയ
ു. മാരമല,

‘ൂരയു മും മും ൂരരണെമലാം
രാജനാും രാജയമാ രാശിവെ�ാളിും
ശവാസകാസെമനെതലാം േലശമിലാതാും
വീർുു്ൽ ക�ൽ വി�ൽ ആർ്ിൂ്േ�ാ�ം’10

എനി�െന ഉറും റവദ�ൻ നൽുു്്. ഇതിു�റെമ തലേവ
ദന, കുേനാവ്, നാവിുള വ�ാധി, പീനസം, പ്േനാവ് എനിവ
െയലാം അക�ി ‘വാ്മായ േദഹെമലാം �ടിയായിേ്ുവാൻ’ റക
െ�ാ് ഔഷധമാണെര ഈ േലഹ�ം.

ു്ൽ, ൂലേരാഗം, വുവ്, വയുേവദന, സനി, വായേകാപം, 
നീരിറ�ം, ൂരംേപാ�്, പി്ൂറ് എനിവയം ഈ ഔഷധം ശമി
പിും.

‘ഇടേമാ� രുേനരം
�ടേമാദാൽ െകാ്ാൽ
േയാനിലിംഗം തനിൂനമാും വ�ാധി
കാണിേപാും റവകിടാെത നാണമ�േ�ാ�ം’11

എനീ വരികളിൽനിും േയാനി, ലിംഗം എനിവയിുള വ�ാധികൾ 
മാുവാൻ േകവലം രുേനരം ഈ േലഹ�ം േസവി�ാൽ മതിയാുെമ
ന് മന്ിലാ�ാം. അനപത�താ ുഃഖ്ാൽ വലയന ദ്തിമാേരാ
ട് �ുത േലഹ�ം കഴി�ാൽ,

‘ൂ�ാ്നാരിമാർ ൂ ുകാും ു േലാം’ എനാശവസിപി�ാും 
റവദ�ൻ മറുനില.

ഉപസംഹാരം
ആുനികേലാകെ് സേീർണമായ േരാഗ�ൾ ു ഖെപ�്ാൻ 

പാര്ര� ചികി്ാരീതികൾ�് കഴിയു എനും പാർശവെല�ൾ 
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ഇല എനും ഇ്രം ചികി്കളെട �ശ്ി ും �സ്ിും നി
ദാന�ളാണ്. ആൺെപൺ േഭദമേന� ആേരാഗ�ും കാതിയം വീ
െ്�്് അവരിൽ യവതവ്ിെ� �സരിപ് പകുന നാരശിോൃ
ത്ിെ� �സ്ിുള കാരണും മെ�ാനല.

ുറിുകൾ
1. അജഞാതകർ്�കമായ ‘ മുുവ വാത േയാഗ ജഞാനഷാത’്ിൽ 

‘ആദികാല്ിേല തിെലയിൽ തിുൂലർ അഴകർമറല രാമേദവർ/അനത
ഷയനം ുംുുനി തിുപതി െകാേണവർ /കമലുനിയാൂർ േചാതിരംഗം 
ചെ്ുനി/കുറവ കുൂരാർ ുദരാനതർ ൂടൽ/െചാ്െമുുടിയിൽ 
വാൽമീകേരാ� നെ�ാൽകാശിയിൽ നദിതേദവർ/പാതിയരി ചേരൻേകാ
വിൽ പാ്ാ്ി പവനി മറലയിൽ മ�ുനി േപൂർ േകാര�ർ/പതജലി 
രാേമശവരം േചാതി റവദീശവരൻ േകാവിൽ ധനവതരി/തികഴ് മൂരം ുദം
റബസി്ുറണേയാരിറട�ാടർ സമാധിയിൽ/േസർതനരറമകാ
�േവ’ എനി�െന പതിെന്് സി്െരയം അവുെട സമാധി്ല�
െളയം പ�ി പരാമർശിുു്്.

2. (പാര്ര� സി്റവദ�വി്ാനേകാശം ഒനാം വാല�്ിൽ (�റം 8) 
ഉ്രി�ിരിുന വരികൾ) എനാൽ ഇതിൽ നിു വ�ത�്മായി േകാടി
�ണ�ിന് സി്ൻമാർ ഉ്ായിുനതായി ‘രസവാദൂൽ സി്ർമയം’, 
‘്ാന െവ്ിയാൻ 1500’ ുട�ിയ കതികളിൽ പരാമർശിു കാുു. 
പാര്ര� സി്വി്ാനേകാശം ഒനാം വാല�്ിൽ ഇ�കാരം 
കാുു. (�റം - 13, 14).

3. ആശയം ആദിേവദെപാുളായ ്ീപരേമശവരൻ ശ്ി സവൂപിണിയായ 
പാർവതീേദവി�് സി്റവദ�ൂ്�ൾ ഉപേദശിു. ുുക ഭഗവാൻ 
തെ� ശിഷ�നായ അഗ്� മഹർഷി�് ആ ൂ്�ൾ പകർു നൽകി. 
അ�െന പാര്ര�മായി ലഭി�താണ് സി്റവദ�ം.

4. േകരളസർവകലാശാല ഹ്ലിഖിത രഥാലയ്ിൽ രഥം ന്ർ 2084 
ആയി ‘അഗ്�േയാഗസാര’്ിെ� കടലാപകർപ് സംര്ി�ിരിുു. 
പ്് �റ�ളിലായി െതാൂ�ിനാല് ഈരടികൾ ഉൾെ�ാുന �ുത 
രചനയെട കർ്ാവ് നാരായണൻ രാമൻപിളയാെണന് രഥാരംഭ
്ിൽ േരഖെപ�്ി�ാുു.

5. ു�� - ു�്, ുളക്, തിപലി ഇവ ൂനിെനയം േചർ്് പറയനത്.
6. പലം - ഇുപെ്ാന് കഴച് ൂ ടിയ ൂ �ം (ഒു കഴച് = പ്് പണമിട, 

ഒു പണമിട = നാല് ുനിുുവിെ� ൂ�ം)
7. അഗ്�േയാഗസാരം, കടലാസ് പകർപ് രഥം ന്ർ 2084, �റം - 4.
8. അേത രഥം, �റം -10

9. അേത രഥം, �റം -5
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10. അേത രഥം, �റം -6
11. അേത രഥം, �റം -7

രഥൂചി
14. അഗ്�േയാഗസാരം കിളിപാ്് (രഥ ന്ർ-ടി 987), തിുവനത�രം: 

േകരളസർവകലാശാല ഹ് ലിഖിത രഥശാല.
15. ഒു ൂ്ം േഡാടർമാർ, ആയരാേരാഗ�സൗഖ�ം, േകാ്യം: ഭാരത് ു്്, 

2004

16. ്ിറൽ ആശാൻ.പി ു്്ിൽ പാര്ര� സി്റവദ�വി്ാന
േകാശം, വർ�ല: എൻ.വി.വി എൻ രറ്, 2007. 



ൂപഭരതാവാേം:  
സാഹിത്വിമർശനെി്ല സധഷണികവ്ാപാരം

അുഡമോൾ ബോു
എം.ഫിൽ. മലയാളം, ്ീശകരാചാര്സംസ് ൃ തസർവകലാശാല, കാലടി

ആുഖം
മലയാള വിമർശനപ്തി ുു�ിയകാലംെകാുതെന ്മിക

മായ വികാസ്ിു പാരമായി. ഭാഷും സാഹിത�്ിുുളളുേപാ
െല ൂ �ാുകൾുപിനിൽ േവുകളം അടയാള�ളെമാുമിെലേി
ും ബുുഖമായ സവൂപസാധ�തകൾ അതിു റകവു. റവവി
ധ�ംനിറെ വീ്ണേകാണിൂെട സാഹിത�െ് വിലയിുുന 
നിൂപക�തിഭകൾ ഈ േമഖലയിേലു കടുവു. സംൃത്ി
െ�േയാ ഇം്ീഷിെ�േയാ വിമർശനസാധ�തകൾ മലയാള്ിേല�് 
സമനവയിപി�വും അതിൽ നിുു്ിരിെ �ുമാൃകകൾ അവ
തരിപി�വും അവർ�ിടയിു്്. 

മാരമല, വിമർശനെമനനിലയിൽ അവതരിപി�െപ�ന ൂത
നാശയ�ൾ പലേപാും ൂമനിരീ്ണ�ളൾെ�ാളളന അഭി
�ായസംവാദ�ൾ�് വഴിെയാു�ിയിുു. ഇുപ്മായി തി
രിുനിന് ൂ്മായ വിമർശന�ളം �തിവിമർശന�ളം ഉന
യി�െപ�േ്ാും അവ ആശയസംഘർഷം മാരമായവസാനി�ിു
നില. ൂതനാശയ�ളെട ൂപീകരണ്ിും അവ സഹായകമാ
യി. �ാസവാദം, കവിരാമായണ യ്ം, ബാലാകേലശവാദം ുതലാ
യവെയാെ� സാഹിത�െ്യം കലെയയം ുറി�് വിമർശു്ി
േയാെട ചിതി�ാും �തികരി�ാും േ�രിപിുനതായിുു. 
ഇവേയാട് േചർുെവകാുന ഒു ആശയസംവാദസവഭാവമാണ് 
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ൂപഭരതാവാദ്ിുുളളത്. പികാല്് മലയാള വിമർശനപ്തി
യിെല എണെപ് �േയാഗമാൃകയായി്ീർന ൂ പഭരതാവാദ്ി
െ� സദർഭും �സ്ിയം ുടർ�യം അേനവഷിുകയം വിലയിു
ുകയമാണ് �ബധ ല്�ം.

ൂപഭരത: െേയാഗം സാഹചര്ം
ഓേരാേരാ കാലഘ്�ളിും െപാുജീവിതയ്ിയുസരി�ാണ് 

ആശയധാരകളം നിയമസംഹിതകളം സാഹിത�്ിൽ ൂ പെപ്ത്. 
്ാസിക് നിേയാ-്ാസിക് �വണതയെട പാര്ര�ബ്തും കാ്
നികതയെട റവയ്ിക ഭാവനകൾും റിയലിസ്ിെ� വുനി
ഠ യാഥാർ്� േബാധ്ിും സാൂഹികമഡല്ിെല ജീവിതാ
ുഭവ�ളെട പരിവർ്ന�ളമായി സവാഭാവികമായ ബധു്്. 
അുെകാുതെന സാൂഹികയ്ിയെട മാ��ൾ�ുസരി�് സാ
ഹിത�ം ആദരിുന തതവ�ളം വ�ത�ാസെപ�ു. 

ഇുപതാം ൂ �ാ്് ഭാുകതവപരമായ വ�തിയാന�ൾ�് നിരത
രം സാ്�ംവഹി� കാലഘ്മായിുു. കാ്നികതയെടയം യഥാ
തഥ�്ിെ�യം േദശീയതയെടയം മും ആശയപരിസരുനിുന 
നിരവധി ൃതികള്ായിെ�ാ്ിുു. വർഗസമര�ളെട ആശയ
മഡല്ിൽ നിലെകാളളന മാർ്ിസും മലയാളിയെട ജീവിതാ
വേബാധ�ളിേലും സാഹിത�ാുഭവ്ിേലും കടുവുനും 
ഈ കാലഘ്്ിലാണ്. േലാകെമാ്ാെക സാഹിത�വിമർശന രംഗ
്് നേവാേമഷും ആശയദാർഢ�ും െകാുവന ഈ വിമർശന
പ്തി സാഹചര�ബ്മായ മാ��േളാെടയാണ് 1 േകരള്ിൽ സവീ
കരി�െപ്ത്.

സാഹിത�-കലാവിമർശനരംഗ�ളിൽ മാർ്ിസം പടമായ മാ�
�ൾ വു്ി. സാഹിത�്ിെല കലാനിഠമായ സൗദര�വാദ�ൾ2 

െ�തിെര സാൂഹിക �തിബ്തയെട പാഠ�ളെട ശ്ി �ാപി�
ലാണ് ജീവ്ാഹിത�ം, �േരാഗമനസാഹിത�ം ു തലായ സംരംഭ�
ളെട വളർ�യിൂെട വ�്മാുനത്. ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� ആദ�
പുതിയെട അവസാന്ിൽ ശ്ി�ാപി� ഈ പാര്ര��േളാട
ുബധി�ാണ് ൂപഭരതാവാദം ഉടെല�ുനത്.

പൗര്�സാഹിത�വിചാര�ളിൽ ൂപഭാവ�െളുറിുളള ചർ
�കൾ ുും ഉ്ായിു്്. മലയാളിയെട സൗദര�േബാധം ആ ചർ
�കെളുറി�് വിചിതനം െചതിുു്്. എേിും, ഒു �േത�ക 
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ഉേേശ�ല്�േ്ാെട ‘ൂപഭരത’ എന �േയാഗം ഉനയി�ത് 
േജാസെ് ു ്േ്രിയാണ്. വിമർശകരയ്ിെലാരാളായ അേേഹം 
ൂപഭരതെയുറി�് പടമായ നിർേേശം വുനത് 1947െല ഡിസം
ബർ ല�ം മംഗേളാദയ3്ിൽ തകഴി ശിവശേരപിളളയെട േതാ്ി
യെട മകൻ4 നിൂപണം െചുെകാുളള എു്ിലാണ്. ‘�തിപാ
ദ�ം എതായാും െകാളളാം, �തിപാദ�േമ ഇെലനായാും െകാളളാം, 
�തിപാദിുനത് വടിെവാ് വാക��ളിലായാൽ നല സാഹിത�
മാെയണിയിുു ു്്, ഇേപാഴാകെ് �തിപാദ�ം ജനകീയമാെണ
േിൽപിെന, ഒെരാ� വായനു മനസിലാുംവിധം ഭാഷെപ�്ിയി
രിുകേയ േവൂ, സാഹിത�മാവണെമെനാു നിലയാണ്. പരമാർ
്്ിൽ രുമാവശ�മാണ്. ആ വടിെവാ് വാക��ളം ജനകീ
യമായ �തിപാദ�ും. പേ് ഒു വിഷമം; ഒ�െകാ�െകനല രും 
ഒുമിുനിനാൽ തെന സാഹിത�മാുേമാ? അെതാു േചാദ�മാണ്. 
ഒു കലയായി്ാണ് സാഹിത�െ് വീ്ിുനെതേിൽ, നലനല 
വാക��ളം േപാരാ, ജനകീയ കാര��ളം േപാരാ; ആ ര്ിും കവി
െ് ഒുൂടി േവണം ൂ പഭരത’ (േജാസെ് ു ്േ്രി, 2004) എനാ
യിുു അേേഹ്ിെ� നിരീ്ണം.

 വാ്വ്ിൽ ു്േ്രി ഇ�െനെയാു അഭി�ായം ുൻ
േപാുവുനത് ആദ�മായല. കാവ�പീഠികയിും5 മാനദഡ്ിും6 

കരിതിരിയിും7 ഇതിെ� കാരണ�ൾ കാണാം. എതായാും ‘േതാ
്ിയെട മകൻ’ േനാവലിെ� നിൂപണ്ിൽ അേേഹം സദർഭവശാൽ 
ഉപേയാഗി� ‘ൂപഭരത’ എന വാ�് വലിയ വിമർശനസംഘർഷ
്ിുതെന കാരണമായി. ‘സാഹിത�്ിെ� �ചാരണം �ധാന
മായ, �തിപാദ�ാംശ്ിൽ മാരം ് ്ി�ിുന �േരാഗമന സാഹി
ത��്ാന്ിെല ക്ൂണിറ േചരി�ാർ�ിത് അഭിമതമായില. 
അവർ ു ്േ്രിെയ ൂ പമാരവാദിെയന അർ്്ിൽ േൊർമലി
റ് എു വിളി�് ആേ്പിു (രവിുമാർ െക.എസ്, 2008: 170).

േഫാർമലിസം
റഷ�യിൽ ഉദയംെകാ് സാഹിത�നിൂപണധാരയാണ് േൊർ

മലിസം. ‘കലാപരും സൗദര�ാമകുമായ അവേബാധ്ിെ� �
േത�കത ൂ പസംേവദനമാെണന് േൊർമലിറകൾ എ�ുപറയു’ 
(ചാേ�ാ പി.ടി, 1998: 15). ബാഹ�മായ യാെതാു ഘടക�ളമായം 
ബധെപടാെത നിുന ഒു സവതരാ്ിതവം ൃതിു്് എനാണ് 
അവുെട അവകാശവാദം. ‘രഥകർ്ാും അയാളെട ജീവിതും 
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സാഹചര��ളം ഒുമല, രഥെമന വാങ്മയം മാരമാണ് പഠനീ
യം എന് േൊർമലിറകൾ ശഠിു’ (ലീലാവതി എം, 2008: 67). ു്
കലാവാദുമായം ൂപഭരതാവാദുമായം തതവ്ിൽ വ�ത�ാസം �
ലർുന ഒു നിൂപണശാഖയാണിത്.

ു്േ്രിയെട ൂ പഭരതാ �േയാഗെ് അടി്ാനമാ�ി േൊർ
മലിറ് എു വിളി�വർ േൊർമലിസെ്യം ൂപഭരതെയയം മന
സിലാ�ിയിുനില എനതാണ് വാ്വം. ‘ൂപഭരതകായി വാദി
ുനവർ പറയംേപാെല ഭാവെ് ുദരമായി ശി്്ിൂെട ആവി
്രിുക എനല േൊർമലിറകൾ പറയനത്, ഉളളട�ം അ�ധാ
നമാെണനാണ്. ഉളളട�െ് അവർ പരിഗണിുേനയില’ (അചു
തൻ എം, 2011: 401). േൊർമലിസ്ിന് റഷ�യിൽ റാലിെ� േനൃ
തവ്ിുളള ക്ൂണിറ് ഭരണൂട്ിൽനിും എതിർപ് േനരിേട
്ി വനുേപാെല ൂ പഭരതാവാദം േകരള്ിൽ ക്ൂണിറ് ആശ
യഗതി�ാരാൽ എതിർ�െപു. പേ് േൊർമലിസം േപാെല ക്ൂ
ണിറ് ചിതാഗതികേളാട് ഇടുനിുന ഒനായിുനില ൂപഭര
താവാദം. ു ്േ്രിതെന പിനീട് വിവാദ�ൾു മുപടിെയുെ്
േനാണം ൂപഭരതാവാദെ് ഗൗരവതരമായി ചർ�െചതവതരിപി
�ാൻ ്മി�ിു്്.

മുപടി്യുെ്
ൂപഭരതയെട േപരിു്ായ ഗൗരവതരമായ സാഹിത�സംവാദ

�ൾുേശഷം അേേഹം താുനയി� ആശയ�െള ുറുൂടി ചി്
െപ�്ി 1951ൽ ‘ൂപഭരത’ എന േപരിൽ ഒു ൃതി �സി്ീകരി
ു. ‘കല എതിുേവ്ി’, ‘ൂപഭരത എനാൽ’, ‘റിയലിസം ു േനാ്് ’ 
എന് ൂന് ഭാഗ�ളായാണ് ഇു ചി്െപ�്ിയിരിുനത്.

‘കല എതിുേവ്ി’ എന ആദ�ഭാഗ്് മലയാളസാഹിത�രം
ഗ്് നിലനിുന സാഹചര��െള ൃത�മായി വിലയിു്ിയതി
ു േശഷം കല എതിുേവ്ിെയന നിരീ്ണം ുേനാുെവുു. 
മാരമല �േരാഗമന സാഹിത�്ിെ� ത്വശാത�െള പരിചയ
െപ�്ാും തെ� വീ്ണ�ൾ അതിൽനിന് വ�തിചലിുനെത
വിെടെയന് വ�്മാ�ാും അേേഹം ഈ ഭാഗം ഉപേയാഗിുു.

‘ൂപഭരത എനാൽ’ എന ര്ാം ഭാഗ്ാണ് താുനയി� ൂ പഭ
രതയെട െപാുളം െതളി�ും അേേഹം അവതരിപിുനത്. സം�ാ
രഭരമായ മന്ിൽ കലാകാരു്ാുന വികാര�ളം വിചാര�ളം 
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അുവാചകുുനിൽ സംേവദന്മമായവതരിപി�ാൻ എുുകാ
രൻ സവീകരിുന �േയാഗറശലിെയയാണ് അേേഹം ൂപെമന
ുെകാുേേശിുനത്. ‘കലാകാരെ� അതരിരിയ്ിൽ അടയാ
ളെപ്ും എനാൽ അന�ർ�വിഷയമായിുളള ഒനിെന പേരരിയ
േഗാചരമാുനെതേതാ, അുതെന അതിെന്െനയാണ് കലാ
ൂപെമു വിളിുനത്, ആ ൂപ്ിൂെടയലാെത കലാകാരെ� 
അതർഭാവ്ിേലു കടുേനാ�ാൻ കഴിയകയില. അതർഭാവ
െ്, ഒരാകാരുമിലാ് അവ്യിൽ, അ�െനതെന ഒപിെയ
�ു റകയിൽവു േനാ�ാൻത� യാെതാുപായുമിലാ്ുത
െന കാരണം’ (േജാസെ് ു്േ്രി, 2004: 356). ഇ�െന ൂപെ് 
നിർവചിുവാൻ മാരമല അതിെ� ആവശ�കതെയ കാരണസഹി
തം സമർ്ിുവാും അേേഹം ് മിുു്്. താുനയിുന ൂ
പപ്തിേയാട് അുൂലാശയം �ലർുന ഭാരതീയും പാ്ാത�
ുമായ ചിതകെള അേേഹം പരിചയെപ�ുുു്്.

ഉൾ�നമിലാ് ൂപനിർ്ിതി�് അേേഹം എതിരാണ്. 
‘ഏെതാു ഭാവെ്യം ബഹിരിരിയ്ിൂെട ഉളളിേലു കട്ാ
ുളളതാണ് ൂപം’ (േജാസെ് ു്േ്രി, 2004: 358) എനതാണ് 
അേേഹ്ിെ� വീ്ണം. ഇതിൂെട അേേഹം ഭാവഭരതെയ നിരാ
കരിുനില എും മികു� ഭാവസമനവയംൂടി ‘ൂപഭരതാ’ സേ
്്ിൽ ഉൾെപ�ുെ്ും മന്ിലാ�ാം. മാരമല, ആെകപാ
െടയളള സാഹിതീയ ഭരതെയതെന വിശദീകരിുവാുളള ്മമാ
ണ് ഇ�െനെയാു പരിക്നയിൂെട അേേഹം നടുനത്. ൂപഭ
രതയിെല ൂപം എന �േയാഗ്ിന് സുചിതാർ്ം ക്ി�ു
െതന് ുു�ം. അുെകാ്ാണ് ൂപഭരതെയന പരിനിടിതാശ
യെ് ൃത�മായി വ�്മാ�ിയ േശഷം ഈ സേ്ന്ിന് ‘ൂപ
ഭരതേയ�ാളം ഉചിതാർ്കമായി മെ�ാു പദം കാ്ി്രാുെ്
േിൽ സവാഗതം െചുനതിൽ സേതാഷേമ ഉളൂ’ (േജാസെ് ു ്േ്
രി, 2004: 359) എന് അേേഹം പറയനത്. ഇവിെട ൂപഭരതെയന 
പദ�േയാഗേ്�ാൾ അത് വിഭാവനം െചുന സേ്ന്ിനാണ് 
അർ്സാധ�തകേളുനെതന് വ�്മാുു.

ൂപഭരതാവാദ്ിനുുണമായി താുൾെപെടയളള നിൂപകമാ
ുെട നിൂപക �വണതകെള ഇതിൽ അേേഹം വിലയിുുുു്്. 
സാഹിത�െമു്ിൽ ഒരഭി�ായം അഥവാ കാചപാട് ഉ്ാകണെമ
ും അേേഹം ൂ ചിപിുു. േൊർമലിസെമതാെണനവതരിപി�് 
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താെനാു േൊർമലിറെലുൂടി വ�്മാ�ിെ�ാ്ാണ് അേേഹം 
ര്ാം ഭാഗം അവസാനിപിുനത്.

‘റിയലിസം ു േനാ്് ’ എന ൂ നാംഖഡ്ിൽ റിയലിസ്ിെ� 
സം�ാരും ത്വ�ളം അതിെ� സവഭാവേഭദ�േളാെട അവതരി
പിുകയാണ് െചുനത്. (മംഗേളാദയ്ിും മും ൂപഭരതാവാദ
െ് സംബധിു �സി്ീകരി� േലഖന�ൾ ഇേതാെടാപം അു
ബധമായി േചർ്ിു്്).

യഥാർ്്ിൽ വിവാദകാരണമായ തെ� ൂപഭരതാ �േയാഗ
െ് ുറുൂടി ൂമും ുൃഢുമാ�ി ഒു സി്ാത പരിക്ന
േയാെട അവതരിപി�ാുളള ് മമാണ് അേേഹം നടുനത്. തനി
�് അുൂലമായ ൂ ർവപ്മായവതരിപി� ആശയ�ളിും േൊർ
മലിസ്ിെ� വിലയിു്ലിുെമാെ� പാകപിഴകളെ്േിും മല
യാള സാഹിത�വിമർശനരംഗ്് ചില ൂ തനനിരീ്ണ�ളവതരി
പി�ാൻ ‘ൂപഭരത’െയന ഈ ൃതി�് കഴിെിു്്.

ൂപഭരതാവാേം; വിശകലനം വിമർശനം
‘മുഷ�കഥാുഗായികൾ’േപാെലയളള ൃതികളിൽ ു്േ്രി 

അവതരിപി� വി്വവീര��ളിൽനിന് കാവ�പീഠികയെട പാകെപ
�്ലിേലുളള മട�ിേപാ�ാണ് ഒു പരിധിവെര ൂപഭരതാവാ
ദ്ിൽ സംഭവി�ത്. ‘അേേഹം തെ� പഴയ റകനിലയിേലു തി
രിുെചു സവതംനില ഭരമാ�ിെവ�താണ് ൂപഭരത എന �്
കം’ എന് ു ുമാർ അഴീേ�ാട് (1996: 212) അഭി�ായെപ�ു. രാടീ
യമായ �ചാരണ�ൾുളള ഉപാധിയായി സാഹിത�െ് വികസി
പി�ാൻ കഴിൊൽ അത് ഉ്മ ൃതിയായി വിലയിു്െപ�ന 
വഴ�േ്ാ�ളള ശ്മായ വിേയാജനുറിപാണ് ൂപഭരതാവാദം. 
പേ് അേേഹം സാഹിത�ൃതികളെട ഭാവഭരതെയ അപലപിുനി
ലാതാും. ഭാവശിേ്ാഭിനമായ ൂ പമാണ് അേേഹ്ിെ� സേ്ം.

ൂപഭരതാവാദ്ിെനതിെര നിരവധി വിമർശനശര�ൾ ഉയർന
ത് ഈ സത�ം മനസിലാ�ാെതയാണ്. െക.പി.ജിയം എം.എസ്. േദ
വദാും ഇ.എം.എും എം.പി. േമേനാും ഉൾെപെടയളളവർ ൂ പഭ
രതാവാദ്ിെ� ആശയഗരിമെയ എതിർുനവും സാഹിത�്ി
െ� ഭാവഭരതക് �ാധാന�ം നുനവുമായിുു. ‘േലാകവാണി, �
േരാഗതി, �വാഹം, േദശാഭിമാനി, മംഗേളാദയം, ക്ൂണിറ് ുട
�ിയ �സി്ീകരണ�ളിൂെട നടന ആശയസമരം ഒെനാു�ി
യത് 1952ൽ മാരമാണ്’ (ശേരുണി െക, 2006: 138).
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�േരാഗമനപരമായ �തിപാദ�ുളള സാഹിത�ൃടിെയുറി�് 
�ഥമമായി ചിതി�ുെകാ്ാണ് ഈ എതിർുകൾ �ധാനമായം 
ഉ്ായത്. ‘ഏതഭി�ായെ് ഉൾെ�ാളളനതായാും, എുുകാ
ുെട അതർഭാവ�ൾ അതാതിെ� പാക്ിൽ ഘടിതൂപ�ളാ
യി �കടീഭവി�ണം എേന ൂപഭരതയെട േപരിൽ ഞാൻ വാദി�ി
ുൂ. വാദിുുൂ. വാദി�ാുേേശിുുൂ’ (േജാസെ് ു്േ്
രി, 2004: 359) എന് അേേഹംതെന വ�്മാുു്്.

ഒു കാലഘ്്ിൽ ഇടതടവിലാ് വിമർശന�ൾ�് ൂപഭ
രതാ �േയാഗം പാരമാെയേിും പിനീട് വിമർശകർ ത�ളെട 
വാദം �നരാേലാചനു വിേധയമാ�ി നവീകരിുകയം തിുുക
യം െചതിു്്. ൂപഭരതാ വിമർശന്ിെ� �ചാരകരിൽ �ുഖ
നായ ഇ.എം.എസ്. ‘ഒനാമത് ഉളളട�ം �േരാഗമനമായാൽ മാരം 
േപാരാ, ൂപം ഭരമാുകൂടി േവണം എന വാദം അത�വിശകലന
്ിൽ ശരിയാണ്. ഇു മന്ിലാ�ാൻ കഴിയാെതേപാെയന വീച 
ഞ�ളെട സമീപന്ിു്ായിുു. ചരിരപരമായ ഭൗതികവാ
ദെ്ുറി�് ഞ�ൾു്ായിുന അയഥാർ്മായ ധാരണയാ
ണ് ഇതിു്രവാദി’ (ുേലഖ എം.ടി, 2003: 56) എന് തിു്ിപ
റയു്്.

ൂപഭരതാവാദ വിമർശന്ിെ� പാകപിഴകൾ വിലയിുുന
തിെനാപംതെന ഈ വിമർശനപ്തിയെട ആശയാവതരണ്ിൽ 
സംഭവി� പിഴകൾൂടി ൂ ്ി�ാേ്്ു്്. ‘മാർ്ിറ് സി്ാതമു
സരി�് ഭാവ്ിെനാ് ൂ പം, ൂ പ്ിെനാ് ഭാവം എന അറദവ
തമലാെത ൂ പും ഭാവും എന റദവതം സാുവല’ (േഗാവിദപിളള 
പി, 2006: 77). ഇു മന്ിലാ�ാെത ൂപംൂടി ഭരമായ ഒു �േരാഗ
മന കലാൃടിു േവ്ിയാണ് താൻ വാദി�െതന് ൂപഭരതെയ
ന ആദ��േയാഗ്ിൂെട സംേവദനം െച്ാൻ കഴിെിെലനതാ
ണ് അേേഹ്ിെ� പരാജയം. ൂർവമത�ളം അുബധ ആശയ
സംഹിതകളം ഉപേയാഗി�് ശ്ിെപ�്ാുന വിമർശപ്തിയെട 
സാധ�തകൾ അേേഹം ൂർണമായി മന്ിലാ�ിയിെലനും ഇതി
െനാപം േചർുവായിുു.

ൂപഭരതെയ സാൂകരി�ാൻ അേേഹം നട്ിയ ുു�ം ചില 
ൂർവാഭി�ായ�ളെട െതരെെ�പിും പാളി�പ�ിയിു്്. ൂപ
ഭരതാവാദും ഇേമജിെന സംബധി� പാ്ാത�സേ്ും ത്ി
ും ൂപഭരതയം രസം, ഔചിത�ം ആദിയായ പൗര്�സേ്�ൾ 
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ത്ിുുെ്ന് പറയനതിൽ െക. ശേരുണി േനരെ്തെന യ
്ിഭരമായ സംശയ�ൾ �റെപ�വി�ിു്് (2006: 147). താെനാു 
േൊർമലിറെലു വ�്മാ�ാനായി എതാണ് േൊർമലിസം? 
എന് ചർ�െചുേ്ാൾ ‘പരമാർ്്ിൽ േൊമില അവർെ�ാും. 
െവും റ്ം വർ�ാണ് അവർ�് േൊം’ (േജാസെ് ു്േ്രി, 
2004: 360) എന് ു�െപ�്ിയിു്്. ഈ ു�ം വ�ാജമാണ്. േൊർ
മലിസ്ിെ� മൗലികസവഭാവം വാങ്മയ്ിൽ ് ് േകരീകരി�
ലാണ്. ഈ അർ്്ിും അേേഹം ഒു േൊർമലിറലായിുെനേി
ും േൊർമലിസെ്ുറിുളള അേേഹ്ിെ� ധാരണ ൂ പഭരമല.

ൂപഭരതാവാേം—സാഹിത്വിമർശനെി്ല സധഷണികവ്ാപാരം

ൂപഭരതാവാദം നിലനിന കാല്ിെ� സവിേശഷ സാഹചര�
�േളാ� േചർുനിർ്ിയലാെത അതിെന വിശകലനം െച്ാനാ
കില. ഒു സി്ാത്ിെ� പദവിയിേലുളള വളർ�യിൽ അതിെന 
പല ഘടക�ളം സവാധീനി�ിു്്. �േരാഗമനസാഹിത�്ിെ�യം 
മാർ്ിറ് വീ്ണ്ിെ�യം ശ്മായ ഇടെപടുകൾ േകരള്ി
െ� സാൂഹികാതരീ്്ിൽ നിനുെകാ്ാണ് ൂപഭരത സജീ
വമായ ചർ�കൾു വിേധയമായത്.

ഒു േനാവൽ നിൂപണ്ിനിടയിെല ൂചന മാരമായി തീേര
് വാ�ിെന എ�്് സാഹിത�ചിതകെള ബാധിുവാൻേപാന നി
രീ്ണമായി എ�ുകാ്ിയത് �േരാഗമനസാഹിത�്ിെ� വർഗ
ൂല�്ിും ഭാവഭരതയിും വിശവസി�ിുന ചിതകർ തെനയായി
ുു. �േരാഗമനസാഹിത�ം ുേനാുവുന ആശയ�ൾ�് ബദൽ 
മാൃക എന നിലയിേലുളള ് ാനെപ�്ൽ വാ്വ്ിൽ ു ്
േ്രിയേടതല. വാദ്ിെ� എതിരാളികളേടതായിുു. ആ ് ാന
നിർണയ്ിെലയം വിശകലന�ളിെലയം അപാകതകൾ പരിഹ
രിുനതിും താുനയി� ൂപഭരതെയ നിർവചിു പരിഹരിു
നതിും േവ്ിയാണ് പിനീട് ൂപഭരതെയന േലഖനം അേേഹം 
എുതിയെതുൂടി ഓർ�ണം. മുഭാഗ്് �േരാഗമനസാഹിത�ം 
അരേമൽ ശ്മായുെകാ്ാണ് ൂചനകളിൽ മാരം ജീവി�, �
ബലമാകാ് ഒു നിരീ്ണധാര മലയാള സാഹിത�വിമർശന്ി
െല �േയാഗമാൃകയം െകുറുളള വാദഗതിയമായി തീർനത്. അു
െകാുതെന െവുെമാു സാഹിത�തർ�െമന നിലയിലല, ൂപഭ
രതാവാദ്ിെ� അ്ിതവം.
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സാഹിത�്ിൽ മാരമല സാൂഹികചരിര്ിും ഉ്ാുന മാ
�്ിെ� ഒു ഘ്്ിെല ചിനമാണത്. അുവഴി ൂപഭരതയെട 
ആശയവഴികൾ സാഹിത�്ിേലു മാരമല സൂഹചരിര്ിേല
ും പടർു നിുു. ൂ പഭരത സവയം ഒു വാദെമന നിലയിൽ വി
കസിുകയം സവതവുറപിുകയം െചുനേതാെടാപം ആശയ�ച
രണ്ിൽമാരം ൃ ടിൂനിയിുന ക്ൂണിറ സാഹിത�കാരമാർ
ും ൂപഭരതാവാദം ഒു �നരവേലാകന്ിന് മാർഗെമാു�ി.

സതവര�തികരണ�ൾ�് സാധ�തെയാു�ിെ�ാ്് അ�ടി
മാധ�മ�ളം അവയിെല സാഹിത�ചിതാപ്തികളം സജീവമായി
ുു എനത് ൂപഭരതാവാദ്ിെ� ്മാുഗതമായ വികസന്ി
ുളള മെ�ാുകാരണമായി. വ�ത�് �സി്ീകരണ�ളിൂെട നിര
വധിേപർ വാദഗതികളനയി�ത് ൂപഭരതാവാദ്ിെ� ൂമതല
�ളിേല�് െവളി�ംവീുന അേനവഷണമായിമാറി.

സാഹിത�ൃതികളിൽ ഉളളട�്ിും അവതരണരീതിും സമ
ജസമായ �ാധാന�ും ്്യം ലഭി�ണെമു വാദിുവാൻ ൂ
പഭരതാ സി്ാത്ിന് കഴിു. സാഹിത�്ിെ� ്മെപ�്
ും വികസനതവരയം ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയം. സാഹിത�സംബധി
യായ പാ്ാത�ത്വശാത�ളിൽ ചിലെതാെ� മലയാള്ിൽ 
അർ്ൂർണമായി അവതരിപി�െപ്ത് ൂപഭരതാവാദ്ിെ� 
പ്ാ്ല്ിലാണ്. േൊർമലിസം, േസാഷ�ലിറ് റിയലിസം, 
്ി്ി�ൽ റിയലിസം ഇവ അവയിൽ ചിലുമാരമാണ്. ൂപഭരതാ
വാദം ൃടി� ഈ വിമർശന പരിവർ്ന�െളാും വിലുറുകാ
ണാൻ കഴിയനതല.

ഈ വിമർശനപ്തി ഉളവാ�ിയ മെ�ാു സർഗാമകമായ െലം 
സാഹിത�സംബധിയായ ആശയസംവാദ്ിൂെട നിരവധി ൂത
നാശയ�ളെട ൂപീകരണ്ിും അവസരെമാു�ി എനതാണ്. 
ൂപഭരതാവാദം സാഹിത�്ിെ� ൂപും ഭാവും മാരം േകരമാ
�ിയളള ചർ�കളിേലാ അഭി�ായ�കടന�ളിേലാ ഒുുനതല. 
സാഹിത�െ് സാഹിത�മാുന ഘടക�ൾ കലാതതവം, കലയെട 
നിലനി്്, കലയെട ആവശ�കത, കലാധർമം, സാഹിത�െ് ൂപ
െപ�്ിയ സമകാലികും ൂ ർവകാലികുമായ സംഭവ�ൾ, േലാക
േബാധം, കാ്നികത, യഥാതഥ�ം, സാം�ാരികമഡലം, രചയിതാ
വ്, കലയെട മാനദഡം, സാഹിത�നിയമ�ൾ, യ്ി, റിയലിസം, 
േസാഷ�ലിസം, േ�ാരസീവ് റിയലിസം, കലാശി്ം, േസാഷ�ലിറ് 



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
263

റിയലിസം, മനഃശാതവി്ാനം ു ട�ി വിവിധവിഷയ�ളിേല�് 
പടർുപിടി� ചിതാധാരയാണ്.

‘�തിയ സാൂഹ�വ�വ്ു േവ്ിയളള േപാരാ്്ിൽ ജന�
െള ആേവശംെകാളളി�്� വിധ്ിുളള ൂപും ഭാവും ഉൾ
െ�ാളളന കലാസാഹിത�ൃടികൾ ഉയർ്ിെ�ാുവരാൻ കഴിയ
ണം’ (നായനാർ ഇ.െക, 1989: 44) എന ഒുതീർുവ�വ് അവസാ
നം നിർേേശി�െപ്ിുു. അതിും �ധാനം ഒ�വിൽ ബാ�ിവന 
പരിക്നകളിേല�് നടെനുംവെര തലും വിലും ഉനയി�
െപ് വിമർശന�ളിൽനിും ഒുപാട് ആശയ�ൾ മലയാളവിമർശ
നപ്തിയെട ു തൽൂ്ിേല�് േചർുവകാൻ കഴിെെനതാണ്.

ഉപസംഹാരം
മലയാള വിമർശനചരിര്ിൽ െത�ി്ാരണകേളാെട വിമർശി

�െപ് ഒു ആശയ�േയാഗമാണ് ൂപഭരത. ഈ പരിക്ന ഭാവ
ഭരതെയ നിരാകരിുനില. ഭാവൂപ�ളെട സമടി റചതന�മാ
ണ് ൃതിയെട കാതൽ എന വുതയാണ് ഇത് ുേനാുെവുനത്. 
അ�െന ആകമാനുളള സാഹിതീയഭരതെയതെന വിശദീകരിു
വാുളള ്മം ഈ പരിക്ന നടുു.

�േരാഗമനസാഹിത�്ിെ�യം മാർ്ിറ് വീ്ണ്ിെ�യം 
വ�വഹാര വിനിമയ�ൾ�ിടയിേലു കടുവനുെകാ്ാണ് ൂ
പഭരത ഇരയം സജീവമായ ചർ�ും പാകെപ�്ലിും വിേധയമാ
യത്. മലയാള സാഹിത�്ിൽ തനതായ ൂ തനാശയ�ൾ അവതരി
പി�ാും നിരവധി പാ്ാത�തതവസംഹിതകൾ മലയാള്ിേല�ാ
വി്രി�ാും ഇതിുകഴിു. മാരമല സാഹിത�്ിെ� ൂപും 
ഭാവും എന വിഷയ്ിനതീതമായി നിരവധി സർഗാമക വിഷ
യ�െള സംബധി� ചിതാപ്തികൾ ൂ പെപ�ുവാും ൂ പഭര
താവാദം കാരണമായി. സാഹിത�െ് മാനദഡമാ�ി മലയാള വി
മർശചരിര്ിൽ ഉ്ായ �സ്മായ ഒു സംവാദും വിമർശന 
പ്തിയെട �േയാഗമാൃകയമാണ് ൂപഭരതാവാദം.

ുറിുകൾ
1. േലാകെമ്ാ�ം വർഗസമര�ളെട ആശയമഡല്ിലായിുു മാർ്ി

സ്ിെ� നിലനി്്. എനാൽ േകരള്ിൽ െതാഴിലാളി, ു തലാളി എന 
വർഗേഭദേ്�ാൾ ൂ ്മായ �നം ജാതിബ്മായ േവർതിരിുകളായി
ുു. േകരള്ിൽ മാർ്ിസ്ിന് ഈ �നെ്ൂടി അഭിസംേബാധന 
െചേ്്ിവു.
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2. ‘സൗദര�ാരാധനമാണ് ജീവിതല്�ം എു വിശവസിുനവുെട ു രാവാ
ക�മാണ് ‘കല കലുേവ്ി’ (Art for Arts Sake). ു്കലാവാദം അഥവാ 
ലാവണ�വാദം എനറിയെപ�ന വിശവാസപ്തിയെട �വാചകരിൽ �ു
ഖനാണ് വാർ്ർ േപ�ർ. കലു സദാചാരുമായി സംബധമില. സൗദര�ം 
വിതുകയം സൗദര�ാനദം െകാുകയമാണ് കലയെട ധർമം’ (ുരളീധരൻ 
െനലി�ൽ, 2011: 176) എന് അവർ വിശവസിുു.

3. മംഗേളാദയ്ിലാണ് ഇു �സി്ീൃതമായെതന് എസ്. ുതൻനായർ 
(2000: 55), േതാമസ് മാതു (2011: 35) ു തലായവും, മാൃൂമിയിലാെണന് 
െച�ാരപളളി നാരായണൻ േപാ�ിയം (.....: 843) പറയു.

4. േതാ്ിയെട മകെ� നിൂപണ്ിൽ എനാണ് േതാമസ് മാതു (2011: 

35), െക. ശേരുണി (2006: 142), ുേലഖ എം.ടി. (2003: 51), െക.എസ്. 
രവിുമാർ (2008: 170) ുതലായവർ ഏകസവര്ിൽ അഭി�ായെപ�ു. 
ര്ിട�ഴിയെട നിൂപണെമനാണ് പി.വി. േവലായധൻപിളളയെട 
(2011: 800) വ�ത�്ാഭി�ായം.

5. ഭാവാംശ്ിന് ഉളളിൽതെന ഒരാൃതി െകാ��ലാണ് ൂപക്നയിൽ 
ആദ�െ് ഘ്ം. കഥാപാര�ൾ അവയെട സവഭാവ�ൾ, വികാരേഭദ
�ൾ, അവേയർെപ�ന രംഗ�ൾ ഇത�ാദിെയ സവൂപി�ൽ ഇവിെടയാ
രംഭിുു കവിയെട വ�്ിതവം. അവിെട നിന് അത് പദവാക�ഛേദാല
ോര നിബധരീതി വെര വ�ാപിുനതായി കാണാം. പദാദികൾ െകാു 
േമ്റെ ൂപമാവി്രി�ലിേല, അത് ൂപനിർ്ിതിയിൽ പിനെ് 
ഘ്ം. ുു�്ിൽ ൂപം ആഭ�തരും ബാഹ�ുെമു ര്ായിു രഹി
�ണെമുതെന (േജാസെ് ു്േ്രി, 2004: 158).

6. േമഘസേദശ്ിെനാു ൂ പുെ്േിൽ അത് അൂതൂർവമായ ആ കവി
ക്നയെട ൂപമാണ് (േജാസെ് ു്േ്രി, 2004: 268).

7. ഭാവമാണ് ജീവൻ എന ശീർഷക്ിൽ സാഹിത�്ിൽ ഭാവൂപ�ൾ
ു്ായിരിേ�് സമനവയമാണിവിെട അേേഹം ചർ�െചുനത്.
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സതണാരാധനയ്ട അുഠാനവടിുകൾ 
േകരളീയകലാപാരപര്െിൽ

രമയ പി.പി.
ഗേവഷക, മലയാളവിഭാഗം, ്ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ൃൂർ.

നാ്റിുകളെടയം, വിധിനിയമ�ളെടയം, അുഠാനകലാപാ
ര്ര�്ിെ�യം വിശാലമായ ൂമികയിുുവംെചത സാം�ാരിക 
റപൃകം േകരളീയതയെട സവിേശഷതയാണ്. ആരാധനും വി
ശവാസ�ൾും അുഠാനാദികൾും മത�േള�ാൾ ഏെറ �ാ
്നതയം സാം�ാരികൂല�ും ക്ിേ�്താണ്. മതനിയമ�ൾ
�ുറുള പൗരാണിക നാടൻ വിശവാസസംഹിതയിൽനിനാണ് 
അുഠാനാദികളെട ൂർവികതവെ് കെ്േ്്ത്. “ഏു മത
്ിും മതനിയമ�ൾ അുശാസി�ാ് ആചാരവിശവാസ�ൾ 
കാും” (79:1996). ഒുമി� ആരാധനാ്മ�ളെടയം ആതരികസ
്െയ അേനവഷിുേ്ാൾ രാവിഡതവ്ിെ� ൂതകാല ഇട�ളി
േല�് �േവശിേ�്തായിവുു.

വിശവാസ�ളിലധിഠിതമായ ഉദാ്ൂർണമായ നാേടാടിജീവിത 
സരദായമാണ് േകരളീയപരിസര്ിൽ ഉ്ായിുനത്. “നാടൻ 
വിശവാസ�ളാണ് ആരാധനകൾും മാരികകർ്�ൾും അു
ഠാന�ൾും ഉ്വാേഘാഷ�ൾും അുഠാനൃ്�ൾുെമ
ലാം അടി്ാനം”(87:1996). ജനവിശവാസമാണ് ഇ്രം അുഠാനാ
ദികളെട �സ്ി വർ്ിപിുനത്. സാൂഹികനരവംശവി്ാനീ
യ്ിെ� പരിധിയിെ്�നവയാണ് ഇ്രം വിശവാസ്ിൂനിയ 
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അുഠാനാദികൾ. മുഷ�സൂഹ്ിെ� ജീവിതനിലെയയം ജീവിത 
സരദായെ്യം ആപദമാ�ിയള റവ്ാനികതലം എന നില
ക് സാൂഹികനരവംശവി്ാനീയ്ിൽ തീ-�ുഷ അധികാര പരി
ധികെളയം �ാതിനിധ�െ്യം വിശകലനം െച്ാുനതാണ്. വി
ശവാസ്ിും ആചാര�ളിും പാര്ര� അുഠാനകലകളിും ലിം
ഗപദവി നിർണയിുവാൻ ഇ്രം മാനവസം�ാര്ിെ� െപാു
ളിട�ൾ നിയാമകമായി മാുു.

സം�ാരെ് വിശകലനം െചുനതിുള ു�ധാന ഘടകമാ
ണ്  െപൺകലാൂപ�ൾ. ആൺ അധികാരപരിധിയിൽ റതണത
യെട െപാടിുകൾ എരേമൽ മഹതവവത്കരി�െപ�ു എനതിെ� 
അടയാളെപ�്ുകളാണ് അുഠാന�ളം േകരളീയ അുഠാനക
ലകളം. കാർഷിക മി്ിൂനിയ ഉർവരതാൂജയിും �ൃതിൂജയി
ും ൃ ഗാരാധനയിും െപൺഉറവിട�ളെട ൃ ഹ്ായ േമഖല വലയം 
െചുു. ഒുമി� അുഠാന�ളം ആരാധനയിൽനിനാണ് ഉുവം 
െകാ്ിരിുനത്. ഉർവരതാരാധന അതിൽ ഏ�ും േ്ഠമാണ്. ൂ
മിൂജയാണ് ഉർവരതാരാധനയെട അടി്ാനം. “ൃഷി ് ല്ിന് 
‘ഉർവര’ എു േപു്്. ൂ മിെയ തീലിംഗഗണ്ിെപ�ന േദവതയാ
യി്ാണ് ഭാരതീയർ കുുനത്.”(120:1996). െലൂയിഠമായ ൂ മിയം 
�തുത്പാദനേശഷിയള തീയം പരപരൂരക�ളാണ്. ൂ മി വിു
കെള മണിനടിയിെല േകാശയിട�ളിൽ സംര്ിുനുേപാെല തീ
യെട ഗർഭപാരം വളർ�ുതുന വളൂുള മണായിമാുു. ൂമി
യിും തീതവം ആേരാപിുനതിെ� െപാുളിതാണ്. ൂമിെയ എന
ുേപാെല ൂമിയിൽ വിളയന ധാന�ാദികെളയം മാൃസേ്മായി ൂ
ജിുവാൻ ുട�ി. സൃ്ി എേപാും ഐശവര�േദവതയാണ് േകര
ളീയ കാർഷികപരിസര്ിൽ സൃ്ിയെടയം ഐശവര�്ിെ�യം 
ആേഘാഷ�ൾ െകാ്ാടെപ�നതിെ� അടി്ാനം ഉർവരതയമാ
യി ബധെപുെകാ്ാണ്. “ററ്ദർ, േകാൺമദർ, ബാർളിമദർ ു
ട�ിയ ഉർവരേദവതാസേ്�ൾ പാ്ാത�േദശ�ളിെല �ാ്ന 
സം�ാര�ളിൽ കാണാം”(2:1985).

ഐശവര�േദവതയായ െനൽ�തിർ ്ീഭഗവതിയായി വിളയാ
�ു എന േകരളീയ വിശവാസസേ്ം ആരാധനയിെല തീസാനി
്�്ിെ� അടി്ാനമാുു. “കാർഷിക ജനതയെട റദവം 
എവിെടയം അ്യാണ് ”(72:1979). ഉർവരതയെട അുഠാനാംശ
�ൾ െത്ം, േഗാദാവരിയാ്ം, കണ�ാർ�ളി, ൂര�ളിയിെല പള് 
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ുട�ിയ അുഠാന കലാ�കടന�ളിൽ െതളിുകാുു. േക
രള്ിൽ ഉർവരേദവതയായി ്ീേപാതി അഥവാ ്ീഭഗവതി, േഗാ
ദാവരി, ് ീപാർവതി അംശ�ളായ ു റ്ി, കനി, കർ�ടേകാ്ി 
ുട�ിയ റതണേദവതാ സേ്�െള സൃ്ിയെട പ്ു നില
നിർുേ്ാൾ േച്ാ, മാരി, ൂരി, മുത ുട�ിയ ്ാമ, നാശേദവ
തെള എതിർപ്്് ുടിയിുുു. ഉർവരാരാധനയിെല തീലിം
ഗാരാധനയെട �ത�്ീകരണ�ളാണ് ഇവ.

ധാന��ൾ ഉ്ാദിപിുന ൂമിയം, ശിുവിെന �സവിുന 
തീകളം പരപരം ബധിപിുന വിശവാസ�മാണമാണ് ഇതിെ�
െയലാം അടി്ാനം. “മ്�േകരള്ിെല ചില �േദശ�ളിൽ െകാ
്ാ�ന ഉ�ാർേവലയെട ചടുകളം അുഠാന�ളം ൂ മിേദവിയെട 
ആർ്വെ് ആദരിുെകാുളതാണ് ”(123:1996).

കാർഷികസം�ാര്ിെ� ഭാഗമായ ൃ ഗൂജയിും േഗാമാൃ�െള 
ആരാധിുനതിു തുല�മായ നാടൻ �രാൃ്സേ്�ളം േക
രള്ിൽ പാലിുു. ൃഗൂജയിെല ഏ�ും പരിപാവനമായ ദിവ�
േധുവായി േഗാദാവരിെയ േകരളീയർ ആരാധിുു. ഉ്രേകരള
്ിൽ മലയും, പാണും നടുന േകാതാൂരിയാ്ം എന അു
ഠാനകല ഈ വിശവാസ്ിെ� കലാ�കടനമാണ്.

റതണസാനി്�്ിെ� ു �ധാന ഇടമാണ് നാഗാരാധനയിൽ 
ഉളത്. സർപ�ാുകൾ േകരളീയ സം�ാര്ിെ� ഈ�ില�ളിൽ 
ഒനാണ്. എവിെട ആരാധി�െപ�ക എനതിുപരി ആരാധന സമർ
പണ്ിലാണ് തീസാനി്�ം ു ഴുനിുനത്. മണാറശാല, പാും
േമകാട്, ആേമടമംഗലം ു ട�ിയ �ശ് നാഗേ്ര�ളിൽ ആചാ
ര�ൾും, ൂ ജാവിധികൾും േമൽേനാ്ംവഹിുനത് തറവാ്ിെല 
ുതിർന തീജനമാണ്. ഇുൂടാെത മണാൻമാുെട നാഗാരാധന പര
മായ അുഠാനകലയായ ു ുതിനിപാ്ിും ു ുതിനിഭഗവതിെയയാ
ണ് ുതിുനത്. ഈ അുഠാനകലയെട പിണിയാളായി തീസാ
നി്�ു്് എനും ഇതിെ� �േത�കതയാണ്. നാഗാരാധനയമാ
യി ബധെപ് േകരളീയേ്ര�ളിും തറവാ�കളിും നാഗയ്ി
�ള�ളം നട്ിവുു.

വിരഹാരാധനയിും റതണസാനി്�ം മിഴിേവുു്്. 
ഉ്രേകരള്ിെല െത്�രാൃ്�ളിൽ തീവീരവനിതകെള 
ഈശവര മഹതവ്ിേല�് ഉയർുന വിശവാസാവലി കാണാുന
താണ്. ഒു സുദായ്ിേനാ, വർഗ്ിേനാ സമാരാധ�രായവരാണ് 
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വീരമാൃ�ളായി പരിവർ്നം െചുനത്. ു�ിേലാ്് ഭഗവതി, മാ
�േപാതി, കാപാള്ി ുട�ിയ വനിതകെള മഹു�ളായി, മാ
ൃസമാനയായ ധീരവനിതകളായി, വാുു.

തീകെള ആരാധിുനതിെ� മെ�ാു ൂ പമാണ് കന�ാകാരാധന 
(virgin cult) ഇും െത്ാ്്ിൽ �ാധാന�ം െചു്ി�ാുു. പല
േപാും േകാലംെക്ിയാ�ന ഭഗവതിമാെരലാം തെന കന�കമാരായി
രിും. ശ്ിേദവിെയേപാും അ്ര്ിലാണ് ആരാധിുനത്.

‘പുുളി’ എന േപരരിലറിയെപ�ന പചാ്രിെയ ‘കന�ാു
കഴിെവളേലാനീ’ എന് �േത�കം �കീർ്ിുു്്.(57:1979).

ു�ിേലാ്് ഭഗവതിയം കന�കാേദവിയാണ്. “െപരിെച�ർ രയര
മംഗല്ിലെ് വിുഷിയം സാധവിയമായ കന�ക, ുുുല്ിൽ 
െവ�് േവദശാതം പഠിുന സഹപാഠികളമായി തർ�ിു. രസ�
ളിൽെവ�് ശംഗാരും േവദനകളിൽെവ�് �ധാനം �സവേവദനയ
മാെണന് സമർ്ിു. കന�കയായ ഇവൾ�് അുഭവ്ാനുെ്
ു പറുപര്ി. ഇേതാെട ുുുല്ിൽനിും ു�ംബ്ിൽ 
നിും അവൾ ബഹിൃതയായി. ആമ�ഭാവംെകാ്് തീയ്ാ
�ി അവൾ ആമാുതി െചു. േലാകാുരഹ്ിനായി പരമശി
വൻ ൂമിയിേല�യ� ഈ കന�കയായ കന�ാേദവതെയ അുഠാന
കലയിൽ െക്ിയാ�ു. രാമീണേദവതയായി െപാുവിശവാസമഡല
്ിൽ ഇരിപിടം ഉറപി�് മാൃസേ്വിശവാസൂമികയിലമുന അ് 
േദവികൾ മി�വും അവിവാഹിതകളാണ് എനതാണ് കന�കാരാ
ധനയെട �സ്ി.

ആരാധനയിൽ േദവിയെട �തിൂപമായി െവളി�പാടിെന അവ
േരാധി�ിു്്. ഈശവരറചതന�െ് മുഷ�ശരീര്ിൽ െവളി�
െപ�ുനവരാണിവർ. “പൗേരാഹിത�ം ഒുകാല്് തീകളെടതാ
യിുു എനതിെ� െതളിവാണ് എും കാുകളിൽ കാുന െവ
ളി�പാ�കൾ”(56:1979). റവദിക കാലഘ്്ിൽ �േത്യക്ാനം 
തീകൾ�് ക്ിുന്ിയിുു. എനാൽ ജാതീയതയെട അസമതവ
�ളിൽ ഉഴറി തീപാരതര�്ിെ� �തീകമാുന സാൂഹികാവ
്യെട അപചയെ് േചാദ�ംെചുകയാണ് ഇ്രം തീസാനി
ധ��ൾ. ൂർവകാലഘ്്ിെല അധികാര ആചാരേകാമയിൽ തീ
ുധീര സാനി്�മായിുു. പഴയ കാലഘ്്ിൽ തീ ധരി�ിു
ന വതേ്ാട് ഏെറ സാധർമ�ം �ലർുു ഇനെ് െവളി�പാ
ടിെ� വതധാരണം. കാലവണെയുന ു്്, ുവനപ്്, മാറ്് 
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ധരിുന ുവന േമൽു്്, നീ്ിവളർ്ിയേകശം, തലയിെല ുവ
ന പുവതം, കാതില, കാൽചില്്, അരപ്േയാട് ഉപമി�ാുന 
അരമണി ഇവെയലാമണിെ് ഈശവരസനിധിയിൽ ഉറുുു
ന െവളി�പാട് ൃ്ംെചുന ഒു തീൂപംതെനയാണ്. ഒു കാ
ലഘ്്ിൽ േകരളീയ ആചാര�ൾ തീകളെട റകപിടിയിലായി
ുു എനതിെ� ഉ്മമായ െവളിെപടലാണ് െവളി�പാ�കൾ. േദ
വീൂജയെട രാവിഡസം�ാരെ് വ�്മാ�ി ആര�ാധിപത�്ി
ന് ുെന തെന േകരള്ിൽ നിലനിന മാൃേദവതാ സം�ാരെ് 
വ�്മാ�ി്ുു െവളി�പാട് എന ആചാരൂപം.

തീേദവതയാെണേിും �ുഷശരീര്ിലാണ് െപാുെവ െവളി
�െപ�നത്. എനാൽ ഇതിു ബദലായി നി�വൻുള�ര* ഭഗവതി
െയ �സാദിപിുവാൻ െവളി�പാടാുനത് ഒു തീയാണ്. അു
േപാെല പീലിേ�ാട് േകാണ്് തറവാ്ിൽ ഗധർവൻ െത്്ി
ന് േനാ�ിരിുനും ഒു തീയാണ്. േ്ര്ിെല കഴക�ാരൻ 
തറവാടായ േകായേര േതാുമണ�്റവാ്ിെല ുതിർന തീ�ാണ് 
േനാ�ിരി�ാൻ അവകാശുളത്. ഇണ�്ൂടൽ ചട�് നട്ി ഈ 
തീെയ ചട�ിന് ആനയിുു. േ്തിെ� വടുവശ്് �േത�
കം ത്ാറാ�ിയ ഓലെ�ാ്ിലിൽ തീ രതാുഠാനേ്ാെട േനാ�ി
രി�ണം. ഭഗവതി�റപാടാുനതിു ുൻപ് ു്വതും കു്ിൽ 
പ്ാും െക്ി േനാ�ിരിുന തീ ഒു�ിനികണം.

റവവിധ�ൂർണമായ പദവികളിൂെട തീആരാധിുകയം ആരാ
ധി�െപ�കയം െചുന േകരളീയവിശവാസറപൃക്ിെ� െപാു
ളിട�ളിൽനിനാണ് അുഠാനകലാൂപ�ളെട നിർവഹണം.

അമസേവങു്ട വിശവാസൂമിക, അുഠാന കലകളിൽ
ആരാധനയെട �ത�്നിർവഹണ�ളാണ് അുഠാനകലകൾ. 

െത്ം, തിറ, പടയണി, ു ടിേയ�് ു ട�ി അനവദ��ളായ അുഠാന
കലകളാൽ സ്നമാണ് മലയാളനാട്. ഓേരാ കലാനിർവഹണ്ി
ും മാനവചരിരേ്ാളംതെന പഴ�ം അവകാശെപടാം. നിയതും 
ൃത�ുമായ പൗരാണികവിശവാസ്ിൽ ഉുവംെകാ് വിുകൾ 
അുഠാനകലകളെട െന�ംൂണാണ്. അത് കാളിയായം ശ്ിയാ
യം ു ർഗയായം ഓേരാ അംശ�ളിും �ത�്െപ�ു. തീ വിശവാസ
സംഹിതയെട നിയാമകമായി മാുന റദവികതയെട പരിേവഷമായി 
മാുന സം�ാര്ിെ� മാൃകകൾ േകരളസാം�ാരിക ൂമികയെട 
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ുഖുരയാുു. ആചാരാുഠാനാദികളിൽ തീമൗലികതയെട �ഛ
നതയാണ് അ് റദവ�ളായി പരിണമിുനത്.

അ്റദവ്ിെ� റവവിധ�ത ഏെറ �ലർുന അുഠാനക
ലയാണ് െത്ം. അ് റദവ�ൾ കാർഷകജനതയെട അരാധനാ
സേ്�ളെടയം, രാമീണജനതയെട ആരാധനാ�ീണന്ിെ�യം 
ൂർ്ൂപമായി ഗണിുു. നാടൻ ജനതയെട അപരിത�ാജ�മായ 
അംശമായി ആരാധനയം അുഠാനകലകളം പരിവർ്നം െചു
ു. കാളി എനത് �രാണ സേ്മാണ്. കാളിമി്് െത്്ിൽ 
ഭാഗികമായി മാരമാണ് കടുവുനത്. കാളിസേ്ം, അ്റദവ
സേ്ം, ശ്ിസേ്ം എനവ ഒ്ിണ�ിയ �രാൃ് സവിേശ
ഷത െത്്ിൽ �കടമാണ്. റശവ-റവണവ മതേ്ാെടാപംത
െന േദവിആരാധനയെട ശാ്മതും േകരളീയ വിശവാസൂമികയിൽ 
വ�്മാെയാരിടം േനടിയിുു.

ശ്ി, ആനദറഭരവി, മഹാറഭരവി, രി�രുദരി, ലളിത, ു ട
�ിയ ഭാവ�ളിൽ അവതരി�് ശാ്മത തീൂപസേ്െ് ഏെറ 
�കടമാുു. േകരളീയ രാമീണപരിസര�ളിൽ ശ്ി രാമേദവ
തയായി ഭവിുു. ഉ്രമലബാറിെല രാമീണേദവതകളാണ് െത
്്ിൽ െക്ിയാ�നത്. കട്നി്ഭഗവതി, ശാർ�രഭഗവതി, ഏഴം
ുളംഭഗവതി, െച്ിേലാ�ഭഗവതി, തിുമാധാംുന് ഭഗവതി, േമ
േ�ാ്്ഭഗവതി, നീലേ്ൂർ പളിഭഗവതി, ്ീഉൂളി�ടവ്് ഭഗ
വതി, കാരാ്് ഭഗവതി, െച�ിേ�രിഭഗവതി, മാ്ളിഭഗവതി, േകാ
യിുള�ര ഭഗവതി ഇെതലാം ഉ്രേകരള്ിെല രാമേദവതകളാ
ണ്. എലാ േദവതകളെടയം അംശം ശാ്മത്ിൽ േകരീകരി�ി
രിുു. ഇുൂടാെത ്ീപാർവതി അംശമായ ുറ്ി, ചഡികാ
സവൂപിണിയായ ചാു്ി ൂടാെത േതാുേൽഭഗവതി, �തിയഭഗവ
തി, ആര�േരഭഗവതി, പടു്ിഭഗവതി, കണോുഭഗവതി ഇവരി
ും ശാ്റചതന�ു്്.

െത്ം െക്ിയാ�ന മി� രാമ�ളിും അ്റദവ�ളായി 
രാമേദവതകൾ സേ്ി�െപ�ു. അധികം േദവതമാുെടയം പി
ൃതവം ശിവനിലാണ്. “ഭഗവതിമാെരലാം അ്മാരായി കണ�ാ�
െപ�ു. എേിും പലർും തായി്ാനം നലകിയി്ില. തായി
പരേദവതയെട ുഖ�ആരാധനാ്ാനം മാടായി�ാവാണ്. അ് 
റദവ�ളിൽ തിുവർ�ാ്്യാണ് ുഖ�” (97:2003). മാടായി�ാ
വില്ക് കാളിസേ്മാണ് നുനത് ദാരികാതകിയായ കാളിെയ 
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തായിയായി സവികരി�് മാടായി�ാവിൽ ു ടിയിുുകയാണ് ഉ്ാ
യത്. പുുളിെ്്ും ദാരികാതകിേദവിസേ്മാണ്. ുളനാ്ി
െല ‘ുേ്ാറ’ എന ്ല്് അധിവസിുന ദാരികാതകിയായ 
കാളിെയ ുേ്ാമചാു്ിയായം െക്ിയാരാധിുു. മുഷ�ുെട 
ബപ്, വൂരി, ന്�ാത് ഇവെയ തുകിെയാഴിപിുകയാണ് േദവി 
െചുനത്.

“ുൂ�ിയ്േതാളം വുന െത്�ളിൽ ൂരിഭാഗും തീെത്
�ളാണ്. അവയിൽതെന ു�ാൽ ഭാഗും ശ്ിയെട �തീകമെര
.”െത്്ിെല എലാ തീൂപ�ളം ശ്ിേദവിയെട അംശ�ളാ
െണേിും അവുെട ൂലകഥകളിൽ മൺമറെ മുഷ�തീകളാണ് 
കഥാപാരമാുനത്. ഏെതേിും ഒു ു�ംബ്ിെലയാ തറവാ്ി
െലേയാ ഒു മുഷ�തീെയ അവുെട റവവിധ�ൂർണമായ ജീവിത
േ്യം അത�െ്യം ുൻനിർ്ി ആരാധിുനുൂലം പിനീട് 
അവർ ഒു സൂഹ്ിെ�തെന അ്റദവമായി പരിണമിുു. 
സേഹാദരമാരാൽ ചതിുെകാലെപ് കേടാോുമാ�ം മാ�േപാതി
യായം നാ�വാഴിയെട ശി്ക് വിേധയമായ ക്ംഭരയം �തിയമ
നയിൽ ഭഗവതിയം ു�ിേലാു ഭഗവതിയം മുഷ�തീയിുൾേ�ർന 
േദവതാംശ�ളാണ്.

നാഗാരാധനയെട ഭാഗമായ െത്ാ്�ളിൽ നാഗകനിയാ്മാ
ണ് �ധാനം. നാഗ�ാളി, നാഗഭഗവതി, ുട�ിയ തീേദവതകെള
യം െത്ംെക്ിയാടി�ാു്്. ൃഗാരാധനയമായി ബധെപ്് വു
നത് ്ീപാർവതി�രാൃ്മാണ്. �ളി�രിോളിെ്്ം അതി
ു്മ ഉദാഹരണമാണ്. “ഭാരത്ിെല സാഹിത�്ിും കലയി
ും ലാവണ�മാനം ു�ിനിുന സാലഭജിക തീയം ൃ്ും േചർ
ന ഉർവരതാസേ്മാണ് ’’(7:2004). പാലമര്ിും പനയിും ുടി
േയറിയ യ്ിസേ്ം േദവതാമി്ാണ്. “ൂമിയെട സവും സവതവ
ുമാണ് യ്ി”(18:2004). േകരള്ിെല ആരാധനാൂർ്ികളിൽ ു
ദര യ്ി, ര്യ്ി, നാഗയ്ി ുട�ിയ യ്ിസേ്�ള്്. 
യ്ി�ള്ിൽ തീകൾ ൂ ുലതലി ഉറുുുനത് േകരളീയ രാ
വിഡാചാര�ളിൽ ുഖ�മാണ്. ഇും േ്ര�ളിൽ സർവസാധാര
ണമായി കാുന അുഠാനചട�ായി്ീർു യ്ിുളൽ. െത
്ാ്്ിും യ്ിയെട സാമിപ�ു്്. കരിചാു്ി ഒു യ്ിെ്
്മാെണനാണ് ഐതിഹ�ം. �ളിഭഗവതി, പർവ�ാു്ി എനീേദ
വതകളം യ്ിെ്്�ളാണ്.
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ഉർവരതാരാധനെത്�ളിും തീസാമീപ�ു്്. കർ�ിടേകാ
്ി, കലി�ി, മുത ു ട�ിയവ ഉർവരതാസേ്െ്്�ളാണ്. രാ
മീണ ജനതെയ ആധിവ�ാധികളിൽനിു ു്രാുവാൻ േവടനാരീ
ൂപംൂ് പാർവതിയാണ് കർ�ടേകാ്ിയായി എുനുനത്. 
ഉ�ാടനേദവതകളം െത്്ിൽ സജീവമാണ്. മരവാദികൾ ആരാ
ധിുന ുറ്ി, ചാു്ിുമം എനീ േദവതകൾ റതണസാനി
്�മായി ഉ�ാടന െത്്ിൽ ഉ്്. മലുറ്ി, �ളിുറ്ി, ു
െൻുറ്ി, വട�ൻുറ്ി ുട�ി 18 തരം ുറ്ികൾ തെന 
െത്ാ്്ിു്്. പാർവതി സേ്മാണ് ുറ്ി. േരാഗനിവാരണ 
േദവതകളം െത്്ിൽ െവളിെപ�ു്്. വൂരിമാല സേ്ുള 
�തിയ ഭഗവതിെ്്ം, േരാഗവിു്ി ധർ്ം പാലിുു. ‘ൂവ
�ാളി’ എന റതണേദവത ശരീര്ിൽ െചാറിു്ാുന േരാ
ഗനിൃ്ിയാണ് വുുനത്.

െത്്ിൽ മാരുള േദവാംശമാണ് മര�ലേദവതകൾ. പായ
�പുകെളയാണ് മര�ലം എന് വിേശഷിപിുനത്. ആര�ൂേ
നി, ആയി്ിഭഗവതി, ആര�േരഭഗവതി, ആയിരംെത�ിൽ ഭഗവ
തി, ആരിയഭഗവതി, ുട�ിയവർ മര�ല്ിേലറിവിളയാടിവന 
േദവതകളാണ്.

ഇവൂടാെത ‘ഉ്�ിെ്്ം’ ഉ്രമലബാറിെല നീേലശവര്് 
�സി്ിയാർജി� െത്മാണ്. അളടരാജവംശ്ിെ� ആരാധനാ
ൂർ്ിയാണ് ഉ്�ിെ്്ം. നീേലശവരം െമ�ാ്ിലം േ്ര്ി
ലാണ് ഈ അൂർവെത്േ�ാലം െക്ിയാ�നത്. േയാഗ�ാർ അക്
ടിയാൽ മർ്്ാന്് അടിേയു തൽ്ണം മരണമടെ ുസീം 
തീ പിനീട് റദവ�ുവായി മാറിയതാണ് ഉ്�ിെ്്ം. ൂ ളിെ്
്ും ഇുേപാെല വ�ത�്മായ െത്മാണ് റതണൂർ്ിയായ 
ൂളിെയ ഉർവരതയെട അടയാളമായി്ാണ് ഗണിുനത്.

േദവതാസേ്്ിൽ റതണത�ലുുെ്േിും �ുഷമാ
രാണ് നാല്ല�ളിൽ േകാല�ൾ എലാംതെന െക്ിയാ�നത്. 
എനാൽ തീെക്ിയാ�ന േകാലും ഉ്രമലബാറിൽ ആചരിു
ു്്. മലയിു്് അഥവാ േദവൂ്് എു �സി്ിയാർജി� 
തീെത്ം െത്്ിൽ്െന വ�ത�്ത�ലർുു. മാൂൽ െതു
്ാ്് ുേലാം താെഴ�ാവിൽ കളിയാ് മേഹാ്വേ്ാടുബധി
�ാണ് ഈ അൂർവ െത്േ�ാലം െക്ിയാ�നത്. േകരള്ിൽ തീ 
െത്ം െക്ിയാ�ന ഏകേ്രമാണിത്. െത്ാ്്ിൽ െപാുേവ 
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കാുന കീഴ് വഴ��ളം അുഠാനരീതികളം ഇതിൽ വ�ത�്മാ
ണ്. അ്ര്ിെ� േകാലമായുെകാ്് േദവൂ്് െത്ംഗണ
്ിൽ ഉൾെപ�ുനില. എനാും അുഠാനരീതികളം ആഹാര�
ും കണ�ിെല�്് ഭ്ർ െത്മായി്െന ഈ േകാലെ് ആരാ
ധിുു. െപുമയിൽ െതു്ാ്് ദവീപ് ൂോവന്ിൽ ഒ�െപു
േപായ വളിർ് (വളിയ്) എന അ്രസാണ് ഈേകാലൂർ്ി 
േദവൂ്് െകുന തീ നാ്േതാളം ദിവസം രതമുഠിുു. ു
ഴലിഭഗവതിയെട അറു�റ്ാണ് ഇു െക്ിയാ�നത്. വിൂർൂ
തെ് ക്ിുന ചട�ിുേശഷമാണ് തീെത്്ിു ുട�ം.

കാളിസകപം
ദാരിക നിരഹകാരിണിയായ കാളിയാണ് േദവിസേ്മി്ിെല 

ു�ധാന അംശം. ഉണ�േദശം ൂടിയായ േകരളൂമികയിൽ വൂരി
യെട �തീകമായ ദാരിക രാ്സുേമൽ വിജയംവരി� കാളി ഭഗ
വതിുള അുേമാദന�ളം �ാർ്നകളമാണ് േകരള്ിെല ഒു 
മി� അുഠാനകലകളിെലയം �രാൃ്ം. തിമെയ പരാജയെപ�
്ി നമെയ വ�ാപിപിുന കാരണകാരിയായ കാളിെയ ഭഗവതി
�ാുകളിൽ അ്റദവമായി ആരാധിുു. അുഠാനനാടക�
ളെട പ്ാ്ലമായി ഈ �രാൃ്െ് �തിഠിുകയ്ായി.

സംഘകാലഘ്്ിെല യ്േദവതയായ ‘െകാറററവ’ കാളിയെട 
�തിൂപമാണ് ുരറവൂു നട്ി സംഘകാല ജനത േദവിെയ 
�ീതിെപ�്ിയിുു. സംഘകാല അുഠാനകലയായി അറിയ
െപ്ിുന ുരറവൂ്് യ്്ിു ുേനാടിയായി നട്ിവു
ന ആചാരംൂടിയാണ്. രാവിഡസം�ാര്ിെ� പിുറ സവീകരി�
ുെകാ്ാണ് ഇും േകരള്ിൽ കാളിസേ്ം ഏെറ �കടമായി
�ാുനത്. രാവിഡതവജാതിസൂഹമാണ് കാളിആരാധനയിൽ ഏെറ 
�ാധാന�ം നുനത്.

ുടിേയ�ിലാണ് കാളി�രാൃ്്ിെ� ു �ധാന അംശം �േയാ
ഗിുനത്. അവി്രണീയമാംവിധം കാളികഥ അവതരിപിുു. 
അുഠാനനാേടാടിനാടകം എും ഇതിെന വിേശഷിപിുു. ുടി
േയ�ിെല ു�ധാന റതണസാമീപ�ം �ധാന േദവതാകഥാപാര
മായ കാളിയം പരിചാരികയായ ൂ ളിയമാണ് കരിേവഷധാരിണിയായ 
കാളിയെട ഉര�താപം റതണേചതനയെട കു്ിെ� �തീകമാ
ുു. കാളി�റപാട് ുടിേയ�ിെല �ധാനചട�ാണ്. കാളി കു്ി
െ� െപൺൂപമായി മാുേ്ാൾ ൂളി സാൂഹികവിമർശന്ിെ� 
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ൂർ്�തീകമാുു. സംഭാഷണ�ളിൂെട സാുദായിക �ന�
െള ഹാസ�വി്ാരം നട്ി �കാശനംെചുനത് ൂളിയാണ്. േ�
്കേനാട് ഇതിനായി ൂ ളി േനരി്് സംവാദം നടുു. ൂ ്ിൽ ചാ
ക�ാും ുളലിൽ ന്�ാും നടുന സാൂഹിക നിൂപണ്ിന് 
ുേനാടിയായി ു ടിേയ�ിെല ൂ ളിെയ �തിഠി�ാം. ൂ ളിയെട വിൃത
മായ േവഷും അവിഹിതഗർഭും റപത�െള േതടിയള അല�ിു
കളം കാളിേയാട് എണിെപുുന പരാതികളം ദാരികുർഭരണ്ി
െ� ൂചക�ളായി വിലയിു്ാം ഈ ൂചനകളിെലലാം തെന 
സമകാലിക അവ്കെള വ�ംഗ�മായി ചർ�ാവിേധയമാുു. “ദാ
രികെ� ു ർഭരണ്ിെ� �തീകമായി്ാണ് ൂ ളിെയ ു ടിേയ�ിൽ ഉൾ
െപ�്ിയിരിുനെതന് ു ടിേയ�് കലാകാരനായ കീഴിലം ഉണിൃ
ണൻ അഭി�ായെപ�ു”(61:1981).

മിഖാേയൽ ബ്ീെ� ‘നാേടാടി�ിരി’ (Folk laugher) എന ആശയ
െ് േകരളീയ അുഠാനകലയിൽ �തിനിധീകരിുനത് ൂളിയാ
ണ്. യ്ിനിഠമായ ഹാസ�മാണ് ൂ ളിഅവതരിപിുനത്. ഇവിെട 
ഇ്രം അുഠാനകലകളിൂെട അധഃൃതവംശ്ിെ� വിമർശന 
ശദമാണ് ഉയർുേകൾുനത്. വിേനാദ ഭാഷ�െ്യാണ് വിമർ
ശനമാധ�മമായി ഗണിുനത്. “അുഠാന്ിെല െപാറാ്ിെ� ധർ
്മാണ് ൂ ളിനിർവഹിുനത് ”(59:1981). ശിവെന ആപദമാ�ിയള 
ലിംഗ�രാണ്ിലാണ് കാളിദാരിക കഥ ഉൾെപ്ിരിുനെതേിും 
ൂലകഥയിെല �േമയചാുരിയിൽനിു വിുമാറാെതതെന തികും 
േകരളീയമായ പ്ാ്ല്ിും അതരീ്്ിും വ�ാപിു കിട
ുന വ�ാഖ�ാനേഭദ�േളാ�ൂടി കാളികഥ ൂ രണം െച്െപ്ിരിു
ു. അത് േകരളീയസൂഹ്ിെ� �േത�കതതെനയാണ്. “െതേ� 
മലബാറിെല മണാമാർ പാ�ന പാ്ിൽ കടലിെലാുകിവന കാളിെയ 
െകാല്് രാജാവാണ് വളർുനത്. പാഡ�േദശുെവ�ാണ് ദാ
രികവധം നടുനത് ”(10:2003).

കാളി�രാൃ്െ് ആപദമാ�ിയള അുഠാനകലകൾ േക
രള്ിൽ സജീവമാണ്. െകാലം, ആലുഴ, േകാ്യം ജിലകളിെല 
േദവി േ്ര�ളിൽ ആചരിുവുന ‘ുടിെയ�പ് ’ എന അുഠാന 
കലയിൽ കാളി�രാൃ്മാണ് അനാൃതമായിരിുനത്. ‘റഭരവി’ 
എനാണ് കാളിേവഷെ് ു തിുനത്. “ച�നാേ്രി�് സമീപം 
വാഴപിളി േദശുള കൽുള്് കാവിൽ 12 വർഷ്ിെ� ഇട
േവളയിൽ ഈ അുഠാനകല നട്ാു്്.’’(89:2012).

ൃൂർ, പാല�ാട് ജിലകളിൽ ആചരിുന അുഠാനനാടകമാണ് 
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കാളിദാരികൻ. ുനംുളം കാ്�ാ്ാൽേ്രം, േചല�ര അതി
മഹാകാളൻകാവ് ുട�ിയ േ്ര�ളിൽ ഈ കല അുഠിുു. 
കാളി, ദാരികൻ, േകായ് എനീ ൂു കഥാപാര�ളാണ് രംഗ്്. 
േകായ് േദവിെയ യ്രംഗേ്�് ആനയിുന റതണ കഥാപാ
രമാണ്. ൂളി�് ുല�യാണിവർ. കഥകളിയിെല രാമണ േവഷ
മായ മിു�ിേനാട് സാമ�ുളതാണ് േകായമമയെട ആഹാര�ം. കാ
ളിേയാെടാപം തെന േകായ്യം അര�ിെലുു.

മധ�തിുവിതാംൂറിേലയം, െകാ�ി�േദശ�ളിേലയം, അുഠാ
നകലയായ തീയാുണികൾ നട്ിേപാുന ഭരകാളി്ീയാ്ിൽ ദാ
രികനിരഹ്ിുേശഷം ദരകാളി ദാരികാുര ശിരുമായി റകലാ
സ്ിെല്ി പരമശിവുു്ിൽ ദാരികനിരഹെ്ുറി�് പറയ
നതാണ് ഇതിെല �േമയം.

തിുവിതാംൂർ �േദശ�ളിെല േദവീേ്ര�ളിൽ നട്ിവു
ന പറേണ�് അഥവാ കാളിൂ്് എന അുഠാനകലയിും കാളി�
രാൃ്മാണ് അടി്ാനം. മധ�മലബാറിെല ഉതിരേ�ാലം അു
ഠാനകലയിും കാളിദാരികവധമാണ് �േമയം. േകാലംെവ്്, െകാല
െ�ാറ എനീ േപുകളിും ഈ കലാൂപം അവതരിപിുു. േകാ
ഴിേ�ാട് ജിലയിെല െപായിൽ�ാവ്, ബാുേ്രി, ഉറവിേൽ, അരി
ുളം എനീ േ്ര�ളിലാണ് ഇത് നട്ിേപാുനത്. ു ംഭ-മീന 
മാസ�ളിൽ ൃൂർ ജിലയിെല ചില കാുകളിൽ പറയൻ അവതരി
പിുന േകാലംകളിയിും കാളിദാരികകഥയാണ് ആദ�തം പറയ
നത്. ൃൂർ ജിലയിെല കാൂർ െപാെനം േ്ര്ിും പറയർ 
നടുന കാളെകും കാളകളിയം എന അുഠാനകല കാളിസേ്
്ിലാണ് അുഠിുനത്. ദാരികവധം എന േപരിും പാല�ാട് 
പടിൊുവശ്് പറയർ തെന ഒു അുഠാനകല നടുു്്.

കാളിനാടക്ിെ� കണിശമായ ആഖ�ാനമിലാെത �ുത �രാ
ൃ്ുമായി ബധെപ്് വുന കാളിനാടക പരിശിട�ളായ അു
ഠാനകലകളു്്. െത്ം ൂടാെത തെന പടയണി, ൂ�ം,തിറ, ു
്ിേയാ്ം, വടയർേവല, ു്ാ്ി, ക�േയും ആ്ിയാ്ും എലാം 
ഇതിെ്�ു.

മധ�തിുവിതാംൂറിെല േദവീേ്ര�ളിും ദരകാളികാുകളി
ും േദവി�ീണന്ിനായി അുഠിുന കലാൂപമാണ് പടയണി 
(പേടനി) മഠ്ിൽ�ാവ് ഭഗവതിേ്രം, പനമ�്് കാവ് േദവി 
േ്രം, അഴകിയകാവ് േദവിേ്രം, ു്ൻകാവ് േദവിേ്രം, 
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ൂുു്ി�ാവ് േദവിേ്രം എനിവിട�ളിൽ ഈ അുഠാനകല 
അരേ�ുു. ദാരിക നിരഹം കഴിെ് കലിൂ്് സംഹാരൂപി
ണിയായി ുളിയലറി വുന കാളിയെട േകാപമട�ാൻ ശിവൂത
ഗണ�ൾ വിവിധ�ളായ േകാല�ൾ െകുനതാണ് ഇതിെ� ഇതി
ൃ്ം. ഈ രംഗു വുന േകാല�ളിൂെട സം�ാരൂല�്ിെ� 
�തിഠാപനമാണ് വ�്മാുനത്.

പടയണിയിൽ തീേകാല�െളയം അവതരിപിുു. പലതരം 
യ്ിേ�ാല�ളം മുതേ�ാലും റഭരവിേ�ാലും ഇതിുദാഹര
ണ�ളാണ്. അടതഒ�, ു റിയടത എനീ താള്ിെനാപമാണ് സൗ
ദര�െ് മദിപിുന േദവതകളായ യ്ിേ�ാല�ൾ ുവ�െവു
നത്. ദാരികാുരപ്ിയം മയ�രിയമായ മേനാദരിയാണ് മുത
േ�ാലമായി മാുനത്.

െത്്ിെ� �ാേദശികേഭദമായ ൂതും തിറയം കാളി�രാൃ
്െ് ഉൾെ�ാുു്്. പാല�ാട്, മലുറം എനീ ജിലകളിൽ 
മകരെ�ാു കഴിെ േവല, വിുേവല, ൃ്ിക്ിെല ൂര�ളെട 
ആരംഭം എനിവയെട വരവറിയിു വുനതാണ് ൂ തും തിറയം, ദാ
രികനിരഹം കഴിു വുന കാളിെയയം, ൂതഗണ�െളയമാണ് 
ഇത് �തിനിധീകരിുനത്.

ദ്ിണേകരള്ിെല ഗുഡൻൂ�ം ദാരികവധാനതരം ര്
ദാഹം ശമി�ാെത ു്യായി നിലെകാുന കാളി സമീപേ്�് 
വിു വാഹനമായ ഗുഡെന അയുനതാണ് �രാൃ്ം. അുേപാ
െല െത�ൻ േകരള്ിെല ു ്ിേയാ്ും ദാരികവധാനതരം ു ്
യായ കാളിയെട േകാപശമന്ിനായി നടുന ബലിയാണ്. വട
യാർ േവലയിും ദാരികവധാനതരം കാളി മയനിർ്ിതമായ ദാരിക
രാജധാനി ഇള�ിെ�ാുവുനതാണ് �രാൃ്ം. കാളി�ീണനാർ
്ം െകാലം പ്ാഴി മണടി േ്ര�ളിൽ നട്ിേപാുന ുടിേപ
ും, െത�ൻേകരള്ിൽ �ചാരുള ഭരകാളിുളും ൃൂരിെല 
ു്ാ്ിേകാല�ളം കാളി�രാൃ്സഹിതമാണ്.

റതണേചതനയെട അംശം ു�ിനിുന മ�് അുഠാനകലകളം 
േകരള പരിസര്ിൽ സജീവമാണ്. ഉ്രേകരള്ിെല കാുകളിൽ 
നട്ിേപാുന ൂര�ളിയിെല സമാപനചട�ായ പള് പാ്ിൽ 
ശിവ പാർവതിമാർ പളെ�യം പള്ിയെടയം ൂപ്ിൽ ൃഷി
പണിയിേലർെപ�നതാണ് ഇതിൃ്ം. അുേപാെല േകാതാൂരിയാ
്്ിൽ ഹരിനാരായണ ൃണ ുതികൾെ�ാപം ഭഗവതിപാുകളം 
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പാടാു്്. അരശാല് എനറിയെപ�ന െചുുന് അനൂർേണ
ശവരിയെട കഥ ഇതിൽ ആഖ�ാനം െചുു.

റതണാംശെ് ആരാധിുന അുഠാനകലകൾ േവെറയം േക
രളീയപരിസര്ിൽ സജീവമാണ്. ആദിവാസി വിഭാഗമായ ുറിച�
ുെട അുഠാനകലയായ ഭഗവതിയാ്്ിൽ കരി്ിലി ഭഗവതിയ
െട േകാലമാണ് െക്ിയാ�നത്. േപാൂതി എനാണ് ഈ ഭഗവതിെയ 
അവർ വിളിുനത്. തീകൾ�് ു ഖ�സവ്ിും പാതിരത� സം
ര്ണ്ിും സഹായിുന േദവിയാണിത്. തീസംര്ണ്ിനാ
യി ുർൂർ്ികെള ആ്ിയകുകയാണ് ഈ ുളലിെ� ല്�ം. േക
രള്ിൽ �ചാരുള വിേനാദും അുഠാനും ഇടകലർുള കല
യാണ് ു റ്ിയാ്ം. െത�ൻ ു റ്ിയാ്്ിലാണ് ു റ്ിെയ ് ീ
പാർവതിയായി ഗണിുനത്. ്ീപരേമശവരും പാർവതിയം ഏഴ
രശനിപിടിെപ്് വലയനതാണ് ഇതിെല ഇതിൃ്ം. െതെ� മല
ബാറിെല മലവായിയാ്െ്യം ഇവിെട ൂ ചിപിേ�്ു്്. മലവാ
യിേദവതെയ ുടിയിു്ിയ ആ്ാന�ളിലാണ് ഈ അുഠാന
കല നട്ിേപാുനത്. ഈ േദവത നീലി, കരിനീലി, െചുനീലി, 
മലവായി എനീേപരിലാണ് അറിയെപ�നത്. തീ�ാതിനിധ�ുള
ും അുഠാനും വിേനാദും ഒ്ിണ�ിയകലാൂപമാണ് ു്ി
യടി. അധഃൃതവിഭാഗ്ിെല തീകളാണ് ഇത് അവതരിപിുനത്. 
ഇതിെ� ആഢ�വത്കരണമാണ് തിുവാതിരകളിയിൽ ഉളത്. ധു
മാസ്ിൽ ് ീപാർവതി തിുവാതിരനാളിൽ േനാ�രത്ിെ� �
കീർ്നമായാണ് തീകൾ തിുവാതിരയാ�നത്.

കാളി�രാൃ്ം, അ്സേ്ം എനീ വിശവാസ�ൾ ൂ ടാെത േക
രളീയസം�ാരൂമികയിൽ റതണാചാര�ൾ അര�ിുറപി�ിു്്. 
ഐശവര�്ിെ� �തീകമായ നിറ�്രിയിെല െനൽ�തിർ ് ീഭ
ഗവതിയാെണനാണ് വിശവാസം. ു�ംബ ഐശവര�്ിെ� �തീക
മായി ഇവിെട തീമാുകയാണ് ഇതിൂെട. കർ�ിടമാസ്ിൽ േകര
ളീയഭവന�ളിൽ പെമാസുരിതം തീർ്് ഐശവര�േദവതയായ 
്ീപാർവതിെയ ുടിയിു്ാൻ േച്ാഭഗവതിെയ അടിു�റുക
ളയന ആചാരു്്. ‘്ീേപാതിയക്് േച്ാഭഗവതി�റ്് ’ എന
ത് റപൃകമായി േകുവുന വാെമാഴിയാണ്. ു�ംബ�ളിെല തീ
കളാണ് ഇ്രം ചടുകൾ ആചരിുനെതനും ഇതിെല സവി
േശഷതയാണ്. േകരളീയ ഭവന�ളിെല ഐശവര�്ിെ� �തീകമാ
യി റതണ േദവതാംശെ്യാണ് ുടിേയുനത്.

ആരാധനയിും അതിുു്ിരിുന കലകളിും െപൺമയെട 
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സവതവം ഉൾെ�ാ്ിരിുു. ആരാധിുനവളായം ആരാധി�െപ
�നവളായം തീെയ �നർവായനാവിേധയമാ�ാം. േകരളീയ സൂഹ
്ിെ� അകസം�ാര്ിേല�് ഇ��ി ു�ംബ അുമാന�ളിേല
�് മാരമായി പരിമിതെപുേപാുന തീയിട�ൾ ആരാധനയിൂ
െട േമൽേ�ാമ േന�ു. “േഗാരൃ്ം �ുഷ്ിയകൾ�് �ാധാ
ന�ുള കലകൾ�് �ാുഖ�ം ന്ിയേപാൾ ൃഹൃ്ം തീകളെട
യം, ു ്ികളെടയം കലകൾ�ാണ് �ാധാന�ം െകാ�്ത് ”(40:2003).

�ുഷാധികാര്ിെ� പദവിയിൽ കലകൾ അമുേ്ാും ആരാ
ധനാ�ാതിനിധ�്ിേലക് റതണേചതന േകരളീയവിശവാസ ഇട
�ളിൽ ഉയുകയം മിഴിു�തായി പരിണമിുകയം െചുു. �ുഷ
െ� േഗാരകലേയാ�ം നാ്റുകേളാ�ം ു ലനം െചത് അതിെനലാം �
രാൃ്ം ൃ ടിുനത് അൂ്യറിുകളം, ു ്്ിപാുകളം അ്ാ
യി�ഥകളമാണ്. “സവതം ശരീരെ് �ൃതിചാ്ികതയെട ഇരയാ
െണന ഭാവനയിൽ തീ ആവി്രി�കലകളം സൂഹ്ിെ� �ധാ
നഘടകമായിമാുു”(40:2003) എനും വി്രി�ാുനതല. ഗാർ
ഹികമായ അുഠാനകലകെള ഈ ഇന്ിൽ െകാുവരാം. േകാ
ലെമു്്, അ്ന, മാരെനവരേവൽ�ൽ, അർപണ, ഓണ്പെന 
വരേവൽ�ൽ, േനായുേനാൽ�ൽ, ആർ്വദിനചര�ചടുകൾ, 
ഇവയിൽ റതണതയെട മാ്രിക കര�േയാഗം ദർശി�ാുനതാ
ണ്. ുസീം വനിതകൾ അവുെട മതാചാര്ിെ� ഭാഗമായി റക
െവളയിൽ വരുന മയിലാചിയം അുഠാനേമഖലയിൽ തെന 
ഒു�ാുനതാണ്.

തീ ആരാധി�െപ�നവളം, ആരാധിുനവളമായി സൂഹഅവ
േബാധതല്ിൽ നിലെകാുേ്ാൾ പൗരാണികത ൃ ടിുന മാ
ൃേദവതാസേ്�ൾ ആദിമേകരളീയസം�ാരൂമികയിൽ ഉയർന 
പദവിയലേരി�ിുന തീസൂഹ്ിെ� േമൽേ�ാമെയയാണ് വ�ം
ഗ�മായി അവതരിപിുനത്. റതണഭാവെ് �ുഷശരീര്ിേല
�് പരകായം നടുേ്ാും ഓേരാ മി്ിേ�യം ുമമായ അ്ി
തവ്ിന് കാരണൂതമാുനത് റതണേചതനയാണ്. ആര�വത്കര
ണം ൃടി� അക്ള�ൾ തീകൾ�് പികാല തടവറകളെട ആദി
മൂപമാുേ്ാൾ രാവിഡതവം �റംസൂഹ്ിെല റതണ സവാത
ര�വിശാലതെയ മിഴിു�താുു. അവിെട അവൾ ആരാധിുന
വളം ആരാധി�െപ�നവളമാുു. അ്രം രാവിഡസം�ാരെപാ
ലിമയെട �ത�്ീകരണ�ളാണ് േകരളീയ അുഠാന�ളം ആചാ
ര�ളം കലകളം.
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നേവാ്ാനകാല്െ തീനിർമിതി
('ശാരേ' എന മാസിക്യ ആപേമാ്ി ഒര പഠനം)

ൂെിയോ ഡ�വി�്
അസിറെ് ്ൊഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, മഹാരാജാസ് േകാേളജ്

നേവാ്ാനകാല േകരള്ിെല തീനിർ്ിതി െകാേളാണിയൽ 
ആുനികതയം, വിേടാറിയൻ സദാചാരൂല��ളം അടി്ാനമാ�ി 
ൂപീകരി�െപ്വയാണ്. ഒേരസമയം തീവിേമാചനപരും തീവിു
്ുമായ ആശ�ളം സംവാദ�ളമാണ് നേവാ്ാനകാലം അഭിസം
േബാധനെചതത്. തീയെട സാൂഹികപദവി ഏ�ുമധികം ചർ�െച
തും ഇ�ാല്ാണ്. ു�ബ്ിനകെ് തീക് �ാധാന�ം ലഭി�
ും സാൂഹികനിയരണ്ിെ� താേ�ാൽ്ാനം �ുഷൻ ഏെ�
�ുനും നേവാ്ാനകാല്ിെ� സവിേശഷതകളായി കാണാം. 
ഇ്രം ചർ�കൾ ശ്മായിുന കാല്് മലയാള്ിലിറ�ിയ 
തീ മാസിക യാണ് ശാരദ. തീയെട സമരമായ വളർ� ല്�മാ�ിയ 
�ുത മാസികയിെല േലഖന�ളെട ലുപഠനമാണ് ഈ �ബധ
്ിെ� ഉളളട�ം.

േകരള്ിൽ പരമാസികകളെട ആരംഭേ്ാെടയാണ് ്ാന 
വിതരണും സ്ാദനും ജനകീയമായത്. 1847-ൽ ു ്ർ്ാണ് ആദ� 
പരമാസിക മലയാളലിപിയിൽ അ�ടിു�സി്ീകരി�ത്. ു ടർന് 
നിരവധി പര�ളം മാസികകളം �റ്ിറ�ി. േകരള്ിെ� നേവാ
്ാനകാലെ് നവീകരണ�്ിയകൾ�് മാസികകൾ വുതായ 
സംഭാവനകൾ ന്ി. വിവരവിതരണ�്ിയകൾും സാഹിത�ാദികള
െട ചർ�കൾും, സാൂഹിക സാം�ാരിക നവീകരണ ് മ�ൾും, 
ഭാഷാഗദ�്ിെ� വളർ�ും മലയാള്ിെല ആദ�കാലമാസികകൾ 
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�ാധാന�ം നുകയ്ായി. േകരള്ിെ� ൂ മിശാതസവിേശഷതക
െളുറിും, മലയാള ഭാഷ സംസാരിുനവെരുറിും ഐക�േകര
ള്ിെ� സാധ�തകെളുറിും അവേബാധു്ാ�ിയത് ഇ്രം 
�സി്ീകരണ�ളാണ്.

 ആദ�കാലതീമാസികകൾ തീശാ്ീകരണുമായി (women 

empowerment) ബധെപ് �ന�ൾ ഉയർുകയം നിരതര ചർ�
കൾു വിേധയമാുകയം െചതിുു. വിദ�ാഭ�ാസം, സാൂഹിക 
അടിമ്ം, ഗാർഹികപീഡനം, സവാതര�ം, സവതവേബാധം ുട�ി
യവ െപാുേബാധ്ിേലക് വിതരണംെചതത് തീകൾുേവ്ിയ
ളള മാസികകളിലാണ്. ്ീ.എൻ.െക. രവീരെ� അഭി�ായ്ിൽ: 
‘പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെ� ൂർവാർ്്ിൽ േകരള്ിലാരംഭി� 
ഏതാെ്ലാ മാധ�മ�ളം തീവിദ�ാഭ�ാസെ്യം തീസവാതര�
െ്യം സംബധി� ചർ�കൾുേവദിെയാു�ിെയേിും, േകരള
്ിെല തീവിേമാചനാശയ�ളെട ൂർ്ും സത�സധുമായ േര
ഖകൾ തീകെള അഭിസംേബാധന െചതിുന തീമാസികകളിൽ നി
നാണ് �ധാനമായം ലഭിുനത് ’. (�റം: 28, 2010) എനാണ്.

തീകളെട �ന�ളം സാൂഹികവളർ�യം ശാ്ീകരണും ചർ�
െച്ാൻ തീകൾതെന �ാസാധികമാരായി ആരംഭി� മാസികയാണ് 
ശാരദ. 1905-ൽ എറണാുളുനിനാണ് മാസിക �സി്ീകരി�ത്. 
റാണി േസുലമീഭായി, റാണി പാർവതീഭായി, ഇുവ് തുരാൻ 
എനിവർ ര്ാധികാരികളായിുു. എറണാുളെ് ടി.സി. കല�ാ
ണിയ്, ടി. അുു്ിയ് എനിവും തിുവനത�രെ് ബി. 
കല�ാണിയ്യം ഈ മാസികയെട �സാധികമാരായി വർ്ിു.

ധാരാളം തീശാ്ീകരണ േലഖന�ൾ ശാരദയിൽ ഉ്ായി. 
‘ശാരദ �േത�കം തീകളെട ഉപേയാഗ്ിനായി ു ടുനതാുു.’ 
എു ുടുനതാണ് ഒനാം ല�്ിെല �്ാവന. മലയാളഭാഷ 
പരിചയുളള എലാ തീകളെടയം ‘അഭുദയ്ിു’ േവ്ിയളള വുത
കൾ ലളിതും ു ഗമുമായ ഭാഷയിൽ �തിപാദിുകയാണ് ല്�ം. 
മാരമല അത് തീകൾ�് നിത�മായ ു ണം ലഭ�മാുെമന േബാധ�
ും ത�ൾുെ്ന് മാേനജും ഉടമ്ുമായ െക. നാരാണയണ 
േമേനാെ� �്ാവന െവളിെപ�ുു. 

1905-ൽ ആരംഭി� ശാരദ എറണാുളെ് ൃൂണിുറയിൽ 
നിും രുെകാലംമാരേമ �സി്ികരിുളൂ. ുടർന് തിുവന
ത�രുനിന് വീും �സി്ീകരണമാരംഭിു. സവേദശാഭിമാനി 



രാമൃണപിളള യെടയം, ഭാര� ബി. കല�ാണിയ്യെടയം ു മതലയി
ലാണ് ഇ�ാല്് ശാരദയെട ല��ൾ �സി്ീൃതമായത്. സവ
േദശാഭിമാനിപരും �ും 1910 െസപ്�ംബർ 26-ന് കുെകുകയം 
പരാധിപർ െക.രാമൃണപിളളെയ അററെചത് നാ�കടുകയം െച
തേതാെട ശാരദയെട �സി്ീകരണം നിലുേപായി. ശാരദയെട �
സി്ീകരണ കാലം 1905 ുതൽ 1909-വെരയാണ്. 

ശാരദ മലയാള്ിു്ായ ര്ാമെ് തീമാസികയാണ്. 
ആദ�േ്ത് 1887-ൽ �സി്ീകരി� േകരളീയ ുുണേബാധിനി
യാണ്. എനാൽ അതിൽ �സാധകുെട പ്്് �ുഷൻമാരാ
യിുു. അുെകാുതെന ൂർണമായ അർ്്ിൽ ‘തീകളെട 
മാസിക’ എന് േകരളീയ ുുണേബാധിനിെയ വിേശഷിപി�ാനാ
വിെലന് എൻ.െക.രവീരൻ ‘െപെണുുന ജീവിത’്ിൽ പറയ
ു. (2020, �റം: 28). യഥാർ്്ിൽ തീകളെടു മാരമായ ഒനാ
മെ് മാസിക ശാരദയാണ്. വിദ�ാസ്നരായ തീകൾ പരാധി
പ്ാനു നിുെകാ്് വിേമാചന്ിും ശാ്ീകരണ്ിു
മായി �വർ്ി�, വ�്മായ ല്�േ്ാ� ൂടിയ, മാസികയാണ
ത്. േലഖന�േളാെടാപം െചുകഥ, േനാവൽ, നാടകം, കവിത, ശാ
തേലഖന�ൾ, ലുുറിുകൾ, വിവിധ രാജ��െള പരിചയെപ�
ുന �ബധ�ൾ, ജീവചരിരുറിുകൾ ുട�ി റവവിധ�മാർ
ന രചനകളായിുു ശാരദയിൽ ഉ്ായിുനത്. �ുതരചനക
ളിെലലാം തീകളെട സർവേതാുഖമായ വളർ�യം ശാ്ീകരണ
ും ല്�മാ�ിയിുു.

തീകളെട സാൂഹികപദവി, വിദ�ാഭ�ാസം, വിേമാചനം, ശാ്ീ 
കരണം, സവതവൂപീകരണം എനിവ നിരതരം ചർ�െചതുെകാ്് 
നിരവധി വിമർശന�ളം ശാരദയിൽ ഉൾെപ�േ്്ിവു. വീടിന 
ക്ാേണാ, �റ്ാേണാ തീയെട �വർ്നരംഗം എന വിഷയ
മാണ് ഏ�ുമധികം ചർ�െചതത്. തീയെട �വർ്നേമഖല വീ്ി
നക്ാെണന് ൂചിപിുകയം സമർ്ിുകയംെചുന േലഖ
ന�ൾ മാസികയെട �ധാനല്�ം മാ�ിമറിുെമന തിരി�റിവ് 
ു്ിമതികളായ �സാധികമാർു്ായിുു. അുെകാുതെന 
�ാസാധികമാർ നിരതരം ഇടെപ�കയം തീ ശാ്ീകരണം �ധാന 
വിഷയമായി സവീകരി�് പലതരം ു റിുകളം മഹതികളെട ജീവചരി
ര�ളം വിവിധല��ളിൽ േബാധൂർവം േചർ്തായം കാണാം.

അേമരി�, റചന, ജപാൻ, െകാറിയ, രി്ൻ, ലാ�ിനേമരി�ൻ 
രാജ��ൾ ുട�ിയ നിരവധി ്ല�ളിെല തീകെളുറിും 
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അവുെട സവിേശഷതകെളുറിും ഓേരാ ല��ളിും േചർ്ി
ു്്. അതു രാജ��ളിെല സമർ്കളായ തീകൾ സൂഹ്ിൽ 
ര്ാംകിട�ാരായി മാരം കാുനവർ, േവാ്വകാശ്ിുേവ്ി 
നിരതരസമര്ിേലർ െപ�നവർ, േലാകസചാര്ിേലർെപ�ന 
ധീരരായ വനിതകൾ എനി�െന ‘മലയാള’്ിെല ജന�ൾ അറി
യാനിടയിലാ് �ുേലാകം വായന�ാർ�ായി െവളിെപ�ുവാൻ 
ശാരദയിെല േലഖകും �സാധികമാും കഠിനപരി്മം െചതിു്്.

നായർതീ മാരമല, ്ി്�ാനികൾ, ുസീം�ൾ ഇതര വിഭാഗ
�ളിൽ െപ്വർ—എലാവും പാർശവ�ളിലല, െപാുധാരയിൽ 
എ്ിെപേട്വരാെണന വാദം �സാധികമാർ പരിമിതസാഹച
ര��ളിൽ നിനാെണേിും, നടുകയ്ായി. ഉയർന പദവികളി
െല്ിയ തീകെള അുേമാദി�ാും ശാരദ ്്ിു. ഉനതബിുദ
�ൾ കര്മാ�ിയ തീകെളുറി�് ുറിുകൾ നൽുകവഴി മല
യാള്ിെല തീകെള �േചാദിപിുകയം �സാധികമാുെട ല്�
മായിുുെവന് നിരീ്ി�ാം.

തീകളേടു മാരമായ െപാുഇട�െളുറി�് ൃത�മായ അവ
േബാധം മാസികു്ായിുു. അുെകാ്ാണ് തീസമാജ�ളെട 
േയാഗ�െളുറി�് �േത�ക െീ�ുകൾ ന്ിയത്. 1902-ൽ ് ാപി
� േകാഴിേ�ാട് തീജനസമാജെ്ുറിും 1904 െെുവരിയിൽ ൂ
പീകരി� പാല�ാട് തീസമാജെ്ുറിും ശാരദയിൽ വിശദമായ 
വിവരണ�ൾ ഉ്്. 1908 മാർ�് മാസ്ിെല 2-ാം ല�്ിൽ തിുവ
നത�രം േകരീകരിു്ായ മെ�ാു തീസമാജെ്ുറിും വിവര
ണു്്. �ുത േയാഗ്ിെ�യം തീസമാജ്ിെ�യം ല്�ം ഇ�
കാരം വിവരി�ിു്്: ‘ഈ േയാഗ്ിെ� ഉേേശം െപാുെവ എലാ 
ജാതികളിുുളള ഉത്കർഷ�ാതിയാണ്. ഒു വർഗ്ിെനമാരം ഉൾ
െപ�്ിയം അന�വർഗ�െള ഒഴിും ഇ�െന സമാജം ഏർെപ�ു
നു ു ്ിവിശാലതെയ ല്�െപ�ുകയല. സാുദായിക വിഷയ
�ളിൽ പരി്ാര�ൾ വുുവാൻ ഓേരാ വർഗ�ാും �േത�കം 
�േത�കം യ്�ൾ െചേ്ണെമു സ്തി�െപടാം. എനാൽ 
അതിേലു ഓേരാ വർഗ�ാും അന�വർഗ�ാർ�് ഉദാഹരണമാ
േയാ മാൃകയാേയാ തീുനതാണ്.’ 

നേവാ്ാനകാല്് ൂപീകരി� പരി്രണ�്ാന�ൾ 
ജാതിേകരിതെമനുേപാെല, �ുഷേകരിതുമായിുു. അു 
െകാ്ാണ് േമൽൂചിപി� തീജനസമാജ്ിെ� ല്�്ിൽ 
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സാുദായിക പരി്ാര�ൾ ഓേരാ വർഗ�ാും �േത�കം പരി
്മി�ാൽ മാരേമ സാധ�മാൂെവന് പറയനത്. എനാൽ ഓേരാ 
വിഭാഗം സംഘടനകളം ഇതര വിഭാഗ�ാർ�് ഉദാഹരണേമാ മാൃ
കേയാ ആേക്താെണന് പറയേ്ാൾ അ�ാലെ് പരി്രണ
�്ാന�ളെട സവിേശഷതതെന െവളിെപുവുു. ‘ഈ വിഭാ
ഗ�’ളിൽ ജാതി മാരമല, തീ/�ുഷജാതിൂെട ഉൾെപ�നതായം 
നിരീ്ി�ാം. പരി്രണ ്മ�ളം സാുദായനേവാ്ാന്മ�
ളം ഒു വർഗ്ിെ� മാരം അധികാരപരിധിയിൽ വുനതിുളള 
എതിർപ് തീജനസമാജ�ളെട ൂപീകരണ്ിു പിനിുെ്ന് 
കാണാം. ‘പരപരം സൗൃദും സേഹാദരീഭാവും വർ്ിപിുക’—
എനും �ധാനെപ് ല്�മാെണന് പറയേ്ാൾ ജാതിമതാതീത
മായ ഇടെപടുകൾ�് �ാുഖ�ം നേ്്ുെ്ന ൂചനയു്്. 

ു�ംബ്ിൽ മാരം കഴിെിുന തീകൾ�് �ബധാവതരണ 
�ൾും ലുചർ�കൾും വിേനാദ�ൾും സാധ�ത നൽുനവ 
യാണ് തീസമാജ�ൾ. സൂഹെ് േനരിടാും പരിവർ്ന�ൾ 
െ�ാപം നിലെകാളളാും അവെര സജരാ�ാൻ ൂ ്ാമകൾ�് കഴി
യെമന് മാസിക കുതി.

തീകൾ�് ആുനികവിദ�ാഭ�ാസം ന്േണാ, എനതിെനുറി�് 
വ�ത�്മായ അഭി�ായ�ൾ നിലവിലിുനതിെ� വ�്മായ ൂ ച
നകൾ ശാരദയിു്്. ശാരദയിെല വിദ�ാഭ�ാസേലഖന�ൾ വ�ത�
്മായ വാദ�ൾ ഉൾെ�ാളളനവയാണ്. വിദ�ാഭ�ാസം ഒു വ�്ി
യെട പദവി ഉയർുകയാണ് െചുനത്. അതിനാൽ തീകൾ നിർ
ബധമായം വിദ�ാഭ�ാസം േനേട്ു്്. റ�മറിതല്ിുളളതല 
മറി�് െ�ാെഷണൽ േകാുകൾവെര െതരെെ�്് ുനിെലേ്
്ു്്. ഉനതവിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിൽ എം.എ. േപാുളള േകാു
കൾ േപാും അ�ാല്് സാർവരികമായി്ില. അേപാഴാണ് െതാ
ഴിലധിഠിത വിദ�ാഭ�ാസം ചർ�െചുന േലഖന�ൾ വനത്. അവ
െയലാം വിദ�ാഭ�ാസ്ിൂെട ശ്രാേക്തിെ� ആവശ�കത ൂ
ചിപിുനവയാണ്. ശാരദയെട 7-ാം ല�്ിെല അതിശ്മായ 
േലഖനമാണ് െക.പമാവതിയ്യെട മലയാളിതീകളം വിദ�ാഭ�ാ
സും. �ുത േലഖന്ിൽ അവർ വിദ�ാഭ�ാസ്ിൂെടയളള തീ 
ശാ്ീകരണെ് അുൂലി�് ഇ�കാരം എുുു. ‘തീകൾ�് മാ
നസികമായ ശാ്ീകരണം നുനതിൽ വിദ�ാഭ�ാസ്ിന് വുതായ 
പു്്. മുഷ�ർ�് വിദ�ാഭ�ാസംെകാ്് േനടിെയ��ാനാുനത് 
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ഔനത�മാണ്. അതിൽനിന് തീകെള അക�ിനിർുനത് അപകട
മാണ്. സർവേതാുഖമായ ശാ്ീകരണ്ിന് സജരാുനത് വി
ദ�ാഭ�ാസമാണ്. ബാല�കാലുമാരം നുന റ�മറി വിദ�ാഭ�ാസമ
ല, മറി�് തീ ശാ്ീകരണ്ിുേവ്ത് ഉനതവിദ�ാഭ�ാസമാണ്. 
അ്രം ഉനതവിദ�ാഭ�ാസേകര�ളെട ്ാപന്ിും നട്ി
പിുമായി ു േനാുവേര്ത് സ്നും ഉേദ�ാഗ്ുമാണ്. അവർ 
െപൺു്ികൾുേവ്ി ഉനതവിദ�ാഭ�ാസ്ാപന�ൾ ആരംഭി
േ�്താണ് ’ എും പമാവതിയ് ൂ്ിേ�ർുു. 

വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ തീകൾ അവശ�മായം െതാഴിുകളിൽ �
േവശിേ�്ുെ്ും ശാരദയിെല േലഖന�ൾ ഓർ്ിപിുു. 
ത�ളെട അഭിുചി�ിണുനവ കെ്േ്്ത് തീകൾതെനയാ
ണ്. റവദ�ം, നിയമം, അധ�ാപനം, പര�വർ്നം, സാൂഹികേസ
വനം ു ട�ി ഭരണരംഗുവെര തീകൾു കഴിുെതളിയി�ാനാും. 
അ�ാല്് തീകൾ െതാഴിലിൽ ഏർെപ�ന റവേദശിക കാചകൾ 
ലുുറിുകളിലായി ശാരദയിൽ ഇ�കാരം േചർ്ിരിുു (1909)-

1. െബർലിൻ സർവകലാശാലയിൽ 27 അേമരി�ൻ തീകൾ റവദ�ം 
അഭ�സിുു.

2. അേമരി�യിൽ ഇേപാൾ വ�ീൽ േവലയിൽ ഏർെപ്ിരിുന
വരായി ഏകേദശം ര്ായിരം തീകള്്.

3. ആ്ി�യിൽ ടാജിയർ എന ദി�ിൽ പാർുന മി്് വിൻ
േസാ അവിെട ഒു ൃഗചികി്ാശാല ്ാപിു നട്ിവുു.

4. അൾജിേയ്് നഗര്ിുളള അപീൽ േകാടതിയിൽ ഇദം�ഥമ 
മായി ് ാചി അസൗര എു േപരായ ഒു തീ ബാരിറായി േചർ
നിരിുു.

5. ഈയിെട അേമരി�യിൽ േബാറൺ നഗര്ിെല ഒു തീ 12 

മണിൂർ േനരംെകാ്് കടലിൽ 10 റമൽ ൂ രം നീതി�യറിയി
രിുു.
ഇതരരാജ��ളിൽ റവവിധ�മാർന േജാലികൾ സവീകരിുക

ഴിെ തീകളെട മാൃകകളാണവ. അതിനാൽ ഇവിടെ് തീകൾ
ും �ുതമാൃകകൾ സവീകരി�ാുനതാണ്. അ�ാലെ് േകര
ള്ിൽ പര്രാഗതെതാഴിുകൾ മാരമാണ് തീകൾു വിധി�ിു
നത്. സാൂഹിക-സാ്്ിക ഭരതയളള തീകൾ�് അ��ളഭരണം 
മാരമാണ് െതാഴിൽ. അലാ്വർ �ുഷമാേരാെടാപം പര്രാഗ
തെതാഴിുകളിേലർെപുേപാു. എനാൽ ആുനികത ു േനാുെവ� 
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വിദ�ാഭ�ാസസരദായം �തിയ െതാഴിുകളെട സാധ�തകളം ു റനി
ു. അതിൽ ആൃടരായ ധാരാളം യവാ�ൾ മാസികയെട ആരംഭകാ
ലം ു തുതെന വിവിധ ഉേദ�ാഗ�ൾ സവീകരി�ാൻ ു ട�ിയിുു. 
സവാഭാവികമായം വിദ�ാസ്നകളായ തീകെളയം െതാഴിലിേലർെപ
ടാൻ േ�ാ്ാഹിപിുക, എനത് അ�ാലെ് മാസികകളെട െപാ
ുസവഭാവമായി. അ്രം െതാഴിുകളിൽ ഏ�ും �ാുഖ�ം ലഭി�ത് 
റവദ�ം, നിയമം എനീ േമഖലകൾ�ായിുു. അുെകാ്ാവണം 
േമൽെ�ാ�് ലുുറിുകളിൽ �ുത െതാഴിുകൾ ൂ �തൽ പരാ
മർശി�ിരിുനത്. റവദ�ം പഠിുനവർ 27, വ�ീലായി രജിറർ 
െചതവർ 2000 എനി�െനയം എുുേ്ാൾ െതാഴിൽ െചുനവു
െട എണ്ിുളള ആധിക�ം തെനയാണ് �ധാനം. ഒേനാരേ്ാ 
േപരല, മറി�് ധാരാളംേപർ മാസിക ല്�ംെവുന തീശാ്ീകര
ണ്ിൽ പോളികളാകണെമന് കുതിയതായി നിരീ്ി�ാം. �
ുത െതാഴിലിട�ളിൽ മികുെതളിയി� പാ്ാത�-പൗര്�േദശ
�ളിെല വനിതകെളുറിുളള ുറിുകൾ ഉേദ�ാഗാർ്ികെള �
േചാദിപിുനവയാണ്. െതാഴിൽേനടി ശ്രാകാുളള ആഹവാനം 
ശാരദ ുേനാുെവുു്്.

നേവാ്ാനകാലം അഭിസംേബാധനെചത �ധാന�ന�ളിൽ 
ത�ളെട നിലപാ� വ�്മാുവാുളള പരി്മ�ളാണ് ശാരദയെട 
�സാധികമാർ െചതത്. അവ തീവിേമാചനാശയ�ളായിുു. ചലി
ുന തീെയയാണ് ശാരദ വിഭാവനം െചതത്. സാൂഹികനിയരണം 
�ുഷനിൽ മാരം ഒുേ�്തല. സമതവദർശന്ില ധിഠിതമായ 
�േരാഗതിയാണ് ല്�മാേ�്ത്. വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ�യം െതാഴി
ലിെ�യം േമഖലകളിൽ മാരമല െപാു ഇട�ളിും തീകൾ�് �
േവശനം ലഭ�മാേ�്ു്്. ബുജനം എന വ�ാഖ�ാന്ിൽ േക
രളീയതീൂെട ഉൾെപടണം. പാ്ാത� ആുനികത നിർ്ിെ��് 
തീമാൃകതെനയാണ് ശാരദയെട �സാധികമാും ല്�മാ�ിയത്. 
എേിും നേവാ്ാന സേ്�ളിും ൂ ല��ളിും ‘അവെള’ അടയാ
ളെപ�്ാൻ അവർ പരി്മി�ിുനതായം കാണാം.
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െല റവദ�വ�വഹാര�ളെട ചരിരരചനയം (historiography) രി്ീ
ഷ് കാർ്ികതവ്ിൽ ൂേറാപ�ൻ ചരിരരചനാപ്തിയുസരി�ാ
ു നിർവഹി�െപ്ിുളത്. ഇൻഡ��ാർ ശാതപരി്ാനമിലാ
്വരാെണും അധവിശവാസികളാെണും വിധിെയുുന െമ�ാ
െള ൂ േറാപ�ൻ ശാതപഠനമാണ് ഇതിു �തിവിധിയായി നിർേേശി
ുനത്1. ചികി്ാസംബധമായ പൗര്�്ാനശാത�ൾ�് ൂ
േറാപ�ൻ ശാതവ�വഹാര�ളിൽനിുള വ�ത�ാസം ഇൻഡ��ാു
െട അ്തയെട �ത�േ്ാദാഹരണം എന നിലയിലാണ് െമ�ാ
െള വ�ാഖ�ാനിുനത് (േതാമസ് െമ�ാെള, 2008 : 374). പെ്ാ്
താംൂ�ാ്ിെല സാം്മികേരാഗ�െളയം ചികി്കെളയം ുറി
ു രചി�ിരിുന ‘േകാളറനസിങ് ദി േബാഡി’ എന രഥ്ിൽ 
േഡവിഡ് ആർേനാൾഡ് ഭാരതീയചികി്ാപ്തികളെട ജനകീയത 
അപരഥിുു്് (1993: 3). ആയിര്ി എൂ�ി എൺപ്ിനാു 
ുതൽ കൽ�് േപാെലയള ്ല�ളിൽ ൂേറാപ�ൻ റവദ�ശാ
തപഠനം ആരംഭിുുെ്േിും െമഡി�ൽ േകാേളുകൾ ്ി
തിെചുന വൻനഗര�ളിലലാെത രാമാതര�ളിേല�് കടുക
യറാൻ ആുനികചികി്ാസരദായ്ിു കഴിയാ്ത് ആയർേവ
ദം, സി്ം, യനാനി ുട�ിയ ജനകീയചികി്ാപ്തികളെട �
ചാരം ൂലമാെണന അേേഹ്ിെ� അുമാനം ഭാരതീയചികി്ാ
സരദായ�ളെട േൊക് സവഭാവ്ിേലുൂടി വിരൽൂുു. അവ 



ജനസാമാന�്ിെ� അേബാധ്ിൽ നിലെകാുകയം അവശ�സ
മയ്് സവതം ധർ്ം നിർവഹിുകയം പലേപാും ജീവിതചര�യ
െട ഭാഗമായി്െന ുടുകയം െചുകയാു്ായത്. അവയെട 
രാടീയേമാ ചരിരേമാ പലേപാും അ�ാദമികപരിഗണനു വിഷയ
മായി്ില. അവ �േയാഗരീതി മാരമായാണ് േകരളീയസൂഹ്ിൽ 
നിലെകാ്ിുളത്. ഇവ പലേപാും പര്രാഗതമായി പിുടർു
േപാുന ്ാനശാത�ളാണ് എും കാണാൻ കഴിയം. 

േകരളെി്ല സവേ്വ്വഹാരങൾ
േചരേചാളപാഡ�േദശ�ൾ ഉൾെപ�ന �ാചീനതമിഴക്ി

െ� ചികി്ാ്ാനശാതമാണ് സി്റവദ�ം. വടു തിുപതി
യം െതു കന�ാുമാരിയം കിഴും പടിൊും കടുകളം ൂമിശാ
തഅതിർ്ിയായിുള �േദശെ്യാണ് സി്റവദ�ം അടയാള
െപ�ുനത്. പതിെനു സി്മാരടുന ദ്ിേണത�ൻ ആ്�ാ
മികമഡലമാണ് ഇതിെ� സാം�ാരിക്ലരാശി. ഒനാം സംഘ
്ിെ� കാലം ു തൽ സി്റവദ�െ് സംബധിുന പരാമർശം 
ൃതികളിു്്. ഏതാ്് ബി.സി. എ്ാം ൂ �ാുുതൽ സി്റവദ�
െ് സംബധിുന േരഖാപരാമർശ�ൾ ലഭ�മായിുടുനതാ
യി്ാണ് അുമാനിേ�്ത്. (കതസാമിപിറള: 1998)2 അതിുു
്് സി്മാർ�് ജാരത്, സവനം, ുുതി, ുരീയം, ുരീയാതീതം 
എനീ തല�ളിുള ദർശന�ളിൂെട കിുന അറിുകൾ ആമീയൗ
നത�ുള ശിഷ�രിേലു വാെമാഴിയായി പകർുെകാ�ുകയായി
ുു പതിവ്. ൂമിശാതെ് സംബധിും ശരീരശാതെ് സംബ
ധിുുള സൂർണമായ കാചപാ� �ലർുന ഒു സമരജീവിത
ദർശനമായിുു സി്റവദ�ം എനതിൽ തർ�മില. 

തിണകൾ സവേ്ശാതൂമികകൾ എന നിലയിൽ

സംഘകാലെ് തിണസേ്ം ശരീരശാതെ് സംബധിുന 
ഒു സാം�ാരികേരഖ ൂ ടിയാണ്. വിവിധ്ല�ളെട ൂ മിശാത�
േത�കതകെളുറിും അവിെടയളവുെട ശാരീരിക�േത�കതകെള
ുറിും അവർു വരാനിടയള േരാഗ�െളുറിും അതിെ� �
തിവിധികെളുറിും ‘പദാർ്ുണചിതാമണി’യിൽ �്ാവിു
ു്്. ഓേരാ ൂ�േദശ്ിുളവും കഴിേ�് ഭ്ണ്ിെ�
യം മുനിെ�യം �േത�കതകെളുറി�് ‘െതററയാർ യമക’്ിൽ 
പറയു്്. 



‘തിറണ’ എന വാുതെന നാനാർ്വാചിയാണ്. ‘നിലം’, 
‘ൂമി’, ‘തററ’, ‘ഇടം’, ‘മണ് ’ എനി�െന തിണ എന വാ�ിന് നി
രവധി അർ്േഭദ�ള്് (അറണവാരി ആർ. ആനദൻ: 2005: 163).
നിലം: ഓേരാ വുും നിുനെതവിെടേയാ അതാു നിലം
ൂമി: ജീവിവർഗ�ളം സസ�ജാല�ളം �പിുനെതവിെടേയാ അു ൂ മി
തറ : എലാം തുനത്
ഇടം: വിുകെള ആഗിരണം െചുവളർുനത്.
മണ്: നലവെകലാം െലം നുനത്. 

ഓേരാ തിണയെടയം �േത�കതകൾ സി്റവദ�്ിൽ വിവരി
ുനത് ഇ�കാരമാണ്. 

1. ുറിചിെിണ
 ു റിചി്ിണയിുളവർ െപാുേവ സവാഭാവികമായ ശ്ിയം 

േരാഗ�തിേരാധേശഷിയുളവരാണ്. എേിും ര്െ് ബാധിു
ന അുഖ�ൾ ഈ �േദശുകാർു കുവുു. കെസംബധ
മായ അുഖ�ളം ഇവർുവരാം. 
2. ു്െിണ

 ുല്ിണയിുളവർ�് പി്സംബധമായം വാതസംബധ
മായം ഉള അുഖ�ളാണ് കുവുനത്. 
3. മരതെിണ

മുത്ിണ ൃ ഷിൂമിയാണ്. ു ്ജലം െകാു സൃ്മായ ഈ 
നില്ിൽ േപാഷകുണസുടമായ ആഹാരം ലഭിുനതിനാൽ 
ഈ തിണയിുളവെര രിേദാഷ�ൾ ബാധിുകയില. 
4.്നതൽെിണ

കടൽ്ീരമായ െനതൽ്ിണയിലാണ് ഉു്ാുനത്. ഇവി
ടുകാർ�് വാതസവഭാവമാുളത്. ഇു കരളിെനയം ുടുകെള
യം ബാധി�ാം. 
5. പാസലെിണ

ഒും വിളയാ് പാറലനിലം വാതപി്കെ�ളെട ്മരാ
ഹിത�ംെകാ്് എലാ േരാഗ�ൾും ഇരിപിടമാണ്. ഇവിെട ജീവി
ുനവർ�് അുഖമിലാെത കഴിയക വിഷമം.

അഗ്�ർ നിർേേശി�െതു കുതെപ�ന ചികി്ാവിധി
കളം മുുൂുകളം ഔഷധനിർ്ാണസാമരികളമാണ് ഇും 
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സി്ചികി്യിൽ ഉപേയാഗിുവുനത്. പതിെനുസി്ുെടയം 
അവുെട ശിഷ�ഗണ�ളെടയം കർശനമായ ചി്യിലാണ് സി്റവ
ദ�ം വളർുവികസി�ത്. േലാഹ�ളം ഉപരസ�ളം ് ാര�ളം പാ
ഷാണ�ളം ഉപേയാഗി�ാണ് സി്റവദ�്ിൽ ഔഷധ�ൾ നിർ
്ിുനത്. ശാതീയപരിചരണ്ിൂെട േലാഹസവഭാവ്ിും വി
ഷസവഭാവ്ിും മാ�ംവു്ി ഇവ താെഴപറയന ൂപ്ിുള 
ഔഷധൂുകളാ�ിമാുു: 

1. പർപം (ഭ്ം)
2. െചൂരം (സിൂരം)
3. ക്്
4. കളേ്

ബൗ�ിക അധിനിേവശങും പാരപര്്ാനശാതങും
ആര�ാധിനിേവശേ്ാെട സി്റവദ�്ിെ� ൂലരഥ�ൾ 

പലും നശിപി�െപ�കയം സംൃത്ിുള അവയെട െമാഴിമാ�
ൂപ�ൾ അധിനിേവശകർ തെന �ചരിപിുകയം െചു. അ�െന 
എലാ പര്രാഗത്ാനശാത�ളെടയം എനേപാെല സി്റവ
ദ�്ിെ�യം ു ്ക തമിഴ് സം�ാര്ിൽനിുമാറി സംൃത്ിൽ 
എ്ിേ�ുന കാചയാണ് ഒു സം�ാരപഠിതാവിു കാണാൻ കഴി
യക. ചരിരരചനാപ്തി ഒു െകാേളാണിയൽ ്ാനനിർ്ിതി
യായി്ാണ് വർ്മാനകാലം തിരി�റിയനെതേിും വരിഠമായ 
ഏെതാു ചരിര്ിും കപടചരിരരചനയെട േബാധൂർവമായ അം
ശ�ൾ കെ്��ാൻ കഴിയം. ആര�വ�വഹാരമായി സി്റവദ�
െ് പികാലതലുറയിേലു പകുകയം �ചരിപിുകയം െചുക 
എന േബാധൂർവമായ ഉേേശ�ം ഈ സംൃതവത്കരണ്ിു പി
നിൽ �വർ്ി�ിുളതായാണ് ഇതിെന സംബധിുന വാെമാ
ഴിചരിര�ൾ ൂചിപിുനത്. വ�വ്ാപിതചരിര്ിെ� ൃ
ഹദാഖ�ാന�ളിൽ വിളൽ വീതാൻ െചറിയെചറിയ അുഭവകഥന
�ൾു കഴിയെമും അവ എതിർചരിരനിർ്ിതിയിൽ നിർണാ
യകമാെണും റീെൻ രീൻ്ാും കാതറീൻ ഗാലഘും പറയന
ത് ഇവിെട �സ്മാണ്. 

സി്റവദ�െ് സംബധിുന എലാ േരഖാചരിര�ളിും 
സി്്ിു സവതമായിുന ‘രസവാദ’െ്പ�ി പറയു്്. രസം 
അഥവാ െമർുറി ഉപേയാഗിുള േലാഹപരിചരണ�്ിയെയയാ
ണ് അു ൂചിപിുനത്. രസവാദം അതിെ� രാടീയ�ാധാന�ം 
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െകാുൂടിയാണ് ്േ്യമായത്. േകവലം ഒു ആേ�ാമികസംഖ�
യെട വ�ത�ാസം മാരുള േലാഹ�ളാണ് െമർുറിയം സവർണും. 
പചേലാഹവിരഹ�ളിൽ �േത�ക അുപാത്ിൽ രസ�േയാഗം 
നട്ി സവർണമാുന വിദ� സി്റവദ�മാർു വശു്ായിു
ു എനാണ് പറയെപ�നത്. സവർണം ശു�ൾ േമാടിുെകാു 
േപാകാതിരി�ാനായി അതിെന മുൂപ�ളിൽ ൂ്ിുവകാും 
ആവശ�ം വുേ്ാൾ തിരിെക സവർണമാ�ാും ഇവർു കഴിെി
ുുവേര. മായൻസം�ാര്ിു സംഭവി� ുരതംേപാെലെയാന് 
സി്സം�ാര്ിും സംഭവിു എനാണ് പികാലരാടീയചരിര
്ിൽനിന് അുമാനി�ാൻ കഴിയക. ആയധവിദ� �ബലമായിു
ന അ�ാല്് യ്്ിൽ ു റിേവ�വെര ര്ി�ാും മുമായി ശത
്ിയകളം നട്ിയിുു. പലതരം ശത്ിേയാപകരണ�െളു
റി�് സി്റവദ�രഥ�ളിൽ പരാമർശു്്. ഇവ ൂടാെത കളരി 
േപാുള ആേയാധനുറകൾ, അവക് ആവശ�ുള മർ്ചികി്കൾ 
ഇവയം സി്റവദ�്ിൽ ഉ്ായിുു. സി്റവദ�്ിെല ഏ�
ും വി�ലമായ ശാഖകളിെലാനാണ് വിഷചികി്. ശരീരെ് സം
ബധിുന സമരസമീപന്ിെ� സാ്�ം ൂ ടിയാണിത്. ജീവിത
ചര�കൾ േവ്ുേപാെല പാലി�ിെലേിൽ ആഹാരംതെന വിഷമാ
യി �വർ്ിുെമനാണ് സി്റവദ�ം അുശാസിുനത്. വിു
്ാഹാര�ൾ ഒഴിവാ�ിയം ഋു�ൾ�ുസരി�് ആഹാരം ് മെപ
�്ിയം ശരീരം വിഷമയമാുനെതാഴിവാ�ാം. ഇുൂടാെത ചികി
്യിൽ രുതരം പഥ��ളാണ് നിഷ് കർഷിുനത്. 

1. േരാഗിയെട ശരീര�ൃതമുസരിുള പഥ�ം
2. മുനിെ� സവഭാവമുസരിുള പഥ�ം 
േകരള്ിെല ആയർേവദപാര്ര�ും സി്റവദ�ം േപാെലത

െന �ാചീനമാണ്. ‘അടാംഗൃദയം’, ‘അടാംഗസംരഹ’ം എനീ 
രഥ�ളെട കർ്ാവായ വാഗ്ഭടാചാര�ർ േകരളീയനായ ു ്മതപ
ഡിതനായിുു എു കുതെപ�ു. സി്റവദ�പാര്ര�്ിെല 
ഭ്സിൂരചികി്ാരീതികളം മർ്�േയാഗ�ളം ഒ�ൂലി�േയാഗ
ും സവാംശീകരിുെകാ്് േകരള്ിെല ആയർേവദം മുനാ�കളിെല 
ആയർേവദചികി്ാരീതിശാത�െള പിതളിെ�ാ്് തനതായ 
ുരപതിപി�ിുളതായി കാണാൻ കഴിയം. പല പ�ിലമുുകളം 
സസ�േയാഗ�ളം േകരള്ിെ� സവതമാണ്. െവളും േത�ാപാ
ുംെകാുള ചില അൂർവേയാഗ�ൾ ് ീലേൻ ു ്മതചികി്ാ
സരദായ�ളിൽനിു കടംെകാ്താകാനിടയ്്. േകരള്ിെല 
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ൃഹറവദ�രഥം എുപറയാുന ‘സഹ്േയാഗ’്ിെല കൂ
ര�ാദി, േഗാേരാചനാദി, ധാനവതരം ുട�ിയ ുളികകൾ, ഇളനീർു
ഴ്് എന അജനം ഇവെയാും ഉ്േരത�ൻ റവദ�ശാതരഥ
�ളിൽ കാുനില. നാഡി പരിേശാധിുള േരാഗനിർണയും ചി
കി്യം സി്റവദ�്ിൽ നിലനിനിുനതാണ്. 

എ.ഡി. എ്ാംൂ�ാുുതൽ �ബലമായ ആര�ാധിേവശം രാവി
ഡമായ ്ാനശാത�ൾുേമൽ ബൗ്ികകർൃതവം ്ാപിു
നതിെ� ഭാഗമായി സി്്ിെലയം ബൗ്പാര്ര�്ിെലയം ു
ുശിഷ�പര്രകളെട കണികൾ ുറിുനതായി കാണാം. കഠിന
മായ രതനിഠ സി്മുുകളെട നിർ്ാണ്ിന് അത�താേപ
്ിതമായി നിർേേശി�ിുു. തമിഴിൽ ‘പണിവിറട’ എു വ�വ
ഹരിുന ുുുലസരദായ്ിൂെടയാണ് ഇു സാധി�ിുനത്. 
ുുവിെ� എലാ കർ്�ളം െചു ൂ െട്ാമസി�ലാണിത്. ഇ�
െന പരുവർഷം ൂ െടനിനാൽ മാരമാണ് സി്ചികി് പഠിപി
ുക. അതിൽ്െന െതരെെ��െപ�നവെരമാരേമ മർമവിദ� 
പഠിപിൂ. രാടീയകാരണ�ൾൂലം ഇ�െന പഠി�ാുള സാഹ
ചര�ം ഇലാതായേതാെട ഈ അറിുകൾ വളെര െചറിയ ഒു നൂനപ
്്ിേ�ുമാരമായി ു ു�ി.ആയർേവദരഥമായ ‘അടാംഗസം
രഹ’്ിൽ നിു ുറിുമാ�െപ് വദനേ്ാകെ്പ�ി വ�ാഖ�ാതാ
വായ എം. നാരായണൻ റവദ�ർ പറയു്് (1981:4).

ൃണാദീർഘമസദവിക്ശിരസം
�േദവഷചചൽെണം
കാമേ്ാധവിഷം വിതർ�ദർശനം
രാഗ�ചേഡ്ണം
േമാഹാസ�ം സവശരീരേകാടരശയം
ചിേ്ാുഗം ദാുണം
�്ാമരബേലണ യഃ ശമിതവാൻ
ു്ായ തറ് നമഃ

എന ഈ േ്ാകം ‘അടാംഗസംരഹ’്ിെ� ആദ�കാലപതിുക
ളിൽ മാരേമ കാുുൂ. അുേപാെല ‘അടാംഗൃദയ’്ിെല 

രാഗാദിേരാഗാൻ
സതതാുഷ്ാൻ
അേശഷകായ
�ൃതാനേശഷാൻ
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ഔുക�േമാഹാ
രതിഭാൻ ജഘാന
േയാളൂർവറവദ�ായ
നേമാു തറ്

എന വദനേ്ാക്ിെല ‘അൂർവറവദ�ൻ’ ു്നാെണു 
കാണാം (പവനൻ: 2008: 91). എനാൽ അു ജഗദീശവരനാെണന 
മ്ിലാണ് സാരദായികമായി ഇു വ�ാഖ�ാനി�െപ�നത്. 

അ�െന േബാധൂർവമായ ഉൂലന്ിെ� െലമായാണ് സി്, 
ആയർേവദപാര്ര��ൾ അവയെട സഹജസാഹചര��ളിൽ നിന് 
ഇലാതാുനത്. പേ്, അവ പുെവ� ് ാനമഡല�ൾ ജനസാ
മാന�്ിൽ അലിുേചുകയാു്ായത്. മർ്ചികി് ഉ്
രേകരള്ിെല കളരിുറകളമായി ബധെപും ഒ�ൂലിചികി്കൾ 
‘േകാടേികൾ’ എനേപരിൽ കാടാുമാസം നാടാുമാസം എന നി
ലയിൽ കഴിെിുന അവൂതമാുമായി ബധെപും ുടർു. 
ഇതാു പിനീട് ലാടറവദ�ം എനേപരിൽ അറിയെപ്ത്. വിഷ
റവദ�ം ഋുചര�യായം ജീവിത്മമായം ജനതയെട ഭാഗമായി. ൃ
ഹറവദ�ം, ബാലറവദ�ം, ഗർഭര്, �സവര് ുട�ി സാമാന�
ജന�ളെട ഭൗതികജീവിത്ിെ� അവിഭാജ�ഘടകമായം സം�ാര
മായം ഇു നിലനിുേപാുനതായാു കാണാൻ കഴിയക. 

ുറിുകൾ

1. irrational , unscientific എനീ വാുകളാണ് െമ�ാെള ഉപേയാഗിുനത്. 
2. ഒനാംസംഘം നാലായിര്ി നാൂു വർഷും ര്ാംസംഘം ൂ വായിര്ി 

എുൂു വർഷും അവസാനസംഘം ആയിര്ി എൂ�ിഅ്ു വർഷും 
നിലനിു എനാണ് സി്റവദ�ചരിരകാരമാർ വിശവസിുനത്.
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അുബ്ം1

അഗ്്േയാഗസാരം കിളിപാട്
േകരള സർവകലാശാല ഹ്ലിഖിത  

രഥശാലയിൽ ൂ്ി�ിരിുന ‘അഗ്�േയാഗസാരം കിളിപാ്് ’ എന 
കാവ�ം ആദ�മായി �സി്ീകരിുനത് ഈ ‘മലയാളപ�’യിൽ ആണ്.

“വിന�െളാ�യം നീ��ൾ െചുന
വിേനശവര! മമ കാുെകാ്ീ�ക. 1
അ് സരസവതീ! വാണീ ഭഗവതീ!
എൻെമാഴി േശാഭിതമാ�ിവേ�ണേമ 2
എുെടേദശികൻമാുെടപാദ�-
െളാെനാഴിയാെതവണുനിെതെപാും 3
ുനം മഹു�ൾ പാരംവിചാരിു
സനമാും തമിുതനിൽ പറെത് 4
േകരളഭാഷയിലാ�ി�മുവാൻ
മാരാരിേയയം �ണമിുഭ്ിയായ്. 5
സാര�ൾെത�ാെത പാരംുു�ി ഞാൻ
േനേരാെടെചാ്ുൂമിേയും ഗണം  6
പാരിടം ു�ിപറുന റപേിളി
പാരാെത ചാരുവു വസി� നീ! 7
പാും പഴും നൽപചസാരെപാടി
ശീലംെതളിു ഭജിുെകാ്ിനേഹാ 8
മാേലാകർ തുെട മാലക�ീ�വാൻ
േകാലാഹലേ്ാ� െചാലണംനലും” 9

“എേിേലാ േക്ാുമിു മാേലാകേര
ശേെവടിു പറയു ഭാഷയായ് 10
ുംേഭാഭവൻ പു െചാേനാരൃതെ്
ു്രാം ൂരികൾ േകുരഹി�ാും. 11
താപസൃദ�ൾ ൂറായിരംൂടി
താപമകുമഗ്�െ�സനിധൗ 12
പാരംുതി�ുവാണിയേപ്ിു
സാരം ഭവാനിുെചാൽക ര്ാർ്മായ് 13



മലയാളപ�
malayala pachcha

February, 2017

Volume 01 : No. 04
300

ആയവൻ േമെലപറെൊു േയാഗെ്
ൂേയാപി േക്ാുെമരമഹാുതം 14

നാരീനരമാർു യൗവനേമുവാൻ
നാരായണ!ശിവ! നാരശിോൃതം 15
നല ശതാവരിൂലുെമളളും
െചാലാംെഞരിെിുെമനിവെയാപമായ് 16
�്�േളാേരാു െവേവെറുടൻ
വേതണേശാധിു ൂമാെല��ണം 17
വാരാഹിൂലും രുപുപലം
േനേരാെടെകാളള ുധാൂുമവണം 18
നലുരി�ിെ� കദും ൂർണിു
െമെലുുപ�ൾ രുെകാ്ീ�ക 19
ഉ്ുതുെട ബീജും ൂർണിു
സ്തമ�ിെന േചർുെകാ്ീടണം 20
വനി�ിഴ�ു ു്ിെചതി്േഹാ
ൂർണിുേചർ� പലം പ്ിതാദരാൽ 21
നൽതിന്ുലംദവാരിംശവിലവമാം
ു�� ൂർണി�താ�ണെമണ്പലം 22
ഒ�േവ ൂർണ�ൾ ൂ�ിെയട്ിു
അ�ണ�ിനിയം െചാ്നു്േഹാ 23

പചസാരെപാടി ഏുപുപലം
കിചാെത�്ിു ൂ്ണമൻപിനാൽ 24
പുേമാേരഴര െന്ുെകാ്ിു
ുപുമുംപലംെകാളളേതനും 25
േതൻ റതു ശർ�രൂർണ�െളാനിു
ുർവ�ാപിമർേനമായവണം ുഭം 26
െനുടമായളള മൺപാെര ൂരിതം
ചി�െനെ�്ണം നലേപാെല ുഖം 27
െന്തനിൽ �ടം ുപുനാളു
പി്ാെട�ുടൻ േസവെചതീ�കിൽ 28
ഒുമിതിെനാ്േയാഗ�ൾ െചാ്വാൻ
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 ുതലിംഗസവാമിുണ.



അുബ്ം 2

േകരളെി്െ നേവാ്ാന 
സധഷണികതയ്ട േവറാൂുകൾ

ഡ�ോ. ജമീൽ അഹ് മദ്
അസി. ്ൊഫ. ഗവ. േകാേളജ് മലുറം

നേവാ്ാനം ൂേറാപ�ൻ ആശയമാണ്. ഇത�യിൽ അതിെ� 
ആശയപരമായ അധിനിേവശം സംഭവി�തിെന ഇത�ൻ നേവാ്ാ
നം എു വിളിുു. പാര്ര�ൂല��െള തളി�ളയാും �ു�ാ
ും മുഷ�ു ലഭി� യ്ിപരമായ ധീരതെയയാണ് നേവാ്ാനം 
എു േപരി്ത്. അതിെ� ആശയപരമായ അടി്റകൾ ആുനിക
തയിൽ ഉ്്. മധ�കാലെ് മുഷ�ാവ്കൾ ൂേറാപിെ� കലാ
സാം�ാരിക രംഗ�െളയം ത്വവി്ാനീയ�െളയം ശാതമഡ
ലെ്യം ആഴ്ിൽ സവാധീനിു. അേതാെട ഉളവായ സാം�ാരിക 
�തിഭാസും വിചാരവി്വും ആണ് പാ്ാത�നേവാ്ാനം. ്
ച് ചരിരകാരനായ ജുൾസ് മിെഷയ് െല (Jules Michelet) തെ� ഹി
ററി ഒെ് ് ാൻസ് (1855) എന ൃ തിയിലാണ് ‘റിെന്ൻസ് ’ എന 
സം് ആദ�മായി ഉപേയാഗിുനത് എനാണ് ഒരഭി�ായം. “മധ�
കാല്ിെ� സുചിതേലാകേബാധ്ിൽനിന് ൂ േറാപിെന അടർ
്ിമാുകയം ആുനികശാത്ിെ� ആവിർഭാവെ് സാധ�മാു
കയം െചത ‘നേവാ്ാനം’ �തിയ േലാകെ്യം �തിയ മുഷ�
െനയം കെ്്ിയ �തിഭാസ”െമനാണ് ‘റിെന്ൻസി’െന മിെഷ
യ് െല നിർവചി�ത്. 15-ാം ശതക്ിൽ ഇ�ാലിയൻ നഗര�ളിൽ 
ആരംഭി� ഈ ചിത, പഴകിയ മതാധികാരെ്യം �പചവീ്ണ
െ്യം േചാദ�ംെചു. ആുനിക മേതതര മാനവികതക് ഈ നേവാ
്ാനചിതകളാണ് കാരണമായത്. ശാതചിതയം യ്ിേബാധും 
ആയിുു ആശയപരമായ അതിെ� അടി്റ. 

രി്ീഷ് ആധിപത�കാല്്, പെ്ാ്താം ൂ�ാ്ിെ� ുട
�്ിലാണ് ഇ്രം േബാധ�ൾ ഇത�യിേലെകുനത്. ഇത�
യിെല മത-സാൂഹിക-സാം�ാരിക േമഖലകളിൽ അു്ായ 
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നവീകരണ�െളയാണ് ഇത�ൻ അവ്യിൽ നേവാ്ാനം എു 
വിളിുനത്. ഇത�ൻ മത-സാൂഹിക ജീവിത്ിെ� ു ുവൻ സേീർ
ണതകളം േപുന ഇത�ൻ നേവാ്ാനെ് ൂ േറാപ�ൻ നേവാ്ാ
ന്ിെ� പകർപായി കാണാനാവില. ബുസവരും ആുനികും മി
�േപാും പരപരവിു്ുമായ ധാരകൾ ഉൾേ�ർനിുള ഇത�ൻ 
നേവാ്ാനം, രി്ീഷ് േകാേളാണിയലിസേ്ാ�ള തേേശീയ സൂ
ഹ�ളെട �തികരണമായിുു. ഇം്ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ ഉപ
രിവർഗ്ിെ� ഇടെപടുകളായിുു നേവാ്ാന്ിെ� ചാലക
ശ്ി. ഇവർ പടിൊറൻ സാഹിത�െ്യം ത്വചിതെയയം 
മതാമകമായ സവതം േലാകവീ്ണെ് �നർനിർമിുനതിന് 
ഉപാധിയാുകയാണ് െചതത്. ൂേറാപ�ൻ ൂല��ളമായള താരത
മ�്ിൽ സവതം മത-സാൂഹിക സേ്�ൾ അപരിൃതമാെണന 
അപകർഷതാേബാധം ഉ്ാുക സവാഭാവികമാണ്. മതനവീകരണ
േമാ �നു്ാനേമാ ആണ് നേവാ്ാന്ിെ� യഥാർ് അജ് 
എന് ഇൂ്ർ കുതിേപായതിുമില അസാംഗത�ം. അ�െന, ൂ
േറാപ�ൻ ്ാേനാദയചിതകളെട െവളി�്ിൽ സവതം പാര്
ര�െ് �നർവ�ാഖ�ാനി�ാും �നർനിർവചി�ാും പാ്ാത�വി
ദ�ാഭ�ാസം ലഭി� വേരണ�വിഭാഗ�ൾ നട്ിയ ്മ�െളയാണ് 
െപാുവിൽ ഇത�ൻ നേവാ്ാനം എു വിേശഷിപിുനത്. അു
െകാുതെന, റവേദശികശ്ികെളയം ആശയ�െളയം അഭിു
ഖീകരിേ�്ിവന റഹദവവിഭാഗ�ളെട സവതവ�തിസധികളാ
ണ് ഇത�ൻ നേവാ്ാന്ിൽ �തിെലി�ത്. അതിനാൽ, ൂേറാ
പിൽ സംഭവി�ുേപാെല പാര്ര�ൂല��െള അടി്ാനപരമായി 
പിതളാേനാ ജാതിെയന ഇത�ൻ സാൂഹ�വ�വ്യെട �ത�യ
ശാതാടി്റെയ അ്ിമറി�ാേനാ ഇത�ൻ നേവാ്ാന �്ിയക് 
കഴിെില എന വിമർശനം പതിവാണ്. 

ഇത�ൻ നേവാ്ാന്ിെ� അുരണനം തെനയായിുു 
േകരള്ിെല നേവാ്ാന റധഷണികതയം. അത് േകരള്ിെല
്ാൻ സവാഭാവികമായ സമയൂ�തൽ എ�ു എനെതാഴി�ാൽ കാ
ര�മായ വ�ത�ാസ�െളാും നടനി്ില. ദലിത്-പിേനാ� ജനവിഭാ
ഗ�ളിൽനിുള ൂ�തൽ അംഗതവം േകരളീയ നേവാ്ാന്ിൽ 
ഉ്ായിുു എനത് ഇത�ൻ നേവാ്ാനെ്�ാൾ ൂ�തൽ െമ
�െപ്ത് േകരളീയ നേവാ്ാനമായിുു എന് േതാനിപി�ിു്്. 
എേിൽേപാും സവർണ റഹദവൂല��ളെട ദാർശനികമായ അടി
്റെയ െത്ം അവ ുറിേവ്ി�ില എന ഒനാമെ് വിമർശനും 
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മതൂല��ളെട ആമീയയ്ികെള അത് ഒുനിലും േചാദ�ംെചതി
്ില എന ര്ാമെ് വിമർശനും വുനിഠമാണ്. നേവാ്ാന 
റധഷണിതകതയെട വിവിധ ഭാവ�െള പല േകാുകളിൽ നിന് 
േനാ�ി�ാുന ഒ്നവധി പഠന�ൾ ഉ്ായിു്്. പലേപാും 
അവ ഏകതാനമായിുു—ുൻവിധികളം വിഭാഗീയമായ ല്��ളം 
േപുനുമായിുു. അ്രം ു ൻവിധികെളാുമിലാെത, മതപരും 
രാടീയുമായ ല്��ളിലാെത അ�ാദമികമായി അതിൽ ചില നി
രീ്ണ�െള േചർുെവ�ാുള ഒു ് മമാണ് ഈ രഥം. ഇ�
െന, േകരള്ിെ� നേവാ്ാന റധഷണികതയെട പ്ാ്ലമാ
യി �വർ്ി� വിവിധ വുതകെള സമാഹരിുേ്ാൾ േനരെ് 
പറെ വിമർശന�ൾ എരേ്ാളം ശരിയാെണു പരിേശാധി�ാ
ുള ഒു േപാംവഴി ു റുകയാണ്. ഈ സമാഹാര്ിൽ േശഖരി� 
�ബധ�െള വിശകലനം െചുെകാ്് അു സാധ�മാുേമാ എന
തിുള ്മമാണ് ഈ വിശകലനേലഖനം. അേതാെടാപം ഇതിെല 
േലഖന�െള സമരമായി പരിചയെപ�ുക എന ധർമും ഈ വി
ശകലനം നിറേവ�ാം.

സധഷണിക നായകതവം 

േകരള്ിെ� നേവാ്ാന റധഷണികത എേപാും വിലയിു
്െപ്ത് അതിന് േനൃതവം ന്ിയ ആളകളെട േപരിലാണ്. ‘നേവാ
്ാനനായകമാർ’ എനാണ് അതിന് നാം ന്ിയ െചലേപര്. ആ 
േപരിെല ലിംഗപരമായ ൂ ചനതെന മെ�ാു വുതയിേലുൂടി വഴി
ുറുു. എുെകാ്് നേവാ്ാനനായികമാർ നു�ിലാെതേപാ
യി എനതാണ് ആ ൂ ചന. ആ നേവാ്ാനനായകമാരിെല ഏ�ും 
�ാമാണികനാണ് നാരായണുു. നേവാ്ാനനായകനായ ‘രമ
്ീ ് ീനാരായണ ു ുേദവൻ’ എു നീ്ിപര്ി പറയാനാണ് നു
�ിടം. ആ നീ്ൽ േപാും ആശയപരമായി ഭ്�ാദരുകൾ നിറെ
താെണു മാരമല ആദ�ം പറെ നേവാ്ാനം എന വുതക് �
ത�യശാതപരമായി എതിുമാണ്. മതാമകമായ ആമീയതെയ �
ുമെപ�്ാേനാ പുവെപ�്ാേനാ ഉള ്മമാണ് നേവാ്ാന
നായകമാർ എന് �കൾെ�ാ് േകരളീയ മഹദ് വ�്ിതവ�െളാ
െ�യം ്മി�ത്. മതെ്യം പാര്ര�െ്യം തീർും നിരാക
രിുന നേവാ്ാന ആുനികതെയ അവർ സ്തി�ില. 1888-ൽ 
്ീനാരായണെ� അുവിുറം �തിഠ നിലവിെല സവർണ ഹിു
മത്ിെ� ആമീയനിഠകെള തകർു. ഇ്രം �തിഠകളെട 
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ുടർ� ഒു ആടിവിസം എന നിലുതെന ുു ജീവിത്ിുടനീ
ളം �ലർുനത് കാണാം. റഹദവ േദവീേദവമാെര മാരമല, ദീപം, 
കണാടി, ‘സത�ം എന വാ�് ’ എുുട�ി ആമീയതയം മതൂ
ല��െള്െന മറി�ി�ന �തിഠാപന�ളം അേേഹം നട്ി. 
ഭ്ിെയ യ്ിസഹമാ�ാുള ുുവിെ� ഈ �യ്�െള സാ
ൂഹികശാതപരമായി വിശകലനം െച്ാുള ്മമാണ് ‘്ീ നാ
രായണ ുുവിെ� േ്രദർശനം’ എന േലഖനം. ്ീജ െജ.എ
സ്. ആണ് േലഖിക. തീവാദം, സവതവേബാധം, ദലിത് നിലപാ�കൾ 
എനീ അറിുകെള േവ്ര ഉൾ�ാചേയാെടയം ദീർഘൃടിേയാെട
യം സമീപി�ാൻ ുുവിന് കഴിെില എന വിമർശനും േലഖിക 
ഉനയിുു്്. �ുഷേകരിതമായ സൂഹഘടനയെട ഭാഗമായി 
നിലെ�ാ് ുു, ലിംഗപരമായ േചാദ��െള എ�െനയാണ് േന
രി്ത് എന േചാദ�ം ആവർ്ിുനയിുകയാണ് ‘ുുദർശന്ി
െല തീ’ എന േലഖനും (ഉദയൻ എ.സ്.). ‘തീധർ്ം, ചാരിര
ു്ി, ഭർൃുൂഷ, ശിുപരിചരണം, ൃഹപരിപാലനം, ആർ്
വു്ി ുട�ിയ കാര��ളിൽ മത്ിെ� വാർുമാൃകകെള മാ
�ി�തിഠി�ാൻ ുുവിന് കഴിെില’ എനത് ചരിരസത�മാണ്. 
ആമീയതും സന�ാസ്ിും ു ഖ�തട്ം തീ�േലാഭന�ളാെണ
ന സവർണയ്ിതെനയാണ് ുുും ുടുനത് എന് ‘ശിവശത
കം’, ‘റവരാഗ�ദശകം’ ു ട�ിയ ൃ തികെള ു ൻനിു്ി ഗേവഷകൻ 
്ാപിുു. നാരായണുുവിെന നേവാ്ാനനായകനാ�ി ഉയർ
്ിെ�ാുവുനതിൽ ജീവചരിര�ളം പഠന�ളം വഹി� പേ് 
പരിേശാധിുു നേവാ്ാന നായകനിർ്ിതി—്ീ നാരായണ 
ുുവിെ� ജീവചരിരൃതികെള ുൻനിു്ിയ പഠനം (മുഷ പി. 
വി.). ് ീനാരായണെന �ര�രി� ആദ�കാലവ�വഹാര�ളിൽ ഏ�
ും �ാധാന�മർഹിുനത് ു മാരാനാശാെ� ൃ തിതെന. ‘രമ്ീ 
്ീനാരായണ ുു ചരിരസംരഹം’ എന ആ ൃതിയെട തലെ�ു
തെന അമാുഷികമായ പരിേവഷം നാരായണുുവിന് നുനതാ
ണ്. ഈഴവെന അഭിമാനിയായ മുഷ�നാുക എനതാണ് നേവാ
്ാന ആുനികത ആരഹി�െതേിൽ േപാും നാരായണുുെവ 
റദവേ്ാളം അയ്ികമായ വിേശഷണ�ൾ ന്ി ്ാപിുക
യാണ് ജീവചരിര�ൾ െപാുെവ െചതത്. ുുവിെ� ജനനം, ു്ി
�ാലം, യൗവനം, വിവാഹം, സന�ാസം, ചികി് ു ട�ി ഓേരാ ജീ
വിതസധിയം �വാചകുല�ും റദവികുമായ പരിേവഷേ്ാെട 
വിശദമാ�ിയാണ് ജീവചരിരൃതികൾ നാരായണെന റദവമാ�ി 
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മാ�ിയത്. ആമീയും മതപരുമായ െകുപാ�കളിൽനിു ു്മാ
യി നു�് നേവാ്ാനെ്യം ആുനികതെയയം േപാും പരിച
രി�ാനായില എന വുത നാരായണുുവിെന മാരം ു ൻനിു്ി 
വിശകലനംെച്ാൻ കഴിയം. 

േകരള്ിെ� െപാു റധഷണിക പാര്ര�്ിേല�് ദലിുക
െളയം ുസി�െളയം േചർുെവുന കണികൾ വളെര ുറവാണ്. 
ഉളുതെനയം േവ്ര പരിഗണി�െപ്ി്ില എന ആേ്പം 
നിലനിുകയം െചുു്്. അുെകാുതെന ‘േകരളുസിം സൂ
ഹ്ിെ� ആുനികതയം മ്ി്�ളം’ (ുഹ്ദ് ബഷീർ) എന 
പഠന�ബധം ഈ സമാഹാര്ിൽ അ്രെമാു കണിെയ വിള
�ിേ�ർ�ാുള ്മം എന നിലക് േവറിുനിുു. നാരായണു
ുും ച്്ിസവാമികളം പഡി�് കുപും െപാകയിൽ അപ�ും 
‘േകരള’ നേവാ്ാനനായകും മ്ി്�ൾ ‘ുസിം’ നേവാ്ാന 
നായകുമായാണ് െപാുചരിര ഇട�ൾ േപാും വ�വഹരിുക. 
മ്ി്�ളെട സൂഹനേവാ്ാന ്മ�ളെട േകരം ഭാഷയായി
ുു. നേവാ്ാന്ിെ� ഭൗതിക വാഹനം ഭാഷയാണ്. ഭാഷയെട
യം ഭാഷയിെലയം നേവാ്ാനം സുദായ്ിെ�ൂടി നേവാ്ാന
മാുനത് അ�െനയാണ്. ഈ വുതയാകെ് ുസിം സുദായെ്
ുറി�് ൂ�തൽ ശരിയമാണ്. േകരളുസി�ളെട മലയാളം-ഇം്ീഷ് 
ഭാഷകേളാ�ള അ�പും അകലും മ്ി്�ൾ വിമർശനാമക
മായി പരിേശാധിുകയം ‘മലയാള ഇസാം’ എന �തിെയാു ഭാഷാ
പ്തി സുദായ്ിന് സമർപിുകയം െചു. ഭാഷേയാെടാപം സാ
ുദായിക നേവാ്ാന്ിെ� മറ�ാു ചാലകശ്ി വിദ�ാഭ�ാസ
മാണ്. മ്ി്�ൾ മരസാവിദ�ാഭ�ാസ പരി്രണ്ിൂെട േകര
ളുസി�ൾു ന്ിയ ദിശാേബാധമാണ് ആ സുദായ്ിൽ പിനീ
�്ായ ഏതാെ്ലാ �ുമകളെടയം നായകതവം വഹി�ത്. ഇ�
െന ഭാഷ, വിദ�ാഭ�ാസം ുട�ിയ ആയധ�ളപേയാഗി�് മ്ി്
�ൾ നട്ിയ നേവാ്ാനം ു സിം സുദായ്ിനകെ് അനാചാ
ര�െള �റംതളാൻ മാരമല, രി്ീഷ് ധനസഹായേ്ാെട മിഷ
ണറിമാർ നട്ിയ ഇസാം വിമർശന�െള േനരിടാൻ ൂടിയായിു
ു. േകരള്ിെല ആുനിക നേവാ്ാനറധഷണികത മത�നു
്ാരണേമാ പരി്രണേമാ മാരമല ല്�മി്ത് മത്ാപനംൂടി
യാെണന് മ്ി്�ൾ െതളിയിുു.

ദലിത് നേവാ്ാന്ിൂെട േകരളസൂഹ്ിെ� മതാമക 
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േമൽേ�ാമയിൽ വിളുകള്ാ�ിയ റവുഠസവാമികളാണ് 
കണാടി�തിഠനട്ി �തിെയാു മതാമക ബദൽ േകരള്ിൽ 
ൃടി�ത്. അ�ാര�്ിൽ നാരായണുുവിന് മാൃകയാണ് അേേ
ഹം. കണാടി എന വു എ�െനയാണ് നേവാ്ാന റധഷണിക
തയെട �തീകമാുനത് എന് മന്ാതവിശകലനം നട്ി സമർഥി
ുകയാണ് ഈ േലഖനം (െലജ വി.ആർ.). സവർണ േ്ര�ളിൽ 
�േവശനം നിേഷധി�െപ് ഒു ജനതെയ ത�ളെട ശരീരംതെന 
പവിരമാെണന ആമീയദർശനംെകാ്് കണാടി എന �തിഠ 
ഹിുമത്ിുുല�മായ മെ�ാു മത്ിേലുതെനയാണ് വിേമാ
ചിപിുനത്. ‘ആനദുമരസവാമിയെട കലാ സൗദര�ദർശന�ൾ’ 
(േഡാ. എൽ. അല്്) എന �ബധം നേവാ്ാനനായകുെട ൂ്
്ിെല വ�ത�്മായ ഒു റധഷണികതെയ പർശിുു. േകരള
്ിു �റുള �തിഭകളെട ചിതകൾ േകരളീയ റധഷണികത
െയ സവാധീനി�തിെ� �തിനിധാനപരമായ ഉദാഹരണമാണ് ആന
ദുമരസവാമിയേടത്. ‘്ീലേയിൽ ജനി�് ഇത�ൻ ത്വശാത്ി
െ� വിഹായ്ിൽ പറന’ ദാർശനികനായിുു അേേഹം. അുെകാ
ുതെന ഏഷ�യെടയം ൂേറാപിെ�യം അറിുകളെട സവാധീനം 
അേേഹ്ിെ� ചിതയിൽ കാണാം. ഭാരതീയത, കല, ത്വചിത, 
മതം എനിവയിെലാെ� അേേഹ്ിെ� ആേലാചനകൾ വ�ാപരിു. 
േകരളീയ ത്വചിത ആതരികമായി പാ്ാത�ൻ ആുനികതയെട 
വർണംൂടി സവീകരി�ിു്്. എനാൽ ‘സമനവയ്ിെ� ധാരയായ 
രാവിഡ-പാ്ാത� ദർശന�െള �കടമായി ൂ്ിയിണുകയാണ് 
ആനദുമരസവാമി െചതത് ’ എന് �ബധം സമർഥിുു. അേതാ
െടാപം സൗദര�ും ഈശവരറചതന�ും ത്ിുള ബധെ്ുറി
ുള അേേഹ്ിെ� നിരീ്ണ�ൾ യ്ിയെടയം ആമീയതയ
െടയം സംവാദേമഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ െചതിുു്്. ൂ
േറാപ�ൻ നേവാ്ാന്ിെ� ൂ മികയിൽ നിന് രാവിഡേദശെ് �
ുുേ്ാൾേപാും ആമീയും മതപരുമായ അടി്റകൾ വിുക
ളയാനാുനില എനതിന് നിദർശനംൂടിയാണ് ആനദുമരസവാമി.

സാഹിത് സധഷണികത
നേവാ്ാന്ിെ� ചാലകം ഭാഷയാെണു ു ു പറു. ഭാഷ

യെട �കടമായ ൂപം സാഹിത�മാണ്. മലയാള്ിെ� സാഹിത�
ും നേവാ്ാനും പരപരം െകുപിണൊണ് എും കിടനത്. 
പലേപാും സാഹിത�ംതെന നേവാ്ാനമായം നേവാ്ാനെ് 
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സാഹിത�ം മാരമായം നാം കെ്്ി. ഈ �ബധസമാഹാര്ി
െല വലിെയാു വിഭാഗം പഠന�ൾ നേവാ്ാനറധഷണികതെയ 
സാഹിത�്ിേനാ� ബധെപ�്ിയാെണനത് ഇ�ാര�ം ഉറപി
ുു. സാഹിത�ം െപാുവായം കവിത �േത�കമായം ഒു റധ
ഷണിക വ�ാപാരമല. പേ്, സാഹിത�്ിെ� രസനീയതു നി
ദാനമായ വുതകൾ (കാവ�മീമാംസ) ഭാരതീയ റധഷണിക േമഖ
ലയിെല �ധാന ഇനമാുതാും. കാരണം, കാവ�മീമാംസ േകവല 
ആസവാദന്ിെ� ദർശനം മാരമല, മുഷ�മന്ിെ�യം ഭാഷയ
െടയം ഘടനകളിേലുള അേനവഷണം ൂടിയാണ്. അുെകാു
തെന നേവാ്ാന റധഷണികതെയുറിുള �ബധ�ളിൽ 
�ാതിനിധ�സവഭാവേ്ാെട സാഹിത�പഠനും ഉൾേ�േര്ു്്. 
ഭാരതീയ കാവ�മീമാംസയെട തണലിൽ േകരള്ിൽ മൗലികമായ 
സി്ാത�െളാും ഏെറ ഉു്ിരിെി്ില. ഭാരതീയ കാവ�ാല
ോര സി്ാത�െള നേവാ്ാനചിതകളമായി അ�പി�ത് േകരള
്ിൽ അ്പപണി�രാണ്. അവെയ ുവ�പിടി�് അേേഹം ആവി
ഷ് കരി� ‘അതഃസനിേവശം’ എന സി്ാതെ് വിശദീകരി�ാ
ുള ്മമാണ് േഡാ. എം. ഗംഗാേദവിയെട Ayyappapanikker and 

the Theory of Interiorization എന േലഖനം. 

േകരള്ിെ� സവർണ മതാമക ഭാവനയിൽ നേവാ്ാന ആു
നികത പരിഗണി�െപ്ത് നിലനിുന അധീശമതഭാവനെയ പരി
്രിുക എന ല്�േ്ാെടയാണ് എന വുതതെനയാണ് സാ
ഹിത�റധഷണികതയിെല ഉദാഹരണ�ളം �കടമാുനത്. ‘ഇു
േലഖ’ എന േനാവലിെന ുൻനിു്ി ജാ്ി പി. െജ. നട്ിയ 
വായനകൾ ഈ നിരീ്ണം ്ാപിുവാനാണ് ്മിുനത്. 
നേവാ്ാനം ൃടി� �തിയ കർൃതവെ് ശരിയായി വീ്ി� 
ഈ പഠനംേപാും പേ്, ‘ഇുേലഖയാണ് മലയാള്ിെല ആദ�
െ് േനാവൽ’, ‘ഇുേലഖ സവതര�വ�്ിതവമായിുു’ ുട�ിയ 
ആുനിക വാർുമാൃകകളിൽ ു��ിേപാുനുകാണാം. ഇ്രം 
ൂർവധാരണകളിൽനിന് ു ്മാകാ് നേവാ്ാനമായിുു ‘ഇു
േലഖ’യിൂെട ചുേമേനാൻ േപാും ുേനാുെവ�ത്. ഇു േനാവലി
െല കഥ. എനാൽ, കവിതയെട അവ് മെ�ാനാണ്. േകരളീയത 
എന വുനിർേദശം പാലാ നാരായണൻ നായുെട കവിതകളിൽ 
അേനവഷിുന �ബധം ഇവിെട സാുവാുനത് അുെകാുൂ
ടിയാണ്. (േകരളീയത തമയം ഉ�യം പാലാ നാരായണൻ നായു
െട കവിതകളിൽ—േഡാ. മിനിേമാൾ മാതു). ‘േകരളം വളുു’ എന 
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ുടർ�വിതയിൂെടയാണ് പാലാ മലയാളകാവ�നഭ്ിൽ താരകമായ
ത്. േകരളീയതയെട �റംകാചകളെട ആഖ�ാനമാണ് ആ കവിതാസു
ടം. ‘മാൃൂമി’ എന സേ്ും വാും സം്ാനാമും ആുനികേദ
ശീയേബാധ്ിെ� നിർമിതിയാെണേിും മതാമകും ആമീയു
മായ ഒു തലമാണ് അതിന് എും ക്ി�െപ്ിളത്. ഇന് േദശീ
യതെയുറിുള നിർബധ�ൾ മതാമകരാടീയ്ിെ� അധീശ
തവയ്ികളിൽ െപുേപാുനുേപാും എേപാും അ്രെമാു ഒു
�ിന് േദശേേഹ്ിൽ സാധ�തയളുെകാുൂടിയാണ്. 

സാഹിത�നേവാ്ാന്ിെ� ആശയൂപീകരണമാണ് നിൂപ
ണം. ല്�േവധിയായ ഭാഷയിൂെട ആുനികമലയാള വിമർശനു
്ിെയ സവാധീനി� നിൂപകനാണ് ു്ിൃണമാരാര്. അേേഹ്ി
െ� റധഷണികവ�്ിതവെ്ുറിുള പഠനമാണ് ‘ു്ിൃണമാ
രാര് റധഷണികതയെട സവാതര�ം’(എം.രാമചരൻ പിള). �േരാ
ഗമന സാഹിത�്ിെ� മുേചരിയിൽ നിുേ്ാും ‘�േരാഗമനാമ
കത’ എന ആശയെ് റകവി്ില മാരാർ എന് േലഖകൻ നിരീ
്ിുു. നേവാ്ാനെ്േപാെല �േരാഗമനാമകത എനും 
എേപാും യ്ിചിതേയാ�ം ശാതേബാധേ്ാ�ം ഒെ� ബധെപ
�്ിയാണ് വിശദീകരി�െപ്ിുനത്. കവിതെയുറിും സാഹി
ത�െ്ുറിും സവിേശഷമായ കാച്ചപാ�കൾ �ലർ്ിയ മാരാർ 
എ�ിെനയാണ് �േരാഗമന പ്്് ആശയപരമായി നിലയറപി
�ത് എന് വിശദമാ�ാൻ േലഖകന് കഴിയുമില. ഏതിെനയം �
േരാഗമനും നേവാ്ാനുമായി വ�ാഖ�ാനി�ാൻ ത� അയെ 
സവൂപം �േരാഗമന്ിും നേവാ്ാന്ിും ഉ്്. അുെകാ
ുതെനയാണ് മതം �േരാഗമനാമകമാെണും മതപരി്രണം 
നേവാ്ാനമാെണും നാം വിശവസിുറപി�ത്. ഈ സൗകര�ം ു
്ിൃണമാരാർും ലഭിുു. മാരാർ�് സത�സായിബാബേയാ�ള 
ഭ്ിയം കവിതയെട പാര്ര�ൂല��േളാ�ള അമിത �തിപ്ി
യം േപാും നേവാ്ാനും �േരാഗമനുമായി വ�ാഖ�ാനി�ാൻ സൗ
കര�ം നുു എനതാണ് മലയാള നേവാ്ാന റധഷണികതയെട 
ുഖകരമായ വി്ാരം.

േകരള്ിെ� ഏുകാലെ്യം റധഷണിക വ�വഹാര�
ളിൽ ചിരി ുഖ�ഘടകമായിുു. റധഷണികതയം ചിരിയം ത്ി
ുള ബധെ്ുറി�് ഈ വിചിരചിതേപാും ചിരിയദ്പാദിപി
േ��ാം. വിു്െമന് കുുന േചർ�കളാണേലാ ഹാസ�്ിെ� 
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�ധാനെപ് ഘടകം. പേ്, ൂടിയാ്്ിനിടയിെല �ുഷാർഥൂ
ും ചാക�ാർൂും ുളും െവും ചിരിയല, േകരളസൂഹൂപീ
കരണ്ിെ� അുഭവും ചരിരുമാണ്. ‘മണി�വാളകാവ��ൾ 
േപാും ഹാസ�വ�വഹാര�ളാണ് ’ എന അഭി�ായും മലയാള 
സാഹിത�വിമർശനചരിര്ിൽ ഉ്ായിു്േലാ. മലയാള്ിെല 
ആുനിക സാഹിത�്ിൽ വി.െക.എൻ. എന എുുകാരുള 
്ാനം േകവലമായ ചിരിയെടയല, മറി�് ആുനികേകരള്ിെ� 
രാടീയ-മത സംവാദ�ളിൽ ബൗ്ികമായ ഉണർ�കള്ാ�ിയ 
ചിരിയേടതാണ്. ൂ്ിെലയം ുളലിെലയം ചിരിേപാും േകവല
മായ ചിരിയായി ു്ിൃണമാരാര് ു�െപ�്ിയിുെ്േിും (നു
െട സം�ാരേലാപം) അത�െനയല എനാണ് പികാല ഗേവഷക
െരാെ�യം വിലയിു്ിയത്. രാടീയും മതപരുമായ സാൂഹിക
വിമർശന്ിെ� അഗാധതലം സാഹിത�്ിെല ചിരിു്്. എു
മാരമല, നി്ാരമാെയാു െലിത്ിൽ േപാും ുതമായ രാടീയ
ും സം�ാരഭാരും ഉ്്. ഈ പ്ാ്ല്ിലാണ് ദിൽഷ പി.െക.
യെട വി.െക.എൻ േനാവലായ ‘മചലി’െല ഹാസ�ാുഭവെ് വാ
യിേ�്ത്. ഈ സമാഹാര്ിെല ഗേവഷണാമക �ബധ�
ളിൽ ഒനാണിത്. 

വിമർശനെമന നിലയിൽ അവതരിപിുന ൂതനാശയ�ൾ 
റധഷണികമായ വ�വഹാരേമഖലകെള ഉേ്ജിപിുു്്. തി
രിും പറയാം. റധഷണികമായി ഉ്ാുന നേവാേ്ജന�ളാ
ണ് നിൂപണസാഹിത�െ്യം �കാശമാനമാുനത്. മലയാളസാ
ഹിത�്ിു്ായ ഏെതാു വിവാദും സംവാദും �തിയ സാം�ാ
രിക ചിതകെള ഉനയി�ിു്്. �ാസവാദം, ൂ പഭരതാവാദം, �േരാ
ഗമന സാഹിത�ം, ആവി്ാരസവാതര�വാദം ുട�ി ഉ്രാുനി
കകാല്് ഏെറ ചർ�ാവിഷയമായ ഒ്നവധി സംവാദവിഷയ�ളട
�ം േകവലം സാഹിത�േമഖലെയ മാരമല ബൗ്ികജീവിതെ് ു
ുവൻ സവാധീനിുു്്. ആുനിക മലയാള്ിെ� റധഷണികത
െയ ഇ്രം വിവാദ�ൾ ൂ പെപ�്ിയെത�െന എന അേനവഷ
ണം ൂ പഭരതാവാദെ് ു ൻനിു്ി പരിേശാധിുകയാണ് അു 
േമാൾ ബാു (ൂപഭരതാവാദം സാഹിത�വിമർശന്ിെല റധഷ
ണിക വ�ാപാരം). ൂ പഭരത േവണം എന് മലയാള്ിൽ ആദ�മായി 
നിർേദശിുനത് ു ്േ്രിയാണ്. അതിെന അ�ാല്് എതിർ്
ത് കമൂണിറ് േചരിയിെല എുുകാരാണ്. റഷ�ൻ േൊർമലിസമാ
ണ് ു ്േ്രി ഉനയിുന ൂ പഭരത എന് െത�ി്രി�െപ�കയം 
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െചു. റഷ�ൻ േൊർമലിസെ് റഷ�യിെല ഇടുപ്ം എതിർു 
എനുെകാുമാരമാണ് അതിെ� സമാനധവനി േകരള്ിുു്ാ
യത്. ഈ െത�് പിെന ഇ.എം.എുതെന തിുുകയം െചുു
്്. നേവാ്ാന ആുനികതേയാ ഉ്രാുനികതേയാ ആകെ് ചി
തകളെടയം ആശയ�ളെടയം െത�ായ മന്ിലാ�ൽ സൂഹ്ി
െ� ഊർജം അനാവശ�മായി െചലവഴി�ാനിടവുും എനതി
ുൂടി ഉദാഹരണമാണിത്. സാഹിത�വിമർശനം യ്ിയെട �കടന
രംഗമാെണേിൽേപാും മാരാും ഒരളുവെര ു്േ്രിയം മതെ്
യം പാര്ര�െ്യം റകെയാഴിുള വിമർശനസരദായെ് 
ൂപെപ�്ിയില എുതെന മന്ിലാ�ാനാും. എനാൽ മല
യാളവ�ാകരണ്ിെ� നില മെ�ാനാണ്. ഏ�ും കണിശമായ ശാ
തീയയ്ി പാലി�െപ�ക വ�ാകരണ്ിലാണ്. അുെകാുത
െന മത്ിെ�യം റദവികഭാവനകളെടയം ഒു പിുണയമിലാെത 
വ�ാകരണറധഷണികതക് �ലരാനാും. േഡാ. ഉണി ആമപാറകലി
െ� ഏ ആറിെ� വ�ാകരണ റധഷണികത എന പഠനം ‘എ.ആർ. 
രാജരാജവർമയെട വ�ാകരണറധഷണികതയെട �േത�തകതകൾ’ 
അേനവഷിുു. േകരളപാണിനീയ്ിെ� പരി്രി� പതിപ് �റ
്ിറ�ിയി്് ൂ�ാ്് തികെിും ഇ്രെമാരേനവഷണം മലയാ
ള്ിൽ നടനില എനുെകാ്് ഈ �ബധം ൂ�തൽ �സ്ു
മാണ്. �ുതായി കെ്ുന യ്ികൾും േബാധ�ൾുമുസ
രി�് തിു്ി്ിു്ി ു േനുക എനതാണ് ശാതീയതയെട ഏ�
ും സവീകാര�മായ ു ണം. ഇനെ് ശരി ആകണെമനില നാളെ് 
ശരി. മതും ആമീയേബാധും ഇരയം അനായാസകരമായി തിു
്ലിു ത്ാറാകാറില. അ�െന പരിഗണിുകയാെണേിൽ സവ
തം സി്ാത�െള കാല്ിെ� ആവശ��ൾ�ുസരി�് തിു
്ിയം പരി്രിും ുേനറിയ ഏ ആും േകരളപാണിനീയുമാണ് 
േകരള്ിെ� നേവാ്ാന റധഷണികതയിെല ഏ�ും ശാതീയ
മായ ചിത എു ഈ േലഖനം വ�്മാും. 

മലയാളസാഹിത�വിമർശനരംഗെ് ആുനികതയെട അവ
സാന തലുറയിെല ൂു വ�്ികെള �േത�കമായി എ�്് ആു
നിക റധഷണികതയെട സമീപനരീതികെള വിശകലനം െചുന 
േലഖനമാണ് ‘ആുനിക റധഷണികത െക.എൻ. പണി�ർ, സ�ി
ദാനദൻ, ബി. രാജീവൻ എനിവുെട സാൂഹിക വിമർശനരീതിക
െളുറി�് ഒരവേലാകനം’ (ജയരാജൻ പി.) എനത്. ്ാേനാദയ 
ആുനികത ഇത�യിെല്ിയേപാൾ അതിെ� �േരാഗമനാമക 
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സവഭാവ�ളിൽനിു മാറി മതൂല��ളെട പരി്രണേമാ ്ാപ
നേമാ ആയെത�െനെയന് െക.എൻ. പണി�ർ ുേ് വിശദീകരി
�ിു്് എന് േലഖകൻ വ�്മാുു്്. ഇനെ് ഇത�ൻ അവ
്യിൽ നേവാ്ാന ആശയ�ൾ പരാജയ വർഗീയതയെട ൂപ
്ിുള വലുപ്്ിെ�യം ആേഗാളവത്കരണ്ിെ� േവഷ
്ിുള സാ്ാജ�തവ്ിെ�യം കടുകയ�മായിുു എനാണ് 
േഡാ. പണി�ർ ശരിയായി നിരീ്ിുനത്. െക.എൻ. പണി�
ുെട ഈ ദാർശനിക അവേബാധ്ിെ� ്ിയാമകമായ ുടർ� 
േലഖകൻ കെ്ുനത് സ�ിദാനദനിും ബി. രാജീവനിുമാണ്. 

ജനകീയ സധഷണിക
ആുനിക നേവാ്ാനം ൂേറാപിൽ ൃടി� പല പഠനേമഖല

കളിൽ �ധാനെപ് ഒനാണ് േൊക് േലാർ. പാര്ര�്ിെ� മു
ഷ�വിു്െമന് േതാുന ൂല��െള നിരാകരിുനേതാെടാപം 
അതിെ� സാം�ാരികമായ അംശ�െള കെ്്ാുള അ�ാദ
മിക ്മ�ളാണ് നാേടാടിസാഹിത�പഠനെമന �തിയ ഗേവഷ
ണേമഖലെയ ൃടി�ത്. ഉ്രാുനിക സാം�ാരിക പഠന്ിെ� 
വരവ് പഴയ േൊക് േലാർ രീതിശാതെ് കട�ഴ�ിയിുെ്േിും 
ചരിരപരമായ സാധ�ത എന നിലക് ജന�ിയ സാം�ാരിക േമഖ
ലകളിെല അടുകെള നേവാ്ാന റധഷണികതയെട പ്ാ്ല
്ിൽ േനാ�ി�ാുനതിന് �സ്ിയ്്. വ�വസായവി്വ്ി
െ� വിപരീത െലമായിുു േൊക് േലാർ എേിും മതവിശവാസം, 
ആചാരം, അുഠാനം, പാര്ര�ം എനീ ൂ ല��െള അമിതമായ ആദ
രുകേളാെട സവീകരി�ാുള േൊക് േലാറിറകളെട ആേവശം ആ 
പഠനേമഖലെയ്െന സംശയ്ിെ� നിഴലിൽ നിു്ി. ആേഗാ
ളവത്കരണ്ിെ�യം വിപണി�ത�യശാത്ിെ�യം അധികാ
രശ്ികൾ നാേടാടി്നിമകെള്െന ത�ളെട പരസ�്ിെ� 
ഭാഗമാ�ിയത് േൊക് േലാർ ഗേവഷണരംഗ്് അേലാു്ാ�ി. 
അുെകാുതെന പാര്ര�മായതിെനെയലാം വിമർശനാമകമാ
യി മാരം സമീപിുക എന നേവാ്ാനദർശനം േൊക് േലാുമാ
യി ഇടുനിുു. പേ്, ജനകീയവിചാര�െള ൃത�മായി �
തിെലിപിുു എനതിനാൽ നേവാ്ാനറധഷണികതെയു
റിുള അേനവഷണ്ിൽ നാേടാടിവി്ാനീയ�െള പരിഗണി
�ാെത വ്. ആ േമഖലയിുളും ഈ സമാഹാര്ിെല വ�ത�
്ുമായ ഒരേനവഷണമാണ് ‘നാേടാടി വി്ാനീയേമഖലിയിൂെട 
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നേവാ്ാനം—ജുചരിതെ് ആപദമാ�ിയള പഠനം’ (േഡാ. 
നിഷ ് ാൻസിസ് ഒ.). നേവാ്ാന റധഷണികതെയ �േത�ക വ�
്ിയിൂെടേയാ �്ാന്ിൂെടേയാ അലാെത കാണാുള ് മം 
അഭിനദനീയുമാണ്. േൊക് േലാർ, നരവംശശാതം എനിവയെട രീ
തിശാതുപേയാഗി�് നാേടാടി-സം�ാര പഠന�ളിെല നേവാ്ാന
ചിതെയ വിശകലനംെച്ാൻ ജുചരിതെ്യാണ് േലഖിക ആപ
ദി�ിരിുനത്. മുഷ�ും ൃ ഗും ത്ിുള അടി്ാനപരമായ വ�
ത�ാസം വിേശഷു്ിയാണ്. ൃ ഗ�െള�ാൾ മുഷ�ർ സർഗാമക
മായി ചിതിുനുെകാ്ാണ് അവെയ�ാൾ ആധിപത�ം മുഷ�
ു്ായത്. എേിും മുഷ�െ� ചിത ൃഗെ് പലനിലും ആ്
യിു. മതും സാൂഹികജിവിതും ൃഗചരിതെ് ചിനും അർഥ
ും ന്ി സവീകരിു. കലയം ഭാഷയം േപാും ൃഗാുബധഭാവനക
ളിൽനിും ചിന�ളിൽ നിും ു്മല എന് ഈ പഠനം വിശദ
മായി പരിേശാധിുു. 

േകരളീയതയെട കാചയെട സം�ാരെമത് എന ആേലാചനാവി
ഷയം സിനിമ അട�ുള വിഷവൽ െസൻസിബിലി�ി ചർ�കളിൽ 
ഏെറ റകകാര�ംെച്െപ്താണ്. ഈ സവിേശഷമായ സൗദര�
ദർശനം ൂ പെപ�നതിൽ നുെട അുഠാനപരും ആരാധനാപരു
മായ ആവി്ാര�ൾ�് വലിയ പു്്. പാരി്ിതികും ആമീയ
ുമായ പ്ാ്ലസവാധീനം ഏെറയള േകരളീയകലകെള നാേടാടി 
വി്ാനീയ്ിെ� പഴയ രീതിശാതെ്മാരം ആ്യിുെകാ്
ലാ് നിരീ്ണ�ൾ അവതരിപിുകയാണ് േഡാ. ആനി ‘േകര
ളീയ ു വർചിരകലയിെല സൗദര�ാമക പരിേ�്�ം’ എന േലഖ
ന്ിൽ. ചായൂുകളിും ആഖ�ാനരീതിയിും മാരമല ആസവാദന
്ിൽേപാും േകരളീയമായ മാനം ൃ ടി�ാൻ ു വർചിരകലകൾു 
കഴിെിു്്. അേതാെടാപം േകരളീയ ചിതയെട കലാപരമായ വശ
്ിും മത്ിെ� ഛായ വിുേപായി്ില എു കാണാനാും. ു വർ 
ചിര�ൾ ആവി്രി�െപ്ത് ഏറുെറ ു ുവനായം േ്രുമുക
ളിും അതിു �േമയപരമായ ഉറവിടം റഹദവ �രാണകഥകളിലാ
െണും ആക്ികമല. ചിരം എനതിെ� മതപരമായ സാധ�തക
ളിെലാന് റദവികമായ അതിമാുഷതവം ചിരീകരി�ാുള ഭൗതി
കവിഭവ�ൾ അതിു്് എനതാണ്. നിറം, െവളി�ം, ഇു്്, ഭാവം, 
പ്ാ്ലം ു ട�ിയ ൃ ശ�സാധ�തകളാണ് വരയം വർണ�ളം നു
നത്. വു�ളെട അളുകളിെല ഏ�ുറ�ിൽ െചുതിെന വുതായം 
വുതിെന െചുതായം �ത�്െപ�ും. െത�ിെന�ാളം വലിയ 
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മുഷ�െ� ഒു ചിരം �ൃതിയെട െചുപെ്�ാേളെറ കാചയിൽ 
വുുക മുഷ�െ� റദവികമായ വുപമാണ്. േകരള്ിെല ു
മർചിരകലയിൽ �ൃതിയിൽനിുള നിറൂുകൾെകാ്് റവണ
വാരാധനാൂർ്ികളെട ചിര�ൾ ഇ�െന വരുെവ�ത് പെ്ാ
്താം ൂ�ാ്ിെല സൗദരാമകതയെട ആമീയ ൂചനകളാണ് 
എന് �ബധ്ിെ� പിനിൽ നിു വായി�ാം.

വിദ�ാലയ്ിും ആയധപരിശീലന േകര്ിും ‘കളരി’ എന 
െപാുവാ�് മലയാള്ിൽ നടു്്. ആേയാധനും അറിും ത്ി
ുള ബധം േപാരാ്ുമായി മാരം ബധെപ്തല, മറി�് മുഷ�ത, 
ആയ്്, സമയം, ശ്ി ുതലായ ഭൗതിക്ാന�െളൂടി ഉൾ
െ�ാുനതാണ്. ഈ ്ാനേമഖലകളിൽ േകരള്ിുള പാര
്ര�്ിെ� ഉ്മനിദർശനമാണ് കളരിപയ�്. കളരി സരദായ
്ിും െകുുറയിും അഭ�ാസ്ിും അതിെ� പണി്ര നിർമി
തികളിലട�ം പാലിുന വിശവാസപരും ആചാരസംബധിയമായ 
മതൂല��െള സവി്രം കളരിപയ�് േകരള്ിെ� തനുആേയാ
ധനസരദായം (െഷറീനാ റാണി) എന േലഖനം പരിചയെപ�ു
ു. അളുകളിെലയം കണുകളിെലയം ശാതീയമായ ൃത�തമാ
രമല, അവ ഒുുനതിെല മതാമകവിശവാസ�ളംൂടി കളരിപ
യ�ിൽ സമനവയിുു്്. പിഴും പിഴയം അവ ര്ിും സാധ�മാ
ണ്. അുെകാുതെന ഈ പഠനം ആ രുവശ�െളയം ഒേര േപാ
െല്െന പരിചരിുകയം െചുു. ആേയാധനവിദ�േപാെല റവ
ദ�വിദ�യം അറിും ശരീരും ത്ിുള ബധെ് ഉറപിുന പാ
ര്ര�വി്ാനമാണ്. അവു പരപരും അഴിയാ് ബധ�ളു
്്. േകരള്ിെ� നേവാ്ാന റധഷണികതെയ േകരളീയ റവ
ദ�വി്ാന്ിെ� ചരിരെ് വിശകലനം െചും മന്ിലാ�ാ
നാും എനതിു െതളിവാണ് േകരളീയ റവദ�ചരിര്ിെ� സാം
�ാരിക രാടീയം (േഡാ. സവന ് ീനിവാസൻ) എന പഠനം. നേവാ
്ാന ആുനികതയെട അധിനിേവശസവഭാവം ഏ�ുമധികം �ക
ടമായത് റവദ�വി്ാനീയ്ിലാണ്. സി്റവദ�്ിുേമൽ 
ആയർേവദും ആയർേവദ്ിുേമൽ അേലാപതിയം ചികി്െയ 
കീഴട�ി. േകരള്ിെ� റധഷണിക പാര്ര�്ിെ� തനു ചി
കി്ാരീതിയായി ആയർേവദെ് പരിചയെപ�ുേ്ാും അതി
ുുും അതിേനാെടാപും നിലനിന നാടൻ ചികി്ാുറകെളൂ
ടി ‘അശാതീയം’ എന ആുനികതയെട ആേ്പവാ�് ഉപേയാ
ഗി�് തളി�ളയകയാണ് നാം െചതത്. ഇം്ീഷ് വി്ാന്ിെ� 
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സം്ാപന േവളയിൽ അേലാപതിെയേപാും അശാതീയം, അയ
്ികരം ുട�ിയ വാുകളിലാണ് ആുനികവി്ാനീയ്ിെ� 
ഏജ�ായ െമ�ാെളേപാും പരിചയെപ�്ിയത് എന് �ബധം 
ൂചിപിുു. ഇേതാെടാപം േചർുവായിേ�് േലഖനമാണ് നാ
രശിോമ�തം—നിർ്ിതിയം �േയാഗും (േഡാ. ലാു എസ്. ു ുപ്). 
സി്റവദ��കാരുള ‘നാരശിോൃതം’ എന ഔഷധ്ിെ� നിർ
മാണും ഉപേയാഗ്മും വിവരിുന ഒു കിളിപാ്ിെ� ഹ്ലി
ഖിതരഥം വിശകലനം െചുന േലഖനമാണിത്. രാവിഡ റവദ�
വി്ാനീയമാണ് സി്റവദ�ം. അതിു്ായ ഏതാെ്ലാ �ാ
ചീനൃതികളം തമിഴിലാണ്. ജുചരിതം, ു വർചിരകല, കളരിപയ
�്, റവദ�വി്ാനീയം എനീ ജനകീയപാര്ര��െള നേവാ്ാ
നറധഷണികതെയ ു ൻനിു്ി വിശകലനം െചുേ്ാും അവയി
ുള മതാമകും ആമീയുമായ നിറ�െള മാ�ിനിു്ാനാവില 
എുതെന െലുതി. 

സാൂഹിക സധഷണികത
മുഷ�െന ഒ�യായി കാണാും മുഷ�ർ�ിയടയിുള വിള

ുകെളയം വിഭാഗീയതകെളയം യ്ിയപേയാഗി�് േചാദ�ംെചു
വാും നേവാ്ാന ആുനികതയെട ്ാനേശഷി ുതിർനത് 
വലിയ ുേന�ംതെനയായിുു. പേ്, ആ മുഷ�ൻ ആര് എന 
മുേചാദ�മാണ് ഉ്രാുനികത ഉനയി�ത്. അുെകാ്ാണ് തീ, 
ദലിത്, പിനാ�, നൂനപ്, ആദിവാസി, അപര ജനവിഭാഗ�െളാ
െ� േവെറേവെറ സവതവ�ളാെണും മുഷ�െനന വലിയ വലു
ളിൽ അവർ ൂ �തൽ അരികിലാെണും �തിയ കാലം ശദിുന
ത്. നേവാ്ാനകാല റധഷണികതെയ പിുടുന ഈ സമാഹാര
്ിൽ അുെകാുെന �തിയ സവതവേബാധ്ിൽനിുള േചാദ�
�ളം അട�ിയിരിുു. ആുനിേകാ്ര സമീപന�ളിൽ ഉയർ
ുവന ഇ്രം അറിുകെള നേവാ്ാന ആുനികത െകാേളാണി
യൽ ൂ ല��ളെട ് ാപനതരമായി മാരമാണ് പരിഗണി�ത്. േക
രള്ിൽ അ�ടിരംഗു്ായ ആദ�ുവ�കൾ ആുനികതയെട ചി
താപ്തികെള ആവി്രി� ൂ്്ിൽ തീശാ്ീകരണ ആശയ
�ൾ�് എര വിഹിതമാണ് ലഭി�ത് എന് പരിേശാധിുകയാണ് 
‘നേവാ്ാനകാലെ് തീനിർമിതി ശാരദ എന മാസികെയ ുൻ
നിു്ി ഒു പഠനം’ (ൂലിയാ േഡവിഡ്) എന േലഖനം. െതാു 
ുേ് ൂചിപി� നാേടാടി വി്ാനീയെ് �ധാന ആകരമായി 
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എ�്് ഉ്രാുനികമായ തീചിതയിൂെട വിശകലനം െചുന 
മെ�ാു �ബധമാണ് ‘റതണാരാധനയെട അുഠാന വടിുകൾ 
േകരളീയ കലാപാര്ര�്ിൽ’ (രമ� പി. പി). മതെ്�ാൾ �ാ്
നും സാം�ാരിക ൂ ല�ും ആചാരാുഠാന�ൾു്് എന വ�ത�
്മായ നിരീ്ണ്ിലാണ് േലഖനം ആരംഭിുനത്. (എനാൽ 
�ബധ്ിെ� ആദ�വാക�്ിേല ‘സാം�ാരിക റപൃകം’ എന 
വാ�് വായിുനേതാെട േലഖിക ഉനയി�ാുേേശിുന വിഷയ
്ിന് േകാ്ം തുകയം �തിയ െപൺഭാഷയെട �തിേരാധപരമായ 
കു്് േചാർുേപാുകയം െചുു). എനാൽ ആ വ�ത�്മായ 
ആശയാടി്റയിൽനിന് നിലവിുള ആണധികാര നേവാ്ാന 
റധഷണികതെയ �നപരിേശാധി�ാനല, മറി�് അതിെ� വാർുമാ
ൃകകെള �നർനിർ്ി�ാേന �ബധകാരിു കഴിയുൂ. ആചാ
ര�ളെടയം അുഠാന�ളെടയം തീെപുമകൾ നിര്ിെവുന
ത് അടി്ാനപരമായി മത്ിെല ആൺേകാമകെള ്ാപിും
വിധമാുു്്. സർവം സഹയം േ്ഠയം പവിരയം േദവിയമായ 
െപണിെന സേ്ിുനതിൂെട ്ാപിതമാുന അധികാര�െള 
ആുനികാതര െെമിനിസം സംശയേ്ാെടയാണ് േനാ�ിയിുള
ത്. ഈ സംശയേനാ്ം ഇലാതായുെകാ്ാണ് ു സിം തീകൾ റക
കളിലണിയന റമലാചി അുഠാനപരമായ തീശ്ിെയ �കടി
പിുു എുേപാും ഗേവഷകക് പറയാനാുനത്. 

മലയാള റധഷണികതെയ സവാധീനി� ൂേറാപ�ൻ യ്ിേബാ
ധം ആുനികതയെട വ�വ്ാപന്ിും സാൂഹിക നിർമാണ
്ിെ� ആശയതലം സവൂപിുനതിും സഹായകമായിു്്. ഒു 
വശ്് മത്ിെ�യം ആമീയതയെടയം ആശയ�ളം മുവശ്് 
ആുനികശാത്ിെ� ആശയ�ളം േകരളീയ ു ്ിജീവിത്ിൽ 
സമനവയിു. ശാതും മതും രു ഭാഗ�ളിൽ നിലയറപി� അറി
ുകളാെണേിും േകരള്ിെ� ചിതാമഡല്ിൽ ശാത്ിേല
ക് മതും മത്ിേലക് ശാതും സവാഭാവികമായി �േവശിുനു 
കാണാം. േകരള്ിേലുള ൂേറാപ�ൻ അധിേവശം നുെട ഭാഷ
െയയം സം�ാരെ്യം ൂ പെപ�്ിയിു്് എനുേപാെല അവ
ുെട വിവിധ െ�ാജുകളെട ഇടെപടുകളാണ് േകരളീയചിത�് വി
കാസ്ിെ� പാതെയാു�ിയത്. മലയാള അ്ര�ൾ ആദ�മാ
യി അ�ടിമഷി�ര്ത് ഒു ശാതരഥ്ിലാെണനും മലയാള 
അ�ടിയെടയം മാധ�മ�വർ്ന�ളെടയം ആദ�കാല ചരിരം ് ി
ുമത �ചാരണ്ിുേവ്ിയാെണും ഓർുക. േകരള്ിെല 
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സസ�ശാതരഥും മത�ചാരണ രഥും ഒേരേപാെല ഇവിടെ് 
അറിവിെനയം ഭാഷെയയം പണിുയർ്ിയിു്്. ആുനികതയെട 
േകരളീയ പ്ാ്ല്ിൽ ഈ അറിുവിതരണ്മം എ�െനയാ
ണ് �വർ്ന്മമായത് എന പരിേശാധിുകയാണ് ആതിര ടി. 
ആർ. ‘ശാതമലയാളം വ�വ്ാപനും വിതരണും പെ്ാ്താം 
ൂ�ാ്ിെല രചനാസംരംഭ�െള ു ൻനിർ്ിയള ആേലാചന’ എന 
�ബധ്ിൽ. �ിയദർശിനിയെട ‘ആുനികൂർവ േകരള്ിെല 
സസ�്ാനം ൃഷിഗീതയിൽ’എന �ബധും ഇതിേനാട് േചർ
ു വായി�ാുനതാണ്.

അ്ം ദീർഘമായിേപായ ഈ വിശകലനം അവസാനിപിേ�്
ത് ഇ�ിെനയാണ്. േകരള്ിെല ് ാേനാദയ ആുനികത ഉദ്പാ
ദിപി� നേവാ്ാനധിഷണ ഇത�ൻ നേവാ്ാനെ് അേതപടി 
പിുടുനതായിുുെവു മാരമല, മതാമകും പാര്ര�ാു
സാരിയമായ സാൂഹിക്മെ് ു ്ീകരി�് സം്ാപിുക എന 
ല്�്ിൽ പരിമിതുമായിുു. നേവാ്ാനം, ആുനികത, �
േരാഗമനാമത എെനാെ� േപരി�േ്ാൾ പാ്ാത�മായ ശാതീയ
യ്ിേബാധം, പാര്ര�നിേഷധം ു ട�ിയ റധഷണികൂല��െള 
േകരളീയനേവാ്ാനം ആ്യി�ുേപാും മത്ിെ�യം ആമീയ
തയെടയം യ്ികെള ു ്ീകരി�ാും �നഃ്ാപിുവാുമായിു
ു. ഈ വുത ഉറെ� പറയനത് േകരള്ിെല ആുനിക നേവാ
്ാനറധഷണികതെയ പരിഹസി�ാേനാ ു �െപ�്ാേനാ അല, 
മറി�് അതിെ� സവാഭാവികമായ അവ്െയ െതര�െപ�്ാൻ മാ
രമാണ്. 
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