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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 വിലാസ്ി
േലക് word format-ൽ ഇുപു �റ്ിൽ കവിയാെത ത്ാറാ�ി 
അയുക. റെറൻുകൾും പിൻുറിുകൾും  
MLA ററൽ സവീകരിേ�്താണ്. 





ആുഖം

െകാേളാണിയലിസ്ിൂെട േകരളസൂഹം ആുനികീക
രണ്ിേല�് കടന �്ിയെയയാണ് ആുനികതെയ്ം 
നേവാ്ാനെമ്ം െപാുവിൽ വിേശഷിപിുനത്. റവേദ
ശികതയം പാരപര�വം ആഴ്ിൽ സംഘർഷെപ�ന ഈ 
�്ിയകുെട ആകുകെയനത് െൂഡലിസ്ിൽനിന് 
നേവാ്ാനേകരളം ൃ്ി�െപ�് എനതാണ്. ഇത് 
െപാുവിൽ നാം പറയാുള സാുദായിക നേവാ്ാന്ിൽ 
നിന് േവറിട അേനവഷണം ആവശ�െപ�് എനതാണ് 
ആുനികത എന �േയാഗ്ിൂെട വ�തമാുനത്. 
എ�െനെയാെ�യാണ് നാം ആുനികതയിേല�് പരി
വർ്ി�െതന �നമാണ് ഈ ല�്ിൽ മലയാളപ� 
അേനവഷിുനത്. േകരളീയ ആുനികതയമായി  ബധെപട 
ഇുപത് േലഖന�ളാണ് ഇവിെട അവതരിപിുനത്. 
അവെയ നാുഭാഗ�ളാ�ി വർഗീകരി�ിരിു്. േകരളീയ 
ആുനികതാവ�വഹാര�ും ്ാപന�ും എന ആദ� 
ഭാഗ്് െൂഡലിസ്ിൽനിന് ഭിനമായി ആുനികതയിെല 
�തിയ ്ാപന�ും വ�വഹാര�ും എ�െനയ്ായി 
എനതാണ് പരിേശാധിുനത്. മതപരിവർ്നവം കീഴാള 
ുേന��ും സർ�സ് േപാുള ്ാപന�ും ആുനിക 
േകാടതിയം അ�ടിയെമാെ� എ�െന ൂ പെപു എനതാണ് 
വായിുനത്. ആുനിക മലയാളഭാഷയെട ൂപെപടലിൽ 
മാപിളസം�ാര്ിെ� പോളി്വം ഇവിെട വിശകലനം 
െെു്. മേഹഷ് മംഗലാട്, രാേജഷ് െിറപാട്, സനിത, 
കേലഷ്, ഹിമുള എനിവുെട പഠന�ൾ ഇവിെടയ്്.

േകരളീയകലയെട ആുനികീകരണെ്ുറി�ാണ് 
ര്ാംഭാഗം. െിരകലയം ൂടിയാടവം കളെമുുെമാെ� 



ആുനികതാസംഘർഷ�െള�െന ഏുവാ�ിെയനിവിെട പരി
േശാധിു്. കവിതാ ബാലൃണൻ, േദവി, ഷിബി ുട�ിയവുെട 
േലഖന�ൾ ഇവിെട ഉൾെപ�്ിയിരിു്.

ആുനികതയിൽ മലയാളിയെട ശരീരം എ�െനെയാെ� പരി
ണാമ്ിു വിേധയമായി എനതാണ് ൂനാംഭാഗം വിശകലനം െെ
ുനത്. േമൽു്് കലാപവം നേ�ലിയെട ു ലേേദനവം നാരായണ
ുുവിെ� ശരീരെിതകും തീ,�ുഷസവതവ ൂപീകരണവം പാഠ�
തക�ളിെല തീ സേപ�ും ഈ ഭാഗ്് വു്. അജയ് േശഖർ, 
ുനിൽ ുമാർ, രമ�, ഗീു ദാസ്, സബീന ഭാു, അഷയ ുട�ിയ
വുേടതാണ് പഠന�ൾ.

ആുനികതയിൽ നടന സാുദായിക പരികരണെ് ര്ിു
കയാണ് നാലാംഭാഗ്ിെല പഠന�ൾ. കീഴാള- ആദിവാസി നേവാ
്ാന�ും നാതികതവ്ിെ� ഇടെപടും ു െിതവ സേപ്ിെ� 
�ൊരവെമാെ� ഇവിെട പരിേശാധി�െപ�്. ഗായരി, �തിഭ, 
ബിു, ഇുരീ ുട�ിയവുെട എുുകളാണ് ഇവിെട.

മലയാളപ�യെട ഏഴാംല�്ിെ� വായന േകരളീയ ആുനിക
തെയുറിുള െർ�കളിൽ വലിയ ു തൽൂടാകെട എന് ആരഹി
ുെകാ്് വായന�ാർ�് സമർപിു്.

േഡാ. ബി പാർവതി  ുഹമദ് ബഷീർ െക െക
വുപധ�ഷ  െീെ് എഡി�ർ 
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ആുനികതയം നേവാ്ാനവം—ഒരാുഖം
യാക്ാബ് ക�ാമസ്

അധയാപകൻ, ്ക.്ക.ടി.എം.ഗവ.േകാേളജ്, ുൂ്്

ആുനികതെയന സേപം െരിരപരമായി വ�ത�തവി
വഷകളിൽ ഉപേയാഗി�ിുെ്േിും ഇനത് പതിേനഴാം 
ൂ�ാേ്ാെട ൂേറാപിൽ വികസിുന �ു്താകാല്ിെ� 
ുടർ�യായ സാൂഹ�പരിവർ്നമായിടാണ് ഇനു നിർവെി�
െപ�നത്. യതിെിതയിും ശാതീയതയിും വുനിഠതയിും 
 മേതതരതവ്ിുെമാെ� അടി്ാനെപട സാൂഹ�വികസനെ്
യാണ് ആുനികത എനർഥമാുനത്. െകാേളാണിയലിസവം 
വ�വസായവകരണവം   േദശരാരവം അതിെ� ഭാഗമായിു്. പി 
പി രവീരൻ എുു്- ൂേറാപിൽ പതിേനഴാം ൂ�ാ്ിുേശഷം 
വികസിുവന  ് ാേനാദയ്ിെ� സാം�ാരിക �ത�ാഘാത�
െളുറി�് ഉത്കഠെപ�ന ആുനികതാവിമർശകും ആുനികത
യെട അടി്ാന�മാണ�ൾ ഇ്ം �സതെമ് വിശവസിുന 
ആുനിക വിമർശകും ഒുേപാെല പുവുന ആശയമാണ് ആുനി
കതയം െകാേളാണിയലിസവം തമിുള പര്ാരാരിതതവം എന 
സേപം. ് ാേനാദയെ്ാെടാപം വളർ്വനും ശാതീയ യതി, 
ഉദാരമാനവികത, കാപനികത, ഭൗതികവികസനം, ഉപകരണവാദം 
ുട�ിയവക് �ാുഖ�ുളുമായ �ത�യശാതെ്യാണ് ഇന് 
ആുനികതെയന് ഈ വിമർശകർ വിേശഷിപിുനത് (1999, 105). 
വളെര വി�ലമായ  സാൂഹ�മാ�െ് േകവലം സാഹിത��്ാനെമ
നനിലയിലാണ് ഇേപാും മലയാള്ിെല െിതകർ പരിഗണി�ിുന
െതന �നമാണ് ആുനികത സംബധി� െർ�കളിൽ കാുനത്. 
ആുനികതക് �ാെീനതയിൽ നി് ഭിനമായത് എനർ്്ിു
പരി സവിേശഷമാെയാു ് ാനൂപവം സാൂഹിക�്ിയയമായി 
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മാ�െപടത് നേവാ്ാനാനതരകാല്ാണ്. �ു്ത, യതി, 
�േരാഗതിയിും ശാത്ിുുള വിശവാസം, പാരപര�െ്യം 
മതപരമായ അുഠാന�െളയം വിമർശനാമകമായി ശാതീയ
മായി പരിേശാധിുന സമീപനം, മാനവികതയിുള വിശവാസം 
ുതലായവയാണ് ആുനികതയെട �േത�കതകളായി പഠിതാ�ൾ 
ൂ്ി�ാുനത് (swingewood, 1998, 138). ഇ�െന ആുനികതെയ 
പര്രബധിതമായ ര്് ആശയ�ളായി സവിംഗ് വഡ് ൂ െിപിു
്്്—ഒന്, ശാത്ിും �േരാഗിതയിും ബധെപട �ു്താ 
പ്തിെയ ഉൾവഹിുന, മുഷ��േരാഗതിയിും അറിവിെ� വികാ
സ്ിും വിശവസി�് മാ�്ിനായി നിലെകാുന ആശയെമന 
നിലയിൽ, ര്്, െമാ്ം സൂഹ്ിെ�യം �ത�യശാത�ുെടയം 
സം�ാര്ിെ�യം ഘടനാപരമായ പരിവർ്ന്ിുേവ്ി നില
െകാുന സേപനെമന നിലയിൽ.

ുധാകരൻ എുു്—“ഒു വിൊരമാൃക എനനിലയിൽ 
പതിെനടാം ൂ�ാ്ിെല ്ാേനാദയം െില ആശയ�ൾ ുേനാു
വുകയ്ായി. യതിയെട �ാുഖ�െ് അടിവരയി�നതായിു് 
അതിെലാന്. യതിസഹമായ െിതയിൂെട മുഷ�െര ബധി�ിുന 
വിവിധതര്ിുള െ�ലകളിൽ നി്ം അധവിശവാസ�ളിൽനി
്ം േമാെനം േനടാനാുെമ്ം സൂഹെ് െപാതി്ിരിുന 
മത്ിെ�യം മിുകുെടയം റദവികവിു്ിയെട അയതികമായ 
വതം അഴിുമാ�ാനാുെമ്ം ്ാേനാദയ െിതകർ സൂഹെ് 
പഠിപിു....ശാതം ഉപാദിപിുന െപാുത്വ�ളാണ് �പച
െ് നിയരിുനത്. മുഷ�ുെട സവാഭാവികവം സാൂഹികവമായ 
അവ്ക് �േരാഗതി േനടാനാുെമ്ം െമ�െപട ഒു  ഭാവിയിേലു 
നീ�ാൻ സാധിുെമ്ുള വാ്ാനം ുേനാുവ�ത് �േരാഗതി 
എന ആശയമായിു്... ...്ാേനാദയദർശനം വ�തിവാദെ്
യം േ�ാ്ാഹിപിു”. (1999, 79-80).

ഇ.വി. രാമൃണൻ— “ആുനികത അഥവാ നവീനത (Modernity)

യം ആുനികതാവാദവം ര്ാെണന് ഇേപാൾ നാം തിരി�റിു 
ുട�ിയിു്്. ് ാേനാദയ്ിുേശഷം ൂ േറാപിൽ  ഉയർ്വന 
രാരീയപരവം ശാതപരവം കലാപരവമായ ആശയേലാക�ൾ 
മുഷ�ൻ എന പദ്ിെ� വിവഷകൾതെന തിു്ിുറിു. 
േദശം, േദശീയത, രാരം, �ൃതി, �േരാഗതി, വ�തി, മന്്, 
ഭാഷ, സം�ാരം, നീതിന�ായം, ശാതം, യതി എനി�െന പല 
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മഡല�ുമായി ബധെപുകിടുന വ�വഹാര�ും  ് ാപന�ും 
ഇ�ാല്് �നർനിർവെി�െപ�കേയാ �ുതായി ് ാപി�െപ�
കേയാ ഉ്ായി” (2001, 5-6).

െതാൂുകളിലാണ് ആുനികത എന പദെ്ുറിുള 
സംവാദ�ൾ ശതമാുനത്. ആുനികം, ആുനികത എനിവ 
ുല�മായിട് ഉപേയാഗി�് നവീനത എന അർ്ൂെനയിെലാ
ുുകയായിു് അ്വെര െെതത്. മലയാളസാഹിത�്ിെല 
അുപുകൾ ുതുള �തിയ എു്ിെന അടയാളെപ�്ാനാണ് 
ആുനികത എ്പേയാഗി�ത്. െതാൂുകളിെല്ിയേപാളാണ് 
ആുനികതയം ആുനികതാവാദവം ഉ്രാുനികതയെമാെ� വ�
തമാുനത്. ു ു�്ിൽ ഇുപതാൂ�ാ്ിെല േകരളീയസാൂഹ�
ജീവിതെ്യം സാഹിത�െ്യം ആുനികത, ആുനികതാവാദം, 
ഉ്രാുനികത എനി�െന അടയാളെപ�്ാവനതാണ്. െതാൂ
ുകൾവെരയള നിൂപണ�ളിും മും ആുനികം, ആുനികത, 
നവീനത ുട�ിയ വാുകൾ അവ�തതതേയാെടയാണ് �ത�ഷ
െപ�നത്. സ�ിദാനനദൻ, നേരര�സാദ്, കലട രാമെരൻ, ടി.ടി. 
രീുമാർ ുട�ി അ�ാലെ് നിൂപകെരലാം ആുനികതെയ 
�ധാനമായം നവീനത എനാണ് നിർവെി�െത്കാണാം. എനല 
ഇേപാും പല നിൂപകും ആുനികതെയ അവതരിപിുനത് അു
പുകളിെല സാഹിത�ഭാവകതവമായിടാണ്. എനാൽ ഉ്രാുനിക 
െർ�കൾ ൂപെപടേപാഴാണ് ആുനികത എന ആശയം ൂ�തൽ 
 വ�തമായും ആുനികതാവാദവം ഉ്രാുനികതയെമാെ� ൃ ത�
മായും. ൂ േറാപിെല ് ാേനാദയകാല്ിുേശഷം ൂ പംെകാ് 
സാൂഹ�ാവ്െയയാണ് ആുനികതെയ് വിവഷിുനത്. ആ 
സാൂഹ�ാവ് െകാേളാണിയലിസം വഴി േകരള്ിൽ/ഇത�യിൽ 
ൂപംെകാ്താണ് േകരള്ിെല ആുനികതെയ് പറയനത്. 
അതിെന െകാളണിയൽ ആുനികതെയ്ം നേവാ്ാനെമ്ം 
വിളിു്. ആുനികെതയയം നേവാ്ാന്യം േകാേളാണിയ
ലിസ്ിെ� ു ടർ�യായ സാൂഹ�പ്തിെയന മടിൽ വിശകലനം 
െെുന െിതകൾ േകരള്ിൽ ശതിെപടിു്്.

ആുനികത്് പലൂപ്ിുള വിശകലന�ൾ ൂപെപുെകാ
്ിുന െതാൂുകളിൽ പൗേലാസ് മാർ രിേഗാറിയസ് ഭാഷാേപാഷി
ണിയിെലുതിയ പാ്ാത��ു്തയം ആുനിേകാ്രതയം എന 
�ബധമാണ് ഇ്ര്ിുള വലിെയാു െർ� ുട�ിവുനത്. 
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അതിേനാട് പലും പിനീട് �തികരി�ാണ് ആുനിേകാ്രത
െയുറിുള സംവാദ�ൾ വികസിുനെത്ം പറയാം. ഇന് 
ആുനികതെയ് വിളിുനത് പാ്ാത� �ു്തയെട സത
തിയാെണ്ം അത് നേവാ്ാനതര സൂഹ്ിെ� ൃ്ിയാെണ
്മാണ് അേേഹം െരിരപരമായി ഉറപിുനത്. �ു്തെയ 
ഭാരതീയ-പാ്ാത� താരതമ�്ിൂെട വിശകലനം െെുെകാ്ാണ് 
അേേഹം അതിെന നിർവെി�ാൻ രമിുനത് (രിേഗാറിയസ്, 
1995, 28). പാ്ാത� �ു്തെയ് പറയനത് നിരീഷകെനയം 
നിരീഷതെ്യം ര്ായി കാുനതാെണ്ം സർവെ്യം 
വിഷയവകരി�് അറി്് നിയരി�് അധീനമാ�ി സവായ്ാമാ
�ാുള വ�രതയാെണ്ം അതിന് നാു ലഷണ�ുെ്്ം 
അേേഹം വിവരിു്. അവ—മുഷ�സവാതര�ം, പരമാധികാരം, 
ആുനികശാത്ിലടി്ാനെപട യത�ധിഠിതമായ സൂഹം, 
െസകുലർ േറ�് എനിവയാണവ (അേതൃതി, 28-32). ഇ്ര്ിൽ 
ഇവയിൂെട ൂ പെപ�ന സൂഹമാണ് ആുനിക സൂഹെമ്ം ഇത�
യിലത് െകാേളാണിയൽ �്ിയകളിൂെട സംഭവിുെവ്ം അതിെന 
ഉ്രാുനിക കാചപാ�കളിൂെട േൊദ�ംെെ്ണെമ്ം അേേഹം 
ൂ്ി�ാണിു്.

ഇതിെന ുടർന് ൂപെപട വിവിധസംവാദ�ളിൂെട 
 ആുനികതയം നേവാ്ാനവം ഏെറ അഴിെ���െപ�കയം 
േകരളസൂഹ്ിെല നേവാ്ാനം ആുനികതയാെണ് തിരി�
റിയെപ�കയം അ്ര്ിുള വായനകൾ ൂപെപ�കയം െെു. 
അതിെ� അടി്ാനം പാ്ാത��ു്തയിൂെട സംഭവിുന 
സാൂഹ�മാ��ുെട ആെകുകയാണ് ആുനികതെയ്ം അത് 
േകരളംേപാുള ഇട�ളിൽ എുനത് െകാേളാണിയലിസം 
വഴിയാെണ്ുളതാണ്. ആുനികതെയ് പറയനത് ആുനി
കമായ േലാക്മ്ിൂെട ൂപംെകാുന സവിേശഷെമാേയാു 
േലാകേബാധവം ൂടിയാെണ്ം െകാേളാണിയിലസവം ുതലാ
ളി്വം മാനവികതയെമാെ� ഉൾെപ�ന ആശയാവലികുെട 
സാകല�തയാെണ്ം ുനിൽ പി. ഇളയിടം വിവരിു് (2013). 
െകാേളാണിയലിസം, ുതലാളി്ം, േദശരാരം, വ�വസായവക
രണം, പൗരതവം, റദവാപരമായ മുഷ�േകരവാദം, വ�തിസേപം, 
യതിവാദവം അുഭറവകവാദവം, യതിയിലടി്ാനെപട ശാതം, 
അ�ടി ു ട�ിയവ വുന റവവിധ�ാമകമായ ആശയേലാകമാണ് 
ആുനികതെയ്ം അേേഹം ൂ്ി�ാു്.



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha16

ആുനികതയെട രാരീയെ്, ൂനാംേലാകരാരീയെ്, 
അഴിെ��ുന പി പവിരൻ �ു്തയെട ആശയേലാക്ിെല 
െവള�ാുെട വംശീയുൻവിധികെള ൂ്ി�ാണിു്. ആുനി
കതയിൽ അതർഭവി�ിരിുനത് ൂ േറാപിെ� ആധിപത�മാെണ്ം 
മാർ്ിസം വംശീയതയിൂ്ന സാൂഹികതെയ ഉപാദനഘടനയില
ടി്ാനെപട വിശകലനംെകാ്് മറികടു്െ്്ം വിശദീകരി
ു് (2000, 18-22). െകാേളാണിയലിസ്ിൂെട �ു്തയിൂെട 
ൂപെപ�ന ആുനികതയ�് പല തല�ുെ്്ം ആുനികീ
കരണ�്ിയകൾ ൂനാംേലാക്ിേല�് കട്വുനത് അതി
ൂെടയാെണ്ം അേേഹം ൂ്ി�ാണിു്. ഈ �്ിയകെള 
നേവാ്ാന ആുനികത, േദശീയവാദ ആുനികത, കീഴാളജനകീയ 
ആുനികത എനി�െന േവർതിരിേ�്ു്് (അേതൃതി, 2000, 
37-42). ഈ വാദ�െളലാം എ്ിേ�ുന ആശയേലാകം �ു്
തയിൂെട പാ്ാത�േലാക്് വികസി� സാൂഹ�മാ��ളാണ് 
ആുനികതെയ്ം അത് െകാേളാണിയലിസ്ിൂെട ഇവിെട 
െൂഡലസിെ് റോുന സാൂഹ�മാ�മായി സംഭവിുെവ്മാണ്. 
അതിെനയാണ് േകരളീയ ആുനികതെയ് വിേശഷിപിുനത്.

െകാേളാണിയൽ ആുനികതയം അതിൂെട നേവാ്ാനവം 
സംഭവിുന �്ിയയാണ് േകരള്ിൽ നടുനത്. എനാൽ 
 മി�േപാും േകരളനേവാ്ാനം എ് പറയേപാൾ രീനാരായണ
ുുവട�ുള െില നേവാ്ാനനായകെര െിരീകരി�് അവരിൂെട 
സംഭവി� െില �വർ്ന�െള അവതരിപിുന രീതിയാണ് 
കാുനത്. അതിൂെട നേവാ്ാനെമനത് െില പരികരണ 
�്ാന�ൾ മാരമായി മാു്. �്ാനസവഭാവമിലാ് പരി
വർ്ന�ും മും അവഗണിു്. േകരള്ിെല അടിമകുെട 
ഇടയിെല സാൂഹികപരിവർ്ന�െളാെ� ഇ്ര്ിൽ െപാു 
നേവാ്ാന ആഖ�ാന്ിുകീഴിൽ വരാ്താെണ് കാണാം. 
ഹിുനേവാ്ാന്ിു �റ്് ്ിത�ൻ, ുസീം നേവാ്ാന�
െളെയാെ� തമ�രിുനും കാണാം. ുു�്ിൽ ഹിുെപാു
േബാധ്ിു കീഴട�ിയ ആശയാവലിുളിലാണ് േകരളനേവാ
്ാന്ിെ� ആഖ�ാന�ൾ �വർ്ിുനത്. ആുനികതയെട 
സവിേശഷതകെളയം സേീർണതകെളയം അപരഥിുനതിും 
അത് േകരളസൂഹ്ിു്ാ�ിയ മാ��െള മന്ിലാുനതിും 
ഈ നേവാ്ാനെമന പരികപന േപാരാെത വു് എനതാണ് 
വുത. അ്രം പരിമിതകെള മറികടന് േകരളീയ ആുനികതെയ 
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വായിേ�്ു്്. അതായത് നേവാ്ാനെമന െപാുേബാധ
്ിനുറം കടന് അ�ാലെ് പരിവർ്ന�െള അടയാളെപ�
്ാൻ സാധിേ�്ു്്. േകരളീയ ആുനികതെയന �േയാഗം 
അവിെടയാണ് �സതമാുനത്.
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 േകരളീയനേവാ്ാനവം സർ്്ം:  
രതിനിധാന്ി്െ രനങൾ

ക�ാ.മകേഷ് മംഗലാ്്
അധയാപകൻ, എം.ജി. േകാേളജ്, മാഹി

�ത�ഷ്ിൽ ഒു ബധവമിെല് േതാനാവന രുകാ
ര��ൾ േെർുെവുന ഒു ആേലാെനയാണ് ഈ �ബധം 
ഉനയിുനത്. പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിൽ ആരംഭി�് ഇുപതാം 
ശതക്ിെ� ആദ�പുതിവെര േകരളീയസൂഹ്ിൽ സംഭവി� 
സാം�ാരിക പരിണാമ�ളാണ് േകരളീയേവാ്ാനം എന സം്
െകാ്് സാധാരണ അർ്മാ�ാറ്. േകരളീയനേവാ്ാനെ്ു
റിുള നുെട ആേലാെനകൾ ആരംഭിുനത് േദശീയ�്ാന 
്ിെ� െരിരവിവരണ�ളിൽ കാണെപ�ന, േദശീയതല്ിൽ 
സംഭവി� നേവാ്ാനെ്ുറിുള വിവരണ�ുെട ുവ�പിടി
�ാണ്. ബംഗാളിൽ രാജാറാം േമാഹൻറായ്, േകശബ്െരെസൻ, 
ഈശവർെര വിദ�ാസാഗർ എനിവുെടയം മും േനൃതവ്ിൽ സതി 
നിേരാധനംേപാുള �വർ്ന്ിൂെട ആരംഭി�് ഇത�ൻസൂഹം 
ആുനികതയിേല�് പരിണമിുന െരിരവിവരണം നു�് പരിെി
തമാണ്. ബംഗാളിൽ ആരംഭി�് ഇത� ു ുവൻ വ�ാപി� ഒു �തിഭാസ
മായാണ് നേവാ്ാനെ് ഈ സമീപനം സേപിുനത്. മാരമല, 
ഇത�ുുവൻ വ�ാപി� ഒു പാൻഇത�ൻ നേവാ്ാനം എന ഒു 
പരികപനൂടി ഇതിൽ അതർഭവിു്്്. ഈ സേപം മലയാള
്ിൽ അവതരിപിുനത് സാൂഹികശാത പഠിതാ�േളാ െരിര
ഗേവഷകേരാ അെലന െകൗുകകരമായ ഒു വുതൂടി ഇവിെട 
എ�ുപറേയ്ു്്. െുേമേനാൻ ഒു പഠനം1 എന ൃതിയിൽ 
പി. െക. ബാലൃണൻ എന പര�വർ്കും ുമാരനാശാെന
യം2 വളേ്ാളിെനയം3 പഠനവിേധയനാ�ിയ തായാട് ശേരൻ 
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എന മലയാളം അ്�ാപകുമാണ് ഭാരതീയനേവാ്ാനം എന 
പരികപനെയ സാഹിത�പഠനവമായി ബധിപി�് മലയാള്ിൽ 
അവതരിപി�വരിെല ു ട��ാർ. ഇവർ അവതരിപി� പാൻ ഇത�ൻ 
നേവാ്ാനം എന സേപം വലിയ മാ�െമാ്ംൂടാെത ഇ�ാലും 
�ൊര്ിു്്. ബംഗാളിൽ ആരംഭി�് ഇത� ു ുവൻ വ�ാപിുന, 
ഒേര ഉളട�േ്ാെടയള നേവാ്ാനം എന പരികപനയാ
ണത് 4. ഈ നേവാ്ാനസേപെ് പികാല്്, ആർേണാൾഡ് 
േടായൻബിയെട ആ�ദന-�തികരണസി്ാതം ഉപേയാഗി�് ര്് 
സം�ാര�ൾ തമിുള സപർ�്ിെ� സദർഭ്ിൽ സംഭവി
ുന �തികരണെമന് താതവികമായി വിശദീകരിുവാൻ ു ുമാർ 
അഴീേ�ാട് 5 സാഹിത�നിൂപണെ്ുറിുള തെ� ഗേവഷണ 
്ിൽ ഉദ�മിു്്്. 

രീനാരായണുുവിെ�യം മ�് ആമീയാൊര�്ാുെടയം 
േനൃതവ്ിൽ േകരള്ിൽ നടന �വർ്ന�ൾ, അവയിെല 
മതപരവം ആൊരപരവമായ തലം ു തൽ െപാുസൂഹ്ിെ� ൃ ്ി
െയനുവെര വിശദീകരിുവാൻ േനരെ് പറ്, പാൻ ഇത�ൻ 
നേവാ്ാനം എന പരികപനതെനയാണ് ഉപേയാഗെപ�്ിയി
ുനത്. പടിും മ�് ജു�ൾും വഴിനട�ാവന പാതകളിൽ 
സൂഹ്ിെ� കീതടിുളവർ�് �േവശനം നിേഷധി�െപട 
കാലഘട്ിൽ അതിെനതിെര െപാുതിയത് ജാതിേരണിയിൽ 
കീഴിലാെണനതിനാൽ മാുഷികപരിഗണന നിേഷധി�െപടവരാ
യിു്. െത�ൻ തിുവിതാംൂറിൽ റവുഠ സവാമിയിൽനി്ം 
ആരംഭിുന െെുുനി്ം േപാരാട�ും അ്ൻകാളിയിൂെട 
കുുേന�്. രീനാരായണുുവിൂെടയം രീനാരായണ ധർമ
പരിപാലനേയാഗ്ിൂെടയം േകരള്ിെ� െതേ�യ�ം ുതൽ 
വടേ�യ�ംവെര വ�ാപി� �വർ്ന�ൾ �തിയ ഒു സൂഹ
്ിെ� നിർമിതി�് വഴിെയാുു്. ഈ �്ിയയെട െരിരം 
പരിേശാധി�ാൽ, ഏ�വം െകാടിയഅവേഹളനം അുഭവി�വരാണ് 
ഈ �വർ്ന�ളിൽ ആദ�ം അണിേെുനെതന് കാണാം. ആ 
േരണിയിൽ ഏ�വം ഒ�വിലായി നൂതിരി സുദായ്ിെല പീഡി
തവിഭാഗവം അണിേെു്. ഇ�െന, ഉ്േരത�ൻ നേവാ്ാന
്ിൽനി്ം തികും വ�ത�തമായ ്മ്ിൽ കീതടിൽ നി്ം 
 ു കൾ്ടിേല�് വ�ാപിുന സാൂഹികമാ�മാണ് േകരളീയനേവാ
്ാന്ിെ� സവിേശഷത. മാുഷികമായ ജീവിതാവ് സവയം 
ൃ്ിെ���ാുള േപാരാടമായിു് അെതന് കാണാവനതാണ്. 
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വഴിനട�ാും വതംധരി�ാും വിദ�ാലയ�ളിൽ  േെർ്പഠി�ാും 
മുളവേരാെടാപം െതാഴിലിൽ പോളിയാവാും േവ്ിയള ഈ 
േപാരാട്ിെ� ഉളട�ം, അ�ാരണ്ാൽ്െന ഉ്േരത�ൻ 
നേവാ്ാന്ിേ�തിൽനി്ം വ�ത�തമായിു്. േദശീയ�
്ാന്ിെ� കാലെ് ആശയൂമികയിൽനിന് ഭാരതമാകമാനം 
വ�ാപിുന നേവാ്ാനവം െകാേളാണിയൽ വിു്സമരവെമന 
ആശയം സവീകരി�് വിശദീകരിുേപാൾ കാണാനാകാതിുന 
വുതകൾ കെ്്ാൻ ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� അവസാനംവെര 
നു�് കാ്ിരിേ�്ി വ്. മാരമല, ഔ്രാഹനേവാ്ാന
്ിെ�തിൽനി്ം വ�ത�തമായ �വണതകും �വർ്ന�ും 
നു�് കാണാും സാധി�ിുനില. സർ�സ് എന പാ്ാത�കല 
േകരളീയസൂഹ്ിൽ നിർവഹി� നേവാ്ാനപരമായ െദൗത�ം 
തിരി�റിയാും നു�് സാധി�ില. പരികരണ�്ാന�ുെട 
സവാഭാവികവികാസമായി ഇത�ൻ നേവാ്ാനെ് വീഷിുന 
ഈ കാചപാട്, ആംഗലവിദ�ാഭ�ാസവം െകാേളാണിയൽ ഭരണ്ാപ
ന�ും നേവാ്ാന്ിെ� ഊർജ�ഭവ�ളാെണ്ം കുു്. 
േകരളീയ നേവാ്ാനെ്ുറി�് പികാലു്ായ അ�ാദമിക
പഠന�ൾ ആംഗലവിദ�ാഭ�ാസവം െകാേളാണിയൽ വാചയമായി 
ബധെപട പരിവർ്ന�ുെട വാഹകർ എന നിലയിൽ റ്ത
വമിഷണറിമാെര കാുകയം, മിഷണറിമാർ നേവാ്ാന്ിെ� 
ൊലകശതിയായിു്െവന് നിരീഷിുകയം െെതിു്്.

മലയാളഭാഷയിൽ െെുകഥ, േനാവൽ, നാടകം, നിൂപണം എനീ 
സാഹിത�ശാഖകൾ ഉദയംെെുന ഘട്ിലാണ് േകരള്ിൽ 
സർ�്് ൂപെപ�നത്. മലയാളകവിതയിൽ കാപനികതയെട 
ഉദയവം ഇേത ഘട്ിൽ്െനയാണ്. ജാതിും അനാൊര
�ൾുെമതിെരയള �വർ്ന�ൾ ആരംഭിുകയം ശതി
�ാപിുകയം െെത ഈ കാലയളവിെനുറിുള പഠന�ളിൽ 
പാ്ാത�വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� �ൊരം േകരളീയസൂഹ്ിൽ 
നിർവഹി� െദൗത�ം എെതന് െർ�െെതിു്്. �തിയ വിദ�ാഭ�ാ
സ്മ്ിെ� �ൊരണ്ിൂെട ജീവിത്ിെ� �നഃൃ്ി�് 
വഴിെയാു�ിയ മിഷനറിമാെരേപാെല സൂഹ്ിെ� കീതടിുള 
മുഷ�ുെട ജീവിതെ് ജാതിുതവം പരിൃതവമായ വിധ്ിൽ 
മാ�ിെയ�ുകെയന െദൗത�ം സർ�സ് നിർവഹിു്്്. എേിും  
നേവാ്ാനെ്ുറിേ�ാ േകരളീയസൂഹ്ിെ� ആുനികവത്ക
രണെ്ുറിേ�ാ അേനവഷി� പഠിതാ�ൾ സർ�്ിെനുറി�് 
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ഉദാസീനത പാലിുകയാണ് െെതത്. േകരളീയനേവാ്ാനവം 
സർ�്് േമഖലയിുള േകരള്ിെ� സാനി്�വം തമിൽ ഏു 
രീതിയിലാണ് ബധെപ�നത് എനത് വിശദമായ പര�ാേലാെനകൾ 
അർഹിുന വിഷയമാണ്. േകരളീയർ�് നിർണായകമായ ്ാ
നു്ായിുന ഇത�ൻസർ�്ിൽ നേവാ്ാനൂല��ൾ ഏു 
വിധ്ിലാണ് സവാധീനം െെു്ിയത് എന അേനവഷണവം 
�സതമാണ്.

േകരളീയനേവാ്ാനെ്ുറിുള പഠന�ൾ അടി്ാനമായി 
സവീകരി�ത് ു ഖ�മായം രുസേപന�ളാണ്. അവ ഇ�െന സംര
ഹി�ാം. ഒന്, സാഹിത�്ിൽ �തിെലിുകാുന ൂ തന�വണ
തകൾ നേവാ്ാന്ിെ� െലമാണ്. നേവാ്ാനം സാൂഹികമായ 
ഒു �്ിയയാെണേിും അത് സാഹിത�െ് ആധാരമാ�ി പഠി
�ാവനതാണ്. ര്്, പാ്ാത�സവാധീനമാണ് നേവാ്ാന്ിെ� 
�കടമായ േഹു. െകാേളാണിയൽവാചയെട ഭാഗമായി നിലവിൽവന 
�തിയ ്ാപന�ും റ്തവമിഷണറിമാുെട ‘സംഭാവന’കു
മാണ് നേവാ്ാന്ിെ� ൊലകശതി.

േകരളീയ നേവാ്ാനെ്ുറിുള േനരെ് പറ് പഠന
�െളലാം ഈ ുൻവിധികൾ പേി�്്്. എനാൽ ഇതിൽനി്ം 
വ�ത�തമായ അറിവകളാണ് പെ്ാപതാം ശതക്ിൽ േകരള
്ിെല കീഴാളസൂഹവമായി ബധെപട െരിരവുതകൾ െവളി
വാുനത്. െത�ൻ തിുവിതാംൂറിൽ സവർണും അവർണും 
തമിൽ നിരതരം ഉ്ായിെ�ാ്ിുന കായികമായ ഏുുടുകൾ
�് അുതിവുുവാനായി തിുവിതാംൂർ രാജാവ് തംഭലിഖിതം 
എനേപരിൽ അറിയെപ�ന ഒു വിളംബരം �റ്ിറ�ിയിു്. 
ഇനെ് കന�ാുമാരി ജിലയിലാണ് ഏുുടുകൾ ഉ്ായിെ�ാ്ി
ുനത്. ലിഖിതം ്ാപി�െപടും അവിെട്െന. കന�ാുമാരി 
ജിലയിെല ൊനാർ സൂഹ്ിൽ നി്ം ഉയർ്വന റവുഠ
സവാമി എന ആമീയാൊര�െന�റി�് എം.എസ്.എസ്. പാഡ�ൻ6 
നട്ിയ പഠന�ും േനരെ് പറ് ു ൻവിധികൾ �നഃപരിേശാ
ധനക് വിേധയമാ�ാൻ നെമ േ�രിപിു്്്. അുേപാെല �
സതമായ മെ�ാു വുത, പാ്ിപറയസുദായാംഗമായ റത�ാട് 
അ്ാവസവാമികളായിു് രീനാരായണുുവിേ�യം െടപിസവാ
മികുേടയം ു ുെവനതാണ്. ു മാരനാശാെ� വാുകൾ കടെമ�്് 
പറയകയാെണേിൽ ൃ ്ിയിൽെപടാും േദാഷുേളാരായിുന ഒു 
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ജനതയെട ഇടയിൽ പെ്ാപതാം ശതക്ിെ� �ാരംഭഘട്ിൽ 
ശതി�ാപി� വിേമാെനൃണയിും സവതവ്ാപനരമ�ളിൽ 
നി്മാണ് േകരളീയനേവാ്ാനം ഉദയംെെുനത്. േനരെ് 
ൂെിപി�ുേപാെല, സാുദായികജീവിത്ിെ� കീതടിൽ നി്ം 
ുകളിേലു വ�ാപി� ഒു �വാഹഗതിയാണ് േകരളീയനേവാ്ാന
്ിന് ഉ്ായിുനത്. ബംഗാളിൽ രാജാറാം േമാഹൻറായിയേടയം 
േകശബ് െരെസനിേ�യം �വർ്ന�ൾ ഒു നൂനപഷെ് 
അഭിസംേബാധനെെുെകാ്ിുനേപാഴാണ് ഇ�ാര�െ്ുറി�് 
തികും അ്രായ േകരള്ിെല നിരഷരസൂഹം സവതവ്ാപന
്ിനായി കർമനിരതരായത്. ഈ �വർ്ന്ിൽ ൊലകശതി 
എന നിലയിുള ദൗത�ം റ്തവമിഷനറിമാർ�് ഉ്ായി
ുനില. എ്മാരമല, കീഴാളസൂഹ്ിെ� ഈ �വർ്നം 
റ്തവമിഷനറിമാർ�് എതിരായിു്െവന് എം.എസ്.എസ്.
പാഡ�ൻ റവുഠസവാമിെയുറിുള പഠന്ിൽ വ�തമാ�ി
യിു്്. ൊനാർ സുദായ�ാർ നട്ിയ േപാരാട�ൾ അവെര 
ൂഷണം െെത സവർണജ്ിമാർും അവെര മതപരമായ അധികാരം 
ഉപേയാഗി�് ൂഷണം െെ്ാൻ രമി� റ്തവമിഷിനറിമാർും 
എതിരായിടായിു്.

സവർണജനസൂഹ്ിൽ നടന ആൊരപരികരണപരിരമ�
ളായി േകരളീയ നേവാ്ാനെ് അടയാളെപ�ുവാുള രമ�ൾ 
തികും യാരികമായി ഉ്േരത�ൻനേവാ്ാന്ിെ� വാർുമാൃ
കകെള പിുടുകയാണ് െെതത്. അ�ാരണ്ാൽ, േകരളീയർ�് 
ുൻറക ഉ്ായിുന ഇത�ൻ സർ�്ിെന, നേവാ്ാന്ിെ� 
െരിരസധിയിൽ ൂപംെകാ് സാം�ാരികാവികാരമാണ് 
അെത് തിരി�റിയവാേനാ വിലയിുുവാേനാ നുെട പഠന
�ൾു സാധി�ാെതേപായി. ഉ്േരത�യിെല സവർണ ൂവടമ
കൾ�ിടയിു്ായ പരികരണ�്ാന്ിെ� അളവേകാലിൽ 
വിലയിുുന രീതി ഇ്ം ു ടുനതിനാലാണ് ദലിത്-ആദിവാസി 
സൂഹ�ുെട സവതവ്ാപന്ിുേവ്ി നടുന �വർ്ന
�ൾ �ാതവകരി�െപ�നത്. നേവാ്ാനെ്ുറിുള ഇ്രം 
അ�ാദമികവ�വഹാര�ളാണ് േകരളീയുെട െപാുേബാധെ് 
നിർണയിുെകാ്് ഇ്ം നിലയറപിു നിുനത്.

മഹാരാരയിെല ുുദ് വാഡ് രാജാവിെ� അശവാലയം ൂഷി
ുകാരനായിുന വിുപത് േെരയാണ് ഇത�ൻ സർ�്ിെ� 
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പിതാവ്. ഇ�ലിയിൽനിന് ഇത�യിൽ പര�ടന്ിെന്ിയ 
െിരിനീസ് സർ�്ിെ� ഉടമ്ൻ തെ� അഭ�ാസ�കടന�ൾ 
അുകരി�ാൻ ഒു ഇത�ാ�ാരും സാധി�ിെലന് തെ� 
സർ�്് �ദർശന്ിനിടയിൽ പരസ�മായി �ഖ�ാപിു. സവതം 
രാജ�്ിെ� അത്ിേന� അവേഹളനമായാണ് കുദ് വാഡ് 
രാജാവിും അേേഹ്ിെ� മി��നായ അശവാലയം ൂഷിുകാ
രും അുഭവെപടത്. െിരിനീസ് സർ�്് ഉടമയെട പരസ�മായ 
അവേഹളനം ഒു െവുവിളിയായി വിുപത് േെര ഏെ��ുകയം 
അത് അവിെടെവുതെന പരസ�മായി �ഖ�ാപിുകയംെെു. ഒു 
വർഷ്ിനകം െിരിനീസ് സർ�്ിെ� അഭിമാനമായിുന അശവാ
ഭ�ാസ�ൾ അേേഹം സവയം പരിശീലിുകയം അവതരിപിുകയം 
െെുെവനാണ് ഇത�ൻ സർ�്ിെ� ഉഭവെ്ുറി�് അംഗീ
കരി�െപട െരിരം. േെരയെട �കടനം നടുനത് 1880 മാർ�് 
20-ാം൹ ആയിു്. േെര പിനീട് ഒു സർ�്് കപനിയ്ാ�ി 
ഇത�യിൽ പര�ടനം നട്ി. ഈ സർ�സ് േകരള്ിുെമ്ി. 
തലേേരി ബാസൽ മിഷൻ ൂളിൽ കായികാ്�ാപകനായിുന 
കീേലരി ു്ി�ണൻടീ�ർ ഈ സർ�ു�കടനം കുെവ്ം 
അതിെല അഭ�ാസ�ൾ സവയം പരിശീലിെ�്ം സർ�്ിെ� 
െരിരകാരനായ ക്ുളി ബാലൻ7 േരഖെപ�്ിയിു്്. മി��
്ാും സാഹസികുമായ തെ� വിദ�ാർ്ികെളയം കളരിയഭ�ാസം 
പരിശീലി� നാുകാെരയം ഉൾെപ�്ിയാണ് േെരയെട സർ�
്ിെല ഇന�ൾ കീേലരി പരിശീലിപി�ത്. കീേലരിയെട ശിഷ�
്ാരായി ഈ വിദ�കൾ പഠിുകയം പിനീട് പരിശീലകരാവകയം 
െെതവർ ടീ�ർ എന വിളിേപരിൽ അറിയെപു. കാരായി ൃണൻ 
ടീ�ർ, പരയാലി കണൻടീ�ർ, കീഴതി േഗാപാലൻടീ�ർ എനിവർ 
സർ�്് അഭ�ാസ�ൾ കീേലരിയിൽനിന് പരിശീലിുകയം 
പിനീട് പരിശീലിപിുകയം െെതവരായിു്. ഇവരിൂെടയം 
ഇവുെട ശിഷ�പരപരയിൂെടയമാണ് ഇത�ൻ സർ�്് മലയാളി
കുെട ു്കയായി്ീർനത്. ഇത�യിൽ ആദ�മായി സർ�്് 
പരിശീലന്ിനായി ഒു ് ിരം കളരി ് ാപി�െപ�നത് 1901-ൽ 
തലേേരിയിലാണ്. കീേലരി ു ്ി�ണൻടീ�റായിു് അതിെ� 
്ാപകൻ. പിനീട് കീേലരിയെട ശിഷ�നായ എം. െക. രാമൻ ടീ�ർ 
അതിെ� സാരഥിയായി.

േെരയെട സർ�്്പര�ടനം േകരള്ിൽ ഉണർ്ിയ
ുേപാെല ഒു താപര�ം മു�േദശ�ളിൽ ഉണർ്ിയതായി 
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കാുനില. തലേേരിയിൽ കീേലരിയം ശിഷ�്ാും സർ�്ിൽ 
ആസതരാവകയം സർ�്് അഭ�ാസികൾ എന നിലയിൽ സവയം 
പരിശീലനം നടുകയം െെു. അവും ശിഷ�്ാും െതാഴിൽ 
എന നിലയിൽ സർ�്് സവീകരിുകയം ഒു െതാഴിൽേമഖല 
എന നിലയിൽ ത�ുെട ശിഷ�െര സർ�്ിേലു നയിുകയം 
െെു. േകരള്ിെല കളരിസരദായവം ആേയാധനകലാപാരപ
ര�വമാണ് മലയാളികൾ�് സർ�്ിേനാട് ൂപെപട താപര�്ി
െ� േഹുവായി െപാുേവ പറയാറ്. എനാൽ േകരള്ിേലതിന് 
സമാനവം നുേടതിേന�ാൾ റവെിര�ൂർണവമായ ആേയാധന
കലാറപൃകം ഇത�യിൽ മു�േദശ�ളിൽ ഇ്ം നിലവിു്്. 
എനിരിെ� മലയാളികൾു സവിേശഷമായി സർ�്ിൽ താപ
ര�ുണുവാൻ കാരണെമത് എന േൊദ�വം അേനവഷണവിഷയ
മാണ്.  പെ്ാപതാം ശതക്ിൽ േകരള്ിൽ നിലവിലിുന 
കളരിസരദായവം ഇത�യിെല മു �േദശ�ളിെല സൃശമായ 
ആേയാധനകലകും ഉ്േരത�യിെല ു തിസരദായവമായി ബധ
െപട അഖ്ഡാ പാരപര�വം സർ�ുമായി ഏു രീതിയിൽ ബധം 
 �ലർു്െവന േൊദ�വം ഈ സദർഭ്ിൽ �സതമാു്. 
േമപറ്വയിൽ ഏെതേിും ഒന് ആുനികസർ�്ിെ� അടി
്റയായി്ീുേമാ? ഈ േൊദ�്ിന് സർ�ും സം�ാരവം8 
(Circus and Culture, Indiana University) എന തെ� ൃ തിയെട കർ്ാ
വായ േപാൾ ൂയ് ് ാ�ിെ� പഠനം ഉ്രം നു്്്. സർ�ും 
സം�ാരവം എന തെ� ൃ തിയിൽ െിനവി്ാന്ിെ� ഉപദർശ
ന�ുെട െവളി�്ിൽ നിൃ്മായ സാം�ാരിക വ�വഹാര�ളാണ് 
സർ�്് എന് അേേഹം വ�തമാു്്്. ഇത�ൻ സർ�്ിെന 
ുൻനിർ്ി അേേഹം നട്ിയ പഠന�ളിൽ പോളിയാുവാുള 
അവസരം ഈ േലഖകന് ലഭി�ിു്്. മി്ിേ�യം ഇത�ൻ െകാറി
േയാരാെിയേടയം സവാധീനം ഇത�ൻ സർ�്ിൽ എ�കാരമാണ് 
�കടമാുനെതന ഒു പഠനം േപാൾ ൂ യ് സാ�് നിർവഹി�ിു്്.

േകരള്ിൽ ഇ് നിലനിുന വിദ�ാഭ�ാസവ�വ്േപാെല 
സർ�ും ഒു പാ്ാത�മാൃകയെട അടി്ാന്ിുള 
ഘടനയാണ്. ആശയവിനിമയവ�വ്യേടയം അതിെ� ധർമ
്ിേ�യം അളവേകാുകൾെവ�് പരിേശാധിുേപാൾ കളരിയം 
ുതിയം സർ�ുമായി അതിവിൂരമായ ബധം മാരേമ �ലർു
്ൂ എന് വ�തമാും. നിരവധി അഭ�ാസ�കടന�ളാണ് ഓേരാ 
സർ�്് അവതരണ്ിും ഉ്ാവക. അവ ഒു നി്ിതമായ 
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്മ്ിൽ അ��ിയാണ് ഓേരാ അവതരണവം െിടെപ�ുനത്. 
അതിനാൽ ഓേരാ സർ�്് �കടന്ിും ഒു സവിേശഷമായ 
ഘടനയെ്്ം ഈ ഘടന ഒു നി്ിതമായ സേദശം നുന 
ആശയാവികരണമാെണ്ം േപാൾ ൂയ്്ാക് തെ� പഠന�ളി
ൂെട വ�തമാു്. സർ�്്�കടന്ിെല ഓേരാ ഇനവം ഈ 
ഘടനയെട അു്മമായ വികാസ്ിു േയാജി� രീതിയിലാണ് 
ഉൾെ�ാളി�െപ�നത്. അതിനാൽ ഒു സർ�്് കപനി ഒു 
ദിവസം അവതരിപിുന ഇുപത് അെലേിൽ ഇുപ്ിയച് 
ഇന�ൾ അവർ അവതരിപിുന അപേതാ അുപേതാ ഇന�
ളിൽ നിന് ര്ാൂർവം െതരെ്�്് സംഘടിപി�െപ�ന
താണ് എന് മന്ിലാേ�്ു്്. ഈ ഘടന ഒു നി്ിതമായ 
 സാം�ാരികവിനിമയമാണ് നിർവഹിുനെതന് പറു. ഇ്രം 
ഒു െിതാപ്തി, സർ�്് കലാകാരെന/കലാകാരിെയ ‘സാരദാ
യിക’മായ രീതിയിലലാെത കാണാൻ നു�് അവസരം നു്്്. 
നാടക്ിെ� അര�ിൽ ഒു കലാകാരൻ/കലാകാരി നിർവഹിു
നതിന് സമാനമായ കർ്വ�മാണ് സർ�്ിെല കലാകാര്ാും 
്ൗുകും നിർവഹിുനത് എന് മന്ിലാ�ാൻ ഇത് നെമ 
സഹായിു്.

േകരളഗാധി എന് അറിയെപട െക. േകളപെ� ജീവെരിര
്ിൽ9, ഉ്രേകരള്ിെല കളരിയെട �നുജീവന്ിന് 
അേേഹം നകിയ സംഭാവനകൾ എം.പി. മ്ഥൻ േരഖെപ�്ിയിു
്്. പഴേിരാജയമായള യ്ം, മലബാർ കലാപം എനിവ ഉ്ര 
േകരള്ിെ� ആേയാധനകലാപരിശീലനെ് നിേരാധിുവാൻ 
്ിടീഷ് ഭരണൂടെ് േ�രിപിു. കളരികൾ നിർ്ലാ�െപ
�കയം ആയധപരിശീലനം ു�കരമായി വിലയിുുകയംെെു. 
ഇതിെനതിനിരെരയള ഒു �തികരണം എന നിലയിലാണ് േദശീ
യ�്ാന്ിെ� ഭാഗമായി േകളപജി കളരികൾ �നുജീവിപി
ുനത്. ഈ നിലയിൽ രാരീയമായ ഉളട�ുള ഈ �വർ്നം, 
ഇതിുപരിയായി ശരീരം, സവതവം, ആവികാരം എനിവ തമിുള 
സംഘർഷം അതർഭവി�ിുള ഒു സവിേശഷമായ െരിരസധിയാ
യിു് അെതന് ഇ് നുു െവളിെപ�്ി്ു്്്. 

െൂഡൽകാലഘട്ിൽനിന് വ�ത�തമായി വ�തിതവം �ാുഖ�ം 
േന�ന െരിരസധിയാണ് ആുനികത. വ�തി, താൻ ആെര് 
തിരി�റിയകയം സവതം സവതവം ആവികരി�ാുള രമ�ളിൽ 
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വ�ാൃതനാവകയം െെുന അ്രം ഒു ഘട്ിൽ േകരളീയസൂ
ഹ്ിൽ സവതവാവികാര്ിുള ഉപാധി എന നിലയിൽ സർ�്് 
സവീകരി�െപ�കയായിു്. സവതവം ശരീരനിരേപഷമായ ഒു 
സം�ത�യമല. കായികാഭ�ാസ�ും ആേയാധനകലകും ശാരീരി
കതയിൽ ഊനിനിുന കലാവികാര�ളാണ്. പഴയ സാൂഹികാവ
്യിൽ സവതവാവികരണെമന നിലയിലലാെത വ�വ്ാപിതമായ 
്ാപന�െള േസവിുകയാണ് ശരീരനിഠമായ കലകൾ െെതിു
നത്. ഇ്ം കളരി ആുനികതയെട വ�വഹാരമഡല്ിൽ �േവശ
നമിലാെത ു ടുവാുള കാരണം ഇുതെനയാണ്. പെ്ാപതാം 
ശതക്ിെ� സാം�ാരികാവ്യിൽ ശരീരെ് സവതവാവിക 
രണ്ിുള ഉപാധിെയന നിലയിൽ പരിവർ്ിപിുകയാണ് 
കീേലരി ു ്ി�ണൻടീ�ർ െെതത്. അതിനാൽ കളരിയെട �നു
ജീവനരമെ്�ാൾ ് ാതദർശിതവം കീേലരിയെട പരിരമ�ൾ
ു്ായിു്െവന് മന്ിലാ�ാം. ഒു െതാഴിൽ എന നിലയിൽ 
സർ�്് സവീകരി� തലേേരിയിും പരിസര�ളിുുള കീഴാളജന
വിഭാഗ്ിന് ഇത് വിേമാെനമാർ്ം ൂ ടി ആയിു്. ഇത�യിൽ മു 
�േദശ�ളിൽ സമാനമായ ശാരീരികകലകൾ ഉ്ായിുെനേിും 
അവിെട ആർും കീേലരി�് സാ്�മായ സാഹസികത നിറ്ും 
ഉൾ�ാചയെട �കാശ്ാൽ നയി�െപടുമായ ഇ്രം ദൗത�ം 
ഏെ���ാൻ കഴിയാെത േപായി. ഇതിു കാരണം സാൂഹികശാ
തപരമാണ്. അത് േകരളീയനേവാ്ാന്ിെ� ഉളട�വമായി 
ബധെപടിരിുകയം െെു്. േകളപജി �നുജീവിപി� 
കളരിയിൽ നിന് സർ�്ിന് ഒു േനടവം ഉ്ായില. പികാല്് 
ഇ്രം ആേയാധനകലാറപൃകം തികും �തിേലാമപരമായ 
ഉളട�േ്ാെടയാണ് രാരീയമായി ഉപേയാഗി�െപടത് എന് 
നു�റിയാം.

േദശീയത, സവതവം, ശരീരം എനിവ ഉൾെ�ാുന സവിേശഷ
മായ ഒു �നപരിസരമാണ് കീേലരി ു്ി�ണൻടീ�ർ �തിനി
ധാനം െെുനത് എ് ൂെിപി�ാനാണ് ഞാൻ ഉദ�മിുനത്. 
മലയാള സാഹിത�്ിെല ആുനികകാലഘടവമായി ബധെപട 
സാഹിത�ൃതികൾ ശരീര്ിെ� വിവരണെ് സവതവാവികാര്ി
െ� ൂപ�ൾ എന നിലയിൽ അവതരിപിു്്്. മണി�വാള
സാഹിത�്ിെല നായികാവർണനയം െുേമേനാൻ ഇുേലഖെയ10 
വർണിുനും താരതമ�ംെെതാൽ ഇ�ാര�ം വ�തമാും. സി.വി. 
രാമൻപിളയെട11 ുഭര ആമത�ാഗപരമായ ദൗത�ം ഏുകയം 
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പികാല്് റപേിളിഭാഷയിൽ ‘ൂര��രി’ 12യായി പരിണമിു
കയം െെു. അനതപമനാഭൻ ശാരീരികഷമതയെട അസാമാന�
മായ തല്ിൽ ഉയർന് സാഹസികനായകനായി പരിണമിു്. 
ആുനികതയെട കാലഘടം സാഹിത�്ിൽ ഇ�കാരം അതിഭാവ
കതവേ്ാെട അസംബധതയമായി സംബധ്ിേലർെപ�േപാൾ 
അതിൽനി്ം േവറിട് ശരീരെ് സവതവാവികാര്ിെ� വാഹകമാ
�ി വളർുകയം സർ�്് കലയെട സാം�ാരികാവികാര്ിെ� 
ഭാഗമാുകയം െെതവരാണ് സർ�്ിെല കലാകാര്ാും കലാ
കാരികും. േനാവൽ, െെുകഥ, നാടകം എനിവേപാെല സർ�ും 
പാ്ാത�മാൃകയെട സവേദശീയമായ ൂപെ് ൃ്ിുവാൻ 
രമിുകയായിു്. മിേ്ാ-േകാറിേയാരെി രേെ്് ഇൻ 
ഇത�ൻ സർ�്് എന �ബധ്ിൽ േപാൾ ൂയ് സാ�് ഈ 
വുത െവളിവാ�ിയിു്്. സർ�്് അടി്ാനപരമായി പാ്ാ
ത�മാെണേിും അത് നുെട കലാ-സാം�ാരികാവികാര്ിുള 
സമർ്മായ ൂപമാ�ി നാം വികസിപിെ��്ിു്്.

ഒു പാൻ-ഇത�ൻ വാർുമാൃക പിുടരാനാണ് നുെട 
നേവാ്ാനപഠന�ൾ രമി�െതന് േനരെ് ൂെിപിു. സാഹി
ത�െർ�യിൽ നേവാ്ാന്ിേ�യം േദശീയതയേടയം ഉറവകൾ 
െതരയേപാൾ വി.ടി. ഭടതിരിപാടിെ� അ��ളയിൽനിന് അര�
േ്�് 13എന നാടകവം നൂതിരിെയ മുഷ�നാ�ൽ എന �
ഖ�ാപനവം നുെട െിതെയ തള�ിു. േകരളീയനേവാ്ാന്ിെ� 
ധാരയിൽ ഏ�വം ഒ�വിൽ മാരം കട്വന നൂതിരിമാർ അതിെ� 
േകരമാുന വിധ്ിൽ വിന�സി�െപട ഒു വ�വഹാരമാ�ി 
നേവാ്ാനപഠനെ് മാ�ി്ീർുനതിൽ നിർണായകമായ പേ് 
സാഹിത�ാധിഠിതപഠന�ൾു്്. ഭാവകതവപരമായി മലയാളസാ
ഹിത�്ിൽ �കടമായ കാുഷ��ൾ ആുനികതെയുറിുള 
നുെട അവേബാധ്ിൽ സവാധീനം െെു്ിയിു്്. മലയാള
്ിെല േനാവൽ-െെുകഥാസാഹിത��ൾ ജീവിതയാഥാർ്�െ് 
അഭിുഖീകരിുകയം ആവികരിുകയം െെുനതിന് സമാതര
മായി കവിതയിൽ കാപനികവസതമായിു്. തകഴി-േദവ്-ബഷീർ 
കാലഘട്ിന് സമാതരമായി കവിതയിൽ ഇടപളിയം െ�ുഴയം 
നായകതവം വഹിുകയായിു്. ഒേരസമയം വ�ത�തവം വിു്
വമായ കാചപാ�കൾ െകാുനടുവാുള നുെട സഹജമായ 
സി്ിയെട ഒു ഉദാഹരണമാണിത്. ആുനികത അതിെ� 
വികാസഗതിയിൽ ഒ�വിൽ ദാർശനികമായി അതിതവവാദ്ിൽ 
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ഉറുനിനതിുേശഷവം കവിതയിൽ നാം നവകാപനികഭാവക
തവ്ിെ� മൃണാുഭവ�ുെട ഉപേഭാതാ�ളായിു്. ഇത് 
സാഹിതീയമായ ഭാവകതവ്ിെ� �നം മാരമല. അത് നുെട 
സവതവേബാധ്ിെ� �നം ൂ ടിയാണ്. മുഷ�ജീവിത്ിെ� യഥാർ
്�ന�ൾ അഭിുഖീകരി�വർ, അ്ോളിയായാും രീനാരായണ
ുുവായിുനാും, അ�ാലെ് പാ്ാത�ദർശനമാൃകേയെതന 
െിതാേ്ശം അുഭവി�വരല. രീനാരായണുുവം മഹാമാഗാ
ധിയം തമിുള അഭിുഖസംഭാഷണം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. 
അവർ രുേപും അഭിസംേബാധനെെുന �ന�ൾ ഒനല എന 
തിരി�റിവിെ� �കാശമാണ് ഈ സംഭാഷണെ് �സതമാു
നത്. വാർുമാൃകകുെട �േയാഗം നുെട സാം�ാരികാവ്െയ 
തിരി�റിയനതിന് പലേപാും മതിയായ െവളി�ം നുനില.

മലയാളസാഹിത�്ിൽ ആുനികതയെട കാലംുതൽ വ�ത�
ത�ളായ ൂപ്ിൽ സർ�്് പരാമർശി�െപടിു്്. െെുക
ഥാസാഹിത�്ിൽ ഉൂബിെ� രെനകൾ സവിേശഷപരാമർശം 
 അർഹിു്. ഈ കഥകളിൽനിന് �േൊദനം ഉൾെ�ാ്് 
നായു പിടി� �ലിവാല് എന സിനിമയം നിർമി�െപടിു്്. 
ഉ്രേകരള്ിൽ കിുണി സർ�്് എന ഒു െൊല് നിലവിു്്. 
ഒരാൾ തെന എലാ പണിയം െെുന ദരിരമായ ഒു ്ാപനം 
എനാണ് ഇതിെ� ൂ െന. സർ�്ിെ� ഇ്രം �തിനിധാന�ൾ 
ഒു സൂഹം എനനിലയിൽ േകരളീയുെട െിതെയ അത് സവാധീ
�ിു്െവനതിെ� െതളിവായി കണ�ാ�ാം. സൗൃദൂർവവം 
സരസവമായ ഇ്രം സർ�്് �തിനിധാന�ളല ഇന് നിലവിു
ളത്. ൂ ഷണം, പീഡനം, സഹനം എനിവയെട ഒു �തിൂപമാണ് 
ുഖ�ധാരാവ�വഹാര�ളിൽ ഇന് സർ�്്. എം.ടി. വാുേദവൻ
നായുെട വളർുൃഗ�ൾ14 എന െെുകഥ ഇുവെര മലയാളികൾ 
സർ�്ിെന ക്തിൽനി്ം വ�ത�തമായ രീതിയിൽ കാണാൻ 
വഴിെയാു�ി. കഥാശീർഷകം ൂെിപിുനുേപാെല സർ�
്ിെല കലാകാര്ാും കലാകാരികും വളർുൃഗ�ളാെണ്ം 
െമു�ി ൂ ടിലട� സിംഹം, ക�വ എനിവേയാെടാപമാണ് അവുെട 
 ് ാനെമ്ം ഈ െെുകഥ മലയാളികെള ധരിപിു. എനാൽ 
സർ�്ിെനുറിുള േനരുഭവുളവർ ഒരി�ും ഇ�െനയല 
സർ�്ിെന കാുനത്. സർ�്ിെന അകും �റുംനിന് 
കാുനതിെ� അതരമാണ് എം.ടി. വാുേദവൻനായുെടയം 
അേേഹ്ിെ� ൂർവികുേടയം സർ�സ് �തിനിധാന�ൾ 
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െവളിെപ�ുനത്. മാുഷികപരിഗണന നകാതിരിുകയം ജീവിതം 
േ്ശകരമാുകയം െെത സൂഹ്ിൽനി്ം രഷെപ�ുകയം 
കാപനികമായ സൗദര�േ്ാെടയെലേിും േേഹവം സംരഷണവം 
നുകയം െെത സർ�്് അവർ�് ജീവിതംേപാെല അനിർവെനീ
യമായ യാഥാർ്�മാു്.

സവയം ഒു സർ�സ് കലാകാരനായിുന രീധരൻ െപാടിെ�15 
രെനകളിൽ സർ�്ിെല കലാകാര്ാർ �കടമാുന േേഹേദവ
ഷബധം രേ്യമാണ്. സർ�്് വിുേപാരാൻ ആരഹിുകയം 
എനാൽ അ�ിെന സാധി�ാതിരിുകയംെെുന ഇതിെല കഥാ
പാര�ൾ സർ�്ിെന ജീവിതംതെനയായി കാു്െവന് പറയ
നത് ഒും ആലോരികമായല. നലവും ുഷി�വുമായ മുഷ�ർ 
എവിെടയുെ്നുേപാെല സർ�്ിുു്്. അവർ�ിടയിൽ 
എലാ മാുഷികവികാര�ുു്്. എുതെന സംഭവി�ാും കളി 
നട�ണം, ദ േഷാ മറ് േഗാ ഓൺ, എ് പറയനത് ജീവിതെ്
ുറിുതെനയാണ്. കളിയം ജീവിതവം അവി്ിനമായി കിടു
കയാണിവിെട. സർ�്ിൽ േജാലിെെുകയം േനരുഭവ�ുെട 
�കാശ്ിൽ രെനനടുകയം െെുന രീധരൻ െപാടിേ�തിൽ 
നി്ം വ�ത�തമായ സർ�്് �തിനിധാനമാണ് ുഖ�ധാരാവ�വ
ഹാര�ളിൽ ഇേപാൾ നിലവിുളെതന് ൂ െിപിു. ൃ ഗസമാനമായ 
ജീവിതാവ്യാണ് സർ�്ിേലത് എ്ം ൂഷണ്ിേ�യം 
പീഡന്ിേ�യം േലാകമാണ് സർ�്് എ്ം ഈ വീഷണം നിർ
േേശിു്. ൂ ഷക-ൂഷിത ബധെ്ുറി�് നാം ഉകഠാുലരായ 
ജീവ്ാഹിത�കാലുേപാും ഇരേ്ാളം അനാേരാഗ�കരമായ 
അതരീഷമാണ് സർ�്ിേലത് എന് നാം കുതിയിുനില. ു ഖ�
ധാരാവ�വഹാര�ളിും പര�വർ്ന്ിും കാലം െത�ിപിറന 
ഈ സേപം മുഷ�ജീവിതെ്ുറിും ജീവിതയാഥാർ്��െള
ുറിുുള കാപനികമായ വ�ാഖ�ാനമാണ്. ഒു താരകെയ�ാൺെക 
രാവ് മറുന കാപനികതക് ജീവിതേ്ാട് ഉദാസീനമാകാൻ 
സാധിുെവ് വരാം. മലയാളകഥാസാഹിത�്ിെല ഹൂമനിറ് 
എ് വിളിെകാ് ഉൂബ് ക്തിൽ നി്ം വ�ത�തമായ കാചയാണ് 
എം.ടി. വാുേദവൻനായർ വളർുൃഗ�ൾ എന കഥയിൽ 
അവതരിപിുനത്. റകരളി ടിവിു േവ്ി ദീപ നാരായണൻ 
സർ�്ിെനുറി�് (നാടകം എന സാം�ാരികപരികാപരപര
യിൽ) ഒു പരിപാടി അവതരിപി�ിു്. സർ�്ിെനുറിുള 
ുഖ�ധാരാവ�വഹാര�ളിേലതിൽ നി്ം വ�ത�തമായ സവരമാണ് 
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�ുതപരിപാടിയിൽ സംസാരി� ു ൻകാല സർ�്് കലാകാര്ാർ 
�കടിപി�ത്. മിരവിവാഹെ്ുടർന് നാുകാരിൽ നിന് ഭീഷണി 
േനരിേട്ിവനേപാൾ ജാതിയം മതവെമാ്മിലാ് സർ�്ിെ� 
തപായിു് തെ� അഭയ്ാനം എന് സരസമായി മരിുനവർ 
ുതൽ െപൻഷൻ കിടാ്തിെ� പരാതി പറയേപാും സർ�്ാണ് 
തെ� ജീവിതെമന് അുമരിുന കലാകാരിവെര സർ�്ിെ� 
േനരുഭവമാണ് വിവരിുനത്. െിരകാരനായ പാേ്ാ പി�ാേ്ാ 
സർ�്ിെ� ആരാധകനായിു്. െല�ിരകാര്ാരായ ൊർലി 
ൊ്ിും െെദറിേ�ാ െെലിനിയം സർ�്ിൽ അുരതരായി
ു്. ഒു പേഷ, ഒു സിനിമാ�ാരനായിുനിെലേിൽ ഞാൻ 
സർ�ുകാരനാുമായിു്െവന് െെലിനി പറ്ിു്്. 
നുെട ആഢ�സാം�ാരികവ�വഹാര�ൾ�ിടയിൽ സർ�്് �ാ
തവത്കരി�െപടതാെണേിും അരവിദെന സർ�ും രീധരൻ 
െപാടിെ� േനാവും ആകർഷി�ിു്്. മലയാള സാഹിത�െരിര
്ിെല സർ�്് �തിനിധാന്ിെ� തിള�ുള മാൃകയാണ് 
രീധരൻ  െപാടിെ� അതരം എന േനാവൽ. ഉൂബിേ�ത് ഉൾെപെട 
മലയാള്ിെല സർ�്് കഥകേളാെടാപം അരവിദെ� തപ് എന 
സിനിമേയാെടാപം ക്ുളി ബാലെ� സർ�്് എന പഴയ �ത
കേ്ാെടാപം ൃദയേ്ാട് േെർുെവ�ാൻ ഞാൻ ഇ്െപ�ന 
�തകമാണിത്.

െകാേളാണിയൽ ആുനികതയെട സവിേശഷത, േദശീയതെയ
ുറി�് അത് ൂപെപ�്ിയ ധാരണകളാണ്. േകരളീയനേവാ്ാ
ന്ിെ� സർ്മാൃകകെളലാം േകരള്ിെ� േദശകാല�ുെട 
പരിധിുളിൽ േലാകെ് ഒു�ിയേപാൾ സർ�്് േദശാത
രസചാര്ിൂെട േലാക്ിെ� വിൃതിെയ േനരിട് അറിു. 
സർ�്ിെ� വിനിമയം എലാേ്ാും സാർവലൗകികമായ വിനിമ
യതലം ് ർശിുവാുള സന്തേയാെട േലാകെ് അഭിുഖീക
രിു. മലയാള്ിെല മിക� സാഹിത�ൃതികൾ അഭിസംേബാധന 
െെുന െകാുസൂഹ�ൾു പകരം ഓേരാ സർ�്് �കടനവം 
െപാുസൂഹെ് െമാ്്ിലാണ് അഭിസംേബാധന െെതിുനത് 
എന് ഓർുക. �ാേദശികവം വിഭാഗീയവമായ വിനിമയമല സർ�
്ിേ�ത്. ഇത�ൻ സർ�്് േദശീയമായ ഒു സവതവം സർ�്് 
േലാക്ിൽ അടയാളെപ�ുേപാൾ സമാതരമായി േലാകമാസ
കലുള സർ�്് റപൃക്ിെ� ഭാഗമായിരിുകയം െെു്. 
സവതം ുരി�ാുവടിൽനിന് കാണാവന ആകാശപരിധിയാണ് 
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േലാകം എന് േമനി നടിുന നുെട റധഷണികകാലാവ്യിൽ 
ഇ്രം േനർകാചകൾ കൗശലമിലാ്വെ� വി്ി്മായി പരിഹ
സി�െപേട�ാം. വി്ിയെട തലയിൽ ഏത് േകാമാളിെ്ാപിയം 
കയ�ിെവ�ാൻ വളെര എുപമാണ്.
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േകരള്ി്ല ദലിത് ്ി്യൻ സൂഹവം  
മിഷനറി രവർ്നങളം

സാം്ാരികവം ചരിരപരവമായ ഒരേനവഷണം
രാജേഷ് ചിറ്ാട്

സബ് എ�ി്ർ, ചിത പ്ിേഷഴ് സ് തിുവനതുരം-35

േകരള്ിെ� നേവാ്ാന െരിരപാഠ�ളിും ദലിത് അേനവഷ
ണ�ളിും ദലിത് റ്തവർ സവിേശഷമായി പരിഗണി�െപ�കയ
്ായില. ദലിത് സവതവൂപീകരണ്ിു �റ്ായിു് അവുെട 
്ാനം. െരിര്ിും വർ്മാന്ിും ദലിത് റ്തവത 
എനത് മതാമകമായ വ�വഹാരപരിസര്ിുളിൽ മാരം ു ു�
െപ�കയായിു്. എേിും സാൂഹികവം െരിരപരവമായ അതിെ� 
�സതിെയ അടയാളെപ�്ാുള ുു�ം െില രമ�ൾ ഉ്ാ
യിു്്. ദലിത് റ്തവർ എന ജനവിഭാഗ്ിെ� െരിരം േകര
ള്ിെല അടിമ്ം, ജാതിവ�വ്, അൃശ�ത എനി�െനയള 
സവർണഹിുയിസവം അു ൃ്ി� സാൂഹിക വ�വ്യമായം 
ബധെപടതാണ്. അേതാെടാപം േകരളനേവാ്ാന്ിെ� െരിര
സദർഭ�േളാട് അത് ഇുകിേ�ർ് നിുകയം െെു്. 

െകാേളാണിയൽ ആുനികതയം മിഷനറി �വർ്ന�ും 
ദലിുകുെട സാൂഹിക-സാം�ാരിക ജീവിതെ് �ു�ിപണിു. 
േകരള്ിെ� നേവാ്ാന പരിരമ�ൾ�് അത് ഊർജദായക
മായി. േകരള്ിെല മിഷനറി �വർ്ന�ുെട െരിരം സേീർ
ണവം വ�ത�ത മാന�ുളുമാണ്. സാൂഹികമായ ഇട�ൾും 
(social space) മുഷ�ാവകാശ�ൾും േവ്ിയള കീഴാളജനത
യെട സമര�ൾും �േഷാഭ�ൾും േ�രകശതിയായി നിനത് 
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മിഷനറിമാരായിു്. അേതാെടാപം ആുനികമായ ആമീയാുഭ
വ�ളിേല�് ദലിത് ജനത �േവശിുനതിുപിനിും മിഷനറി
മാരായിു്. അടിമജനതയായിുന ദലിതർ �ാർ്നകളിൂെട 
സാൂഹിക ഇടെ് ്ാപിെ��്െത�െനയായിു് എന 
അേനവഷണം സനൽ േമാഹനെനേപാുളവർ നട്ിയിു്്. 
(Sanal Mohan, ‘Creation of social space trough prayers among dalits in 

kerala, india’) ജാതിവ�വ്യം അത് ൃ്ി� സാൂഹിക മർേന�
െളയം സാം�ാരിക അൃശ�തകെളയം േനരിടാുള ഒു ജനതയെട 
ഈവിധ്ിുള ഇടെപടുകെള മതാമകമായ പരിേ�ഷ�്ിൽ 
മാരം വിലയിു്ാനാവില എനാണ് ഇെതാെ� ൂ െിപിുനത്. 
സാൂഹികവം െരിരപരവമായ അേനവഷണമാണ് അത് ൂ�തലായി 
ആവശ�െപ�നത്. 

അടിമ്വം അൃശയതയം ചരിരപരമായ ചില ൂചനകൾ

േകരളം എന് നാം ഇന് വ�വഹരി�െപ�ന ഈ ൂ�േദശ്് 
അടിമ്ം നിലനിനിുനതിന് െതളിവായി നിരവധി െരിരേര
ഖകു്്. േകരള്ിെല്ിയ വിേദശസചാരികും ു�ാനൻ, 
േലാഗൻ ുട�ിയവും ഇവിെട അടിമ്ം നിലനിനിുനതായി 
 ൂ െിപി�ിു്്. അേതാെടാപംതെന 1847-ൽ മിഷനറിമാർ തിുവി
താംൂർ മഹാരാജാവിു നകിയ നിേവദന്ിൽ 1836-െല െസൻസു 
�കാരുള ആെകജനസംഖ�യിൽ (1,280,663)  164,864 േപർ അടിമക
ളാെണന് േരഖെപ�്ിയിു്്. അുേപാെല മലബാർ േമഖലയിൽ 
187,812-ഉം െകാ�ി സം്ാന്് 6,589-ഉം അടിമകൾ ഉ്ായിു
നതായി െരിരേരഖകൾ ൂെിപിു്. ആരായിു് അടിമകൾ? 
അഥവാ ഏുസാൂഹിക വിഭാഗമായിു് അടിമകളായി മാ�െപടത് 
എനേൊദ�ം അടിമ്െ് സംബധി� അേനവഷണ�ളിൽ �
ധാനമാണ്. തേേശിയരായ �ലയർ, പറയർ, ു റവർ, പളർ, െെുമർ 
എനി�െനയള ജാതിവ�വ്യിൽ ൊുർവർണ�്ിു �റ്് 
മുഷ�രായിേപാും പരിഗണി�െപടാ് �റജാതികളായിുൂ (out 

caste) അടിമകളാ�െപടത്. ൂ്തര്ിലാണ് ഇവിെട അടിമകൾ 
ൃ്ി�െപടത്. ഒന് ജ്ം െകാ്്, ര്് വ�ാപാര്ിൂെട, ൂന് 
സാൂഹികമായ ര്ിൂെട (മണാേപടി, �ലേപടി ുട�ിയവ).

േലാക്ിൽ പലയിടും അടിമ്ം നിലനിനിുനതായി 
കാണാം. എനാൽ ഇവിടെ് അടിമ്ം ജാതിവ�വ്യമായി 
ബധെപടതായിു്. ജാതിവ�വ് മുഷ�െര ആതരികമായം 
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ബാഹ�മായം വിഭജിുെകാ്ിു്. ഇ്രം വിഭജന�ളാണ് 
അൃശ�തെയ ൃ്ി�ത്. അുെകാുതെന േലാകെ് മ�ിട�
ളിെല അടിമ്േ്�ാൾ ൂ രമായിു് ഇത�യിെല/േകരള്ിെല 
അടിമ്ം. േഡാ. ബി.ആർ. അംേബദ്കെറേപാുളവർ ഇതിെന 
സംബധി�് നിരവധി പഠന�ൾ നട്ിയിു്്. 

ു�ാനൻ തിുവിതാംൂറിെല അടിമകെളുറി�് ഇ�കാരം എു
തിയിു്്: “അടിമ ജംഗമവുവാണ്. വു�ുെട ഒരംശം മാരം. ൂ മി 
വാുകയം വിുകയം െെുനതിനുസരി�് അടിമകും റകമാ�ം 
െെ്െപ�്. ഒരടിമെയ ക്കാലിെയേപാെലേയാ ൂമിേയാെടാ
പേമാ ഒു വുവിെനേപാെലേയാ പണയെപ�്ാവനേതാ ൂലി
െ���ാവനേതാ ആു്” (Bucanan, ‘A journey through the state of 

Madras, Canara and Malabar Travancore’) അടിമ എനത് ഇവിെട ഒു 
വു (object) മാരമായിു്, ഒു സജറ് ആയിുനില. െപാ്യിൽ 
അപ�െ� പാുകളിും �സംഗ�ളിും അടിമവിഷയം വളെര �ാധാ
ന�േ്ാെടയാണ് അവതരിപി�െപ�നത്. അടിമാുഭവെ് �ന
വകരിുെകാും െരിരവകരിുെകാുമാണ് അപ�ൻ തെ� �വർ
്ന�െള വി�ലീകരി�ത്. അപ�െ� ആഖ�ാന�ളിൽ അടിമകെള 
ക്കാലിേയാെടാപം ുകംെവ�് നിലം ഉുതിുളതായി േരഖെപ
�്ിയിു്്. അടിമകൾ�് മുഷ�പദവി  ലഭി�ിുനിെല്ം 
അവർ�് ൃ ഗപദവി മാരേമ ഉ്ായിു്ൂെവ്ം ഇ്രം ആഖ�ാ
ന�ളിൽ നിന് മന്ിലാ�ാം. 

ജാതിവ�വ്യായിു് ഈവിധ്ിുള അടിമ്െ് നില
നിർ്ിയിുനത്. മിഷനറിമാർ ഇതിെനതിരായിു്. എനാൽ 
തേേശിയരായ ുറിയാനി ്ിത�ാനികൾ�് അടിമ്േ്ാ�ം 
അൃശ�തേയാ�ം സവർണഹിുവിെ� മേനാഭാവമാണ് ഉ്ായി
ുനത്. റ്തേവതരമായ നിരവധി ആൊര�ൾ അവർ ുടർ്
േപാനിു്. ുറിയാനി ്ിത�ാനികും അടിമകെള ൂഷി�ിു
്. ്ിുവിെ� നാമ്ിൽ ുടുേപാും അടിമകുെട നിലവിളി 
അവും െെവിെ�ാ്ിുനില. ഇത� ്ിടീഷ് േകാളനിയായി 
മാറിയേതാെട അടിമ്്ിും അൃശ�തയിും െില ഉല�ി
ുകൾ ഉ്ായതായി നിരാഷി�െപടിു്്. എനാൽ മൗലികമായ 
മാ��െള െകാേളാണിയൽ അധികാരികൾ ഒരി�ും സവാഗതം 
െെതില. േപാൾ െിറ�േരാട് എുു്: “ജാതി ഇത�ൻ പരിത്ി
തിയെട സവിേശഷമായ ൃ്ിയാെണ്ം അതിെന മാ�ിമറിുക 
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സാധ�മെല്ുള ധാരണ ഇം്ീുകാരിൽ ുെറേപർു്ായിു
്. ‘അടിമ എ്ം അടിമയായി ുടരെട’ എന് അവർ തീുമാനിു
കാും. മലബാർ കലടറായിുന ൌഗൻ ഇ�െന െവടിുറന് 
പറ്ിു്് ”(േപാൾ െിറ�േരാട്, ദലിത് റ്തവർ േകരള്ിൽ, 
2004) എനാൽ മിഷനറിമാർ�് അതിൽനി് വ�ത�തമായ നിലപാ
ടായിു് ഉ്ായിുനത്. അവർ അടിമജനതെയ വിേമാെിപി�ാ
ും അടിമ്ം ഇലാതാ�ാുുള �യന�ളിൽ ഏർെപുുട�ി. 

മിഷനറിരവർ്നങൾ

1828-ൽ ബില�ം െബ�ിക് ഗവർണർ ജനറൽ ആുനേതാെട
യാണ് ഇത�യിൽ മിഷനറി�വർ്ന�ൾ ൂ�തൽ സജീവമാു
നത്. തേേശീയ ജനതുേമുള ് ിടീഷ് െകാേളാണിയൽ അധികാ
ര്ിെ� മെ�ാു തര്ിുള ഇടെപടും അധിനിേവശവമായാണ് 
നുെട സാരദായിക െരിരകാര്ാർ മിഷനറി �വർ്ന�െള 
േനാ�ിക്ത്. യഥാർഥ്ിൽ ഈറിത�ാകപനിയെട പലവിധ
്ിുള അൃതികെളയം എതിർുകെളയം അതിജീവിുെകാ്ാണ് 
ഇവിെട മിഷനറി �വർ്ന�ൾ േവുപിടി�ത്. മിഷനറിമാുെട 
അടിമജനതേയാ�ള അുഭാവൂർവമായ നിലപാ�ം അവർ�ിടയിെല 
�വർ്ന�ും ഈറിത�ാകപനി�് ഇ്മായില. മിഷനറിമാർ 
വിരഹാരാധനക് എതിരായിു്. അവർ അത് പരസ�മായി �സം
ഗി�ിു്. ഇത് തേേശിയരായ സവർണഹിുസൂഹ്ിെ� അ�ീ
തി�് കാരണമാുെമ്ം ഇത് ക�വടെ്യം രാരീയമായ സമിതി
െയയം തകർുെമ്ം കപനി ഭയെപു. മിഷനറിമാർെ�തിെരയള 
പരാതികൾ ഈറിത�ാകപനി ഇം്്ിേല�യുെകാ്ിു്. 
മിഷനറിമാും കപനിെ�തിെര നിരതരം പരാതികൾ അയു. 
1813-െല ്ിടീഷ് പാർലിെമ�ിെ� തീുമാന�കാരം ഇത�യിൽ 
ഔേദ�ാഗികമായി മിഷനറി �വർ്ന�ൾ�് അുമതി ലഭിു. 
ഈറിത�ാ കപനിയെട വ�വസായ താപര�്ിുേമൽ റ്തവ 
വിശവാസം േനടിയ വിജയമായി ഇത് നിരീഷി�െപടിു്്. (േപാൾ 
െിറ�േരാട്)

 െകാേളാണിയൽ അധിനിേവശ്ിും ുുതെന ഇവിെട തേേ
ശിയരായ ്ിത�ാനികൾ ഉ്ായിു്. അുമായി ബധെപട 
െരിരം മെ�ാനാണ്. പെ്ാപതാം ൂ�ാുുതകാണ് ഇവിടെ് 
 െ�ാടറ�് സഭയെടയം അതിെ� മിഷനറി �വർ്ന�ുെടയം 



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha36

െരിരം ആരംഭിുനത്. െർ�് മിഷൻ െസാറസ�ി അഥവാ സി.എം. 
എസ്. ആണ് ഇവിെട മിഷനറി �വർ്ന�ൾ�് ുട�ം ുറിു
നത്. പതിെനടാം ൂ �ാ്ിെ� അവസാന്ിലാണ് ഈ സംഘടന 
ൂപംെകാുനത്. ആെി�യിെലയം പൗരത�േദശ�ളിെലയം 
മിഷൻ സംഘമായിു് ഇത്. The society for mission to Africa and 

the East എന േപരിലാണ് ഇതറിയെപടിുനത്. ആെി�യിെല 
അടിമ്ിും വംശീയവിേവെന്ിുെമതിെര അവർ നല േപാർ 
െപാുതി. ഇത�യിൽ സി.എം.എസ്. �്ാന്ിെ� ു ട�ം ു റി
ുനത് േകം്ിഡ്ജിൽ നിന് ുവിേശഷകനാെയ്ിയ െഹ�ി 
മാർടിൻ ആണ്. 1806-ൽ തിുവിതാംൂറിൽ ആദ�മായി മിഷനറി�
വർ്ന�ൾ ആരംഭിു. റിംഗിൾ േടാംബി എന ജർമൻ മിഷനറി
യാണ് തിുവിതാംൂറിൽ ആദ�െമുനത്. അേേഹം അുെതു
വഴി െകാ�ിവെര യാരെെു േകണൽ െമ�ാളെയ കാുകയ്ായി. 

േവദമാണികയവം ഹാേബലം

രുവ�ത�ത സദർഭ�ളിൽ കീഴാള സൂഹ്ിൽനിന് 
ആദ�മായി റ്തവതയിേല�് �േവശി�വരാണ്  േവദമാണിക�വം 
ഹാേബും. ഇതിൽ േവദമാണിക�ം െത�ൻതിുവിതാംൂറിെല 
റമലാടി സവേദശിയാണ്. ഹാേബൽ മധ�തിുവിതാംൂറിെല മിഷ
നറി�വർ്ന�ുെട േകരമായിുന മലപളിയിൽ നിനാണ് ് ി
ുമതം സവീകരിുനത്. േവദമാണിക�്ിെ� ആദ�കാലെ് േപര് 
മഹാരശൻ എനായിു്. മഹാരശെ� ുൻഗാമികൾ തമിഴ് നാടിൽ 
നിന് ു ടിേയറിപാർ്വരായിു്. ക�് റശവവിശവാസിയായി
ുന മഹാരശൻ തെ� സേഹാദര�രനായ ശിവുുനാഥേനാെടാപം 
െിദംബരുേപായി മടുനവഴി തചാൂരിെല തെ� സേഹാദരീ 
ഭവനം സദർശിുകയ്ായി. െിദംബരം അയാുെട ശിവഭതിെയ 
െക�്ി�ള്ിു്. അതിൽ നിരാശനായാണ് അയാുെട മട�ം. 

ഇ�ാല്് തചാൂരിൽ മിഷനറി �വർ്ന�ൾ ശതി�ാപി
ുവരികയായിു്. െതേ� ഇത�യിെല മിഷനറി �വർ്ന�ുെട 
ഏകേകരമായിു് തചാൂർ. റവ. േജാൺ കാ്ർ കാൾ േഹാെ് 
ആയിു് തചാൂർ മിഷെ� േനൃതവം വഹി�ിുനത്. മഹാരശെ� 
സേഹാദരിയം ഭർ്ാവെമലാം ഇതിനകം ് ിുമതം സവീകരിുകഴി
്ിു്. മഹാരശും അേേഹേ്ാെടാപു്ായിുന സേഹാദര
�രൻ ശിവുുനാഥും ്ാനോനം സവീകരി�ാൻ ത്ാറായി. 
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അ�െന മഹാരശൻ േവദമാണിക�െമ്ം ശിവുുനാഥൻ മാസിലാ
മണിെയ്ം േപര് സവീകരിു. “അധകാര്ിൽ ു��ിയ വിര
ഹാരധനകിടയിൽ റദവ്ിെ� സത�വെന്ിെ� ആദ� �േഘാ
ഷകൻ” എനാണ് േവദമാണിക�ം വിേശഷിപി�െപടത്. ആദ�മായി 
തിുവിതാംൂറിെല്ിയ റിംഗിൾ േടാബ് എന മിഷനറിയാണ് േവദ
മാണിക�െ് ഒു ു വിേശഷ�വർ്കനാ�ിമാുനത്. േവദമാണി
ക�്ിെ� ു�ംബെമാനാെക ്ിുമതം സവീകരിു. തിുവിതാംൂ
റിെല സാൂഹികവ�വ് അത് അംഗീകരി�ാൻ ത്ാറായിുനില. 
ജാതിബധ�ും പലവിധ്ിുള ഉ�നീെതവ�ും അയി്വം 
സൂഹെ്യാെക രസി�ിുന ഒു കാലഘട്ിൽ ് ിതീയ വിശവാ
സ്ിേലും സമതവേബാധ്ിേലും കീഴാളർ �േവശിുനത് 
ആ വ�വ്ുേമുള �ഹരമായിു്. 

േവദമാണിക�െ് ുടർന് കീഴാളസൂഹ്ിൽനിന് നിരവധി
േപർ ് ിുമതം സവീകരിു. എനാൽ േവദമാണിക�്ിും ൂ ടർും 
പളിപണിയാേനാ നിർഭയമായി ആരാധിുവാേനാ ഉള ഇടം അു
വദി�െപടില. ഇ�ാല്ാണ് ു�ാനൻ േകരള്ിെലുനത്. 
അേേഹം മഹാരാജാവിെന െെ്ക്് റ്തവർ�് ആരാധാനാ
ലയം അുവദി�ണെമന് അഭ�ർ്ിു. “ത�ുെട റദവെ് 
ആരാധിുനതിൽനിന് ഏെതേിും രാജാവ് തെ� �ജകെള വില
�ിയിുേ്ാ?” എന് ു�ാനൻ രാജാവിേനാട് േൊദിു. (േപാൾ 
െിറ�േരാട്)

േവു്പിദളവക് മിഷനറി �വർ്ന�േളാ�ം അടിമജന
തയെട ്ിുമത �േവശനേ്ാ�ം വലിയ എതിർു്ായിു്. 
ഇം്ീുകാർെ�തിെര േവു്പിദളവ വാെള�്തിെ� �ധാന 
കാരണ�ളിെലാന് തിുവിതാംൂറിെല ് ിുമത വ�ാപനമായിു് 
എന് അേേഹം േകാഴിേ�ാട് സാൂതിരി�് എുതിയ ക്ിൽ ൂ െി
പിു്്്. സവർണ ഹിു�ൾ മിഷനറിമാർെ�തിെര അ്മ�ൾ 
േപാുംഅഴിുവിു. തമിഴ് ് ാമണെര ഭരണം ഏപി�് ു ഖേലാുപ
രായി കഴി്ിുന തിുവിതാംൂർ രാജാ�്ാെര സാൂഹികമായ 
�ന�ൾ അലടിയിുനില. റിംഗിൾ േടാംബ് ഉൾെപെടയള മിഷ
നറിമാർ ആരാധനാലയ്ിുേവ്ി െനേടാടേമാടി. അവസാനം 
തിുവിതാംൂറിെല അതിർ്ി �േദശവം ്ിടീഷ് അധീനതയി
ുളുമായ കരിംുളം എന ്ല്് ുറു ൂമിവാ�ി അവിെട 
പളി ് ാപി�ാൻ റിംഗിൾ േടാംബ് തീുമാനിു. കനാൽ �േദശം 
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എനർ്ുള കനാൂര് എന് ആ ് ല്ിന് അേഹം നാമകരണം 
െെു. 

റാണി ലഷിഭായി തിുവിതാംൂർ റീജ�ായി ഭരിുന 
കാല്ാണ് േകണൽ േജാൺ മൺേറാ ്ിടീഷ് െറസിഡ�് 
ആവനത്. പിനീട് അേേഹം ദിവാനായി മാറി. അേേഹ്ിെ� 
ഭരണകാലം തിുവിതാംൂറിെല മിഷനറി�വർ്ന�ുെട ുവർ
ണദശയായിു്. േകരളനേവാ്ാന പരിരമ�ുെട നാദിയായി 
മാറിയ മാുമറകൽ കലാപുൾെപെടയള സാൂഹിക വി്വ�ുെട 
ു്പാധിയായി മിഷനറി �വർ്ന�ൾ മാുകയ്ായി. �തിയ 
ആകാശവം �തിയ ൂമിയം അവുെട ുനിൽ �ത�ഷമായി. വിദ�ാ
ഭ�ാസം, വതം, ൂമി, സവാതര�ം എനിവ ത�ൾുൂടി അവകാശ
െപടതാെണന് അടിമജനതക് േബാധ�മായി. 1812-ൽ മതപരിവർ
്നം െെത തീകൾ�് മാുമറകാൻ അുവാദം നകിെ�ാുള 
ഉ്രവ് േകണൽ മൺേറാ �റെപടിവിു. അുേപാെല 1816 ൽ 
സർ�ാരിും േഷര�ൾും െെുെകാ�േ�് ഞായറാചകളിെല 
ഊഴിയം േവലയിൽ നിന് ്ിുമതം സവീകരി�വെര മാ�ിനിർു
ന വിളംബരു്ായി. എൽ.എം.എസ്. മിഷെ� �വർ്ന�ൾ 
തിുവിതാംൂറിൽ ശതിെപുവുന കാലമായിു് അത്. നാടാർ 
വിഭാഗ്ിുളവരാണ് എൽ.എം.എസ്. മിഷെ� ഭാഗമായി ്ിു
മതം സവീകരി�ത്. അുളാനദം വൽസലം, േമാസസ് വൽസലം, 
ശാതിയാർ റദവസഹായം ുട�ിയ ുവിേശഷകുെട സാൂഹിക 
പരികരണ �വർ്ന�ൾ േകരള നേവാ്ാന്ിെ� ഭാഗമാണ്. 
െപാ്യിൽ അപ�െ� പാുകെളേപാെലതെന സാൂഹിക �ാധാ
ന�ുളതാണ് ുവിേശഷ �വർ്കനായിുന േമാസസ് വൽസ
ല്ിെ� പാുകും. 

“അടിമേവലെയാഴിുേത നുെട 
അടിമവല അഴിുേത” 
“ഇടി�ണം േപയിൽ േകാട-നാം ഇടി�ണം
ജാതിേഭദ�ൾ ുടി�ണം
േേഹ്ിൻ െകാടി പിടി�ണം’’

എനി�െനയള അേേഹ്ിെ� ഗാന�ളിൽ ആമീയമായ അടയ
ള�ളല, സാൂഹികവി്വ്ിെ� ആഹവാന�ളാണ് െതളി്് കിട
ുനത്. റവുഠ സവാമിെയേപാുള നേവാ്ാന നായകുെട 
ഇടെപടുകൾ�് േ�രകശതിയായി നിനത് ഈവിധുള ് ിത�ൻ
-മിഷനറി േബാധ��ളായിു്. 
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മലപളി ര്ാനം

ദലിത് റ്തവതയെട െരിര്ിൽ മലപളി �്ാന്ിന് 
വളെര �ധാന�ു്്. മധ�തിുവിതാംൂറിെല തിുവലക�ുള 
േദശമാണ് മലപളി. മധ�തിുവിതാംൂറിെല അടിമകളായിുന 
ദലിത് ജനതകിടയിുള മിഷനറി �വർ്ന്ിെ� നാദി മലപി
ളിയിൽ നിന് ആരംഭിു്. സി.എം.എസ്. മിഷനറിസംഘ്ിെ� 
ആദ�കാല �വർ്ന�ുെട േകരമായിു് മലപിളി. അവിെട
െവ�ാണ് റദവ്ാൻ എന അടിമമുഷ�ൻ ഹാേബലായി ഉയിർ
െ്ുേനുനത്. 185-ലാണ് ഈ െരിരസംഭവം. റവ. േജാൺ േഹാ്് 
വർ്ാണ് മലപിളി �്ാന്ിന് േനൃതവം നകിയത്. സി.എം.
എസിെ� മരാസ് കറേ്ാ്�് െസ്ടറിയായിുന ടി.ജി. റം്ാ�് 
തിുവിതാംൂർ സദർശിുകയം അടിമജനതയെട ുരിതജീവിതം 
േനരിുകാുകയംെെു. അേേഹ്ിെ� നിർേേശ�കാരമാണ് മധ�
തിുവിതാംൂറിൽ മിഷനറി �വർ്ന�ൾ ആരംഭിുനത്. റവ. 
േജാൺ േഹാ്് വർ്്, റവ. േജാർജ് മാ്ൻ ു ട�ിയവർ അടിമക
ുെട േമാെന്ിനായി �വർ്ിു. അവർ റകപ�യിൽ അടിമൂൾ 
്ാപിു. അതിെനുടർന് തിുവലയിും പരിസരും നിരവധി 
അടിമൂുകൾ ുറ�െപെടേിും സപനരായ സവർണ ഹിു�
ും സിറിയൻ ്ിത�ാനികും അ്രം ൂുകെള അ്ി�രയാ�ി. 
വീും വീും ൂുകൾ െകടിയ്ാ�ിെ�ാ്് അവർ ഈ അതി
്മ�െള െെുുെകാ്ിു്. മിഷനറിമാർെ�തിെരയം ദലിത് 
്ിത�ൻ ജനതെകതിെരയം വലിയ പീഡന�ളാണ് അവർ അഴിു
വിടത്. ദലിതർ ്ിത�ാനികളായി മാുനതിൂെട കാർഷിക അടിമ
പണി�് ആെള�ിടാതാവെമന് സവർണസൂഹം ഭയെപുുട�ി. 
മിഷനറിമാെര നാടിെ� ശു�ളായാണ് അവർ ക്ത്. അതിെ� 
അുരണന�ളാണ് പികാല െരിര രെനകളിും �തിെലി�ത്. 
അടിമജനതയായ ദലിതെര സംബധി�് മിഷനറിമാർ അവുെട 
രഷകരായിു്. ്ിുമത�േവശ്ിൂെട മുഷ�ർ എന പദവി
യിേല�് ദലിത് ജനത നട്കയറി. �ാർ്നകും വിശവാസവം 
നകിയ ആമവിശവാസം അനീതികെള േനരിടാൻ അവർ�് ആതരിക 
ബലം നകി. 

എേിും ദലിത് ്ിത�ാനികൾ ത�ുെട ൂർവറദവ�െള 
ൂർണമായം റകെവടിയാൻ ത്ാറായിുനില. അവുെട മനു
കളിൽ ്ിുവം ുലൂർ്ികും സംഘർഷെപുെകാ്ിു്. ഒു 
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അടിമയെട റദവവം അടിമയായിരിുേമാ എന േൊദ�ം ഇവിെട 
�ധാനമാണ്. അവുെട റദവ�ൾ അടിമതവ്ിൽനി്ം അൃ
ശ�തയിൽ നി്ം അവെര രഷി�ില. സവർണ ഹിുവിെ� റദവ
�ൾുുപിൽ അവർ നി്ഹായരായിു്. എനാൽ ്ിുവിെ� 
രതവം മാംസവം അവെര അടിമ്്ിൽനിന് ഉ്ാനംനകി. 
പേഷ, വിേവെന്ിെ�യം പാർശവവകരണ്ിെ�യം അുഭവ
�ൾ  പളിുളിും �റും ദലിത് റ്തവർ�് േനരിേട്ിവ
നിു്്. ഹിുയിസം ഉപാദിപി� വേരണ�സേപന�ൾ  ് ിുവിെ� 
രത്ിുേപാും കുകി�ളയാൻ കഴി്ില. െപാ്യിൽ അപ
�ൻ, പാപാടി േജാൺ േജാസെ് ുട�ിയവർ ഈ വിഷയെ് �
നവകരിുകയം സാൂഹികമായി അതിന് ഉ്രം നകാൻ �യനി
ുകയം െെതവരാണ്. 

സാൂഹികമായ െലനാമകതയിേല�് ദലിതെര നയിുന
തിൽ മിഷനറി�വർ്ന�ൾ വഹി� പേ് വുതാണ്. അവർ 
നകിയ വെനവം വഴിയം അടിമ മുഷ�െര സവതരരാ�ി. ദലിത് 
്ിത�ാനികുെട സാൂഹികവം സാം�ാരികവമായ സംഭാവനകൾ 
മതാമക ആഖ�ാന�ളിൽ ഒു�ിേപാവകയാു്ായത്. മെ�ാ
രർ്്ിൽ പറ്ാൽ കീഴാളസൂഹ്ിെ� മതാമക ആഖ�ാ
ന�െള ുഖ�ധാരാ െരിര്ിെ� ഭാഗമായി വിലയിു്െപടില. 
സാുെകാുുുപേദശിെയേപാുള ുവിേശഷ�വർ്കുെട 
സംഭാവനകൾ തിരി�റിയെപേട്ു്്. അവുെട �ാ്നകളി
െലയം ഗാന�ളിെലയം വിേമാെനാംശ�ൾ േവ്വിധം ഇനിയം 
പഠി�െപടിടില. അ്ര്ിുള പഠന�ൾ നുെട െരിരെ്യം 
സാഹിത�െ്യം വി�ലെപ�ുെമന് �ത�ാശി�ാം. 
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9. േബാബി േതാമസ്, ്ിത�ാനികൾ ്ിുമത്ിെനാു റകുതകം
10. ടി.എ�്.പി. െെതാരേേരി, പാപാടി േജാൺ േജാസെ്
11. രാേജഷ് െിറപാട്, െപാ്യിൽ അപ�ൻ
12. െ�ാെ. െജ. ഡാർവിൻ, നാ�ണർ്ിയ നാടാർ േപാരാട�ൾ
13. ബലിയാ�കുെട വംശാവലി, ടി.എം. േയുദാസൻ



ജാതിുമീ്ത ആുനികനിയമവം േകാടതിയം 
േകാടതികള്ട ചരിരവായന 

ക�ാ. സനി� എൻ.ജി.,
അസി ്രാഫസർ, ഫാ്ിമാമാതാ േകാേളജ്, ്കാലം

േകരളീയ ആുനികതെയ മന്ിലാുേപാൾ അതിെ� അധി
കാര്ാപന�െളയം അവയെട സാൂഹ�-രാരീയ സേപന�
െളയം �നർവിൊര്ിു വിേധയമാേ�്ത് ആവശ�മാണ്. 
േകരള്ിൽ്ിടീഷ് അധിനിേവശേ്ാെടയാണ് ആുനികേകാ
ടതികൾ ്ാപിതമായത്. അതിനാൽ േകരളീയ-െകാേളാണിയൽ 
ആുനികത ഇവിെട ൂപംെകാ്േപാൾഅതിെന നിയരി� 
അധികാര്ാനം ്ിടീഷ് േകാടതിയം നീതിന�ായസംവിധാനവം 
ആയിു്. ത�ുെട അധിനിേവശഭരണം ു ഗമമാുക എനതാണ് 
േകാടതിയെട ്ാപന്ിുപിനിൽ ്ിടീുകാർു്ായിുന 
രാരീയലഷ�ം. എനാൽ ആുനിക നിയമ�ൾ സൂഹ്ിെ� 
ൂരിഭാഗ്ിുേമൽ നട്ിയ ഇടെപടുകൾ േകരളീയ ആുനികത 
നടപിൽ വുുനതിൽ �ധാന പുവഹിു.

1792-ൽ മലബാറിൽ ്ാപിതമായ േകാടതിെയ ഘടനയിും 
നടപടി്മ്ിും വു്ിയ െെറിയ വ�തിയാനമലാെത അടി
്ാനപരമായ യാെതാു മാ��ുമിലാെത േകരളീയസൂഹം ഇ്ം 
സവീകരിു്. ഈ സവീകാര�ത ൂെിപിുനത് ആുനികനിയമം 
അതിെ� അടി്ാനതതവ�ളിൽ സവീകരി� സമീപന്ിെ� ു താ
ര�തെയയാണ്. ൂനിയമ�ൾ, നിുതിസംബധമായ നിയമ�ൾ, 
ശിഷാനടപടികൾ ഇവയിെലാഴി�് ഒു �ൃ്ി ു�ൃത�മാുന
തിു പിനിുള ഉളട�ം ഇേപാും 1792-േലു തെനയാണ്. ആു
നികേകാടതിെയ സംബധിുന ഈ ു ടർ� ആദ�കാലേകാടതികൾ 
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എതായിു് എ്ം എ�കാരമായിു് അവയെട �വർ്ന�ൾ 
എ്ം അേനവഷിുനതിെന സംഗതമാു്. പെ്ാപതാംൂ
�ാ്ിെല േകരള െരിരം പരിേശാധി�ാൽ ഓേരാ �േദശേ്യം 
നിയരി�ിുന നാ�വാഴികും അവുെട അധികാര നിയമ�ും 
ഉ്ായിുനതായി�ാണാം. എനാൽ നാടിെ� െപാുവായ സാൂ
ഹ�-സാപ്ിക-രാരീയമഡല�ളിൽ ഏെതേിും വിധ്ിൽ 
അധവാനംെകാേ്ാ അധികാരപോളി്ംെകാേ്ാ പുകാരായി
ുനവർ അവുെട നീതി-നിയമ സംവിധാന്ിുേമൽ ഏെതേിും 
നാ�വാഴിയെട നിയമ�െള അുസരിേ�്ിയിു്. ഈ നിയമമാ
കെട ജാതിേകരിതമായ ധർമശാത�െള അടി്ാനെപ�്ിയ
ുമായിു്. ജാതിയെട ഇലാതാകും നാ�വാഴിും അടിമും ഒേര 
നിയമ്ിെ� വ�വ്ാപനവമാണ് തതവ്ിൽആുനിക േകാടതി 
ുേനാുവ� �ധാന ആശയം.

രാചീനനീതിനയായസംവിധാനവം ശിഷാവിധികളം

്ിടീഷ് നിയമവ�വ് േകരള്ിൽ �ാബല�്ിൽ വുനതി
ുുപ് ഇവിെടയ്ായിുനത് ജാതി-ജ്ി-നാ�വാഴി് വ�വ്ിതി
യിൽ (േകരളാൊരം) അടി്ാനമാ�ിയളള നിയമസംവിധാനമായി
ു്. അതിെന നിലനിർ്ിയതിൽനാുനടുകും, മര�ാദകും �ധാ
നപുവഹിു. “്ാമണർ, ഷരിയർ, റവശ�ർ, ൂ രർഎനി�െന 
ജാതിയിും; െതാഴിലിേ�യം, കാർഷിക�േദശ�ുെട ഉടമ്ത
യെടയം, ഉത്പാദനബധ�ുേടയം അടി്ാന്ിൽ  1. ഉടയവർ 
2. ഊരാളർ 3. കരാളർ 4. ുടിയാർ 5. അടിയാർ എനി�െന അു 
തുകളിും ജന�െള തിരി�ിു്” (െക.എൻഗേണശ്, 1997:122) 
ഇ�ാലഘട്ിൽഎുതെപട നിയമ�ളായി ഉ്ായിുനത് ക�
�ളായിു്. ന�ായാന�ായ�ൾ ക��ൾവഴി നടപിലാുേപാും 
ജാതിയായിു് �ധാനമായി ഉ്ായിുനത്. രാമ്ിൽൂരർ്ാ
മണെര അസഭ�ം പറ്ാൽ 12 കാണം സവർണം പിഴയായി െകടി
െവ�ണം. ൂ �തൽഗൗരവുളള ു ��ൾെെതാൽഇുപു കാണമാണ് 
പിഴ. ഒു ൂരൻേവെറാു ൂരെന അസഭ�ം പറ്ാൽ 6 കാണം 
സവർണവം വധി�ാൽ 12 കാണം സവർണവം പിഴയായി െകടണം. 
ജാതി �ധാനമായ ഈ നിയമവ�വ്െയ ഉറപി�ത് മുവിെ�യം 
യാ്വക�െ�യം പരാശരെ�യം ൃ തികെള അടി്ാനെപ�്ി
യളള ശിഷാവിധികളാണ്. പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിെല ആദ�ദശ
ക�ളിും െകാ�ി തിുവിതാംൂർ �വിശ�കളിൽഈ വ�വ്ിതി 
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തെനയാണ് ഉ്ായിുനത്. മുൃതി ഉൾെപെടയളള െില ൃ തിര
ഥ�ളിെല ഭാഗ�ൾ േ്ാഡീകരി�് െില പരികാര�േളാെട എുതി 
ത്ാറാ�ിയ �തകമായ വ�വഹാരമാല ആയിു് ഇ�ാലു്ാ
യിുന നിയമ�തകം. വർണ-ജാതി സി്ാത്ിൽ ‘അധിഠിത
മായിുന തിുവിതാംൂറിെ� ശിഷാനിയമ്ിൽസത�പരീഷ, 
ജലപരീഷ, അ്ിപരീഷ, ൂ ുപരീഷ ു തലായ നാുവിധ്ിുളള 
ശിഷകളാണ് സർവസാധാരണമായിുനത്. വ�ഭിൊരശേയാേലാ, 
മു ു��ളാേലാ ്ാമണെര സത�പരീഷ നട്ിയിുനത് 
ുെീരം േഷര്ിൽെവുളള ‘റകു�ൽ‘ പരീഷ ൂ ലമായിു്.

മലബാറിൽ

തിുവിതാംൂർ, െകാ�ി �വിശ�കളിൽനി് വ�ത�തമായി 
മലബാറിൽ ഏകീൃതമായ ഒു ഭരണസംവിധാനം ഉ്ാകാതി
ുനതിനാൽ ഒു �േത�ക �േദശം ഭരിുന രാജാവിെ� െിട
കൾ�ുസരി�് നിയമം നടപിലാുനതിെ� രീതി മാറിയിു്. 
എനാൽ, ുലധർമവം മര�ാദകും തെനയായിു് നിയമ്ിെ� 
അടി്ാനം. അതിനാൽെപാുവിൽേകരള്ിെ� െൂഡൽ
കാലഘട്ിു്ായിുന ശിഷാരീതികൾതെനയായിു് 
മലബാറിും ഉ്ായിുനെതന് േലാഗെ� മലബാർമാനവലിൽ നി് 
മന്ിലാ�ാം. “അ്ിപരീഷ വഴിു ു ��ാെര വിൊരണ െെുന 
സരദായം ഇ�ാലും സാധാരണമാണ്. തിളുന െന്ിൽ
റകപ്ി താതി നിരപരാധിതവം െതളിയിുന ഈ സരദായം 
സംബധി�് കൗുകകരമായ െില വുതകൾതലേേരിയിെല 
ഇം്ീഷ് വ�ാപാരശാലയെട ു മതല�ാും സാൂതിരി രാജാവം തമിൽ 
1710-ൽഉ്ാ�ിയ ഒു ഒുതീർപിൽ  കാണാു്്”(േലാഗൻ, 
1981:183). ൂ ടാെത ജലപരീഷ, ൂ ുപരീഷ, ു ട�ിയവെയുറി�് 
േലാഗൻൂെിപിു്. മാപർഹി�ാ്തായി അു െകാ�ംു��
ളാണ് ഉ്ായിുനത്. 1. ് ാമണെന െകാുനത്. 2. ലഹരിസാധ
ന�ൾഉപേയാഗിുനത്. 3. േമാഷണം നടുനത്. 4. ആൊരവിധി 
നിരാകരിുനത്. 5. പുവിെന െകാുനത്. വധശിഷ നടപാ
ുന രീതി ഭയാനകമായിു് എ്ം കാണാം. “ു�വാളികെള 
വധി�ാൽജഡം രുകഷണമായി െവുകയം ഒു കുവിൽ ൂ �ിയിു 
�ദർശിപിുകയം െെു്. േമാ്ാ�േളയം രു ു്മായി 
െവടിുറി�് കുവിൽൂുമായിു്” (േലാഗൻ, 1981:184) 
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്കാ�ിയിൽ
െകാ�ിയെട നീതിന�ായ സംവിധാനെ്ുറി�് െകാ�ി രാജ� 

െരിരം പറയനത് ഇ�കാരമാണ്. ‘എലാ ആവലാതികും തുരാും 
മരിമാുംൂെട േകു തീർ�െെതിു്. നാ�വാഴികുേടയം സവൂപി
കുേടയം കീഴിുളള �േദശ�ളിൽ അവർ�ധികാരു്ായിുന 
കാല്് അവർതെന നീതിന�ായം നട്ിവ്. ൂ മിസംബധമായ 
വിവാദ�ൾ പചായ്ായി തീർ�െെും. തീകുേടയം അടിമക
ുേടയം െതളിവ് സവീകാര�േയാഗ�മായിുനില. ജാതിതർ��ൾ 
ജാതിൂട�ൾ തീർ�െപ�ും. ു �ം സമതിപി�ാും െതളിവ്ാ
ുവാുമായി കഠിനേദേഹാപരവം െെതിു്. എലാ വിവാദ�ുെട 
തീർ�ും സത�പരീഷ ഉപേയാഗെപ�്ിയിു്. ഉേദ�ാഗ്
്ാർ എവിെട ഇരിു്േവാ അവിെടെവ�് വിൊരണകൾനടുക 
എനലാെത അതിു �േത�കം ് ല�ൾഉ്ായിുനില. വാ�ാൽ
വിൊരണയലാെത േരഖാൂലമായി ഒ്ം ഇല” (െക.പി. പദ്മനാഭേമ
േനാൻ, 1996 : 632).

ു��ൾു െകാ�്ിുന ശിഷകൾ�േയണ ഏ�വം കഠിനമാ
യിു്. ‘െകാല, അംഗഭംഗം വുുക, തടവിലി�ക, പിഴ കപിുക, 
അടിമകളാ�ി െവുക, അടി, ജാതി ര്് കപിുക ഇുകളായി
ു് സാധാരണ ശിഷകൾ. േദവാലയ�െള അു്െപ�ുക, 
രാജേരാഹം, െകാലപാതകം, േഗാ-്ാമണവധം, പു�േളയം 
്ാമണേരയം ു റിേവപിുക, കവർ� െെുക ഈ വക ു ��ൾു 
െകാലശിഷ വിധി�ിു്. ഇതിൽ താണതരം ു��ൾു സാധാ
രണയായി നകിയിുന ശിഷ റകകാൽെവടി�ളയകയായിു്. 
പിഴശിഷയാണ് അധികം വിധിുനത്. പിഴ പിരിയന സംഖ� 
രാജാവിുളളതായിു്. തടവശിഷ കപിുനതായാൽ െെലവള
ളുെകാ്് അതര സാധാരണമല. െിലറ�ളവകൾ�് അടിശിഷ 
കപിും. േമൽജാതി�ാർ ജാതിവിേരാധമായ ു��ൾെെതാും 
്ാമണും തീകും െകാലപാതകം െെതാും ജാതിര്് കപിും. 
്ാമണ തീകും �ുഷ്ാും വ�ഭിൊരം െെതാൽ അടിമകളാ�ി
�ളയം” (െക.പി. പമനാഭേമേനാൻ, 1996: 633-634).

ശിഷാവിധി എലാവർും ഒേരരീതിയിലായിുനില. ‘�ു�്ാർ
ും ്ാമണർും തടവ കപി�ില. ്ാമണർും തീകൾും 
െകാലശിഷയമില. ഒു നായർഒു താന ജാതി�ാരെന െകാനാൽ 
ആദ�െ് തവണ പിഴകപിുകേയ ഉളൂ. സാധാരണ പിഴ 400 
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ഉുപികയാണ്. ഇനി ഇുേപാെല െെുനതെല്ം െെുേപായാൽ
െകാലശിഷ സേദഹം ൂ ടാെത അുഭവിുെകാളളാെമന് ഏുകയം 
േവണം. ഒു നായർ മെ�ാുവെന ുറി ഏപി�ാൽ അവെ� ുറിമാു
നുവെര അവെന രഷി�ണം. ഇുവർും ുറി ഏ�ാൽര്ാും 
ഒ്ം െെയ് വാനില” (1996: 636). സത�പരീഷ സാധാരണമായിു
്. വു സംബധമായ തർ��ളിും കളവ ു തലായ ു ��ൾും 
സത�പരീഷ െെ്ാു്്. ഇുകളിൽ ഓേരാന് ഓേരാ ജാതി�ാർ�് 
�േത�കമായി വിധി�ിു്. ്ാമണർ�് ുലാസ്, ഷരിയർ�് 
അ്ി, റവശ�ർു െവളളം, ൂരർു വിഷം.

്ിടീഷ് നിയമവ�വ് വുനതിന് ുപ് ജനപോളി്ം 
ഉറപാ�ിയിുന നിയമവ�വ്കളായി ൂ ട�േളയം മൻറ�േളയം 
േവലായധൻപണി�േേരി ൂ ്ി�ാണി�ിു്്. എനാൽഈ െരിര
രെനയിെലാനിും കീഴാളുെട ഭരണസംവിധാനെ് പരാമർശിു
നില. ‘േകരള്ിെല ജന�ൾ�് െതരെ്�പ്, അഭി�ാറയക�
മാരായൽ, നി്ഹകരണം, സമാധാനപരമായ പിുടർ�, അഭി�ായ 
ജനാധിപത�മാർ്�ൾ �ാെീന െകാേളാണിയലസ്ിു ു ുതെന 
ുപരിെിതമായിു് എനതിന് െതളിവാണ് ൂട�ും മൻറ�ും. 
േകരള്ിെല രാമ�ൾ സുദായികേമാ ജാതീയേമാ ആയ െെറിയ 
ഘടക�ൾ േെർനവയായിു്. എലാ വിഭാഗ�ൾും �േത�കം 
സംഘ�ു്ായിു്. �ാേദശിക സവയംഭരണ്ാപന�ളിൽ 
ഏ�വം �ധാനമായത് ൂടം എന േപരിലറിയെപടിുന ജനാധി
പത�സഭയായിു്. വിേശഷാു്ാുന രാജ�കാര��െളുറി�് 
തീുമാനിുവാൻ ജന�തിനിധികൾ ഒനിു ൂ �ന ഒു േയാഗ്ി
നാണ് ൂടം എ് പറുവുനത്. േകരള്ിൽ ഇ്ര്ിുളള 
ജനാധിപത�സംവിധാന�ൾ ഏുകാലം ുതൽ�ാണ് �വർ്ിു 
ുട�ിയെതന് േരഖകളിെലേിും സംഘകാല സാഹിത�്ിെല 
മൻറ�ൾ ഈ വ�വ്ിതിയെട ആദ�ൂപമായി മന്ിലാ�ാവന
താണ്. രാമെ് െപാുവായി ബാധിുന കാര��ളാേലാെിു
വാൻ രാമ�ാരണവ്ാർ സേമളി�ിു്. വ�തികും ൂുകും 
തമിുളള വഴുകൾ അവിെട വ�് െർ�െെത് തീർുകപി�ിു്” 
(േവലായധൻപണി�േേരി 1998: 51-52).

ൂട�ുെട ഭരണവ�വ്െയുറി�് അേേഹം ഇ�കാരം 
പറയ്. ‘ൂട�ൾ ൂ്തര്ിു്്. തറൂടം, നാുൂടം, 
േകരള മഹാജന�ുെട െപാുവായ ൂടം. തറയിുളള തറവാു 
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കാരണവ്ാുെട സഭയാണ് തറൂടം. തറയിെല �ാേദശിക�ളായ 
കാര��ൾ െർ�െെത് വ�വ്െപ�്ാുളള അധികാരം തറൂട
്ിനായിു്. ഓേരാ തറയിും നനാു കാരണവ്ാെര ു ഖ�്ർ, 
തദ്ർ എനീ ്ാനേ്ാ�ൂടി െതരെ്�്ിു്. നാടിെ� 
വിശാലമായ കാര��ൾെർ�െെു തീുമാനിുനതിു തറകളിെല 
�തിനിധികൾസേമളിുനതിനാണ് നാുൂടം എ് പറയനത്. 
ഇതിു �റേമ നാടിെന ുുവൻബാധിുന �ന�ളാേലാെിുന
തിും േകരള മഹാൂട�ൾ േെരാു്്. മാമാേം ആേഘാഷി�ിുന 
അവസര�ളിൽ തിുനാവായെവ�് മഹാൂട�ൾ േെർനിു്. 
തറകളട�ിയ നിരവധി ൂ ട�ുെട സൂഹമാണ് നാട്.’ േകരള്ിെല 
നാ�വാഴികൾത�ുെട രാജ�െ് ജന�തിനിധി സഭയായ ൂട
്ിെ� അഭി�ായമുസരി�ാണ് കാര��ൾനട്ിയിുനെതന് 
�സി് സചാരിയായ േജാ. െെയർ(ഏ.ഡി. 1972)  േരഖെപ�ു്. 
എേിൽ്െനയം ൂ ട�ുെട ആധിപത�ം അതാുകാല്് �ാുഖ�
്ിലിുന സുദായ്ിനായിു് എ്ം പണി�േേരി ൂ ്ി�ാ
ണിു് (േവലായധൻപണി�േേരി 1998: 51). സവർണേകരിത
മായിു് ൂട�െള് ുു�ം.

മലബാർ-െകാ�ി-തിുവിതാംൂർ എനീ �വിശ�കളിെല നീതി
ന�ായസംവിധാനം പരിേശാധിുേപാൾേകരളീയ െൂഡൽനിയമ
വ�വ്യെട െപാു സവഭാവ�ൾഇവയാെണ് കാണാം.

1.  ധർമശാത�െള അടി്ാനമാ�ിയളള വ�വഹാരമാല
യായിു് എുതെപടെത് പറയാവന നിയമരഥം. 
 ഇവുേപാും േദശ�ുെട ഭരണരീതിയേടയം രാജാവിെ� 
ജാതിയേടയം അടി്ാന്ിൽവ�ത�ാസ�ു്ായിു്.

2. കീനടപ് അഥവാ കീമര�ാദകളായിു് സിവിൽ-്ിമിനൽതർ
��െള തീർ�െപ�്ാൻഉപേയാഗി�ിുനത്.

3. ്ിത�േനാ ുഹമദീയേരാ, ആണ് ഇു കഷികും എേിൽ 
ഇവുെട ധർമശാത�െള അടി്ാനമാ�ിയളള കീനട
പിെന അവലംബി�ിു്. ഇവരിൽ ഒരാൾ ഹിുവാെണേിൽ
ഹിുധർമശാതെ് അവലംബി�ിു്. വിധികർ്ാവ് 
രാജാവതെന.

4.  �ു�്ാുേടയം സവൂപികുേടയം ഭരണ�േദശ�ളിൽ 
അവർതെനയാണ്. ുഡീഷ�ൽകാര��ൾ റകകാര�ം
െെതിുനത്. േനരിു രാജഭരണകാല്് അവി�െ് 
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ഉേദ�ാഗ്രായിു് ഈ േജാലി െെതിുനത്. �ധാന 
േകുകൾരാജാവിെ� ുപിൽ െകാുവനിു്.

5. വ�വഹാര�ൾ അതാു ജാതികളിൽെപട േയാഗ�ാുെട 
മാധ�്�ം ുഖാതിരേമാ അെലേിൽ രാജാവ നിയമിുന 
പചായു ുഖാതിരേമാ തീർ�െപ�്ിയിു്.

6. ജാതിവഴുകെള അതാു ജാതിേയാഗ�ാർതീർപാ�ി
യിു്.

7.  സത�ം പറയനതിുേവ്ി െിലേപാൾസാഷികേളയം 
േദേഹാപരവം െെതിു്.

8. റജവപരീഷ നട്ിയിു്.
9.  ുഡീഷ�ൽകാര��ുെട വിൊരണകൾ നടുനതിു 

�േത�കം േകാടതി്ല�േളാ സമയനിയമേമാ ഉ്ായിു
നില. േകാടതി എലാ സമയും ത്ാറാെണനാു െവപ്.

10. ന�ായാധിപ്ാർ ഇുനിുന ് ല�ളിെലലാം വിൊരണയം 
നട്ിയിു്.അനനെ് വ�വഹാര�ളിൽ ദീർഘകാലം 
നിലനിുനതായ വിൊരണകേളാ ഭാരി� െറേ�ാർുകേളാ 
ഉ്ായിുനില.

11.  വിൊരണകെളലാം ഷണ്ിൽ കലാശിപി�ിു്. അവസാ
നതീർെപാഴി�് േവെറാ്ംതെന േരഖെപ�്ിയിുനില.

12. ഒേര െതു െെത യജമാനും പറയും രു തര്ിലായിു് 
ശിഷ. ഉദാഹരണം. യജമാ്ാർ�് ഉപേദശവം ു ണേദാഷവം 
പറയ്ാർ�് തും കഠിനതടവം.

്ി്ീഷ് നിയമവയവ് 

തിുവിതാംൂറിും െകാ�ിയിും രാജഭരണ്ിൽ്ിടീുകാ
ുെട േമൽേ�ാമ ആദ�മായി �കടമാുനത് റസിഡ്് േകണൽ
മൺേറായെട കാലം ുതലാണ്. റാണി ഗൗരി ലഷിഭായിയെട 
കാല്ാണ് (1811-1815) തിുവിതാംൂർ റസിഡ്ായിുന 
മൺേറാ ഒേര സമയം തിുവിതാംൂറിേലയം െകാ�ിയിേലയം 
റസിഡും ദിവാുമായി ു മതലേയെ��്ത്. അേേഹ്ിെ� ര് 
�ധാനമായം പതി്ത് നാടിൽനട് െകാ്ിുന അ്മ�െള 
നിർുനതിും ഉേദ�ാഗ്ുെട നടപടിെയ ്മെപ�ുനതിു
മായിു്. ‘ൂടാമ കവർ��ാുെട െകാളളെയ നിർുവാനായി 
രാജ�ു പല ് �ളിും ് ിടീു പടാള്ിെല ഓേരാ സംഘെ് 
നിർ്ി. അവുെട സഹായ്ിനായി ഒു േപാലീസ് സംഘേ്യം 
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ഏർെപ�്ി. ൂ ടാെത സിവിൽവ�വഹാര�െള േകുതീർ� െെുന
തിു ൃ ൂണിുറയം, ൃ േിവേപൂും ഓേരാ െെറിയ േകാടതികും 
അപീലധികാരേ്ാ�ൂടി എറണാുള്് ഒു വലിയ േകാടതിയം 
ഏർെപ�്ി. വലിയ േകാടതിക് ഹൂർേകാടതി എ്ം േപു്ായി
ു്. വലിയ േകാടതിയിെല ന�ായാധിപതികൾ അെലേിൽ ജഡ്ജി
മാരായി ദിവാൻജി, ഒു ഹിു, ഒു ്ിത�ൻ, ഒു ശാതി ഇവേരയം 
ഓേരാ െെറിയ േകാടതിയിും ഓേരാ ഹിു ്ിത�ൻജഡ്ജിമാർു 
�റേമ ഓേരാ ശാതിേയയം നിയമിു. ധർമന�ായ �കാരം ധർമശാ
ത�ൾ അുസരി�് നാുനടപുസരി�് ന�ായം നട്ി വിധി കപി
ുവാും നി്യിു” (െക.പി. പദ്മനാഭേമേനാൻ 1996:785-788). 
സർ�ാുേദ�ാഗ്്ാെര സംബധി� േകുകൾേകൾുനതിു 
ശിഷ നടുനതിുമായി ുൂർേകാടതിയം നിലവിൽവു്ി. 
ഉേദ�ാഗ്രായിുനവർ �ധാനമായം ൂ്വിഭാഗ്ിൽെപടവ
രായിു്. നൂതിരി ്ാമണേരയം ൂരേരയം സിറിയൻ്ിത�ാ
നികേളയമാണ് േകണൽ മൺേറാ അധികവം നിയമി�ിുനത്. 
തേേശീയും ഭാഷാപാഡിത�ുളളവും സംൃത്ിൽഅറിവ േനടി
യവുമായിു് ഇവർ. ധർമശാത�ളിൽ പാഡിത�ു്ായിുന
വെര മാരേമ ജഡ്ജിമാരായം മും നിയമി�ിു്ളൂ. മഹാറാണിയെട 
ഉ്രവുസരി�് 1812 ലാണ് ഈ നിയമ�ൾവിളംബരം െെതത്. 
ഈ നിയമ�ൾെ�ലാം ൂടി െടവരിേയാല എനായിു് േപര്.

പിനീട് തിുവിതാംൂറിൽസദാൊര നിയമ�ുെട നിൃ്മായ 
നട്ിും ഭരണപരികാര�ും വുനത് സവാതിതിുനാൾരാമവർമ 
മഹാരാജാവിെ� കാല്ാണ്. നിരവധി വിളംബര�ൾഇ�ാല്് 
ഇവിെടയ്ായി. മഹാരാജാവിെ� ് ാനാേരാഹണം കഴി്് ൂ ് 
െകാലമായേപാൾതിുവിതാംൂറിെ� ഓേരാ ജിലയിും െെറിയ 
സിവിൽേകുകൾേകൾുനതിു േവ്ി ുൻസിെ് േകാടതി
കൾ്ാപിു. അ�് വർഷം ുൂർ േകാടതി േവെ്് െവ�് 
അതിെ� ് ാന്് ജിലാേ�ാടതികൾഉ്ാ�ി. ഭരണ സംവിധാനം 
പരികരി�ണെമന ആരഹേ്ാ� ൂ ടി ് ിടീഷ് അധീനതയിുളള 
�േദശ�ളിൽനി്ം ്ിടീഷ് ഗവൺെമൻറിൽനി് തെനയം 
ഉേദ�ാഗ്്ാെര െതരെ്�ു. ഈ പരികാര�ളിൽ �ധാ
നമാണ് നിലവിു്ായിുന നിയമസംഹിതയിൽ മാ�ം വു്ി 
1839-ൽനിയമമായി വിളംബരം വഴി �ഖ�ാപനം െെു േ്ാഡീകരി� 
നിയമസംഹിത. ‘ഒു േ്ാഡീൃത നിയമവ�വ്െയന നിലയിൽ
തിുവിതാംൂറിൽആദ�െ്യാണിത്. എടധ�ായ�ളാണിതിൽ, 
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ആദ�െ് അച് അ്�ായ�ും സിവിൽനിയമവ�വ്കും നടപടി
്മ�ുമാണ്. �റേമ ു ൻസിെ്, ജില, അപീൽേകാടതികുെട ഘടന 
അധികാരപരിധി ു ട�ിയവയം വിശദീകരിു്്്. ആറാമ്�ായം 
തഹസീൽദാർ�് േപാലീസധികാര�ൾ നുനും ജിലാ േകാടതി
കൾ�് ്ിമിനേകുകളിൽതീർു കപിുവാുളള അധികാര�ൾ 
നുനുമാണ്. ഏും എും അ്�ായ�ുളള െസഷൻസ് േകാടതി
കുെട ുമതലകൾനിർവഹി�ാൻഅപീൽേകാടതി ജഡ്ജിമാെര 
അധികാരെപ�ുനുമാണ് (പി.ശുണിേമേനാൻ1994: 332 ). 
ഇതിെല െറുേലഷൻ6 അുസരി�് ദിവാനിലാണ് നീതിന�ായ്ി
െ� പരമാധികാരം. േപാലീസിെ�യം നീതിന�ായേ�ാടതികുേടയം 
േമധാവിെയന നിലയിൽഈ വുുകൾദിവാൻറകകാര�ം െെു. 
സിവിൽ്ിമിനൽവുുകെള സംബധിുന എലാ സംഗതികും 
്മീകരിുന ു മതല ജഡ്ജികായിു്. �ുതായി ആവികരി�താ
യിു് ഈ സരദായ�െളേിും ജന�ൾഅതിേവഗം ഇവയമായി 
െപാു്െപടതായി ശുണിേമേനാൻൂെിപിു് (1994 : 332).

േകരള്ി്ല ആുനിക േകാടതിയ്ട ചരിരം

ആുനിക േകാടതിയെട കീഴിൽഏകീൃതനിയമം നിലവിൽവന
തിുേശഷം േകരള്ിെല നീതിന�ായസംവിധാന്ിൽ�കടമായ 
വ�തിയാന�ും ഉ്ായി. അവയിൽ�ധാനെപടത് ഇവയാണ്, 
�ാൃതമായ ശിഷാ നടപടികൾനീ�ം െെു. വധശിഷ െകാലു
�്ിുമാരമാവകയം തടവശിഷകൾ�് �ാധാന�േമുകയം െെു. 
ശാതീയമായ െതളിവകുേടയം സാഷിവിതാര്ിേ�യം അടി്ാ
ന്ിൽവിധിനിർണയം നടപായി. ‘സാഷി സവസുദായ്ിൽെപട 
സത�സധരായിരി�ണം എനു മാറി ൃ്ാഷികൾ, സംഭവെ്
പ�ി േകടറി് സാഷികൾ, വിദഗ്ധ സാഷികൾുട�ിയവരായി. 
സാഷി, െതളിവ് എനിവ േകാടതി നടപടി ്മ്ിൽതീർുകൽ
പിുനതിുള ആധാരമായി. സാഷി െതളിവനകാൻ�ാതനാേണാ 
എന് േകാടതി സവയം പരിേശാധി�് ൃ തരാേക്ു്്. നിയമ്
ും നിയമം റകകാര�ം െെുനതിന് അടി്ാന േയാഗ�തയളു
മായ വ�ീല്ാർവാദ�തിവാദ�ളിൂെട വിധി നിർണയ്ിൽപ
ോളികളാു്. വിധികർ്ാവ് (ജഡ്ജി) നിയമപരമായ േയാഗ�ത
കുെട അടി്ാന്ിൽനിയമി�െപു. നീതി നട്ിുകാർഎന 
നിലയിൽേപാലീസ് വിഭാഗം ൂ�തൽജാരതയളവരായി. േകാടതി 
െപാു ്ാപനം എന നിലയിൽഉയർ്െപു.
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മലബാർഒഴിെക മു ര്ാം �വിശ�കളിൽേകാടതി നിലവിൽവന 
ആദ�കാല�ളിൽരാജഭരണ്ിൻകീഴിൽെില കാര��ളിെലേിും 
ധർമശാത�െള സവീകരിു െകാ്ാണ് നിയമം നടപിലായത്. 
എനാൽ‘ജാതി-മത-വർ് േഭദെമേന� എലാവർും ുല�നീതിയം 
ഒേര ു �്ിന് എലാവർും ഒേര ശിഷയം �ദാനം െെുന ഇത�ൻ
ശിഷാ നിയമവം (1860) ു�ൃത�നടപടി്മവം നിലവിൽവനതി
ുേശഷം ഇത�യിലാകമാനം ഏകീൃതേകാഡ് നടപിലാവകയം 
അ്ുതൽഇ്വെര അടി്ാനപരമായ വ�തിയാന�ളിലാെത 
ഈ നിയമം ു ടർ്വരികയം െെു്. 1872 െല എവിഡൻസ് ആ്ം 
അേതപടി നിലനിു്. 1872 ൽ്ിടീുപാർലെമൻറ് പാ്ാ�ിയ 
ഒനാം എവിഡൻസ് ആടാണ് ഇ്ം നിലനിൽുനത്” (രേമശൻ
നായർ1995 : 71). ഇത� സവതരമായി അുപതാുകൾ�് േശഷവം 
്ിടീഷ് ഇത�യിൽനടപാ�ിയ നിയമ്മ�ൾതെനയാണ് 
ഇേപാും നടപിലാുനത് എനത് േകാടതി്ാപനെ് േകരള
െരിര്ിെല പരിവർ്നദശയിെല അനിവാര� ഘടകമാു്.

ജാതിമതേഭദമേന� സുദായ്ിെല ഉ�നീെതവ�െള േനാ�ാെത 
എലാവർും നീതി ലഭിുനതാെണ്ം ആവലാതിയളവർഅ�
് േകാടതിെയ സമീപിേ�്താെണ്ുള വിളംബരേ്ാെട 
(മേഹഷ് 2000 : 175 ) 1792-ൽ ടിുവിൽനിന് മലബാർ പിടിെ��് 
അേത വർഷ്ിൽ ഈറിൻറ�ാ കപനി മലബാർ �േദശ്ിൽ 
ഉൾെപട തലേേരിയിും േകാഴിേ�ാ�ം െെർുളേേരിയിും ഓേരാ 
േകാടതി ് ാപിു. മലബാർ തീരേ്�് ് ിടീഷ് ഭരണൂടം അയ� 
കമീഷണർമാർുള ഗവർണർജനറലായിുന േകാൺവാലീസ് 
�ുവിെ� നിർേേശ�ളിെലാന് വിവിധ ജിലകളിൽനീതിന�ായ
നിർവഹണ്ിന് ഭരണപരമായ ഒു സംവിധാനം ്ാപിുക 
എനതായിു് (േലാഗൻ: 1981: 535). സമാധാനഉടപടി ഉ്ായ 
ഉടൻതെന 1792 മാർ�് 23-ാം തീയതി െവ�് ഗവർണർജനറാലായ 
േകാൺവാലീസ് �ു, േബാംേബ ഗവർണർ ജനറൽ ആർ.അപർ
േ്ാപിെയ, മലബാറിെ� നിലവിുള ്ിതിഗതികെളുറി�് 
സമരമായ അേനവഷണം നടുനതിും സം്ാന്ിെ� ഭാവി 
ഭരണ്ിുള സംവിധാനം ഉ്ാ�ാും നിർേേശിുകയ്ായി 
ഗവർണർ ജനറലിെ� ഉ്രവിൻപടി കൂരിെല്ിയ േബാംേബ 
ഗവർണർ അപർേ്ാപി, കപനിയെട ഒു സീനിയർ മർ�ൻറ് ആയ 
മി. ൊർവർ എന ആെളയം തലേേരിയിെല മിലിടറി കമാ്റായ 
േമജർ ഡൗവിേനയം കമീഷണർമാരായി നിയമിു. ‘1792 ഏ�ിൽ 
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20-ാം തീയതി െവ�് കമീഷണർമാർ�് നകിയ ഉ്രവിൽ രാജ�െ് 
്മസമാധാനം സംരഷി�ാും നാുരാജാ�്ാും നാ�വാഴികും 
നേക്തായ കപം എരയാെണ് നി്യി�തിുേശഷം, ‘കപ
നിയെട അധീശതവം നാടിൽ ു്ാപിതമാ�ാൻപ�ിയ ഏ�വം 
അുേയാജ�മായ ഭരണസംവിധാനം ഏെത് നിർണയി�ാൻ 
ആവശ�മായ ഒു റിേപാർടിുേവ് വു്ിതി വിവര�ൾേശഖ
രിു സമർപി�ാും നിർേേശിു”(േലാഗൻ:1981: 525). ത�ുെട 
അധീനതയിലായ നാടിൽ നീതിന�ായ നട്ിപിനായി അതിു 
ുപ് അവിെടയ്ായിുന െപാുവിും �േത�കവമായള ്ിതി 
ഗതികൾ കഴിയനര നിൃ്തേയാെട ൂ ർണമായ അേനവഷണ്ിു 
വിേധയമാ�ാ ൻകമീഷണർമാർ�് നിർേേശം നു്്്. മലബാർ
�വിശ�യെട ുൻകാലേ്യം ഇട�ാലേ്യം നടുകാലേ്യം 
ഗവൺെമൻുകേളയം സംബധി�് കിടാവന വിവര�ളരയം േശഖ
രി�ണം. ‘ഇനവെര ഈ നാുകാർ�് ലഭി� നീതിന�ായ്ിെ� 
രീതി മന്ിലാ�ാൻതനാുകാരയ എലാ വിഭാഗ�ൾും വുംകാ
ലു ൂ �തൽഅുുണമായി നീതിന�ായം ലഭ�മാ�ാും ഇതാവശ�
മെര” (േലാഗൻ:1981:534). മലബാർപഠന കമീഷണർമാർ�ായി 
േകാൺവാലീസ് നുന ഈ ൂ നാമെ് നിർേേശ്ിെ� അവസാനം 
്ിടീുകാുെട ഭരണതരം െതളിയ്്്. ‘കപനിയെട വാണിജ� 
താപര��ുമായി തേേശവാസികുെട വ�ാപാരതാത്പര��ൾസമ
രസെപ�്ിെ�ാു േപാകാും” (േലാഗൻ:1981:534) പര�ാത 
മായിരി�ണം കമീഷെ� റിേപാർുകും േശഖരിുന വിവര�ും 
േ്ാഡീകരിുന അഭി�ായ�ും എനാണ് നിർേേശം.

കമീഷണർുള നിർേേശ�ളിൽ ആറാമെ് നിർേേശമാണ് 
ഭരണപരമായ �ാധാന�േ്ാെട പറയനത്. ‘വിവിധ ജിലകളിൽ
നീതിന�ായ നിർവഹണ്ിു ഭരണപരമായ ഒു സംവിധാനം 
്ാപിുക എനത് നെമ സംബധി�ിടേ്ാളം പരമ �ധാ
നമാണ്. ഇത�യെട ഈ ഭാഗുവ�് നി�ൾ ആർജി�ിുള 
പരിെയസപ്് െവ�്, സൂഹ്ിെല വിവിധ വിഭാഗ�ൾും 
തുല�മായ നീതിലഭിുെമ് ഉറുവു്ാൻ നീതിന�ായ 
േകാടതികൾ രാജ�ുടനീളം ്ാപി�ാൻേവ്ു െെുെമ്ം 
എനി�് വിശവാസു്്. ഈ കാര��ളിെലലാം (കരം പിരിെ��ു
നതിും വ�ാപാര നട്ിപിും) ഒനിേ�ാ െവേവെറേയാ നടപി
ലാുനതിന് അടി്ാനപരമായി രാജ�െ് എര റവനൂ ഡിവി
ഷുകൾ അഥവാ കലടർഷിുകളായം നീതിന�ായ േമഖലകളായം 
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സിവിൽ്ിമിനൽ- െകാേമ്�ൽ അധികാര പരിധികളായം �നർവി
ഭജനം നടുകെയനത് രമകരമായ ഒു ൃത�മെര. ആ വഴിു
ള നി�ുെട ുപാർശകൾ അടിയതിര �ാധാന�ം കപിു്” 
(േലാഗൻ1981:535).

എനാൽ േകാടതികൾആുനികനിയമ�ുെട െതളിവകുെട 
അടി്ാന്ിൽ ുല�മായ പഷപാതരഹിതമായ വിധികളല 
�റെപ�വി�െത്ം േകാടതിവിധികൾ പലേപാും േകരള്ിെല 
സാമഹികാവ് മന്ിലാ�ാെതയായിു്െവ്ം കാണാം. 
മലബാറിും മും ൂമിേ�ുകളിൽ ജ്ി�ുൂലമായി വിധികൾ
വനും കലഹ�ു്ായും െരിരം. ൂമിയെട ഉടമ്തയമായി 
ബധെപട് മലബാറിു്ായിുള േകുകൾഉദാഹരണമാണ്. 
ജ്ിമാർ�ുൂലമായി േകുകൾ മാറിയതാണേലാ മലബാർകലാ
പ്ിെ� അടി്ാനം. േകാടതിയെട ഇ്ര്ിുള ഏകപഷീയ 
തീുമാനം നടപിലാ�ിയിുന ഉേദ�ാഗ്സൂഹവം അനെ് 
േകരളീയ സൂഹ്ിൽഉനതരായിുനവർതെനയായിു് എനത് 
േകാടതിയെട നട്ിപിെ� അേനവഷണ്ിൽ �ധാനമാണ്. മാര
മല കപനി ഉേദ�ാഗ്ർ നിലവിു്ായിുന അ�ാലെ് ജ്ി 
വ�വ്യിൽനൂതിരിേ�ാ നായർേ�ാ ഉ്ായിുന അധികാര 
ൂപ്ിെ� �തിൂപമായി മാുകയാു്ായത്. ഒു നിയമംതെന 
നാുകാരും കപനി�ാരും രുതര്ിലായിു് എനത് നിയമ 
നിർവഹണ്ിെല പഷപാതിതവെ് ഉദാഹരിു്. കരമടകാ
തിുന ഒു കർഷകെന ഏെറേനരം െവയിലു ുനിു നിർ്ി
യതിെനപ�ി േരഖകളിൽപറയ്. ‘ഗതിെകട കർഷകർ ഗാർഡിെന 
തലിെയ്ം ുടർന് അധികാരി കർഷകെന െകാ്െവ്ം േരഖ
െപ�്ിയിരിു്” (െക.എൻ. പണി�ർ: 2007 :25). ഇ്രെമാു 
സാഹെര�െ് അടി്ാനമാ�ിേവണം മലബാർേകാടതികേളയം 
വ�വഹാര�േളയം മന്ിലാ�ാൻ. െകാ�ിയിും തിുവിതാംൂ
റിും ഇതായിുനില ്ിതി. മലബാറിൽ ്ിടീുകാർ േനരിട് 
ഭരണം നട്ിയതിനാൽ ്ിതിേവെറയായി. 1793 ൂറല 1-ാം൹ 
കൂർ, െകായിലാ്ി, താൂർ, തിൂര�ാടി, െപാനാനി, േെുവ, 
പാല�ാട് എനിവിട�ളിൽഏഴ് �ാേദശിക ദേരാഗകൾ്ാപിു. 
1802-ൽനീതിന�ായ സംവിധാനെ് എ്ികുടീവ് സംവിധാന്ിൽ
നിന് േവർെപ�്ി. മലബാറിെല നീതിന�ായ വ�വ്ിതിെയ 
സംബധി�് ഒു �ധാന ുവ�െവ്ായിു് ഇത്. ഇവിടെ് 
നീതിന�ായവ�വ് ൂർണമായം ്ിടീഷ് ന�ായവ�വ്യെട 
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കിഴിലായത് ഇേതാെടയാണ്. 1802-ൽ്െന തലേേരിയിൽ ൂന് 
ൂജ്ിമാുെട കീഴിൽ �ാേദശികേകാടതികും ു ടർന് തലേേരിയി
ും േകാഴിേ�ാും ഓേരാ ജിലാ േകാടതിയം േകാഴിേ�ാട് രജിരാർ 
േകാടതിയം ്ാപിു. 1812-ൽ ഉപജിലാ േകാടതി െകാ�ിയിും 
(േൊർട് െകാ�ി) നിലവിൽവ്. 1816-ൽ ജിലാ ുൻസിെ് േകാട
തികൾനിലവിൽവനേതാെട  1845-ൽ ജിലാ ുൻസിെ് േകാടതി 
ഒഴി�് മ�് േകാടതികൾ നിു്ലാ�ി. പകരം സിവിൽ െസഷൻസ് 
േകാടതികൾ തലേേരിയിും േകാഴിേ�ാും �റേമ േകാഴിേ�ാട് 
ഒു സബ് േകാടതിയം െകാ�ിയിും തലേേരിയിും �ിൻസിപൽ
സദർഅമിൻ േകാടതികും �വർ്നമാരംഭിു.

1931-ൽ മലബാറിൽ ു പേതാളം സിവിൽ േകാടതികൾ �വർ്ി
�ിു്. മരാസ് �സിഡൻസിയെട കീഴിു്ായിുന മു �വശ�ക
ളിൽ വേ��വം ൂ�തൽ േകാടതികൾ ്ാപി�ത് മലബാറിലായിു
് 1889-െല വിേലജ് േകാർട്സ് ആട് �കാരം രാമ അധികാരി�് 
20 ൂ പ വെരയള സിവിൽ വ�വഹാര�ൾ�് തീർു കപിുവാുള 
അധികാരം നകെപു. പേഷ ഇ്രം രാമേ�ാടതികൾ�് ജന�ു
െടയിടയിൽ വലിയ �ൊരം ലഭി�ാ്തിനാൽ സിവിൽേകാടതിക
ളിെല േജാലിഭാരം ുറകാൻകഴി്ില. 1903-െല കണ�ുസരി�് 
മലബാറിെല െമാ്ം സിവിൽേകുകളിൽ പ്ിെലാ് മാരേമ 
ഇ്രം രാമേ�ാടതികൾ റകകാര�ം െെതിു്ൂ. െതെ� 
മലബാറിെന അേപഷി�് വടെ� മലബാറിലായിു് ൂ�തൽവ�
വഹാര�ൾഉ്ായിുനത്.

തിുവിതാംൂർേകാടതി
്ിടീഷ് റസിഡൻും, തിുവിതാംൂർ ദിവാും െകാ�ിസം്ാന

്ിെ� െപാളി�ി�ൽ ഏജൻും ആയിുന േകണൽ മൺേറാ (1810-
1819) ആയിു് തിുവിതാംൂറിേലയം െകാ�ിയിേലയം നിയമ 
വ�വ്യെട ആുനിക രീതിയിുള  നിർവഹണസംവിധാന്ിെ� 
ുഖ�ശിപി. അേേഹമാണ് നീതിന�ായ വ�വ്െയ എ്ികൂടി
വിൽനിന് ആദ�മായി േവർെപ�്ിയത്. േകണൽ മൺേറായെട 
രമമാണ് തിുവിതാംൂറിും െകാ�ിയിും നിയമവ�വ്യെട 
സമാരംഭ്ിും വ�വ്ാപിതമായ േകാടതികുെട ആവിർഭാവ
്ിും 1956 നവംബർ 1-ാം൹ ്ാപിതമായ േകരള റഹേ�ാടതി
യെട ുൻഗാമിയായിുന തിുവിതാംൂർ ഹൂർ�േ�രി, െകാ�ിൻ 
െീെ് േകാർട് എനിവയെട ്ാപന്ിു കാരണമായത് (പി. 
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ശുണിേമേനാൻ, 1994 : 294 -295). ആുനിക തിുവിതാംൂറിെ� 
െരിരം മാർ്ാഡവർമയെട കാലേ്ാെടയാണ് (1729-1758) 
ആരംഭിുനെതേിും ആുനികരീതിയിുള നിയമവ�വ് 
ആൂരിതമായത് റാണി ഗൗരി ലഷി ഭായിയെട കാല്ാണ് (1811-
1815). അനെ് ് ിടീഷ് റസിഡൻറായിുന േകണൽ മൺേറാെയ 
റാണിയാണ് അവുെട ദിവാനായി നിയമി�ത്.

േകണൽ മൺേറായെട കാല്് 1811-ൽ തിുവിതാംൂറിൽ അച് 
ജിലാ േകാടതികൾ പമനാഭ�രം, തിുവനത�രം, മാേവലി�ര, 
റവ�ം, ആുവ എനിവിട�ളിലായി ് ാപിു. രു ജഡ്ജിമാും 
ഒു ശാതിയമായിു് ഓേരാ ജിലാ േകാടതിയിും ഉ്ായിുനത്. 
1814-ൽ അപീൽ േകാടതിയായ ഹൂർ�േ�രി ്ാപിതമായി. 
അ്�ഷ പദവി അലേരിുന ദിവാും മു ൂന് ജഡ്ജിമാും 
അടുന ഹൂർകേ�രി�് ഇനെ് റഹേ�ാടതിയെട എലാ 
അധികാര�ും ഉ്ായിു്.

ഹൂർ�േ�രിയെട അ്വാനഭാരം വർ്ി�തിെനുടർന് 
െറ്ിറാവ ദിവാനായിുന കാല്് 1817-ൽ ജിലാേകാടതികളിൽനി
്ം അപീൽേകൾുനതിന് ഒു �തിയ അപീൽേകാടതി തിുവന
ത�ര്് ് ാപിെ�േിും പിനീടത് െകാലേ്ക് മാ�ി. 1830-വെര 
ആ േകാടതി െകാല്് �വർ്ിു. 1832-ൽ ു ൻസിെ് േകാടതികൾ 
്ാപിതമായി. ഓേരാ ജിലാേകാടതിയെട കീഴിും ഒു ുൻസിെ് 
േകാടതി ്ാപിു. േപാലീസ് അടി പിടിേ�ുകും 100 ൂപവ
െരയള സിവിൽേകുകും ഇതിെ� പരിധിയിൽവ്. 1816-ൽ 
ആദ�മായി സർ�ാർേകുകൾ റകകാര�ംെെ്ാൻ സർ�ാർവ
�ീലിെന ഹൂർ േകാടതിയിും ജിലാ േകാടതികളിും നിയമിു. 
പ്ാരം വക വ�ീൽ എനേപരിൽ ഇവർ അറിയെപടിു്. 
മരണശിഷ നുന സരദായം തിുവിതാംൂറിൽ 1944-ൽ ദിവാൻ 
സർ സി.പി. രാമസവാമി അ്ുെട കാല്് നിു്ലാ�ിയിു്. 
1 951-ൽ ഇത�ൻ പീനൽേകാഡ് തിുവിതാംൂറിൽ �ാബല�്ിൽ 
വനേപാൾ വീും മരണശിഷാ സരദായം നിലവിൽവ്.

67 വർഷെ് �വർ്ന്ിുേശഷം തിുെ�ാ�ി ലയനെ് 
ുടർന് 1949-െല ്ാവൻൂർെകാ�ിൻ റഹേ�ാർട് ഓർഡിനൻസി
ൂെട 1949 ൂറല 7-ാം൹ തിുവിതാംൂർറഹേ�ാടതിയം െകാ�ി 
റഹേ�ാടതിയം േെർന് റഹേ�ാർട് ഓെ് ്ാവൻൂർെകാ�ിൻ 
ആയി മാറി. എറണാുളമായിു് ആ്ാനം. തിുവിതാംൂർ 
റഹേ�ാടതിയിെല അവസാനെ് െീെ് ജറീസായിുന 
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�ുപളി എസ്. ൃണപിളയായിു് തിു-െകാ�ി റഹേ�ാട
തിയിെല ആദ�െ് െീെ് ജറീസ്. േകരള പിറവിവെര തിുെ�ാ�ി 
റഹേ�ാടതി അതിെ� �വർ്നം ുടർ്. ഈ േകാടതിയിെല 
അവസാനെ് െീെ് ജറീസായിുന െക.ടി. േകാശിയാണ് േകരള 
റഹേ�ാടതിയിെല ആദ�െ് െീെ് ജറീസ്.
ഉപസംഹാരം

അധീശഗവൺെമൻറിെ� അധികാര്ിൻ കീഴിലായിുന 
േകാടതിെയ അധീശതവ്ിെ� �ത�യശാതസേപ�ൾ സവാധീനി
�ിു്്. എേിൽ്െനയം �തിയ നിയമപരികപനയെട സവഭാവം 
സമതവം, ശാതീയത, യതിഭരത ുട�ി ആുനികതയേടെതന് 
പറയാവന സേപന�ളാണ് ു േനാുവ�ത്. നൂതിരിും �ലയും 
ഒേരു�്ിന് ഒേരശിഷ എനതായിു് ഈ നിയമ്ിെ� ു ഖുര. 
ആുനിക നിയമവ�വ്ുുപ് േകരള്ിൽനിലവിവിുന നിയ
മസംവിധാന�ുെടെയലാം അടി്ാനം ജാതിയായിു്. ഒരാൾ
നിരപരാധിയാേണാ അപരാധിയാേണാ എനതല അയാൾ ഏു 
ജാതിയിൽെപ�്െവനതാണ് നീതിന�ായെ് നി്യി�ിുനത്. 
ഈ വ�വ്ിതിയിൽ പീഡന�െളെറയം ഏുവാേ�്ിവന 
കീഴാളുെട അവ്ക് സംഭവിുന വ�തിയാനമാണ് ആുനിക
തയിൽ േകരളം ക്ത്. ശാതീയമായ പരിേശാധനകുെടയം െതളി
െവ�ുകുെടയം അടി്ാന്ിുള നീതിനിർവണം ആുനിക 
േകാടതി നടപാ�ി. എലാവർും ു ല�നീതി എന സേപം �ാെീന 
േകരളെ് ആുനികമാുനതിൽ ുണകരമായി �വർ്ിു. 
േകരളീയാുനികതെയ അടയാളെപ�ുേപാൾ ഒഴിുൂടാനാവ് 
ഘടകമായ ആുനിക േകാടതി ്ാനെപ�്.
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ആുനികതയ്ട അ�ടി പാഠങൾ
കകലഷ്. എം. മാണിയാടൻ

ഗേവഷകൻ, സംൃതസർവകലാശാല, കാലടി.

അറിവിെ� അപേകരീകരണം സാധ�മാ�ി എനതാണ് അ�ടി
യ്ാ�ിയ വലിയ സാൂഹിക വി്വം. േലാകെരിര്ിെല നവീ
കരണെ്യം (Reformation) നേവാ്ാനെ്യം (Renaissance) �
ു്തെയയം (Enlightenment)േ സംബധി� സംവാദ�ളിൽ എലാം 
തെന അ�ടിയമായി ബധെപട ബലിഠമായ വാദ�ൾ കട് 
വുനു കാണാം. 1979-ൽ �റുവന എലിസബ്് ഐസൻറീ
നിെ� അ�ടിയമായി ബധെപട രേ്യമായ പഠന്ിെ� േപു 
തെന The Printing Press as an Agent of Change’ എനായിു്. 
േലാകെമപാ�ുള വി്വകരമായ മാ�്ിെ� തിരിു�ിയായി 
വർ്ി�ത് അ�ടി തെനയായിു്. 

ൂേറാപിൽ 15, 16 ൂ �ാുകളിു്ായ സാഷരതയെട വ�ാപനവം 
സാഹിത�വായനയെട �ൊരവം മതാമകമായ ൂേറാപ�ൻ 
െപാുമഡലെ് മേതതരമാുനതിൽ നിർണായക സവാധീനം 
െെുുകയ്ായി. അ�ടിയെട ജ്ം �തകെ് വിപണി�
ുേയാജ�മായ െര�ാ�ി (Commodity)മാ�ി. (David Finkelstein, 
Alistair McCleery: 2006:46) ‘�തകമാണ് േലാക്ിെല ആദ�െ് 
േബാധന യരവം വൻേതാതിൽ ഉത്പാദിപി�െപട ഉത്പനവം’ 
എന് മാർഷൽ മക് ൂ ഹൻ നിരീഷിു്്്. (2007:185) ഒേരസമയം 
സാേേതികതയായം കലയായം വ�വസായമായം ൂപാതെപുെകാ
്ിരിുന അതിദീർഘമായ െരിരു്് അ�ടി�്. അത് പലമടിൽ 
പഠി�െപടിു്്.
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അ�ടി, അറിവ്, അധികാരം

സാൂഹിക മഡല്ിെല താന േരണിയിെല ആുകൾ അ�ടിു 
ുപ് അറിവിെനയം എു്ിെനയം സംബധി�് സേദഹികളായി
ു്. അറിവം അഷര�ും സവിേശഷ പദവിെിന�ളായിു്. 
എനാൽ ഒേരസമയം ആയിര�ണ�ിന് �തികൾ (Copies) അ�ടി
ുവാൻ േശഷിയള അ�ടി യര്ിെ� കെ്്ൽ അറിവിെന
(Knowledge) ജനാധിപത�വത്കരിുകയം അഷര�ൾു പിനിെല 
വിു്പരിേവഷെ് തകർുകയം െെു. 

എ�ാലും അറിവിെ� വ�ാപനെ് ഭീതിേയാെട ക്ത് 
മതാധികാരമായിു്. മതാമക സൂഹം അറിവ് വ�ാപന്ിൽ 
െവറളിൂ്തിന് നിരവധി ഉദാഹരണ�ു്്. െവനീഷ�ൻ 
മതാധികാരമഡല്ിെല നിയമനിർമാണസഭ, അ�ടി ലാഭേക
രിത ൃ്ിയാെണ്ം അു്പാഠ�ുെട �ൊരകനാെണ്ം 
അധാർമികവം അപകടകരവമായ ൃതികളാണ് െപാുജന�ളി
േല�് എ്ിുനെത്ം സഭാധികാരികുെട േമൽേനാടമിലാ് 
്ാനം അു്മാെണ്ം ഈ അറിവ് അറിവിലാ്വരിേല�് 
സവതരമായി �വഹിുെമ്ം വാദിുകയ്ായി. പൗേരാഹിത�ം 
അവുെട െവനീഷ�ൻ ജഡ്ുെമ�ിൽ േപനെയ കന�കയായം അ�
ടിയരെ് േവശ�യായം (The Pen is a Virgin, the Printing press 
a whore) കപിുകയ്ായി. (2006:49) അറിവിൽതെന ു്ിയം 
അു്ിയം കെ്്ിയ മതാധികാരം, വാതവ്ിൽ ഭയെപടത് 
നാളുവെര സവകാര�ു്കയായിുന ്ാനൂപ�ുെട അ�ടി 
വഴിയള അതിേവഗവം സവതരമായ വ�ാപനെ് തെനയാണ്. 

അറിവ് അട് മഡല�ളിൽനി്ം ു റ്ായ സാൂഹിക മഡ
ല�ളിേല�് �വഹി�േതാെട വ�വ്ാപിതമായ സാൂഹിക ്മ
്ിന് തെന ഭീഷണിയായി മാറി. 16, 17 ൂ �ാുകളിെല െ�ാടറ�് 
മതനവീകരണം ൂേറാപിെ� മതാമകഭാവനയെട അടിേവരിള�ി. 
�ണ��തക�െള സംബധിുനും ആരാധനെയ സംബധിു
നുമായ ുറന െപാു സംവാദ�ൾ ഇ�ാലേ്ാെട അരേ�റി. 
ഇതിുള ു റെ്ാു�ിയേതാ റബബിൾ ഉൾെപെടയള വായനാ 
വിഭവ�ുെട വ�ാപകമായ അ�ടിയം �ൊരവം തെനയാണ്. ഇത് 
പതിെയ വ�തിെയ പൗരതവ്ിേലും സംവാദ�ളിേലും മും 
വഴിമാുകയ്ായി. മാർടിൻ ൂഥറിെനേപാുളവർ മതനവീകരണ 
രമ്ിൽ റബബിളിെന മുഷ�തവപരമായി �നർവായിുകയം 
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പിനീട് സാൂഹികവം രാരീയവമായ വി്വ്ിേല�് ൂ േറാപിെന 
നയിുകയം െെു. 

അറിവ് അധികാരമായിുന െരിരസദർഭ്ിൽ �തക�ും 
സുരസചാര്ിുള ൂപട�ും വേരണ�വിഭാഗ്ിെ� മാരം 
സപ്ായിു്. സപനമായ ്ാപന�ളിും വേരണ�രായ വ�
തികളിുംമാരം ഒു�ി നിുമായിുന അറിവിെന പതിെയ െപാു
മഡല്ിേല�് ആനയി�ത് അ�ടിയായിു്. അ�ടി സം�ാക
ര്ിെ� (Books, Newspapers, Pamphlets) വ�ാപനേ്ാെടയാണ് 
�ു്മായ, സംവാദാമകമായ �ുേലാകം നിർമി�െപടത്. 
18-ാം ൂ �ാ്ിൽ ൂ േറാപിലാകമാനു്ായ ബൗ്ികഗതിമാ�െ്
യാണ് �ു്ത (Enlightenment) എ് വിളി�ത്. ഇതിെ� അടി
പടവാകെട അ�ടിയിൂെട �െരി� അറിവിെ� േലാകവമായിു്. 
�ു്താ കാല്് ഏ�വമധികം വിമർശി�െപടും പൗേരാഹി
ത�വം മതാധികാരവം അു �െരിപി� അധവിശവാസ�ുമായി
ു്. യതിയിലധിഠിതമായും ശാതീയമായ അറിവിേ�ുമായ 
�തിയ േലാകേബാധെ് നിർമി�ും വായനയിൂെട തിടംെവ� 
�ു്താ സം�ാരമായിു്. ഇ�ാലേ്ാെട സൂഹം വിമർശ
നാമക സൂഹമായി. നാളുവെരയിലാ് അറിവിെ� വിശാലമായ 
 െന�് വർ�് തെന അ�ടിയിൂെട െനെത��െപു. റകെകാ്് െലി
പിുന അുൂട്ിൽനിന് അ�ടിയര്ിേലും മുഷ�ാധവാ
ന്ിൽനിന് യരാധവാന്ിേലുുള അ�ടിയെട സാേേതിക 
മാ�ം നേവാ്ാന �്ിയെയ േവഗ്ിലാ�ി. �ി�ിൂെട �െരി� 
റാഡി�ലായ െിതകും ആശയ�ുമാണ് �ു്തയിേല�് മാന
വികതെയ റകപിടിുയർ്ിയത്. �ു്തയിൂെട തിടംെവ� 
നവീകരണം ുതൽ ബുജന�ുെട രാരീയാവേബാധ്ിെ� 
ൂപീകരണ്ിും റാഡി�ലായ ആശയ�ുെട �ൊരണ്ി
ുംവെര അ�ടി� സാം�ാരിക ൂപ�ൾ നിർണായക പുവഹിു. 
ലുേലഖകൾ, പര�ൾ, �തക�ൾ, ആുകാലിക�ൾ, എനി
വെയലാം ഉത്പതിണതവ സം�ാര്ിെ�യം െപാുജനാഭി�ായ
ൂപീകരണ്ിെ�യം ആണി�ലായി. �തക�സാധനം വലിയ 
വ�വസായമായി വളർന 19-ാം ൂ�ാ്ിലാണ് ഈ മാ�ു്ായത് 
എന കാര�ം യാൃ്ികമല. 

എലാ്രം യരസംവിധാന�ുെടയം ആദിമൂപം െലിു
ന അ�ടി യരമാണ്. അ�ടി �ാേദശികതെയയം (Parochialism) 
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േഗാരപരതെയയം (Tribalism) ഇലാതാുകയം സാം�ാരികാതിർ
്ികൾ അ�സതമാുകയം അറിവിെ� േദശാതരവ�ാപന്ിന് 
ഗതിേവഗം പകുകയം െെു. മാർഷൽ മക് ൂ ഹൻ അ�ടിെയ േദശീ
യതയെട വാുശിപി (Architect of Nationalism) എനാണ് വിേശഷി
പി�ത്. അ�ടിയെട വ�ാപനവം �ൊരവം ഭാഷാപരമായ പലമെയ 
േഭദിുകയം മുഷ�ുലെ്തെന ഒെരാ� വംശമായി മാുകയം 
െെെതന് മക് ൂ ഹൻ നിരീഷിു്. (2007: 185).

അ�ടിയ്ാ�ിയ സാം�ാരികവം സാൂഹികവമായ പരിണാമ
െ് സംബധി�് ആഴ്ിൽ പഠി�വരാണ് മാർഷൽ മക് ൂ ഹും 
ുഗൻ േഹബർമാും െബനഡിട് ആേ�്ും. േദശീയതാ നിർമി
തിെയയം അ�ടിയിൂെട വളർന അ�ടി ുതലാളി്െ്യം (Print 
Capitalism) മക് ൂ ഹും ആേ�്ും വിശദീകരി�േപാൾ, േഹബർ
മാസാവെട അ�ടി�െപട സാ�ാരിക ഉപകരണ�ളാൽ (�തക
�ൾ, േനാവുകൾ, പര�ൾ, ആുകാലിക�ൾ, ലുേലഖകൾ) 
നിർമി�െപട െപാുമഡല സം�ാരെ് (Public Sphere Culture) 
സംബധി�് ആഴ്ിൽ പഠിുകയ്ായി. 

അൃശ�രായിുന ജനസൂഹെ് പര്രം കണി േെർുകയം 
അവുെട അഭി�ായൂപീകരണം നടുകയം അുവഴി േദശീയ
താവേബാധവം ശാതാവേബാധവം യതിേബാധവുള പൗരസ
ൂഹെ്, െപാുജനെ് നിർമിുകയം െെത അ�ടിയെട ദീർ
ഘെരിരമാണ് ഇവർ സാം�ാരികമായി വിശകലനം െെതത്. ഈ 
വിശകലന�ൾ ഏെതാു നേവാ്ാന സംകാരെ്യം പഠി�ാൻ 
 അുേയാജ�വമാണ്.

േകരളം: അുൂട്ിൽ ്തളിഞ ഭാവനാ്ലം 

ഐക�േകരളെമന രാരീയ ്ല (Political Space) െ് സംബ
ധി�് െപാു ഇട്ിൽ വലിയ െർ�കു്ാവനത് 1940-കൾ�് 
േശഷമാണ്. 1949-െല തിു-െകാ�ി സംേയാജനം ഈ ആേലാെനക് 
ഗതിേവഗം പകർ്. എനിും 1956-ൽ മാരമാണ് േകരളം രാരീയ 
അധികാരുള സം്ാനമായി നിലവിൽ വനത്. എനാൽ ഐക�
േകരളെമന ഭാവനാ്ലം(Imaginary Space) 1880-കളിൽ്െന 
നുെട അ�ടി സം�ാരം (Print Culture: �തക�ൾ, മാസികകൾ, 
പര�ൾ, ഇു സംബധി� െർ�ാേവദികൾ) ഭാവന െെു്്്. 

മലയാള മേനാരമയെട വരൂബിലി വർഷ്ിൽ േകാഴിേ�ാട് 
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സാൂതിരി എുതിയ സേദശ്ിൽ ഇ�െന കാണാം. ‘േകരളെ് 
ഒടാെക ഒു രാജ�മായി വിഭാവനംെെത്, േകരളീയർ�് ഒനിു 
േെുവാൻ അവസരം നകിയ മേനാരമയെട ഇേനാളുള നയവം 
�വർ്നവം നുും നുെട സവൂപ്ിും സേതാഷ�ദമായിട് 
തെനയിരിു്’ എ�െനയാണ് അ�ടിൂപം പലതായി െിതറിയ 
അൃശ�സൂഹെ് ഐക�െപ�്യത് എനതിേലുള ൂെന 
ഇതിൽനി് വായിെ���ാം. 

1890-ൽ ക്്ിൽ വുഗീസ് മാപിള എുുനത് ഇവിെട രേ്
യമാണ്. ‘മംഗലാ�രെ് ് ിത�ാനികുെട മലയാളവം അഭി�ായവം 
തിുവനത�രെ് ഹിു�ളിും മറിും വ�ാപരിുനതിനാൽ 
മലയാള ഭാഷക് �േത�ക പരികാര്ിെ� ആരംഭം മാരമായിുന 
ഈ കാല്് ദിുകുെടയം സുദായ�ുെടയം അകലവം േഭദവം 
മും െകാുള രാമ�ാദി േദാഷ�ൾ തീർന് എലാവും ആദരി�െപ
�വാൻ ത�തായ ഒു ഉ്മഭാഷ ് ിരെപ�ുനതിന് വർ്മാന
പര�ുെട �ൊര്ാൽ അലാെത മെ�ാ്െകാും കഴിയനതല. 
എലാ ദി�ിും വർ്മാനപര�ൾ �സി്െപ�ുകയം എലാം 
തമിൽ അേന�ാന�ം ധാരാളമായി സംസർ്ം ഉ്ായിരിുകയം 
െെുന കാല്് േദശംേതാും ഭാഷ പലത് എ്ളത് കാല്േമണ 
അർ്മിലാതായി്ീുകയലാെത നിൃ്ിയിലേലാ’ (�ിയദർ
ശനൻ ജി 1997:36,37) ഇവിെട എ�കാരമാണ് അൃശ�സൂഹെ് 
അ�ടി/പര�ൾ, തമിൽെതാ�ന ഭാവനാസൂഹമാ�ി മാുനത് 
എനതിുള ൂെന കാണാം. 

മെ�ാു കൗുകുള നിരീഷണമായി അവതരിപി�ാുളത് 
ആദ�കാല പരമാസികകുെട േപുമായി ബധെപടാണ്. തിുവി
താംൂർ, െകാ�ി, മലബാർ എനി�െന �വിശ�കളായി കിടനിുന 
പഴയ �േദശ�െള േകരളം എന രാരീയ ്ലമാ�ി മാുനതിന് 
ുട�്ിൽ ഇടെപടത് നുെട പരമാസികകളാണ്. ആദ�കാല 
പര�ുെട േപുകൾ പരിേശാധി�ാൽ അുവെരയം സാധ�മാവാ
് േകരളെമന രാരീയ ്ലെ് അവ ുൻഭാവന െെതിുെ്
ന് കാണാനാവം. േകരള ദീപകം, േകരളമിരം, േകരള പരിക, 
േകരള സചാരി, േകരള പചിക, േകരളതാരക, േകരളേശാഭിനി, 
േകരളനദിനി, േകരള െിതാമണി, േകരളദർപണം, േകരള െരിക, 
േകരേളാപകാരി, േകരളപതാക, േകരളൂഷണം, േകരളൻ,േകരളീയൻ, 
മലയാള മേനാരമ, മലയാള രാജ�ം, മലയാളമിരം, മലയാള േശാഭിനി, 
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മലയാളി ുട�ിയ 19-ാം ൂ�ാ്ിെ� അത�േ്ാെട ആരംഭി� 
പരമാസികകുെട േപുകളിൽ ഒെ� േകരളെമന േദശനാമെ്യം 
മലയാളെമന ഭാഷാനാമെ്യം സംവഹിുനതിെ� ലാഛനകൾ 
ഉ്്. ഒു തര്ിൽ ആേലാെി�ാൽ ആദ�മായി േകരളെമന ഒെരാ� 
േദശെ്യം മലയാളെമന ഭാഷാേദശീയതെയയം വിഭാവനം െെതത് 
അ�ടിൂപ�ളായിു് എ്കാണാം. ഐക�േകരള്ിു േവ്ി 
പര�ൾ പരസ�മായി എ�് നിലപാ�കും �ു്തയിൂെട 
തിടംെവ� നവീകരണരമ�ും ുതൽ െപാുജന്ിെ� രാരീയ
വേബാധ ൂ പീകരണവം ഉത്പതിുതവുള ആശയ�ുെട �ൊരവം 
വായനാസൂഹ്ിെ� ൂ പെപടുംവെരയള സാം�ാരിക  �്ിയക് 
െന�നായകതവം വഹി�ത് അ�ടിസം�ാരമാെണന് പറയാനാവം. 
വായനയിൂെട വ�തിയം പരവായനയിൂെട പൗരും അവരിൂെട 
െപാുജനാഭി�ായവം ൂപെപുവന െരിരസദർഭവം ഇുതെന
യായിു്. 

െബനഡിട് ആൻേഡ്െ�യം മും വാദ�ൾുുേപ മലയാ
ള്ിെല പരാധിപൻമാർ, പര�വർ്കർ, സാഹിത�സംഘട
നകൾ, പാഠ�തക�ൾ, ഭാവനാസൂഹം (Imagined Community), 
എന ആശയം ുേനാു െവ�ിു്്. 1860-കളിൽ �റെപ�വി� 
പാഠാവലികളിൂെട േദശേഭദുള ഭാഷാസവൂപ�െള അ�ടിയിൂെട 
ഐക�െപ�ുകയ്ായി. േകരള വർമയെട പാഠ�തക�ൾ 
ഗദ�്ിന് �ാുഖ�ം െകാ�്േതാെടാപം മത�രാണാദിയായ 
വിഷയ�െള ഒഴിവാുകയം െെു. ( ഇ.വി. രാമൃണൻ , 2000:486) 
 മതാമകവം സവർണവമായ മലയാള സാഹിത�മഡലം പതിെയ 
മേതതര സാഹിത�െപാുമഡലമായി ൂപെപടത് ഇതിേനാടുബ
ധമായാണ്. 1892-െല �ഥമ കവിസമാജം നടനത് മലയാള മേനാരമ
യെട ഓെീസിൽ െവ�ാണ്. ു ടർന് െതാട�് വർഷം കവിസമാജം 
ൃൂരിൽ െവു നട്ി. േപര് ഭാഷാേപാഷിണിസഭ എനാ�ി മാ�ി. 
ഭാഷാേപാഷിണിസഭയെട ു ടർ സേമളന�ൾ േകരള്ിെല അ�ാ
ലെ് ു�ധാന പടണ�ളായ തിുവനത�രം, ൃൂർ, റവ�ം, 
േകാഴിേ�ാട്, തലേേരി, എനിവിട�ളിൽ െവ�് േെുകയ്ായി. 
അ�ാലം വെര കാണാ് സാഹിത�തപരും സാഹിത�നായകും 
പര്രം കുുുകയം സാഹിത�സംവാദ�ളിേലർെപ�കയു്ായി. 
‘അേന�ാന�ം പരിെയമിലാ് േകരള്ിെ� വിഭിനഭാഗ�ളിൽ 
കഴിുൂടിയ കവികെളയം സാഹിത�കാരൻമാെരയം തമിൽ പരി
െയെപ�്ാും �ാേദശികമായ വിഭിനതകെള അതിലംഘിുന 
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ഐക�വം സൗഹാർേവം ഭാഷയിും സാഹിത�്ിും റകവു
്ാും േകരളസം�ാര്ിെ� ഉനമന്ിു േവ്ി ഒെ്ാുമിു 
�വർ്ി�ാും ആ സംഘടന (ഭാഷാേപാഷിണി സഭ) ുൻറക
െയ�ു.’ (ക്്ിൽ വുഗീസ് മാപിള ഒു പഠനം, 1988:3) ഭാഷാ 
േപാഷിണി സഭയെട ജിഹവയായി ഭാഷാേപാഷിണി മാസിക �റു
വനും സവർണ കവികും അവർണ കവികും ുടിു്ി തേ�ി 
ഉൾെപെടയള തീകും മാസികയിൽ എുതാനാരംഭി�ും അ�ടി 
സം�ാരം ഉ്ാ�ിയ വിേ്ദമാണ്. 

േദശേഭദേമാ ജാതിേഭദേമാ മതേഭദേമാ അേശഷം ഗണി�ാെതയാ
യിു് വുഗീസ് മാപിള മാസികയിേല�് ൃ തികൾ െതരെ്�്ി
ുനത്. ൂർേ�ാു ുമാരെന എു്ിൽ പലും റകെയാഴി്
േപാൾ മലയാള മേനാരമയാണ് അേേഹ്ിന് സാഹിത�്ിേലു 
വരാൻ വഴിെയാു�ിയത് എന് നിരീഷി�െപടിു്്. ‘വുഗീസ് 
മാപിള അവുകുെട േ�ാ്ാഹനമിലായിുെനേിൽ ഞാൻ ഭാഷാ 
സാഹിത�്ിൽ �േവശി�് �വർ്ി�ാൻ സംഗതി വരിലായിു
്.’ ( ടി. എം. ു മാർ, മലയാള മേനാരമ വരൂബിലി മാരക രഥം, 
1950 �റം :194) എന് ൂർേ�ാ്് ുമാരൻ എുതിയിു്.് “അന് 
സാഹിതീയ േഷര്ിെ� രീേകാവിലിൽ കയറി നീരാജനവം 
�്ാർ�നയം നട്ിയ മഹാൻമാുെട ൂട്ിൽ കാുന അവർ
ണരായ കവിേരഠൻമാരായ ൂൂർ, ൂർേ�ാ്് ുമാരൻ, സി.വി. 
ുുരാമൻ, െവുേ്തി, െപുെനലി ു ട�ിയ �തിഭാശാലികെള 
േസാദരേേഹമൃമണമായ മേനാഭാവേ്ാ�ൂടി സവാഗതം െെത 
ഉദാരെരിതൻ വുഗീസ് മാപിളയാണ്’ എ് നിരീഷി�െപടിു
്്. (ibid:7) സി.എസ്. ു്മണ�ൻ േപാ�ി ഇ�െന എുു്.  
‘വലിയവും െെറിയവും, �ായം ൂ ടിയവും ു റ്വും ഇ�െന
യള വ�ത�ാസ�െളാ്ം വുഗീസ് മാപിളകില. സാഹിത�്ിൽ 
വാസനയേ്ാ എെനാു േനാടേമ അേേഹ്ിു്ായിു്ൂ. 
അവർെ�ലാം അേേഹം പരപംതി ു റ് െകാ�ു.’ (ibid: 38,39)

േമൽപറ് െില ു റ് പറ�ിുകും, നിരീഷണ�ും സാഹി
ത�്ിെ� മേതതരവത്കരണവം സാഹിത� െപാുമഡല്ിെ� 
ൂപീകരണഘടവമായി േെർുെവ�് െർ�െെേ്്ുമാണ്. അ�
ടി� സാം�ാരികൂപ�ൾ എ�കാരമാണ് അട് സാൂഹിക 
വ�വ്െയ മാ�ി്ീർുനെത്ം സകലർും ഇടംെകാ�ു
ന ജനാധിപത�പരമായ ്ലരാശികൾ നിർമിുനെത്ം 
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േകരളീയ െരിരസദർഭെ് ു ൻനിർ്ിയം െർ�െെ്ാെമന് ഇവ 
െതളിയിു്. 
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മാനകമലയാളവം മാപിളപാ്ി്െ ജീവിതവം
ജ�ാ.വി.ഹിക്മുല

അധയാകൻ,പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്, തിൂരങാടി

മാപിളപാുകൾ സാഹിത�െരിര്ിെ� ഭാഗമാകാെത �റ്ിരി
േ�്ിവനേപാൾ ഉ്ായ �ന�െളെതാെ�യാണ് ? അത് മലയാ
ളസാഹിത�മായി മാുേപാു്ാുന �നെമതാണ് ? ഏതായാും 
അനവധി സേീർണതകൾു ുകളിലാണ് ഈ േൊദ��ൾ രും 
നീുനെത്റപാണ്.

സാഹിത�ം എനത് ആുനികമായ ഒു ്ാപനമാണ്. ഓേരാ 
േദശ്ിും പാരപര�ം സേപി�ാനായി ആവശ�െമന് േതാ്ന 
ആഖ�ാന�ൾ ഉൾെപ�്ി എുതെപ�നതാണ് സാഹിത�െരിര
�ൾ. അതിനാൽ ഇവെകലാംതെന േദശീയതയെട ൂെട സചരി
�ാുള ബാധ�തൂടി വ്േെു്. സാഹിത�ംേപാുള വ�വഹാ
ര�ളിൂെടയാണ് േദശരാരവം േദശീയതയെമലാം ഉ്ായിവുനത് 
എ്ം പറയാം. ഒു േദശം ഭാവന െെ്െപ�നത് ആ േദശ്് ജീവി
ുന ആധിപത�സൂഹ�ുെട  കാചപാടിൂെടയായിരിും. െരിര
െമുതാുള ഉപാദാന�ളായി നാം െതരെ്�ുനവ അധികാരി 
വർഗ്ിെ� ഭാവനയിൂെട ൂപംെകാ്താെണന് റഹഡൻ 
റവ�് പറയ്്്. േകരള്ിെ� ആുനികീകരണ�കിയയിൽ 
പുവഹി� സാഹിത�ം ഇ�െനെയാു അധീശേബാധ്ിനകു
തെനയാണ് നിലനിുനത്. സാഹിത�െമന ഈ ആുനികസംവർ
ഗ്ിന് നിരുന മടിൽ, പഴയ ആഖ�ാന�െള മലയാളസാഹിത�ം 
എന പഠനസാമരിയായി നാം �നരാനയിു.

ഒു ൂ�ാ്് ുെപേിും നിർമി�െപുുട�ിയ ആുനികത, 
നേവാ്ാനം, േദശീയേബാധം ുതലായ ഭാവനകളിൽ നിനാണ് 
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ഐക�േകരളം ഉ്ായി്ീുനത്. ഇവക് സഹായകമായ ആഖ�ാ
ന�ളിൽ െപ�ന സാഹിത�ം എന ്ാപനവം േദശഭാവനകൾ�
ുസരി�ാണ് ്മീകരി�െപടത്. ആയതിനാൽ േദശെരിരെ് 
വിമർശനാമകമായി പരിേശാധിുേപാൾ മാരേമ അവഗണി�െപ
ട സാഹിത�േമഖലകെളപ�ി മന്ിലാ�ാൻ തെന സാധിുകയൂ. 

ഹിു/ുസിം, ഉ്രം/ദഷിണം, ഇത�/പാ�ി്ാൻ ുട�ിയ 
പലതരം വിഭജന�ൾുുുള ഹിദി-ഉർു സാഹിത�സം�ാരെ്
പ�ി പഠനം നട്ിയിുള ൊൻസി� ഒർസീനി എുു്: ‘വിവിധ 
സുദായ�ുെട ആവികാര�ൾ വളെര സേീർണമായ ഒനാണ്. 
അതിേല�് �റെമനി്ള ൂടിേ�ർ�ുകും മു സുദായ�ുമാ
യള വിലേപശുകും മ്രി�ും എലാം ഉൾേ�ു്്്.” ആുനി
കൂർവമായ ആവികാര�െള �തിയ കാല്് നാം ഉ്ാ�ി െവ� 
ദവദവമാൃകകളിൂെട േനാ�ി�ാണാനാവില എനർഥം. സുദായ
�ൾ കലഹിും േേഹിും ഉ്ാ�ിെയ�് ഇടപാ�കളിൂെടയാണ് 
യഥാർഥ്ിൽ ‘ഇത�ൻ സം�ാരം’ ൂ പെപടിുളത്. അേപാൾ സവാ
ഭാവികമായം േദശീയതു ു ുള ൂ തകാല ആഖ�ാന�െള േദശീയ
തയെട ഭാഷാ-സാഹിത� പരികപനകുപേയാഗി�്, വരെമാഴി-അ�ടി 
സാഹിത�്ിെ� മാനക�ുപേയാഗി�് വിശദീകരി�ാനാവകയില. 
മാപിളപാുകെള മന്ിലാ�ാൻ ഇ്രം േദശീയ അളവേകാുകൾ 
തീർും അപര�ാതമാണ്.

മാപിളമാർ െപാുെവ മാൃഭാഷയായ മലയാളേ്ാട് വിുഖത 
�ലർ്ിയിു് എനവാദം പരപരാഗതമായി ുടർ്േപാുന
താണ്. ഭാഷാശാതപരമായം െരിരപരമായം നിലനിപിലാ്താണ് 
ഈ വാദം. പല െമാഴികളിൽ നിന് മാനക മലയാള്ിേല�് നാം 
എ്ിേ�ുനത് അ�ടിയെട ആവശ��ളിൂെടയാണ്.

മലയാള്ിെല ഏെതാു കവിേയാ�ം കിടപിടി�ാൻേപാന 
മാപിള�വികൾ അറബിലിപി ഉപേയാഗി�ു െകാ്ാണ് ുഖ�ധാ
രയിൽ നി്ം അക�െപടത് എന വാദവം പരിേശാധിേ�്താണ്. 
ഒപതാം ൂ �ാ്ിൽ ൂ പെപട് ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെ� പുതി വെര 
േകരള്ിൽ നിലനിന ലിപിയാണ് അറബിമലയാളം. ദഷിേണ
ത�യിൽ രാവിഡഭാഷകെളുതാൻ വെടുും സംൃതെമുതാൻ 
്ാമണർ രഥലിപിയം ഉപേയാഗിു. പതിനാറാം ൂ�ാുുതൽ 
പതിെനടാം ൂ�ാുവെര ുറിയാനി്ിത�ാനികൾ മലയാളം ുറി
യാനിയിെലുുന ുറേസാനി ലിപിയാണ് ഉപേയാഗി�ിുനത്. 
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രഥലിപിയിൽ വെടു്ിെല െില അഷര�ൾ േെർ്ാണ് 
13-ാം ൂ�ാേ്ാെട ആര� എു്് ൂപെപ�നത്. ഇതാണ് മലയാള 
ലിപിയായി മാറിയത്.ആര� എു്ിന് വ�വ്കൾ റകവന 
എു്്െ� 16-ാം ൂ�ാ്ിൽ ുഹ് യേീൻമാലയം മുമായി അറബി
മലയാളസാഹിത�ം ശതമായിു്. ു സിം-ദലിത് ബുജന�ളിൽ 
സവാധീനുള അറബിമലയാളം വിട് ഹിു-വേരണ�നൂനപഷ്ിെ� 
സാം�ാരികാധിപത�ലിപിയായി നിലനിുന  ആര�എു്ിേനാ�ള 
െെുുനി്ൂടിയായി അറബി മലയാളെ് കാണാം. ഇേത കാല
ുതെനയാണ് ്ിത�ാനികൾ ുറിയാനിമലയാള്ിേലു തിരി
യനെതനും രേ്യമാണ്.

സംസാരഭാഷയെട കാര�്ിൽ റവവിധ�ുള മലയാള�ും 
ലിപിയെട കാര�്ിൽ സുദായ�ൾ സൗകര�ാർ്ം പല ലിപികും 
ഉപേയാഗി� േകരള്ിൽ െപാുവായ ഒു ലിപി ആവശ�ം വുനത് 
19-ാം ൂ�ാ്ിെ� പുതിയിൽ അ�ടി വികസി�േതാെടയാണ്. 
1890-ൽ ുട�ി 1950-കേളാെടയാണ് മലയാളഭാഷയെട മാനകീകര
ണ�്ിയ ൂർ്ിയാുനത്. ഇതിൽ �ധാനമായം പുവഹി�ത് 
തിുവിതാംൂറിൽ േകരളവർമ അധ�ഷനായ പാഠ�തകകമി�ി 
(1866), െകാ�ിയിൽ ഉൂരിേ�യം അപൻ തുരാെ�യം േനൃതവ
്ിൽ ഭാഷാ പരികരണ കമി�ി (1914), എ.ആർ. രാജരാജവർമ
യെട േകരളപാണിനീയം, രീകേഠശവര്ിെ� ശദതാരാവലി 
എനിവയാണ്. ഇവെയലാം വേരണ�-സംൃതനിഠമായ ഒു മാനക 
മലയാളെ്യാണ് സേപി�ത്. മലബാർ േമഖലയിെല െമാഴിവഴ
��േളയം മാപിള-ദലിത് സുദായേഭദ�േളയം തളി�ള്ാണ് 
മാനകീകരണം സാധിെ��്ത്. �റതളെപടവുെട ഭാഷെയ 
ലീലാതിലകം എന വ�ാകരണൃതി പാമരഭാഷെയ് വ�ാഖ�ാനിു
്്േലാ. സമാനമാെയാു തിര�ാരമാണ് ഇവിെടയം സംഭവി�ത്. 
ൂ�തൽ �റതളെപടാതിരി�ാൻ എു െെ്ണെമന് അ�ാല
്് കീഴാളസുദായ�ളിെല ു്ിജീവികൾ ആേലാെിു്്്. 
ത�ുെട സുദായ�ൾു ൂ ടി ു ഖ�ധാരയിൽ ഇടം ലഭി�ണെമേിൽ 
വേരണ�മലയാള്ിേല�് പരിവർ്നെപടണെമനാണ് അവർ 
കെ്്ിയ പരിഹാരം. പഡി�് കുപൻ, ൂ ൂർ പമനാഭപണി�ർ, 
മതി ത�ൾ ുട�ിയ കീഴാളെിതകർ അവുെട സാഹിത�ഭാഷ
യിൽ സംൃതപദാവലികൾ അധികമായി ഉപേയാഗി�ത് ഇതിനാ
ലാെണന് മന്ിലാ�ാം. മു ഭാഷാേഭദ�േളാ �ാേദശികെമാഴി
കേളാ ുഖ�മായി ഉപേയാഗി�ിുന വിഭാഗ�െള അപരിൃതമായി 
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വിലയിു്ാൻ ുട�ി. ‘മാനകമലയാള�േദശ’�ാർ നല മലയാള
�ാരാെണ്ം വ്. അറബിമലയാള്ിൽ ൂുശതമാനം സാഷര
രായിുന ുസിം തീ�ുഷ്ാർ ഈ ഭാഷാ�ല�്ിൽ നിരഷര
രായി വ�ാഖ�ാനി�െപു.

മലയാളികായി െപാു സാഹിത�/െരിരഗേവഷണ �വർ്ന
�ൾ ആരംഭിു എന് നാം കുുന 1890-1960 കാല്് സാുദായിക 
അവകാശവാദ�ളാണ് യഥാർ്്ിൽ സംഭവി�ത്. അതിനാലാണ് 
പഴയ ലിഖിത�ൾ പരിേശാധിുനിടും ഈ വിേവെന�ൾ 
കാുനത്. വെടുും രഥലിപിയം പഠിെ��ുന ഗേവഷകർ�് 
അറബിമലയാളം മാരമായി വഴ�ാതിരിുനതിെ� കാരണമതാണ്. 
1885-ൽ ൊ�ീരി അമദ്ു ടിയെട ബദർ പടപാട് ു തൽ ു സിം എുു
കാർ മാനക മലയാള്ിേല�് �േവശിു. 1884-ൽ മതിത�ുെട 
‘കേഠാരുഠാരം’ �റുവനേതാെട ആുനിക മലയാളലിപിയം 
ുസികൾ സവീകരിുുട�ി. െപാു മലയാള- മാനകീകരണം നടു
ന ആദ�ഘട്ിൽതെന ു സി�ൾ അതിൽ പെേ�ു എനാണിത് 
കാണിുനത്. 1884-ൽ കേഠാരുഠാരമാണ് മലയാളലിപിയിെല 
ഒു ുസിം എുുകാരെ� ആദ� ൃതി എ് പലും പറയാു്്. 
‘ുസി�ൾ മലയാളലിപിയിേലെ�്ാൻ വളെര റവകി’ എന 
െപാുധാരണ ഉളിെലാളിപിു െകാ്ാണ് ഈ �താവന ഉപേയാ
ഗി�െപ�നത്. എനാൽ, മലയാളലിപി അ�ടിേയാെട സാർവരിക
മായും എലാ സുദായ�ും ഈ ലിപിയിേല�് �േവശിുനും 
ഇേതകാലു തെനയാെണന് നുെട ഗേവഷകർ മറ്േപാവ്. 
1950-ൽ േപാും േകരള്ിൽ അപത് ശതമാനം േപർ മാരേമ ‘െപാു
മലയാള’്ിൽ സാഷരത േനടിയിുൂ എേനാർുക.

നുെട ലഷണെമാ് ആദ�േനാവൽ ഇുേലഖ (1889) ആയെത
�െനെയന് പരിേശാധി�ാൽ സാഹിത�െരിര്ിൽ അധികാരം 
�വർ്ി� വഴികും മന്ിലാവം. ഇതിു ുുള ുദലത (1887) 
മാരേമ ലഷണെമാ�ാ്താെയേിും നുു േകുപരിെയുൂ. 
1840-ൽ േജാസെ് പി�ിെ� തീർഥാടക�േരാഗതി, 1878-ൽ മിസിസ് 
േകാളിൻസിെ� ഘാതകവധം, 1882 ൽ ആർ�്ഡി�ൻ േകാശിയെട 
�േലലിുു, 1883-ൽ ുഹ് യിേീൻബ് ു  മാഹിെ� ൊർദർേവശ്, 
1892-ൽ േപാേ്രി ു്ുവിെ� സരസവതിവിജയം എനി
�െന െില േനാവുകൾ കഴിുേപാനിു്്. തീർ്ാടക�േരാ
ഗതി, ഘാതകവധം, �േലലി ുു, സരസവതീവിജയം എനിവ 
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േകരള്ിെല സവർണവ�വ്െയ െവുവിളിുനും ദലിതുെട 
മതപരിവർ്നെ് േ�ാ്ാഹിപിുനുമായ േനാവുകളാണ്. 
ൊർദർേവശാകെട അറബിമലയാള്ിലാെണുതെപടത്. ‘�േദശ
ഭാഷുളിൽ തെന ഓേരാ ജാതിും സവതമായ ഭാഷാവ�ത�ാ
സ�ു്ായിുന കാല്് മു െമാഴിേഭദ�െള നായർഭാഷയെട 
നിലപാടിൽ നിന് ഏകസവരമായി വീഷിുനതാണ് ഇുേലഖ’ 
എന് ഇ.വി രാമൃണൻ നിരീഷിു്്്. ഭാവിേകരള്ിു േവ്ി 
െപാുമലയാളി എന ത�ുെട ആുനിക മധ�വർഗപദവി �ഖ�ാ
പി�ാൻ ൂടിയാണ് 1889-ൽ ഇുേലഖ വഴി നായർ സുദായ്ിന് 
സാധി�ത്. അതിനാൽ 1950-കേളാെട സാഹിത�െരിരം േ്ാഡീകരി
ുേപാൾ േമപറ് അു േനാവുകൾ ആഖ�ായികയെട നിർേി്  
ലഷണ�ൾ ഒ�ാെത െർ�കളിൽ നിന് അ�ത�ഷമായി. മലയാളി
യെട സാൂഹിക െരിരെ് ശരിയായി മന്ിലാ�ാൻ സാധിുന 
അു േനാവുകെള കീേമൽ മറിേ�്ത് നുെട സാഹിത�/േദശ 
െരിര്ിന് ആവശ�മായിു് എനർ്ം. 

േകരളസം�ാരെ്യം െപാു മലയാളിെയയം നിർണയിുന 
്ാപനമായാണ് മലയാളസാഹിത�ം നിലനിുനത്. ദലിത്-ുസിം 
ബുജന�െള സംബധി�് മലയാളസാഹിത�ം മി�വാും ഒു 
അധീശ വ�വഹാരമായാണ് �വർ്ി�ിുളത്. അതിനാൽതെന 
ത�ുേടതായ വീഷണ്ിൂെട ഈ സാഹിത�മഡലെ് അഴിെ�
��ാുള രമ�ൾ ദലിത്-ുസിം പഷുനിന് ഉ്ാേവ്ു്്. 
ഒു �തിയ സാഹിത�വിമർശനപ്തിയായി അത് വികസിുക 
തെന െെ്ണം. ഈ പ്ാ്ലം ൂഷമായി രഹിുെകാ്ാണ് 
നാം മാപിളപാടിെ� സാം�ാരികപരിസരേ്ു �േവശിേ�്ത്.

േദശചരിര്ിൽ നിന് ുതുന സാഹിതയഭാവന:
മാപിളപാുകെള മന്ിലാേ�്ത് എ�െനയാണ് എനതാണ് 

അ�്തായി ആേലാെി�ാവന കാര�ം. അത് േദശീയേമാ �ാേദ
ശികേമാ ആയ സൗദര�ഭാവനകൾ�ക്ാേണാ നിലെകാുനത്. 
അവെയ നാടൻപാടിെ�േയാ മലയാളകവിതയെടേയാ ഗണ്ിൽ 
്ാനെപ�ുകയാേണാ േവ്ത്? ആലാപനവ�വ്േയാ 
രെനാവ�വ്േയാ ഏതാണ് പഠി�െപേട്ത് ? ഇ�െന 
അനവധി േൊദ��ൾ നാം അഭിുഖീകരിു്്്.  സൂഹ്ിെല 
ൂരിപഷം വുന മുഷ�ർ�് അറിവ നിേഷധിുെകാ്് സവർണർ 
റകകാര�ം െെതിുന വി്ാനേമഖലകൾ മാപിളമാർ അറബി 
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മലയാള്ിൽ തർജമെെത് ജനകീയമായി �െരിപി�ിു് 
എനത്ര്ിേ�്താണ്. 

ഇവിെട മലയാളഭാഷ എനാണ് മാപിളമാർ ഉപേയാഗിുനത് 
എനത് �ധാനമാണ്. റവദ�ൃതികളായാും �ണയകാവ��ളായാ
ും അലാുവിെന ുതിും �വാെകന് സവലാ്് േനർ്ം �ാർ
ഥനകേളാെടയാണ് മാപിളമാർ ആരംഭിുക. ജേനാപകാര�ദമായ 
വി്ാനനിർമാണെ് റദവാരാധനയായി്െനയാണ് അവർ 
മന്ിലാ�ിയിുനത്. “ഹഖ് തആലാ (അലാു) നമൾ�് അവെ� 
ഓശാരമായി തനിരിുന ആെിയ്ിെനയം ശിൊെനയം ആയത് 
�കാരംതെന അവൻ ൊ്ിരാ�ിയിരിു്.  കിലശ�െളയം മു
്കെളയം എനതിേനാ�ൂെട േരാഗ്ിന് െികി്ിേ�്ിയത് 
നമൾ�് ുന്ായി വനിരിു്. അപിയാ�്ാരിൽ െികി
്കെ� ഇൽമ് ഇലാ്വർ ആും തെനയില. ഒു രാജ�്് ഒു 
ആെളേിും െികി് പഠിേ�്ത് െർള്കിൊ (സാൂഹ�ബാധ�ത)
ആെണ്ം ആും പഠി�ാെതയിുനാൽ എലാവർും ആ ു�ം 
ഇരിും എ്ം ബനിരിു്. അേപാൾ ഇസാമായവർ�് െികി് 
പഠിേ�്ത് ആവശ�മാെണന് �േത�കം പറേയ്തിലേലാ.” 
(വിൂെികെികി്)

രീ�്-അറബിഭാഷകളിൽനി്ം പലതരം െികി്ാരഥ�ൾ 
മാപിളമാർ തർജമയിൂെട മലയാള്ിന് പരിെയെപ�ു്്്. 
റവവിധ�ുള ഭാഷാേലാക�ുമായള മാപിളമാുെട സപർ�ം 
എലാ േദശീയതാഭാവനകെളയം അ�സതമാുനതായിു്. ഉദാ
ഹരണ്ിന് െകാ�ുടി പാേലാളി അുല ുസ�ാർ രെി� ഇലാൂൽ 
അത്ൊൽ എ്ം ശിുെികി്ാ എ്ം േപുള കിതാബ് 
േനാ�ാം. “ൊർസി, ഖിബ്തി, ു ജറാ്ി, ു ർ�ി, കനട, മറാ്ി, 
സംൃതം, െതുേ്, െിേിളി, ഇം്ീഷ്, േഗാവ, യാവ, െീന, റഷ�, 
തമിഴ്, ക�ി ഇ�െനയള അേനകഭാഷകളിും അധികം അടിുനട
്ിയിരിു്. മലയാളം അറബിഎു്ിൽ അ�െന ഇലാ്ു
െകാും ഉളതിൽതെന െികി് ുു�മായുെകാും അതിൽ 
ഇുവെര ശിു�ളായ റപത�ൾുള േരാഗ�ൾു നിദാന
�േളാ�ൂെട ഒു തർജമെന ആദ�ം  ഉ്ാ�ി�ാണാ്െകാും 
ആ ശിു�ൾ�് സവതമായിട് ു��ാ�െപട െില ഏ�കളിൽ 
നി്ം മും എ�്് മറലബാരിയ്ിൽ തർജമകിതാബാ�ി നാം 
ഉ്ാു്.” 
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ഇവിെട മലയാളംഅറബി എു്്, മറലബാരിയ്് എനി
�െനയാണ് ഈ ലിപിവ�വ്െയ വിളിുനെത് കാുക. 
മലയാളം അറബിയിൽ എുുന വ�വ് എനാണ് മലയാളംഅറ
ബിഎു്് എനുെകാുേേശിുനത്.

ൂവാർ ുഹമദ് ൂഹ് ുസ�ാർ (മരണം 1902) രെി� െത്ുസവ
മദ് എന ൃതിയിൽ ഇ�െന കാണാം. “െേല ബക ഇൽുകളീ്ം 
മലയാംബാശയായ തർജമ െെത് അ�ടി�െപടതായ െേല കിതാ
ുകെളെ�ാ്്....” ഇവിെട മലയാം ബാശ എനാണ് �േയാഗം.

േഹാർൂസ് മലബാറി�സിൽ ഇടി അെുതെ� സാഷ�പര
്ിൽ (1675) ‘മലയാം പാഴ’ എനാണ് മലയാളെ്  വിളിുനെതന് 
സാദർഭികമായി ഓർുക.

ഇതിൂെട, മാപിളമാർ പല തരം വി്ാനേലാക�ളിൽ നി്ള 
ൃതികൾ തർജമ െെതിുനതായം അനെ് മലയാളഭാഷെയു
റി�ാൻ ‘മലയാളി’കൾ ഉപേയാഗി�ിുന മലയാംപാഴ എന അേത 
വാ�ാണ് മാപിളമാർ ത�ുെട ഭാഷെയ വിളി�ാുപേയാഗി�െത
്ം വ�തമാവ്. 

അേപാൾ അറബിമലയാളം എനത് ഇുപതാം ൂ �ാുവെര വിളി
�െപടിുനില എന് േബാധ�മായി. ഇ�െനെയാു വിളിേപര് ഈ 
ലിപി മെ�ാു ഭാഷയാെണന േബാധം ജനിപി�ാനായി ആുനിക
മലയാള വേരണ�രാൽ പികാല്് അടിേ�ൽപി�െപടതാവാനാണ് 
സാധ�ത. പിനീട് ഇ്രെമാു സാഹിത�േലാകം പരിെയെപ�
്ാൻേവ്ി മാപിള പഡിതൻമാർ�് അറബിമലയാളം എന േപര് 
ഏെ��േ�്ി വനതാവാം.

മാപിളപാട് എന �േയാഗവം പിനീ� വനതാണ്. ഹസൻ 
െനടിയനാട് എുു്. “മാപിളമാുെട പാട് എന അർഥ്ിൽ 
അറബിമലയാളപദ�വിഭാഗ്ിന് സെീനപാട് എനായിു് ആദ� 
േപര്. ഇത് ു ്ായിൻ ു സ�ാുെട ( 18-ാം ൂ �ാ്് )  കപപാുമായള 
(കപൽപാട്) ൂർവബധം ുൻനിർ്ി സെീന (കപൽ ) എന 
പദെ് ആരയി�് ഉ്ായതാണ്. പിനീട് 1932-ൽ വ�ം അുൽ
ഖാദർ ‘അൽഅമീൻ’ പര്ിൽ മാപിളപാുകൾ എന േപരിൽ ഒു 
േലഖനെമുതി. ഇതിു േശഷം ആ പദം �ൊര്ിലായി.( മാപിള
പാടിെ� േവുകൾ േതടി, �റം 12, വെനം ു്്, 2012.)

ഇവിെടയം കരയമായി ബധെപട വാ�ല ഈ പാുശാഖെയ 
വിേശഷിപി�ാുപേയാഗി�ിുനത്.
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വിവിധ ഷാനുകെള (genre) ുറിുകട�ാുള �വണതയെട 
ഭാഗമാണ് മാപിളമാുപേയാഗിുന ഖി് എന വാ�്.ബദർ, ഉഹദ്, 
മലുറം പട എനി�െന െരിരവിവരണ�െളേപാും മാപിളമാർ 
ഖി്പാട് എനാണ് േരഖെപ�ുക.ഖി് എന വാ�് കഥും 
െരിര്ിും ഇടുള ഒു ് ലെ്യാണ് അുവാെകു ു നിൽ 
െകാുവുനത്. അേതസമയം െരിരം, കഥനം എനീ അുഭവ�െള 
അത് ഉൾെ�ാുകയം െെു്. ഇ്ര്ിൽ പല ഭാഷകും പല 
വ�വഹാര�ും കലർ് േെുനത് ഒു ആദർശമായി്െനയാണ് 
മാപിളമാർ മന്ിലാുനത് എന് കാണാം.

മാപിളസാഹിത�പഠന�ളിൽ പേഷ, ു ഖ�ധാരാ  മലയാളഭാവന�് 
പാകെപ�ന േരഖീയമായ സാഹിത�െരിരമാണ് സേപി�െപ�
നത്.ുഹ് യിേീൻ മാല (1607)ുതൽ ു ടുന ആ െരിരവം വാെമാഴി
െയ�ാൾ വരെമാഴി�് �ാധാന�ം െകാ�ു്.െൊുവഴ��ളിൽ.

അറബി്മിഴിൽ പഠനം നട്ിയ േടാർറൺ ഷാഷർ ഇ�ാര�ം 
ൂെിപിു്്്. “ുഖ�ധാര, തമിഴ് എന് നിർവെിു െവ�തിനക
ുളു മാരേമ തമിഴ് സാഹിത�മായി പരിഗണിു്ൂ. അലാ
്വ ുസിം സാഹിത�ം, ്ിത�ൻ സാഹിത�ം എന മടിലാണ് 
അവതരിപി�െപ�നത്. ആയതിനാൽ തമിഴ് എന് പറയെപ�ന 
മാനകതവ്ിേല�് എ്ാൻ മുളവർ കിണ്് പരിരമിു്.” 
(Drowning in the Ocean of Tamil: Islamic texts and the historiography of 

Tamil Literature, in iterature and nationalist ideology, Ed. Hans Harder, 

2010, PP-78) ഇുേപാെലയാണ് ഇുപതാം ൂ�ാ്ിൽ മലയാളുഖ�
ധാര ഉ്ാ�ിെവ� മാനദഡ്ിനുസരി�് മാപിള ൃതികെളയം 
ഉൾെ�ാളി�ാൻ മാപിള ഗേവഷകർ പരിരമിുനെതന് േഡാ. 
ുറദെറഹ് മാൻ നിരീഷിു്.( �റം 95, ഹിദിെയ�െ്്ൽ: 
െപാനാനിയിെല ൂ െീ പാുകൾ, മലയാള വിമർശം, ല�ം 22 & 23, 
കാലി��് ൂനിേവ്ി�ി 2014)

ആലാപന്ിു �ാധാന�ുള തര്ിലാണ് മാപിളപാട് 
അതിെ� ഘടന ൂഷിുനത് എനത് മെ�ാു സാഹിത�ശാഖു
മിലാ് ജനകീയത സപാദിുനു്. അതിുകൾ മാുകളയനും 
ജന�െള േരണികളായി വിഭജി�ാ്ുമായ ഒു സം�ാരെ്
യാണ് ഈ സേരനിലപാട് �തിനിധീകരിുനെതന് പറയാം. 

കളിുണി, പ� െബൽ�്, മലുറംക്ി, കാ�ി, തടം എനി
വെയലാം യമനീപാരപര�്ിൽനിനാണ് മാപിളമാർ�് ലഭി�ത്. 
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പതിൂനാം ൂ�ാുുതലാണ് യമനിെല ഹള്റമൗ്ിൽ നി്ള 
സ്ിുമാുെടയം മും യാരകൾ ു ടുനത്.പതിനചാം ൂ �ാ്ിൽ 
അവർ മലബാറിൽ സജീവമാു്. മാപിളമാുെട സാം�ാരികജീവി
ത്ിെ� അടയാള�ൾ പലും ഇ�െന സുരാതരബധ്ിൂെട 
റകവനതാണ്. തേേശീയതയം സേരതവവെമലാം അതിൽ ഒു 
േപാെല േെർ്നിൽു്. ഇസാമിെ� �ഭവേകരമായ അേറ
ബ�യിൽ നിനല. യമും ആെി�ൻ സവാഹിലി  തീര�ുെമലാം 
വഴിയാണ് മാപിളമാും അവുെട െിന�ും ഉ്ായി്ീുനത്. 
ഇത� എന് പികാല്് വ�വഹരി�െപട കര പ്ാ്ലമാ�ിയള 
സാം�ാരിക�വിശ�െയ�ാൾ മാപിളമാർ�് ബധം െമാേറാേ�ാ 
ുതൽ കിഴ�ൻതീരമായ ു മാര വെരയള ഇത�ൻ മഹാസുരതീര
�ളിെല ക�വട ശംഖലകളിെല ു സി�ുമായാണ്. ജാവി (അറബി 
ജാവ) ആർവി (അറബി്മിഴ്) മലബാറി (അറബി മലയാളം) ുട
�ിയവ ഇ്രം അറബ് ബധുള രാജ��ളിെലലാു്്. ‘ആയിരം 
മസ്അല’ േപാുള ൃ തികൾ ഇവിട�ളിെലലാം ഒേര േപാെല കാു
്െ്ന് േറാണി റി�ി എന ഗേവഷകൻ പറയ്്്. (Ronit Ricci, 
Islam translated: literature, Conversion, and the Arabic cosmopolis of 

South and south east asia, university of chicago press.2011)

ഒേര സാം�ാരികധാരയിൽനി്ള െകാളെ�ാ��ുകളി1
ൂെടയം ക�വടശംഖലകൾ വഴിയം ൂെികുെട യാരകൾ 
നിലനി്.േകാഴിേ�ാെട അപവാണിഭ േനർ� നടുനത് റശഖ് 
മാുേ�ായയെട േപരിലാണേലാ. അേേഹം ുമാരയിൽനി് 
വനതാണ്. മുറം ത�ൻമാർ യമനിൽനി് വനവരാണ്.അഥവാ 
കരയിൽനി് കടലിേല�ല, മറി�് കടലിെ� പരിേ�ഷ�്ിൂെട 
കരയിേലുള േനാടമാണ് മാപിളപഠന�ൾ�് ഇന് ആവശ�മായി
ുളത്. മാപിളമാുെട സാഹിത�ഭാവനയം  സാം�ാരികൂപ�ും 
മന്ിലാ�ണെമേിൽ ഇ്രെമാു സമീപനം ൂടിേയതീൂ.
പതിെനടാം ൂ�ാ്ിൽ ു്ായിൻ ുസ�ാർ രെി� കപപാട് 
ൂർണമായം കടുമായി ബധെപട െമ�െുകൾ നിറ്താണ്.

മെ�ാു �ധാന കാര�ം മാപിളമാുെട കാലേബാധമാണ്.ുഹ് യി
േീൻമാല ുതൽതെന എലാ മാപിളൃതികളിും എുുകാരെ� 
േപും രെനാകാലവെമലാം ൃത�മായി േരഖെപ�ുന പാരപര�ം 
കാണാൻ സാധിും.എനാൽ േകരള്ിെല ‘ുഖ�പാരപര�’്ിെല 
പാുകും മും ഇ്രം രീതി പിുടുനില. അതിനാൽ നാം രാമ
െരിതകാരൻ, ലീലാതിലകകാരൻ എനി�െന രഥനാമ�േളാട് 
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േെർ്ാണ് േപര് ൃ്ിുനത്. െെുേേരി, എു്്ൻ, ുചൻ 
നപ�ാർ എനിവെരുറിെ�ലാം ഈ ആശയുഴപം നിലനിു്്്. 
മാപിളൃതികളിെല ഈ കാലേബാധം ഇസാമിെ�േയാ വിശാല സു
രബധ�ുെടേയാ പാരപര�്ിെ� ഭാഗമായാണ് മന്ിലാേ�
്ത്.പതിനാറാം ൂ �ാ്ിൽ െപാനാനി�ാരൻ റശഖ് റസുേീൻ 
മഖ്ൂ ം എുതിയ ു ഹ്െുൽ ു ജാഹിദീനിൽ വർഷം, മാസം, ദിവസം 
എനിവ ൃ ത�മായി േരഖെപ�്ിെ�ാ്ാണ് െരിരാഖ�ാനം നീു
നത്. െരിരരെനയിെല അുതെപ�ുന ഇ്രെമാു രീതി 
തേേശീയ സരദായ്ിലിലാ്താണ്. േകരേളാപ്ി േപാുള 
ൃതികളിൽ ‘പു പ്് ‘ എനാണേലാ കാലേബാധം.

പാടിൽ തെ� േപര് കവി ഉപേയാഗിുന രീതി, ഹിു്ാ
നിയിെല ു്ികളിും ഖയാലിും പതിവായി കാുന ൊപിെന 
ഓർമിപിു്െവന് ലളിത ു  െപേറാൺ എുു്്്.അേറബ�ൻ—
േപർഷ�ൻ—ഹിു്ാനി റകവഴികളിൂെട മാപിളപാടിെല്ിേ�
ുന ഈ രെനാധാര ഒു വലിയ ശംഖലാെരിര്ിെ� ഭാഗമാണ്.
ഇത�യിെല �ാേദശികഭാഷകെളയട�ം സപനമാുനതിൽ ഈ 
പാരപര�ം വലിയ പുവഹി�തായി�ാണാം.

ആദ�കാലെ് മാപിളപഠന�ൾ, േദശെരിര്ിൽ ഇടം 
കെ്ുനതിുള അധവാന�ളായിു്. വേരണ�േദശീയതക
ക്് അപകർഷമായിേപാുന സുദായ�ൾ�്, ത�ുെട സാം
�ാരികസപുകെള േദശീയതയെട ഭാഗമായി ് ാനെപ�േ്് 
നിർബധിതാവ് ഉ്ാവമേലാ. എനാൽ മാപിളൃതികളിൽ 
ഉൾേ�ർനിരിുന വി�ലമായ സൗദര�-ദാർശനികേലാക�െള 
മന്ിലാുനതിൽ ഈ കാചപാട് അപര�ാതമാണ്. േദശരാരം 
ുേനാുെവുന തേേശീയസാഹിത�ം എന സേപവം േരഖീയമായി 
വളർ്വുന സാഹിത�െരിരം എന ആശയവംെവുെകാ്് 
മാപിളപാുകെള മന്ിലാ�ാനാവില.ഖാളി ുഹമദിെ� ുഹ് യി
േീൻ മാല (1607) ു്ായിൻ ുസ�ാുെട (പതിെനടാം ൂ�ാ്് ) 
കപപാട്, ൂൽമദ് ഹ്, ൂൽമാല, ുജാഇ െമാു ുസ�ാുെട (1869-
1919) സെലമാല, േമായിൻുടി റവദ�ുെട (1852-1892) സലാസീൽ, 
സലീഖ്്, ു ുൽ ജമാൽ, ബദർ ഉഹ്ദ് ബി്പാുകൾ ു ട�ി 1940 
വെരയള മാപിളപാുകൾ ൂഷമായി പഠിുേപാൾ നു�് ഈ 
കാര�ം േബാധ�മാവം.പല േലാക�ളിൽ പല കാല�ളിൽ ഉ്ായ 
ആേലാെനകും ബിംബാവലികുമാണ് ഇവയിൽ കുവുനത്.
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ആയതിനാൽ മാപിളപാുകൾ രു കാര��ളാണ് െെുനെതന് 
പറയാം.
1. റവവിധ�ുള സുരാതര ജീവിതവം (Diasporic Life) റവ്ാ

നിക-സൗദര� ഭാവനകും േകരളീയ�േദശ്ിന് പരിെയെപ
�്ി.

2. തേേശീയെമന് വ�വഹരി�െപ�ന സാഹിത�സാം�ാരികതെയ 
ഏകശിലാസവഭാവ്ിൽനി് േമാെിപി�് ബുജന�ുെട പോ
ളി്ുള പാരപര�മാ�ിമാ�ി.

േമായിൻുടി റവദ�ുെട പാുകൾ�് െില സവിേശഷതകു്്. 
േകരള്ിെ� ഭാഷാ-സാഹിത�-രാരീയ െരിരെ് റവദ�െര 
ുൻനിർ്ി മന്ിലാുേപാൾ നു�് െില ഉൾെ്ളി��ൾ 
റകവേനും. തെ� ൃതികളിൽ േപർഷ�ൻ, ഉുു, തമിഴ്, കനട, 
ുു, ജസരി എനിവു �റേമ സംൃതവം ഇം്ീുെമലാം റവദ�ർ 
ഉപേയാഗി�ിു്. 

മലുറം പടപാടിെല ര്ാം ഇശൽ ആരംഭിുനത് സംൃതപദ
�ുെട ബാുല�വമായാണ്.

“ജഗധരഖഡാനാം �രാബീജം
ജനിതരന�തരാനാം ൃ്ീനാം
ജനക ൃണതുഃ അതിയ ൂതാ �ഥമതി സെിവഃ
ജുണ നമ�രതസ� േവദാഃ “

(മുഷ�രട�ം അഖഡജഗ്ിൽ ആെകയം ൃ്ിപിന് ആദികാര
ണമായ അത�ൂതെരയം അേേഹ്ിെ� �ഥമസെിവെര (അൂബ
�ർ) യം ഞാൻ വദിു്.)

ഇനി, റവദ�ുപേയാഗിുന ഇം്ീഷ്
“ഭംഗിത്ാൽ ുൽക് നഗരം പിറെക മുടപതി െമത്
വർു ുും േതാരണ െകടതിരമതിും സിദയ് വലി്്
ഭംഗിതെപാൻ പതും നൽ െി്ിര�ാൽ എുകമ്്
ലാുേസ�ം ദീപ െെപക ുബെരതിരാം തിരി െകാു്് “

(നാ�ം നഗരവം രാജധാനിയം അലേരിു. ുും േതാരണം െകടി. 
െപാൻ പതലിന് െിര�ാുകൾ െകാ�്് ഭംഗി ൂ ടി. വിവിധ തരം 
അലോര ദീപ�ൾ �കാശിപിു ). ഇവിെട വർ�്, ലാപ്, േഷഡ് 
എനീ പദ�ൾ കാണാം. 
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‘ൂലുരാൻ’ എന പാടിൽ ‘േകാടികൾ ലാും എണം മടിടാെ്ാ
ു്രിേന’എന് കാണാം. ലാ�് എനത് ലഷം എനതിുള 
ഇം്ീഷ് പദമാണ്

1891 ൽ അ�ടി� ‘ഹിജ് റ’യെട ആുഖ്ിൽ ഈ പാടിെ� പകർ
പവകാശം ‘രജിറർ’ െെതിരിു് എന് കാണാം. ഒു ഭാഷേയയം 
അക�ി നിർ്ാെത സംൃതവം ഇം്ീും ഒു േപാെല റവദ�ർ 
ഉപേയാഗിു്.ൂടാെത മാപിളമാുെട രാരീയ േബാധെ് 
ജവലിപി� േനതാ�ളായ വാരിയൻുന്് ു്ഹമദ് ഹാജി, 
മുറം െസൽ ത�ൾ എനിവും ഇം്ീഷിൽ നട്ിയ ക്ിട
പാ�കൾ കെ്�്ിു്്. മാപിളമാർ ഇം്ീഷ് ഭാഷേയാട് ശുത 
�ലർ്ിയിു് എന െപാുേബാധെ് ഈ െതളിവകൾ േൊദ�ം 
 െെു്്് എനാണ് പറുവുനത്.

വവദയും തീവ്ി എന വാും:

േമായിൻുടിറവദ�ുെട ഒപതാം വയ്ിലാണ് (1861 മാർ�് 
12) േബൂരിൽ നി്ം തിൂരിേലുള േകരള്ിെല ആദ� തീവ
്ിപാത വുനത്. റവകാെത്െന ആ വികസനസേപേ്ാട് 
റവദ�ർ �തികരിുനത് ‘തീവ്ി�ിത് ’ എന കവിതയിൽ 
കാണാം. തീവ്ി െവുെമാു ഗതാഗതസംവിധാനം മാരമായിു
നില. പടണ�ൾ പര്രം വിനിമയം സാധി�, പര�വർ്നം 
വ�ാപകമാ�ിയ, ഐക�േകരള്ിെ� ആദ� അുര�ൾ സാധ�മാ
�ിയ ഈ സംവിധാനം േകരളീയാുനികതെയ നിർണയിുനതിൽ 
�ധാന പുവഹി�ിു്്. നുെട സാഹിത�ഭാവനകളിും ആുനിക
തയെട ൂ പകമായാണ് തീവ്ി �വർ്ി�ത്. ഇ്രം സാേേതിക 
വിദ�കേളാ�ള മാപിളമാുെട സമീപനം നിേഷധാമകമായിുനില 
എനതിന് തീവ്ി�ിത് സാഷിയാണ്.

“മലയാളപതി അതിൽ 
അതിശയതീവ്ി വതാർ
മനിേതാർ മദെമതാം
മല കി��ി�്-അയര�െളതാം
അലകടൽ ഉരപി�ം മസൽ ഉരെിതാം “

(മലയാള നാടിൽ അതിശയ്ീവ്ി വ്. മുഷ�ർ�് എെതാരാ
േവശം. മലകി�ുന ബഹളെ്ുറി�് എുപറയാൻ! അല കടൽ 
ഇരും േപാെല എ് പറയാം)
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ഇ�െനയാണ് തീവ്ി�ിത് ആരംഭിുനത്. തീവ്ിയെട �
വർ്നം, ഗാർഡ്, െറയിൽേവ േറഷൻ, ആുകൾ കൗുകേ്ാെട 
അതിൽ കയറി യാരെെുനത്, സി്ൽ, മണിയടിശദം, ൂ ളംവിളി, 
രാപകൽ േനാ�ാെത ബഹളു്ാ�ിെ�ാു വുന വ്ിയെട 
വരവിെല തമാശ, സധ��് ു ുവനാുകും വ്ി കാണാൻ വുനത്, 
െയൽവാനായ റൈവർ െപാടി പാ�ിെ�ാ്് വ്ി പറപിുനത് 
ുട�ിയവെയലാം വർണിു്്്. 1861-ൽ തെന കു്പാറ 
നാരായണൻ നൂതിരി എുതിയ സംൃതേ്ാക്ിൽ ‘ൂമ�ക
ടിത യരശകടം’ എനാണ് തീവ്ിക് സംൃതം കെ്്ിയത്. 
‘ആവി�േയാഗശകടം’ എ്ം െകാ���ർ�ളരിയിെല ഒു നിമി
ഷകവിതയിൽ �േയാഗിു്്്. ഇ്രം സംൃതപദ�ളാണ് 
പിനീട് മലയാളമായി ആധികാരികത േനടാുളത്. എനാൽ, 
റവദ�ർ 1861-ൽ തെന ‘തീവ്ി’ എന �തിയ വാ�് മലയാളി�് 
േവ്ി സമാനി�ത് നു�് കാണാം. തീവ്ി എന് അ�ാല്് 
തെന കവിതയിൽ ഉപേയാഗി�ത് െതളിമലയാളെ് ആമവിശവാ
സേ്ാെട ക്തിനാലാെണന് മന്ിലാ�ാവനതാണ്. ു്ി
ുടൻ തുരാും ന�വ്് മഹും െകാുണി്ുരാും ഉൂും 
വളേ്ാുെമലാം തീവ്ിെയപ�ി േ്ാക�ൾ എുുനതിന് 
വളെര ുപാണിെതേനാർ�ണം.

അ�ടിയം മാപിളമാും

േകരള്ിൽ മലയാളം അ�ടി വുനത് 1821-ൽ േകാടയ്് 
െബചമിൻ െബയ് ലി സി.എം.എസ്. �സ് ആരംഭിുനേതാെട
യാണ്. 1825-ൽ ഈശവരപിള വിൊരിുകാർ തിുവത�ര്് 
്ാപി� അ�ടിശാലയാണ് േകരള്ിൽ മലയാളികൾ ്ാപി� 
ആദ� അ�ടിശാല. 1840-ൽ തെന ‘തവിുനബി തർജമ’ അറബി 
മലയാള്ിൽ േകാഴിേ�ാെട ുഹമദ്ബ് ു  അുൽഖാദർ ുസ�ാർ 
േബാംെബയിൽ നിന് അ�ടിു്്്. 1856-ൽ തിൂര�ാടിയിൽ 
അറബിമലയാള്ിനായി ലിേ്ാ ഹാ�്�സ് ്ാപിു്. 
ു്ർടിെ� തലേേരിയിെല അുൂട്ിൽനിന് പരിശീലനം ലഭി� 
തിൂ�ിൽ ു്ഹമദ് 1860-ൽ തലേേരിയിൽ അറബിമലയാള 
അുൂടം ് ാപിു. നാദാ�രം വളപടണം െപാനാനി, തിൂര�ാടി, 
മലുറം, േകാൂർ, െകാേ്ാടി, െവനിൂർ, പരപന�ാടി, തിൂർ, 
നലളം, െകാ���ർ, െകാ�ി, വാളംുളം, കായംുളം എനിവട�
ളിെലലാം ു ടർന് അറബിമലയാളുരണാലയ�ൾ ് ാപി�െപു. 
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1897 ൽ ആദ�മാസിക ഹിദായുൽ ഇഖ് വാും 1899 ൽ ആദ�വാരിക 
റെീുൽഇസാും �റ്ിറു്്്.

േകരള്ിൽ മലയാള്ിൽ അ�ടിുടുന കാലുതെന 
അറബിമലയാളവം അ�ടിയിേലു �േവശിു. പര-വാരിക, മാസിക 
ുട�ിയവെയലാം മലയാള്ിു സമാതരമായി അറബി മലയാള
്ിും വ�ാപകമായി �െരിു. േമായിൻുടി റവദ�ുെട മി�ൃതി
കും ജീവിതകാലുതെന അ�ടി�െപുകാണാൻ അേേഹ്ിന് 
അവസരു്ായി. ആുനികതയെടയം സമാതര വിദ�ാഭ�ാസ്ി
േ�യം രാരീയ�ു്തയെടയം ആയധമായി അ�ടിെയ അതിെ� 
ആദ�കാലുതെന േകരളുസി�ൾ ഏെ��ു. അേത സമയം 
വാെമാഴിയായം പാടിപറയുകൾ വഴിയം തെ� ൃതികൾ ജനകീ
യാടി്റയള മെ�ാു വഴിയിേലും പടർുനതിന് റവദ�ർ�് 
സാധിു. 20-ാം ൂ�ാ്ിെ� പുതിവെര ഇ്രം പാടിപറയുകൾ 
സജീവമായി നിലനിനിു്.

ആദയ്് േകരളചരിരകാവയം

മലുറ്ിെ�/േകരള്ിെ� ആദ� ജനകീയെരിരകാരൻ 
േമായിൻുടി റവദ�രാണ്. േകരളെരിരം �തിപാദിുന ആദ� 
കാവ�മായി മലുറം പടപാടിന് ്ാനു്്. 1720-ൽ മലുറ്് 
നടന സംഭവെ്പ�ി 1883-ലാണ് റവദ�ർ ഈ കാവ�ം രെിു
നത്. േെരമാൻ െപുമാളി� ഇസാമാേ്ഷം ു തൽ മലുറം േപാരാടം 
വെരയള െരിരം ഈ കാവ�്ിൽ �തിപാദിു്. പട നടന 
ൂള�മണിും മലുറം പളിയിും മാസ�േളാളം താമസി�് കലാ
പ്ിൽ വധി�െപടവുെട ു �ംബാംഗ�ുമായം ൃ ക് സാഷികളിൽ 
നി്ം േകടറി് നാുകാുമായം നിരതരം ഇടപഴകിയാണ് കാവ�ം 
ത്ാറാ�ിയത്. എനാൽ ഉൂരിെ� ഉമാേകരളമാണ് (1913) േകരള
െരിരം �തിപാദിുന ആദ�െ് മലയാളകാവ�മായി ഇേപാും 
പരിഗണിുനത്.

വ്്, തിരിുകൾ

ൊക�ാർഗദ�ം േപാെല െർ� െെ്ാവന ഒനാണ് മാപിളസാഹി
ത�്ിെല വപ് എന താളാമകഗദ�ം. മണി�വാള്ിെല പദ�
്ിനിട�് ഗദ�ം കട്വുന െൂരീതിേയാ�ം ഇതിെന താമതമ�
െപ�്ാം. രംഗകലയിൽ ഉൾെപ�്ാവന േെ്കേളാ�ൂടിയാണ് 
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മാപിളപാുകൾ പാടിപറയനതിനിട�് വപിെന അവതരിപി�ാു
ളത്. ഉദാഹരണ്ിന്, ബദർപാടിെല 57-ാം ഇശൽ ഒു വപാണ്.

“ുഹമദ് സവലലാു അറലഹിലവസലമ അവുൽ മൗൂദ്ിന് 
എുത് പേജ്ാൽ പിനെ് ആയുൽ ുബ് റാ കൽപക്ട് 
അർശിൻ കീഴാ�ി രാജാ�ൾ ൂ�ം തിുമുട കവിറകകാലടി 
ന�ുൾ പതിെ� വരു്ിുുേപാൽ ഇുപതാെക മൻമന 
െെയ് വാൻ പണിയം പ�കലശ്ിൽ അതരുഴിേപാൽ ഈ 
ൂേലാകു�് ന�വടമാും ഉുൽുറാ തല്ിൽ ുെ് രി്െ്
െ്കടരികൾ വി്് ഊ്ി െകാ�ം കാെിർ വന�ായൽ എുത് 
ജഹലുൽ അളീം കപരം പടർന് ”

എനി�െന അത് നീു േപാവ്.തമിഴ് �ലവ പാരപര�്ിൽ 
നി്മാവണം ഈ വപ് മാപിള സാഹിത�്ിേലു വനത്. കാ�ാ
രിേി നാടകം ു തലായ േകരള്ിെല നാേടാടി-അവതരണകലകളിൽ 
ഇ്രം താളാമകവം അുസൂതിയമായ ഗദ�ം ഉപേയാഗി�ാു്്.

തിരിുകൾ എന േപരിും വപിു സമാനമായ ഗദ�ം ഉപേയാഗി
�ാു്്. സലീഖ്് 90-ാമെ് ഇശൽ തിരിുകളാണ്.

“കല കല കലഹേമൽ ുതി ുതി ുുുലമാ കാതളം  ബടെ�ട് 
ഇളൂെവ െരെര കയർ പ�വത് കണക്േവറാ െിറത് െതാട് 
അതേമ െകാടി കിതകരി വർണ കജനിജ് നിജ് ഹർദിെകാടി ഊടാടി 
�റം ��് ക�ിടമിു ുജഓരിൽ.”

(കല കലഹ്ിെ� ു ുൂലംെകാ്് ആ പട�ളം ു ു�ി. അപ
യുനവും ുതെമറിയനവും െകാടി വഹിുനവും ക�ിടം 
�േയാഗിുന ധീരൻമാും കലഹതീണതൂടി). വപ്, തിരിുകൾ 
എനിവ േകരള്ിെ� സാം�ാരികെരിര്ിൽ വളെര �ാധാ
ന�േ്ാെട പഠി�െപേട്താണ്. വപ്, തിരിുകൾ എനിവു 
�റെമ, കവി, ു തിര്ാളം, വിു്ം ു ട�ിയ സമാനതകുള പല 
ആലാപനുറകുു്് . അവെയാെ�യം �തിയ അേനവഷണ�ൾ�് 
വഴിുറുനവയാണ്



ഭാഗം ര്്

േലയിലല ആുനിേത



ആുനിക േകരള്ി്െ കലയം കാചയം
ക�ാ.കവി� ബാലൃണൻ

അസി്രാഫസർ, ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് വഫൻ ആർട്സ്, ൃൂർ

ഇുപതാംൂ�ാ്ിെല ഏത് ഇത�ൻ �േദശ്ിെ� കലാെരി
രവം ആ ൂ-ഭാഷാ േമഖലയിൽഅുഭവി�ാൻ കഴി് കലെയന 
വ�വഹാര്ിെ� �ാേദശികജീവിതവം രാരജീവിതവം തമിുള 
െിതറിയ സംവാദ്ിെ� ഒു മഡലമാണ്. ആ സംവാദാമ
കതയാണ് ഈ േലഖനം ുേനാുെവുന അടി്ാന�േമയം. 
സവാതര�ാനതര േകരള്ിന് കലാെരിരം എെനാന് ആേലാ
െിുേപാൾ, പരിഗണനാർഹമായ പല വിഷയ�ു്്. അവ 
സമരമായി വിശകലനം െെുകയല, �സതെമന് േതാ്ന 
െില സംവാദവിഷയ�ൾആവനര ഒു ൂലിൽ േകാർ്ി�ക
യാണ് ഈ േലഖന്ിെ� ലഷ�ം. ‘േമാേഡൺ ഇത�ൻ ആർടിും’ 
‘േലാകകല’യിും, േകരളവം മലയാളിയം നട്ിയ സംവാദ�ു്്. 
േകരള്ിെല കലയെട �ാേദശിക ജീവിത്ിൽ ഇ്ം അൃശ�മാ
യിരിുന കലാെരിര സാമരികൾ പലും ഈ �േമയ്ിെ� 
ഭാഗമാണ്. ‘േമാേഡൺ ഇത�ൻ ആർട് ’ ഒു േകരീൃത വ�വഹാരമ
ല. േമാേഡൺ േകരള ആർട് ’ എെനാനാകെട െപാുവിൽ ഇവിെട 
പറുപരിെയി�ിുമില. കലാെിതക് ഒു �ാേദശികവഴി സാധ�മാ
െണേിൽ അത് ഭാഷാസം്ാനെമന നിലുള ആ �േദശ്ിെ� 
സവതവനിർമാണ�ളിൽനിേനാ െകാേളാണിയൽ വി�തലിൽനിേനാ 
ുടുനതല. അത് കാചയെടയം കാണിയെടയം െരിരപരതയെട 
ബുലതകളിൽനി്ം ത�െളുറി�് ഒു സവിേശഷേബാധം 
നിർമിുന രീതിശാത�ുെട േപരാണ്. 

െപാുവിൽ കലാകാര്ാുെടയം അവുെട വ�തി�തിഭ കാണി
ുന കലാഭാഷകുെടയം ഒു ുടർ� ഭാവനയിൽ ക്്, അതിൽ 
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എലാം ഒു�ി�ാുന ഒനാണ് െപാുേവ നു�ിടയിൽപരിെയു
ള കലാെരിരം. കലാവു�െളനാൽ ഒ�െപട കാര�മല, കാചയെട 
വ�വഹാര�ളാണ് അവ. വ�തികുെടയം അവുെട ഭാഷയെടയം 
മാരമായിുള ുടർ�കേളാ വിടർ�കേളാ അല ഇവിെട വിഷയം. 
അവെര അ�െനെയലാം ആയിരി�ാൻ േ�രിപി� കാലവം സാൂ
ഹികമായ അധികാരബധ�ും, അവ വു�ൾും മുഷ�ർും 
കപിുെകാ�ുന പദവികും പരിേശാധനാവിഷയമാകണം. സവാ
തര�ാനതരം, േകരളസം്ാന ൂപവകരണ്ിുേശഷുള 
ഈ േമഖലയിെല അുപുവർഷെ് കലാെരിരെമന് പറയനത്, 
അതിു ു േപ ൂ പെപട പല ു �ധാന ഘടക�ുെടയം സവാതര�ാ
നതരജീവിതം ൂ ടിയാണ്. അത് ൂ ഷവം ൂ ലവമായ അുഭവ�ൾ, 
േദശ്ിെ�യം, േദശീയതയെടയം, രാര്ിെ�യം, വ�തിയെടയം, 
വ�തിതവ�ുെടയം, സവതവരാരീയ�ുെടയം കലാ�ദർശന വ�വ
ഹാര�ുെടയം വുതകൾെകാ്് െനുനിർമി�ാവനതാണ്. 
അതിുള പരിരമമാണ് ഇവിെട നടുനത്. 
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ഒന്: േകരളവം മലയാളിയം 

േകരള്ിെ� കലാെരിരം എനുതെനയാണ് മലയാളിയെട 
കലാെരിരെമനത് പലേപാും െത�ിേപാുന ഒു െപാുധാരണ
യാണ്. േകരളം 1956-ൽ ഭാഷാടി്ാന്ിൽ ൂപംെകാ് ഒു 
ൂമിശാതപരമായ േമഖലയാണ്. അതായത് ഒു �േദശം. ‘മലയാളി’ 
എനതാകെട സാഹിത�േകരീൃത മേനാഭാവം െകാും േൊേടാ
രാെിക് യഥാതഥ ൃ ്ിെകാും ൂ പെപടതാണ്. ൂ മിശാതപരമായ 
ഒു േദശെമന അുഭവം െകാും വരെമാഴിയാൽഭാഷയെട �േത�ക
തകൾെകാും അടയാളെപ�ന ഇത�യിെല പല �േദശവ�തിതവ 
(regional identity)�ളിൽഒനായി ഒുപരിധിവെര ‘മലയാളി’െയ 
മന്ിലാ�ാം. ഭാഷാസാഹിത�െരിര്ിൽ ‘എു്ിെ� േദശം’ 
എ്ം മും നിൂപി�് പതിവ്്. സാഹിത�ം അട�ുള കലകുെട 
േദശെരിരം നു�ിടയിൽൂപെപടത് യഥാതഥമായ �തിനിധാ
നപരതയിലാണ് (Realistic representation); െിേരാപമുദരവം 
(picturesque) ഉടൽവിശദാംശേകരിതവമായ (physiognomic) േനാട
ുറ�ുെട ആവിഷ് കാര�ളാണ് സംഭവി�ത്. അതിൽകാുക 
എന �ൃ്ി ഇഴേെരാെത വ്. ഒു വുവിെന കാുക എനത് 
അതവിെടയെ്ന ഒുതരം വിശവസി�ൽആെണനു (Seeing is 
Believing) േജാൺെബർജുെട അതി�ശതമായ ഒു െിതയാണ്. 
ജീവിത്ിെ� സർവ തല�െളയം കഥകെളയം ഭാവകതവെ്യം 
അപാെട വലിയ സത�ാവിഷ് കാരം കണേ� ആേവശി� ഒു െകാേളാ
ണിയൽൂതകാല്ാണ് ഈ സാഹിത�േകരീൃത മേനാഭാവവം 
േൊേടാരാെിക് യഥാതഥ ൃ്ിയം ‘മലയാളി’െയ ഒു ഭാഷാജന
മായി ൂപെപ�ുനത്. അത് പിനീട് രാരെ്യം സം്ാന
െ്യം ഒു െിരമായി, (ൂ)പടമായി, �തീകമായി, െിേരാപമമായ 
കഥാ(െീ�ർ)േലാകമായി, ഒു വിേശഷെപട തനിമയായി കാണാൻ 
പഠിപിു. 

നമൾ ആദ�ം മലയാളികളാവകയം പിനീട് അതിെ� േപരിൽ
ഭാഷാസം്ാനം എനനിലയിൽ േകരളീയരാവകയംെെത 
ജനതയാെണ്ം �നം അവിെട ുടു്െവ്ം ബിപിൻബാ
ലെരൻ നിരീഷിു്്്. ആുനിക പൗരസൂഹമായി നെമ 
പരിണമിപി�ത് മലയാളഭാഷയാണ് എനർ്്ിൽ സാഹിത�
േകരീൃതമാെയാു വ�വഹാര്ിൽവികസി�താണ് േകരള്ിെ� 
െപാുമഡലം എ് പറയാം. സാഹിത�േകരീൃത മേനാഭാവം 
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വഴിെയ മു സാം�ാരിക ൂപ�ുെടയം ഇരിയാുഭവ�ുെടയം 
േമൽ അധീശതവം ഉറപിുകയം േകരള പൗരസൂഹം പകർനാ�ന 
ഒു സവതവേബാധം നിർമിെ��ുകയം െെു. ഇവിെട വികസി� 
െിര-ശിപ കലകെളൂടി അതിൽ ഉൾെപ�്ി ‘മലയാള ൃശ�കല’ 
എന് വിളി�് �ശ് നം പരിഹരി�ാെനാട് കഴിയനുമില. യഥാത
ഥവാദപരമായ മേനാനിലയിേലുള േൊേടാരാെിക് ൃ്ിയള 
പരിണാമെ്യാണ് മാനകീകരി�െപട മലയാളഭാഷയിൂെടയള 
സവതവൂപീകരണം അടയാളെപ�ുനത്. കാവ�പാരപര��ൾ�് 
ഉ്ായിുന ൂപകാമക പാരപര�്ിൽനി്ള ഒു വിേ്ദം 
ആണിത്. അതിു �ൊരംനകിയത് ഗദ�ഭാഷയിൂെടയള സാഹി
ത�്ിെ� വികാസമാണ്. പേഷ, സാഹിത�ൂപ്ിു ഇ�െന
െയാു വിേ്ദ്ിുള റധര�ം നകിയതിൽ അ�ാല്് �ൊരം 
സി്ിു കഴി്ിുന െിരകലയിെല യഥാതഥറശലി ആയിു് 
എനതിന് ഇുേലഖയിെല ആുഖ്ിൽ ഒ.െുേമേനാൻ പറയന
തിെന ഉ്രി�് ബിപിൻ1 െതളിവതു്. 

ഇ�െന സവിേശഷ സവൂപം കണേ� രാരവം �േദശവംനിന 
ആ ഭാവകതവെ് നു�ിടയിൽ പല രീതിയിൽ അടിമറി� ഒനാണ് 
ആുനികകല. അു കാണാ്ു കാുന ഒു ഭാവകതവ്ിെ� 
േപരാണ്. അതിെ� െിതറിയും ഇു്ുമായ േദശാതീതൂപ�െള 
ഉൾെ�ാളാൻ, എലാം കാണാെമന േപാെല െതളി�െപ�്ിയ ഈ 
�തിനിധാനഭാവകതവ്ിു കഴി്ിടില. എനാൽ ‘മലയാളി’ ഒു 
സൂഹെമനനിലക് ഏ�വമധികം അന�നാ�കുമായി അേ�ാുെെ് 
സപർ�ം �ലർ്ാൻ ുട�ിയു സവാതര�ാനതരമാണ്. ഈ 
ൂമിശാതപരമായ േമഖലയെട അുഭവേലാകെ് പല  ൂ മികളിേലക് 
വ�ാപിപിുകയം അവിെട നിെനാെ�യം ‘ആുനികത’യെട അു
ഭവസപു നിറുകയം െെു. പേഷ, സാഹിത�്ിൽ േഭദമാെണ
േിും, െിര-ശിപകലകുെട കാര�ം വുേപാൾ, കാചയെട സാം�ാ
രികുറ�െള വരവെവകാൻ ഒുതരം രവിവർമ െിേ്ഷൻ ൂ ടാെത 
അതിു പറയ്� ‘ആുനികതാ െരജിറുകൾ’ ഇല. ‘മലയാളി’ 
എനത് അയാുെട സവാതര�ൂർവ ഭാഷയെട േശഷികളിൽ്െന 
ുടർ്െകാ്ിരിുന ഒു സം�ാരവ�വഹാര്ിെ� േപുമാണ്. 
‘�ാേദശിക െിരകലയെട അൃശ�വം താനും പഴയും ജന�ിയവ
മായ ജുുകളിൽൂ�തും �ലുന ഒു ഭാഷയായി രവിവർമഭാഷ’ 
മലയാളിമനുകളിൽ െപുകി. ആുനികതാവാദ്ിെ� ഘട്ിൽ 
േകരള്ിൽ ുനാ�ം കിടിയ കലാജു്ായ സാഹിത�ാധിഠിത 
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െിരീകരണവം മും ഈ ജന�ിയ ജു്ിൽ സാധ�മാകാവന 
‘ആുനിക കലാമകത’യെട അേ�യ�മാണ്; ആർടിറ് നൂതി
രിെയാെ� വലിെ�്ി�ത്. സാഹിത�െരിര്ിൽ വാതെപ�ന 
വാങ്മയെിരുതികൾെ�ാപം നികാുള കഥാഗാരനിലകൾ
െകാു മാരം �ീണിപി�ാവന കലയഭിുെികളാണ് മി� 
ഇലേര�ർമാർും നിർമിേ�്ിവനത്! ആുനികവാദപരമായ 
ഒു വീഷണ്ിൽ േനാുേപാൾ അത് നി്ാര ൃ ത�ം. ആർ. നദു
മാർ വിേശഷിപി�ുേപാെല കഥാപാരം ഉ�പിടേതാ അലേയാ എന് 
മാരം കാണിുനത് ! സാഹിത�െരിര്ിെല കലാഭിുെികൾ 
നിയതാർഥ്ിൽ ‘ആുനിക’മാകാൻ �യാസം േനരിട ഒനാണ്. 
ഇും കലാെരിര്ിെല ആുനികതാവാദവം തമിൽ ഒു തർ�
്ലം സവാതര�ാനതരം നിലവിൽവ്. ഇ�ാര�ം അ്തെന 
ഭാവകതവപരമായി തിരി�റി്വർ അൂർവമായി ഇവിെടയ്ാ
യിു്. മരാസിൽനിനിറ�ിയ ‘അേനവഷണം മാസിക’ ഒെ� 
െിരീകരണ�ൾ ഇലാെതേപാും സാഹിത�ം �സി്ീകരി�ിു് 
എേനാർ�ാം. 

കലയെട രാരജീവിത്ിൽ (േമാേഡൺഇത�ൻആർടിൽ)നി് 
േനാുേപാൾ, പാർശവവത്കരി�െപട, ഏെറുെറ അൃശ�വം 
അ�സതവമായ ‘�ാേദശികർ’ എന ഒു ഏകപഷീയമായ ധാരണ
യിലായിു് േകരള്ിൽ ജീവിുന ഒു കലാകാരൻ ഏെറ�ാലം 
അടയാളെപടത്. ഉപജീവനം, അതിജീവനം ുട�ിയ പരിഗണന
കൾമാരം ു നിൽ�്്, കലാകാര്ാും അവുെട ആുനികതെയ 
േകവലമായ ആമരതിക് ഉപകരിുന വ�തിവാദമായി ക്ിു്. 
പേഷ അടിയതിരാവ്�ാലെ് സാം�ാരികജീവിത്ിെ� 
കല�്ിുേശഷം വന തലുറ, േകരള്ിു �റു വികസി� 
കലയെട രാരജീവിതവമായി െില സവിേശഷ രീതികളിൽ  ബധെപ
ടാൻ ു ട�ിയിു്് എനതാണ് വാതവം. അതിനാൽ മലയാളിയെട 
കലാെരിരം േകരളെമന �േദശുനടന  കലാ�വർ്ന�െളയം 
അവിെട ജീവി�് �വർ്ി�വേരയം മാരം ുറിുന ഒു 
സംവർഗമായി ക്ാലത് പരിമിതമാും. കലാകാര്ാർ എവിെട 
 �വർ്ിു എനത് അവുെട ൃശ�തെയ ുറിുന അധികാരഘ
ടനയെട ൂെകമാണ്. അവുെട വ�തിപരമായ െ�ാറെുകളല, 
അവർ ൂെടെ�ാുനടന യാരാബാഗിെല ഭാവകതവ�ളാണ് 
‘മലയാളി’യെട കലാൊരിരം നിർമിേ�്ത്. അത് േകരളെമന 
ൂഭാഗ്ിൽ നടുന കലയെടയം ജീവിുന കലാകാര്ാുേടും 
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മാരമാകണെമന ശാഠ�ം െപാുേവ കാണാു്്. അത് ഒു പരിമി
തവിൊരം മാരമാണ്. കലാെരിര്ിൽ േകരളവം ‘മലയാളി’യം 
സംവാദികളാണ്. 

‘മലയാളി ആർ്ിറ്’

േകരളവം മലയാളിയം തമിുള സംവാദം കലാകാരെ� വ�തി
തവെ് �തിയം േൊദ�ുയർ്ി. ആരാണീ ‘മലയാളി കലാകാരർ’?  
അത് സത�്ിൽ േകരള്ിലല, അടിയതിരാവ്ുേശഷുള 
ഇത�ൻആുനികകലയെട േകരള്ിെല �ാേദശിക അടിെയാു
ുകൾ നിർമി� രാരെരിര്ിലാണ് ൂപംെകാുനത്. അത് 
ഒു രാരീയസംവർ്വമായി കാേണ്ു്്. കാരണം എൺപുക
ളിൽ കലെയ ഒു ഉപജീവനമാർഗേമാ വ�തിപരമായ റശലികുെട 
സം്ാപനേമാ അലാെത ഒു ദാർശനിക�നമായി�് ഒു ൂടം 
കലാവിദ�ാർഥികൾ ഇവിെട ഉ്ായത് എുപുകളിെല അടിയതാ
രാവ് ഏപി� സാം�ാരിക മർേം െകാ്ായിരി�ാം. സാഹിത�
്ിന് ഇവിെട മലയാള ഭാഷയെടയം �ാേദശിക െരിരവ�വഹാ
ര�ുെടയം �ാഥമികമായ പിുണയളുേപാെല േകരള്ിെല 
ജീവിതെ് സ്ാപരമായി �തിെലിപിുന കലയെട ഒു 
െരജിറർഇലാതിരിെ�, അത് രാരെരിര്ിൽ നിർമിേ�്ു
െ്ന് േബാധ�െപടവർ. ബംഗാളി ഒഴിെക ഇത�യിെല ഏെതാു 
ഭാഷാ�േദശ്ിും ഈ കലാെരിര്ിെ� വരവ�തകം ഇലാ
്തിെ� �നു്്. ഉള രാരെരിര്ിലാകെട നഗരേകര�ും 
അ�ാദമിക് ഇട�ും അതിേന�ാേളെറ (പലേപാും surplus 

ആുന)  ൂ ലധനസാധ�തകും ആണ് ഭരിുനത്. അവിെട ത�ൾ 
പല കാരണ�ളാൽ പാർശവവകരി�െപ�് എന േബാധമാണ് 
ആദ�മായി എൺപുകളിൽ തിരി�റിയാവന െില ുണവിേശഷ
�േളാെട ‘മലയാളി ആർടിറ് ’െന ഉ്ാ�ിയത്. ത�ൾ േന�ന 
ഉയർന വിദ�ാഭ�ാസ്ിും സാൂഹികഘടനയിെല അസമതവ�െള
ുറിുള ദാർശനികേബാധ�ൾും സാഹിത�്ിെ�േയാ പര�
വർ്ന്ിെ�േയാ ഭാഗമായിടലാെത മേ�െതേിും വിധ്ിൽ�ാ
േയാഗികമായി ഇടെപടാൻകഴിയന ഒു ഇടം ഈ നാടിൽഇലാമ, 
കലയെട സാധ�തകൾ മെ�േ�ാ നിെനനേപാെല �തക�ളായം 
മും അുഭവാധി്ാനമിലാെത വലിെ��െ�്ിവരിക, സവതം 
വീടിെലയം േദശെ്യം ജീവിത സാഹെര��ളിെല താരതേമ�ന
യള ദരിരാവ്കൾുട�ിയ പല കാരണ�ും എൺപുകളിൽ 
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മലയാളി യവതലുറ െപാുവിൽ ആതരികമായ ഒു രാരീയ�േമയ
മായി മാു്്ായിു്. െിര-ശിപകലകൾ�് തിുവനത�രു
്ായിുന ് ാപനം എുപുകളിൽ ഒു ഉനതവിദ�ാഭ�ാസ േകര
്ിെ� പദവി റകവരിെ�േിും അതിെ� ബാലാരി്തകൾ ഈ 
െപാുവായ രാരീയ �േമയെ് ഉൾെ�ാളാൻ സഹായി� ൂ ർ് 
സദർഭമായി മാറി. ഇത�ൻകലയെട ു ഖ�ധാരയിൽ (ബേറാഡയെടയം 
ശാതിനിേകതെ�യം അ�ാദമിക് ഇട്്) ഈ �ന�ൾഉയർുന 
ശല��ാരനായ ‘റാഡി�ൽകലാ വിദ�ാർ്ി’യായം, പിനീട് മെ�ാു 
തിരിവിൽ കലയെട ൂലധനവിപണിയിെല ‘േബാംേബ േബായ് സ് ’ 
ആയിുമാണ് ുഖ�മായം ‘മലയാളി ആർടിറ് ’ �ത�ഷെപ�നത്. 
ര്ാമെ് തിരിവിെല ആൾ �ാേയാഗികതാവാദിയാണ്. ‘�ാേദശി
കതാവാദ്ിെ� വിേവെനുനകുെട ു േ്ൽ�ാെത ു ഖ�ധാരയിൽ 
�വർ്ി�ാുള തര�ൾ പഠി� ആളാണ്. ഇത�ൻകലയെട 
അധികാരൂപ�ളിൽ ‘മലയാളി’ ഇ�െന തെ� ‘�ാേദശികത’െയ 
തർ�വിഷയമാ�ിയുെകാ്് യഥാ്മം േതാൽവിയെടയം വിജയ
്ിെ�യം ൃ്ാത�ളായി ഈ രുസദർഭ�ൾമാറി. 

ആുനികകാല ഇത�ൻകലാെരിര്ിെല േകരള്ിെ� 
‘�ാേദശിക പദവി’യിൽസാരമായ ൂല�വർ്ന േന�നവിധം 
‘േലാകകല’ എെനാു വ�വഹാര്ിൽ ഇത�യെട �ുഖമായ ഒു 
ബിനാെല �േദശം ഉൾെ�ാുമിടം ആുേപാൾ േകരളമാണ് ഒു 
സവതവ�നർനിർവെനം നടുനത്. ‘മലയാളി’ എന ഒു ടാഗ് 
രാരീയമായി ഏതാ്് അ�സതമായിരിു്. േമാേഡൺ ഇത�ൻ 
ആർടിെല ഒു പാർശവവൽൃത േമഖലക് അതിെ� സവതവരാരീയം 
എനത് ഒു അപവാദമായി ഉപേയാഗി�ാം. എനിട് വലിെ�റി
യാേനാ, അ�സതമാ�ാേനാ പരിവർ്നവിേധയമാ�ാേനാ 
കഴിയന ഒു കാര�വമാണത് എ്വു്. ഇത് സമകാലിക കലയെട 
വ�വഹാരം ഇന് ‘�ാേദശികതാ വാദ്ിു’ തുന �ധാനെപട ഒു 
പാഠം ആണ്. 

കലാൃ്ിയിെല ഭാഷെയേയാ അതിെ� പിറകിലധവാനിുന 
ആെളേയാ ഒു േദശ-സം�ാര സവതവമായി കാുേപാൾതെന 
അത് പലതായിരിുനതിെല സേീർണതയാണ് ആ സവതവെ് 
നിലനിർുക. െരിരപരമായ ഒു രസവകാലനിർമിതി മാരേമാ, 
അെലേിൽഒരാുെട െമാ്ം ജീവിതാുഭവ സത�ാവികാരേമാ 
ആകാം അത്. രുവിധ്ിൽേനാ�ിയാും, ഒു സർ്ാമക 
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വ�തിെയ സംബധിും, അയാുെട ൃ്ിെയ സംബധിും 
‘മലയാളി’ എനത് അ്ിരമായ ഒു സവതവ നിർമിതിയം പദവി
ൂെനയമാണ്. ‘മലയാളി കല / കലാകാരൻ’ എനത്, ‘ഇത�ൻആർ
ടിറ് ’ ‘ഇൻറർനാഷണൽ ആർടിറ് ’ എെനാെ� േപാെല്െന 
ഭാഗികമായ പല െരിരസംവർ്�ളിൽ ഒ്മാരമാണ്. പര്രം 
കയറി�ിട�ാവനവയാണ് അവ. മലയാളിയായ ഒരാുെട ഒു 
കലാൃ്ി എന നിലയിൽഒു ൃ്ി നമൾ കാുകയാെണേിൽ, 
അത് അതർേേശീയജീവിതേമാ രാരജീവിതേമാ, ഇു രും ൂ ടിേയാ 
ഉളതായിരിെ�്െന, അതിൽ അയാൾ ഏു രീതിയിൽേകരളം 
എന ഈ േദശെ് അടയാളെപ�ു്െവന് �േത�കം േനാു് 
എേന അർ്ുൂ. അയാെളേയാ ൃ്ിെയേയാ സംബധി� പല 
ഏകക�ളിൽഒ് മാരം. െിലേപാൾഅ�െന പറയ്� ഒു 
അടയാളവം അയാൾേശഷിപി�ാെതയം ഇരി�ാം. 

സവതവ്ിൻേമൽ സവതവം േശഷി്ാ്ത 

 ‘Vision unlimited’ (Grosvenor Gallery, London, May 2005) എന 
തെ� �ദർശന്ിെ� കാ�േലാഗിൽ സമകാലികെിരകാരനായ 
ഷിു നേടശൻപറയ്്്, ‘ആ േൊേടാരാെിക്  യഥാതഥ�്ിെ�, 
െപയിൻറിങ് റശലി അതിെനെ�ാ്് െെ്ാുളെതാെ� െെു 
കഴിു. ഇേപാൾ അത് അമിതമായിരിു്. ഇനി അതിെന ആെക 
രാുപിടിപിുന ഒു യഥാർ്�ം ആ�ണം. �േമയെമാെ� 
മാ�ണം. അതിെന വി്വകരമായ ഒനാ�ണം.’ െതാൂുകുെട 
ഒ�വിൽ ഷിു നേടശൻ, ഇത�യിൽവലിയ കലാകേപാളം വിക
സിുനതിെ� ആദ�കാല സദ്െല�ൾ അുഭവിുന െിര
കാരനാണ്. അന് അേേഹെ് ആകർഷി� ‘റിയലിസം’ തെ� 
 �ാേദശികതയിൽ പരിെയുള ‘രവിവർമ െിേ്ഷൻ’ തുനതല. 
രവിവർമയേടത് ൂേറാ-േകരിതമായ ഒു സദർഭ്ിൽ അതിെ� 
നാുറലിറ് ഭാഷയെട യാരികവം ജീർണവമായ ‘അ�ാഡമിക് ’ 
ആർടിെ�യം നാലാംകിട അ�ടിപകർപിെ�യം അൂർവ ല്ിയിൽ 
ആൃ്നായ ഒു േകാളനിവത്ൃതമന്ിെ� ഉളിൽ നടന രാു
പിടിപിുന യാഥാതഥ�മാണ്. റദവം ൂ മിയിെല മുഷ�െരേപാെല 
നാടകീയമായി നിുന രവിവർമ�ിര്ിെല ുൂർ്�ൾ ഒു 
സർ്ാമകവുപിടി� മന്ിെ� ഭാവന തെനയാകാം. പേഷ, അു 
പകുന ഭാവകതവസംബധിയായ അടവ് കാണണെമേിൽ അതിൽ
നി് �റുകട�ണം. അതിെന അതിജീവി�് െമൗലികമായ െില 
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സദർഭ�െള ആരഹി� ഒു മലയാളി ആർടിറ് എന നിലക് ഷിു 
വിഹരിുനത് നാുറലിസ്ിെ� മലയാളി െപാുേവ ര്ി�ിടി
ലാ് ൂ േറാപ�ൻ െരിര സദർഭ�ളിലാണ്. ഒു െപയി�ി�ിൽവി
ഷയം (subject matter) എ�െനയാണ് ധ�ാനാമകമായ ര്േയാെട 
മെ�ാു ൂപം �ാപിുന വിധം കേപാസ് െെുനത് ുട�ിയ 
ഏ�വം അടി്ാനപരമായ േൊദ��ൾ ഒു ഇത��ാരൻ, ഒു 
മലയാളി, െപയി�ി�ിെന സംബധി�് േൊദിേ�്ിവ്. തെന 
െവും അുവർ്ിയാുന െരിരപരമായ അഭിുെിബലതര�
ുെട നിയരണങളിലാെത ഏെറുെറ സവ്ദമായി ഒു ‘െപയി
െ�ർലി’ ഭാവകതവ്ിൽ എ്ിേ�ുകയം  െെേ്്ിയിു്. എു 
വരകെപു എനതല അവിെട രാരീയം. എ�ിെന ഒു െപയി�ി
�ിെനുറി�് ആധികാരികതുള പരിൂർണ അവകാശേ്ാെട 
െിതി�ാം എനതാണ്. 

നേര�ീവ് െപയി�ിങ് െെ്ാൻെില തര�ു്്. ‘the homage’, 

‘adorations’ എനി�െന പല ഭാവസാരതകൾ, െില നാടകീയ
തകൾ ഒെ�യം െിര്ിൽെകാുവരിക. ഇെതാെ� ുഖ�മായി
െട�ുേപാൾ അവിെട ആർടിറിെ� േദശ-സം�ാര സ്കൾ 
ഒു �േമയമായി നി്ിതമാകണെമനില. അവിെട രെനാപരമായ 
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�ന�െള ഏ�വം മൗലികമായി, സമീപിുകയാണ് എനതാണ് 
�ധാനം. തനിുേമൽ സാം�ാരിക േമേകാമയള ൂേറാപ�ൻ
നാുറലിസം എന അപരവിദ�ുേമൽ േപാും ഇത�ാ�ാരൻ 
സവതമായ െില െിതാപ്തികൾ കെ്ുകയാണ്. െപയി�ിങ് 
ഇ്രം െില കെ്്ുകൾ ആുേപാൾ േദശം എന �േമയം 
അയാുെട നിരവധി ഏകക�ളിൽ ഒ്മാരമാു്. പല സം�ാര
�ൾ�ിടയിൽ തനി�് േവ്തായ രാരീയധവനിേയാെട മാരമല, 
േനരർ്രഹിതമായം ലഭ�മാുന പല ബിംബ�ുെട സവതരമായ 
െപയിെ�ർലി വിനിമയമായി ഒു മലയാളി ആർടിറിെ� െപയി�ിങ് 
ര്ായിര്ിുേശഷുള കാലേ്�് മാറിയതിു ഒുദാഹരണം 
ആണ് ഷിു നേടശെ� വർുകൾ. അതർേേശീയ കലാകേപാള
്ിൽ ‘ഇത�ൻ ആർട് ’ എന സംവർഗ്ിൽ അത് ഏെറ വിജയിു. 
ബിംബ�െള ൂസലിലാെത ഉപേയാഗിുക എനതാകെട ഇ്ം 
‘�ാേദശികത’ െപാുവിൽ അുവദിുന കാര�മല.

േകരള്ിെ� മലയാള അ�ടിമാധ�മസം�ാരം ബുവർണ�
ടലാസിൽ െിര�ൾ അ�ടി�് െിരകാര്ാെര �ാധാന�്ിൽ 
അവതരിപി�ാൻ ു ട�ിയിും അതിൂെട ക�വടം വികസിപി�ാൻ
ുട�ിയിും നാേളെറയാെയേിും, എേപാെഴേിും െിരകലയെട 
രാരീയേശഷി ഉയുേപാൾെിരകാരെന റകവി�നത് കാണാം. 
ഈയിെടയാണ് ‘ൃദവംഗിയെട ുർൃതു’ എന േപരിൽ സി.േഗാപൻ 
എുതിയ നാടക്ിു േവ്ി േടാം വടുഴി ഇലേരഷൻെെത് അത് 
ഭാഷാേപാഷിണി മാസികയിൽഅ�ടിുവനതിെ� പിേ�് തെന 
മേനാരമയെട ഓെീസ് ു ുവൻമാസികയം തിരിെ��്്, �തിയ േല 
ഔടിൽ നാടകമട�ിയ വാരിക ര്ാമത് �സി്ീകരി�ത്. േടാം 
വര� െിരം ആെരെയാെ�േയാ �േകാപിപിു. മതേനതാ�െള, 
മതവിഭാഗെ്, അ�െന െിലെര. വൻമതകലഹം െപാടിുറെപ
�വിും എെനാു ആൾൂട ഭീഷണിെയ പരം മാു പറ്് 
ഒു�ി. േടാം എന ഇലേര�ുെട െിരു�വം അ�െന ഒു�ി. 
സാപ്ികവം മതപരവം �ുഷാധിപത�പരവമായ അധികാരക
ഷിനിലകൾ�് നിയരണുള മാധ�മവ�വസായം ത�ൾ അ�ടി�് 
കേപാള്ിൽ എ്ി� കലെയ ആൾൂടം വിലയിുുേപാൾ 
എ�െന  നിർലജം ത�ൾതെന പിൻവലിു് എ് കാണിു. 

ആുഷംഗികമായി ൂെിപി�െട; ഇലേരഷനിൽസമീപകാ
ല്് േടാം വടുഴി വികസിപിുന ‘മാമരിക െവളി�്ിെല 
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റിയലിസ’ഭാഷയം േനരെ് ഷിുവിെനുറി�് പറ്േപാെല, 
ൂേറാപ�ൻകലാെരിര്ിെല െപയിൻറിുകെള സവതം പാഠാത
രഭാഷയിേല�് പരിവർ്ിപിുന ൂഷമായ രെനാപരതയാണ്. 
ഷിു വിഹരിുന േ്ാബൽ ആർട് േലാകവം േടാം ഏെറയം വിഹരി
ുന മലയാളി ഇലേരഷും തമിൽ പദവിൂല��ജനനേശഷിയിൽ 
അജഗജാതരു്്. െിരകലയെട വ�ാവഹാരികേലാകം അവയെട 
വ�വ്കുെട അധികാരേകര�ൾ സംബധി�ിടേ്ാളം 
പര്രം അകനിരി�േവ തെന, അടി്ാനപരമായ കലാഭാഷ
യിെല െിതകളിൽ പലേപാും സമാനവഴികൾ ുടു്. പദവിൂ
ല�വിേവെന�ൾ അുസരി�് കലാകാര്ാെര നമൾൂജിുകേയാ 
തഴയകേയാ െെ്ാം. പേഷ അവ െിലേപാൾ ഒേര ബൗ്ികതയെട 
ഭാഷാേഭദ�ൾമാരെമ്ം കേ്ും. 

ഇതയൻ ആർ്ിറ് : രാേദശികു്ട നീ്ിയിുപ് 

�തകേകരിതവം പരഭാഷയിെല വായനെകാു സി്ി�ു
മാണ് െപാുവിൽ നുെട കലാെരിരേബാധം. കലേതടി േകരളം 
വിുേപായവുെട രാരജീവിതം െവും ശീലംെകാു െപെട് നമൾ
വരവെവ�ാു്്. അവുെട ല്�തിഠെകാും, അവർേന�ന 
വിരഹ�ാധാന�ം െകാുമാണ് അത് െപെട് സംഭവിുനത്; 
പാരീസ് വിശവനാഥെനേയാ ഏ.രാമെരെനേയാ കാുംേപാെല. 
എനാൽനുു ു നിൽ കലാകാരനായി കാണെപട ഒരാൾ കല േതടി 
ുടിേയ�ം നട്ിയ നാഗരികൻ അെലനിരി�െട. ‘ഇത�ൻ ആർടി
റ് ’ ആുനവിധം ബിംബാവലികൾ നിർമി�ിടിെലേിും, ഇത�ൻ
കലയെട �ബലമായ ഒു ആധികാരിക്ാനേകരവം അയാെള 
അടയാളെപ�്ാൻ െമനെ�ടിടിെലേിും, അയാുെട കലയിൽ 
ഒു �ാേദശികജീവിതം മാരമല, ഒു രാരജീവിതവം ഉ്ാേയ
�ാം എ് കാണണം. ഒു കലാകാരെനന നിലയിൽ അയാുെട 
ജീവിത്ിും കേ്�ാം ഒേരസമയം �ാപചികവം േദശവാദപര
വമാകാവന െില പരിരമ�ൾ. അയാുെട രാരജീവിതം, അവഗണി
�െപ�ന റവദദ��ൾെകാ്് നിറ്താകാം. അ്ാതരായ 
എണ�ായെിരകാര്ാെരുറി�് തതി ു ഹ തുർ് പറയ്്്. 
കലയെട മഹതവുള രജിററിെലനെത�ാൾ ഇവുെട െിരഭാഷ 
പരപരാഗതേമാ സാരദായികേമാ ആയ ഒനിെ� ഓർമകുണർ്ി
െ�ാ്ാകാം കഴിുേപാുനത്. ആുനികതയെട സദർഭ്ിും 
സാരദായികമായ ഒുശീലം അടപിു ുടുനവർ എ് അവർ 



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha 93

കാണെപടാം. എനാൽ പിനീ� വുന ഏെതേിും തലുറയിൽ
െിലർ ഒു സവനസംഭരണിയിെലന േപാെല ഈ സാരദായികെര 
ആവാഹിുനും അൂർവമായി കാണാം. �തിയൂപ്ിൽ 
തിരിെ�ുന െിരഭാഷകുെട ഉ്രാുനികകാല്ാണ് ഇത് 
ഏെറയം സംഭവിുനത്. അവർുളതാണ് സമകാലിക�സതി 
എ്ം വു്. ഒു രാരജീവിതം നിേഷധി�െപടവുെട അടയാള
�ൾുേറൂടി ൃ ശ�മാുനത് പിനീട് ഒു ഘട്ിൽ ൃ ശ�ത േന�ന 
ഇ്രം ആുകളിലാണ്. 

ഉദാഹരണ്ിന് െതാൂുകളിെല േ്ാബറലേസഷെ� 
കാല്് േകരള്ിൽ തിുവനത�രു അധികമാുമറിയാെത 
ജീവിു െിരരെനയിേലർെപു ജീവിുകയായിുന േഗാപീൃണെയ, 
ഏേതാ ഇു് ഇടുനിെനന േപാെല കൗുകൂർവം െില ഇത�ൻ 
ആർട്ഗാലറികൾകുപിടിു. െകാ�ിയിെല കാശി ആർട് കെെയം 
ദൽഹിയിെല പാല�് ഗാലറിയം പിെന ുംെബയിെല ഗിൽഡ് 
ഗാലറിയം ര്ായിര്ിു േശഷം േഗാപീൃണയെട െിര�ൾ�
ദർശിപിു. ഒേരസമയം കൗുകകരമായ ഒു മലയാളി അർടിറ്, 
�തിയ തലുറയിെല ഇത�ൻ ആർടിറ് എനി�െന േഗാപീൃണ 
അവതരിപി�െപ�േപാൾ, മെ�ാു �റ്് അേേഹം ുേനാുവ� 
െരിരപരമായ �നേമഖലകൾ ഒു മലയാളി �ുഷെ� ഭാഷാന്
െ്ുറി�ായിു് എ് വായി�ാവനതാണ്. 

പാ്ാത� ‘അ�ാദമിക് റിയലിസം’ ഇവിെട വനത് ഒു ആു
നികതയെട ലഷണയതസവഭാവേ്ാെടയാണ്. പേഷ, അത് 
എേനും േവ്ിയള ആുനികതയാണ് എനേപാെല, ഇുപതാം 
ൂ�ാു ുുവും മലയാളിയെട െിരം കാണൽശീല�െള നയിു. 
മിനിേയ�ും, പട് െപയി�ിങം േപാുള പാരപര� െിരകലകൾ 
േകരള്ിൽ ‘അ�ാദമിക് റിയലിസം’2 ൂല�സംഘർഷ�ൾ ൃ്ി
�ിലെയന ആർ. നദുമാർ നട്ിയ രേ്യനിരീഷണു്്. 
ജാതി സൂഹ്ിൽനി്ം റലംഗികസൂഹ്ിേലക് പുവെപട 
ഇുപതാംൂ�ാ്ിെ� േകരളജീവിത്ിെ� ഉളിെല �ുഷപഷം 
പരപരാഗത കരെകൗശലവിദദരിൽനി്ം ഭിനമായി ആുനിക 
 കലാകാരെനന നിലയിൽ വിജയരീലാളിതനായ രവിവർമെയ്
െന ഒു ‘െിേ്ഷൻ’ േപാെല ആേഘാഷിുവരികയായിു്. പേഷ, 
ഈ ആേഘാഷവാും മഹാ-േനാട�ാരുമായ മലയാളി, വന വഴിേയ 
മറുെവ�ിുന ുഖിതെ�  ഉളം ഉ്്. അത് ഇുപതാംൂ�ാ്ിൽ 
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േകരള്ിു �റ്് ഇത�യിെല പല ഭാഗും ൂപെപട �തിയ 
ആുനികതകുെട തളി�കെള ഉൾെ�ാളാൻ വിസമതിുെവ
് മാരമല, രവിവർമ നിർവിേശഷമായ െിരണറശലികേളാ� 
ഏതാെ്ാു രാജഭതെ�ുേപാുള വിേധയതവം കാണിുകയം 
െെതിു്. യാെതാു �േരാഗമനപരമായ  ആ��ും ഇലാെത, 
െരിരപരമായ മഹതവന്�ളിൽ ഊനിെ�ാ്് കഴി്താണ് 
ഈ മിഥ�ാേലാകം. അത് േതാ�െപാടി�താണ് േഗാപീൃണയെട െിര
�ളിെല കാതൽ. ുു�്ിൽ േകരളം വിുേപായവും, ഇവിെട 
ുടർനവും, ഇവിെട അ്ാതരായിുന് വരപിേലർെപടവരിേലക് 
േ്ാബറലേസഷെ� കാല്് കൗുക�ുകൾ എ്ി� ു ംറബ 
കലാനാഗരികും െല്ിൽ ‘ആുനികകലയേടതായ ഒു െരിര
മിലാമ ത�ളിൽ ഏപിുന ന്േബാധം എന വിഷയ്ിൽ 
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‘മലയാളി ആർടിറ് ’ ‘േമാേഡൺ ഇത�ൻ ആർുമായി’ നട്ിയ 
ബുുഖമായ മൗനസംവാദ�ളിൽഅറിേ്ാ അറിയാെതേയാ 
േ�രകശതികളാണ്. 

കലയി്ല ്പാളി്ി്ൽആ്ിവിസം 

ആുനികമലയാളി നട്ിയ കലാ�േയാഗ്ിന്, ക്ാൽതി
രി�റിയന ഏെതേിും ഒു �തിയ റശലിയെടേയാ അധ�യനരീ
തിയെട (ൂൾ)േയാ േകര്ായി അല ഉളത്. കലാകാര്ാുെട 
നിരതര അ്ിരതയം, ുടിയിറ�ിയ അുഭവ�ും, പാർശവ്ി
തികും ഏെതേിും വിധ്ിൽ പരിഹരിുംേപാെല േതാനിപി
ുന ശതമായ ഏെതേിും േകരനിർമിതി ഉ്ായിടില ഇവിെട. 
കലയിെല െപാളി�ി�ൽ ആടിവിസം ആണ് സവാതര�ാനതര 
േകരള്ിന് കലാെരിരം ുേനാുവുന കാതലായ വിഷയെമന് 
േവണെമേിൽപറയാം. അതാകെട െിതറിയ െിതകും പരീഷണ�ു
മാണ് ; അതായത് ശീല�െളയം സരദായ�െളയം  ആൊര�െളയം 
പരിവർ്ിപിേ�ാ അവയിൽനി്ം ുതറിമാറിേയാ വ�തികും 
അവുെട ൂട�ും ത�ൾ�ായി സാൂഹികമായ ഇടവം ൃശ�തയം 
േന�ക. ൂടാെത ആ േനട�െള നിരതരം സാദർഭികവം ആേപഷി
കവമാ�ി നിർ്ിെ�ാ്് നവീനമായ സാധ�തകൾ ആരായക. 
വ�തിപരവം സാൂഹികവമായ പലതിെനയം കാലികമായി േകാർ
െ്��ാവന ഒു �േയാഗം എന നിലകാണ് ‘ആുനിക കല’ ഒു 
�സതമായ വ�വഹാരവം രാരീയവമാുനത്. അ�െനെയാനിെ� 
�ാേദശികജീവിതവം രാരജീവിതവം  തമിുള സംവാദ്ിെ� 
ആഘാതവം െലവമാണ് ഈ െിതറും അതിെ� ‘െപാളി�ി�ൽ 
ആടിവിസ’്ിെ� �ധാനെപട െില സദർഭ�ും. അവ െിലത് 
ഒന് െതാുകാണി�ാം. 

െക.സി.എസ്. പണി�ുെടയം ടി.െക. പമിനിയെടയം െിരഭാ
ഷകൾ—മലുഴ ഡാമിൽഒു െപാുവിടം േനടിയ കാനായി ു ുരാ
മെ� യഷി എന �മാദശിപം—സി.എൻ.കുണാകരെ� ‘െിരൂടം’ 
എന ആർടിറ് ുഡിേയാ—എം.വി.േദവെ� പരിരമ്ിൽ 
എറണാുള്് നിലവിൽവന കലാപീഠം എന ഒു ൂടിേ�ുമിടം 
—മലയാള സാഹിത�വമായി സംവദി�് ഉ്ായ ഇലേരഷൻഎന 
വ�വഹാരം, േലാകു തെന അ്ർെരൗ്്  േകാമിുകൾേപാും 
 ര്ി�െപ�ംുേപ രാെിക് സീരീസ് (1961-1973) എന നിലയിൽ 
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മലയാള്ിൽ ജി.അരവിദൻപരീഷി� ‘െെറിയ മുഷ�ും വലിയ 
േലാകവം’, േകരള്ിെ� ുഖ�ധാരാ ജീവിതം പാർശവവത്കരി� 
ദരിരർ പാർുന തീരേദശെ്ക് ത�ുെട കലാ�ദർശനം 
െകാുവന റാഡി�ൽ െപയിെ�്് ആൻഡ് �ൾേേ്് അേസാ
സിേയഷൻഎന കലാകാര ൂപിെ� ആടിവിസം—രാജ�െ് 
നിേയാ-ലിബറൽസാപ്ിക ഉണർുകെള കഴിവിെ� പരമാവധി 
ഉപേയാഗെപ�്ിെ�ാ്് ഇത�ൻ ആർടിൽ അുവെരയള ഒു 
�ാേദശികസവതവെ് കവിയന ു ഖ�ധാരയിെല വിജയരീലാളിതൻ
മാരായി ‘മലയാളി ആർടിുകൾ’ സവയം അവതരിപി�ത്. 

കലയെട ൂ പടം എനത് ഇുപതാംൂ�ാ്ിൽൂേറാ-അേമരി�ൻ
ൂലധനേശഷിയം ഇത�ൻനഗരേകരിതേരാ അ�ാദമിക് പഡിതേരാ 
ആയ െെുവിഭാഗ്ിെ� സവതവ�തിഠാപനരമ�ുംെകാു 
നിർമി�തായിരി�േവ, ആ ൂ പട്ിൽ േകരളം എന േമഖലു്ാ
യിുനത് താരതേമ�ന അ�സതമായ ‘�ാേദശിക പദവി’ (Indian 

Vernacular)യാണ്. അതിൽ ഇന് വലിയ മാ�ം വുു്െവ് 
െപാുവിൽ േതാനിപിുന െകാ�ി ബിനാെല ആണ് ഏ�വം 
ഒ�വിൽഉ്ായിരിുന ‘െപാളി�ി�ൽ ആടിവിറ് ’ സദർഭം. 
ഇവെയാ്ം േകരളീയ സൂഹ്ിൽ കലെയന വ�വഹാരംേനടിയ 
ഏകുഖമായ എെതേിും �ാമാണികതയെട കാര�മല. ു ട�്ിൽ
ൂെിപി�ുേപാെല, കലയെട �ാേദശിക ജീവിതവം രാരജീവിതവം 
തമിുള സംവാദ്ിു വഴിെവടിയ െില ൂ െക�ൾമാരമാണിവ. 
േകരളീയ െപാുമഡല്ിൽഅത�ാവശ�ം ൃശ�ത േനടിയവയം.

കലയിൽരാടീയ്മന സംവർഗ്ി്െ അടുകൾ

എൺപുകളിൽഒു രസവകാലം ആടിവിസ്ിെ� േമലേി 
അഷരാർ്്ിൽഎ�്ണി് ‘റാഡി�ൽൂപ് ’  �വർ്ി�ും 
അറിയെപടും ുഖ�മായം വർഗസമര�ൾനടുന മലയാളി 
യവാവിെ� വി്വഭാഷയിലാണ്. എനാൽഅന് അതിൽ ഉൾെ�ാ
ളാനിടമിലാതിുന പലതരം കീഴാളതയെടയം സാൂഹിക ഇടം േനട
ലിെ�യം രാരീയഭാഷകും േവെറയ്്. സാവധാന്ിൽത�ുെട 
പൗരജീവിത്ിെ� ഇടവം ൃ ശ�തയം േനടിെയ�ുന െിരകാരിക
ുെട ൂഷഭാഷകൾ അതിന് ഉദാഹരണം. എലാവിധ േമലാളതകൾ
ും അുറം ഒു സവ്തയിൽ ഇടംപിടി�ാൻ കഴിയേമാ എനേനവഷി
ുന അധികാരൂന�രായ േലാകപൗര്ാുെട കലാപരമായ ഭാഷാ 
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പരിരമ�ുെട സമകാലികമായ ‘അുു�േയാഗ’ (Contemporary 

Fringe Practices)�ു്്. ഇന് ‘ഊരാളി’ േപാുള മൂസി�് ൂടാമ
കും, Guesswho എന രാെി�ി ആർും േകരള്ിൽസാം�ാരിക 
�തിേരാധ്ിെ�യം എതിർപിെ�യം ഒു മിരഭാഷ നിർമിു്
്്. അതായത് ‘െപു�ിൂും സം�ാര�ുെട’ ഭാഷ. അുേപാെല 
അപരിൃതമായതിെന ഒു പരിൃത ശിപ ഭാഷകക്് േബാധൂർവം 
ഉപേയാഗി�് സവയം ൂ ല�വ്ാുന ഒു ‘�ിമി�ിവിറ് (Primitivist) 

ടവിറ് ’ ഉള ആുനികശിപം െമനയന ‘ശിപി’യം, ഒു ഗാലറിയം 
കെ്്ിപിടി�ിെലേിും രാജെന ‘ശിപിരാജനാ’ുന അനൗപൊ
രിക ു ൃദ് വലയ�ുു്്. അവയിൽ ജീവിതാവികാര്ിെ� െതറി
ുനി്്്. ഗാലറികളിും െപാുവിട�ളിും നടുന ആുനിക 
ശിപ്ിെ� ജു്ിെന, വളെര വിദദമായി �റുനിന്, അഥവാ 
അരികിൽനിന് ഉൾെ�ാളാൻ കഴിവളതാണ് ൃ ൂർ  സവേദശിയായ 
‘ശിപി രാജെ�’ ജീവിതം. 

അടിയതിരാവ്�ാലെ് �തിേരാധജീവിത്ിും 
അതിെ� ആമേബാധ്ിും ശിഷയായി േനടിയ െകാടിയ മർേന
്ിും ജയിൽവാസ്ിും േശഷം, ഈ സൂഹ്ിൽ െിരകാരേനാ 
ശിപിേയാ ആയി അറിയെപ�ക എനതിേന�ാൾ, മൗലികമായി 
അതാുക എനതിേലു മാരം എ്ിെപട വി. േമാഹനൻ എന 
ഒരാു്്. ആ എ്ിെപടലിൽ െിലേപാൾ ഒു മീഡിയം അതിെ� 
പരിെിതമായ ശീുകളിൽനി്ം രഷെപുേപാു്. ഉദാഹരണ
്ിന് ‘ഉറ�ാ് നിലവിളികൾ’ എന ഒു സീരീസിൽ േമാഹനൻ 
ഡിജി�ൽസേേതം ഒു േ�ാസസിെ� ഭാഗമായി എ�ു്. അത് 
ഒു ‘നു മീഡിയ’യെട എനേത�ാൾ െിര്ിെ� അുൂതിയെട 
അടുകൾ െതളി�ാൻേവ്ിയാണ് ഉപേയാഗി�ിരിുനത്. �തി
യകാല്ിെ� സാേേതികഭാഷയെട ആമാവിേലക് ഇറ�ാൻ 
േവ്തായ വ�ാവഹാരിക്ാനെ് േമാഹനൻ ഗൗരവ്ിൽഎ
�ുനില. അതിെന താൻപരിെയി� ുൻെപാു കാലെ് നിലവി
ളികൾു ൂപം െകാ��ാൻമാരമായി ഉപേയാഗെപ�ു്. ഇത് 
ഒരർ്്ിൽ തെ�തെന ൂ തകാലം േവടയാ�ന അവ്യമാണ്. 
�ാേദശികതയിൽ, സമരുഖ�ളിേലക് ഏ�വം േയാജി� െിരേമാ 
ശിപേമാ ആയി േമാഹനെ� വർുകൾ എെ���െപ�്. ഉദാഹര
ണ്ിന് േമാഹനൻ കലിൽെെത ശിപം മാനാചിറ റമതാന്ിെല 
കവാട്ിൽ �തിഠി�ിു്്. ് ാ�ിമടയിെല സമരുഖ്ാണ് അത് 
ആദ�ം േപായത്. പിെന അത് ു ൃദ് സംഘ്ിെ� പിൻുണയിൽ, 
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േകാഴിേ�ാടൻ നഗരവികസനപ്തികുെട ഭാഗമായി മാനാചിറ
യിെല്ി. ഇനെ് നവ സാൂഹിക സമര�്ാന�ുെട െില 
സവിേശഷതകൾ ഈ കലാകാര്ാർും ഉെ്് േതാ്്. 
അതായത്, ഒരാുെട പാർശവനിലകൾ (life in margins) േമാശമല. 
അവ സർ്ാമകമാകാം. പേഷ സജീവവം അലഷ�വമായ നിസവ
ജീവിത്ിെ� സവ്തയിൽനി്തിർുന സമരഭാഷയളും 
അതിനാൽ്െന പാർശവവൽ�രണയരെ് (ഇവിെട കലയെട 
്ാപിതേലാകം) ൂസാ്ുമാണ് പലേപാും ശിപി രാജെ�യം 
വി.  േമാഹനെ�യെമാെ� നിലപാട്. 

വിരമേവളകളിൽ ഒു ുറ്ായ െപാുവിടു സവകാര�ത 
േതടി ഒ�െപേടാ െെുൂടമാേയാ വുന മുഷ�ർു മേ്� 
അ�െന കാുന നിലക് മാനാചിറ റമതാന്് 2012-ൽ 
്ാപി� മെ�ാു ശിപു്്. ശാതിനിേകതനിൽ രാം കിേർെബ
യ്ജിെ�യം േസാമനാഥ് േഹാർെ�യം ശിഷ�തവം വളെര ആഴ്ിൽ 
 സവീകരി�ിുള,  സവതരഇത�ൻ ആുനിക ശിപകലാെരിര്ിൽ 
തേ�തായ വഴി െമന്ിുള െക.എസ്.രാധാൃണെ� ‘കാല�
വാഹം’ (Time Tide) എന ശിപം. കലിും, േ്ാൺസിും ആണ് 
ഇത് െെതിുളത്. ആർ. ശിവുമാർനടുന ഒു നിരീഷണു്്: 
‘പൗരാണികശിപ്ിൽകാുേപാെല, മുഷ�ുമായി ബധ
െപട് ആേലാെിുേപാൾ പലേപാും െലനരഹിതമാണ് ശിപം. 
ൂപ�െള െലനാവ്യിൽആവികരി�് ശിപികൾ ഈ പരിമിതി 
മറികട�ാൻരമിു്. അേപാും അത് ഉറുേപായ ഒു െലനം
തെന. അേപാും െലന്ിെ� ഒു �തീതി മാരം. അ�െന 
ശിപമായി കാുന ൂപം യഥാർ് ഭൗതികാവ്യെടയം 
 �തീതിയുഭവ്ിെ�യം ഒു ൂടിേയാജിപാു്’. ുുയി, മ് 
എനി�െന ഇുപതാംൂ�ാ്ിെ� മുഷ�ർ�ായി ആൺ, െപൺ 
ആദി�ൂപ�ൾ�് (architypes) രാധാൃണൻൂപം െകാ�്ിു്്. 
ഇവർ മുഷ�ുല്ിെ� െലേനാർജെ് ആവാഹിുനവരാന്. 
പേഷ, ഇവർ ഒു കലിൽനി്ം, മീഡിയ്ിൽനി്ം സവാഭാവിക
മായി പിറവിെയ�ുനവരല. നമെളേപാെല ജീവിത്ിൽ ന്ം 
വുന സവാഭാവികതെയ, ഉളിെല ഭാവനാമകമായ  േലാക്ിെ� 
െലനവമായി �തീതിഭാഷയിൽ ഘടിപിുന, പല ശകലിത ഭാഗ
�ുെട ഒു ഏകൂപമാണ്. ‘കാല�വാഹ’്ിൽ ുുയി എന 
ആൺുടിൂപം എവിെടനിേനാ പറ്വന പഷിേപാെല ഒു 
കൽൂണിൽ രുറകയം പ്ിയിൽ ഊനി നിപാണ്. ൂ െരനി്ം 
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കീെഴനി്ം ു �ിും നടുനതിൽനി്ം കാണികൾ ഈ ശിപെ് 
പലമാതിരി അ�പ്ിൽ കാു്. ആ റമതാന്ിെ� സവഭാവവം 
അുതെന. മുഷ�ർ വ്ംേപായം ഇരിുന അ്ിരവം ശകലി
തവമായ െപാുവിടം. ു ുയിയെട റകപ്ി ഒഴിെകെയലാം അത
രീഷ്ിൽ എേതാ ഒു ഒു�ിലാണ്. ുതിർന ഏെതാരാൾും 
ഈ ശിപം തനിൽനി്ം ഒഴിുേപായ ഒു കസർുേശഷിെയ 
ഓർമിപിും. ഇവിെട ഈ ശിപി ആുകുമായി സംവദിുനത് 
അവുെട �ാേദശികവൽൃതമായ ജീവിതഭാഷയിലല. മറി�് 
അതിൽേവ്വിധം തിരി�റിയാെത കിടുന ആുനികതയെട 
ുൂർ്ം എതാേണാ അതിെ� ഭാഷയിലാണ്. ുപ് കാനായിയെട 
‘യഷി’യിും ‘ുേ�ാലെപുമാളിും’ െതളി്ത് അതായിു്. 
പേഷ, പിനീട് മലയാളിയായ കാണിയെട ഇടെപടുകളിൽ 
ഭാവനകൾ അവയെട മാ�ാനാകാ് േഗാരൂെികകൾെകാ്് 
നിറ്ിരിു്. ‘യഷി’ ഒു �ുഷഭാവനയിെല ആളാണ്. അതിൽ 
ആ ന്ശിപ്ിു കിടിയ േപുമാണത്. പേഷ ആ ശിപ്ിെ� 
യഥാർ് െപൺസാനി്�മാണ് ഇ്ം അതിെ� കു്്. പിനീട് 
മി� കാനായി ശിപ�ും, ജലകന�കയം ശംും മും, �ുഷഭാവന
യെട ആധിപത�്ിൽമാരം ഇവിെട കഴിുൂ�ന ഒനാണ്. തെ� 
തെന ആുനികത കാനായിും കാണികളായ നമൾും ന്ംവ
നിേല എ് സംശയി�ാൻ ഇെതാെ�്െന കാരണ�ൾ. (ആ 
ആുനികത യഥാർ് ഭൗതികാവ്യെടയം �തീതിയുഭവ്ി
െ�യം ൂ ടിേയാജിപി�ൽഎനർ്്ിലാണ് ഇവിെട എ�ുനത്).

ആുനിക ഇത�ൻെപാുവിട ശിപകലയെട വിവിധധാരകുെട 
േനരുഭവം േകരള്ിൽവളെരുറവാണ്. െക.എസ്. രാധാൃണെ� 
ശിപം അതിെല ശാതിനിേകതൻധാരെയ ആ ൂളിങിെ� തെന 
എുപുകളിെലയം എൺപുകളിെലയം രാരജീവിതം എെതന് 
െിതി�ാൻ േ�രിപിു്. ആ േബാധനധാരയെട ആഴ്ിുള 
‘ഇത�ൻ�പചവീഷണം’ ഏെതാരാെളയം അയാുെട സദർഭ്ിൽ, 
�േത�കിും �ാേദശികവൽൃതമായ ്ിതതകളിൽനി്േപാും 
‘ആുനികത’യെട �സതി കെ്്ാൻേ�രിപിു്െവന
താണ്. (ഒുപേഷ, ശാതിനിേകതനിൽനി്ള ആ ദാർശനിക 
ഊർജെ് തെ� തിുവനത�രം ൂളിുമായി ഘടിപി�് 
ശിപഭാഷ സവൂപി� ഒു ശിപി േകരള്ിലി്ളത് റെൻ 
ആർട് സ് േകാേളജ്�ാപകനായി �വർ്ിുന ഏ.പി. ു നിൽു
മാർ ആയിരിും.) േകരള്ിെല കലാകാണിയെട ു നിൽആുനിക 
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ശിപകലയെട രാരജീവിത്ിെ� ഒു ൂപം കാണിു് എനു
തെനയാണ് രാധാൃണെ�  മാനാചിറശിപ്ിെ�  െരിര�സതി. 
ഓേരാേരാ ഘട�ളിൽ ഉയർ്വനിട്, ഒ�െപട ഓർമകളായി 
 അവേശഷിേ�് ഒനല രാരീയ�തിേരാധം. നുെട സമര�ൾ�് 
മുഷ�രാശിയമായി ബധെപട അതിജീവന്ിെ� ആഴ്ിുള 
കാരണുെ്ന് േബാധ�െപടാ് ‘�തിേരാധ �ഹസന’�ുെട 
കാല്് കലയിൽ ആ കാരണ�ൾ �േയാഗ്ിലായിുളത് 
എരേയാ വി�ലമായി പരിഗണിേ�്താണ്. 

മെ�ാു �റ്്, രാരീയം ഒു �േയാഗെമനതിുപരി, �േമയം 
ആുനും കാണാം. ഗതകാല രാരീയ �േമയ�െള വീും പരിേശാ
ധിുകേയാ, ്ീേഷവകരിുകേയാ െെ്ാവന പല �വണതകും 
സദർഭ�ും കലാരംഗ്് ഇ്്്. ഇുപതാംൂ�ാ്ിെ� നേവാ
്ാന�്ാന�ുെടയം സാൂഹ� വി്വ്ിെ�യം മർേെ് 
നിരഭമാ�ി ഇ്ം ുടർ്െകാേ്യിരിുനതാണ് ഇത�യിൽ 
ജാതിജീവിതം. ഇതിുളിൽ താരതേമ�ന അൃശ�മായിരിുന 
രാരീയ�തിേരാധ്ിെ� ഐതിഹ��െള െിരീകരിുന ുരളി 
എന ‘െിരകാരൻ’ സമീപകാല്് േകരള്ിൽപലയിടും 
�ദർശന�ൾ നട്ിയിു്. അത് പലും കീഴാള �തിേരാധജീ
വിത�ുെട ഗതകാല രാരീയ �േമയ�െള ഓർമയിൽനിലനിർ
്ാുള പരിരമ�ളായി കാണാവനുമാണ്. െരിര�ാധാന�ുള 
രാരീയ സമര�ൾ നയി� �േദശ�െളയം (റവ�ം സത�ാരഹം 
അുമരണം—ശിപ ഉദ�ാനം, േകരള ലളിതകലാ അ�ാദമി -2014-
15), സാഹിത�്ിെല െില ഭാവനാമക ഇട�െളയം (‘തസറാ�് ’ 
ശിപ�ൾ), േകരളീയ ുഖ�ധാരയിൽവനിടിലാ് കലാൂപ�െള
യം (െവിുനാടകം ഉപ്ാതാവ് െിനതപി അണാവിയെട ശിപം 
െകാ�ി ുസിരിസ് ബിനാെലയെട ആദ� എഡിഷെ� ഭാഗമായി- 
2012) അവയെട ഐതിഹാസികമായ രാരീയ�ാധാന�െ്�്് 
�തിെയാു കാല്് അടിുടി ്ാപനവൽൃത സദർഭ�ളിൽ 
ആേഘാഷിു്. ഇെതലാം േകരള്ിൽ �വർ്ിുന ശിപികൾ
ും െിരകാര്ാർും െില രേ്യഇട�ും സാൂഹികജീവിതവം 
പകു്്്. സൂഹമന്ിൽ പലേപാും ത�ും ജനാധിപത�വം 
തമിൽ ബധെപ�്ാൻ സഹായിുന െില കീഴാള രാരീയ�േമ
യ�ൾ ഉണർ്ിവി�ന മാരികവു�ളായി ശിപ�ൾ േകരള്ി
െ� െപാുവിട�ളിൽ ൂ�തലായി കാണെപടാൻെിലേപാെഴാെ� 
കിുന അവയെട ഈ ് ീേഷയായ അടുകൾേപാും സഹായിു്. 
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�തിയ കാല്് ശിപികൾ�് വലിയ പണെ�ലവ ൂസാെത അവർ 
െെ്ാനാരഹിുന മാരകസവഭാവ്ിു േവ്തായ വലിപ്ിൽ 
ശിപം െെ്ാും ഇു സഹായിു്. എനാൽ, ഇവെയാെ� 
കലയെട ് ാപന�ൾ അവയെട സവതവ �തിനിധാന്ിുേവ്ി
യം ൂടി ൃ്ിുന ഇട�ളാണ് എനും ര്ി�ണം. അവിെട 
രാരീയ ഓർമകും, അവയെട സാമരികും വളെരെയുപം െെ�ിു
കളാു്ു്്. മെ�ാു �റ്് നിേയാലിബറൽ ഉണർുകൾ ു ുവൻ 
�േയാജനെപ�്ി േകരളെമന േമഖലയിൽ ഒു േലാകകലയെട 
േകരം െകാ�ി നഗരെ് ്ാൻഡ് െെുെകാ്് നിർമിുന 
െകാ�ി-ബിനാെല ൌേ്ഷെ� ്ാപനവൽ�രണ്ിെ�യം 
ഇവൻറ് മാേനജ് െമ�ിെ�യം ഭാഷയിേപാും കലയിെല �ബലമായ 
ൂേറാ-അേമരി�ൻ േമധാവി്െ് ൊടി�ടുനതിെ� രാരീയ
മായ അടുകും ഇത�ൻ കലാെരിര്ിെ�തെന െപാളിെ�ുും 
ഉ്്. 

കലക് പല അടുകൾ ഒുമിു വിരി് സാൂഹികജീവിതം ഈ 
�േദശ്് േനടി്രാൻ റാഡി�ൽ �ുഷെ� വി്വഭാഷയെട 
ഉളിെല ദവദം (�തിേലാമകരം/�തിേരാധം) പര�ാതമായിുനില. 
അത് െപാുവിൽശതമായ ഒു എതിർകഷിേയാ�ള ഏകുഖമായ 
�തിേരാധമായിു്. എനാൽ പലർ പെേ�ുപരിവർ്നം 
വുുന നവ-സാൂഹികഭാവകതവ�ുെട സംവാദമാണ് ഇന്  
സമകാലികതയിൽ കലയെട രാരീയ്ിെ� ഇ്രം അടുകൾ 
അനിവാര�മായം ുേനാുവുനത്. 

കാലവം കാണിയം 
കാല�ണ�ിൽ ൃത�മാുന ഒു സാമാന�ധാരണയുസരി�് 

സവാതര�ാനതര േകരളകലാെരിരം അുപുകളിൽ ‘മലയാ
ളിയായ കലാകാര്ാർ’ കലേതടി നട്ിയ ുടിയിറ��ളിൽ 
ുടു്. പേഷ, ഈ ുടിയിറ�ം ഒ�െപട ൂപ്ിൽ വളെര 
ുേപയള ഒു ൃ്ാതം തെനയാണ്. യഥാർ്്ിൽ േകരളം 
വിുേപായിട് യാരകൾെെത് ഉ്േരത�ൻ തുരാ�്ാുെടയം 
അ�ടിവിദ�യെടയം പിുണേയാെട രവിവർമ പരിെയെപ�്ി
യതാണ് സമകാലിക സാഹിത�ൂപെ്േപാും സവാധീനി� ആ 
 യഥാതഥെിരണ്ിെ� േലാകപരിവർ്നേശഷി. അത് ഇ്ം 
േകരള്ിെ� കാചയെട സം�ാരെരിര്ിൽ വിമർശാമകമായി 
വകയിു്െപടിടില. അത് എുപവമല. അുെകാുൂടിയാകാം, 
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എേ�ാും ുടിയിറ�ാെത ഇവിെട ൂപെപട ‘മലയാളി’യമായി 
താദാമ�ം �ാപി� െിരകാര്ാർ എെനേനുമായള ഒുതരം 
സരദായവിു്തയെട ൂ െകമായി ഒെരുപ്ിുേവ്ി രവിവർമ
യെട ഭാഷെയ കുതിേപായത്. ഇവിെട ൂപെപട ‘മലയാളി’യമായി 
താദാമ�ം �ാപി� സാഹിതീയത അതിു ു റെ�ാെ� പിുണയം 
നകി. 

ഇുപതാംൂ�ാ്ിെ� ഇത�ൻ �ാേദശികഭാഷാസം�ാര�ളിൽ 
(പരമാസികകൾ, െിലിം േപാറുകൾ, പരസ��ൾ, ബിൽേബാർ
ുകൾുട�ിയ ഇട�ളിൽ) വികസി� അ�ടി�ിര�ൾ അതാതി
ട�ളിൽ േൊേടാരെിയം സാഹിത�െിരീകരണ�ും ആുനിക 
ഡിറസൻരീതികും ഉപാദിപി�ിു്്. നി്ിതമായ സം�ാരസവ
ഭാവ�ൾ അവയിൽ കാണാം. അ�െന ഒു ‘േകരള ആർറ�വ് ’ 
ഉെ്്കുുക. െതുവകുെട മാുന പല ു ഖ്ായകളിും വ�തി
ജീവിതം ുതൽ സാം�ാരികമാ��ൾവെര നിരതരമായ േനാട�ാ
ുെട ഭാഷയിൽ അവ ുറിപിു ൂഷിു്്ാും. 

1956-െല േകരള സം്ാനപിറവി മാൃൂമി ആചപതിപ് ആേഘാ
ഷി�ത് കണാടി േനാ�ി െപാുെതാ�ന ു ലൂ ൂ ടി േനര�ു�് ഒു 
മേെയ പിറുവശം പാർ്് േനാുന കാണിയായി വായന�ാരെന 
നിർമിുെകാ്ാണ്. അയാൾ ആ കാണി ആയി്ീുകയം െെു. 
അതിേ്ൽ ‘My dearest’ എന് ആേരാ എുതിേപായിരിു്, െിരം 
ക് ഒരാേവശ്ിലാകാം. യാൃ്ികമായി എെ� ക്ിൽവന 
ഒു േകാപിയിൽക്താണ്. ആരാധി�െപ�ന കാചവു (അത് 
േദശമായാും �ണയിനിയായാും) പലേപാും അറിയാെത കാണി 
തനിെല േനാട�ാരെ� സവതവം നിർമിും. പഴയ മാസികകുെട 
ആർറ�വകളിൽ േനാ�ിയാൽ കാുന ഇ്രം െില അടയാള 
വാക��ൾ, േനാട്ിെ� െപാുുകൾ എേനാണം, ‘മലയാളി’േനാട
�ാരെ� മേനാവ�ാപാര്ിന് േൊറിൻസിക് െതളിവായി നിുനത് 
കാണാം.

സവാതര�ാനതരുള നുെട കലാെരിരകഥ, െപാുേവ 
കലകകെ് രുതരം പൗര്ാെര ൃ്ിു. സാരദായികർ/
�ാേദശികും, ആുനികർ/സമകാലികും. എനിും ഈ ുവീകര
ണ്ിു കാരണമായ ഭാവകതവവ�തിയാന�േളാട് ൂഷത �ലർ
്ാൻ െപാുേവ വിുഖതയാണ്. ത�ൾ ഏെറുെറ പരിെയി� 
സാഹിതീയ ഭാവകതവ്ിുള കലയെട ുടർ�ും പരിരഷും 
േവ്ിെയനേപാെല (ആുനികതാവാദേ്ാ�ള വിു്തേയാെട) 
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കലയെട കാര�്ിൽ െപാുേവ േകരളം കാണെപ�്. അുെകാ
ുതെന, ഒു െസുലർ െപാുവിടം വികസിപിുന ഒനാണ് 
ഒു ആുനികശിപം എന ധാരണ പകരാൻ െപാുേവ ഇവിെട 
സാധി�ിടില. അ�ാദമിക് ആർട് ൂൾ റശലിയിൽ റലെ് 
റഡി െെതേപാെലയിരിുന പല ശിപ�ും �തിമകും ഇന് 
േകരള്ിൽ അേ�ാളമിേ�ാളു്്. പേഷ ഒു ശിപം, ഒു ൂജാ
വിരഹം ആെണന് ജന�ൾ െത�ി്രിുന അവ് േപാുു്്. 
െപാുവിടം മേതതരമാുനതിേന�ാൾ മതപരമാ�ാുള 
�വണത ഏറിവുന ഈ കാല്് ശിപികേളാ, ്ാപന�േളാ 
ഭരണൂടം തെനേയാ െപാുവിടെ് എ�െന സമകാലിക ആു
നികജീവിതവമായി ബധെപ�ുന സൗദര�ൂപമാ�ാം എന് 
െിതിുനില. ആുനികർ�്/സമകാലികർ�് ‘േലാകകല’യെട 
മാൃകയിൽ കലയുഭവം പകർന് ഇവിെട വന ബിനാേലേയാട് 
സാധാരണ�ാരനായ മലയാളി കാണിക് മിര�തികരണം വരാൻ 
ഒു കാരണം ഭാവകതവപരവമായി കലയിൽ അയാളിവിെട അുഭവി
ുന ആുനികതാന്മാണ്, അത�്തയാണ്. 

കലേതടി നഗര�േദശ�ളിേലക് മലയാളി രാമീണരായ 
യവാ�ൾ ‘ആുനികതയെട െനരിേപാ�ം’ ഉളിലാ�ി പടിയിറ
�ിയ ആ ‘കഥാപാര�ളിൽ’ മാരമായി ആുനികകലയെട കഥ 
ുടുനും ഒ�ുനും ഭാവകതവപരമായ അടവകളിലാണ്. ുു
ദെ� ‘ദൽഹി’ എന േനാവലിെല അരവിദെനേപാെല (പാ്ീസ് 
ുുംബയെട െകാലയിൽ ഇവിെടയിുന് ുഃഖിുനവും വി്വം 
പല ബിംബ�ളായി സവീകരിുനവുമായ) ഒു റിബൽ കഥാപാരം 
ആയി മലയാളി െപാുസൂഹം െപാുവിൽ െിരകാരെന കു. 
ഒു ‘െിക് ഷണൽജീവി’ മാരമാണിയാൾ. വാതവ്ിൽ ഇവിെട 
വകയിു്െപടാ്, കാചയെട ആുനിക കലാഭാഷകും അവയെട 
ുടർ�കും, അവയിൽ നി്ള ശതമായ വി�തുമായി ബധ
െപ�്ി ുേറൂടി ൂഷമായി ഈ ുടിയിറ��െള �േത�കം 
കാുനത് ൂ�തൽ െല�ദമാും. കലയെട െരിരം േരഖീയമായ 
കാലേബാധ്ിലല �വർ്ിുനത്. കലാകാരനായി ൂ ർണമായി 
്ാനോനം െെതവർ മാരമല ആ വ�ാവഹാരികതെയ അടി്ാന
മാുന പലും ജീവിുന നിത�ജീവിതവഴിയിും കാലബധ�ൾ 
തലും വിലും കിടു്. 

മെ�ാു കാര�ുളത്, സിനിമയിും സാഹിത�്ിും  മലയാളിക് 
ഒു അതർേേശീയനാകാൻവിുഖതയില. െിലിം െസാറസ�ി 
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�്ാന�ുെടയം ആുനികകവിതയെടയം മാർ്ിറ്ദർശന�
ുെടയം േദശാതരഭാവകതവ�ൾ�് േകരള്ിൽകിടിയ വലിയ 
സാം�ാരിക ഇടവം ഇതിന് സഹായിു. പേഷ, െിര-ശിപകലയെട 
കാര�ം വുേപാൾ ഇേത ആുകൾ ഉ്രവാദി്ുള  ആസവാദകെരന 
നിലയിൽ, ആുനികർ േപാുമാകാൻ  പരിമിതമായിേട ു ൻറക എ�
്ിുൂ. ഇതിനിെട ലളിതകലാഅ�ാദമി േപാുള സാം�ാരിക 
്ാപന�ളിൽ മാറിമാറി വുന ഭാരവാഹിതവ�ൾ ‘കലെയ 
ജനകീയമാ�ാൻ’ (ആുനികമാ�ാനല എനതാണ് വിേരാധാഭാസം) 
നാെടും ഗാലറി ്ാപി�ിും ബേ്ാടി�ിും കലയെട േപരിൽ
മലയാളികാണി അതിെല അധികാരബധ�ും നവേലാകവം 
തിരി�റിയനവനാകാൻ അ�ാരണം െകാെ്ാ്ം സാധിെ�് 
പറയാനാുനില. 

്ാപിതേകര�ൾ ഇ�െന ആുനികകലയെട േപരിൽ ജന�
ുമായി ഇടെപ�നതിന് �യാസെപ�്. പേഷ, ഇന് നവമാധ�മ
കാലം ഇ�ാര�്ിൽ �തിെയാു അുൂലസദർഭം ൃ്ി�ിു്്. 
േകരളവമായി ബധേമയിലാ്, ഈ േലാകെ് േവെറ ഏെതേിും 
നാടിൽ നടുന കലാവികാരം േപാും ഒരർ്്ിൽ ‘മലയാ
ളി’യെട ൂടി ആകാം, അയാൾ േസർ�്എൻജിുകുെട സഹായ
്ാൽ േമാണിടറിൽ നിർമിുന ഡിജി�ൽ െ�ാേടാേ�ാുകൾ�് 
വിേധയനായി നിർമിുന ഇ�ർെനു രാജ�ം മെ�ാു ‘വിർെവൽകലാ
െരിരം’ അയാൾു പകു്. പ്് േനരിടുഭവി�ാൻ ആകാ് 
കലാെരിരം തേ�ുൂടിയാെണന് അുഭവി�ാവന്ിുള 
സാമരിയായത് ൂേറാപ�ൻകലയെട പരിമിതമായി ലഭ�മായിുന 
െരിര �തക�ളാെണേിൽ ഇന് ഒരാൾ�് േലാകെ് ഏതിടെ് 
കലാവ�വഹാരവം ക്്, അവെയ സവതം കാണൽശീല്ിെ� 
ഭാഗമാ�ാം. അതിനാൽ, േകരളം  ൂപെപടനാൾ ുതൽ ഇേനാളം, 
ഒു ൂ�േദശം എന നിലയിും അവിെട �്ിെപ�ന �േത�ക 
സാഹിതീയസം�ാര്ിെ� ഭാഗം എനനിലയിും ൂപെപട, കഥ 
േനെര വായിുന െവും വായന�ാരനായ ഒു ‘മലയാളി’ മാരമല 
െിര-ശിപവ�വഹാര്ിൽ ആൃ്രായി ഇ്ളത്. സമകാലിക 
കലാെരിരനിർമിതിയിൽ അയാൾ കാണി അഥവാ ‘വായനാമു
ഷ�ൻ’ ആണ്. അയാൾ പല കാല�ളിൽ ഒേരസമയം ഇടെപ�്. 
അ�െനയം ഒു ‘മലയാളി കാണി’യ്്. 

ുറിുകൾ
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1. കാുക, ബിപിൻ ബാലെരെ� േലഖനം. ആുനിക മലയാള ൃശ�കല: 
െരിരവം വ�വഹാരവം. (കാണി, 2017. )

2. പാ്ാത� ‘അ�ാദമിക് റിയലിസം’ ഇവിെട വനത് ഒു ആുനികതയെട 
ലഷണയതസവഭാവേ്ാെടയാണ്. പേഷ അത് എേനും േവ്ിയള 
ആുനികതയാണ് എനേപാെല, ഇുപതാം ൂ�ാു ുുവും മലയാളി
യെട െിരം കാണൽ ശീല�െള നയിു.  മിനിേയ�ും, പട് െപയി�ിംും 
േപാുള പാരപര� െിരകലകൾ  േകരള്ിൽ നിലവിലിലാതിുനു
െകാ്് േകരള്ിെല കലാസേപ�ളിൽ ‘അ�ാദമിക് റിയലിസം’ ൂ ല�
സംഘർഷ�ൾ ൃ്ി�ിലെയന ആർ.നദുമാർ നട്ിയ രേ്യനി
രീഷണു്്. ആുനികേകരള്ിുള െിര ശിൽപകലകുെട കാല
്മമുസരി�് സം�ാരപഠന�ുെട ഭാഗമായ നിരീഷണ�ൾ ഉള 
ഒു െരിരവിൊരം എുതിയിുളത് ആർ.നദുമാറാണ് Painting and 
Sculpture in Modern Kerala: A Historical Overview, Kerala State 
Gazetteer, Vol4, Part 2. അതുസരി�് ആുനികതയെട ുൂർ്ം 
രവിവർമയിൽ ു ടു്. സംൃത ൃ തികുെട തർജമകും അവ പഠി�് 
െർ� െെുന വിവിധ സംഘ�ും മും നിലവിൽ വന ആ കാലഘടം  
നിേയാ ്ാ്ി�ൽ ഭാവകതവവമായി സാഹിത�ം ബധ്ിൽ വു്
െവ്ം അതിെനാ് ൂപം മുകലകളിൽ ഇെല്ം വ്. ആ ഒഴി് 
ഇടം ആണ് ഒുതര്ിൽ രവിവർമെിര�ൾ നിക്ി േനടിയത് എന 
നിരീഷണു്ിതിൽ. ഒപം തെന Industrial School of Art കൾ വഴി 
െകാേളാണിയൽ പരിശീലന�ൾ ലഭി� തിുവിതാംൂർ ്ാ്്െമെന 
ുറിും ് ാവൻൂർ േറ�് മാുവൽ ൂ െിപിു്. േകാളനി ഭരണം െകാ്് 
ഇത�യിൽ പലയിടും എനേപാെല േകരള്ിും നിലവിൽവന െില 
ഇൻഡരിയൽ ൂുകൾ, ഇൻേഡാളജിുകൾ, ഉ്േരത�ൻ രാജു�ംബ
�ുമായി േകരള്ിെല രവിവർമ  ു �ംബ്ിെ� െില ബധ�ൾ, �റ
ുനി്ം വന്  േകരള്ിെല േഷരശിൽപ�െളുറി�് പഠി� െില 
കലാെരിരകാരർ, സവാതര�ാനതരം മരാസ്  ൂ ൾ, ബേറാഡ ൊ�ൽ�ി 
ുട�ിയ അ�ാദമിക് േകര�ളിൽ വികസി� കലാഭാഷകൾ, കല േതടി 
�റേ്ക് േപായ കലാകാര തലുറകൾ എനി�െന പലും േകരള്ി
െ� കലയുഭവ്ിെ� ൂടി ഭാഗഭാ�ാണ്. അവ േമാേഡൺ ഇത�ൻ 
ആർടിെ�യം മലയാളിയെടയം അകവം �റവം ഒനാ�ിയ െില കലാെ
രിരസദർഭ�ളാണ്. പേഷ അ�െന ഇവെയ അകുനിന് ഏേകാപി
പി�് ആുനികകാലഘടവമായി ബധെപ�്ി ുടർ�യായി മന്ിലാ
ുന ഒു വ�വഹാരം ഉ്ായിടില. ആ ഏേകാപന്ിന് കാലാു്മ
ണികമായ ഒു േരഖീയ രീതിശാതം മതിയാുകയമില.

 



കലയം ആുനികീകരണവം 
ൂടിയാ്ം ുൻനിർ്ി ചില ചിതകൾ

ക�ാ. കേവി കക വർമ
അസി ്രാഫസർ, എസ്. �ി േകാേളജ്, ആലുഴ

പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിെ� പുതിുേശഷം േകരളീയ 
 ഭാവകതവെ് നിയരി� സാം�ാരിക�്ിയയായിടാണ് ആുനി
കതെയ മന്ിലാുക. േകാളനീകരണം, േദശീയത, നേവാ്ാനം 
ുട�ി പല കാല�ളിലായി പടർ്കിടുന േദശരാരപരേമാ 
വിനിമയപരേമാ രാരീയേമാ ആയ ‘േബാധ�’�ുെട നിർമിതിയെട 
ൂടി കാലമാണ് േകരള്ിൽ ആുനികത. ുവർണൂതകാല നിർ
മിതിെയന െരിരപരിരമ്ിെ�യം സാം�ാരിക ദവദവ�െള 
വിേവെിുറപി�ലിെ�യം െലമായി കലാൂപ�ൾ, ൃതികൾ, 
വതം, പാർപിടം, ഭഷണം ുട�ി നിരവധി ബിംബ�ൾ േകരളീ
യതയെട െിനൂപ�േളാ േദശീയതയെട അൃശ�ാഭിമാന�േളാ 
ആയി ഉറപി�െപു. എനാൽ ആുനികതയെട ഈ പരിരമ�ൾ 
�റ്് നടുേപാും േഷരമതിൽെ�ടിനക്് അടിയതിര�േളാ 
വഴിപാ�കേളാ അവതരണ�േളാ ആയി നിലനി്േപാന ൂ ടിയാടം 
എന ്ാ്ി�ൽ കലെയ ുൻനിർ്ിയാണ് ഇവിെട കലയിെല 
ആുനികതാപരമായ െലന�െളുറി�് െില ആേലാെനകൾ 
 ൂ പെപ�ുനത്. ൂടിയാട്ിെ� ഘടന, െരിരം, അവതരണ 
ഭാഗ�ൾ ു ട�ിയ സാേേതികതകളിലല; കഴി് ൂ �ാ്ിെല ഈ 
കലാൂപ്ിെ� സാൂഹികജീവിത്ിലാണ് �ബധം ഊ്നത്.

സംൃത നാടകപാഠെ് അവലംബി�് െിടെെതിുള രംഗ
കലയാണ് ൂടിയാടം. േകരള്ിെ� അവതരണ പാരപര�്ിൽ 
�ാെീനത െകാും േഷരകല, സുദായകല ു ട�ിയ വിവഷകൾ 
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െകാും ്ാസി�ൽ/വേരണ� ൂതകാല്ിൽ നിർ്ിയള 
ആേലാെനകൾ�് ൂടിയാടം വിഷയമായിു്്. ൂടിയാട്ിെ� 
ൂപെപടലിെ�യം പരിണാമ്ിെ�യം വഴികൾ ഗേവഷണാമ
കമായം െരിരപഠന കൗുകേ്ാെടയം കെ്്ാൻ രമി� 
േലഖന�ും രഥ�ും മലയാള്ിും ഇം്ീഷിും ഉ്ായിു്്. 
െിലപതികാര്ിെല ൂ്�ാറ�യെ� പരാമർശവം മേഹാദയ
�രം വാണ ുലേശഖര െ്വർ്ി രെി� നാടക�ും അവതരണ 
- വ�ാഖ�ാനൂെനകളടുന ‘വ�ംഗ�വ�ാഖ�ാ’യം െെ�ർ പാരപര�
വം ബധെപ�്ിെ�ാ്്, സംഘകാലം ു തൽ ു ലേശഖര്ാുെട 
കാലംവെരയള വളെര േരഖീയമാെയാു െരിരനിർമിതി പല കാല
�ളിലായള അേനവഷണ�ളിൽ േരഖെപു കാു്. എനാൽ 
 ു ലേശഖര്ാുെട കാലേ്ാ അതിുേശഷേമാ േകരള്ിൽ 
�ബലമായി്ീുന േഷരസം�ാര്ിെ� ഭാഗമായി േകരളേഷ
ര�ളിൽ നിർമി�െപട ൂ്പല�ളി (Temple Theatres) ലാണ് 
േഷരകല എനനിലയിൽ ൊക�ാർ-നപ�ാർ സുദായ�ൾ ൂടി
യാടവം അുബധകലകും അ�്കാലംവെര അവതരിപിുേപാ
നത്. ഇ്ര്ിെലാു െരിര ജീവിതുള, ്ാസി�ൽ മാനുള 
ഒു കല,േകരളീയ ആുനികതേയാട് എ�െനയാണ് ഇടെപടെതന 
ആേലാെനയാണ് ഈ �ബധം ുേനാുെവുനത്.

ആുനികതയെട ശീല�േളാട് താരതേമ�ന റവകി മാരം �
തികരി� കലയാണ് ൂടിയാടം. ഭാഷയെട—ഭാഷയിൂെട സാഹിത�
്ിെ�—മാനകീകരണം, സാഹിത�-കലാ ് ാപന�ൾ, ആുനിക 
േദശീയതയെട െിനനിർമിതി ു ട�ിയ �്ിയകെള ഒു കലാൂപം 
എനനിലയിൽ ൂടിയാടം അഭിസംേബാധനെെുനത് ഇുപതാം 
ൂ�ാ്ിെ� ഉ്രാർ്്ിലാണ്. ആയിര്ി  െതാളായിര്ിെ� 
ആദ� ദശക�ളിൽ ഭാഷാേപാഷിണി സഭയെടയം സമതേകരള 
സാഹിത� പരിഷ്ിെ�യം മും ൂപെപടൽ, േകരള/മലയാളിേദ
ശീയതെയ സവിേശഷമായി നിർവെി�ാൻ രമിുെകാും വിഭാവന 
െെു െകാുമാണ്. േകരളം ഒെരാ� േദശീയതയം മലയാളം മാനകവ
മാേക്തിെ� ആവശ�കതെയ ഇ്രം �്ാന�ൾ ു േനാുവു
്. “േകരളെമ് േകടാേലാ തിളകണം േൊര നുു ഞരുകളിൽ” 
എനാഹവാനം െെത വളേ്ാൾ തെനയാണ് േകരളീയ കലകുെട 
പഠന്ിെനാു ്ാപനം എന ലഷ�േ്ാെട 1930-ൽ േകരള 
കലാമഡലം ് ാപിുനത്. േകരളീയ കല എതായിരി�ണെമന് 
െ�ാെ. െക.പി. നാരായണ പിഷാേരാടി തെ� കലാേലാക്ിൽ 
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എുുനത് ഇ�െനയാണ്: “ഒനാമത്, ഇവെയ�ലാം േകരള്ിൽ 
സാർവരിക �ൊരു്്. മു  കലകെളലാം �ാേദശിക �ാധാന�ം 
മാരുളവയാണ്. െിലദി�ിൽ മാരം �ൊരുള കലകെള എരത
െന വിവരി�ാും അവയെട സവഭാവം വായന�ാർ�് അുഭവെപ
ടാൻ നേന വിഷമു്്. ര്ാമത്, ഉ്മമായ സാഹിത� ൃ തികുെട 
പിൻബലം േമൽ�ാണി� കലകൾു മാരമാണ്.” (1960; 39). 
അതായത് േകരളെമാു�് �ൊരുളും ഉ്മ സാഹിത�്ി
െ� പിൻബലുളുമായ കലകളാണ് േകരളീയകലകൾ എനത് 
നേവാ്ാന ആുനികത ഉയർ്ിപിടി� വിശവാസമായിു്. 
േകരള കലാമഡല്ിെല ‘േകരള’വം ‘േകരളകല’യം അുെകാു
തെന സവിേശഷ ര്യർഹിു്. േകരളേദശീയതയെട എ�ാ
ലെ്യം െിനൂപമായിമാറിേപായ കഥകളി കലാമഡല്ിൽ 
പഠനവിഷയമായേപാും പിെനയം ൂ്പതി�ാ്ിുേശഷം, 
1965-ലാണ് ൂടിയാട വിഭാഗം കലാമഡല്ിൽ ആരംഭിുനത്. 
അുെകാുതെന, ൂ ടിയാട്ിെ� ആുനികീകരണ �്ിയയെട 
പ്ാ്ല്ിൽ അവതാരകർും അവതരണ ് ല്ിും വലിയ 
�ാധാന�ു്്.

േകരളേഷര�ളിൽ ഇ്കാുന ൂ്പല�ൾ എ.ഡി. 
14-18 ൂ�ാുകളിൽ നിർമി�െപടവയാെണന് േഡാ.െക ജി 
പൗേലാസ് (1998, 22) പറയ്്്. നാട�മഡപ്ിെ� ലഷണം 
നാട�ശാത്ിൽ വിശദീകരിു്െ്്ം േകരള്ിെല ൂ്പ
ല�ൾ അ�കാരം നിർമി�െപടതാെണ്ം െക.പി. നാരായണ 
പിഷാേരാടി ൂ്ി�ാു് (2002; 43,44). എനാൽ നാട�ശാതവി
ധികേളാട് ൂ്പലനിർമിതി െപാു്െപ�നിെല്ം േകരളീയ 
വാു രഥ�ളായ തരസു�യവം (ഏ.ഡി.15), ശിപരനവ (എ.
ഡി.16)മാണ് മാനദഡമാ�ിയിരിുനെത്ം േവുജി (2005, 180) 
അഭി�ായെപ�്. ൂ ്പല്ിൽ സാധ�മാുന വായ�വാഹ്ി
െ�യം ശദവിന�ാസ്ിെ�യം സവിേശഷതകെളയം, അവതരണ
്ിും ആസവാദന്ിും ഈ ഘടന െെുുന സവാധീനതെയയം 
അേേഹം വിശദീകരിു്്്. ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� മധ�കാലം 
വെര ൂ ടിയാടം ഒു േഷരകല മാരമായി നിലനിനുെകാ്് അന് 
േഷര്ിു�റ്് ൂ്പല�ൾ നിർമി�െപുമില; ൂടിയാടം 
അവതരിപി�െപുമില.

െതാഴിൽ-സുദായ ബധെ് േെുംപടിേെർുന ഒു 
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സാൂഹികവ�വ്ിതിയിൽ േഷര്ിൽ ആ�ക ൊക�ാുെട 
ുലെ്ാഴിും ജീവിതൃ്ിയം ആയിു്. ഒു സുദായം േഷര
മതികകെ് ൂ്പല്ിൽ മാരം അവതരിപി�ിുന ൂടിയാടം 
1956-ൽ ആദ�മായി േഷര്ിു �റ്് അവതരിപി�ത് ഈ 
കലയെട െരിര്ിെല നാഴിക�ലാണ് 1. ുടർന് 1965-ൽ കലാ
മഡല്ിൽ,റപുളം രാമ�ാക�ാുെട അധ�ഷതയിൽ ൂടിയാ
ടവിഭാഗം ുട�ിയതാണ് ആുനികീകരണ്ിെല ര്ാമെ് 
ുവട് 2. പരപരാഗത അഭ�സന രീതിയിൽനിന് ് ാപനേകരിതവം 
ഔേദ�ാഗിക/ഔപൊരിക െടൂടിനുൃതവമായ ഒു െിടവട്ിേല
ക് ൂ ടിയാടപഠനം പുവെപ�നത് ഈ സാഹെര�്ിലാണ്. ഇതര 
സുദായ�ാർ ൂടി െെറിയേതാതിൽ ൂടിയാട പഠന്ിെനുക, 
ഔപൊരിക വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� സമയ്മം പാലിുെകാുള 
പാഠ�പ്തി നിലവിൽ വരിക ുട�ി ആുനികത ആവശ�െപ�ന 
െില മാ��ൾ ൂടിയാട്ിൽ സംഭവി� കാലഘടമാണത്. കലാ
പഠന്ിും അവതരണ്ിും ജാേത�തരമായ െപാു ഇട�െള 
വാ്ാനം െെുകയാണ് ഒരർ്്ിൽ കലാമഡലം െെതത്. ആു
നികതയെട സമയേബാധ്ിും സൗദര�േബാധ്ിും ഇണുന 
െില മാ��ൾ—സമയ്മം പാലി�് എഡി�് െെത് അവതരിപിുക, 
അതിൂെട ലഭിുന നാടകീയത വർ്ി� സംേവദനം, േവഷ്ി
െ� സൗദര�വത്�രണം ുട�ിയവ—ൂടിയാട്ിെ� ഘടനെയ
്െന സവിേശഷമായി �ു�ി. കലാപഠന്ിന് ്ാപന�ൾ 
ഉ്ായും അവതരണ്ിന് െപാുേവദി ലഭി�ും അവതാരക/
ആസവാദക സൂഹ്ിൽവന റവവിധ�വം അുഠാനെ് അവത
രണമായി തിരി�റിയാൻ കാരണമായി. ുലെ്ാഴിലായിുന ഒു 
ൃശ�കലക് കലാൂപം എന സവതവപരിഗണന സാധ�മാ�ിയതിൽ 
ആുനികതക് വലിയ പു്്.

ൂടിയാടാവതരണ്ിു േവ്ി ൂപകപന െെ്െപട ൂ്
പല്ിെ� ഘടനയിൽനിന് ആുനികതയെട രംഗേവദിയിേല
�യാണ് ഈ കല ുവ�മാ�ം നട്ിയത്. േകരള കലാമഡല
്ിും റവേലാപിളളി സംൃതി ഭവനിും (േഷരാേണ്ിു 
�റ്് ) നിർമി�െപട ൂ്പല�ൾ വിമരിുനില. എേിും 
പാ്ാത� നാടകേവദിയെട സവാധീന്ിൽ ൂപകപന െെ്െപട 
െ�ാസീനിയം തിേയ�ുകൾ ്േമണ ൂടിയാട്ിെ� സവാഭാവിക 
അരുകളാു്. ൂ്വശവം അട്ും ഉയർനുമായ രംഗ
േവദിയിൽ സംഭവിുന, കാച-കാണി അകലം ഒു ്ാസി�ൽ 
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കലയെട ആസവാദനെ് തീർ�യായം പരിമിതെപ�്ി. ‘ൂ്
പല’്ിെ� സാൂഹിക പരിമിതിെയ ആുനിക രംഗേവദിയിൂെട 
 മറികടുേപാും േനരാഭിനയവം സാതവികാഭിനയവം �ലർുന 
ൂഷസംേവദനം േ�ഷകരിൽ നിനകന രംഗേവദിയിൽ കാര�ഷമ
മാ�ാൻ �യാസമാണ്. എനാൽ, കലാമഡല്ിുേശഷം, പികാല 
ൂടിയാട പഠനേകര�ൾ അതത് കളരികേളാട് േെർന് നിർമി�ിുള 
�തിയ അവതരണ ് ല�ൾ (performance spaces) സവിേശഷമായം 
കലയെട �കടനശാത്ിും ആസവാദന്ിെ� �ാേയാഗികതും 
ൂ�തൽ ഊനൽ നു്. ലഷണശാത രഥ�ൾ അുശാസി
ുന അളവകൾ ഇ്രം അവതരണ ്ല�ുെട നിർമിതിെയ 
അമിതമായി നിയരിുനില. കാര�ഷമമായ സംേവദനമാണ് 
അവിെട പരിഗണനാവിഷയം. നടനറകരളി, േനപഥ�, അമൂർ 
ുുുലം, റപുളം രാമ�ാക�ാർ മാരക കലാപീഠം ുട�ി ഇന് 
സജീവമായ പല കലാപഠനേകര�ും സവിേശഷമായ അവതരണ 
്ല�ൾ ൂടിയാണ്.

അവതരണ്ലേ്ാെടാപം ൂ ടിയാട്ിെ� ആുനികീകരണ
്ിൽ �സതമാണ് അവതരണ്ിെ� റദർഘ�വം കഥാഭാഗവം. 
ആട�കാരം ലഭ�മലാതിുന അഭി്ാന ശാുതളവം റവേദശിക 
സം�ാരെ് ൂടിയാട്ിെ� െിടയിൽ െകാുവരാൻ രമിു 
െകാ്് മാർഗി മു െിടെെത മാക്ബ്് നാടകവെമലാം �തിയ 
പരീഷണ�ൾ�് ഉദാഹരണ�ളാണ്. രൗപദി, അഹല� ു ട�ിയ 
കഥാപാര�ളിൂെട ആർഷ രാജനീതികെള േൊദ�ംെെുന, 
പൗരാണിക തീതവ്ിെ� വിഹവലതകും �തിേരാധവം പറയന, 
ഉഷാ ന��ാർ സവതവേബാധ്ിെ� ഉടൽ ഭാഷ�ം െമു്. കലയെട 
പരപരാഗത മട് റകവിടാെത സൂഹേ്ാട് സംവദിുന ആശയ
�െള ഉൾേ�ർുകെയന രമമാണ് സമകാലിക കലാ�വർ്കർ 
െെു െകാ്ിരിുനത്. ആുനികതയെട സമയേബാധെ് നിർ
ണയി�തിൽ സിനിമ വഹി� പേ് െെുതല. പലരാരികളിലായി 
�റപാട്, നിർവഹണം, ൂടിയാടം അഥവാ നാടകഭാഗം എന ്മ
്ിൽ അവതരിപി�ിുന ഈ ്ാ്ി�ൽ കല, ്േമണ താരത
േമ�ന റദർഘ�േമറിയ നിർവഹണഭാഗെ് ഒഴിവാ�ിെ�ാ്്, 
കാചെയ ആുനികവത്കരിു. അവതരണം ൂഷമാുംേതാും 
നാടകീയത ൂ�കയം െെും. നാടകീയത നുന േനർസംേവദനമല 
്ാ്ി�ൽ കലയെട അവതരണശാതം എനിരിെ� േ�ഷകസൂ
ഹ്ിെ� മാുന കാചശീല�േളാട് കല/കലാ�വർ്കർ നടുന 
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ഇു�മായാണ് ഇ്രം ഇടെപടുകെള മന്ിലാവക. എനാൽ 
പകർനാടം േപാുള അഭിനയ സേേത�െള ഒഴിവാേ�്ി 
വുേപാൾ അഭിേനതാ�ൾ�ത് ു ്ിുു്ാുനതായി മാർഗി മു 
(2005; 74) അഭി�ായെപ�്്്. ൂടിയാട പഠനേകര�ൾ േകരീ
കരിു നടുന ‘ുുവൻ അവതരണ�ൾ’ നിർവഹണ ഭാഗ�െള 
േവദികളിൽ നിലനിർേ്്തിെ� ആവശ�കതെയ ഓർമിപിു്. 
ആുനികതയെട സംേവദനശീല്ിൽ ഒഴിവാ�െപട കലാഘടക
�െള പികാല അരുകൾ സാരദായികമായി്െന വീെ്��ാൻ 
രമിുനതാണ് ൂടിയാട്ിെല ആുനിേകാ്ര കാച.

യെനേ�ായെട റപൃകപടികയിൽ ഇടംേന�കയം ുദീർഘ
മായ അവതരണ െരിരം അവകാശെപടാു്ാവകയം െെുന 
ൂടിയാടം േപാെലാു രംഗകലക് അതിെ� അവതാരകർ, കലാഘ
ടക�ൾ, ആസവാദകർ, അഭ�സനം എനീ േമഖലകളിൽ ഇുപതാം 
ൂ�ാ്ിെ� പുതിു േശഷു്ായ പരിണതികെള വീുവിൊരം 
െെ്ാനാണ് രമി�ത്. ജാതിവ�വ്ിതിയം വേരണ�താേബാധവം 
ശതമായിുന േകരള സൂഹ്ിൽ സുദായകലയായി, സവിേശഷ 
സാപ്ിക-്ല പരിസര�ളിൽ സംരഷി�െപുേപാന ഒു 
രംഗകലയാണ് മേതതരമായ െപാുേവദിയിേലക് നേവാ്ാന ആു
നികതേയാെട �േവശിുനത്. എനാൽ ുടർ് ലഭി� േവദികും 
േലാകര്യം ൂടിയാടെ് േലാകരംഗേവദീ പഠന�ുെടതെന 
താ്വികവം ഭൗതികവമായ നിരീഷണ്ിന് വിേധയമാ�ി. 
ഇ്ര്ിൽ, സാേേതികതെകാ്െലേിും കലാപഠന്ിെ� 
സവഭാവംെകാും അവതരണ�ളിെല വിവരണ�ളിൂെടയം ശിപ
ശാലകളിൂെടയം േസാദാഹരണ ് ാുകളിൂെടയം �കടനഭാഷെയ 
പരിെയെപ�്ാൻ രമിുെകാും ഇനെ് കലാ�വർ്കർ ൂ ടി
യാട്ിെ� സാൂഹികതയിും ജന�ിയതയിും ര്െെുു്. 
�തിയ അവതരണ�ളിൽ െകാുവരാൻ രമിുന സമകാലികത
യെട ൂ ഷരാരീയവം കലയെട ഭാവകതവെ്യം സവീകാരെ്യം 
നിർണയിുന ഘടക�ളാണ്. അുെകാുതെന ൂ ടിയാട്ിെ� 
ആുനികീകരണം ഒേര സമയം ആ കലയെട സാധ�തകളിേലുള 
ുറവിയം ഒപം കലയെട സ് തിരി�റിു നിലനിർ്ാുള 
േ�രണയം ആയി്ീർ്.
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അടിുറിുകൾ
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1.  േകാഴിേ�ാട് ആകാശവാണിുേവ്ി േകരളകവിയായ ുലേശഖരെ� 
‘ു ഭരാധനജയം’ ഒനാമേമാണ് അവതരിപി�ത് 

2 െ�ാെ. േജാസെ് ു്േേരിയം റപുളവമായി നടന സൗൃദെർ�
കളിൽ േഷരകലയായ ൂടിയാട്ിെ� �റുവരെലന െരിരപര
വം നിർണായകവമായ ഈ ുവ�വ്് വിഷയമായിുളതായി േകടറിവ്



കള്മു്്  
്ാവി�-കീഴാളവൽ്രണ്ി്െ  

ചരിരവം രാടീയവം
ഷിബി കക.

ഗേവഷക, സംൃത സർവകലാശാല, കാലടി.

കളെമു്് എന മതാൊര-വ�വഹാരമഡലെ് അനവധി 
വീഷണേകാുകളിൂെടയാണ് റവ്ാനികസൂഹം വായി�ാൻ 
രമി�ിുളത്. അതി�ാെീനമായ കലാൂപെമന നിലയിൽ ്ാ
മണ�േ്ാ�ം ആര�സം�ാരേ്ാ�ം കിടപിടി�ാൻ േശഷിയള 
രാവിഡവം കീഴാളവമായ അുഠാനം എന തല്ിും, �ൃതിേയാട് 
േെർ് നിുന, അേ�യ�ം എനിക് ആയ കലാൂപം എന �കാ
ര്ിും, പല േകാുകളിൂെട കളെമു്് എന അുഠാന മഡ
ലെ് കാണാൻ നമൾ രമി�ിു്്. ആ വീഷണ�ളിൽ പരെ� 
അംഗീകരി�െപടത് രാവിഡവം കീഴാളവമായ അുഠാന കലാൂ
പമാണ് കളെമു്് എന ധാരണയാണ്. എനാൽ കളെമു്ിെ� 
അതഃസ്യം െരിരവം തിരയേപാൾ, അതി�ാെീനവം രാവിഡവ
മായ കലാൂപമാണ് കളെമു്് എന വീഷണ്ിന് െവും ൂ ്ൂ
�ാ്ിൽ ൂ �തൽ പഴ�മില എന വുതയാണ് നു�് കാണാനാവ
നത്. െകാേളാണിയൽ പരികപനകൾ ആര�-്ാമണ�്ിൽനിന് 
കളെമു്ിെന എ�െനയാണ്  �റുനിർ്ിയെത്ം അുവഴി 
കളെമു്് രാവിഡ സം�ാരേ്ാ� േെർും സംഘകാല്ിേനാട് 
ൂടിെ�ടിയം എ�െനയാണ് വായി�െപടെത്ം െരിരപരമായി 
വിശകലനം െെ്ാുള രമമാണ് ഈ േലഖനം. ഇവിധം ആര�-്ാ
മണ�ം ര്് കപിുകയം തമിഴ്രാവിഡ സം�ാരം േെർു നിർു
കയം െെത കളെമു്് പിനീട് കീഴാള്മായം നാേടാടി്മായം 
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ജാതി�് �റു കടന് സവതര കലാൂപവം ആഖ�ാനവമായി പരി
ണമി�െപടതിെ� രാരീയെരിരം അേനവഷണവിേധയമാ�ാുള 
രമമാണ് ഈ േലഖനം. 

നുെട ഭാഷെയയം സം�ാരെ്യം സംബധി� ആദ�െ് 
േബാധൂർവമായ വായനകെളലാം െകാേളാണിയലായിു്െവ
നതിനാൽതെന കളെമുെ്ന ്ാനസേപ്ിെ� ു�ാും 
അടയാളെപടത് െകാേളാണിയൽ ് ാനനിർമിതിയെട വലിെയാു 
ധാരയിൽ നിനായിു്. ഈ ധാര �റെപടതിു േശഷം ് ാമണമാ
യെതലാം ആര�വം ് ാമേണതര�െളലാം രാവിഡവം എന ര്് 
േകാള�ളിലായാണ് ഇത�ൻ ഭാഷയം സം�ാരവം െരിരവെമലാം 
വായി�െപടത്. ൂ്ൂ�ാുകൾ നിരതരം ഈ വായന ുടർന
േപാൾ, െകാേളാണിയലിസ്ാൽ പരിലാളി�െപട ്ാനഭാവന
കെളലാം െരിര യാഥാർ്��ളായി പരിഗണി�െപടാനിടയായി. 
കൺുനിൽ കാുനവെയെയലാം ആര�െമേനാ രാവിഡെമേനാ 
�നരാേലഖനം െെുകയം അവയിൽ ആേവശംെകാ്് ആമരതി
യിും ആശയസംഘടന�ളിും ഏർെപ�കയം െെു നമൾ. 

ഈ വിധ്ിൽ മതാൊര�ുെട ുകളിുള െകാേളാണിയലായ 
വായന ് ാമണാരാധനാരീതികും ആൊര�ും  ഉത്ൃ ്മാെണ്ം 
(higher form of worship) അവയെട സാരാംശ�െളലാം പൗരാണികമാ
െണ്ം അവയെട ഭാഷ സംൃതമാെണ്ം ് ാപിു. ഇേതാ�ൂടി 
്ാമേണതര�ളായ ജനതയെട ആൊരാുഠാന�ൾ നിൃ്മാ
െണ്ം (lower form of worship) അവെയലാം അപൗരാണികവം സംൃ
േതതരവമാെണ്ം, അവയെട േദവതകൾ ഭീകരൂപികും കാമൂപി
കുമാെണ്ം നിർണയി�െപ�കയം െെു. ് ാമണുെട സംൃത
-പൗരാണിക പാരപര�്ിൂനിയ ഉൽൃ്മതം വഴി ൂേറാപിെല 
സംൃതജന�മായ െസ�് അവതെയുതിയ ആര�ുമായി രതബധം 
്ാപിുകയായിു് ഈ വിധിനിർണയ്ിെ� കാതലായ വാദം. 
അുവഴി ൂേറാപ�നാര�െ� വിൂരതയിെല ബുവായി ഇത�യിെല 
ആര�്ാമണെന ്ാപിുകയം െെു. രു ൂ�ാുകേളാളം 
നീ് അധിനിേവശ െരിര്ിൽ, െകാേളാണിയലിസ്ിന് 
വളർന് പതലി�ാൻ േവ് ൂ�ം ൂും േൊരയം പകരാൻ ്ാ
മണ�െ് സനാഹെപ�ുനതിന് ഈ വാദം എരയധികം 
സഹായിുെവനത് നു�് സേപിുകേപാും സാധ�മല. അ�െന 
സംൃത-പൗരാണിക ജന�വം ആര�്ാമണ�്ിൂനിയുമായ 
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ഉൽൃ്മത സം�ാരം ഉ്േരത�െയ േകരീകരി�് ൂപംെകാു
കയം ഇതിു േനെരവിു്മായ, സംൃത പാരപര�മിലാ്ും 
പൗരാണികമലാ്ും തമിഴ് ഭാഷയിൂനിയും ദഷിേണത�െയ 
േകരീകരിുളുമായ രാവിഡസം�ാരമായി സംഘസാഹിത�കാല
െ് നിർമിുകയം െെു.

്ാമേണതര�ളായ ഭീകരൂപികും കാമൂപികുമായ 
േദവതകെളലാം രാവിഡമാെണന െകാേളാണിയൽ വാദ്ിെ� 
െരിരപ്ാ്ലം വിശദമാ�ാനാണ് ുകളിൽ രമി�ിുളത്. 
അ�െനയാണ് ഭഗവതിയം കാളിയം അ്പും േവടെ�ാുമകും 
റഭരവും ുളികും അടുന ഭീകര-കാമൂപികളായ, കളെമു
്ിെല ്ാമേണതര�ളായ േദവതകെളലാം രാവിഡമാെണന 
വാദം െകാേളാണിയൽ സർേവകളിൽ �ത�ഷെപു ുടുനത്. 
അേതസമയം ഈ േദവതകെളലാം പൗരാണിക പാരപര�്ിൽ 
തെനയളതായിു്െവനും അവെകലാം സംൃത-മരപാരപ
ര��ു്് എനും അവയെട േതാ��െളലാം സംൃത്ിലാണ് 
എനുെമലാം െകാേളാണിയൽ േരഖകൾ േബാധൂർവം വിമരിു 
കളു. എനാൽ നിൃ്വം രാവിഡവമായ ഈ േദവതാരാധ
നാ്മ�ൾ കാുമാടം, കാണിപൂർ േപാുള നൂതിരിമാരിും 
കാു്വേലാെയ്വനേപാൾ ആര�ൻമാുെട രാവിഡൻമാുമാ
യള ലയന്ിെ� ഭാഗമായാണ് അ�െന സംഭവി�ത് എനാണ് 
െകാേളാണിയലിസം ന�യീകരി�ത്. 

ഈ െരിരവുതകെള മറ്െകാും െകാേളാണിയലായ 
ആര�-രാവിഡ വാദെ് ആഴ്ിൽ മരിുെകാും പിൽകാല്് 
േൊക് േലാർ പഠന�ൾ കളെമു്ിെന രാവിഡമായ സംഘകാല 
സാഹിത�വമായി േെർു വായിുകയാണ് െെതത്.  ഉൂരിെ� 
സാഹിത�െരിരവം അെുതേമേനാെ� കാളിേസവയെമലാം 
െകാേളാണിയൽ ആര�-രാവിഡാംശ�ുെട ഏ�ുറ�ിുകൾ 
അള്ുറിുെകാ്് കളെമു്ിനകെ് രാവിഡാംശെ് ഉറപിു 
നിുുകയം അുവഴി അവയിെല കീഴാളുഖം ് ാപിെ��ുകയം 
െെു. ഭരകാളിപാുകും മണാറപാുകും മരവാദപാുകും മരി
ുനത് സംഘകാല െകാ�റവ േദവതെയയാെണ്ം കളെമനത് 
സംഘകാലെ് െവറിയാട് കളമാെണ്െമാെ�യള നിരവധി 
വാദ�ൾ ഇേതാെടയാണ് മലയാള ഭാഷാ-െരിര-സം�ാര പഠന
�ളിൽ കട്വരാൻ ുട�ിയത്. ഇവയെട കാതലായ ത്വം ഈ 
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വക സാധന�െളലാംതെന നാേടാടികുേടതാെണ്ം അവെയലാം 
രാവിഡമാെണ്ം എനതായിു്. ് ാമേണതര�ളായ സം�ാ
ര�ും റിലിജിയും ഭാഷയെമലാം രാവിഡമാെണ്ം നാേടാടി്ര
മാെണ്ം െകാേളാണിയലിസവം പിനീട് േൊക് േലാർ പഠന�ും 
�ഖ�ാപിുനത്, ആര�-്ാമണ സം�ാര്ിൂനിെ�ാ്് 
 േഷരേരഖകൾ ുനിെ�ടിയ്ാ�ിയ െരിരനിർമാണ �്ിയ
യെട അുബധമായിടായിു്. മെ�ാരർ്്ിൽ പറയകയാെണ
േിൽ േകരളെരിരെമനത് ആര�-്ാമണുെട േഷരേരഖകളായം 
നാേടാടിവി്ാനീയെമനത് െരിരമിലാ്വുെട വാെമാഴിവ
ഴ�ുള രാവിഡ സം�ാരമായം വ�ാഖ�ാനി�െപു. എുതെന
യാകിും ഈ ആര�-രാവിഡാംശെ് ഇഴയിട് പിരിെ��്ാണ് 
െകാേളാണിയലിസം റഹദവമതെ് നിർമിെ��ുനത്. ഈ 
െകാേളാണിയൽ റഹദവമത്ിെ� ഏ�വം  താേഴ്ടിേല�് 
നാേടാടിപാുകളായം രാവിഡ സം�ാരമായം മണാുെടയം 
 തീ്ുെടയം �ുവുെടയം പറയുെടയം സം�ാരവം ജീവിതവം 
കയറിേപാുകയം അ�കാരം െകാേളാണിയലായ ഹിു േദശീയ 
സേപ�ുെട ുഖ�ധാരയിേല�് െരിര്ിലാദ�മായി ്ാമ
േണതര ജീവിതം അടയാളെപ�കയു്ായി. കളെമു്് രാവിഡവം 
നാേടാടിവഴ�വം ഒ്ിണ�ിയ കീഴാള ബിംബ�ളായി �തീക
വൽ�രി�െപടത് െകാേളാണിയൽ പരിേ�ഷ�്ിനകെ് ഈ 
ഹിു േദശീയതയെട നിർമാണേവളയിലാണ്.

അ�െനെയേിൽ കളെമു്ിെല രാവിഡ-നാേടാടി-കീഴാള 
വാങ്മയൂപ�െളലാം െകാേളാണിയൽ ഹിുേദശീയതയെട 
�തിബിംബ�ളാെണ്ം ഈ ബിംബകപനകുെടെയലാം അടി
്ാനെമനത് ആേര�തരമായ, ഉേ്ത�യിൽ ദർശികാനാവാ്, 
സംൃത്ിൽനി്ം ു്ീകരികെപട, പൗരാണികമലാ്, 
ദഷിേണത�യിൽ മാരം കാണെപ�ന, തമിഴിെന മാരം ു�ിപ�ി 
നിൽുന, ഇൻഡിജിനസ് ആയ കീഴാള സം�ാരമാണ് എനുമാ
യിു്. ഈ ആശയ�െള ആധാരമാ�ിയാണ് കളെമു്ിെല 
ഭരകാളിെയ സംഘകാലെ് െകാ�െവയായം െവളി�പാടിെന 
െവറിയാട് േവലനായം കളെമു്ിെന െവറിയാട് കള�ളായം 
േെർുെകടാൻ ആദ�കാല്് ഉൂും പിൽകാല്് െക.െക.
എൻ. ുുും ുമാർ ൂ്ുെമലാം രമി�ത്. എനാൽ സംഘകാല
െ് രാവിഡ-തമിഴ് ജീവിതെ്�വി്് അവയെട െരിരപരത 
വിശദമാ�ാേനാ മധ�കാല െരിരധാരകെള വിലയിു്ാേനാ 
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സാധ�മാകാെത േൊക് േലാർ പഠന�െളലാം, േനെര വാെമാഴിപാ
രപര�െമ് പറ്് ഇ�് െരിരെ് ഒനടേം നിരാകരിും 
വിധം പരാജയെപ�കയാു്ായത്. അ�െന രാവിഡെമന് അവർ 
തെന ഉനയി� വലിെയാു െരിരധാരയെട ഒ��്ിൽ െവ�്, 
അവർ�് തെന വിശകലനം െെ്ാനാവാ് നിലയിൽ നിലവിെല 
ഓർമകും െടുകും ആരവ�ും അട�ം െെത കീഴാള-വാെമാഴി 
പാരപര��ളിേല�് കളെമുെ്ന വ�വഹാരെ് െകാുേപായി 
െകടിയിേട് ഗതിേക�ം അവരിൽ നിഷിതമായി. കളെമു്് 
വ�വഹരികെപ�ന ജാതിവിഭാഗ�ുെട സംൃത പാരപര�വം 
േദവതകുെട സംൃതനാമ�ും പൗരാണിക പരാമർശ�ും േതാ�
�ളിെലയം മര�ളിെലയം സംൃതപാരപര�വം പൗരാണികൂ
െക�ും അവയെട രഥെ�ുകും എലാം േൊക് േലാർ ഉനയി� 
രാവിഡവാദ്ിും നാേടാടിവൽ�രണ്ിും അവുെട രാരീയ
്ിുതെനയം വിു്മാെണന വുത േൊക് േലാർ പഠന�ൾ�് 
ഒു �നേമ ആയില. 

‘കളെമു്് ’ എേനാ ‘കളെമുു പാട് ’ എേനാ നിലവിുള 
�േയാഗം തെന ഇവിധം േൊക് േലാർ പഠന�ുെട നിരതരമായ 
ഉപേയാഗ്ിൂെട വ്േെർന അൂർണവം അവ�തവമായ 
വാ�ാണ്. ൊണകം െമുകി പവിരമാ�ിയ നില്്, പചവർണ 
ൂളികളാൽ േദവതകെള നിർമിെ��്് കും മാംസവം ൂവം 
വിുകും നിേവദി�്, േദവതകെള വാതിെ�ാ്് പാും  മര�ും 
ഉുവിട്, സവയം േദവതകളായി ഉറു ുളി, േദവതാരാധന 
നടുന ഈ മതാുഠാനെ് െമാ്മായി കാണാെത അതിെല 
െവുെമാു െെറിയ �്ിയയായ ‘കളെമുുക’ എന ഭാഗികമായ 
ഒരവ്െയ മാരെമ�്് അർ്�ും ഭാവ�ും കപിുകയായി
ു് േൊക് േലാർ പഠന�ൾ െെതത്. കളെമു്ിെ� ുകളിുള 
െരിരപരമായ ധാരണകളിലാ് അവ്യാണ് യഥാർ്്ിൽ 
േൊക് േലാർ പഠന�െള ഇ്ര്ിുള അവ�തതകളിേല�് 
നയി�ത്.

െൂഡലായ, െകാേളാണിയലായ ആശയവിന�ാസ�െള 
അുേപാെല നിലനിർുകയം ുടുകയം െെുേപാൾതെന 
വിഭിന�ളായ ജാതിവിഭാഗ�ുെട മതാുഠാനം എനനിലയിൽ 
നി്ം മാറി, ജാതിയേടയം അുഠാന�ുെടയം െകുകൾ േഭദി� 
സവതരമായ കലാൂപം എനനിലകാണ് കളെമു്ിെനയം 
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അുേപാെലതെനയള താന ജാതിവിഭാഗ�ുെട മ�് മതാുഠാ
ന�െളയം േൊക് േലാർ പഠന�ൾ കാണാൻ രമി�ിുളത്. 
അ�െനയാണ് ജാതി േരണിയിൽ പല തുകളിൽ കിടനിുന 
 െത്പാടികും തീ്ും മണാും േവലും �ുവും പറയുെമ
ലാം കളെമു്് കലാകാരൻമാർ എനനിലയിൽ ഒ� അക്ള്ി
ലിുന്, വളെര ുഹ�മായ േസവകെള റകെവടി്് അവരവുെട 
േദവതകെള സവതരകലാവികാരമായി േൊക് േലാർ വർ�് േഷാ
ുകളിൽ െിരീകരിുനത്. അ�െനയാണ് ജാതി േരണിയിൽ 
കീെഴ കിടനിുന, ഉയർന ജാതി�ാുെട ുുവും വിുപല�ിയി
ുന മണാൻ െത്ം-തിറ കലാകാരനാുനത്. മേനാധർമ്ിന് 
യാെതാുവിധ സാധ�തകളിലാതിുനിും ുഹ�േസവയെടയം 
സാധനയെടയം ജാതിയെടയം ശതമായ സാമിപ�ു്ായിും 
അതിെനെയാെ� മറികടന് സവതരകലാൃ്ിയായി കളെമു്് 
കാലാതര്ിൽ പരിണമി�െപടത് ആേഗാളതല്ിൽ അവക് 
േവ്ി ൂ പെപട മാർ�ുകൾ വഴിയാണ്. ൂ ടിയാടവം ു ടിേയുെമലാം 
ഇവിധം കടൽ കട്േപായ അുഠാന ൂ പ�ളാണ്. �ത�ഷ്ിൽ 
േൊക് േലാർ എ് േകൾുേപാൾ ജനകീയെമ്ം സാധാരണജ
ന�ൾെ�ാപെമ്ം േതാനിേപാവെമേിും ്ാമണ�െ്യം 
െകാേളാണിയലിസെ്യം അുേപാെല നിലനിർ്ിെ�ാ്് 
ജാതിെയ സവതരകലാൂപെമന് െത�ി്രിപിുകയായിു് 
േൊക് േലാർ പഠന�ൾ. അ�െനെയേിൽ ഉയർന ജാതി�ാുെട 
ൂും ൂടിയാടവം െുവം ുഖ�ധാരെരിരമായം െത്വം തിറയം 
കളവം െരിരമിലാ് നാേടാടികുെട വാെമാഴി വഴ�മായം ് ാപി
ുകയാണ് േൊക് േലാർ പഠന�െളന് നുു വാദിേ�്ി വും. 

ആര�െമേനാ രാവിഡെമേനാ വിരലിെലണാവന ഭാഷാപരമായ 
െില പരാമർശ�ൾ മാരം ഉ്ായിുന പദ�േയാഗ�െള ആദ�ം 
ഭാഷാപഠന�ളിും അുവഴി വംശീയതയിും �േയാഗിുെകാ്് 
ഇത�ൻ സം�ാരെ്യം ഭാഷെയയം െരിരെ്യം ഒനടേം ആര�
െമ്ം രാവിഡെമ്ം വംശീയുവീകരണം നടുകയായിു് 
െകാേളാണിയലിസം. െകാേളാണിയലിസ്ിന് ൂ �ാും കാകാും 
പടർ് പതലി�ാും േവ് ആര�തവെ് �തിഠിുകയായിു് 
ലഷ�െമനതിനാൽ സംൃതജന�മായെതലാം ്ാമണ�േ്ാട് 
ൂടിേ�ർുകയം െരിരവം ഭാഷയം സം�ാരവെമലാം ആ വഴിു 
മാരം പഠി�െപ�കയം െെു. ് ാേനാപാദനവം രഥപാരപര�വ
െമലാം തികും ആര�-്ാമണ സം�ാരമാെണ്ം ് ാമേണതര 
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സൂഹ�ൾ�് റവ്ാനിക േമഖലയിൽ പേിലാെയ്ം �ഖ�ാപി
ുേപാൾ, േകവലം അപേതാ അുപേതാ വർഷം പഴ�ം മാരുള 
വാെമാഴിവഴ�മാണ് ്ാമേണതര സൂഹ�ുെട സം�ാരെമ്ം 
അവർ നാേടാടികളാണ് എ്ം ്ാപിുകയമായിു് ആര�വൽ
�രണ്ിൂെടയം അതിെ� മു�റമായ രാവിഡവൽ�രണ്ിൂെട
യം സംജാതമായത്. അുെകാുതെന ് ാമേണതര സൂഹ�ുെട 
സംൃത പാരപര�വം രഥേശഖര�ും അവയെട അടി്ാന്ിു
ള മതാൊര�ും െികി്ാ സരദായ�ും ശിപ-േജ�ാതി-ശാത�
ും റവ്ാനിക പ്തികുെടയം െരിര്ിെ�യം ഭാഗമാവാെത 
േകവലം നാേടാടികുെട വാെമാഴിയായി മാരം നിലനികണെമന് 
ശാഠ�ം പിടിുകയം െെ്െപു. ഈ ശാഠ�്ാലാണ് കളെമുും 
െത്വം തിറയം ുളും േപാെലയള അുഠാന�ുെട െരിരം 
േരഖെപ�്ാെത അവക് െവും േൊക് േലാുകളായി മാരം നില
െകാേള്ിവനത്. െകാേളാണിയലിസ്ാൽ നിർമി�െപട 
വംശീയധാരകെളലാം അ�െന െരിരമാെണന് വ�ാഖ�ാനി�െപു. 
അ�െന, ഓർമകളിും വാെമാഴി വഴ��ളിും മാരം ധ�ാനനിര
തമായതിനാൽ ്ാമണ-െരിരം സാഷ�െപ�്ിയ േരഖകുെട 
ുനിൽ ്ാമേണതര സൂഹ�ൾ�് സവയം നാേടാടിയായി വിറ
�ലി�് അടിമെപേട്ിയം വ്. 
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ഉടലം ുണിയം മാനാപമാനങളം: 
നനതാവാദവം ുല്രവം നേങലിയം േകരള

ചരിര്ി്ല ജാതിമതപീ�നങളം 
ജ�ാ. അേയ് ജേഖർ

അസി. ്രാഫസർ, ഇം�ീഷ് വിഭാഗം, സംൃത സർവകലാശാല, കാലടി.

അുുളവനാു ജീവി...
—നാരായണുു

ന്തയെട വിവിധ സാം�ാരിക വിവഷകേളയം ൂ െനകേളയം 
ുറിുള ദീർഘമായ പഠന്ിൽ ൂ്് ബർകാൻ വിശദീകരിുന 
യാഥാർഥ��ളിൽ രേ്യം, ന്തെയ എ�െന നാണിപി�ലി
േ�യം ശിഷയേടയം അപമാനവീകരണ്ിേ�യം വ�വഹാരമാ�ി 
അധികാര വ�വ്കൾ മാു് എനതാണ് (ബർകാൻ 2006: 77-140). 
അധിനിേവശ സദർഭ�ളിെല റലംഗിക െെ�ിഷിസ�െള ുറിു 
പഠി�ിുള വാെലറി റീും ന്തയം അടിമ്വം സാംസ് കാരിക 
അധിനിേവശവം തമിുള സംബധ�െള ുറി�് ഏെറ വിശദീക
രി�ിു്് (റീൽ 1996: 171-180). അടിമയെട റദന�വം ഉടമയെട 
അധീശതവവം നിർണയിുനതിൽ മാനാപമാന�ുളവാുന ന്
തയെട മറകും ുറ�ും നിർണായക പുവഹിു്. ആുനിക 
കാലെ് തടവറകളിും ആുപരികളിും ുടുന ൂഷമായ 
അധികാരബധ�െള ുറിു പഠി� ൂേ�ായം ന്തയേടയം 
റജവാധികാര്ിേ�യം ൂ ഷരാരീയെ്ുറിും ൂ ടിയാണേലാ 
വിെിതനം െെതത്. നാണംെക�ുന ജാതിേയയം വർണാര
മേ്യം അതിെ� മതേ്യം ുറി�് ഇത�യിൽ അംേബദ്കർ 
ുതൽ േഗാപാൽുുവെര രാരീയവം റസ്ാതികവമായി വിമർശ 
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വിശകലന�ൾ എുതിയിു്്. “ുണിയ�പിുനും തരാ, 
ുണിയഴിപിുനും തരാ...” എന മാേവലിമൻറ്ിെല ആദി
വാസികുെട �താവവം മലയാള കഥനവ�വഹാര്ിൽ ഓർ�ാവന
താണ്. മുഷ�ശരീരേ്യം സാൂഹ�ശരീരേ്യം അധിനിേവശം 
ഏെതലാം തര്ിൽ ആേവശിു് എ് കാണിുനതാണ് 
ന്തെയ ുറിുള വിവിധ വാദുഖ�ൾ.

അനാദികാലം ുതൽ പെ്ാപതാം ൂ�ാു വെര േകരളീയും 
മും ു ണിയ��ാെതയം മാുമറകാെതയം കഴിയകയായിു്െവ്ം 
സദാൊരേബാധവം മാനാഭിമാന�ും മുഷ�സഹജമായ നാണവം 
മും പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിൽ െപാ�നെന റ്തവ മിഷനറി
മാർ ഇറുമതി െെതതാെണ്ം അവരാണ് നാടാർ േപാരാട�ും 
സവാഭിമാന സമര�ുെമലാം അനവസര്ിേലാ ആവശ�മിലാെതേയാ 
ഇവിെടയ്ാ�ിയെത്ം മുുള സനാതനമായ ഒു അനാദി ന്
താവാദം പല ‘ആുനികാനതര’ ആ്ാന സാൂഹ�െരിരവിശാ
രദും അവെര ഉപജീവിുന നവറഹദവ കിേശാരകും മാധ�
മദവാരാ ആവർ്ിുറപിുകയാണ് േകരള്ിൽ. ഇുപ്ാറാം 
വയ്ിൽ തെന രാജകീയ ആ്ാന െരിരാധിനായകരാുകയാണ് 
ഈ മുുലീനർ പലും. പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിെ� ുട�്ിൽ 
േെർ്ലയിൽ നടന അവർണെപണായ നേ�ലിയെട ബലിെയ
തെന േൊദ�ംെെുെകാും ുല�രം എെനാനിലായിുെന്ം 
വെര പല മലയാള ുലീനും തിൂരമിറു്. ുല�രെ്ുറിും 
മു ജാതി�ര�േളുറിും മുൃതിയെട തിുവിതാംൂർ, െകാ�ി 
വാചകെളുറിുെമലാം എുുനവെരലാം നേ�ലിയെട കഥെയുു
കാരാെണ്ം മുമാണ് മലയാളവേരണ�വിഷയികുെട �തിയ നീട്. 

1952-ലാണ് ൃൂരിു വടുള േവൂർ മണിമലർ�ാവ് മാുമറ
കൽ �േഷാഭം നടനെത്ം സമരനായിക േവള്് ലഷിുടി 
2013-ലാണ് നിര�ാതയായെത്ുള വർ്മാന വുതകൾേപാ
ും അവേരാർുനില. േകരള്ിനകുതെന റ്തവ, ുസീം 
തീകൾ മധ�കാലംുതുപേയാഗിു വുന െടയം ുും കാ�യം 
േപാുള മാന�വതധാരണവം സമാനമായി േകരള്ിു ുും 
ഈളേ്യം തായ് ല�ിേലയം മ�ാൻമാറിേലയം േതരവാദ ബൗ്
തീകുെട പരപരാഗത െവു് വതധാരണവം മലയാള ുലീന
തയെട അനാദികാല ന്താവാദികൾ എ�െന വിശദീകരിും? 
േകരളവം ഇത�യെമലാം അനാദികാലം ുതൽ പരിൂർണമായം 
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ഹിുവായിുെന് വാദിുന പരിവാര പഴ�വാദം േപാെല അസം
ബധമാണീ അകാലിയായ സനാതന ന്താവാദം. ഇളംുളം തെന 
വിതരിെ�ുതിയിുള സംഘകാല േെരനാടിെല മാനാഭിമാന�ും 
സം�ാരേബാധവുള െപു�ൾ ഉപേയാഗി�ിുന െീനും 
കലിംഗുംനി്ള വിേശഷ പുതര�ും െതനിത�ൻ പു്ിു
ണികും പാരി്ിതികവം റജവവമായ തഴയാടകും അഥവാ തഴയ
ടകും (ഇളംുളം 2005: 13, 15) ഈ മുുലീനർ എ�െന മറും, 
മായിും? ്ിുവിും �വാെകും ുപ് െീനവം ദഷിേണഷ�യം 
അേറബ�യം േറാുമായി വ�ാപാര സംസ് കാര ബധ�ു്ായിുന 
േെരനാടിെല നാഗരിക േലാകേബാധുള തീകൾ ന്രാ�െപട
െതനാെണന് അേനവഷിേ�്ിയിരിു്. മണിേമഖലേയേപാ
ുള േലാകസചാരികളായ �്േപാതകെര അഥവാ �ു്രായ 
േബാധകെര ൃ്ി� േെരനാട് എനാണീ ന്താ സംബധം നാു
നടപാ�ിയെതനറിേയ്തേല.

നേ�ലിെയ േലാകേ്യം ഇത�യിേലയം േകരള്ിേലയം 
ഉടലഭിമാനേബാധുള ആദ� തീവാദികളിെലാരാളായി വീെ്�ു
ന റസ്ാതിക പരിരമ�ൾ െജ. രുവിെന േപാുള വിമർശ 
െിതകർ നട്ിയിരിു് (‘നേ�ലിെ�ാപം േകരളം വീെ്�േ�
് �ു്തകൾ’ മാധ�മം ആചപതിപ് 15 െമയ് 2017). ഉ്േരത�ൻ 
പുപടയിൽ നിനാംഗല്ിും ഹിദിയിുമിറുന ‘േൊർേവഡ് 
�്ി’ും തമിഴകെ് െപരിേയാറിെ� തേ�ട�്ാന്ിെ� 
ബൗ്ിക ുടർ�യായ ‘ദ േമാേഡൺ റാഷണലിറി’െ� 2016 വാർ
ഷികപതിപിും ഈേലഖകും നേ�ലി ു തൽ ലഷിുടിവെരയളള 
അവർണ വനിതകുെട ഉടലടയാള സമര�െളുറി�് എുതിയിു്് 
(‘എ മാർട�ർ േൊർ വിെമൻസ് ലിബേറഷൻ’). ഉടലഭിമാനവം വ�
തിയെട സവകാര�തയം അതും വീെ്�ുനതിുള ആമാർ
പണമായി നേ�ലിയെട ആമബലിെയ ബുജന�ൾ മന്ിലാ
�ിവു്. ആതരജനായ്മായ രാരീയ �ാതിനിധ�െ് പും 
നഖവം െകാെ്തിർുന, സാപ്ികസംവരണവാദ്ിൽ സവയം
േസവകുമായി ത്വ്ിെലാനാുന ജാതിഹിു യതിവാദികൾ 
വാദിുനുേപാെല മി്ാെണേിും െരിരമാെണേിും കഥനാ
ഖ�ാനമാെണേിും വർണാരമധർമ്ാൽ അടി്ടിലമർ്െപട 
ബുജന�ുെട ആമാഭിമാനേ്യം വിേമാെനേ്യം ുറിു
ന ഒു മുഷ�ൂെകവം നീതിയെട അടയാളവം വിേമാെനാേവശ
വം തെനയാണ് നേ�ലി. ടി. ുരളിയട�ുള െിരകാര്ാുെട 
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നിരവധി രെനകൾ ഇവിെടേയാർ�ാം. ശുതളാേദവിെയന നാടാർ 
തീയം േയുവടിയാൾ േപാുള എണമ� നാടാർ തീകും േവള്് 
ലഷിുടിയെമലാം വേരണ� ആൺേകാമെകതിേര ശരീരംെകാ്് 
ജീവിതസമരം നയി� െരിരകർൃതവ�ൾ തെന. നാ�ണർ്ിയ 
നാടാർ േപാരാട കാല്് മാന�മായി വതം ധരി�ാനാ് നാടാർ 
തീകുെട േമൽശീല കീറിയതാെരന കാര�്ിൽ ജാതിഹിു യതി
വാദികൾും െരിരാധിനായകർും സവർണ തീവാദികൾും 
സംശയു്ാകാനിടയില, കാരണം ്ിടീഷ് മിഷണറിമാും ഭരണ
കർ്ാ�ും നാുകാുെമലാം അു വ�ാപകമായി േരഖെപ�്ി
യിു്്. എനാൽ ആറാു�ഴയെട േനൃതവ്ിൽ നടന മാുമറകൽ 
സമരെ്ുറിേ�ാ (പണി�േേരി 2018: 62) നേ�ലിെയേപാുള 
പെ്ാപതാം ൂ �ാ്ിെ� ു ട�്ിൽതെന നടന ഒ�െപട അവർ
ണതീകുെട െെുുനി്കെള ു റിേ�ാ ഉള എുുകൾ (ദലിത്ബ
ു 2018: 21) ഇന് ഉയർ് വുനേതയു. െപാ്യെട പാുകൾ
േപാും അ�ടിയിേലു വനത് അ�് കാല്ാണേലാ. എനാൽ 
ഏുകാല്ാണ് ഈ വതാേഷപവം  അപമാനവീകരണവം ുട
�ിയെത്ം അതിെ� കാരണ�െളെത്ുള ൂ�തൽ ആഴ്ി
ുള ഗൗരവതരമായ െരിര�ന�ൾ ആും ഉയർുനില. ഇത് 
സനാതന ന്താവാദികുെട അനാദിന്ഗാഥകൾ�് ു തൽൂടായി 
മാുകയം െെു്.

ഈ അവസര്ിൽ ഏുകാലം ു തലാണ് േകരള മ�ുെട ു ണിയ
ഴിപി�െത്ം, അതാു െെു എ്ം എതിു െെു എ്ം മുുള 
വിശദമായ സം�ാര െരിരയാഥാർഥ��ൾ അേനവഷിേ�്ു്്, 
വിശദീകരിേ�്ു്്. േകരള്ിേലയം ഇത�യിേലയം വലിയ 
മതസംഘർഷ�ുേടയം മതപീഡന�ുേടയം ആതരാധിനിേവശ 
പ്ാ്ല്ിലാണ് ജാതിയേടയം െതാുൂടാമയേടയം വംശാവ
ലികെള അേനവഷിുനേപാെല വതാേഷപ്ിേ�യം ു ല�ര്ി
േ�യം മും െരിര�െള െികേയ്ത്. കാരണം തീ്ും െതാടീും 
നാടാമകും ലിംഗേരണീകരണവം ജാതിയേടയം അതിെ� മത്ി
േ�യം അധീശെരിര്ിെ� ഭാഗം തെനയായിു്. ് ാമണമതം 
ു്മതവമായി നട്ിയ െകാടിയ മ്രവം വംശഹത�ാമകമായ 
അധീശ അപരവത്കരണവമാണ് ഇവിെടെയലാം മറകെപ�കയം ൂ ക
മാ�െപ�കയം െെുനത് (അംേബദ്കർ 2016; ു ഗതൻ 2014). ബി. 
സി. ൂനാം ൂ�ാ്ിൽ അേശാക മിഷനറിമാുെട കാല്ാരംഭിു
ന േകരളമ�ും സാഷരവം റനതികവമായ ു ്സം�ാരവമായള 
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െരിര വിനിമയ�ൾ (േഗാപാലൃണൻ 2008) ഇനിെയേിും, ഹിുതവ 
്ാമണിക ൊഷിസം വംശഹത�ാമകമായ അപേരാൂലന വ�വ
ഹാര�ളിെല്ി നിുന ഈ വർ്മാന്ിെലേിും ഭാവിെയ
�ുുന മാധ�മ�ും അ�ാദമികും ് ാന�വർ്കും നീതി
േബാധുള എുുകാും െർ�െെേ്്ു്്. ദവിജസാഹിത�െമന് 
അംേബദ്കർ വിളി� ഹിുതവ്ിെ� പാഠബലമായ ൃ തിുതി�രാ
ണ�ുെട മതാധാര�ളായ രാമായണമാവാരത ഭാഗവതപട്ാന�
ുമായി ഇനിയം �ണ��രാണ പാരായണലീലകളിൽ കാലംകഴിുൂട. 

ഹിുതവവം ്ാമണ�വം േകരള്ിൽ  ് ാപി�െപ�ന 
ഏുുതൽ പരുവെരയള ൂ�ാുകൾുുും ഇവിെട 
ജനവാസവം നാഗരികതയു്ായിു് എ്ം മതറനതിക ദർശന
�ും സംഘസം�ാര സാഹിത��ും ത്വെിതകും ഉ്ായിു് 
എ്ുള വുതകൾ പാഠ�തക�ളിും അ�ാദമിക േലാകും 
മാധ�മ�ളിും നിറേയ്ു്്. മഹാനായ അേശാകെ� കാലു 
തെന ആദിു്മതമായ േതരവാദവം പിനീട് അച്, ആറ് ൂ�ാ
േ്ാെട വികസി� മായാനവം അതിെന ു ടർ് വുന  വരയാനവം 
േകരളം സാഷിയായിു്് (�ുേഷാ്മൻ 2005: 115, ുഗതൻ 
2014). ഈ സം�ാര ൂഷമായ െരിര വംശാവലികെളലാം േകരള 
സം�ാരെ് ുറിുള വിശകലന�ളിൽ നിർണായകമാണ്. േകര
ള്ിെ� ആുനീകരണം യഥാർഥ്ിൽ അേശാകെ� േകര�േ്ാ 
എന ലിഖിതപരാമർശ്ിും അേേഹ്ിെ� കന�കാവകും 
അഥവാ ഭിുനിമാും ഭിു�ളായ ുനിമാുമടുന േബാധകസം
ഘ�ളിും ു ടു്. പളികും പളിൂട�ും എുുപളികും 
ുടിപളിൂട�ും കാവകും ുള�ും െപുവഴികും ജലപാതക
ുമടുന നാഗരികതയെട ആധാരവം അേശാകേബാധകുെട േകര
ള്ിലാണ്.

എനാൽ ആദിു്െിതയായ േതരവാദ്ിെ�  റനതികദീതിയം 
യതിെിതയം മാനവികതയം മായികവം താരികവമായ മായാ
ന്ിും വരയാന്ിും ൂടി മാ�ിമറി�െപു (ഓംെവത് 2005: 
4). വരയാനം എ് േകരള്ിൽ െപാുേവ വിളിുന താരിക 
ു്മതധാര ഏതാ്് ഏഴ്, എട് ൂ�ാുകേളാെടയാണ് േകരള
്ിൽ �ബലമാുനത്. ്ാമണ�്ിെ� തരമായിുന ഭതി
�്ാന�ുമായള കിടമ്ര സമർേ�ും ഇതിനാ�ം ൂടി. 
വരയാന്ിെ� േലാക േകര�ളിെലാനായ ടിബു കഴി്ാൽ 
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േകരള്ിലായിു് അതിെ� �ുര �ൊരം. ഒഡീഷയം അതിെ� 
ഉദ�ാന�ളിെലാനായിു്. താരിക ു ്മത രഥമായ മുരീ 
ൂലകപം വീെ്�്ും േകരള്ിൽ നിനാണ്. മധ�കാലം വെര 
താരിക ു്മത്ിെ� മെ�ാു വിഹാരേകരമായിുന പഴയ 
കലിംഗെമന ഇനെ് ഒഡീഷയെട സം�ാര െരിരം പരിേശാ
ധിുനത് ഇ്ുണ്ിൽ �തിയ ഉൾ�ാചകൾ തുനതാവം. 
േതരവാദവം അേശാക മിഷനറിമാുെമലാം േകരള്ിെല്ിയും 
കലിംഗു നി്ം കപുകളിൽ കടൽമാർഗം ഈഴം വഴിയായിു്. 

വരയാന, സഹജയാന, കാലെ്യാന എനി�െന താരിക 
ു്മത്ിുതെന വിവിധ ധാരകു്ായിു് എനാണ് 
ഒഡീഷയെട സാൂഹ� െരിരം. അർ�ിേയാളജി�ൽ സർേവ ഇന് 
വീെ്�്ിുള �രാവു റസുകളായ ഉദയഗിരി-ലളിത്ഗിരി-രന
ഗിരി വര രിേകാണ്ിൽ രനഗിരി ഏതാ്് േകരള്ിെല േപാെല 
പതിനാറാം ൂ�ാുവെര നിലനിന വരയാന േകരമായിു്. 
േകരള്ിൽ മായാനവം വരയാനവം ഒളിും െതളിും റഹദ
വഭതിുളിും �റുമായി ഏതാ്് പതിനാറാം  ൂ �ാ്ിെ� 
അത�ം വെര നിലനിനിു്. കാരണം പളിവാണർ ര്ാമെനന 
അവസാന ബൗ്െപുമാൾ െപരി്നും കിളിൂും നീലേപ
ൂും മായാനപളികൾ ് ാപിുനത് പതിനാറാം ൂ �ാ്ിലാണ് 
(സദാസിവൻ 2000: 267). ഇ്ം ഈ പളീലപല�ൾ റഹദവീക
രി�െപട നിലയിൽ േകരള്ിു്്. െപരി്നും കിളിൂും 
�്ർ ൃണനായിരിുേപാൾ നീലേപൂര് �്ർ വിുവാണ് 
(അനിൽുമാർ 2018: 24). �്ുെട മാതാവായ മഹാമായ ര്ിടും 
ഹിു ഭഗവതിയായി ആരാധി�െപ�്. എനാും ഇേപാും അവെര 
(കന�ാ)മഠ്ിൽ േപാതിെയ്ം പളിയിൽ േപാതിെയ്ം ബു
ജന�ൾ വിളി�ാു്്. സതകന�കമാെരന് ഇ് വിളിുന ഏു 
കന�ാതീകളായിു് (ഭിുണിമാരായിു്) കിളിൂും ു മാരന�
ുമട�ുള മീന�ിലാറിെ� കരകളിെല ആദ�കാല വിദ�ാഭ�ാസ �
വർ്കർ. ആനുറേ്റി വുന ു ്െ� പതിേനഴാം ൂ �ാ്ിൽ 
വര� ുമർ�ിരുള േകാടയം തളി അപല്ിും ഇവുെട താരി
കൂപ്ിുള ശിപ�ൾ കിളിൂെര േപാെല കിഴുവശ്ായി 
കാണാം. ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� ുട�്ിൽേപാും ഇസാമിക 
ബുജന�ൾ കിളിൂുവന് അ്ാംഗമാർഗെ് ൂെിപിുന 
സാ്ാംഗ�ണാമം നട്ിയിുനതായി എസ്.എൻ. സദാശിവൻ 
‘എ േസാഷ�ൽ ഹിററി ഓെ് ഇത�’യിൽ േരഖെപ�ു്. 
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എടാം ൂ �ാ്ിെ� മധ�്ിൽ ഹിമാലയം കയറിേപായി ടിബ�ിൽ 
വരയാനം അവതരിപി� ുു പദ്മസംഭവൻ കലിംഗെ് സംെ
ല�രു നി്ള ഒു രാജുമാരനായിു്. അുേപാെല ആറാം 
ൂ�ാ്ിൽതെന െീനും മും ൊൻ (െകാറിയയിും ജപാനിും 
െസൻ) എന ബൗ്ധ�ാനമാർഗവം ഷാേവാലിൻ, ുങ്ൂ എന 
കളരിമാർഗവം അവതരിപി� േബാധിധർമും �ാെീന സംഘകാല 
തമിളകുനി്ള ഒു െതനിത�ൻ ഭിുവായിു്. അേേഹം 
അനെ് ബൗ്കാചിയിൽ (കാചീ�രം) നി് േപായ പലവു
മാരനാെണന് തമിളർ ഇനവകാശെപ�േപാൾ, അ�െനയല വചി
െയന െകാ���ുനി് േപായ ഒു കു് േെരഭിു(ു)വായിു
്െവന് േകരളമ�ും പറയ്. കാരണം കളരി ഇ്ം റഹദവീക
രി�െപെടേിും നിലനിുനത് േകരള്ിലാണേലാ. ഏതായാും 
മഹാനായ അേശാകെ� കാലമായ ബി.സി. ൂനാം ൂ�ാു ുത
െലേിും ൂേവതേരാെടാപം േകര�േ്ാ എന പരാമർശ്ിൽ 
േകരളമ�ും ബൗ്മായ എുുസം�ാര്ിൽ ശിലാേരഖകളിൽ 
്ാനെപ�്. തികും ബൗ്മായ എു്ിേ�യം െരിരേബാധ
്ിേ�യം നാഗരിക സം�ാര സഭ�തയിൽ നിനാണ് ഈഴം എന 
വാും ഈഴവർ എന ജനനാമവം എു്�ൻ എന സുദായനാമ
വെമലാം ഉു്ിരിയനത്. അ�െന അ്നാുന സംൃതീകരണ 
ആഢ�വത്കരണം പതിനാറാം ൂ�ാുുതൽ െകാ�പിരിെ�ാ് 
റഹദവീകരണ കർമപ്തിയായിു്. എു്�ും മ�ാട�ും 
പാലിയ്�ും പളീല�ും ഒുേപാെല ബൗ്ബധമാുളത്. 
പളിയം പളിൂടവം പടവം പട�ാും പടം െകടും പട്ാനവെമ
ലാം ബൗ്മായ �ാെീനതയള പദ�േയാഗ�ളാണ്. അ�െന അ്
നാ�ിയേപാെല അപെന അഫുമാ�ി റഹദവീകരണ ഗീർവാണ 
വേരണ� േശാഭായാര. ഈഴെ് മഹാവംശ്ിും ദവീപവംശ്ി
ുമാണ് േലാക്ിെ� ഈ ഭാഗ്ിെ� ബൗ്മായ െരിരം േരഖ
െപ�്ിയിുളത്. ഈഴവർ ഒു ജാതിേയ  ു റിുനില. അവെരാര
ടി്ാന ജനതയാെണന നാരായണുുവിേ�യം പര്ാം ൂ�ാ
ുവെര ഈഴവർ എന പദം ഒു ജാതിേപരായല �രാലിഖിത�ളിൽ 
വുനെതന ഇളംുള്ിേ�യം �താവവം ഇവിെട  മരണീയമാണ്. 
പ്ിേമഷ�യിൽ നി്ള  ് ിുവിെ� േബാധകുെട അുയായി
കെള േകരള്ിൽ റ്തവർ എ് വിളിുനുേപാെല അേശാ
കകാല്് കലിംഗുനി്ം ഈഴം വഴിയള സുരമാർഗ്ി
ൂെട േകരള്ിൽ വ് ധമേബാധനംെെത ു്േബാധകുെട 
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അുയായികൾ എന രീതിയിലാണ് േകരള്ിെല ഈഴവർ എന 
സുദായനാമം ഉടെല�ുനെതന് പി.െക. േഗാപാലൃണും എുതി
യിു്് (േഗാപാലൃണൻ 2008). അവർണുേടയം ഈഴവുെട �േത�
കിുുള ബൗ്പാരപര�െ് ു റി�് െരിര�രാവു ഗേവഷകും 
നരവംശശാതകാരുമായ െ�ാെസർ എ. അ്പൻ തെന വിത
രി�് േരഖെപ�്ിയിു്് (അ്പൻ 2018: 193 -99) പതിേനഴാം 
ൂററാ്ിൽേപാും േകരളസസ��ൃതിെയ ുറി�ാധികാരികമായി 
എുതാും നിരീഷി�ാും തിു്ാും അവർണ റവദ�രായിുന 
കട�രപളി ഇടിയുതൻതെന േവ്ിവ് ഡുകാർ�്. േകരള
്ിെല അടി്ാന അവർണ ബുജന�ുെട ര്ായിര്ില
ധികം വർഷം നീുന ബൗ്പാരപര�െ്യാണീ �കരണ�ൾ 
അടയാളെപ�ുനത്. മാരമല, ബൗ്വം ൂതവം റ്തവവം 
ഇസാമികവമായ േലാകവമായള നിരതര രാജ�ാതര വിനിമയ�ും 
േകരളീയ ബുജനസം�ാര്ിെ� സജീവതയാു്. ആറാു�ഴ 
കലിേശരി�ാർ ുതൽ േകാഴിേ�ാട് കലിേൽ മഠ്ിൽ രാരി�ൻൂ
പർ വെരയള അവർണരായ സുര വ�ാപാരികുെട സാൂഹ�െരിര
വം പഠി�െപേട്താണ്. ഇത�ൻമഹാസാഗരെ് കളിെ്ാടി
ലാ�ിയ തെ� ൂർവികെരുറിുള േഡാ. പൽുവിെ� വാുകും 
ഓർ�ാം. ുസിരിസ് േപാെലതെന രീൂലവാസം സം�ാര പ്തി
െയുറിും.

ഏതായാും െതനിത�യം െതുകിഴ�ൻ ഏഷ�ൻ രാജ��
ുമായള വി�ലമായ സം�ാരെരിരബധ�ും വിനിമയ�ു
മാണീ േലാകയാരകുേടയം ബധ�ുേടയം െരിരപ്ാ്ലം. 
സമാനമായ ആഖ�ാന�ൾ ശബരിമലെയന മധ�കാലംവെര പിടി
ുനിന ബൗ്േകര്ിെല പല �സാദൂുകും,  �േത�കിും 
അപവം അരവണപായസവം െിടെപ�്ിയ ഭിു അറവണ 
അടികെള (അറെ് അഥവാ നീതിെയ വാണ ുനി) ുറിും 
കാചിയിെല മണിേമഖറല വിഹാര്ിൽ അൃതുരഭിയമായി 
വിശുനവെര ഊടിയ വചിയിൽ ഉനതവിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ 
ൊ്നാുെട നായികയായ മണിേമഖലെയ ുറിുു്്. ഇേതാ
േനഷ�േയാളം േപായി ധമേബാധനം നട്ിയ ഭിുനിയായിു് 
മണിേമഖല. ു്ിസ്ിെ� രാജ�ാതര സം�ാരമാണ് സുെിത 
 േദശീയതകേളയം ്ാമണികമായ സുരസചാര  വില�ിേനയം 
അതിവർ്ിുന ഈ േലാേകാ്ര  വിനിമയ�ൾു 
വഴിെതളി�ത്. 
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എനാൽ �റുനി്ം ഹിംസയിൂെടേപാും ഈ വി�ലമായ 
രാജ�ാതര ജനായ്സഭ�തെയ ഇലാതാ�ാൻ റവദിക വർണാര
മധർമ്ിെ� പരമ�േരാഹിത്ാർും ൂ ര-ഷരിയ �ാർഥികളായ 
കാലാുകൾും കഴി്ില. വർണവം ജാതിയം ് ാമണ�വം ് ാ
പി�ണെമേിൽ ഇ് പരിവാരവം റഹദവ പരിഷും അഴിുവിടി
രിുനേപാുള തികും അട് സുെിത േദശീയതയം സം�ാര
േദശീയവാദവം സാൂഹ� വിഭജനവം േരണീകരണ േലാകേബാധവം 
മതാധമായി ്ാപിേ� മതിയാൂ എന് പൗേരാഹിത�-പടയാളി 
സഖ�്ിു േബാധ�മാവകയം അവരു െതിയിൂെട നടപാു
കയം െെു. സംഘ്ിുളിേലു തെന ഭിഷാംേദഹികളായി 
ുഴുകയറിെ�ാ്് അകുനി്ം ഉദാരവത്കരണവം ആശയ
രംശവം ഗതിമാ��ുു്ാ�ി സംഘെ് പിളർുകയായിു് 
ഈ പൗേരാഹിത�-പടയാളി അഗമ�ഗമനം. താതവികവം സാൂഹ�
�േയാഗപരവമായ ഒു ൂ�വിു  ൂ �മാറലിേല�് സംഘെ് അവർ 
ൂുു്ിു. ആദിു്മതമായ േതരവാദെ് അകുനി്ം 
െിതറിുെകാ്് മായാന്ിേലും പിേന താരിക ു്മത
്ിേലുുള പരിണാമ�ൾേ�ാ  അപെയ�ൾേ�ാ അേ്ാതി 
താസുെട ഭാഷയിൽ പറ്ാൽ േവഷ്ാമണും �്ന 
ബൗ്ും വഴിമുനിു. ഇദിരർ േദശെരിര്ിൽ താസർ വിവരി
ുനത് െതനിത�യിെല ഇനെ് ദലിതുെട  സംഘകാലെ് 
യഥാർഥ ബൗ്െരിരം തെനയാണ്. പറയേനതാവായിുന താസർ 
പാലിയം പഴതമിും പഠി�േതാെടയാണ് തമിളകെരിരം മാറിമറി
്ത്. അംേബദ്കുെട പാലിപഠനേ്ുറിും ഇവിെട ഓർ�ാ
വനതാണ്. അവുെട ൂടി�ാചേയയം. ൂൂരിെ� പാലിയിൽനി്ം 
േനരിു നട്ിയ ധമപദ വിവർ്നവം. അംേബദ്കർും മിതവാ
ദിും സേഹാദരും ു പ് ഇത�യിെല ആദ� നവു്മത �്ാനം 
പെ്ാപതാം  ൂ �ാ്ിെ� അത�്ിൽതെന ു ട�ിയും ദലിത
ജനേനതാവായ പഡി�് അേ്ാതി താസരാണ്. അ്െ� ഓതിയെട 
അഥവാ ു് വെന്ിെ� അുയായിയായ അേ്ാതി താസെര 
‘അേയാധ�ാ ദാസ’നാ�ാൻ െില ുൻനിര െരിരകാര്ാർ തെന 
ഇന് കിണു രമി�യാണ്. േകരള്ിും തമിളകും വീെ്�
�െപട �ാെീന ു ്ശിലാശിപ�െളലാം ഈളെ് അുരാധ�രം 
റശലിയിുളതാണ്.

 വരയാന്ിെല സി്പാരപര�മാണ് തമിൾ െി്പാരപര�
മായി റശവമാ�െപട നിലയിൽ അേ്ാതി താസരിേലു കട് 
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വനത്. ഇേത െി്പാരപര�ം തെനയാണ് റഹദവാധീശ്
്ിൻ കീഴിൽ അ്ാ റവുഠരിും റത�ാട്ാവിും റവണവവം 
റശവവമായി �്നമായി �കാശിതമാുനത്. പാുപത 
റശവിസ്ിും ലാുലീശ കൾടിും കാപാലിക കൾടിും 
 വരയാന്ിും ഇത�യിൽ ഏതാ്് സമാതരവം സമിരവമായ 
 പരിണാമ�ളാെണന് േറാണാൾഡ് േഡവിഡ് സെ� വി�ലമായ 
ഗേവഷണ പഠന�ൾ െതളിയിു് (േഡവിഡ് സൺ 2002). ഈ 
രീതിയിൽ േനാുേപാൾ തമിൾ താരിക  ു ്മത്ിെ� റശവ
മാ�െപട സി്-െി് മിര പാരപര�ം തെനയാണ് റജന്ായ
യള റഹദവികതയിൂെട െടപിസവാമികളിേലും മാനവികവം 
മേതതരവമായ ബുസവരതയിൂെട നാരായണുുവിേലും കട് 
വുനെത്ം കാണാം. േകരള നേവാ്ാന്ിെ�യം തമിൾ 
നേവാ്ാന്ിേ�യം ആധാരം അധിനിേവശ ആുനികതയെട 
പ്ാ്ല്ിൽ സാൂഹ�വി്വകാരികളിൂെട വീെ്��െപ
�ന തികും െി്വം ബൗ്വമായ ബുജനവിേമാെനാമകത
യാെണ്ം വ�തമാണ്. േകരള്ിൽ നാുുുവിെ� ശിഷ�നായ 
സവാമി േജാൺ ധർമതീർഥും തെ� 1941-െല ‘റഹദവ സാ്ാജ� 
െരിര’്ിൽ വിശദീകരിുനും �ു്മായ ബൗ്േദശീയ
തേയയം രാജ�ാതര സം�ാരേ്യം ്ാമണിസം എ�െന
െയാെ� ഇലാതാ�ിെയനതാണ്. എനാൽ നിർഭാഗ�വശാൽ 
െടപിസവാമികൾ  ് ിുമതേേദ്ിൂെടയം മും ്ാമണികവം 
‘അപൗുേഷയ’വമായ േവദെ് വിമർശാമകമായാെണേിും 
 �മാണവത്കരി� േപാെല ധർമതീർഥർ ഉപനിഷുകെള ആദർശ
മാൃകയാുന നിലപാ�ം എ�ു. ബൗ്ദാർശനികതകിടയിും 
ആശാൻ കവിതയിെല ശാതിേത�ന ഭാവാമകമായ ഔപനിഷദിക 
റഹദവ ആതിക�േബാധം േപാെല തെന സവയം റോുന നിലപാ
�കളായിു് ഇവ. രാമരാജ�െ്ുറിുള നാുവാശാെ� കിടിലം 
ഈ സദർഭ്ിൽ ൂ�തൽ �സതമാു്. നുു സന�ാസം തന 
നുെട ു ു�ൻമാേരയം ശംുകെ� ഗതിേയയം ൃ തികൾ േനാ�ി 
ഭരിുന ഹിു�േളയം മരംെപാടിുളുനേപാുള റവദിക �ു
ഷൂതേ്യം സവംയംൂ�ളായ േദവകളായ അവർണേരയം (ൂർവ
ബൗ്ർ) ുറിുള നാുുുവിെ� ഉറെ�യള െരിരഗഹനമായ 
വിമർശെിതകൾ നുു മാർഗദർശനം തും.

േകരള്ിെല �മാദമായ മായാനെമന  മഹായാന്ിെ� 
വികാസഗതിവിഗതികൾ ഇ്രം വിമർശവായനകൾു 
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വിേധയമാേ�്ു്്. ു്െ� യതിയതവം റമരീബ്വ
മായ അനിത�വാദെ് നാലാം ൂ�ാ്ിൽ ജീവി� നാഗാർുന
െനന മഹായാനിയായ മഹാ്ാമണ പഡിതൻ മായികവത്ക
രി�് ൂന�വാദമായി പരിവർ്ിപിു. ഗൗഢപാദെരന തിക് 
്ാമണ പരമാൊര�ൻ ശേരു െതാുുപ് ആറാം ൂ�ാ്ിൽ 
അതിെന ് ാമണികവം റവദികവമായ േവദാത ആമവാദവമായി 
 ബധിപി�യം ശേരൻ അതിെന എടാം ൂ�ാ്ിെ� അവസാനം 
േലാകെ് മിഥ�യം ്മെ് ഏകസത�വമായി ്ാപിുന 
ആമ്ിെ� അനതസാ്ാജ�മായ ് ാമണികമായ അറദവതവാദ
്ിേലു സി്ാതിുകയം െെു. ു ്െ� അനിത�വാദേ് ഈ 
രീതിയിൽ മാ�ിമറിുനു െകാ്ാണ് ആദിശേരൻ �്ന ു ്ൻ 
എ്തെന വിളി�െപ�നത്. �ദീപൻ പാപിരിുന് വാൽമീകി 
രാമായണ്ിെല ു്െ� ൂതാമെയ ുറിെ�ുതിയേപാൾ നിരീ
ഷി�േപാെല തനിു േശഷുള എലാ എുുകേളയം ബൗ്ിക 
�വർ്ന�േളയം നിർണിയിുന തര്ിലായിു് �്ുെട 
ആശയസംഹിതയം സാൂഹ� വി്വവം. 

േകരള്ിൽ പതിെനടാം ൂ �ാ്ിൽ ജീവി� ു ചൻ നപ�ാുെട 
രെനകളിൽ അൂർവമായി വുന ‘ക്ാൽ ു ളിേ�ു’ന ബൗ്െര 
ുറിുള പരാമർശം വ�തമാുനത് ബൗ്രായിുനതിനാൽ 
മധ�കാലേ്ാെട ഉു്ിരിുവന റഹദവ സാുദായികതയിൽ 
അയി്�ാരായ ഈഴവെരുറിുതെനയാണ്. ബൗ്േരാെടാപം 
മണാൻമാേരയം �ലയേരയം മും �േത�കം എ�ു പറയ്ു്് 
കവിുചൻ. അതിനാൽ ബൗ്ർ ഈഴവർ തെനെയനതിൽ സംശ
യമില. ജാതിും അയി്്ിും മതഹിംസയെട തലം വ�തമായം 
ഉ്് എനാണ് അംേബദ്കും േകരള്ിൽ േഡാ. െക. ുഗതും 
നട്ിയിുള ു ്മതവം ജാതിവ�വ്യം ു ട�ിയ െരിരപഠന
�ൾ വ�തമാ�ിയിുളത്. ‘ഹൂമിലിേയഷൻസ്: െ്യിംസ്, േകാൺ
െട്്�് സ് ’ എന ൃതിയിൽ അപമാനവീകരണ്ിെ� നാണംെക
�്ൽ തര�െള ുറി�് േഗാപാൽ ുു ആഴ്ിൽ വിശകലനം 
െെു്്്. ുൻ പഠന്ിൽ െജ. രു ൂ്ി�ാുനേപാെല ശരീ
ര്ിൻേമും ഉടലിെ� സവകാര�മായ അഭിമാനേബാധ്ിൻേമും 
കട്കയറിയാണ് ആതരാധിനിേവശം ബുജന�െള അടിമകളാ
ുനത്. തല�രവം ുല�രവം ൂുകണ�ിു മു കര�ും അവർ
ണുെട േമൽ ുമ്ാുള കാരണം തികും മതഹിംസാപരമായി
ു്. ജാതി േകവലെമാു സാൂഹ�വിഭജനവം േരണീകരണവം 
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മാരമായിുനില, തിക് മതപീഡനവം ൂടിയായിു്. ്ാ
മണ�്ിെ� റലംഗികേ�ാളനികൾും ആജ് ദാസ�െമന 
ൂരനാമകരണ്ിും വഴ�ാതിുന അടി്ാന ബൗ്ബുജ
ന�ൾു െകാ�് കഠിനമായ മതദഡനവം പീഡനശിഷയമാ
യിു് െതാുൂടാമയം ുല�രമട�ുള കിരാത കര�ും. ൂരർ 
ആരായിു്, െതാുൂടാ്വർ ആരായിു് എനീ രെനകളിൽ 
അംേബദ്കർ അു യതിയതം വിശദീകരിു് (അംേബദ്കർ 
2016). ്ാമണിക ആൺേകാമെയന നവു്െ� വിമർശപരി
കൽപനെയ ലിംഗപഠന�ുേടയം ഇത�ൻ തീവാദ്ിേ�യം െരിര
രെനാപരിസര്് വികസിപിുനതാണ് ഉമാ െ്വർ്ിയേടയം 
ഷർമിള െറേഗയേടയം രെനകൾ (െ്വർ്ി 1993, െറെഗ 2013). 
ജാതി-ലിംഗ േരണീകരണെ് സാൂഹ�േബാധേ്ാെട വിമർശപ
ഠന്ിു വിേധയമാുന സമകാലിക തീവാദ ് ാസിുകളായാണ് 
നവു്െ� ് ാമണിക ആൺേകാമെയുറിുള വിശകലന�െള 
െറെഗ വിലയിുുനത്.

അേശാക മിഷനറിമാുെട കാലം ു തൽ നാണവം മാനവുള മു
ഷ�വിഷയികും സാഷരും ധമേബാധന്ാൽ നീതിേബാധവം 
മുഷ�ാവകാശേബാധവുളവുമായി രമിു വളർന, തിുവുവ
ുെട ഭാഷയിൽ തമിഴകെ് േെരനാടിെല ഉുുു ജീവി� (തിു
ുറൽ) േകരളമ�െള വർണാരമവം ജാതിയം ്ാപി�ാനായി 
ുണിയഴിപിും വഴിവില�ിയം മുഷ�പദവിേപാും നിേഷധിും 
അടിമകളാ�ി പീഡിപിുകയായിു് ്ാമണ പൗേരാഹിത�
വം അതിെ� കാലാുകളായ പടജന പരിവാര�ും ഷരിയയശ
�ാർഥികും എടാം ൂ�ാു ുതൽ. ഈ യാഥാർഥ�ം െവളി�ു 
വരാതിരി�ാനാണ് അനാദികാലം ുതൽ േകരളമ�െളലാം ുണി
യ��ാെത നടനവരാെണ്ം ധാർമികതയം ്ീലാ്ീലേബാധവ
െമലാം റ്തവ മിഷനറിമാർ പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിൽ ഇറു
മതി െെതതാെണ്ം െില മലയാള ുലീന െരിര വിശാരദർ തടി
ൂളിുനത്. േദവകുേടയം ൂേദവകളായ ്ാമണുേടയം ുനിൽ 
മെ�ലാ വർണ്ിും അവർണ്ിുുള െപു�ും േമൽുുമാ
�ി ഓ്ാനിു നികണെമനായിു് തിൂരവം നാുനടും. വലിയ
കാര�െമനേപാെല  ഷരിയയായ ഉമയമറാണിയട�ുള റാണി
മാർേപാും മാുമറ�ിുനില എന മടിുള പല മലയാള ുലീന 
 വിഷയികുേടയം സുെിത വ�ാഖ�ാന�ൾ ഈ മതഹിംസയെട 
റഹദവ അധീശ െരിരെ് �നവത്കരി�ാെത തി��െപട് 



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha134

ജാതിഹിുതവ്ിെ� വർണാരമ ആൺേകാമയെട നികളേതെയ 
്ാപി�ാുള  തമ�രണ്ിേ�യം വ�ാജെരിര നിർമിതിയേട
യം േഗാപ�മായ നവ ജാതിറഹദവ പ്തിയാണ്. െജ. േദവികെയ 
ഉ്രിു െകാ്് മു പിള 2017 െെുവരി 19-ാം൹ ഹിു വാരാത�
്ിെലുതിയ നേ�ലിെയുറിുള േലഖന്ിലാണ് േകരള്ിെല 
സദാൊരേബാധെമലാം ്ിത�ൻ മിഷനറിമാർ പെ്ാപതാം 
ൂ�ാ്ിൽ ഇറുമതി െെതതാെണ്ം അതിുുപ് എലാവും, 
 റാണിമാരട�ം ുണിയ��ാെത നടുകയായിു് എനമടിു
ള നവറഹദവ വേരണ� വ�ാഖ�ാനേവലകൾ െവളി�ംക്ത്. 
‘അന�സം്ാന’ െതാഴിലാളികളാണ് േകരള്ിെ� വർ്മാന 
�നെമ് വലിയവായിൽ നിലവിളിുന മു ുലീനകവയിരി
മാുെട സീേനാേൊബിയയം തമിഴ് െതാഴിലാളിെയ െികി്യം 
ഓ്ിജും നിേഷധിുെകാുന രീതിയിുള അപരനിേഷധപരമായ 
മലയാളമാൃവാദവംേപാെലതെനയാണ് ഇവാചലിസേ്ാെടാപം 
ആുനിക വിദ�ാഭ�ാസ, ആേരാഗ�രഷാ �വർ്കും ൂടിയായ 
 മിഷനറിമാേരാ�ള ഈ നിഴൽയ്ം. റ്തവതേയയം ബൗ്
സം�ാരേ്യം ബധിപിുന പളിയം പളിൂടവം പട�ാും 
നാം മറ്ൂട. സേഹാദരും സഹസം്ാന�ാുമായ മുഷ�െര 
അന�ും അപരും അുരുമാുന, പുവിേനയം ഭാഷേയയം 
രാരേ്യം മാതാവായം മും മധ�കാല റസനിക പടജനയതി
യിൽ വാുന, സുെിത �ാേദശിക ഭാഷാസവതവ വംശാഭിമാന�ൾ 
സം�ാര േദശീയതയേടയം സായധ റസനിക  േദശീയവാദ്ിേ�യം 
ൊഷിസ്ിേ�യം വിളനില�ളാണ്. ജുവിെല േദവീ്ാന�ളി
ലു െകാ�പിരിെ�ാു്. ് ാമണിക ഹിുതവ്ിെ� േദവീ്ാ
ന�ും ഭഗവതീേഷര�ും കാളീ-ുർഗാേഷര�ും മധ�കാല്ി
ുുപ് ു്മാതാവായ മഹാമായയെട  കാവകളായിു്. ൃഗീയ 
ഹിംസയിൂെട അഷരേബാധകരായ ു്കന�ാതീകെള അധവാ 
കന�കാവകെള മാനഭംഗംെെു കാവതീ്ിയാണവെയലാം േൊര
�തിയിൂെട പൗേരാഹിത� ആൺേകാമ റഹദവീകരിെ��്ത്. 
ൂരേകാമര�െള െകാ്ാണ് േകരള്ിും മും ഇു നട്ിയെത
േിൽ കാ്ീരിൽ ഇന് ൂേദവകളായ പരിു് പരമപിതാ�ളായ 
ദവിജേകസരിമാർ തെനയാണ് ‘േേേു’െട ുു�െള കാളീ�ീതി
�ായി ്ിത�്തേയാെട നികാമകർമ്ിു സനാതനമായി 
വിേധയമാുനത്. മഹിഷാുരെന മർേിുനതിൂെടയാണേലാ 
ഹിുഭഗവതി ുർഗയം േദവിയമാുനത്. െകാുനവൻ രാജാവം 
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റദവവമാുന സനാതന വർണാരമധർമം വാുകയാണ്. െകാലാൻ 
പഠിപിുന പാഠ�ൾ േദശീയപാഠ�ും �ണ��രാണ�ും. ്ാ
മണ�്ിെ� വർണെവറി ുു�േളയം െവുേതവി�നില. നിർ
ഭാഗ�വശാൽ േൊരഞരുകളിൽ തിളപിുന േദശീയ്ിെ� ജയ് 
വിളി, സേഹാദരൻ ഒു ൂ�ാു ുു ുനറിയിു തനുേപാെല, 
ജാതിഭാരത്ിൽ െപുുകയാണ് (േശഖർ 2012). ൂെട േദവദാസി
ൂുകും അ�ിയാട�ും ുരകാമനകും ബാലമാനഭംഗ�ും. 

അവർണെപു�ൾ മാുമറുനത് ജാതിഹിു�ളായ ൂരെര 
ഉപേയാഗി�് കിരാതഹിംസയിൂെട തടുെകാ്ിുനത് പെ്ാ
പതാം ൂ �ാ്ിെല തിുവിതാംൂറിൽ മാരമായിുനില എനതാണ് 
െരിരവുത. വാഗ്ഭടാനദുെട ജീവെരിര്ിൽ പന�ൂർ ഭാസി 
േരഖെപ�ുനത് ഇുപതാം ൂ�ാ്ിൽ േപാും അത് മലബാറിൽ 
ുടർെന്ം വാഗ്ഭടാനദർ�് അതിെനതിേര ശതമായി �തി
കരിേ�്ിയം അവർണജനതെയ സംഘടിപി�് സാൂഹ�മായി 
േപാരാേട്ിയം വ് എ്മാണ്. െപാു്ല�ളിൽ വ�് അവർ
ണതീകുെട മാറാുകീറിയപമാനിുന കാര�പരിപാടി ൂരും 
്ാമണ�്ിെ� കോണികുമായ ‘തുരാ�ൻമാർ’ മലബാറിും 
നിർബാധം ു ടർ് േപാനേര (ഭാസി 2017: 46). മാരമല സാഷാൽ 
തരാ�ളായ അഥവാ ആമീയ പിതാ�ളായ നൂരാർ �ണ�ാ
ഹവമായി അവർണെപു�ുെട മാും ശരീരവം ു്ീകരിുന 
കാര�പരിപാടിയം മലബാറിൽ ഈ കാലും അരേ�റിയിുനേര. 
തരാ�ൾ �ണ�ജലവമായി ുടികയുേപാൾ അവർണ�ുഷർ 
 ് ലംവി�കയം �ായംതിക് തീകൾ നൂരാെര മാുമറകാെത 
ആൊരൂർവം എതിേരൽ�യം േവ്ിയിുനേര (ഭാസി 2017: 
46-47). ജുവിെല ൂേദവർ ഇവുെട ുനിൽ നാണിും. മണാളർ 
എന ഒു വിഭാഗം സാേേതിക ്ാമണെര ുറി�് കാണിപൂർ 
നായ്ാുെട ൂർവെരിര്ിൽ വിതരിു്്േലാ. ഇേത 
രീതിയിൽ ൂരുമാരിമാുെട ‘കന�കാതവം’ അവസാനിപിുന 
കായിക കാർമികരായിുനേലാ അവർ. ജ്ി�ടിൽ എന സരദാ
യ്ിൂെട അവർണ യവതികുെട മണാളരായിുനത് പലേപാും 
ൂരജ്ിമാും കാണ�ാുമായിു്.

ഇ്രം ൂഢവം േഗാപ�വമായ വേരണ� ആണ് 
രഹസ� അജ്യള റലംഗിക ഉദാരവാദ്ിൂെടയാണ് 
 മധ�കാല്ിെ� ുട�്ിൽ സംഘ്ിുളിൽ ുഴുകയറി 
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ധാർമിക ഉദാരവത്കരണ�ും െവളംേെർ�ുകും വിനയനി
യമ�ളിൽ നി്ള വ�തിെലന�ും തവരിപി�് മായാനേ്യം 
 വരയാനേ്യം പൗേരാഹിത�-പടയാളി ൂഢാേലാെനയെട 
പാദജവിഷയികൾ നട്ിെയ�്ത്. ഭഷണ്ിും മ�ടി്ാനാ
വശ��ൾും േവ്ി ബൗ്റജന ുനിസംഘ�ളിൽ മാറിമാറി 
കയറിയിറുന ്ാമണ ുലീന ുമാര്ാെര ുറിുള ആഖ�ാന
�ൾ ഭഗവേുകം േപാുള സംൃത നാടക�ളിൽ നിരവധിയാണ്. 
ഏതായാും ്ാമണ ഹിുമത്ിൽ നി്ള ഈ ുഴുകയ�
�ാരാണ് മായാനേ്യം വരയാനേ്യം  വ�തിെലിപിെ��്ും 
അതിെന റലംഗിക-ധാർമിക അപെയ വ�തിെലന�ളിേലും 
ആശയുഴപ�ളിേലും നയി�ും. താരികതെയ ു്മതവ
മായി ൂ ടിെ�ടിെ�ാ്് പചമകാര�ളായ മദ�ം, മാംസം, മ്�ം, 
ു്ി, റമുനം എനി�െനയള ൂജാരീതികും മും വികസിപിു 
െകാും ദാസിയാട�ും േതവര�ിമാുെട സാൂഹ�നിർമിതിയെമ
ലാം നട്ിെ�ാ്് വരയാന്ിെ� അപരംശെ് അതിെ� 
ധാർമിക അപെയ്ിേല�് ഈ ുഴുകയ��ാർ നയിു 
(ുഗതൻ 2014). മദ�ൂജയെട ഭാഗമായി മുവിദ�യം മുഹാരകതവവം 
്ാപനവത്കരി�യം അു െില ജനവിഭാഗ�ുെട ുലെ്ാഴി
െലന  രീതിയിേലു ജ്ി്ശിടയിൽ ശടംെകുകയം െെു. മധ�
കാല്് റഹദവീകരണേ്ാെട �മാദമായ െൂഡൽ റസനികവ
ത്കരണം പടേയാട�ും അതിനായള കളിെ� ഒുും ൂുകയം 
ബൗ്രായിുന അടി്ാന ജനതെയ അവർണും േേേും 
െെുകാും കാർഷിക അടിമകുെമലാമാ�ി അടി�മർുകയം 
െെു. പതിനാറാം ൂ�ാ്ിൽ തെന വേനരി നാടിൽ േെനാസ് 
നൂരിപാട് തരസു�യം എുതിെ�ാ്് ഈ താരിക ു ്മതധാ
രെയ ് ാമണികമായി സവാംശീകരിെ��ുകയം അടുകയം െെു. 
ഇന് ശബരിമലയം ു ുവാൂും റവ�വം േപാെല ജാതിഹിു േഷ
ര�ളാ�ി പരിവർ്ിപി� പഴയ മായാന, വരയാന പളികളിെല 
റവദിക ് ാമണിക പരമ�േരാഹിതൻമാെരയാണ് തരിമാെര് 
വിളിുനത്. വടേ�യിത�യിൽനി്ം വ�ത�തമായി േകരള്ിെല 
്ാമണ�ം താരികമായ ആരാധനാ രീതികൾ അകമഴിു സവീക
രിു എന െരിര വുത തെന െവളിെപ�ുനത് അവരിൽ പലും 
വരയാനികും മായാന, വരയാന�ളിേലു കട് കയറിയവും 
ഈ ു്മതധാരകെള െവട�ാ�ി തനി�ാ�ിയവുമാെണന
താണ്. 1850- കളിൽ റവ�്പല്ിൽ ഒു േവഷ്ാമണനായി 
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കട് കയറി ആറാു�ഴ േവലായധ പണി�ർ നട്ിയ താരിക 
നിരീഷണ�ൾ ഒുപേഷ, ഈ ്ാമണിക പരകായ�േവശ
്ിെ� അപനിർമിതിയായം �തി്ിയാപരമായ അടിമറിയായം 
കാണാം (േശഖർ 2016, 2017). അ്ാമണും വീരറശവുമായി
ുന ക്ിൂർ മ�്ിൽ വിശവനാഥൻ ുു�ളാണ് 1850-കുെട 
ുട�്ിൽ �തിഠാപന�ളിൽ ആറാു�ഴ മംഗലും േെർ്ല 
െെുവാരണം  �്നപല്ിും േവലായധേ�കവുെട തരിയായി
ുനത്. േമൽശാതികൾും കീഴ്ശാതികൾും േമേലയായി ഓേരാ 
സീസണിും േകാടികുെട നടവരവം കാണി�യം കിപളവം പി��ി 
േഗാമാതാ�േളയം കിടാരികേളയം ഉപാദിപിു നിലനിർുന വപൻ 
േകാർപേറ�് ്ാമണ�മായി അംബാനിേയാ�ം അഡാനിേയാ�ം 
മൽസരിുന രീതിയിേല�് ഈ തരിമാും കിടാരികും 
െകാുുെപു്ിരിു്. പല മനകുെട െതാുുകും ഇന് 
േഗാശാലകും താരികപീഠ�ും മഹാേഷര�ുമായിരിു്. 
അഗമ�ഗമനപരമായ അപരേദഹ �േവശ്ിൂെടയാണ് ് ാമണ�ം 
ഈ ൂഢാലിംഗന്ിേല�് ു്ിസെ് നയി�ും െവട�ാ�ി 
തനി�ാ�ിെയ�്ും. ു്ിസെ്  മാരമല ഇത�യിെല്ിയ 
എലാ വിേമാെന െിതകേളയം അത് ആമീയ റദവശാത�ളായ 
റ്തവീയതേയാ, ഇസാേമാ, സിഖിസേമാ, ഭൗതികവാദ �ത�
യശാതമായ കമൂണിസേമാ ആകെട അതിേനെയലാം ഇ്രം 
അഗമ�ഗമനപരമായ ൂഢാലിംഗന�ളിൂെടയം രഹസ�ബാധവ
്ിൂെടയം ്ാമണ�്ിേ�യം ജാതിയേടയം സവരാജ�മാ�ാൻ, 
േകവലം റലംഗികേ�ാളനികളാ�ാൻ ഇത�ൻ അധീശതവവം 
ൊഷിസവമായ ്ാമണിസ്ിനായിു്്. ഈ അപേരാൂലന
പരമായ ഉദാര ലാവണ� റലംഗിക  രഷാവാദേ്യം ുേെലവാദ
േ്യം ‘മികവിെ�’ വ�വഹാരേ്യം ൂടിയാണ് ബുജന�ൾ 
വിേവെന-വിമർശ-െരിര േബാധേ്ാെട േവർതിരി�റിേയ്ത്. 
ഇെലേിൽ ബുജന�ുെട നിുതിപണം പി��ിതെന ജാതിഹി
ുതവ തൽ്ിതി സഖ��ൾ ത�ുെട സനാതന ന്താവാദവം 
�ണ��രാണപാരായണ�ും സനാതന റവദിക ുതിൃതികും 
അപൂരാധികരണ�ും അ്താപീഠ�ും  ജാതിമതപീഡന�ും 
അപരവത്കരണവം നാുനടപാ�ി ുടും. സനാതനവം പരിു
്വമായ ഹിുരാര്ിേലു പിെന ഏെറ നാഴികയില ൂരം. 
സാൂഹ�നീതിു കടകവിു്വം ഭരണഘടനാവിു്വമായ സാപ
്ിക സംവരണവാദ്ിൽ രാരീയ സവയംേസവകസംഘവം പല 
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�േരാഗമന�്ാന�ുംേപാും ്ാമണിക േനൃതവതല്ിൽ 
ഐക�െപ�നത് ബുജന�ൾ കുുറ് കാേണ്ുു്്. 
ൊഷിസെ് േപുെൊലിവിളി�ാൻ മടികാുന ുരമായ വേ
്രേ്യം കാണാതിു്ൂട. കണട�ിുടാ�ിെ�ാ്ാണ് പല 
പാദജും അധീശതവ്ിു ൂുപിടിുെകാ�ുനത്.
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ശരീര്ി്ല ആുനികത  
നാരായണുുവി്െ ശരീരദർശനം

ുനിൽ ുമാർ കക. കക.
അ്ിനിേേ്ീവ് ഓഫീസർ, സി.സി.എസ്.ഐ.്ി., ുൂ്്

‘ശരീര’െ് സംബധിും റസ്ാതിക‘ശരീര’െ് സംബ
ധിുുള നിരവധിയായ റസ്ാതിക ആേലാെനകൾ ഇന് 
വളെരേയെറ നടു്്്. ഇ്രം െിതകുെടയം പഠന�ുെടയം 
െലമായി ആുനിക സാൂഹ�ശാതപഠന�ുെടയം െിതകുെടയം 
അേനവഷണ വിഷയ�ളിെലാനായി ഇന് ശരീരം മാറിയിു്്. അധി
കാരവ�വ്യെട ശാതിക �േയാഗ�ൾ നട്െകാ്ിരിുന 
മഡലം എന നിലയിലാണ് ശരീരെ്ുറിുള ആേലാെനകൾ 
ഇന് ഏെറ �സതമാവനത്. 

ആുനികതയെട വ�ാഖ�ാനയതികളിൽ േലാകെ് ുുവൻ 
വിപരീത ദവദവ�ളായാണ് വിശദീകരിുകയം വ�ാഖ�ാനിുകയം 
െെുനത് ശരീരം/മന്്, കുപ്/െവുപ്, ആശയം/യാഥാർ്�ം, 
ന്/തി് എനി�െന ഒന് മെ�ാനിെ� വിപരീതവം വിു്വമാ
യാണ് ആുനിക െിതയിൽ വിശദീകരി�െപടിുളത്. ശരീരവം 
മനും പര്രവിപരീത�ളെല്ം മന്ിെനേപാെല്െന 
ശരീരവം �ൃ്ിമഡലമാെണ്ം അംഗീകരി�െപടേതാ�ൂടി 
ശരീരം ൃ്�ുഖമാെണന് ഇന് തിരി�റിയെപ�്്്. അുഭവ
േ്�ാൾ അറിവിും ശരീരെ്�ാൾ മന്ിുുള �ാുഖ�െ് 
ആുനിക ്ാനപ്തികൾ നിരാകരിു്. മുഷ�ശരീരെ് 
വ�ത�ത രീതിയിൽ വിന�സിും ഏേകാപിപിും േരണീകരിു
മാണ് അധികാര വ�വ്കൾ എ�ാലവം ഊടിയറപി�െപടിു
ളത്. �പചെ് നാം അുഭവിുനും ഉൾെ�ാുനുെമലാം 
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ശരീര്ിൂെടയാണ്. ആ അുഭവ�ളിൽ നിനാണ് ഭാഷയം 
െിതയെമലാം ഉയിർെ�ാുനത്. ശരീര്ിെ� സാനി്�ം 
പലേപാും റജവ ശരീരം എന മടിലല, മറി�് അുഭവം എന 
നിലകാണ് പലേപാും തിരി�റിയെപ�നത്. മെ�ാുതര്ിൽ 
പറ്ാൽ, അസാനിധ�്ിൂെടയാണ് ശരീരം തെ� സാനിധ�ം 
്ാപിെ��ുനത്. 17-ാം ൂ�ാ്ിെല െച് െിതകനായ െറെന 
െദ�ാർ്ിെ� സി്ാതമുസരി�് ‘െകാഗിേ�ാ’ എന ‘െിതിുന 
വ�തി’യാണ് എലാ അറിവിെ�യം േകരം. െിത എനത് മന്ിെ� 
�ൃ്ിയാണ്. ശരീര്ിനാകെട, വു ശരീരം എനതിൽ�വി
െ്ാു �സതിയില എന് െദ�ാർ്് വിശദീകരിു്. 

ശരീരം എ�െനയാണ് അധികാരം, �ത�യശാതം, കർൃതവം 
എനിവയമായി ബധെപടിരിുനത് എന് വിടർ േടർണർ വ�ത
മാു്്്. േടർണുെട നിരീഷണ�ൾ ശരീരെ്ുറിുള സേ
പന�ൾും റസ്ാതിക പഠന�ൾും �തിയ ദിശാേബാധം 
നു്്്. ൂ ലശരീരവം ൂ ഷശരീരവം, മുഷ�െ� നിരവധിയായ 
സാൂഹ� ഇടെപടുകെളയം �വർ്ന�െളയം �തി�വർ്ന
�െളയം സാധ�മാുനെത�ിെനെയന് സാൂഹ� സദർഭ�െള 
വിശദീകരിു െകാ്് അേേഹം അവതരിപിു്്്. ൂ േ�ാവിയൻ 
സേപമുസരി�് ്ാനെ് സാധ�മാുന നിയാമക�ുെട 
മഡലം എന നിലയിൽ ശരീരം ഒു വ�വഹാരമാു്. ്ാനൂ
പെമന നിലയിൽ അധികാര്ിെ� എണമ� �േയാഗ�െളയാണ് 
അത് സാധ�മാുനത്. അധികാരവം ശരീരവം തമിുള ബധം 
വിശദീകരിുേപാൾ ‘അുസരണയള ശരീരം’ എെനാു പരിക
പന, ൂേ�ാ ഉപേയാഗിു്്്. ുകളിൽനി് താേഴാട് �േയാ
ഗിു് എന കാചപാടിു പകരം തിര്ീനമായി �വർ്ിുന 
ഒനായാണ് ൂേ�ാ അധികാരെ് കാുനത്. 

ശരീര്ിന് അടി്ാനപരവം മൗലികവമായി ര്് മാന�ു
്്;ജീവശാതപരവം സാം�ാരികവം. ജീവശാത ശരീരം നിയതമായ 
സവിേശഷതകളാൽ ഉറപി�െപടതാണ്. െമെലെമെലയാണത് 
മാ��ൾു വിേധയമാവക. സാൂഹ�ശരീരമാകെട, എലാേ്ാും 
മാ�്ിു വിേധയമായിെ�ാ്ിരിും. സാൂഹ� ഇടെപടുകളിൂെട 
മാറിെ�ാ്ിരിുന ഒനാണ് സാൂഹ�ശരീരം. അൂർണശരീര�ൾ 
ൂർണശരീര�ളാ�ാൻ നടുന നിലകാ് പരിരമ�ളാണ് സാൂ
ഹ�ശരീരെ് പരിവർ്േനാുഖമാുനത്. െമർേലാ േപാ്ിയെട 
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സേപന�കാരം ‘ശരീരം’ എനത് ജീവൽശരീരമാണ്. ശരീര്ിെ� 
േരാഗം, ജീവൻ എനിവയെട വ�വഹാര�ളിൽ ശരീര്ിെ� വിവിധ 
തരം വിവഷകൾ�് പുെ്ന് െമർേലാ േപാ്ി, കുു്്്. 
അവർ അതിെന വിളിുനത് ശരീര്ിെ� ‘�ൃതം’ എനാണ്. 
മുഷ� ശരീര�െളയം അവയെട ്ലകാല വിതരണെ്യം 
ബധ�െളയം ുൻനിർ്ി �നർനിർമി�െപു െകാ്ിരിുന 
സാൂഹ�മായ അതിതവെ് വ�ത�ത ഘടനാ ത്വ�ളായാണ് 
അവർ വിശദീകരിുനത്. 

ശരീരെ്ുറിുള ആുനികവം റധഷണികവമായ െിതകൾ 
ഇത�ൻ സാൂഹ�ാവ്െയുറിും ജാതിവ�വ്െയുറിുുള 
ആേലാെനകളിൽ �തിയ റകവഴികൾ ുറ് തു്്്. ഇത�ൻ 
ജാതി വ�വ്യെട അടി്ാനമായി സേപി�െപടിുളത് അൃ
ശ�തയാണ്. ശരീരെ്പ�ിയള വിവിധതര്ിുള അവേബാധ
�ുെട അടി്റയിലാണ് അൃശ�തയെട േവുകൾ നിലയറപി
�ിുളത്. മഹാമാ ൂെലയം അംേബദ്കും െരിരവി്ാനീയ
്ിെ� അടി്ാന്ിൽ ്ാമണി�ൽ ്ാനവ�വ്െയ 
വിമർശിുകയാണ് െെതത്. െമർേലാ േപാ്ിയാകെട, �ാതിഭാ
സിക വി്ാനീയ്ിെ� അടി്ാന്ിലാണ് ്ാമണി�ൽ 
്ാനവ�വ്െയ വിമർശിുനത്. ഇത�ൻ ജാതിവ�വ്യെട 
അടി്ാനമായ അൃശ�ത എന സേപം, ശരീര േകരിതമാണ്. 
െതാുൂടാമ, തീ്ിൂടാമ, ആഭരണ�ൾ ധരിുൂടാ്, വതം 
ധരിുൂടാ് എനി�െന ജാതിവ�വ്യെട അധികാരൂപ�ൾ 
അടിേ�ൽപി� ‘അുതാ്’ എലാം ശരീരെ് േകരീകരി�ാണ് 
വ�വ്ാപിതമായത് സാൂഹ�വം സാം�ാരികവം രാരീയവമായ 
വിലുകെളലാം ശരീര്ിെ� വ�ത�ത നിലകളിുള വിനിമയെ് 
അടി്ാനമാ�ിയാണ് ഉറപി�െപടത്. 

ശരീരെ് ഒു ബിംബേമാ ൂപകേമാ ആ�ി �തിഠി�് ു്ാ
ു്ികെള േവർതിരിുന സേപമാണ് ആത�തികമായി ജാതീയത. 
ആ വ�വ്യെട ഇരകളായി്ീർനവർ�് അവുെട ശരീരം തെന 
ഒു ബാ്�തയം സാൂഹ��നവമായി്ീു് എനത് ഇത�ൻ 
ജാതി വ�വ്യെട സവിേശഷതയാണ്. കീഴാള്െമനത് ഒു 
സാൂഹ�ശരീരമാണ്; റജവശരീരമല. കീഴാള്ം ഒരാൾ ആരഹിു
്ായേതാ േനടിെയ�ുനേതാ അല, അതയാളിൽ അടിേ�ൽപി�
െപ�നേതാ ആേരാപി�െപ�നേതാ ആയ അവ്യാണ്. എനാൽ 



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha 143

കീഴാള്ം എന സാൂഹ� ശരീരേ്ാട് അയാൾ �തികരിുനത് 
തെ� റജവ ശരീരംെകാ്ാണ്. കീഴാള്ം എന അൂർണശരീരം 
മുഷ�ശരീരമാവാൻ നട്ിയ നിരവധിയായ സാൂഹ� ഇടെപടു
കളിൂെടയാണ്, കീഴാള്െമന സാൂഹ�ശരീരം പരിവർ്ന
വിേധയമായത്. കീഴാളെ� ശരീരംതെന �ൃ്ിമഡലമാണ്. 
 ശരീരംെകാ്് സാൂഹ� പരിവർ്നം സാധ�മാുെമന് മാർ്ം 
അംേബദ്കും ൂെലയം കുതി. 

ആുനിക േകരള്ിൽ ശരീരെ് തെ� �ൃ്ിമഡലമായി 
കണ�ാ�ിയത് നാരായണ ു ുവായിു്. ശരീരെ് കർേമാു
കമാുനതിൂെട, �തിയ സാൂഹ� ് മെ്യം േദശെ്യം നിർമി
ുനതിനായി നട്ിയ രാരീയ �വർ്നമായിു് ു ുവിേ�ത്. 
മുഷ�രായി വളരാെത േകവലം ജാതിൂട�ൾ മാരമായി ജീവി� 
ശരീര�ളായിു് േകരള്ിൽ പെ്ാപതാം ൂ �ാുവെര ഉ്ാ
യിുനത്. േകരളം ആുേടത് എന േൊദ�മാണ് ുു ഉനയി�ത്. 
േകരളം എലാ മുഷ�ുേടുമാണ് എന ഉ്രമാണ് ുുവിേ�ത്. 
േകരളീയ സാൂഹ� ജീവിത പരിസര�ളിൽ ഒു നിർവാഹകേശഷിയ
മിലാെത േകവലം നിഴുകളായി വീുകിടനിുന ജാതി ശരീര�െള 
മുഷ�ൻ എന പരികപനെകാ്് ുു �നർനിർവെിു. 

ആുനികതു ുപ് േകരള്ിെല ുുവൻ മുഷ�ുെടയം 
ശരീരം ജാതിയാൽ അടയാളെപ�്െപടിു്. “െതാുൂടാ്വർ, 
തീ്ിൂടാ്വർ, ൃ ്ിയിൽെപടാും േദാഷുേളാർ” എനി�െന 
ശരീര�െള തീ്ാപാ�കൾ�് അുറവം ഇുറവമാ�ി വിഭജി�് 
േരണീകരിുകയം വർ്ീകരി�കയം െെു േപാ്. ഒരർ്്ിൽ 
ശരീരം തെനയായിു് ജാതി. ഈ വർ്ീകരണ യതികെളയാണ് 
ുു നിരാകരി�ത്. അൂർ്മായ സേപന�ളിലല, ൂർ്മായ 
ഭൗതിക യതിയിൽ ഉറപിെ��്താണ് ുുവിെ� ജാതിസേപം. 
’ജാതി നിർണയം’ എന ൃതിയിൽ ുു ജാതിെയ നിർവെിുനു 
തെന ശരീര്ിെ� അടി്ാന്ിലാണ് എ് കാണാം:

“മുഷ�ാണാം മുഷ�തവം 
ജാതിർ േഗാതവം ഗവം യഥാ
ന ്ാമണാദി രറസ� വം
ഹാ! ത്വം േവ്ി േകാപിനാ: “
ുുവിെന സംബധി�ിടേ്ാളം മുഷ�ന് ഒെരാ�  ജാതിേയയു, 

അത് മുഷ�ജാതിയാണ്. േഗാ�ൾ�് േഗാതവം എ�കാരമാേണാ 
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അുേപാെല മുഷ�ർ�് മുഷ�തവമാണ് ജാതി. ഒു ജീവശാത
്ൻ �ലർുന അരയം ൂഷതയം കണിശതയം ഈ നിർവ
െന്ിൽ ുു �ലർു്്്. ജീവശാത്ിൽ ജീവെന സസ�
�ും ജു�ുമായി തരം തിരിു്. പിനീടവെയ റെല�ൾ, 
്ാുകൾ, ഓർഡുകൾ, ൊമിലികൾ, ജുുകൾ, ്ീഷീുകൾ 
എനി�െനയാണ് തരംതിരിുനത്. ഈ തരംതിരിവകളിൽ 
അവസാനേ്താണ് ്ീഷീസ്. ്ീഷീസിെ� �േത�ത, ഒു 
്ീഷീസിെല ആും െപും ഇണേെർന് ആ ്ീഷീസിെല ഒു 
ു്ിെന  �സവിു്. മുഷ�െ� ്ീഷീസ് േഹാേമാസാപി
യൻസ് സാപിെയൻസ് എനതാണ്. പുവിെ�ത് േബാസ് ടൗറസ്. 
പു�ൾ കു്ും െവു്ും െപാ�ം ൂ ടിയും ു റ്ുു്്. 
അവെയലാം ഒേര ്ീഷീസിെ� ുണം കാണിു്. അുേപാെല 
മുഷ�രിും കു്വും െവു്വും ഉയരം ൂ ടിയവും ു റ്വ
ുു്്. ശരീര്ിെ� ആൃതി, ഒ�, മണം, കണ്, ു ടി, റകകാുകൾ 
എനിവെയലാം ഒേരേപാെലയായതിനാൽ മുഷ�ർ തമിൽ്മിൽ 
വ�ത�ാസ�ളില എനാണ് ജീവശാതം പറയനത്. ഇേത ശാതീയത
യം ൃ ത�തയം ു ുവിെ� വാുകളിും കാണാം. മുഷ�ന് മുഷ�തവ
മാണ് ജാതി; പുവിന് പുതവം േപാെല. ശരീര്ിെ� ൂർ്മായ 
ഭൗതികതയിേല�് ര്ഷണിുെകാ്ാണ്, ജാതീയതെയ മറിക
ട�ാൻ ുു രമി�ത്. 

‘ജാതിനിർണയ’്ിൽ്െന മെ�ാു ഭാഗ്് ു ു ജാതിെയു
റിു പറയനത് േനാു; 

“ഒു ജാതി ഒു മതം 
ഒു റദവം മുഷ�ന്
ഒു േയാനി ഒരാകാരം 
ഒു േഭദവമിലതിൽ”. 
ഇവിെട, ു ുപറ് ആശയം ആവർ്ി�തിുേശഷം ു ു പറയ

നും ശരീര്ിെ� ൂർ്തെയയം ഭൗതികതെയയം ുറി�ാണ്. 
മുഷ� ജാതിയിൽനി്ം ജനിുനവെരലാം ഒെരാ� ജാതിയാണ് 
എനേേഹം ജാതീയതയെട അതിർവരുകെള ശരീര്ിെ� ജീവ
ശാതപരമായ സവിേശഷതെകാ്് നിേഷധിു്. ജാതീയതയാൽ 
വിഭജി�െപട സാൂഹ� ശരീര�െള മുഷ�ശരീരം എന ജീവശാ
തപരമായ ൂർണശരീര്ിേല�് പരിവർ്നെപ�ുനതിുള 
പരിരമ�ളായിു് ുുവിെ�ത്. 
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“ഒു ജാതിയിൽനിനേലാ 
�റനി�് സതതി
നരജാതിയിേതാർുേപാ-
െളാു ജാതിയിുളതാം
നരജാതിയിൽ നിനേര 
�റനീ�് വി�ും
പറയൻ താുെമ്ള-
തതരം നരജാതിയിൽ
പറ�ിയിൽ നിന് പു പരാശരമഹാുനി 
�റ് മറ ൂരി�
ുനി റകവർ്കന�യിൽ” (ജാതിനിർണയം)

എനി�െന ജാതിേഭദം ജുശാതപരമായി്െന അടി്ാന രഹി
തെമന് വിശദീകരി�ന നിരവധി വാക��ൾ  ു ുവിേ�തായ്്. 
’ജാതി ലഷണം’ എന ൃതിയിൽ ശരീര്ിെ� �ൃതം െകാ്് 
മുഷ�െരലാം ഒ� ജാതിെയന് ുു ആവർ്ിു്. ‘�ണർ് 
െപുെമലാെമാരിനമാം’ എന് എുുേപാൾ സാൂഹ�ശരീരെ് 
അതിവർ്ിു നിുന റജവശരീരെ്ുറി�ാണ് ു ു പറയനത്. 

സേഹാദരൻ അ്പെ� േനൃതവ്ിൽ മിരവിവാഹവം മിര
േഭാജനവം നടുന സദർഭ്ിൽ തെ� അുയായികൾു്ായ 
ആശയുഴപം തീർുനതിനായി ു ു �റെപ�വി� �താവനയിും 
മുഷ�െ� ്ീഷീസ് എന നിലുള ശാരീരിക അതിതവെ്ു
റി�ാണ് ുു പറയനത്. അേേഹം എുു്: “മുഷ�ുെട മതം, 
േവഷം, ഭാഷ ുതലായവ എ�ിെനയായിുനാും അവുെട ജാതി 
ഒനായു െകാ്് അേന�ാന�ം വിവാഹവം പതിേഭാജനവം െെു
നതിൽ യാെതാു േദാഷവമില”. ഇവിെട മിരവിവാഹം, മിരേഭാ
ജനം എനീ വാുകൾേപാും ുുവിന് അസവീകാര�മാണ് എനത് 
രേ്യമാണ്. ഒേര ്ീഷീസിൽെപടവർ, ഒേര ശരീരുളവർ തമി
ലാവേപാൾ അെത�ിെന മിരമാവം എനതാണ് ു ു ഉനയി�ാൻ 
രമി� േൊദ�ം. 

“േദഹം നിജമല
േദഹിെയാുവനീ
േദഹ്ിു്റി്�പാേപ”, 

എന് ുു ുഡലിനിപാടിൽ എുു്്്. ുുവിെ� ൃതികളിുട
നീളം ശരീര്ിെ� ഭൗതികതെയ ഉറപി�ാുള ഇ്രം രമ�ൾ 
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കാണാവനതാണ്. ൃ തികളിൽ മാരമല, ു ുവിെ� സംഭാഷണ�ളി
ും ഇേത ആശയം പല മടിൽ �ത�ഷെപ�നത് കാണാം. 1914-ൽ 
ആുവയിൽ അറദവതാരമ്ിൽ വ�് വഗ്ഭടാനദുമായള 
സംഭാഷണമേധ�, അറദവതവം േഷര�തിഠയം തമിൽ എ�ിെന 
െപാു്െപ�െമന േൊദ�്ിന് ുുവിെ� മുപടി ഇതായിു്: 
“ജന�ൾ റസവര�ം തരേ്? അവർ�് േഷരം േവണം. പിെന, 
ുെറ ുെിതവെമേിും ഉ്ാുമേലാ എന് നാും വിൊരിു”. 
ുെിതവം എനത് ശരീര്ിെ� ഭൗതികതയാണ്. ശരീര്ിെ� 
കീഴാമെയ ുെിതവംെകാ്് മറികട�ാനാവെമന് ുു കുതിയി
ു്. മെ�ാു സദർഭ്ിൽ ുളി�് ു്മായി, ൃ്ിയള വതം 
ധരി� കീഴാളർ�് േഷര�േവശന്ിന് അർഹതയ്് എനേേഹം 
േഷരം ഭാരവാഹികേളാട് തർ�ിു്്്. ജാതിെയതാെണന് 
“ക്ാലറിയാ്വർ�് േകടാൽ എ�ിെന മന്ിലാവം” എന 
േൊദ�ൂേപണയള മുപടിയം ്ാപിെ���ാൻ രമിുനത്, 
കാുന റജവശരീരമാണ്, അതിലാേരാപി�െപ�ന കീഴാമയല 
�ധാനം എനതാണ്. 

ശരീരംെകാ്് അടയാളെപ�്െപട ജാതിെയ ശരീര്ിെ� 
ഭൗതികതെകാുതെന മറികട�ാനാണ് ുു രമി�ത്. ആു
നികതയെട േകരളീയ സദർഭ്ിൽ ശരീരെ് �നർവിഭാവനം 
െെുനതിൂെട സാൂഹ�പരിവർ്ന്ിുള ഉപാധിയായി 
ശരീരെ്്െന �തിഠിുകയായിു് ുു. അൂർണ/ജാതി 
ശരീര�െള ൂർണ/മുഷ�ശരീര�ളായി പാകെപ�ുനതിുള 
നിലകാ് പരിരമ�ളാണ് ുു നട്ിയത്. 
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േകരളീയതീയ്ട ആുനികത
 രമയ പി പി

ഗകവഷക, കകരളവർമ കകാകളജ്, ൃൂർ

ശരീരവം ആുനികതയം

െകാേളാണിയൽ വാർുമാൃകയിൽ റ്തവ പാപേബാധ്ി
ലധിഠിതമായ െപൺ-ആൺ ശരീര�െള ആുനിക േകരളീയപ
രിസരം നിർമി�താണ് നേവാ്ാന്ിൂെട െവളിെപ�നത്. 
‘തീ ശരീരനിഠയിൽ’ േകരീകരിുെകാുള മനഃസം�രണം 
്ാപിേ�്ു്് എന േബാധം ഈ കാലഘട്ിൽ ൂപെപു. 
ആുനികയിട്ിൽ ഇ്രം െിതെയ നയിുനും സവീകരിുന
ും ആണധിഠിതമായ സാം�ാരികൂമികയിൽ നി്െകാ്ാണ്. 
ശരീരം പവിരമാണ് എന് മന്ിെന ധരിപിുകയം അതിുതുന 
രീതിയിൽ െപൺശരീര�െള നിർണയിുകയം െെു്. മനഃസം�
രണം െപണിേലുമാരം �േയാഗി�് സവഭാവൂപീകരണം തീയിൽ 
ഉ്ാേക് അനിവാര�തയായി ഉറപിു്. വിു്ി ശരീരെ് 
�തപിുന ആവരണമാു്. കന�കാതവംേപാുള �േയാഗ
�ൾ ഇ്രം ു്ിേബാധെ് നിർണയിു്.  ശരീര്ിെ� 
ൃ്ിുളിലാണ് തീയിൽ കന�ക എന പദവിെയ നിലനിർു
നത്. ശരീര്ിെ� പരിവർ്ന്ിനുസരി�് �ുഷയതി 
േബാധൂർവംതെന ൊർ്ി്ുന റതണവിേശഷണ�ൾ 
മാരമാണിത്. “ആുനിക േകരള്ിെ� ൂപെപടലിൽ ജാതിുപ
രിയായി ലിംഗപരമായ ് മീകരണം ശതമാവകയം �ുഷാധിപത�ം 
ശതമാവകയം െെുനതായി” (േവുേഗാപാലൻ െക.എം., േദവിക 
െജ., 2006: 38) വിലയിുു്. ഇവിെട െൂഡൽ വ�വ്ിതിയിൽ 
നിലനിനിുന ജാതിേബാധ��െള കീേമൽമറി�് ‘ജാതി’ ആണ്, 
െപണ് ജാതികളായി മാുന അവ് കാണാം. ഒു തല്ിൽ ജാതി 
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െൂഡൽ ശരീര�െള പിൻതളി ലിംഗശരീര�ളിൽ വിേവെകതവ
െ് �തിഠിുകയാണ് െെതത് എന് േെർുവായി�ാം. മനഃസം
�രണവം ശരീരെ് ആ്ദമാ�ിയള േകരളീയ ആുനികതയെട 
ുരകൾ തെനയാണ്.

വ�തിേകരിതമായ റലംഗികതെയുറി�് ആുനികത 
 വ�വഹരിു്. വ�തിെയ മാനവികതയെട പ�്ിുളിൽനി
ന് വിലയിുു്. “മുഷ�ഗണ്ിെ� അതിജീവനേശഷി�് 
ഉതുന �ൃ്ി അതിൽനിന് െസക് ഷവാലി�ിു്ായ മാ�ം 
 ശരീര്ിൽനിന് വ�തിയിേലും വ�തിയിൽനിന് പൗരപദവി
യിേലുുള സാൂഹിക-സാം�ാരിക-രാരീയ പരിണാമവമായി 
ബധെപടതാണ്”. (ഗീത പി., അു െക. നാരായണൻ (എഡി.) 
2017: 28) കാചകൾ എതിർലിംഗെ് വുവത്കരിുകയം വീും 
േൊദ�ം െെ്െപേടുന അവ്യിൽ എ്ിുകയം െെു്. 
റലംഗികധാരണകൾ�് പാകമായ വിധ്ിൽ തീശരീരെ് 
ആുനിക േകരളീയെപാുസൂഹം നിർമിു്. അതിുതുന സവാ
ഭാവികമായ േെ്കെള വിേധയെപടലിെ� ഉപാധി എന നിലയിൽ 
 �ുഷാധിപത�സൂഹം തീയിൽ ആേരാപിു്. അുസരണ, 
അട�ം, ഒു�ം, നാണം, ശാലീനത, സൗമ�ത ഇത�ാദി ഘടക�െള 
െൂഡൽവ�വ്ിതിയെട പിൻുടർ�െയന നിലയിൽ ആുനിക
തുളിൽ നിലനിർു്. ഇവെയലാം തീ സഹജുണ�ളാ�ി 
അവേരാധിു്. ഈ സാഹെര�്ിൽ േകരളീയ പരിസര്ിൽ 
ൂപെപുവുന സദാൊരസംഹിതകെള ്ിയാപരമായി എതിർ
ുെകാ്് ആുനികതയിൽ റലംഗികതെയ അടിവരയി�വാൻ 
സാധിുനില. 

ഏകദാപത�വ�വ്ിതിുളിലാണ് റലംഗിക അധികാരം 
ഏെറുെറ ൂർ്മാുനത്. “ഒു ജ്്ിൽ ഒുവൾ�് ഒുവൻ 
ഭർ്ാവ് എ്ള നിയമം ്ാഘനീയമെല് പറവാൻ പാടില. 
(ൃതികൾ അുവദി�ിു്്) എനാൽ ത�തായ സംഗതികളിൽ 
മെ�ാു �ുഷെന ഭർ്ാവായി സവീകരിുനുെകാ്് ഒു തീെയ 
േകവലം വ�ഭിൊരിണിെയേനാ, പാതിരത�മിലാ്വെളേനാ വിൊ
രിുനും പറയനും െത�ാു്.” (കട്നാട് േപാർളാതിരി,  
ലഷി ഭായി :7) ഇ്രം നിരീഷണ�ൾ നിലവിെല ഏകദാപത�
വ�വ്്് ക�് വിമർശനമായി മാു്. കാരണം നിർബധിത 
ആൊരമായം മര�ാദയായം അടിേ�പിുന റവവാഹിക വ�വ് 
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തീയെട ജീവിതപരിസര്ിലാണ് റക കടുനത്. പൗരാണികത
ുളിൽ നിർണയി�െപടിുന തീയവ്െയ ആുനികത കീേമൽ 
മറിു്. േകരളീയവ�വ്ാെരിര്ിനക്് ഏകദാപത�ം നിജ
െപ�ുന ഭിന റലംഗികതയ്് (hetrosexuality).എനാലിവിെട 
�ുഷന് പല റലംഗികത വില�ിലാെത ആസവദി�ാും കഴിയ്. 
തീയാണ് ഇവിെടയം അടിമ.

“തീ�ുഷൻമാർ സവതരരായി സംസാരിുനത് സംശയൃ്�ാ 
വീഷി�െപ�കയം, സംസാരിുനവരിൽേപാും പാപഭീതിയെട 
നിഴൽു�ം ബാധിുകയം െെുന നാടാണ് േകരളം. എനാൽ 
അൃതമായ റലംഗികകാമനകുെട വിളനിലമാണ് േകരളീയുെട 
മനെ്നത് ‘റലംഗിക പീഡനവാർ്കൾ സാഷ�െപ�ു്്്’ 
(മൂസ് േമരി, 2015:79). േകരള്ിൽ റലംഗികതയെട െരിര്ിു
ളിൽ ഏെറ �മാദമായ ുറിേയട്് താരി വിൊരണ ൂ�ാുകൾ 
കഴി്ിരിുന സാഹെര�്ിും വീും വീും േകുെകാ്ി
രിുന റലംഗിക അതി്മ�ൾ ആധിപത�പരമായ �ുഷാധി
കാരെ്യാണ് ുറ്കാണിുനത്. 1996-െല ൂര�െനലി േകസ് 
ുതലാണ് േകരള്ിൽ വ�ാപകമായി റലംഗിക പീഡനവാർ്കൾ 
�ത�ഷെപ�നത്. ഇ്രം ഒു സാഹെര�്ിേല�് റലംഗികതവ
രെയ െകാുെെെന്ിുനത് ആുനികത ൂപെപ�്ിയ ശരീ
രേബാധ�വം റലംഗികതാമേനാഭാവവമാണ്. ആുനികകാലം മു
ഷ�ാവകാശ�െളയം, നീതി േബാധെ്യം,  സാൂഹികപദവിെയയം, 
അത്ിെനയം ു റിുന മാനവികനിലപാ�കളിൽ ഉറുനിുേപാും 
ലിംഗപരമായ േവർതിരിവകും ൂഷണ�ും ുടർ�യാുന സാഹ
െര�മാണ് നിലനിുനത്. അധികാരവിേധയതവഘടന ആുനിക 
സാൂഹികെപാുമഡല്ിനക്് പുവെപ�നതാണ് ഇതിന് 
കാരണം. ആുനികത വ�തിനിഠതക് �ാധാന�ം കപിുേപാും 
തീ�് വ�തിസവാതര�ം പേരാഷമായം �ത�ഷമായം അുവദി
�ാ് ആണധികാരം ആുനികേകരളീയെരിര്ിനക്് അധി
കാരേകരമായി നിലെകാു്.

ുടംബ്ി്ല പദവി വിചാരങൾ
ു�ംബമാണ് ആുനികലിംഗപദവിയതിയെട അടി്ാനം. 

െൂഡൽ തറവാ�കുെട ൃഹദാവരണ്ിൽ നി്ം ുു�ി ‘വീട്’ 
എന സേപ്ിൽ എ്ിനിുകയാണ് ആുനികതയെട പരിസരം. 
തറവാ�കുെട തകർ� അുു�ംബെ് ൃ്ിുകയ്ായി. 



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha 151

അവിെട തറവാട് അ�സതമാവകയം വീട് ു�ംബവ�വ്
യെട �തിയ വീെ്�പായി ൂപാതരെപ�കയംെെു. എനാൽ 
ആുനികത വീെ്�്ത് �േരാഗമനപരമായ മാ�മായിുനില 
മറി�് തറവാ�കുെട ൂതകാലേശഷിുകുെട പരിവർ്േനാുഖ
മായ �തിയ ുഖമായിു്. “അമാവൻ ഭരിുന മുമ�്ായ 
തറവാ�കളിൽനിന് അ്ൻ ഭരിുന വീ�കളിേല�് ആുനിക 
േകരളീയ സൂഹം േെേ�റി. അ്രം ു �ംബ്ിുളിൽ �ുഷൻ 
സപാദിുനവനായി. തീയവ്യിൽ �േരാഗമനപരമായ ഒു 
മാ�വം ഉ്ായില എനതാണ് െിതനീയം. മുമ�്ായ്ിൽ 
തീ നിലനിുന അവ് �ത�ഷ്ിൽ ു�ംബെ് ുൻനിർ്ി 
ഭരമാെണേിും വിേവെനം അതിെ� ആതരിക �വണതയായി 
നിലനിു്്്.” ു�ംബ്ിുളിൽ ആുനികവത്കരണ്ിെ� 
ുഖ�േ്ാത്ായി �വർ്ി�ാൻ �ാതയായ തീയെട ൂപമാ
യിു് 19-ാം ൂ�ാുുതൽ സാൂഹിക പരികരണൃ്�ളിൽ 
ആദർശവത്കരി�െപടത്’’ (േദവിക െജ. 2006:31). ഇത് തികും 
തീപദവിെയ വീുവിൊരം െെ്െപ�ന വിമർശനാമകമായ 
നിരീഷണമാണ്. െൂഡൽ തറവാ�കളിൽ തീ അധികാര്ിെന ു ൻ
നിർ്ി വിലയിുുേപാൾ മുമ�്ായെ്യാണ് ഏെറയം �ര
�രി�ാൻ രമിുനത് തറവാടക�ളിൽ െപൺ േമധാവി്ാനം 
േപരിന് കപിു നകയം അധികാരം കാരണവർ ക്ാുകയം െെുന 
അവ്യിലാണ് ആുനികതയെട അടി്റ പാകെപടത്. 

അധികാരം അുു�ംബ്ിും ആൺപഷുതെനയാണ് നില
നിനത്. വീ�ം സപും അ്നിൽ നിഷിതമായേതാെട ുടികൾ 
അമയേടതായിുന കാലം അവസാനിുകയം ‘തീ ു�ംബ്ിു
ളിൽ അ�ധാനയായി്ീുന ് ിതിവിേശഷം ഉ്ായി. ആുനി
കു�ംബ്ിുളിൽ അ്േനാെടാപം ു റിപേി�കയം അമയേടതായ 
ഒു ുറിയിലാതായി്ീുകയം െെു. “ു�ംബം എന ൂണി�ിെ� 
നിലനിപിന് അന��ുഷെ� ു ടിെയ ഗർഭംധരി�ാ് തീ ആവശ�
മായതിനാൽ തീയെട ൊരിര�ം എന സാൂഹിക നിർമിതി �ുഷന് 
അതി�ധാനമായി” (മാനസി, ത് :22). തീയെട ൊരിര�ം വുനി
ഠമായി സാൂഹികമായ സേപമായി ഗണി�ാം. അത് �ുഷെ� 
ആധിപത�്ാനെ് എെനേനുമായി ഉറപിുന്ിുേവ്ി 
നടുന റവകാരികമായ ൂ ഷണമാണ്. �ുഷന് തെ� അധികാര
െ് ൂ ർണമായം സംരഷിുനതിന് ഇ്രം നടപടികൾ അതിു
കവി് രീതിയിൽ ു�ംബ്ിനക്് �േയാഗിു്. ആുനിക 
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േകരളീയഭവന�ളിൽ തീെയ മന്ിുളിെല പാപേബാധ്ിൽ 
തള�ിുെകാ്് ആദർശ�െള മറുെവു. 

‘ആുനികു�ംബം’ എനതിെ� ുടർ�യിൽ 1960-ൽ ‘നാം 
ഒന് നു�് ര്്’ എനത് ു�ംബാൂരണമാർഗമായി േകരളീയ 
പരിസര്ിൽ െകാുവ്. ആുനികേകരളം ഏെറ സവീകാര�ത
േയാെട ആേഘാഷി�താണ് ു�ംബാൂരണപ്തി. ജനസംഖ�ാ 
നിയരണ്ാൽ സാധ�മാുന സാപ്ിക ഉനമനെ്യം അത് 
േകരളീയ ഭരണവ�വ്യെട ുഗമമായ നട്ിപിെനയം സവാധീ
നിു്െവേിും അത് റതേണാെിതമായ ശരീരവിനിമയ�ൾ�് 
അധികാരം േബാധൂർവം കപിുനുന വില�ിെ� ഭാഷ�മാു്. 
“�സവാനതരം ഗർഭം ഉ്ാകാതിരി�ാുള വധ�ംകരണ്ിന് 
അവർ സമതി�ണം’’ (േകരളകൗുദി, ആഗത് 1967:17) എന് 
േഡാ. സി.ഒ. കുണാകരെ� ു �ംബാൂരണ അജ്യിൽ �ുഷൻ 
 നിർണയിു്. ശരീരവിനിമയാതരീഷം േകരളീയപ്ാ്ല
്ിൽ വീും അടിവരയി�്. സാുദായിക�േരാഗതി, േദശീയമാനം, 
ഇത�ാദിഘടക�െളമാരം േകരീകരിുനും �ുഷനിർമിത 
ഭരണതര്ാൽ നിർണയി�െപ�നുമായ ഇ്രം െിതകൾ 
അപാെട റലംഗികസവതവെ് അവഗണിു. ആുനിക ു�ംബനിർ
മിതിയിൽ പദവിയിും, അധികാര്ിും വ�തമായ തിര�ാരം 
തീ േനരി�് എനത് �ുത നടപടിയിൽനി്ം േബാധ�െപ�്. 

ആുനിക േകരളെരിര്ിൽ നാടക�െള അടിമറിുെകാ്് 
െടലിവിഷൻ സം�ാര്ിുളിൽ സീരിയുകൾ മാധ�മെിനമാു
്. തീെയ വിശാലതയിൽ നിനക�ി അക്ള ഉപാധിയാു്. 
രാമാനദ്സാഗർ നിർമി� രാമായണ, മഹാഭാരതഭതി സീരിയ
ുകളിൂെട സമാരംഭി� സീരിയൽ സം�ാരം വളെരെപെടനാണ് 
െപൺവിനിമയ�ുെട സിരാേകരമായത്. വീടിെ� റവകാരികതയി
േലും, സവകാര�തയിേലും പരിമിതെപ�ുവാൻ സാധ�മാുന 
�ത�യശാതമാണ് സീരിയുകൾ നിർണയിുത്. ആമരതിയം, 
താദാമ�വം ഒു പരിധിവെര സവയം കീെെുേപാുന മാനസികവ�
വഹാരമാണ്. ശരീരം ു �ംബ്ിനക്് ഭരമാേ�്ു്് കാരണം 
എലാ അർ്്ിും സഹിുനവളായി തീെയ ആവികരിു്.
തീെയ തീയെട കഥയിൂെട ഇ്രം റവകാരിക ഇട്ിൽ പരിമി
തെപ�ു്. ഇ് േകരളീയ ു �ംബ�ളിും, െപാുമഡല്ിും 
സീരിയൽ, വിഭാഗീയതയെട അതരാർ്�െള ൃ്ിു്്്.
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കർൃതവവം ലിംഗപദവിയം

‘കർൃതവം’ േകരളീയെരിര്ിൽ �ുഷനിൽ നിഷിതമായി
ു്. കർൃപദവി സവേമധയാ എ�്ണി്് രഷകർൃപദവി 
സവീകരിു്. നേവാ്ാന നായകൻ, പരികർ്ാവ്, യഗ�ുഷൻ, 
ഇത�ാദി മഹത് വിേശഷണ�ൾ ആ കർൃതവ്ിനക്് ഭരമാു
്. സാുദായിക ഇടെപടുകളിൽ �ുഷൻ �ഥമ്ാനീയനാു
നതിെ� പരിണിതെലമായി ഇ്രം ്ാന�ൾ ഏുവാു്. 
ഇവിെട 19-ാം ൂ �ാു ു തൽ 20-ാം ൂ �ാുവെര െരിര്ിനക്് 
അന�വത്കരി�െപുേപായ റതണകർൃതവ�ൾ ഉെ്നതാണ് 
ഇവിെട �നവത്കരിുനത്. െരിരെ് െികെ്�ുേപാൾ 
അത് വ�തമാും. കുമാലസമര്ിും ൊനാർ ലഹളയിും ജാതി
വിു് സമരുഖ�ളിും �ുഷാധികാര �വണതയാണ് കാുത്. 
അ��ളയിൽനിന് അര�േ്ക് വനാും അുു�ംബ�ൾ 
അരുകെള നികാസിതമാും എന േബാധ�്ിൽ െതാഴിൽ 
േകര�ളിേലുേപായ തീകും േകരളീയെരിര്ിൽ ആുനിക
മഡല്ിെ� മാൃകകളായിു്.

ആുനികതയിൽ േദശീയത വികാരമായേതാെട മാൃതവെ് 
ഉദാ്വത്കരിു. മാൃഭാവം േദശം, ഭാഷ എനീ തല�ളിേല
ുൂടി വ�ാപിു. ഈ അവസര്ിലാണ്. തീശാതികതെയ 
 ു ൻനിർ്ിയള ഗാധിജിയെട അുൂല നിലപാ�കും ഉ്ാ
ുനത്. ഇേതാെട േകരളീയ സമരെരിര്ിേല�് അേനകം 
തീകൾ കട്വ്. േകരള്ിെല ആന�ര വട�ു േപാെലാു 
അഭിജാതു�ംബ്ിൽനിന് �ുഷൻമാെര�ാേളെറ തീകൾ സവാ
തര�സമര്ിൽ പെേ�്തായികാും. എം.വി. ുടിമാുവമ, 
അു സവാമിനാഥൻ, ു ശീലാമ, സേരാജിനിയമ, ക�ാപ്�ൻ ലഷി 
ുട�ിയവുെട നീ് നിര’’ (പ്ന, ഗീത പി, 2011 : 964). ഈ 
ഇറ�ിവരവ് റതണപദവിയെട ൂരണം തെനയാണ്. എനാൽ 
സവതര�ാനതരം അ�ത�ഷമാുന ഇ്രം കുുകൾ പിനീട് 
വീെ്��െപ�നില. ജാത�ാൊര�ൾ ൃ്ി�ിുന അതിുകെള 
മറികടുന െപാുൃശ�ത േകരളീയെരിര്ിെ� ഭാഗമായിു് 
എന് ഇതിൽ നി്ം വ�തമാണ്. എനാൽ സവാതര�ാനതരം 
റതണ കർൃതവ�ുെട അ�ത�ഷത ഏെറ �നവത്കരി�
െപ�നതിൽ സദാൊരസംഹിതയെട െകുപാ�കൾ ഉ്് എനത് 
ുവ�തമാണ്.
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ആുനികതയെട പരിസര്ിലാണ് േകരള്ിൽ കമൂണിറ് 
അധികാരം സംഭവിുനത്. അതിുുേനാടിയായി ൂപംെകാ് 
വർഗസമര�ളിൽ റതണസാമീപ�ം �കടമാണ്. ‘സഖാവ്’ എന 
�േയാഗ്ിെല ആൺ-െപൺ സവീകാര�ത ഇവെയലാം മഹതവവത്ക
രിു്. ലിംഗപരമായ േവർതിരിവിെന അ�സതമാു് ഇ്രം 
�േയാഗ�ൾ. കൂർ സമര്ിൽ അണിനിരന െപൺസഖാ�ൾ, 
മാണി�ം, െെമര്ി ു ട�ിയവെര പി. ഗീത ‘തീതവം ഒു െരിരാ
വേലാകനം’ എന ൃതിയിൽ പരിെയെപ�ു്്്. അുേപാെല 
‘ആ്ലാടിെ� േരഖ ഇലാ് െരിര്ി’ും കമൂണിറ് വർഗസ
മരപ്ാ്ല്ിെല െപൺകുുകെള കെ്്ാൻ പരമാവധി 
രമി�ിു്്. എനാൽ �േരാഗമനപഷ്് നി് �വർ്ി� വനി
തകൾ�് െരിര്ിൽ ആധികാരികമായ ഇടമിലാെതേപായി. കൂർ 
സമരവനിതകളിൽ ഒുമി�േപും അധഃൃത പഷ്ിെ� �തിനി
ധികളായിു് എനും രേ്യം. ജാതിയെട പരിേ�ഷ��ളിൽ 
പദവിെയ വിനിമയം െെുന പ്ാ്ല്ിൽ അധികാരം തീകെള 
തിരൃതരാ�ിയ സാഹെര�മാണ് അവുെട അ�ത�ഷതയിൽ 
നി് മന്ിലാ�ിെയ�േ�്ത്. ആശയ�ുെട ൃഢതെയ മറിക
ടുന ജാതിഅധികാരെിന�ുെട വളർ�യാണിതിു കാരണമായി 
വർ്ിുനത്. തിുവിതാംൂറിെ� സമരനായികമാരിൽ െക.ആർ. 
ഗൗരിയമ, ൂ ്ാുുളം േമരി, രാധമ ു ട�ിയ കമൂണിറ് സഹാ
യാരികെര അടയാളെപ�ു്െ്േിും അവരിൽ രാരീയ നവയി
ടെ് കെ്ുവാൻ ഒേര ഒു ഗൗരിയമു മാരേമ സാധി�ിു്
ു. എനാൽ അവർ എരേപർ അധികാര്ിൽ നി്ം നികാസി
തരായി എനും സമീപൂതകാല്ിെല െരിരയാഥാർ്�മാണ്. 
ഇ്ം േകരളമരിസഭയിൽ ുഖ�മരിപദവി അലേരിുവാൻ ഒു 
വനിതക് സാധി�ിെലനുതെന ഈ ു റന െിതക് ആ�ം ൂ ു്. 
അുേപാെല െരിര്ിുളിലാണ് രതസാഷികെള നിർണയിു
നത്. ഏെതാു സമരുഖും ജീവൻ ബലിയർപി�വർ രതസാഷി
കളാണ്. ഇരമാരം െപൺസാനി്�ം ഉ്ായിുനിും േരഖയിലി
ലാെത രതസാഷികളായി മറ്വർ ധാരാളം ഉ്ായിു്്.

കർൃതവ്ിെല വിേവെനം ആുനികയിട്ിൽ സാഹിത�വം 
�കടിപി�ിു്. ആ കർൃതവ�ൾ കപിുനുന വ�തിേെതന
യായി െപു�ൾ മാു്. ഇതിെ� മാൃകകൾ ‘ആശാെ� നായി
കമാരി’ൽ്െന �കടമാണേലാ. ശരീരനി്തേയ�ാൾ ൂർ്
വൽ�രി�െപു. മനഃസം�ാരം ആുനിക ആൺ �മ്ദയെട 
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െിതകെളയാണ് �ര�രിുനത്. തറവാടക�െള െപാളി�് അു
ു�ംബ്ിേല�് ഇുേലഖെയ നയിുവാും നവെിതകെള കാര�
മാര�സതമായി അവതരിപി�ാുള റവഭവം െുേമേനാൻ 
ഇുേലഖക് നുേപാും തീുളിൽ്െനയള ഒു വിഭാഗീയത 
ൃശ�മാണ്. ധന്ിെ�യം, വിദ�യെടയം റവഭവ്ിൽ മാരം 
�ാധാന�വത്കരിുേപാൾ നിരഭരായി ഒരഷരം ഉരിയാടാെത 
കല�ാണിുടിെയേപാുളവർ ൂരിനൂതിരിയെട റലംഗികേഭാ
ഗ്ിന് ഇരയാു്. െരിരേരഖയായി മാറിയ ആദ�കാലസാഹിത� 
െരിര�ൾ േബാധൂർവം െപണിെ� കർൃതവ�െള അവഗണി
ുന ്ിതിവിേശഷവം നേവാ്ാന പരിസര്ിൽ ൃശ�മാണ്. 
“1970 ുതൽ 1947 വെരയള കാലയളവിൽ സാഹിത�െരിര്ിൽ 
പര്് എുുകാരികെള മാരമാണ് ഉൂർ പരാമർശി�ിരിുത്. 
അതാകെട അവുെട ൃ തികെള അടി്ാനമാ�ിയെല്ം കാണാം. 
സാഹിത�പരിരമ�െളേയാ സാഹിത�വാസനയള ഭർ്ാേവാ, 
സേഹാദരേനാ, അയകാരേനാ കാരണമായാണ് അവർ ഉൾെ�ാളി
�െപടിുനത്. മാരമല, അവുെട സർഗാമകതയല സദാൊര
തപരത, ഭർൃപരിെരണം, ശിുപാലനം, ഭഗവത് ഭജനം, ഭതി 
എനിവെയയാണ് ഉൂരിെ� സാഹിത�െരിരകാരികുെട മാൃകു
ണമായി പരിഗണി�ിുത്’’ (�റിയസ�റിയ (എഡി.) : ഗീത പി., 
2011: 278) നിലനിനിുന േകാമകൾുളിൽ നിനാണ് േവറിട 
തീെയ കെ്��ാനാവാ് വഴ�്ിുളിൽ ഉൂരിെ� െിതകൾ 
തളകെപ�നെത് കാണാം. മലയാള്ിെല സാഹിത�പാരപര��
ളിെലലാം ഇ്രം പരിെരണ�ൾ വ�ാപകമാണ്.

ഉപസംഹാരം
േകരളീയെരിര്ിൽ തീ�ുഷ പദവി വിെിതനം സാധ�മാ

ുേപാൾ ആണധികാരം സജീവമായി �വർ്ിു് എനത് 
വ�തമാു്. ജാതിേബാധ�ൾ�േഭദമായി ലിംഗപദവി വിെിത
നമാണ് േകരളീയെരിര്ിെല നിർണായകമായ �തിസധികെള 
നിർണയിുനത്. ആുനികതയെട പരിസര്ിൽ െൂഡൽ ജാതി
വ�വ്യിൽനി് േവറിട ജാതി �ുഷ-തീ ജാതിയായി പരിവർ
്നം െെുന സാൂഹ�സാഹെര�െ്യാണ് വിനിമയം െെുനത്. 
ആുനിക േകരളെരിര്ിെല തീശരീര�െള ൂപെപ�ുനത്, 
ആുനിക മനഃസം�രണവം അതിെന അടി്ാനമാ�ിയ ശരീര
േബാധ��ുമാണ്. അതിൂെട ആുനിക അുു�ംബ-റലംഗിക 
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ആധിപത�്ിൂെടയം കർൃപദവിയിൽ നി്ള നികാസന്ിൂ
െടയമാണ് േകരളീയ തീയെട ജീവിതം ൂ പെപുെകാ്ിരിുനത്. 
ഉ്രാുനികത ഈ തീയവ്െയ േപാറേലപി�് �തിയ സവതവ
േബാധം ൂപെപ�ുന �്ിയയിുമാണ്.
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നേവാ്ാന ആുനികതയം ആുനിക  
ുുഷസവതവങള്ട വവവിധയവം:  

തകഴിയ്ട കയറിൽ
ഗീു ോസ്

ഗേവഷക, സംൃത സർവകലാശാല, കാലടി

1. ആുഖം

േകരള്ിെ� ആുനികീകരണം ‘നേവാ്ാന’ (Renaissance) 

�്ിയയാണ് സാധ�മാ�ിയത് എന �താവന അതിസാധാരണ
മായി്ീർന ഒു െരിരയതിയാണ്. എനാൽ ഈ ആുനികീ
കരണെ് ‘െകാേളാണിയൽ ആുനികത’െയന് മാ�ിവിളി�ാൻ 
ുട�ിയിരിുന സമകാലീന വിമർശനഘടം നേവാ്ാനെ്യം 
�നർവായനകൾു വിേധയമാു്. തകഴിയെട ‘കയർ’, ഈ 
സവിശഷെരിരസദർഭെ് �നവൽ�രി�ാൻ രമിു്്്. 
ആുനികീകരണെ് ആദർശവൽ�രി�ാനല സംശയൃ്ിേയാെട 
വീഷി�ാൻ േനാവൽ ര്ിു്. ആുനികവ�തിസവതവ�െള 
റവവിധ�ൂർണമാുനതിൂെടയാണ് ഈ കയർ ദൗത�ം കയർ 
നിർവഹിുനത്. നേവാ്ാനം, ആുനികത, �തിയ േദശരാര
നിർമിതി, മാനവികത എനി�െനയള സേപന�ൾു േനർ�് 
കയറിെ� ആഖ�ാനം എ�െനയാണ് നിശിതമായ െില േൊദ��ൾ 
ഉയർുനത് എന അേനവഷണമാണ് �ബധ്ിെ� ഉളട�ം. 

2. ഫൂ�ൽ്മ്ിൽനി്ം ആുനിക്മ്ിേല്്
പെ്ാൻപതാം ൂ �ാ്ിെ� ര്ാം പുതിയിൽ ഒു ു ടനാടൻ 

രാമ്ിെല നായർസുദായെ് അവതരിപിുെകാ്ാണ് കയർ 
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ുടുനത്. ഈ ഘടമാവേപാേഴ�് ഇത�യിൽ വിേദശാധിപത�്ി
െനതിെരയള ശദ�ൾ ശതമായി�ഴി്ിു്. ൊനാർ ലഹള 
േപാെലയള ജാതിവിു്�േഷാഭ�ൾ നട്. തിുവിതാംൂർ 
ഭരണ്ിൽ ്ിടീഷ് ഉേദ�ാഗ്ൃദം പിടിുു�ിയിു്. അതി
െനതിരായ അസവ്തകൾ �ക്ിു്.

എനാൽ കയർ ഈ െലനാമകമായ സാൂഹികാവ്െയ 
ആദ�ഘട്ിൽ അവതരിപിുനില. പകരം ഒു െൂഡൽ സുദാ
യെ് ൂഷമായി െിരീകരിു്. േഷരേകരിതഭരണ്മം, 
ജ്ി-ുടിയാൻ ബധം, സംബധവ�വ്, രാജഭരണ്ിെ� 
നട്ിു ്മ�ൾ എനി�െന ആ സുദായ്ിേ�തായ വ�
വഹാരമഡല്ിലാണ് േനാവൽ വികാസം �ാപിുനത്. ഒു 
�ാേദശിക െരിരനിർമിതിയെട ൂ ഷത ഈ എു്ിൽ കാണാം. 
െപാുെരിര്ിൽ സാധാരണമായി ഉപേയാഗിുകാുന ജ്ി്ം 
എന സാൂഹിക്മെ് ുൻവിധിേയാെടയാണ് ‘െപാുേബാധം’ 
സവാംശീകരി�ിരിുനത്. ഇതിെന മാറിയ പരിേ�ഷ�്ിൽ 
ആദർശവൽ�രണ�േളാ അതിഭാവകതവ�േളാ ഇലാെത കയർ 
ൂഷമാു്. ഒപം അധികാര്ിെ� ൂഷൂപ�ൾ ഇവിെട 
വിൃതമാു്. േനരിു വാെള�്ിടല. കയുെകാു വരിുുുു
നുേപാെല നിരതരം ജന�ളിൽ �വർ്ിുന ൂഷാധികാര
്ിെ� �വർ്നം േനാവൽ വിതരിു്. െൂഡൽ ്മ്ിെ� 
ഈ വിശദമായ െിരം അതിെ� റവൃത�െളയം ുറവികെളയം 
റവു്��െളയെമാെ� ഒേരസമയം പർവതീകരിു്്്. 
അതിുേശഷം മാരമാണ് നേവാ്ാനാശയ�ൾ �കപനം ൃ ്ി� 
സംഘർഷൂമിക േനാവലിൽ െർ�ാവിഷയമാുനത്. 

അവിെടയം കയർ സവീകരിുന ആഖ�ാനസരദായ്ിന് െില 
�േത�കതകു്്. ഒനാമതായി ഈ നേവാ്ാനാശയ�ുെട �ൊ
രകർെ�ാപം നിനല അത് ഉനം വുന നായർ സുദായ്ിെ� 
ഇടയിൽ നിന് �േരാഗമനാശയ�ൾു േനർ�് തിരിുേനാുക
യാണ് കയർ െെുനത്. അ�െന േനാുനതാകെട ഒു �തിപാഠ
നിർമിതി (antinarrative)യെട തല്ിുമാണ്. നായർസുദായ്ിെ� 
ജീർണതകെള, െകാേളാണിയൽ അധികാര്ിെ� ൂ ഷൂപ�െള 
അതിുളിുള വ�വഹാര�ളിൂെട ഉയർുകെയനതാണ് ഈ 
�തിപാഠനിർമിതിയെട താപര�ം.

ആദ�ഭാഗുനി്ം ര്ാംഭാഗെ്ുേപാൾ നിലവിലി
ുന ്മം തകുനതിെ�യം ആുനികെമ് വിളി�െപട 
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�ു്മ്ിേല�് ഈ സുദായം പരിവർ്ി�െപ�നതിെ�യം 
െിരം േനാവൽ അനാവരണം െെു്. േകരളീയ െൂഡലിസ്ിെ� 
സാൂഹ�ൂപ�ൾ പി. പവിരൻ ഇ�െന േ്ാഡീകരിു്.

1. സവർണ ജാതി േമധാവി്ം
2. ജ്ി-ൂവടമവ�വ്.
3. നാ�വാഴി്-രാജഭരണവ�വ്.
4. േഷരപൗേരാഹിത�വിശവാസാധികാരം.
5. �ുഷാധിപത�ം.
അേേഹം ഇ�െന നിരീഷിു്: ‘െൂഡലിസ്ിെ� സൂർെണ

മായ തകർ� എനാൽ ജാതിേമധാവി്്ിൽനി്ം ജാേത�തര 
സാൂഹ�േബാധ്ിേലും ജ്ി-ൂവടമാവ�വ്യിൽനി്ം 
ുതലാളി് േസാഷ�ലിറ് സാൂഹികബധ�ളിേലും നാ�വാഴി
-രാജവ�വ്യിൽനി്ം ൂർഷവാ ബൂേറാ്ാ�ിക്/േസാഷ�ലിറ് 
പാർലെമ�റി വ�വ്യിേലും േഷരാധികാര്ിൽനി്ം 
ശാതീയ വീഷണ്ിേലും തീ�ുഷ ബധ�ളിൽ ു തലാളി്/
േസാഷ�ലിറ് ബധവ�വ്യിേലുള മാ�വമാണ് ’ (2002: 281).

ഈ സാം�ാരിക വിേ്ദെ് ഒു െൂഡൽ സുദായം എ�െന 
അഭിുഖീകരിു എനതിനാണ് കയർ ഊനൽ െകാ�ുനത്. നൂ
തിരിമാർ, ്ിത�ാനികൾ, ദളിതർ ുട�ിയ ഇതര സാൂഹികവിഭാ
ഗ�ൾ േനാവലിൽ പോളി്ബിംബ�ൾ മാരമാു്. നേവാ്ാ
നാശയ�ൾ ഉനംെവ� നൂതിരി-നായർ സുദായ�ൾ തെനയാണ് 
ആേളാഹരിസരദായം, മ�്ായം ു തലായ സാൂഹിക മാ��ുെട 
വരേവാെട അടിുടി ഉടുവാർ�െപ�നത്. ഈ സുദായ�ളിൽ 
നി്ള െില കഥാപാര�ളിൂെട അവർ�് സാം�ാരികമായ്ായ 
ഹിമാലയൻ വ�തിയാനെ് കയർ അവതരിപിു്. ‘ആുനികീക
രി�െപട വ�തി’ എ് െരിരം അടയാളെപ�്ിയ ആദർശാമക 
വ�തിതവ�െളയം കാലം അവരിൽ വുുന അനിവാര�മായ 
െിതറുകെളയം അഭിസംേബാധനെെുവാുള ബലം ആഖ�ാനം 
േനടിെയ�ുനത് ആശയപരമായ ആുനികീകരണ�്ിയെയ 
ൂഷമാ�ിയതിൂെടയാണ്.

നേവാ്ാനസംഘടനകൾ നട്ിയ �വർ്ന�ുെട േനരി
ുള വിവരണം കയറിൽ കട്വുനില. മറി�് നേവാ്ാനാശയ
�ൾ �തിയ തലുറയിൽ �വർ്ിുനതിെ� വിശദാംശ�ൾ 
കാണാം. അടിയറ� യാഥാ്ിതികർ ഒേരസമയം മാ�്ിന് 
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ത്ാറാകാതിരിുകയം ഭൗതികമായി അതിു വഴിെപ�കയം 
െെുന സംഘർഷാമകമായ റവു്�ം കാണാം. �തിയ �ത�
യശാതധാരകൾ ൂ പെപ�്ിയ നവീനവ�തിതവ�ൾ, ആശയ�ൾ 
അവരിെല ആതരിക സംഘർഷ�ൾ, പരിണാമ�ൾ എനി�െന 
നേവാ്ാന ആുനികതയെട ആശയസംവാദൂമികയായി േനാവൽ 
മാു്.

നേവാ്ാനര്ാനങളം മ�യവർഗുുഷും

1888-െല അുവിുറം �തിഠയിൂെട രീനാരായണുു ജാതി
-ജ്ി-നാ�വാഴി് ്മ്ിന് േനർും അുവഴി മതാധിഠിത്മ
്ിൂെട �വർ്ി� െകാേളാണിയൽ അധികാര്ിു േനർും 
ഉയർ്ിയ െവുവിളിെയ ഇ്ം ു ടുന േകരളീയ ധാർമികാടി്
റയെട അടി്ാനമായം നേവാ്ാന്ിെ� ആദ�ുരണമായം ബി. 
രാജീവൻ അടയാളെപ�ു്. അേതാെടാപം ആുനിക േകരള്ി
േലുള പരിവർ്ന്ിന് ു ട�ം ു റി� നിർണായക സംഭവ�
ളായി 1889-ൽ ഇുേലഖ, 1890-ൽ സർ. സി. ശേരൻനായർ മദിരാശി 
നിയമസഭയിൽ അവതരിപി� മുമ�്ായ വിവാഹബിൽ, 1891-
െല മലയാളി െമേമാറിയൽ എനിവെയയം അേേഹം ൂ ്ി�ാു് 
(2011: 268).

മലയാളി െമേമാറിയലിെന േകരള്ിെല �ഥമ ബുജന�
േഷാഭം എന നിലയിൽ ജനാധിപത��്ിയയെട ുട�ം ുറി� 
െരിരസംഭവമായി പി. േഗാവിദപിള അടയാളെപ�ു് (2007: 
85). എനാൽ ൊനാർ ലഹള ു തൽതെന ഈ നേവാ്ാന�്ിയക് 
പഴ�ം കണ�ാ�ാം എ്ം അഭി�ായ�ൾ ഉ്്. നിരവധിയായ 
സാൂഹികസംഘടനകും �േഷാഭ�ും സംഭവ�ുമായി ധാരാളം 
െരിരസംഭവ�ൾ നേവാ്ാന�്ിയയെട ഭാഗമായി വിശദീകരി
�െപ�്.

എ. രീധരേമേനാൻ ഇ�കാരം നിരീഷിു്: ‘രീൂലം 
തിുനാൾ മഹാരാജാവിെ� ്ാനാേരാഹണം നടന എ.ഡി. 1885 
െതാട് തിുവിതാംൂറിൽ ഉദയം െെുകയം വളുകയം െെത രാരീ
യ�്ാന�ുെട െരിരം െപാുെവ ൂ്ഘടമായി വിഭജി�ാം. 
ഒന്, സൂഹ്ിെല വിദ�ാസപനരായ മ്�തല വർ്ികൾ 
നട്ിയ വ�വ്ാപിത മാർ്�ളിൂെടയള �േഷാഭ�ൾ. ര്്, 
റഹദവരായ താന ജാതി�ാും ്ിത�ാനികൾ, ുസീ�ൾ എനീ 
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മതനൂനപഷ�ും രാരീയവം സാൂഹികവമായ അവുെട അവകാ
ശ�ൾുേവ്ി നട്ിയ സമര�ൾ. ൂന്, സം്ാന്ിൽ 
ഉ്രവാദഭരണം നിലവിൽ വുുനതിുേവ്ി നടന ജനകീയ 
ുേന�വം’ (2015:15).

പാ്ാത� വിദ�ാഭ�ാസ്ിൂെട ഉയർ്വുന വിദ�ാസപന
രായ ഒു മ്�വർ്്ിെ� ഉദയമാണ് ഇ്ര്ിുള �്ാ
ന�ുെട േനൃ്ാന്് വനത്. െക.പി. േകശവേമേനാൻ, െക. 
േകളപൻ, എം.പി. നാരായണേമേനാൻ, മേചരി രാമ്ർ, ജി. 
ശേരൻനായർ, െക. മാധവൻനായർ എനി�െന പലും േദശീ
യ�്ാന്ിെ� ഭാഗമായത് േനാുക (ുുപ്, െക.െക.എൻ., 
2014: 51). വ�ത�ത ജാതി-മത-െതാഴിൽ വിഭാഗ�ളിൽ നി്യർ
്വന ഈ മധ�വർ്്ിെ� സവതവനിർമിതിെയുറി�് എം.പി. 
ബാലറാം ഇ�െന നിരീഷിു്: ‘പാരപര�വിശവാസ�ൾും 
ആൊരാുഠാന�ൾും എുപ്ിൽ വഴിെപുേപാേയ�ാവന 
സാൂഹ�സാഹെര�മാണ് ഇട്ര�ാുേടത്. എനാൽ െരിര്ി
െ� ദിശെയ മന്ിലാ�ാും �േരാഗമനാശയ�ൾ ഉൾെ�ാളാും 
മധ�വർ്്ിന് േവഗ്ിൽ കഴിയ്. നുെട സാൂഹ�രാരീയ 
േമഖലകളിൽ മധ�വർ്ം നകിയ േനൃതവം സവതവനിർമിതിെയ 
 �നസേീർണമാ�ി മാ�ിയിു്്. വിശവാസ�ൾ, െിത, �ൃ്ി 
ഇവ തമിുള റവു്��ൾ മധ�വർ്െ് എ്ം പിുടർ്
െകാേ്യിു്’ (2000: 151).

എസ്.എൻ.ഡി.പി. െസ്ടറിയായിുന ടി.െക. മാധവെ� 
െപാുജീവിതെ്ുറിുള ഒു നിരീഷണം ഇ�കാരമാണ്: ‘ഹിു
മത്ിെ� ൂല��ൾ ആഴ്ിൽ േവേരാടിയ ു�ംബപ്ാ്ലവം 
സപനതയെട �ാഭവവം ഒുേവള ടി.െക. മാധവെ� സവഭാവൂപവ
ത്കരണെ്യം െപാു�വർ്ന്ിെ� രീതികെളയം ഗണ�മായി 
സവാധീനി�ിരി�ാം. ഒേരസമയം ഹിുമതൂല��െള താേലാലിു
കയം, ആ ൂല��ൾ കാരണം അടി�മർ്ലിന് വിേധയമായ തെ� 
സുദായെ് േമാെിപിുവാൻ രമിുകയംെെത വ�തി എന 
നിലയിൽ അപാരമായ റവു്�െ്യാണ് അേേഹം �കാശിപി
ുനത് ’ (ഖാൻ, എം.എം., 2017: 108).

ജാതി-മതം-നേവാ്ാനാശയ�ൾ-രാരീയ സംഘടനകൾ ഇവ 
തമിുള സേലന്ിലാണ് നേവാ്ാന �ുഷസവതവ്ിെ� 
ൂപെപടൽ. ഇവ തമിൽ്മിുള ആതരികസംഘർഷ�ൾ 
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ഈ സവതവൂപീകരണ്ിൽ �ധാനമാണ്. ുകളിൽ ൂെിപി� 
രു നിരീഷണ�ും വിരൽ ൂ ുനത് ഇതിേല�ാണ്. ഇുപതാം 
ൂ�ാ്ിെ� ആദ�ദശക�ളിൽ തിുവിതാംൂറിൽ ശതി�ാപി� 
സാൂഹിക സംഘടനകൾുള ജാതിസവതവം തളി�ളയാവനതല. 
എൻ.എസ്.എസ്., എസ്.എൻ.ഡി.പി. എനി�െന ഒു �േത�ക 
ജാതിയെട ഉനമനം ലഷ�മാ�ി �വർ്ി� സംഘടനകൾ ജാതി
നിർമാർജന്ിനല. ഉനമന്ിനാണ് �വർ്ി�ത്. അതാണ് 
ആ ഘട്ിൽ സാധ�മായും. ജാതീയമായ ഉ�നീെതവ�ൾ അവസാ
നിപി�ാൻ രമിുകയം ജാതിെയ ൂ�തൽ ഉറപിുകയം െെുക
വഴി ജാതിസവതവ�ളായി ആുനികവ�തികൾ മാറി.

അ്ോളി സാുജനപരിപാലനസംഘം എനതിൽ ‘സാു
ജന’മായി സേപി�ത് ഇനെ് ‘ദളിതർ’ എന വിശാലാർഥ്ി
ുള അധഃ്ിതവിഭാഗ�െളയായിു്. െക.പി.എം.എസ്. 
ആയി മാറിയേതാെട അത് �ലയുെട മാരം സംഘടനയാു്. 
നേവാ്ാനാനതരസൂഹെ് നിർവെിുനതിൽ ഇ്ം ഏ�വം 
ശതിയാർന ്ാപനമായി ജാതി ുടു്. 

േഷര�േവശനവിളംബരെ്ുടർന് ‘കയറി’ൽ കട്വുന 
ഒു സദർഭ്ിൽ, തീ്ൽ ജാതി�ാർ കയറിയതിനാൽ േദവറെ
തന�ം ന്െപട് െവും ശിലയായി്ീർന വിരഹെ്ുറി�് 
േവവലാതിെപ�ന ുുനായുെട െിരം അവതരിപിു്്്. 
എനാൽ േഷര�േവശനം േനടിയതിെ� േപരിൽ ആ്ാദിുന 
�ലയെന കാുനില. മറി�് ആും കയറാെത കാ�പടർ്കയുന 
കാവകെളേയാർ്് ുഃഖിുനവെര കാണാം.

ഈ പാഠം ഉയർുന വിമർശനം നേവാ്ാനകാല്ിെ� 
മതസേപന്ിെനതിെരയാണ് േഷര്ിൽ �േവശിുക 
എനത് ഏതർഥ്ിലാണ് നേവാ്ാനമാുനത്. ്ാമണിക 
മത്ിേല�് മത്മ്ിേല�് ദളിതെന കണിേെർുകവഴി 
എത് നേവാ്ാനമാണവിെട സംഭവിുനത്. ജാതിയെട േപരിൽ 
ഒു ്ല്്, അത് എവിെടയമാകെട �േവശനം നിേഷധി�െപ
�്, എനതാണവിടെ് അസവാതര�ം. അവിെട കടുകവഴി ആ 
അസവാതര�െ് തകർ�ാം. എനാൽ ആ ്മ്ിെ� ഭാഗമാവക
വഴി അ്വെര ു ടർ്േപാന ആരാധനാസരദായ�െള �റതളി 
േഷരേകരീൃതവ�വ്യിേല�് സാമ�െപ�കയാണ് െെുനത്. 

നേവാ്ാനം �ലയും പറയുമട�ിയ അധഃ്ിതെ� ്മ
�െള െപാുവാുകയല. അതിെന ൂർണമായി തമ�രി�് മെ�ാു 
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െപാു്മെ് അവേരാധിുകയം അവെരൂടി അതിേല�് 
കണിേെർുകയമാണ് െെതത്. അുെകാുതെന അവിെട ദളിതർ 
എ�െന ഉ്രി�െപു എനത് നേവാ്ാന്ിു േനേര ഉയർേ്
് ഏ�വം വലിയ േൊദ�മാണ്.

‘അപല�ുെട േമാതായ�ൾ�് തീ വകണം’ എന് ുടുന 
വി.ടി. ഭടതിരിപാടിെ� വാുകൾ ഉ്രിുെകാുള ുനിൽ പി. 
ഇളയിട്ിെ� നിരീഷണം ഇതിേനാട് േെർുെവകാം. ‘അഹംഭാ
വേ്ാെട തലയയർ്ി നിു്െവന് 1933-ൽ വി.ടി. വിേശഷിപി� 
അപല�ും പളികും അനേ്തിേന�ാൾ എരേയാ വലിയ 
അളവിൽ, അ്ീലവം ആഭാസകരവമായ �ദർശനപരതേയാെട 
േകരള്ിെല െതുേവാര�ളിുടനീളം തലയയർ്ി നിൽു്... 
�റേമ�് പിൻവാ�ിയ ജാതി അകേമ പഴയതിേന�ാൾ ബലം േനടി
യിരിു്’ (2017: 189).

േദശീയതെയ റഹദവതേയാട് സമീകരിുന സമകാലീന 
സാഹെര�ം ൂ ടി പരിഗണിുേപാൾ ജാതി-മതം എനീ ് ാപന�
ുെട വിനാശകരമായ ഊടിയറപി�ലിെ� േപരിലാണ് നേവാ്ാനം 
ഏെറ വിമർശി�പേട്െതന് പറയാം. 

ഗാ്ിസം-കമൂണിസം

ജാത�ാനാൊര�ൾെ�തിരായ, സമീപനം�ലർുന ഒു 
�തിയ സുദായൃ്ി എന ആശയം നേവാ്ാനസംഘടനകുെട 
�വർ്കരിൽ ഉ്ായിു്. ആശാെ� ു രവ്, െക.പി. കുപെ� 
ജാതിുമി ുട�ി ഈ വിഷയം േകര്ാനു വുന ൃതികൾ 
ഈെയാു െിതാധാരക് ുതൽൂടായിു്. അയി്ാൊര�ൾ
െ�തിരായി ഗാധിജി �സംഗ�ൾ നട്ിയിുനതായി കാണാം. 
‘അെ�ാലം (1927) ഒേടാബർ 8 ുതൽ 12 വെരയള ദിവസ�ളിൽ 
ഗാധിജി വീും തിുവിതാംൂർ സദർശിു. എലാ വിധ്ിുു
ള അയി്ാെരണ�ൾ അവസാനിപി�ണെമന് ഗാധിജി ആ 
�സംഗ്ിൂെട ഗവൺെമ�ിേനാട് അഭ�ർ്ിു. 1924 ജുവരി
യിലായിു് ഗാധിജിയെട അ�് തിുവിതാംൂർ സദർശനം. 
അയി്്ിെനതിരായ �സംഗ�ളായിു് അ്ം ഗാധിജി 
െെതത്’ (ുമാർ, െക.എം., 2013: 16).

ഇ�െന ഗാധിയൻ ആശയം ജാത�ാൊര�ൾെ�തിരായി 
ശദിുനതിെ� അടി്ാനയതി ഇത�ൻ േദശീയതയെട, 
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ഇത�ൻ പൗരെ� ൂ പീകരണെ് സംബധി� ആദർശാമകമായ 
നിലപാടാണ് എ് കുതാം. ‘പൗരൻ’ എന സവതവ്ിേല�് എ�
ുയർ്െപ�േപാൾ സൂഹ്ിെ� െകുപാ�കൾ, േരണീബധ
�ൾ എനിവയിൽനി്ം ുതമായ ആദർശാമക സവതവ�ളായി 
‘ഭാരതീയൻ’ വിഭാവനം െെ്െപു.

‘മാനവികത’ എന ആശയമാണ് െതാഴിലാളിവർ് രാരീയ്ി
ൂെട രംഗെ്ുന കമൂണിറ് �്ാനേ്യം നയിുനത്. 
‘മുഷ�ൻ’ േകര്ാനെ്ു്െവനും ആ മുഷ�ൻ ഒരധഃ്ി
തമുഷ�നായിു്െവനും കമൂണിസ്ിെ� മാനവികതാസേ
പന്ിു്ായിു്. േകരള്ിൽ നിലനിനിുന േകാൺരസ് 
േസാഷ�ലിറ് പാർടിയെട �വർ്നെ്ുറി�് ഇ.എം.എസ്. 
വിശദമാു്്്. 1930-32 കാലെ് സിവിൽ നിയമലംഘന�്ാ
ന്ിൽ പെേ�്് അതിൽനിന് ഉളവായ ആേവശം ഉൾെ�ാ്
വരാണ് ഇത�യിൽ മ�ിട�ളിേലുേപാെല ഇവിെടയം േകാൺരസ് 
േസാഷ�ലിറ് പാർടിയിൂെട പുെ�പുെ� കമൂണിസ്ിേല�് 
വളർനത് (2015: 232).

സഖാവ് ൃ ണപിള കമൂണിറ് പാർടിെയന നിലയിേല�് ഈ 
ധാരെയ എ്ി�ാൻ നട്ിയ രമ�ൾ ു ടർന് അേേഹം വിശദീ
കരിു്്്. ൃ ണപിള�ാകെട തിുവിതാംൂുമായി ബധു്ാ
യിു്. േകാൺരസിെ� േപരിലലാെത അവിെട ൂ പംെകാ്ിുന 
പല ഇടുപഷ�്ാന�ും െിതാഗതികും മന്ിലാ�ാുള 
സൗകര�ം അേേഹ്ിു്ായിു്. നാുരാജ��ജാസേമളനം 
സംഘടിപി� അെുതേമേനാൻ, ആ �്ാന്ിും പര�വർ
്ന്ിും മും ു ൻനിനിുന സി. ു ടൻനായെരേപാെലയളവർ 
ഇവുെടെയലാം ആൊര�നായി കണ�ാ�െപടിുന േകസരി 
ബാലൃണപിള, യതിവാദ�്ാന്ിെ�യം വി്വെിതാഗതി
കുെടയം �ൊരകനായിുന ു�ിുഴ, ഇടുപഷ െിതാഗതി�് 
ഒുതര്ിൽ ൂപംനകിയിുന സേഹാദരന്പൻ, താെനാു 
കമൂണിറാെണന് �ഖ�ാപിുെകാ്ിുന േകശവേദവ്, തിുവ
നത�ര്് കമൂണിറ് ലീഗ് എന േപരിൽ �വർ്ി�ിുനവർ 
ഇവെരലാമായി ബധെപടാും അവരിൽ പലുേടയം സൗൃദം 
േനടാും അേേഹ്ിന് കഴി്ിു് (2015: 234).

ഇ്ര്ിൽ ഒരഖിലേകരള ഇടുപഷ ബുജന�്ാന
്ിെ� പണിുരയാണ് ആ കാലെ് േകാൺരസ് േസാഷ�ലിറ് 
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പാർടി. പിനീട് രുവഴിു പിരി് രു �്ാന�ുെട നില
പാ�കെള സംബധി� വ�ത�തതകൾ, ആശയസംഘർഷ�ൾ 
ഇവയാണ് കയർ �ധാനമാെയ�ു െർ�െെുന ഒുേമഖല. 
‘കയറി’ൽ ര്ാംഭാഗും ൂ നാംഭാഗും �ധാനമായി  കട്വുന 
കഥാപാര�ളായ െവടിുരകൽ ു്ൻനായർ, വിശവനാഥൻ, 
ുേരരൻ, മണികഠൻ എനി കഥാപാര�ളിൂെട ഈ രാരീയ 
സംവാദ�ൾ വ�ത�ത രീതിയിൽ ൂ പെപ�്ിയ യവാ�ുെട �തി
നിധാന�ളാണ്. ഗാധിസം ഒു മതമായി ക്് ആൊരനിഠയായി 
അതിെ� �വർ്ന�ൾ െകാുനടുന ു ്ൻനായർ; അയാൾ 
്മെര�ം ദീഷിു്,തീകെള േനാ�ാൻ ഭയെപ�്. ഒു തീെയ 
ഗർഭിണിയാ�ിയതിെ� അപവാദം ഭയന് ആമഹത� െെു്.

വിശവനാഥൻ ൂ ുലീഗിെ� ു നണിേപാരാളിയായി �വർ്ി�് 
പല �തിസധികേളയം മറികടന് മരിയാു്. ുേരരൻ കമൂ
ണിറ് പാർടിയെട വതാവാണ്. ര്ാം േലാകമഹായ്്ിൽ 
്ിടെന അുൂലി� പാർടിനിലപാട് ദഹി�ാെത വിഷമ്ിതി
യിലാവനയാളാണയാൾ. എനാൽ പിനീട് അയാൾ �ാേയാഗിക
വാദിയാു്. അയാൾ നാടിുേവ്ി �വർ്ിു്. വർ്ശു�
ളായ ു തലാളികൾെ�ാപവം െതാഴിലാളികൾെ�ാപവം ഒേരസമയം 
റകേകാർുന �ാേയാഗിക രാരീയവാദിയാു്.

മണികഠൻ വി്വാേവശ്ിൽ കവിതെയുുകയം മീ�ിംഗിൽ 
പെേ�ുകയെമാെ� െെുേപാും �ത�ഷവി്വ്ിെ� 
ഭാഗമാകാൻ റധര�മിലാ്യാളാണ്. അ്ൻ ു ുനായർ എുതിയ 
ഒു കേ്ാെട അയാൾ വലിയ �തിസധിയിലാു്. അ്ും 
അമയം ഒുമിു ന്െപടേതാെട അ്ൻ പറ് വഴിേയാ വി്വ
്ിെ� വഴിേയാ എന സംഘർഷ്ിൽ െപുേപാു് മണികഠൻ. 
എനാൽ, അത�ധികമായ സവാതര�വാഛയം രാരീയമായ ആശയ
സംഘർഷ�ും മന്ിൽ െകാുനടുന ഒു േയാഗിസമാനനായി 
അയാൾ മാു്.

�ത�ഷ രാരീയാദർശ�ൾ െകാുനടുന, റകകാര�ം 
െെുന, മ്�വർ്വ�തിതവ�ളാണീ കഥാപാര�ൾ. പി. 
ൃണപിളയെട രാരീയപഠന്ാുകൾ ൂപെപ�്ിയ പാർടി
�ാരനാണ് ുേരരൻ. �തിയ േലാക്മ്ിു േവ്ിയള സമര
്ിന് േനൃതവം െകാ�് ുേരരൻതെന ുതലാളിമാേരാെടാപം 
േെുനും വിശവനാഥൻ തനി രാരീയ�ാരനാവനും കയർ ു ടർന് 
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അവതരിപിു്. ഇത് േൊദ�ംെെ്െപ�നും വിമർശിുനും 
ഈ വി്വാശയ�െളയല മറി�് നിലവിൽ വന �തിയ ്മെ്
യാണ്. ‘ആുനികീകരി�െപട വ�തി’ എനത് ആദർശാമക 
വ�തിയല എന് േനാവൽ ഉറപിു്. ഇതാണ് സാൂഹികസംഘ
ടനകുെട ഇടെപടുകെളുറി�് കയർ നിർമിുന പാഠം.

ബി. രാജീവൻ ഇ�െന നിരീഷിു്: ‘ഉപരിവർ്ം റകെവടിയ
കയം െതാഴിലാളിവർ്ം ഏെ��്ുെകാുതെന േകവലൂപപരത 
തകുകയം െെത ലിബറൽ ജനാധിപത�സേപം രു വർ്�ളിൽ 
നി്ം ഒേരേപാെല അക്നികാൻ രമി� ഇട്ര�ാുെട ഒു 
വിഭാഗ്ിന് �ത�യശാതപരമായ അഭയസേേതമായി്ീർ്. 
പഴയ ജീവിതൂല��െള പാേട മാ�ിമറി�്�വണം ജനാധിപ
ത�സേപ�െള വി്വകരമായ സൂഹ്ിെ� അടി്ടിേല�് 
െകാുേപാുന െതാഴിലാളിവർ്്ിൽനി്ം പഴമെയ ജനാധി
പത�വിു്മായ താപര��ൾുേവ്ി �ു�ിെയ�ുന ഉപരി
വർഗ്ിൽനി്ം ഇവർ ഒുേപാെല അക്നി്. ജനാധിപത�
്ിെ� ശു�െളയം ജനാധിപത�ം യഥാർഥ്ിൽ നടപാുന
വെരയം ഇവർ ഒേരസമയം ജനാധിപത�്ിെ� േപരിൽ ഭയെപു 
എനർഥം. ഒേരസമയം മാ�്ിുേവ്ി ആരഹിുകയം മാ�െ് 
 ഭയെപ�കയം െെത ഇവുെട ആതരിക ദവദവ്ിെ� �ത�യശാ
തമാകാൻ, അപരിഹാര�മായ ആതരിക റവപരീത��ൾ നിറ് 
ലിബറൽ ജനാധിപത�്ിന് വളെരേവഗം കഴിു. �തിസധിയെട 
ഈ �ത�യശാതമാണ് തകഴിയെട ‘കയറി’െന ഒു  കലാൃ്ിയാ�ി 
മാുന വ�വഹാരമഡലം’ (2011: 61).

വ�ത�ത�ളായ ആശയ�ൊര�ൾ വഴി ഒുേദശം ആുനി
കീകരി�െപ�്. േദശ്ിെ� ആുനികീകരണം എന് െരിരം 
ഒ�വാെക്ിൽ അവതരിപിുന �്ിയയെട �വർ്നരീതി 
മെ�ാനാണ്. േദശം ൂപെപ�നും ആുനികീകരണം നടുനും 
വ�തികളിൂെടയാണ്. അത് ഏകുഖമായ ഒു �്ിയയല ഓേരാ 
വ�തിയം ഓേരാ മടിൽ ൂപെപ�്. െില സാമാന�തകൾ കെ്
�ുവാനാണ് െരിര്ിന് കഴിയക. അതിെന റവവിധ�വൽ�രി
�ലാണ് സാഹിത�്ിെ� സാധ�ത. കയർ അവതരിപിുന ഈ 
മ്�വർ് ആുനികവ�തിസവതവ�ൾ (തീർ�യായം സാമാന�വൽ
�രി�െപട) ഒു വിഭാഗ്ിെ� �തിനിധാന�ളാണ്.
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സാൂഹിക ്ാപനങൾ

സവാതര�്ിേലു കടുന ഘട്ിെല സാൂഹികാവ്—
ആുനികമായ ്ാപന�ൾ, െകാേളാണിയൽ ൂല�േബാധ�ൾ, 
വി്വാശയ�ൾ എനിവ േെർന് നിർമി�താണ്. ഈ ഘട്ിൽ 
�ധാനമായി പരിഗണിേ�് െില ് ാപന�ൾ ഉ്്. അവ ആു
നികീകരണസവതവ�ുെട ൂപീകരണ്ിൽ �ധാനമാണ്.

വിദ�ാഭ�ാസസരദായം
അ�ടി-വായന
ു�ംബം-മ�്ായ വ�വ്
േകാടതി-നിയമം
സർ�ാർ ്ാപന�ൾ-ഉേദ�ാഗ്പദവി
വ�വസായശാലകൾ-െതാഴിലാളി
േഷരം-പളികൾ
ുടിേയ�ം

ഇ�െനയള ആുനിക ്ാപന�ൾ വലിയ മാ��ൾ സൂഹ
്ിൽ വു്ി. ആുനിക വിദ�ാഭ�ാസ്ാപന�ൾ—ൂുകൾ, 
േകാേളുകൾ—രു തര്ിലാണ് ഇവിെട �വർ്ി�ത്. ഒന് 
അത് പരപരാഗത അറിവൂപ�ൾു പകരം, ആുനിക അറിവപ
്തികൾ വിതരണം െെു. ര്്-ആശയപരമായ �ൊരണ�ുെട 
ഇട�ളായം രാരീയ �േഷാഭ�ുെട േവദിയായം �വർ്ിു. 
ഇ്ര്ിൽ ൂ പംെകാ് തലുറ �ാേയാഗികവാദികളായം രാരീ
യവാദികുമായി മാുനതിെ� ൃ ശ��ൾ കയർ അവതരിപിു്്്.

അ�ടിയിൂെട വായനു്ായ �ൊരം മെ�ാു �ധാന 
േമഖലയാണ്. വായി�ുെകാ്ാണ് േകശവപിള ഒു ു�ംബം 
സവനം കാുനത്. വ�തിയെട സവകാര�േലാക�ൾ ൂപെപ�
നും െിതിുന തലുറെയ ൂപെപ�ുനതിും വായനെയ 
�ധാനമായി കയർ അവതരിപിു്. ആേളാഹരിസരദായമാണ് 
ു�ംബം എന ്ാപന്ിേല�് നയിുനത്. ു�ംബം നായർ 
സുദായ്ിെല തീ�ുഷ ബധെ് അടിുടി െപാളി��ു്. 
 ബുഭർൃതവ്ിും ബുഭാര�ാതവ്ിും ഊനിയ സംബധ
വ�വ്െകതിെര നായർസുദായ്ിൽ നി്തെന എതിർുകൾ 
ഉയു് (ഇളംുളം ു്ൻപിള, 1959: 97). പേഷ ഇ�െന 
ൂപംെകാ് ു�ംബെ് അേ�യ�ം ആദർശാമകമായ ഒനായി 
കയറിെ� ആഖ�ാനം ഉയർ്ിെ�ാുവു്.
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േകാടതി, നിയമം, സർ�ാർ്ാപന�ൾ എനിവയാണ് 
സാൂഹികസംഘടനകേള�ാൾ അധഃ്ിതരായ �ലയേ�യം 
 പറയേ�യം ഈഴവുേടയെമാെ� ജാതിസവതവെ് ആുനികീകരി
�ത്. നിയമ്ിു ു പിൽ ഏവും സമൻമാരാണ്.  അുെകാുതെന 
്ിതിസമതവ്ിെ� പര�ായമായി േകാടതിവ�വ് മാു്. 
പാ്ാത�മാൃകയിുള വിദ�ാഭ�ാസം ആർജി� അധഃ്ിതർ 
ഉേദ�ാഗ്രാവനേതാെട സാൂഹികേരണീകരണ്ിൽ ജാതിേര
ണിേയ�ാൾ ു ൻപിെലു്. ഉേദ�ഗ്വ�വ്യാണ് ജാതിയെട 
�ത�ഷമായ േമൽകീഴ് ് മെ് തകർെ്റി് ഒു സാൂഹിക 
സംവിധാനം. വ�വസായശാലകളാവെട െതാഴിലാളികൾ എനനില
യിൽ ഒു സവതരകർൃതവം െതാഴിലാളികൾ�് അുവദിു്. 
എനാൽ അവർ ൂഷിതവർ്ം എന നിലയിേല�് സാൂഹികമായി 
താതെപ�ക തെനയാണ് െെതത്. 

േദശരാടൂപീകരണം

േദശരാരൂപീകരണം എനത് ആുനിക സവതവനിർമിതിയമായി 
േെർുവായിേ�് വിഷയമാണ്. പൗരതവം നിർമി�െപ�നത് 
േദശരാര്ിലാണ്. ജാതി-മത-േഭദെമേന�യള പൗരതവം, േദശീയത 
ുതലായ സേപന�ും ഏെറ വിമർശി�െപടിു്്. (ആൻേഡ്ൺ 
രാരെ് ഇ�െന നിർവെിു്: ‘രാരം ഒു കപിത രാരീയ 
സൂഹമാണ്. അത് ജ്നാ പരിമിതവം പരമാധികാരുളുമായ കപ
നയാണ് ’). ‘േകാളണീകരണം സാധ�മാുനത് അത് മാനസികമായ 
�്ിയയായുെകാ്ാണ്. അധികാരം വിെടാഴിുേപായാും മാന
സികമായ േകാളണീകരണം ു ടർ്െകാ്ിരിും. െകാേളാണിയൽ 
ഭാവനയിലാണ് സവതരമായ രാരം നിർമി�െപടിുളത്. നാടിൽ 
�തിയ ഭരണവർ്ം ഉ്ാു്. ുതലാളി് ഉപാദന്മം, വിദ�ാ
ഭ�ാസമാൃക, രാരനിർമാണയതി, ഭരണമാൃക എനി�െന 
എലാ്രം െകാേളാണിയൽ സേേത�ും നിലനിുകയം െെു്’ 
(മേഹഷ് എം.ആർ., 2012: 38). 

േകരളെ് സംബധി�ാവെട ഈ െകാേളാണിയൽ സേേത�ൾ 
െൂഡൽ്മ്ിൽ �തി�വർ്ിു്ായ �േത�ക പാക്ിുള 
േകരളീയതയായി േദശീയത പരിവർ്ി�െപു. പലമടിുള ുഖാ
വരണ�ൾ എ�്ണി് ആുനിക മലയാളിയാണ് അതിെ� 
ഉേപാപനം. �ത�ഷ്ിൽ മേതതര-ജനാധിപത�-േസാഷ�ലിറ് 
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�ൊരകരായിരിുകയം െകാേളാണിയൽ െൂഡൽ േലാകേബാധ
്ിെ� ഉപന�ളായിരിുകയം െെുന റവു്�മാണ് ഇ്ം 
ുടുന വർ്സംഘർഷ്ിെ� ആതരികയതി.

�ുരാരനിർമിതിയെട സദർഭ്ിൽ സാധാരണ�ാരായ 
ജന�ൾ അതിേനാെട�െന സംവദിു് എനതിെന സംബധി�് 
വ�ത�തമായ ഒു പാഠം േനാവൽ ഉപാദിപിു്്്. രാരനിർമാണം 
എനത് േകവല സേപം മാരമാെണ്ം മുഷ�ജീവിത്ിെ� നില
നിപാണ് അടി്ാന�നെമ്ം കയർ ഓർമെപ�ു്. വ�ത�ത 
ആശയേലാക�ളിൽ വ�ാപരിുന ഈ ആുനിക കർൃതവ�ൾ 
ഏകീകരി�െപ�നത് േദശരാരനിർമിതിയിെല പോളികൾ എന 
നിലയിലാണ്. പല വഴിയിൂെട അവർ േനടിെയ��ാൻ രമി�ും 
ൂപീകരി�െപടും ഏകുഖമായ ഒു രാരസേപമല. െിതറിയ ഒു 
�തിയ േലാക്മെ്യാണ്.

േദശരാരൂപീകരണ്ിെ� ആദർശവൽ�രണ�െള കയർ 
തകർെ്റിയന ഒു സദർഭം േനാുക: സവാതര�ുലരിെയ കയർ 
ഇ�െനയാണവതരിപിുനത്:

‘അെതാു െതളി് �ഭാതമായിു്. പതിവേപാെല െപു
മീുദിു. േനരംെവുു. ൂര�ു �േത�കത ഒ്മില. �േത�ക 
�കാശേമാ െതളി�േമാ ഇല. അത് എനേ്യം േപാുള ഒുദ
യമായിു്. െില വീ�കളിെലലാം േദശീയപതാക ഉയർനിു്്. 
ഇളംകാ�ിൽ അവ ആ�്്്... വീടമമാർ ു �മടിു്. അ��ളയെട 
വടുവശ്് പാരം കുു്.

േൊതു�ലയൻ എുേന�ിുന് ഒു നീ് േകാുവാ വിു. ു ൻവശ
ു പാടമാണ്. കിഴേ�ാട് പാടേ്ു േനാ�ി ു െറേനരം ഇു്. 
െവ�വടിെയ�്് ുറ്േനാ�ി. ഒു കീറിൽ പുതി െവ�യ്്. 
െികു േനാ�ിയിട് ഒുതരി പാ�ില’ (2012: 808).

ഇത� എന മഹാരാരം നിലവിൽ വുകയാണ്. സാധാരണ�ാ
രനായ ഒു മുഷ�െ� ൂലധനം ഒു കീറ് െവ�ിലയാണ്. എനാൽ 
അവൻ സവതരനായ ഭാരതീയനാണ്. ു ടർന് സവാതര�ദിന്ിൽ 
കട ു റ�ാ്ുെകാ്് പായ വികാും അരി വാ�ാും കഴിയാെത 
വിഷമിുന പാപ പറയ്:

‘അു ുതമായി’ (2012: 809).
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ഇ്ര്ിൽ രാരനിർമിതിയെട സദർഭ്ിൽ ‘വിശപ് ’ എന 
വലിയ �നെ് ഉയർുകവഴി വലിെയാു വിമർശനമാണ് ഈ 
ആഖ�ാനം ൂപെപ�ുനത്. െക.എൻ. പണി�ർ ഇ�െന നിരീ
ഷിു്: ‘േദശീയ വിേമാെനസമര�ാലുതെന വ�തമായിു
ട�ിയും ഭരണഘടനാസമിതിയിൽ ഇഴെികുള െർ�കൾ�് 
വിേധയമായും, മാനവികാടി്റയള ബദൽ േദശീയതയായിു്. 
അതിൽ രാരീയ സവാതര�്ിും സാപ്ികനീതിും സാൂഹി
റകക�്ിും ് ാനം കപി�ിു്. മതെ്യം സം�ാരെ്യം 
വ�ാമിരമാുന വർ്ീയ രാരീയ്ിെ� �നു്ാനേ്ാെട 
ഇ് ബലി�ലിൽ കിടുനത്, സദ്ുണ�ുള േദശീയാവേബാ
ധമാണ് ’ (2010: 48).

ഈ ബദൽേദശീയത എനത് ആദർശാമകമായ ഒു േദശീയതാ
സേപം മാരമാെണന് ഇന് നി്ംശയം പറയാം. ഭാരതം റഹദവ 
രാരമാെണന രീതിയിൽ േദശീയവാദ നിലപാട് ശതി�ാപിുന 
ഈ ഘട്ിൽ �തിെയാു നേവാ്ാനം എെനാനിെ� ൂ പേരഖ 
ത്ാറാേ�് കാലവം അതി്മി�ിരിു്. 

ഉപസംഹാരം
േകരള്ിെ� ആുനികീകരണ �്ിയ എനാൽ ഉപരി്വമായി 

മന്ിലാ�െപേട് ഒനല. വ�തികളാണ് സൂഹെ് സാധ�
മാുനത്. സാൂഹിക നേവാ്ാനം എനത് അുെകാുതെന 
ഏകുഖവമല. ആുനിക വ�തിസവതവ�ൾ അതിെ� റവവി്�
്ിൽ മന്ിലാുേപാഴാണ് നേവാ്ാനം, ആുനികീകരണം, 
രാരനിർമാണം ുതലായ ആദർശാമക സം്കേളയം വിമർശ
നാമകമായി പരിെരി�ാനാവക. സവാതര�ാനതര കാലഘടംവെര 
 �േമയമാുന േനാവൽ എന നിലയിൽ ആുനിക വ�തിസവതവ
�ുെട റവവിധ�െ് അവതരിപിുകവഴി കയർ ഈ ദൗത�ം 
എ�കാരം നിറേവ�ിയിരിു് എന അേനവഷണമാണ് ഇവിെട 
നട്ിയത്. 
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പാഠു്കങളി്ല തീ 
ഒു സാം്ാരികാേനവഷണം

അഷയ ടി.എസ്
ഗേവഷക, യ. സി. േകാേളജ്, ആലവ

േകരള്ിെ� സാൂഹികജീവിതപരിസര്ിൽ ദിശാവ�തിയാന
�ൾു വഴിെയാു�ിെ�ാ്ാണ് നേവാ്ാനവം ആുനികതയം 
കട്വുനത്. ജാതിേകരീൃതമായി നിലനിനിുന എലാ വ�വ
ഹാര�െളയം �തിേരാധിുെകാ്് വ�തിേകരീൃത വ�വ്യി
േല�് േകരളീയസൂഹെ് മാ�ിെയ��ാൻ നേവാ്ാന-ആുനി
കതാപരികരണ �വർ്ന�ൾ�് കഴിുെവനത് �േത�കം 
ര്ിേ�്ു്്. �ത�ഷ്ിൽ ജാതി അ�ധാനമാവകയം 
ജാതിേഭദമേന� മുഷ�െരലാം ഒനാെണന ധാരണ അംഗീകരി�െപ
�കയം െെു. അേതസമയം മുഷ�െരനാൽ ആൺ-െപൺ വിഭജനം 
ഉൾെ�ാുനതാെണന് ഊടിയറപിുകയം െെു. ജാതി വ�ത�ാ
സ്ിെ� േപരിു്ായിുന േവർതിരിവകും അവഗണനകും 
‘ജാതി’യിൽ നി്മാറി ‘ലിംഗ’്ിെ� േപരിൽ �തിയ ൂപ്ിൽ 
�കടമാുന കാചയാണ് ുടർന് സംഭവിുനത്. 

േകരള്ിെ� വിദ�ാഭ�ാസനയ�െള ൂപീകരി�തിൽ െകാേളാ
ണിയലിസ്ിും മിഷനറി�വർ്ന�ൾും ുഖ�പു്്. 
വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ�യം സവതരെിതയെടയം െലമായാണ് ജാതിയി
ലധിഠിതമായ േകരളീയസൂഹം �തിെയാു സാൂഹ�്മ്ിേല�് 
എ്ിേ�ർനത്. േകരള്ിെ� പലഭാഗ�ളിും വിദ�ാലയ�ൾ 
്ാപി�് വിദ�ാഭ�ാസം സാർവരികമാ�ാൻ മിഷനറിമാർ�് 
സാധിു. സി.എം.എസ്. മിഷനറിമാർ 1825-ു ു ൻ�തെന ആലുഴ
യിൽ െപൺുടികൾ�് മാരമായി ഒു ൂ ൾ ആരംഭിുകയ്ായി1. 
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അതിെനുടർന് ‘േബായ് സ് ഓൺലി’, ‘േഗൾസ് ഓൺലി’ എനീ
േപുകളിൽ ആൺുടികൾും െപൺുടികൾും �േത�കം 
 �േത�കമായി ധാരാളം ൂുകും േകാേളുകും ൂപീകരി�െപു. 
െതാൂുകളായേപാേഴും വിദ�ാഭ�ാസഡയറടെറ നിയമിുകയം 
െപൺുടികൾു മാരമായി നിലവിൽവന ൂുകൾ �േത�കം 
ഇൻെ്രുമാുെട ുമതലയിലാുകയം െെു2. ആൺുടികൾ
ും െപൺുടികൾും �േത�കം ൂുകൾ ്ാപിതമായേതാെട 
ആും െപും രുവ�ത�തവിഭാഗമാെണ്ം റജവശാതപരമായി 
വ�ത�തരായുെകാ്് പര്രം അക�ിനിർ്െപേട്വരാെണ്
ുള േബാധം പകർ്നകെപു3. ു ു�്ിൽ േകരളീയസൂഹെ് 
പരികരിുനതിൽ വിദ�ാഭ�ാസ്ിുള �ാധാന�െമതാെണ് 
കാണിുതന നേവാ്ാന-ആുനികതാപ്തികുെട മെ�ാുവശം 
ലിംഗപദവീപരമായ വ�ത�തതെയ ഉറപിെ���ാുള ഉപകരണ
മായി വിദ�ാഭ�ാസെ് ഉപേയാഗെപ�്ി എ്ളതാണ്. 

ഒു ഘടെമ്ിയേപാൾ ആൺുടികും െപൺുടികും ൂടി
േ�ർന മി്ഡ്  േകാേളുകും ൂുകും ൂപീകരി�െപെടേിും 
ആൺ-െപൺ വിഭജന്ിെ� യതി ് ാുറിയിൽ �കടമായിു്. 
ആൺുടികെളയം െപൺുടികെളയം �േത�കം  േവർതിരി�ിുുന 
െബുകുെട ്മീകരണ്ിന് പിനിൽ �വർ്ിുനത് ഈ 
േബാധ�മാണ്. ് ാുറിയിൽ അുസരണയിലാ്  ആൺുടികൾ�് 
േനെരയള അധ�ാപകുെട പതിവശകാരമാണ്: ‘പറ്തുസ
രി�ിെലേിൽ നിെന െപൺുടികുെട ഇടയിലിുും’എനത്. 
അതാകെട ആൺുടികെള സംബധി�ിടേ്ാളം അപമാനവം 
നാണേ��മാണ്. െപൺുടികെളേതാ വിലുറ്വരാെണ്ം 
അവുെട ഇടയിലിുനാൽ ത�ുെട വിലയം ഇടിയെമന ഭീതി 
ആൺുടികുെടയളിു്ായിു്. െപൺശരീരം ൂടിെവകെപേട
്താെണ്ം ആും െപും േെർനാൽ അുതാ്ത് സംഭവിു
െമ്ം ശരീരം, റലംഗികത എനിവെയുറിുള പരാമർശ�ൾ 
്ാുറിയിൽനിന് അക�ിനിർ്െപേട്താെണ്ുള മേനാഭാ
വമാണ് നിലവിു്ായിുനും നിലനി്േപാുനും4. 

ആും െപും രുവ�ത�ത വിഭാഗമാെണ്ം ആണിെനയം 
െപണിെനയം േവർതിരി�് വളർ്ണെമ്ുള േബാധ്ിെ� 
അടി്ാന്ിലാണ് ആുനികതയെട ലിംഗപദവീ �വർ
്ിുനത്. ഈ വിഭജനെ് അേതപടി പിുടർ്െകാ്്, 
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ു�ംബവം മതവം സാൂഹ�സംവിധാന�ുെമലാം തീയം �ുഷും 
 രുവിഭാഗമാെണന് ുു�ൾ ജനിുേപാൾ ുതൽ അവെര 
പഠിപിുെകാ്ിരിു്. ആൺുടികൾും െപൺുടികൾും 
�േത�കം േപരി�നതിും കളിപാട�ൾനൽുനതിും അണിയി
െ�ാുുനതിും വത�ൾ ധരിപിുനതിും േജാലികൾെെ്ി
പിുനതിും ഉ്രവാദിതവേമപിുനതിും പിനിൽ �വർ്ി
ുനും ഈ േബാധ�മാണ്. വിദ�ാലയ�ളിൽ എുനേതാെട 
അധ�ാപകരിൂെടയം പാഠ�തക�ളിൂെടയം പഠന-പഠേനതര 
�വർ്ന�ളിൂെടയം തീ-�ുഷേഭദെ്ുറിുള ധാരണകൾ 
വികസിുകയം െെു്. അ�െന സൂഹ്ിൽ �ാബല�ം േനടിയ 
തീയെടയം �ുഷെ�യം ലിംഗപദവീപരമായ കർൃതവസേപ�ൾ 
മാ�മിലാെത വാർെ്��െപ�്. 

 ജാതിേകരിതമായി നിലനിനിുന വിഭജന�െള അ�ധാ
നമാ�ി ലിംഗപദവീപരമായ വിഭജന�െള ശതിെപ�്ാുള 
മാധ�മമായാണ് വിദ�ാഭ�ാസെ് നേവാ്ാന/ആുനിക െിതകൾ 
ഉപേയാഗെപ�്ിയെതന് നിരീഷി�ാവനതാണ്. ആൺേകാ
മാവ�വ്ിതി ശതി�ാപിുകയം �ുഷനിൽ അധികാരം 
േകരീകരിുകയം �റ്ിെ� ഉടമ �ുഷനാവകയം ു�ംബെ് 
സംരഷി�ാുള സവാതര�ം �ുഷൻ ക്ടുകയം െെതേതാെട 
�ുഷെന ആരയി�് വീടിനക്് ഒു�ികഴിേയ്വളാണ് തീ
െയന് പഠിപി�െപു. �ുഷാധിപത�സൂഹ്ിെ� കപനകൾ�
ുൃതമായി തീയെട ലിംഗപരമായ കർൃതവം നിർമി�െപ�കയം 
െെു. ആ നിർമിതിയിൽ പാഠ�തക�ൾുള പേ് എതാെണന് 
കെ്്ാുള രമമാണ് ഈ �ബധം. 

തീ-സവതവനിർമിതിയ്ട പാഠങൾ
രാരീയവം സാൂഹികവം സാം�ാരികവമായ ശതികൾ നിർമി

ുന െപാുേബാധ�ളിൂെടയാണ് നാം ജീവിുനത്. നിർമാണ 
�്ിയയിൽ സാൂഹ� ഇടെപടുകൾ �ധാനമാണ്. രാരസേപം, 
മതസേപം, �ുഷസേപം, തീ സേപം എനിവെയലാം ൃത�മായ 
േബാധ�േ്ാെട നിർമി�െപ�നവയാണ്. ആ നിർമിതിയിൽ 
അധികാരവ�വ്യം സാൂഹ�വ�വ്യെമലാം ൃത�മായ 
ഇടെപടുകൾ നടു്്്. സേപ�െളയം ്ാപന�െളയം 
നിർമിെ��ുനതിൽ ഭാഷക്/ആഖ�ാന്ിന് നിർണായകമായ 
പു്്. ് ാപിതമായ സേപന�ൾ വാെമാഴിയായി �െരി�ിുള 
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പാുകളിൂെടയം കഥകളിൂെടയം റശലികളിൂെടയം െൊുകളി
ൂെടയം വിശവാസ�ളിൂെടയം തലുറയിൽനിന് തലുറയിേല�് 
റകമാ�ം െെ്െപ�്. അ�െന നിലവിുള സേപ�ൾ മാ�മി
ലാെത ൂ ഢൂലമായി നിലെകാുകയം െെു്. ഭാഷയെട അേബാധ
തല്ിൂെടയാണ് സവതവനിർമിതി നടുനത്. ഭാഷയാണ് ആശയ
�െള നിർമിുനത്. ഭാഷയാണ് സവതവെ്യം നിർമിുനത്. 
ഭാഷയിൂെടയള �താവനയിൂെടയാണ് കർൃതവം നിർമി�െപ
�നത്. റജവികമായി, ജ്സി്മായി ആണായി പിറുനവർും 
െപണായി പിറുനവർും ഒേര തര്ിുള ു ണ�ും കഴിവകു
മാുളത്. എനാൽ “നീെയാു ആണാണ്, ശതനാണ്, സർവസവ
തരനാണ്, റധര�ശാലിയാണ്, അധികാരിയാണ് ” എനി�െന 
പറയനതിൂെട ആൺസവതവെ് ഭാഷയിൂെട ൂപെപ�ു്. 
അേതാെടാപം “നീെയാു െപണാണ്, എലാം അുസരിേ�്വൾ, 
അട�വം ഒു�വം േവ്വൾ, ഉറെ� സംസാരി�ാൻ പാടിലാ
്വൾ, കിുനുെകാ്് ൃതിെപേട്വൾ, ഭർ്ാവിെനയം 
ുു�െളയം േസവി�് ു�ംബം �ലർേ്്വൾ’’ എനി�െന 
ഭാഷയിൂെട നിരതരം ആവർ്ി�െപ�നതിൂെട െപൺസവതവവം 
ഭാഷയിൂെടയാണ് നിർമി�െപ�നത്. ഭാഷയിൂെട “നീെയാു 
ആണാണ്/െപണാണ് ’’ എ് പറയനതിൂെടയാണ്  ഓേരാു്ും 
ആും െപുമായി തീുനത്. ആണ്ം, െപണ്ം എനിവ 
റജവശാതപരമല. അത് നിലവിുള വ�വ്ിതിയെടയം ൂല�
�ുെടയം ഭാഷയെടയം അടി്ാന്ിൽ നിർമി�െപ�നതാണ്. 

സാൂഹിക്ാപന�ുെട താപര��ൾ�ുസരി�് സാം�ാ
രികമായി നിർമി�െപ�നതാണ് ലിംഗപരമായ സവതവം (Gender) 
എന തിരി�റിവ് തീവാദ സി്ാത�ൾ�് കുേ്കി. �ുഷാ
ധിപത�െ് ബുമാനിുന സൂഹ്ിെ� കാചപാ�കൾ�ു
സരിു നിർമി�െപ�നതാണ് തീയെട ലിംഗപരമായ സവതവം 
എന യാഥാർ്�ം തിരി�റിയെപടേപാൾ തീയെട ര്ാംകിട 
്ാന്ിു്രവാദി നിലവിുള ആൺേകാമയിലധിഠിതമായ 
്ാപനതാപര��ളാണ് എന വാദം ശതമായി. 

ആദ�കാല തീവാദെിതകരിൽ �ശതയായ െവർജീനിയ ൂ ൾെ് 
തീയെട ലിംഗപരമായ സവതവം സാൂഹികമായി നിർമി�െപ�നതാ
െണ്ം അതിെന മാ�ിമറികാും �തിേരാധി�ാും കഴിയെമന് 
മന്ിലാ�ിയിു്. ഈ നിരീഷണ്ിന് ൃത�ത റകവനത് 
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സിേമാങ് ഡി ൂവുെട The Second sex എന രഥ്ിൂെടയാണ്. 
‘ഒരാൾ തീയായി ജനിുകയല, തീയായി്ീുകയാണ് ’5 എന 
ൂവുെട ആശയം തീയെട സവതവം സാൂഹികനിർമിതിയാെണന 
വുതെയ ശതിെപ�്ി. �ുഷെന ആരയി�് ജീവിേ�്വ
ളാണ് തീെയ്ം ു�ംബെ് പരിപാലി�് ജീവിേ�്വളാണ് 
തീെയ്ം �ുഷെന ൂ ടാെത തീക് സവതരമായി നിലനിപിെല്ം 
പറുെവ�ിുള �ുഷാധിപത� സൂഹ്ിെ� താപര��ൾ�ു
ൃതമായാണ് തീയെട സവതവം നിർമി�െപ�നത്. ആൺേകാമ 
വ�വ്ിതിയിൽ ലിംഗപരമായേമധാവിതവം �ുഷനാണ്. അേതാെട 
�ുഷൻ ൂർണ സവതരും സർവാധികാരിയമായി ്ാനുറപി
ു. തീയാകെട അസവതരയം അബലയമാെണന് ുരു്െപു. 
തീയെട �ൃ്ികും മേനാവിൊര�ും െലന�ുെമലാം എ�
കാരമായിരി�ണെമന് ആണധികാര വ�വ്ിതി നിർണയിു്. 
അ�കാരം നിർണയി�െപടിുള തീസേപ്ിനുസരി�ാണ് 
െപൺുു�ൾ തീകളായി ൂപാതരെപ�നത്. വ�വ്ാപിത
മായ ധാരണകും സാൂഹിക ് ാപന�ുെമലാം �ുഷെ� കാചപാ
ടിുള തീസവതവനിർമിതി നിർവഹിു്്്. ലിംഗപദവി ശാരീരി
കമായ വ�ത�തതകൾ�ുറം ഒു സാം�ാരിക നിർമിതിയാെണന 
വാദം േക�്മില�്, ‘റലംഗികതയെട രാരീയം’ എന ൃതിയിൂെട 
അവതരിപിു്്്. ു ടർന് ലിംഗേഭദെമനത് ജ്നാ നിലനിുന 
ഒനെല്ം �ുഷാധിപത�െ് ബുമാനിുന ്ാപന�ുെട 
ൃ്ിയാണെത്ം �കടനപരമായ �ൃ്ിയിൂെട നിലനിുന
താണ് ലിംഗപദവിെയ്ുള വീഷണമാണ് ൂഡി്് ബട് ലർ 
അവതരിപിുനത് 6. 

പാഠയപ�തിയം തീസകപവം

തീെയയം �ുഷെനയംുറിുള സൂഹ്ിെ� കാചപാ�കൾ 
അേതപടി നിലനിർ്ാുള ഒുപാധിയാണ്  വിദ�ാഭ�ാസ�്ിയയം, 
അതിെ� ഉളട�വം. അറിവിെ� വിനിമയമാ്�മമായ വിദ�ാഭ�ാസ
്ിന് നിലവിുള സാൂഹ�പരിസരെ്യം വിനിമയം െെ്ാുള 
കഴിവ്്. വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� ഉളട�ം മന്ിലാ�ാൻ സാധിു
നത് പാഠ�തക�ളിൂെടയാണ്. റദനംദിന  ജീവിതവമായി ബധ
െപട ഉദാഹരണ�ും സംഭാഷണ�ും കഥകും െിര�ുെമലാം 
പാഠഭാഗ�ുമായി േെർുെവുേപാൾ ുടികൾ�് എുപ്ിൽ 
പാഠ�ൾ മനസിലാ�ാൻ സാധിു്. അേതാെടാപം തീെയയം 
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�ുഷെനയം സംബധി� നിലവിുള സേപ�ും  വിശവാസ�ും 
ധാരണകും �ത�ഷമായം പേരാഷമായം പുെവ�് ുടികെള 
അ�കാരം ൂപാതരെപ�്ിെയ��ാൻ രമിുകയം െെു്. 
തീ�ുഷേഭദെ്ുറിും തീയെടയം �ുഷെ�യം ലിംഗപദവി 
ുല�തെയുറിും തീയെടയം �ുഷെ�യം സവതവെ്പ�ിയള 
വ�വ്ാപിത ധാരണകെളുറിുെമലാം പാഠ�തക�ളിൽ 
 �തിപാദി�െപ�്്്. സവതര വ�തിെയന നിലയിൽ തീകുെട 
ഉയർെ്ുേനപ് സാധ�മായിെ�ാ്ിരിുന സാഹെര�്ിൽ തീ
സവതവനിർമിതി പാഠ�തക�ളിൽ എ�കാരമാണ് ആവികരി�
െപ�നെതന അേനവഷണ്ിന് വളെരയധികം �സതിയ്്. തീ
യെടയം �ുഷെ�യം ലിംഗപരമായ കർൃതവം  �ൃതിനിർണീതമല. 
നിലവിുള അധീശവർ്്ിെ� ആരഹ�ൾും സാൂഹികവം 
മതപരവമായ ു ുപാ�കുെട േബാധ��ൾുമുസരി�് ൃ രിമമായി 
നിർമി�െപ�നതാണ് എ്വുേപാൾ ആ നിർമിതിയിൽ ഇടെപ
ടുകൾ നടുന അധികാരവ�വ്യെടയം സാൂഹ�വ�വ്യ
െടയം ്ാപിതതാപര��ൾ എ�ിെനെയലാം സവാധീനി�ാൻ 
രമിു്െ്നതിെ� കെ്്ും ഉെിതമായി്ീു്. േകരള 
പാഠ�പ്തി �കാരുള 2016-ൽ �സി്ീകരി�െപട ഒ്ുതൽ 
അുവെരയള ്ാുകളിെല െതരെ്��െപട പാഠ�തക�
ളിുള തീകുെട സാനി്�െ്യം അഭാവെ്യം ഇടെപ�ന 
േമഖലകെളയം ഭാഷാ�േയാഗ്ിെല �േത�കതകെളയം ആധാര
മാ�ിയാണ് ഈ പഠനം നട്ിയിരിുനത്. വിദ�ാർ്ികൾ�് 
അറിവ് �ദാനം െെുന പാഠ�തക�ൾ എ�െന ഒു നിർമാണ 
സാമരിയാു്െവ്ം നിലവിുള സാൂഹ�വ�വ്ിതി നിർമി
െ��്ിുള തീയെട കർൃതവെ്ുറിുള ധാരണകൾ ഏെതലാം 
തര്ിെലാെ� പകർ് നകാൻ രമിു്െ്്മാണ് ഈ �
ബധ്ിൂെട കെ്്ാൻ രമിുനത്. 

ആണധികാര വ�വ്ിതി ൂ പംനകിയിുള ു �ംബെമന ് ാപ
ന്ിെ� േനർെിരമാണ് പാഠ�തക�ളിൽ ൃ ശ�മാുനത്. ു �ംബ
്ിനകെ് തീയെടയം �ുഷെ�യം ് ാനെ്ുറി ു ള വ�വ
്ാപിത ധാരണകൾ അേതമടിൽതെനയാണ് പാഠ�തക�ളിൂെട 
പകർ് നകെപ�നത്. ു�ംബ്ിെ� നാഥൻ  �ുഷനാെണ്ം 
�ുഷെ� ആരിതതവ്ിൽ കഴിേയ്വളാണ് തീെയ്ുള 
ആശയം പല ഭാഗ�ളിും �ബലമായി നിലെകാു്്്. അ്ൻ, 
അമ, ഭാര�, ഭർ്ാവ്, മ�ൾ എലാവുമടുന ു�ംബ്ിൽ 
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തീക് പലേപാും തേ�തായ ഇ്�ും താപര��ും മുളവുെട 
സേതാഷ്ിും സൗകര��ദമായ ജീവിത്ിും േവ്ി ബലിക
ഴിേ�്ിവു്. ര്ാം ് ാ്ിെല മലയാള പാഠ�തക്ിെല ഒു 
ഭാഗം േനാ�ാം. “വീടിനക്് എുതിെ�ാ്ിരിുന അ്ൻ. അ�
�ളയിൽ പണിെയ�ുന അമ. ു നിെ�ാ്ിരിുന ഒു മകൾ, 
കടിലിൽ കിട് വായിുന മെ�ാു മകൾ, വീണ വായിു പാ�ന 
ൂനാമെ് മകൾ’’ (�റം 30, 2016) ഇവിെട അ്ും മ�ും അവർ�ി
്ുള �ൃ്ികളിേലർെപടിരിുകയാണ്. അമെയ സംബധി�് 
സവതം ഇ്�ൾും താപര��ൾുെമാ്ം �സതിയില. അ��
ളപണി തെനയാണ് ുഖ�ം. ഭർ്ാവിെനയം മ�െളയം േസവി�് 
ജീവിുനവെരയാണ് ഉ്മതീകളായി ആണധികാര വ�വ്ിതി 
പരിഗണിുനത്. ഈ േബാധം പകർ് നകാനാണ് പാഠസദർഭം 
രമിുനത്. 

വീടിനക്ിരിേ�്വളാണ് തീെയ്ള, ആൺേകാമ 
 ് ാപിെ��്, കീഴ് വഴ�േ്ാട് അുഭാവം �ലർുന ധാരാളം 
സദർഭ�ൾ പാഠ�തക�ളിെല ഉളട��ളിു്്. വീടമയെട 
േലാകം വീടിുളിലാെണ്ം വീുേജാലികൾ െെത് സു്രാ
വക, വീടിുളവർെ�ലാം ഭഷണു്ാ�ി വിളപിെ�ാ�ുക. 
വീുകാുെടെയലാം വീടിെല ആവശ��ൾ യഥാസമയം നിറേവുക, 
ഭർ്ാവിെനയം മ�െളയം അ്നമമാെരയം പരിപാലിുക, 
എനി�െനയള ൃത��ളിൽ ുുകിയള ജീവിതമാണ് വീടമയ
െടെത്ം പറുെവ�ിുള �ുഷാധിപത�സൂഹ്ിെ� നില
പാ�കൾ പാഠ�തക�ളിൽ ആവികരി�െപ�്്്. അ��ളയിൽ 
ഭഷണപദാർ്�ുമായി നിുന വീടമയെട െിരവം അ്ും 
അമയം ഭർ്ാവം മ�ും ഒനി�ിുന് ഭഷണം കഴിുനും 
അവർ�രികിൽ നിന് വീടമ ഭഷണം വിളപി െകാ�ുനതിെ� 
െിരവം ഓണസദ�യുന ഭർ്ാവിും മകും ഭഷണം വിളപി 
െകാ�ുന വീടമയെട െിരവം പാഠസദർഭ�ളിു്്. ക്തകൾ 
സഹി�് ഭഷണപദാർ്�ൾ പാകംെെത് അത് വിളപിെ�ാ�്് 
വീടിുളവെയലാം ഊടിെ�ാ്ിരിുന വീടമയെട �ൃ്ികെള 
ആദർശവത്കരി�് നിലനിർ്ിേപാുന, ആൺേകാമയെട തര
മാണ് ഈെിര�ൾ�് പിനിൽ �വർ്ിുനത്. വീടമെയ 
സംബധിുള ആണധികാരവ�വ്ിതിയെട കാചപാ�കളാണ് 
ഇവിെട ആവർ്ി�െപ�നത്. ു �ംബാംഗ�െളലാം ഒനി�ിുന് 
ഭഷണം കഴിുന, ഓണസദ�യുന കാലഘട്ിേല�് നാം 
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എ്ിെയേിും അ�ാലു്ാുന പാഠ�തക�ളിൽ അതിെ� 
�തിെലനം ഇലാെത േപാുനത് ദയനീയമാണ്. ആുനികത 
 നിർമി� ഗാർഹിക പരിസര�ുമായി േെർ്നിുന ു�ംബിനി
യായ വീടമെയയാണ് പാഠ�തക�ളിൽ കാണാൻ കഴിയനത്. 

ൂനാം ് ാ്ിെല പരിസരപഠനം പാഠ�തക്ിെല ‘െതാഴിലിെ� 
മാഹാമ�ം’എനഭാഗ്് ു�ംബാംഗ�ൾ പര്രസഹകരണ
േ്ാെട വീുേജാലികളിേലർെപ�നതിെ� െിരവം വിവരണവം 
നൽകിയിു്്. ‘അ്ൻ വീടിെല മാറാല ൂ ു്. മകൾ വതം അലു
്. അമ മീൻ ുറിു്, മകൻ പാരം കുു്. ’ ു�ംബനാഥും 
ആൺുടികും വീുേജാലികളിൽ തീകെള സഹായിു്െ്േിൽ 
അത് ഉെിതമാണ്. ഗാർഹിക െതാഴിുകൾ തീയെടമാരം ഉ്രവാദി
തവമാെണന �ുഷാധിപത� നിലപാ�കെള െപാളിെ�ുേത് കാലം 
അതി്മി�ിരിു്. 

്ാപനവത്കരി�െപട മാൃതവ്ിെ� ൃ ത�മായ അടയാളെപ
�്ുകൾ പാഠഭാഗ�ളിു്്. മാൃതവെമന കർമ്ിൂെടയാണ് 
തീ യെട മഹതവം നിലനിുനെത്ം മെ�ലാ വികാര�െള�ാും 
ഏ�വം തീണവം ശതവമായ ഒനാണ് മാൃേേഹെമ്ം പറു
െവുന പാഠ�ൾ കാണാവനതാണ്. ൂനാം ്ാ്ിെല മലയാള 
�തക്ിെല ‘േേഹം’ എന കവിത േനാ�ാം. 

 “ഇവിെട േേഹി�താദ�മായ് ആെര ഞാൻ?
 മിഴികളിൽ ുുേെർെ്ാെരനമെയ
 കവിത െൊലി പഠിപിെ�ാര്െന 
 വഴിെയാുുവാൻ വന ുുവിെന’’ (�റം 60, 2016) 
 ജീവിത്ിെ� ഓേരാ ഘട്ിും കട്വുനവുമായി േേഹം 

പേി�നതിെ� വർണനയാണ് കവിതയെട ഉളട�ം. ഇവിെട അമ
േയാ�ള േേഹ്ിനാണ് �ഥമ�ാധാന�ം നുനത്. മഹത് വെനം 
േപാും ‘മാതാ, പിതാ, ുു, റദവം’ എനതാണ്. റദവേ്�ാും
,ുുവിേന�ാും,അ്േന�ാും, ഉനതമാണ് അമയെട ്ാനം, 
അമയെട േേഹം എന മഹ്ായ ആശയം പകർ് നകാൻ പാഠ
ഭാഗ്ിൂെട കഴിയ്്്. ൂ നാം ് ാ്ിെല േകരള പാഠാവലിയിെല 
‘അമേയാെടാപം’ എന ഭാഗ്ിൽ അഗതികുെട അമെയനറിയ
െപ�ന മദർ േതേരസയെട ജീവിത്ിൽ ഒു സവാധീനശതിയായി 
വർ്ി� അമെയുറിുള അുഭവ�ൾ പുെവു്്്. മുള
വർ�് മാൃകയാക്�വിധ്ിൽ േഹാംഗ് സ് എന െപൺുടി 
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മദർ േതേരസയായി മാറിയതിു പിനിൽ �വർ്ി� �ഥമശതി 
അമയായിുെനന് കാണാം. അമ പകർ്നുന പാഠ�ൾ, 
അമയെട ഉപേദശ�ൾ,ഏെതാു വ�തിയെടയം ജീവിതവിജയ
്ിെ�, ജീവിത സാഷാത്കാര്ിെ� അടി്ാനമാെണന് ഈ 
പാഠഭാഗം െതളിയിു്. മാൃേേഹ്ിെ� ഏ�വം ഉദാ്ഭാവം 
ആവികരിുന ഇടേേരിയെട ‘ൂതപാട്’ എന കവിതെയ ഉളട�
്ിൽ ഉൾെപ�്ിയിു്്. താെഴ വ�ാുുപരി�ാേലാ, തലയിൽ 
വ�ാൽ േപനരി�ാേലാ എനി�െന ു ു�െള േനാ�ാുള ഉ്
രവാദിതവം അമക് മാരമാെണ്റപിെ��് �ുഷാധിപത�സൂഹ
്ിെ� താപര��ൾ�ിണുംവിധ്ിുള മാൃസേപന്ിെ� 
�തിെലനമാണ് പാഠ�തക�ളിുളത്. അമയം ു ും തമിു
ള േേഹബധെ് �േമയമാ�ി പഷിൃഗാദികൾ കഥാപാരമായി 
വുന കഥകും പാഠ�തക�ളിു്്. വ�വ്ാപിത െടൂ�കൾ 
ൃത�മായി നിർവെിുെവ�ിുള േേഹം, വാ്ല�ം, കുതൽ, 
ന് ുട�ിയ മാൃഭാവ�ുെട �തിൂപമായ തീസേപമാണ് മാൃ
തവെ് ആവികരിുന പാഠഭാഗ�ളിൂെട ുേനാു െവുനത്. 
ഒു വശ്് തീയെട മാൃതവെ് മഹതവവത്കരിുനതിൂെട 
മുവശ്് അവൾ ുു�െള പരിപാലി�് വീടിുളിൽ ഒു�ി 
ജീവിുെമന് ആശവസിുന �ുഷാധികാര്ിെ� രാരീയമാണ് 
മാൃതവ്ിെ� ്ാപനവത്കരണ്ിന് പിനിുള ശതി. 

അധികാരവം പദവിയം നിർണയിുനതിൽ പണ്ിുള പേ് 
വുതാണ്. പണ്ിെ� ഉടമ്രിലാണ് അധികാരം േകരീകരിു
നത്. �ുഷാധിപത� വ�വ്ിതിയിൽ പണ്ിെ� അധികാരി 
�ുഷനാണ്. പണം െെലവഴിുന �ൃ്ികളിെലലാം �ുഷൻ 
സനിഹിതനായിരിും. ൃഹനാഥനായ �ുഷനാണ് ു�ംബകാര�
�ുെട നട്ിപിുള പണം െെലവഴിുനത്. ര്ാം ്ാ്ിെല 
ഗണിത �തക്ിെല ഒു കണ�് േനാ�ാം. “ദിൽനക് അ്ൻ 
4 പ്് ൂപ േനാുകൾ െകാ�ു. നാസിയക് അവുെട അ്ൻ 3 
പ്് ൂപ േനാുകൾ നകി. രു േപർുംൂടി എരൂപ കിടി’’ 
(�റം 124, 2016) ഇവിെട മ�ൾ�് പണം നുനത് അ്നാണ്. 
അമക് അതിു കഴിയനില. തീകെള അേപഷി�് െതാഴിൽ സവാ
തര�വം സാപ്ിക സവാതര�വെമലാം �ുഷ്ാർ�ാുളത്. 
മ�ൾ�് ൂളിൽ േപാകാനാവശ�മായ ബാും ുടയം �തക�ും 
വാ�ിെ�ാ�ുന അ്ൻ, മ�ൾ�് ബി�ും, മിഠായിയം സവർ
ണാഭരണ�ും വാ�ിെ�ാ�ുന അ്ൻ, വീടിേല�ാവശ�മായ 
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സാധന�ൾ വാ�ിനൽുന ഭർ്ാവ്, ുട�ി ൃഹനാഥനായ 
�ുഷെ� സാപ്ിക ബലം െതളിയിുന ധാരാളം സദർഭ�ൾ 
പാഠ�തക�ളിു്്. പണ്ിന് ആവശ�ുള സദർഭ�ളിെലലാം 
ു�ംബാംഗ�ൾ ൃഹനാഥനായ �ുഷെന ആരയിുന അവ്
യാണ് പാഠ�തക�ളിൽ െിരീകരി�െപ�നത്. നാലാം ് ാ്ിെല 
ഇം്ീഷ് �തക്ിെല ഒു ഭാഗം കാണാം

 ‘My father, dear father

 Bring me sweets and toys

 My mother, my mother 
 Tell me good stories’ – (�റം - 106, 2016)

കളിപാടവം മിഠായിയം പണംെകാ�്് വാ�ിേ�് വു�
ളായതിനാൽ ുടി അത് ആവശ�െപ�നത് പണം റകവശുള 
അ്േനാടാണ്. അേത സമയം പണം റകവശമിലാ് അമേയാട് 
ുടി ആവശ�െപ�നത് പണെ�ലവിലാ് കഥപറ�ിൽ മാരമാണ്. 
അ്െ�യം അമയെടയം ഉ്രവാദിതവ�ൾ ൃത�മായി വിഭജിു
െവ�ിുള യാഥാ്ിതിക നിലപാ�കളാണ് ലളിതമായ ൂ പ്ിൽ 
ഇവിെട അവതരിപി�െപ�നത്. 

�റ്ിെ� ഉടമ �ുഷനാെണ്ം വീടിനക്് ഒു�ി കഴിേയ
്വളാണ് തീെയ്ുള ധാരണെയ ശതിെപ�ുന ആുനികത 
നിർമി� അകം/�റം വിഭജന്ിെ� ൂെനകൾ സവാഭാവികമായ 
രീതിയിൽ പാഠ�തക�ളിൽ കട്വു്്്. തീയം �ുഷും 
ഇടെപ�ന െതാഴിൽ േമഖലകൾ അത് വ�തമാു്. ക�ടവ�ാർ, 
കർഷകർ, റൈവർ, പടാള�ാർ, േപാലീസ്, േഡാടർ, വ�ീൽ, 
രാരീയ�ാർ എനീ െതാഴിുകളിെലലാം �ുഷ്ാരാണ് കട്
വുനത്. അേതസമയം അധ�ാപിക, ത്ൽ�ാരി, േന്് എനീ 
നാമമാരമായ െതാഴിുകൾ മാരമാണ് തീകൾ�് അുവദനീയമാ
യിരിുനത്. അെതലാം േസവനം, പരിെരണം, ുട�ി തീകർ്
വ��ളായി സൂഹം ഉറപിെ��്ിുള �ൃ്ികുമായി േെർ് 
നിുനും ഗാർഹിക ൃ്ിയമായി ബധെപു നിുനുമായ 
െതാഴിുകളാണ്. വീടിു �റെ് �തിെലുള േജാലികളിേലർ
െപ�ന �ുഷൻ പണ്ിെ� അധികാരിയം സർവസവതരുമായി 
തീുേപാൾ വീടിനകെ് �തിെലമിലാ് േജാലികളിേലർെപ�ന 
തീക് �ുഷെന ആരയി�് ജീവിേ�്ിവു്. ഒനാം്ാ്ിെല 
ഗണിത�തക്ിെല ഒു ഭാഗം ര്ി�ാം. “ഒരി�ൽ അമ 20 
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ുട അടെവു. 15 എണേമ വിരിുൂ.’’ (�റം-100, 2016) ഇവിെട 
അമയെട ്ാന്് ഒരി�ും അ്െന കാണാൻ സാധി�ില. 
�ുഷാധികാര സൂഹ്ിൽ െപാു ഇട�ൾ തികൾ�് നിേഷധി
�ിു്. വീടിെല അ��ളപണി െെും ുു�െള േനാ�ിയം 
ജീവിേ�്ിവന തീകൾ�് �ുഷ്ാെരേപാെല ഉയർന ഉേദ�ാഗം 
വഹി�ാുള സാഹെര�ം ഇലായിു്. വീുപരിസര്് ക്കാ
ലികെളയം േകാഴികെളയം വളർ്ി ൃ തരാേക്ിവ് തീകൾ�്. 
ഇ് െപാുരംഗെ് കർമമഡല�ളിൽ തീകുെട സജീവസാ
നിധ�ുെ്േിും അതിെനുറി�് പാഠ�തക�ൾ മൗനം പാലി
ുകയാണ്. അധ�ാപികയെട ൂപ്ിലാണ് ഉേദ�ാഗ്യായ 
തീെയ പാഠ�തക�ളിലധികവം കാണാൻ കഴിയനത്. എനാൽ 
ൂളിെ� സർവാധികാരവം േകരീകരിുന �ധാന അധ�ാപകുെട 
ൂപ്ിൽ തീക് പകരം �ുഷൻ �ത�ഷെപ�നതിു കാരണം 
ആ്ാപി�ാും അുസരിപി�ാുുള അധികാരം �ുഷു 
മാരമാുളെതന േബാധമാണ്. ൂളിെല പി.ടി.എ. േയാഗ�
ുെട െിര്ിൽ, പെേ�ുനവരിലധികവം തീകളാെണേിും 
േവദിയിൽ നിന് �സംഗിുന പി.ടി.എ. �സിഡ�് �ുഷൻ 
ആെണന് കാണാം. പി.ടി.എ. േയാഗ�ളിൽ െപാുെവ അ്്ാ
േര�ാൾ ൂ�തലായി അമമാരാണ് പേ�ുനത്. ആ വിരലിെല
ണാവന അ്്ാരിൽനിനാണ് പി.ടി.എ. യെട ഉ്രവാദിതവ�ൾ 
വഹിുന പി.ടി.എ. �സിഡ�ിെന െതരെ്�ുനെതേനാർ
�ണം. അധികാരം േകരീകരി�െപേട്ത് �ുഷനിലാെണന 
ആണധികാര രാരീയ്ിെ� �കടനമാണിവിെടെയലാുളത്. 
�ുഷാധികാര വ�വ്ിതി ൂപെപ�്ിയിുള ലിംഗാധിഠിത 
െതാഴിൽ വിഭജന്ിെ� ധാരണകൾ പാഠ�തക�ളിൂെട പു
െവകെപ�്്്. 

നിലവിുള െരിരം �ുഷെ� െരിരമാണ്. �തിസധികെള 
അതിജീവി�് ു ഖ�ധാരാഇട�ളിൽ നി് േപാരാടിയ ധീരവനിതകൾ 
ഒേടെറയെ്േിും എുതെപട െരിര�െളലാം അവെര അവഗ
ണിുന കാചയാുളത്. െരിര്ിൽ തീകൾ�് സംഭവി� 
അൃശ�ത പാഠ�തക�ളിും ൃശ�മാണ്. സവാതര�സമര േസനാ
നികുെട ൂട്ിേലാ സാൂഹ�പരികർ്ാ�ുെട പടികയിേലാ 
തീകൾേനൃ്ാന്് അണിനിരന ൊനാർലഹളെയുറിു
ളവിവരണ്ിനിടയിേലാ തീകൾ�് അർഹിുന �ാധാന�ം 
ലഭിുനില. കലാ-സാം�ാരികശാതരംഗ�ളിൽ കഴിവെതളിയി� 
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�ുഷവർ്്ിൽെപട മഹദ് വ�തികെളുറിുള അ്�ായ�ും 
വിവരണ�ും പാഠ�തക�ളിു്്. എനാൽ അ്രം േമഖലക
ളിൽ �ശതരായ തീ �തിഭകേളാട് അവഗണനാമേനാഭാവമാണ് 
�ലർുനത്. നാലാം ്ാസിെല പരിസരപഠനം �തക്ിെല 
‘മാനേ്�്’ എന അ്�ായ്ിൽ െരനിൽ ഇറ�ിയ നീൽആം
േരാ�് എന ബഹിരാകാശസചാരിെയുറിുള വിവരണം 
നൽകിയിു്്. അേതസമയം ബഹിരാകാശസചാരിയായ കപനാ
ൌളെയന ധീരവനിതെയുറി�് ഒു ൂെനയം പാഠഭാഗ്ില. 
മഹാ്ാരായ �ുഷ്ാുെട ൃശ�വത്കരണം പാഠ�തക�ളിൽ 
ുലഭമാെണേിൽ മഹദ് വനിതകുെട അഭാവമാണ് പാഠ�തക�
ളിൽ ുഴുനിുനെതന് പറേയ്ിവും. 

തീകൾ പരാമർശവിേധയമാുന സദർഭ�ുെട പരിസരെമനത് 
റവയതികമായ േനട�േളാ കഴിവകേളാ ഒ്ം പരിഗണി�ാെത 
സൗദര�്ിെ�യം സവഭാവസവിേശഷതകുെടയം അടി്ാന
്ിുളതാണ്. ഇതിു സമാനമായ അളവേകാുകൾ തെനയാണ് 
തീലിംഗ്ിൽെപട പഷിൃഗാദികെളുറി�് പരാമർശിുനിടും 
കാണാനാുനത്. ഒനാം ് ാസിെല മലയാള �തക്ിെല ഒുഭാഗം 
േനാ�ാം. “ത്മ െപണ്, കണിൽ മഷി എുതി. െന�ിയിൽ 
സിൂരം െതാു. ു ്ിൽ െെചായം ൂ ശി. ു ദരിത് കണാടിയിൽ 
േനാ�ി. നലഭംഗി’’ (�റം-138, 2016) ഇവിെട തീലിംഗ്ിൽെപട 
ത്മയെട സൗദര�വം അംഗവർണനയമാണ് നൽകിയിരിുനത്. 
െിുൂ�, അമിണിയാട്, ൂലി്ാറാവ്, ൂവാലിപു, െ�ി
േ�ാഴി എനീ തീലിംഗ്ിൽെപട ൃഗ�െളുറി�് പറയനിട്് 
ുദരി, പാവം, ുർബല, നികളേ, േസവക, ഉപകാരി എനി�െന
യള തീസഹജമായ വിേശഷണ�ൾ ആവർ്ി�െപ�കയാണ്. 
ആൺേകാമ നിർമിെ��് ആൺ/െപൺ ലിംഗവ�ത�ാസ്ിെ� 
തല�ളാണിവിെട �കടമാുനത്. തീകൾ സനിഹിതമായിരിുന 
ഇട�ളിൂെടയം തീകെളുറി�് പരാമർശി�െപ�ന സദർഭ�ളി
ൂെടയം തീയം �ുഷും രുവ�ത�തവിഭാഗമാെണനധാരണെയ 
ഉറപിെ���ാുള രമം പാഠ�തക�ളിു്്. 

 ആണധികാരേലാക്ിെ� താപര��ൾ�ുൃതമായ തീബിം
ബ്ിെ� െിരീകരണമാണ് പാഠ�തക�ളിേലെറയളെതേിും 
�ുഷമാനദഡ�ൾ�ുസരി�് നിർവെി�െപടിരിുന തീസവ
തവെ് സംബധിുള സേപന�െള വിമർശനവിേധയമാുന 
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പാഠ�ൾ െെറിയേതാതിലാെണേിും പാഠ�തക�ളിൽ ഇടംപി
ടി�ിുളത് �ശംസനീയമാണ്. അചാം്ാസിെല ഇം്ീഷ് �തക
്ിെല ഒു കവിത േനാ�ാം. 

Mirror, Mirror

Don’t display my eyes

Don’t display my hair

Don’t display my teeth

Mirror, Mirror

Display my Courage

Display my Knowledge

Display my Voyage

Display my Message

Display my Passage

To go in the right direction as you show. ’ (�റം - 19, 2016)

കവിതയെട താെഴ കണാടിയിൽ േനാ�ി നിുന െപൺുടിയെട 
െിരം െകാ�്ിു്്. തീകുെട യഥാർ് കഴിവകും േനട�ു
െമാ്ം പരിഗണി�ാെത ശരീരസൗദര�്ിെ� അടി്ാന്ിൽ 
തീകെള േനാ�ികാുന ആണധികാര  വ�വ്ിതിെ�തിെരയള 
ശതമായ വിമർശനമാണീകവിത. തെ� ബാഹ�ശരീരെ് �തി
െലിപി�ാെത ആതരികമായി �സരിുന അറിവം കഴിവം 
ആമറധര�വം ജീവിതപാഠവെമലാം �തിെലിപി�ാനാണ് 
കവിതയിെല െപൺുടി ആവശ�െപ�നത്. നിലവിുള യാഥാ
്ിതിക മേനാഭാവ്ിെ� െപാളിെ�ു്ാണിവിെട. �ുഷാധി
പത�സൂഹം വാർെ്�് തീമാൃകകെള തിര�രി�് തീയെട 
യഥാർ്സവതവ്ിെ� �കാശനമാണ് സാധ�മാേക്ത്. 

ുറിുകൾ
1. എ. രീധരേമേനാെ� േകരളെരിരം എന ൃതിയിെല  ‘പാ്ാത� വിദ�ാഭ�ാ

സവം ്ിത�ൻമിഷനറിമാുെട �വർ്ന�ും’ എന ഭാഗം കാുക. 
2. വികാ്ീഡിയയിെല ‘�ാെീനകാലവം ആുനികകാലവം’എന േലഖനം 

കാുക. 
3. യാേ�ാബ് േതാമസിെ� ‘റലംഗികത വില�െപട ്ാുറികൾ’ എന 

േലഖനം കാുക. ഏഷ�ാെന�് നൂസ് ഓൺറലൻ, മാഗസിൻ, ജു. ഒന്, 
2018

4. ുലതീയം െതെപും ഉ്ായെത�െന?, െജ. േദവിക. “തീയെടയം �ുഷ
െ�യം ശാരീരിക�േത�കതകൾ�ിണുന സവഭാവുണ�ും മേനാഗതിയം 
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�ൃതിതെന അവർു നകിയിരിു്െവ്ം ഇവയിൂെടയാണ് തീയെടയം 
�ുഷെ�യം സാൂഹികനില നിർണയിേ�്ുെമ്ം മിഷനറിമാും 
മുപരികരണുുകികും ഒുേപാെല വാദിു.” 

5. Simone de Beauvoir, Second Sex എന ൃതി കാുക. 
6. Judith butler, Gender Trouble എന ൃതി കാുക. 
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തീ, വലംഗികത, അധികാരം : 
പാതിരതയ്ി്െ പരിണാമ വഴികൾ

ദിവയ കക.
അധയാപിക, കംപാര്ീവ് ലി്േറ�ർ, സംൃത സർവകലാശാല, കാലടി

പാതിരത�ം എനത് ഒു ആുനിക സേപമല. സൂഹം ഒു 
 വ�വ്ിതിയിൽ നി്ം മെ�ാനിേലു പരിണമിു െകാ്ിരി
ുന ഓേരാ ഘട്ിും തീറലംഗികതെയ നിയരിുെകാു 
ുലം/വംശം/ജാതി/രാരം എനിവയെട പരിു്ി/മാനം നിലനിർ
ുനതിനായി പാതിരത� സേപം ൂ പെപ�ു്്്. നാ�വാഴി് 
വ�വ്ിതിയിൽ നി്ം ആുനിക േദശരാര സാംവിധാന്ിേലു 
(ുതലാളി് വ�വ്ിതിയിേലു) സൂഹം മാുേപാൾ റലംഗിക 
സേപ്ിന് െപാുെവയം പാതിരത�സേപ്ിന് (റതണ 
റലംഗികതക്) വിേശഷിും റകവുന മാ��െള വിശകലനം 
െെ്ാനാണ് ഈ പഠനം ലഷ�മി�നത്. മധ�കാല-െകാേളാ
ണിയൽ കാല്ിെ� സാൂഹ�ജീവിതെ് അടയാളെപ�്ിയ 
വട�ൻപാുകെളയം ആുനിക േദശീയതയെട, േദശരാര്ിെ� 
ജീവിതാവേബാധ�െള അവതരിപി� വട�ൻപാു സിനിമകെളയം 
ുൻനിർ്ിയാണ് പഠനം നടുനത്

പതിരതാ സകപം വട്ൻപാുകളിൽ 

ഉ്രേകരള്ിൽ ഈഴവരട�ുള താന ജാതിവിഭാഗ�ളിൽ 
നിലനിനിുനും ഇ്ം നിലനിുനുമായ പാുകെളയാണ് 
വട�ൻപാുകൾ എ് വിേശഷിപിുനത്. �ൂരംപാുകൾ, 
തേ�ാളിപാുകൾ, ഒ�പാുകൾ എനി�െന ൂ ന് പാരപര��ളാണ് 
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വട�ൻപാുകളിുളത്. (എ.െക. നപ�ാർ, 2000, 186) കണപേ�
കവർ, ആേരാമൽ േെകവർ, ഉണിയാർ�, ുട�ിയവെരുറിുള 
പാുകളാണ് �ൂരം പാുകൾ. തേ�ാളി ഒേതനെന  േകരീകരിുള 
പാുകളാണ് തേ�ാളിപാുകൾ. ഒേതനു �റെമ പാലാുേകാമൻ, 
ുടുമല ുേി ുട�ിയ നിരവധി വീരുെട കഥകും തേ�ാളിപാു
കുെട ഭാഗമാണ്. ഈ രു പാരപര��ളിൽനി്ം വ�ത�തമായി 
ൂമാറത െപാനമ, മതിേലരി കനി ുട�ിയവെരുറിുള 
പാുകളാണ് ഒ�പാുകൾ. വയലിൽ പണിെയ�ുക, ുളം ുുക, 
െകിരിയടിുക, ഭാരം വലിുക ുട�ിയ പലതര്ിുള അധവാ
ന്ിേലർെപ�ന തീകും �ുഷ്ാും അവുെട അധവാനഭാരം 
ലൂകരി�ാനായി പാ�ന പാുകളാണ് ഇവ.

ജാതിയിൽ താന വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ നിലനിനിുന പാുക
ളായുെകാുതെന നാേടാടിവി്ാനീയ്ിെ� ൂട്ിലാണ് 
വട�ൻപാുകൾ ഉൾെപ�്െപടത്. അുെകാുതെന, വീരകഥാ
ഗാന�ൾ, നാേടാടിസാഹിത�ം എന നിലെകാെ�യാണ് വട�ൻ
പാുകൾ ഏെറയം മന്ിലാ�െപടത്. എനാൽ മധ�കാലെ് 
ഉ്രേകരള്ിെല ജനജീവിത്ിേലു െവളി�ംവീുന െരിര
േരഖകൾ എന നിലക് വട�ൻപാുകൾ ഏെറെയാ്ം പഠി�െപടി
ടില. ആേരാമൽ, ഒേതനൻ എനിവെരുറിുള പാുകളിൂെട നാ�
വാഴി് വ�വ്ിതിെയ അടയാളെപ�ുകയാണ് വട�ൻപാുകൾ 
െെുനത്. ഇ്ര്ിൽ െരിരപഠന്ിന് മികെ�ാു ഉപാദാന
സാമരിയാണിവെയ് പറയാം. െൂഡൽ നാ�വാഴി് വ�വ്ി
തിയിെല പാതിരത� സേപെ് െരിരപരമായി വിശദീകരി�ാൻ 
സാധിുന ഉപാദാന�ൾ എന നിലകാണ് വട�ൻപാുകെള ഈ 
പഠന്ിൽ ഉപേയാഗി�ിുളത് .

നാ�വാഴി് കാലെ് ു �ംബ-തീ�ുഷ ബധ�ുെട സവഭാവം 
വ�തമാുന ധാരാളം വിവരണ�ൾ പാുകളിു്്. പാതിരത�ം, 
ൊരിര�ം ുട�ിയ സേപ�ൾ ൂപെപ�കയം തീറലംഗികത 
ശതമായി നിയരി�െപ�കയം െെത സൂഹമാണ് മധ�കാല 
ഉ്രേകരളം എനതാണ് പാുകളിൽനി്ം വ�തമാുനത്. 
എനാൽ തീറലംഗികതു ുകളിുള നിയരണവം പതിരത� 
സേപവം സൂഹ്ിെല എലാ ജാതിയിുംെപട തീകൾ�് ഒു
േപാെലയായിുനില. പാതിരത�െ്ുറി�് ജാതിേരണിയെട 
േമൽ്ടിൽ നിനിുന നൂതിരി വിഭാഗ്ിൽ നിലവിലിുന 
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സേപമായിുനില െതാുതാെഴയള നായർ സുദായ്ിേലത്. താന 
ജാതികളിും വ�ത�തമായ കാചപാടാണ് ഉ്ായിുനത് .

നൂതിരി സുദായ്ിൽെപടവർ �ധാന കഥാപാര�ളായി 
വുന പാുകൾ വട�ൻപാുേശഖര്ിൽ വളെര ുറവാണ്. 
നൂതിരി �ുഷ്ാെരുറി�് െില പരാമർശ�ൾ മാരമാുളത്. 
എനാൽ ക�ര ു േലാ്മ, നേ�മ െകടിലമ, രയരമംഗല്ിലം 
െകടിലമ ുട�ിയ നൂതിരി തീകെളുറിുള പാുകൾ �ൊര
്ിു്് (ബാലൃണൻ, പ്ൂർ, 2008) ൂ് പാുകളിും നായി
കമാുെട ൊരിര�ു്ി നാ�വാഴി് അധികാര്ാൽ േൊദ�ം 
െെ്െപ�നതാണ് �േമയം. മ്�ണിെ�ാനൂവിെ� നിറുള, 
ുദരിയായ ക�ര ു േലാ്മ നാ�വാുന  തുരാനട�ുളവർ�് 
അവേളാെടാുള ഒരതിയറ�ിു േവ്ിയള ആരഹെ് നിര
സി�വളാണ്. അതിെ� പകയിൽ അവെള പിഴ�വെള് ുരു്ി 
െകാു്. േവളിമംഗലതാലി അണിയനതിു ുേപ തിരുേപായ
താണ് നേ�മ െെത ു�ം. അവെള പിഴ�െപെണ് ആേരാപിു 
ഏകാത വാസ്ിു ശിഷിു നാ�വാഴി. പിഴ�െപണിേനാ� 
സപർ�്ിു െെുനവെര കെലറിു െകാലാനാണ് തുരാെ� 
കപന. േകാല്ിരി തുരാെ� രാജസദ്ിൽ െവു നടന മഹാ
പാഡിത� മ്ര്ിൽ സർവ്രനം േനടിെയ�് രയരമംഗലം 
മനകെല േദവമെയയം വ�ഭിൊരു�ം ആേരാപി�ാണ് െകാുനത്. 
െപൺുടികൾ ഋുമതിയായി�ഴി്ാൽ പിെന മതിൽെ�ടിു 
�റുേപാകാൻ പാടിെലന് േദവമെയ ൂ ്കാരണവർ ഉപേദശിു
്്്. ഇ�കാരം നൂതിരി തീയെട ശരീരം, റലംഗികത എനിവ 
 പലനിലു കർശനമായ നിയരണ�ൾു വിേധയമായിു്. ബു
ഭാര�തവം അുവദനീയമായിുനുെകാുതെന റലംഗിക ബധ
്ിുള അനവധി സാധ�തകൾ നൂതിരി �ുഷ്ാർു്ായിു
്െവേിൽ, തീകൾ ഒു �ുഷെന മാരം േവളികഴിു പതിരതകൾ 
ആേക്ിയിു്. ് ാമണ തീകൾുള ൃ ത�മായ നിർേേശ�ൾ 
ശാേര ൃതി നു്്് : ‘പനി, ദാസികെള ുൻനിർ്ി മറുടയം 
�തും ധരിേ� �റ്ിറ�ാൂ. െവു് വതേമ ്ാമണ തീ 
ഉ��ാൂ. അതിൽ അര്ാൺ ു�ി അലേരി�ുത് സവർണവള 
പാടില. ൂു്ി പാടില. ശംഗാരെപാു പാടില.’ (പി.ഭാ�രുണി, 
471). അുേപാെലതെന, േവളി കഴി്ാൽ അന� �ുഷ്ാുമായി 
സംസാരിു്േവാ എന് എലാ സമയവം �ുഷൻ മന്ിു്ി ര
്ി�ണെമ്ം അവൾു ഉ്വം കാണാേനാ െപുവഴി നട�ാേനാ 
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അുമതി നകുത് എ്ം ശാേരൃതി അുശാസിു്്്. ഭാ�
രുണി, പി., 2012, 473) കന�കയിരിുേപാൾതെന പാതിരത� 
പരീഷണം നടുന സരദായവം നൂതിരിമാർ�ിടയിൽ ഉ്ായി
ു് (അേത�തകം, 474). ഇവെയലാംതെന തീകുെട  പാതിരത�ം 
സംരഷിുനതിുേവ്ി ഉ്ാ�ിയിുള ജാതിമര�ാദകൾ/നിയ
മ�ൾ ആണ്. ഇനി ജാതിമര�ാദകൾ െത�ി�ാേലാ, അു വ�ഭിൊ
രമായി കണ�ാുകയം പാുകളിൽ പറയനുേപാെല ജാതിര്് 
ലഭി�ാവന, വധശിഷവെര കിടാവന, ു�ൃത�മായി്ീു്. 
മാർ്വിൊരം എന ഏർപാട് ഇ്ര്ിൽ ഒനിലധികം �ുഷ
്ാുമായി റലംഗികബധം �ലർ്ിയ ‘സവഭാവൂഷ�ുള’ തീകെള 
ശിഷിുന സരദായമാണ്.

ഒനിലധികം �ുഷ്ാുമായി റലംഗികബധം �ലർുന 
നായർ തീകെള തേ�ാളിപാുകളിൽ കാണാം. ‘�ുനാടൻ െു 
നാ� കാ�ാൻ േപായ കഥ’ എന പാടിൽ െു നാൽുറി ുറി� 
(സംബധം) െപണായിുൂടി വേടാളി വാുന േമനവൻ ഇനെ് 
വിുനിു വരെട എന് േൊദിുേപാൾ അര മന്ാെണേിൽ 
അയാേളാട് വരാൻ അവൾ പറയ്്് (അെുതാനദൻ, െക.വി., 
1994,323) ‘ഒേതനും ഒലവിൽ ഒതേയാെ് ു്ിെീുവം’ എന 
പാടിൽ ു ്ിെീു െേരാുവീടിെല ു േൻ നപ�ാുെട സംബധ
�ാരിയാണ്. എനാൽ ു ളി�ാനായി േപാുന സമയു െീുവിെന 
കാുന �ലയൻ അൂറ് െപാ്തരാം ഊഴം വഴ�ാൻ വരെട 
എന് േൊദിുേപാൾ അയാെള വീടിേലു ഷണിു്്് (Achyuta 

Menon, Nair, S.K.,1955, 142). 

നായർ സുദായ്ിൽ നിലനിനിുന ഈ  സരദായെ്പ�ി 
പതിനാറാം ൂ �ാ്ിൽ േകരളം സദർശി� ഡി. ബാർേബാസ വിശദീ
കരിു്്് : ‘നായർ തീകൾ�് പര്്-പതിനാല് വയു �ായ
മാുേപാൾ താലിെകട് എന ഒു ് ിയയ്്. ഈ െടു കഴി്ാൽ 
തീക് തെന�ാൾ താണ ജാതിയിലലാ് ഏു �ുഷേനാ� ൂ ടിയം 
രമിുനതിന് വിേരാധമില. എനാൽ താലിെകട് എന ് ിയ നടു
വാൻ �ുഷ്ാർ അധികവം ഒു�ാ്തിനാൽ ുടിയെട അമക് 
ുെറ ു്ിുുകൾ ഉ്ാകാു്് . ഇത് ഒുവിധം നിൃ്ി�ാൽ 
അമയെട പിനെ് രമം ുടി�് ഒു സംബധ�ാരെന ഉ്ാ
ുന കാര�്ിലാണ്. എനാൽ െപൺുടി ുദരിയാെണേിൽ 
ൂേനാനാേലാ നായ്ാർ ഒനിുൂടി െപൺുടിേയാട് സംബധം 
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ുട�ാും അവുെടയം മും െെലവകൾ നട്ാും ഏർപാ� 
െെു്. ഇ�െന എരക്് അധികം �ുഷ്ാർ ഒു തീ�് 
സംബധു്ാേയാ അരക്് അധികം മാന�ത കപിു് ഒു 
ദിവസം ഉ�േനരം ുതൽ പിേ�ദിവസം ഉ�വെര ഒു �ുഷുമായി 
രമിും അുകഴി്ാൽ േവെറ �ുഷൻ വരികയായി ഇ�െന 
�ുഷ്ാർ ഊഴമിു വരികയം ആർും അവുെട േനെര ുഖേ�ട് 
ഉ്ാകാതിരിുകയം െെു്. തീക് ഏെതേിും �ുഷെ� േമൽ 
ൃതിയിെലേിൽ അവെന ഉേപഷിുനതിും അവൾു സവാതര�
ു്് (േവലായധൻ പണി�േേരി, 2012, 254) നായർ തീകൾ�് 
സംബധ�ാരെന ഒഴിവാ�ാൻ എുപ്ിൽ സാധിുമായിു് 
എന് 1721-ൽ േകരളം സദർശി� വിഫർ പാതിരിയം പറയ്്്. 
അതിു അവർ സവീകരി�ിുന മാർഗ�െള ുറിും അേേഹം വിവ
രിു്്്. (ഭാ�രുണി, പി., 2012, 491).

നായർ സുദായ്ിൽ നിലനിനിുന സംബധം എന വിവാഹ 
വ�വ്യാണ് തീകൾ�് ഇ്ര്ിൽ ഒനിലധികം റലംഗിക 
ബധ�ൾ സാധ�മാ�ിയത്. ഒനിലധികം �ുഷ്ാുമായി 
റലംഗികബധ്ിുള സാധ�ത ഉ്ായിു് എനതിനർ്ം 
നായർ സുദായ്ിൽ തീകുെട റലംഗികത നിയരി�െപ�കേയാ 
പാതിരത� സേപ�ൾ നിലനിനിുനിെലേനാ അല. പാുകളിൽ 
തെന അതിുള െതളിവകൾ ഉ്്.

ബാർേബാസയം വിഫർ പാതിരിയെമാെ� നായർ തീകൾ�് 
സംബധ�ാരെന അവുെട ഇ്�കാരം സവീകരി�ാും ഒഴിവാ
�ാും സാധിുമായിു് എന തര്ിലാണ് േരഖെപ�്ിയത്. 
യഥാർ്്ിൽ അ്രെമാു സവാതര�ം നായർ തീകൾ�് 
ഉ്ായിുനില. സംബധ�ാരെന നി്യിുനത് തറവാടിെല 
കാരണവരാണ്. അമയെട സേഹാദരന്—അമാവൻ—ആയിു് 
സർവാധികാരം. അധികാരവം സപും ഉളവർ വുനതിനുസരി
ു കാരണവുെട നിർേേശ�കാരം സംബധ�ാരെന  ഒഴിവാ�ാും 
സവീകരി�ാും തീകൾ നിർബധി�െപടിു്. ‘ഒേതനൻ കരിമല 
ു്ിേ�ാരെന െകാനത് ’ എന പാടിൽ മാുതെന തീ്നായ 
ു്ിേ�ാരന് ‘ഊഴം വഴ�ാൻ’ അമ സമതം നുേപാൾ അവൾ 
എതിർു്്്. അേപാൾ അമ പറയന മുപടി ‘തീ്െനേനാെന 
കുതുത്/േകാരെനാു തീ്നാെണേിും/േകാരെനാു നാ�വാഴി
യേണ കനി’ എനാണ്. (Achyuta Menon, Nair, S.K., 1955,4) അതായത് 
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ജാതിയിൽ താന ആളാെണകിും അധികാരവം സപുുള ആു
കുമായം ഊഴം വഴ�ാൻ തീകൾ നിർബധി�െപടിു് എ് 
മന്ിലാ�ാവനതാണ്.മാരമല, ഉനതാധികാരവം സാപ്ിക 
േശഷിയുള ആുകുമായി സംബധ്ിൽ ഏർെപട തീകൾ േവെറ 
�ുഷുമായി സംസർഗം നടുനത് കർശനമായി നിയരി�െപ
ടിു്. അ്രം സംഭവ�ൾ വ�ഭിൊരമായം ജാതിര്് കപി�ാ
വന ു�മായം കണ�ാ�െപടിു്. ‘േകാമനാുെട പാുകഥ’ 
എന പാടിൽ ഒേതനൻ സംബധംെെത കാവിുംൊേ്ാു ു േി 
തെ� മുമകനായ േകാമനാുമായി സംസാരി�ിുനത് കുെകാു 
വുന ഒേതനൻ അത് തെ� മുമകനാണ് എനറിയാെത ു േിയെട 
‘മാ�ാൻ’ (ജാരൻ) ആെണ് കുതി േതാുെകാ്് െവടിെവു 
െകാുെമന് സഹൊരിയായ ൊപേനാട് പറയ്്്. (അെുതാന
ദൻ, െക.വി., 1994, 302).

ു�ൃത��ൾ നട്ിയവെര ശിഷിുനതിനായി തിള� 
െന്ിൽ റകു�ിുക, ുതലകൾ ഉള �ഴ നീതിുക ുട�ിയ 
സരദായ�ൾ മധ�കാലം ു തൽ െകാേളാണിയൽ കാലം വെര ു ടർ
നിു്െവ് െരിരകാര്ാർ േരഖെപ�്ിയിു്്. വ�ഭിൊരു�ം 
ആേരാപി�െപ�ന തീകും അവുെട പാതിരത�ം െതളിയി�ാൻ 
ഇ്രം ശിഷാരീതികളിൂെട കട് േപാേക്ിയിു്. വട�ൻ
പാുകളിൽ അതിുള ധാരാളം ൃ ്ാത�ു്്. ‘തേ�ാളി ഒേതനെ� 
പാട് ’ എന പാടിൽ മീ്േലടെ് ു േി ബിലിയാരി�് ു േമണവാ
ളുമായി ബധുെ്ന് (ഓെ� അമരാത ഇ് േപാും) ഒേതനൻ 
ആേരാപിു്്് (�റിയാ െസ�റിയ., 1994, 56). തിള� െന്ിൽ 
റകു�ിയം തീയിൽ ു െട�് മു റകെകാെ്�ും ു തലകുള 
�ഴ നീതി�ട്ം ആേരാപണം െതെ�് െതളിയി�ാൻ വാുേനാർ 
ുേി ബിലിയാരിേയാട് ഉ്രവി�്്്. േമൽ ൂെിപി� പാുകളി
െലലാംതെന തീകൾ ൊരിര�ം സംരഷി�ാ്തിെ� േപരിൽ 
പലതര്ിൽ ശിഷി�െപ�്്്.

തീറലംഗികതെയ നിയരിുനതിനായി ഉ്ായിുന 
മെ�ാു ഏർപാട് ‘പു�േയറ് ’ എ് പാുകൾ വിേശഷിപിുന 
േപടി സരദായമാണ് (മണാേപടി, �ലേപടി, പറയേപടി). നായ
്ാുെട ഇണേെരലിെന ജാതിയെട നിബധനകൾു വിേധയമാ
ുന ശതമായ ഉപകരണമായിു് േപടി. േപടിയിും  നകെപ�ന 
ശിഷ വീടിൽനി്ം ജാതിയിൽ നി്ുള നികാസനമാണ്. 
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മുമ�്ായ വ�വ്യിൽ വീ�കളിൽ ശതമായ ആൺേകാമ 
തീകുെട െലന�െള നിയരി�ാൻ കുപിടി� മാർഗവമാണിത് 
(ഗേണഷ്, െക.എൻ,.1997 227). ‘കനകു ുപ�ിയം �ലയും’ 
എന പാടിൽ ുപ�ിെയ ഇ്ര്ിൽ പു�ട�െയറിു ജാതി 
ര്ാുനത് വിവരിു്്്. ര്യായ ുേി ുടിയാൻ മമിയെട 
ൂെട േപാുകയാണ് െെുനത്. (അുണി നപ�ാർ,എം.സി., 1983 
180). ‘ഒേതനും മണൂർ ു ്ിുപയം’ എന പാടിൽ ു ്ിുപ 
തേനാട് ഊഴം വഴ�ാൻ സമതി�ാെത ഒേതനേനാട് വഴ�ിയതിൽ 
ുപിതനായി മര�ാർ ുപെയ �ലയെര െകാ്് തീ്ിു്്് 
(Achyuta Menon,Nair, S.K., Chelanattu.,1955,113-125). ഒനിലധികം 
�ുഷ്ാുമായി റലംഗികബധ്ിേലർെപടാുള സാഹെര�ം 
നായർ തീകൾ�് ഉ്ായിു് എേിും പാതിരത�ം കർശനമായി 
പാലിേ�്ിയിു്. നൂതിരി തീകെളേപാെല ഒു �ുഷെന 
�തി ൂ പംെകാുന പാതിരത�ം ആയിുനില നായർതീകുേടത് 
എ് മാരം. മാരമല, താന ജാതിയിൽെപട �ുഷ്ാുമായള 
റലംഗികബധം ശതമായി വില�െപ�കയം െെതിു്. 

തീ്/ഈഴവ സുദായ്ിൽ പല സേഹാദരമാർ േെർന് ഒു 
തീെയ വിവാഹം കഴിുന സേഹാദര ബുഭർൃതവം ആണ് നില
വിു്ായിുനത് എന് പെ്ാപതാം ൂ�ാ്ിൽ േകരളം സദർ
ശി� ൊൻസിസ് ു�ാനൻ േരഖെപ�്ിയിു്് (േവലായധൻ, 
പണി�േേരി., 2012 398). ഈഴവ തീകൾ ൂേറാപ�ൻമാുമായി 
ബധം �ലർ്ിയിു് എ്ം അത് യാെതാു തര്ിുുള 
ജാതിര്ിും കാരണമായിുനില എ്ം എൽ.െക. അനതൃണ 
അ്ും േരഖെപ�്ിയിു്് (Anatha Krishna Iyer, L.K. 1981,283). 
എനാൽ വട�ൻപാുകളിൽ ഇ്ര്ിുള തീ-�ുഷ ബധ
�ളല ൃശ�മാുനത്. എേിും ഒനിലധികം �ുഷ്ാുമായള 
ബധ്ിെ� ൂെനകൾ കാു്്്. �ൂരം പാുകളിും ‘കും 
പറപിൽ കണെ� കഥ’ എന പാടിും മാരമാണ് തീ്/ഈഴവ 
സുദായെ് ുറി�് പറയനത് (അെുതാനദൻ, െക.വി., 1994, 
349). ഇതിൽ �ൂരം പാുകളിെല �ധാനെപട കഥാപാരമായ 
ഉണിയാർ� ആും മണേമെല ു്ിരാമെന കല�ാണം കഴി�ി
രിുനതായാണ് പാുകളിൽ പറയനത്. എനാൽ, ആ�ള അേം 
ജയിു വനാൽ ു്ിരാമാുമായള ബുതവം ഒഴിു ുറെ�
ു�നായ െുവിന് െപണായിരി�ാെമന് ഉണിയാർ� വാും 
െകാ�ു്്്. അതായത്, ഏുസമയും ഒഴിവാ�ാവന ഒു 
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ബുതവം എന സവഭാവമാണ് വിവാഹ്ിന് ഉ്ായിുനത് എന് 
പറയാവനതാണ്.അുേപാെല്െന, െുവിേനാട് ഉണിയാർ�ു 
താപര�ു്ായിു് എനതിെ� ൂ െനകും പാുകൾ നൽു്്്. 
ുറെ�ു�െന വിവാഹം കഴിുന സരദായം മി�വാും എലാ 
ജാതികളിും നാ�വാഴി്കാലു നിലനിനിുനത് െകാുതെന 
അതിൽ അസവാഭാവികത കുേത്ുമില . തീ്്ി ആർ�െയ 
ുറിുള പാടിലാെണേിൽ ആർ�െയ കു െകാതിൂ് തുരാൻ, 
ഭർ്ാവായ കണെന െകാുെമന് ഭീഷണിെപ�്ി,  തേനാെടാപം 
അതിയറ�ാൻ നിർബധിു്്്. നിർബധ്ിു വഴ�ി 
തുരാേനാെടാപം ആർ� അതിയറു്ു്്. ൂ്തരം േരഖെപ�
്ലിും ഒനിലധികം �ുഷ്ാുമായി ബധം �ലർുനവരായി 
ഈഴവ /തീ് തീകെള കാണാെമേിും അവർ പാതിരത� സേപ�
ളിൽ നി്ം ു തരാണ് എന് കുതിൂടാ. സേഹാദര ബുഭർൃതവം 
ജാതിമര�ാദയെട ഭാഗമാണ്. ൂേറാപ�ൻമാുമായള ബധം ജാതി
ര്ിു കാരണമായിുനിെലേിൽ അും പിനീട് ജാതിമര�ാദയെട 
ഭാഗമായി്ീർനു െകാ്ാകാം. ൂേറാപ�ൻ ഭരണം �േത�കി�് 
്ിടീുകാുേടത്, സാപ്ികമായി ഉനമനം േനടാൻ ഈഴവ/
തീ് സുദായെ് ഏെറ സഹായി�ിു്്. അത് ജാതിമര�ാദക
ളിൽ മാ�ം വുുനതിേലു സുദായെ് നയി�ിു്ാകാം. ഈ 
ജാതിമര�ദകെള ലംഘിുന തര്ിുള ബധ�ളിൽ ഏർെപടാൻ 
പെഷ ഈഴവ/തീ് തീകൾ�് അുവാദു്ായിുനില. എര 
സേഹാദര്ാെര വിവാഹം കഴി�ാും അവേരാെടാെ� പാതിരത�ം 
�ലർ്ാൻ അവർ നിർബധിതരായിു്. അതായത് ആ സേഹാദര
്ാർ�് �റുള �ുഷുമായി ബധം �ലർുനത് കർശനമായി 
വില�ിയിു്. അത് ജാതി മര�ാദകുെട ലംഘനമായി�്് ക�് 
ശിഷകൾ നുന രീതിയം നിലനിനിു്. �ൂരംപാുകളിേല
തിലാെണേിൽ, അയ് ഘടനയിെലേിും ഏകഭർൃതവ്ിെ� 
രീതിയാണ് കാുനത്. ഏകഭർൃതവം പാതിരത�്ിെ� ൂർ്ീ
മഭാവവമാണ്.

‘ൂമാറത െപാനമയം കടുംകര നാ�വാഴിയം’ എന പാടിൽ
നി്ം നാ�വാഴി് കാലെ് �ലയ സുദായ്ിെല തീ�ുഷ 
ബധ�ൾ വ�തമാു്്് (അുണി നപ�ാർ, എം.സി, 1983,19-
37). �ലയ സുദായ്ിെല ഉപവിഭാഗ�ൾ�ുസരിു വിവാഹരീ
തിയിും ആൊര�ളിും ദായ്മ�ളിും വ�ത�ാസു്ായിു് 
എന് അനതൃണ അ്ർ േരഖെപ�ു്്്. �ലയ സുദായ്ിൽ 
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ധാരാളം ഉപവിഭാഗ�ു്്. ൂരിഭാഗം ഉപവിഭാഗ�ളിും ഏക 
ദാപത�വം മ�്ായവമാണ് നിലനിനിുനത്. എനാൽ രിൂർ 
താൂ�ിെല െില ഭാഗ�ളിൽ �ലയർ, നായർ സുദായ്ിെല 
സംബധംേപാെലയള വിവാഹരീതി പിുടർനിു്. ‘െമുു 
ൂ�ക’ എനാണ് ഇതിെന വിളി�ിുനത്. ഇ�കാരം വിവാഹിതയായ 
തീെയ ഭർൃവീടിേലു ൂ ടിെ�ാു േപാകാറില. ത്ാ �ലയ്ാർ
�ിടയിൽ ബുഭാര�തവം നിലനിനിു്. അ്നമമാുെട സമത
േ്ാെട വിവാഹ്ിു ു പ് ഒേനാ രേ്ാ �ുഷ്ാുമായി ബധം 
�ലർുകയം അവസാനം അതിെലാരാൾ അവെള വിവാഹം കഴിു
കയം െെുന സരദായം ഉ്രേകരള്ിെ� െില ഭാഗ�ളിൽ 
ഉ്ായിു്. വിവാഹരീതികൾ എ�കാരമായിുനാും സവജാതി 
വിവാഹം മാരേമ അുവദനീയമായിു്ൂ. അന� ജാതിയായ 
പറയുമായി തീകൾ�് ബധു്ായാൽ അവെള ജാതിയിൽ നി്ം 
�റ്ാ�ിയിു് (Anatha Krishna Iyer, L.K. 1981, 99-110). ജാതി 
വില�് മാരമല മരണശിഷതെന നകിയിു്െവന് ൂ മാറതെയ 
ുറിുള പാടിൽ പറയ്്്. ൂമാറതയെട സൗദര�്ിൽ ആൃ
്നായ കടുംകര നാ�വാഴി കിണു രമി�ിും അവെള വുതി
യിലാ�ാൻ പുനില. അവസാനം, അവൾ കാലിേമകാൻ വുന 
കാലിെെ�്ാുമായി ൂ ുൂടാുെ്്ം അവർ അവുെട മാട്ിൽ 
അതിയറ�ാുെ്്ം മാനം മര�ാദ െത�ിയിുെ്്ം അപവാദം 
പറയിു്. മാട്ിന് മാ�ി്ം വു്ിയ ൂമാറതയെട മാടം 
തീയിു കരി�ാും മാറതെയ മാവിേനാട് േെർുെകടി ു ു�ി ു �
ണൻ പതം െകാ്് തലയം ു ലയം കരി�ാും നാ�വാഴി �ലയേരാട് 
ഉ്രവി�്. അവർ ആദ�ം ൂമാറതക് ജാതിര്് കപിുകയം 
നാ�വാഴിയെട കപന നടപിലാുകയം െെു്്്. പതിരത� സേ
പ�ൾ ദളിത് സുദായ�ളിും ശതമായിു് എന് ഈ പാടിൽ 
നി്ം വ�തമാു്്്.

്ാമണാധിപത�്ിൂെട ഉു്ിരിു വന കാർഷിക രാ
മ�ുെട വ�ാപന്ിൂെട ഉ്ായതാണ് മധ�കാല സൂഹം. ഈ 
കാലെ് ൂ -ഉപാദക ബധ�ൾ�ുൃതമായാണ് ദായക്മ�ും 
തീ�ുഷ ബധ�ും ൂ പം െകാുനത് (ഷിബി, െക., 2015). കാർ
ഷികസപദ്ഘടനയിേലും ര്ാംഘട നഗരവൽ�രണ്ിേലു
ുള മാ�ം ജാതിയെടയം വർ്വിഭജന�ുെടയം ആവിർഭാവ്ിും 
വഴിെയാുു്്് എന് ഉമാ െ്വർ്ി അഭി�ായെപ�്്് 
(Uma Chakravarti,1993,581). േവദകാലാനതര കാലഘട്ിൽ 
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ൂമിയെട ുകളിൽ സവകാര� ഉടമ്ാവകാശം ്ാപി�െപ�ന
േതാ�ൂടി േഗാരജീവിത വ�വ് ൂർണമായം തകർനടിയകയം 
്ാമണർ അവഗണി�ാനാവാ് ഒു ശതിയായി മാുകയം 
െെു്്്. പിൃവഴിയിൽ പിുടർ�ാവകാശം നി്യി�െപ�ന, 
വ�തമായി നിർവെി�െപട ഒു ു �ംബഘടനയിേല�് സൂഹം ഈ 
ഘട്ിൽ മാുേപാൾ ജാതിയെട പരിു്ി സംരഷി�െപേടുന
തിെ�യം അതിനായി തീ റലംഗികത നിയരി�െപേട്തിെ�
യം ആവശ�കത സംജാതമാു് എ്ം അവർ വിശദീകരിു്്്. 
തീെയ േകരീകരിു ൊരിര�-പാതിരത� സേപ�ൾ ൂ പെപ�നത് 
അ�െനയാണ്. ജാതിയെട, ു ല്ിെ� മാനവം പരിു്ിയം നില
നിർുകയം സവജാതിയിൽെപട സതതി പരപരകളിൂെട മാരം 
സവു റകമാ�ം ഉറുവുുകയമാണ് നാ�വാഴി് കാലു 
തീകെള ൊരിര�വതികും പതിരതകുമാ�ി നിർുനതിൂെട 
നിർവഹി�െപടത്. നാ�വാഴി് അധികാരഘടന നിലനിർുന
തിന് അത് അത�താേപഷിതമായിു്.

പാതിരതയ സകപം വട്ൻപാ്് സിനിമകളിൽ

വട�ൻപാുകെള ആധാരമാ�ി നിർമി�െപട സിനിമകെള
യാണ് വട�ൻപാട് സിനിമകൾ എന് പറയനത്. 1961-ൽ ഉണിയാർ
� (ുചാേ�ാ) േയാെട ആരംഭിുന വട�ൻപാട് സിനിമകുെട 
േതേരാടം 2016 വീരം (ജയരാജ്) വെര ുടു്്്.1 ഇുപേതാളം 
സിനിമകളാണ് ഇ�കാരം നിർമി�െപടിുളത്. വട�ൻപാുകൾ 
നാ�വാഴി്കാല കാലെ്യാണ് �തിനിധീകരിുനെതേിൽ 
വട�ൻപാട് സിനിമകൾ ആുനിക േദശീയതയം േദശരാര 
സംവിധാനവം ൂപംെകാ് കാലെ് അഥവാ ുതലാളി് കാല
െ്യാണ്. ജാതിമത വ�ത�ാസമിലാെത എലാവർും ബാധകമാു
ന രീതിയിൽ ഏകമാനമായ ഒു റലംഗിക സദാൊര സംഹിതയെട
യം പാതിരത� സേപ്ിെ�യം നിർമിതിയിേല�് സൂഹം ഈ 
ഘട്ിൽ മാു്്്. റലംഗിക-ൊരിര�  സേപ�ൾു സംഭവി� 
ഈ മാ�ം വട�ൻപാട് സിനിമകളിും ൃശ�മാണ്. 

േദശരാരം ുതലാളി്ം ൂപകപന െെതതാണ്. ുതലാളി
്്ിെ� ൂതനമായ ൂലധനസമാഹരണ�ൾും ്യവി്യ
�ൾും പര�ാതമാുന തര്ിൽ സാൂഹ�്മെ് ൂപെപ�
േ്്ത് അതിെ� ആവശ�കതയായിു്. അതിനായി രാരീയ 
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അധികാരഘടന മാരം മാറിയാൽ മതിയാുമായിുനില. ു�ംബം, 
ദായക്മം, തീ�ുഷ ബധ�ൾ എനിവയിെലലാം മാ�ം വുേ്
്ിയിു്. േദശരാര്ിുളിൽ, ൂ ുു�ംബ്ിു പകരം അുു
�ംബവം ബുഭാര�തവം/ഭർൃതവം എനിവു പകരം ഏകദാപത�വം 
ഉടെല�ുനത് ുതലാളി്്ിന് അതിെ� ൂലധനവിനിേയാഗം 
ുഗമമാുനതിും വിശാലമാുനതിും ൂടിേവ്ിയാണ്. 
സവകാര�സവ്് വ�തി ഉടമ്തിയിേലു മാുനേതാെട പിൃ
ദായകവ�വ് ൂ�തൽ ുഘടിതവം െകുറുളുമായി്ീു്. 
റതണകാമനയെട സൂർണമായ നിയരണം, ഏകദാപത�വം 
മ�്ായ അുു�ംബവം നിലനിേക്ത് അത�താേപഷിതമാ
യി്ീുന ്ിതി വിേശഷം ഇത് ൃ്ിു്്്. അുെകാുത
െന റതണറലംഗികതെയ നിയരിുന പതിരത�, ൊരിര� 
സേപ�ൾ ു തലാളി് സൂഹ്ിൽ/േദശരാര്ിുളിൽ ൂ �തൽ 
ൂഢൂലമായി്ീുകയാണ് െെതത് . 

േദശീയതകുെട ആവിർഭാവം റലംഗികതയെട നിയരണ്ി
ും ് മീകരണ്ിും കാരണമായിു്് എന് ജി.എൽ. േമാേ്െയ
േപാുളവർ നിരീഷി�ിു്് (Mosse, George L,1983). �ുഷറലം
ഗികതയം നിയരി�െപ�്െ്േിും തീ റലംഗികതയാണ് 
ൂ�തൽ നിയരണവിേധയമാുനത്. േദശീയതാ വ�വഹാര�ൾ 
റതണ റലംഗികത വന�വം (wild) അനിയരിതമായും (uncontrol-

lable) മതിവരാ്ും (insatiable) അപകടകരമായ ു മാണ് (dangerous)

എന ആശയമാണ് ു േനാു െവുനത് എന് േദശീയതയം ലിംഗവം 
തമിുള ബധെ്ുറിുള െെമിനിറ് പഠന�ൾ ൂ്ി�ാ
ു്. േദശ രാര�ൾ തീെയ രാരമായാണ് (Nation-as-Woman) 
കണ�ാുനത്; തീയെട ൊരിര�െ് രാര്ിെ� മാനാഭിമാന
്ിെ� അളവേകാലായം. അുെകാുതെന തീകൾു േനെരയള 
അതി്മ�ൾ രാര്ിു േനെരയളതായി കണ�ാ�െപ�്. 
തീകൾു സംഭവിുന മാനഹാനി രാര്ിെ� മാനഹാനിയായം 
മാു്. �ുഷൻ ഒു അപകടെ് ു റിുള ു നറിയിപ് ലംഘി�ാൽ 
അത് പരമാവധി അവുെട വ�തിപരമായ കഴിവിെന മാരമാണ് 
ഭീഷണിെപ�ുനത്. എനാൽ തീകളാണ് അപകട ു നറിയിപിെന 
വകെവ�ാതിരിുനെതേിൽ അത് ഒു ുുവൻ സൂഹ്ിെ�യം 
ുരത്ിന് കാരണമാു് എന് ഇലിയാസ് കാേന�ി നിരീഷിു
്്് (Ivekovnic, Rada and Mostov, Julie., 2002,qtd,11-þ12) റതണ
കാമനെയ ശതമായി നിയരിുെകാുള പാതിരത�-ൊരിര� 
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സേപ�ൾു ൂ പംെകാ�ുെകാ്ാണ് സൂഹം/രാരം േനരി�ന 
ഈ അപകട്ിു പരിഹാരം കാുനത്.

മെ�ലാ രാര�െളേപാെലതെന ഇത�യം രാരെ് തീയായിത
െനയാണ് കാുനത്. തീ, തീകാമന എനിവെയ ു റി�് െപാുെവ 
േദശരാര വ�വഹാര�ൾ പുെവുന കാചപാ�കൾ തെനയാണ് 
ഇത�യം പിുടുനത്. അുെകാുതെന റതണകാമനെയ 
നിയരിുന പാതിരത� സേപ�ൾ ഇത�യം നിർമിു്്്. 
ഇത�യിെല തീകൾ പതിരതകൾ അെലന ്ിടിുകാുെട വിമർ
ശന്ിെനതിെര �രാണ മഹാഭാരതാദി ഇതിഹാസ�ളിെല കഥാ
പാര�െള ുൻനിർ്ി ത�ുെട തീകും പതിരതകളാണ് എന് 
്ാപി�ാുള വലിയ രമ�ൾ േദശീയവാദികൾ നടു്്്. 
സീത, സതി, സാവിരി, രൗപതി ു ട�ിയ കഥാപാര�ൾ േദശീയ 
വ�വഹാര�ളിൽ സജീവ സാനിധ�മാുനത് അ�െനയാണ്. േകര
ള്ിെല നേവാ്ാന �്ാന�ും തീയെട പാതിരത�്ിു 
ഊനൽ നു്്്. സംബധമട�ുള തീ�ുഷബധ�ൾ 
നിലനിനിുന േകരള്ിൽ തീകൾ കന�കകും ൊരിര�വതിക
ുമെലന അധിനിേവശ കാചപാടിെനതിെര നായർ വിവാഹപരിക
രണം ആവശ�െപുെകാ്് സർ. സി. ശേരൻ നായർ ‘ഞ�ുെട 
തീകൾും ൊരിര�ു്ായിു്’ (ഷീബ, െക.എം., ഉോ., 2014) 
എന േലഖനം എുതിയത് ഓർുക. അുേപാെല്െന നായർ 
തീകൾ�് ൊരിര�ു്ായിു് എന് ് ാപി�ാുള രമ�ൾ 
ബാലഡ്സ് ഓെ് േനാർ്് മലബാറിന് എുതിയ പഠന്ിൽ 
േെലനാു അെുതേമേനാും നടു്്് (Achyuta Menon, Chela-

nattu., 1956,131) ു�ംബ്ിെ�യം ദായക്മ�ുെടയം പരികര
ണ്ിൂെട ്ാപി�െപടത് തീയെട പാതിരത�വം ുതലാളി് 
പിൃദായക വ�വ്ിതിയമാണ്.

ഇ�കാരം ു�ംബ-റലംഗിക സേപ�ളിെലലാം ആുനിക
വൽ�രി�െപട ഇത�യിലാണ്, േകരള്ിലാണ് വട�ൻപാട് 
സിനിമകൾ പിറവിെയ�ുനത്. അുെകാുതെന ബുഭർൃതവം 
അുഠിുന നാ�വാഴി് തീയായയല വട�ൻപാട് സിനിമക
ളിെല നായികമാർ അവതരിപി�െപടത് മറി�്, േദശരാരം ൂപ
കപന െെത ഭർ്ാവായ �ുഷനിൽ തെ� കാമന ജീവിതെ് 
ഒു�ി നിർ്ിയ ഒു�ിയ റലംഗിക ൃണയള, പതിരതയായ, 
െരിര�വതിയായ ആുനിക തീയായാണ്.
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വട�ൻപാുകളിെല ഉണിയാർ� നാ�വാഴി് തീയായുെകാ
ുതെന ഒനിലധികം റലംഗികബധ�ു്ാവക ഒും അസവാ
ഭാവികമായ കാര�മല. മുനിയനായ െുവിേനാട് ഉണിയാർ��് 
താപര�ു്ായിുനതായി പാുകളിൽ ൂ െനയ്്. എനാൽ, ഇ്
ര്ിൽ െുവിേനാട് താപര�ം കാണിുന നാ�വാഴി് തീയായല 
സിനിമയിൽ ഉണിയാർ� അവതരിപി�െപ�നത് മറി�് ു്ിരാ
മെന മാരം ഭർ്ാവായി സവീകരി� പതിരതയായ ഭാര�യായാണ്. 
സിനിമയിെല ഉണിയാർ��് െു ആ�ള സവതം സേഹാദരെന
േപാെലതെനയാണ്. ആ�ളെയ് കുതിതെനയാണ് ആുമണ
േമേലു ഷണി�െത് അവൾ പറയ്്്. ൂ ുെകാ്് അടി�ത് 
അുവാദമിലാെത കിടപറയിൽ �വശി�ുെകാ്ാണ്. ഉണിയാർ�
യെട റലംഗിക താപര��ൾ ു ്ിരാമനിൽ മാരം നിഷിതമാെണ
് ്ാപിുെകാ്് അവുെട പാതിരത�െ് ഉറപിുകയാണ് 
സിനിമ െെുനത് . കാവിും ൊേ്ാ്് ുേിയം (തേ�ാളി 
ഒേതനൻ), കട്നാട് മാ�വം (കട്നാട് മാ�ം), ുേപാലാർ�
യം (ുേപാലാർ�) ബാല (െപാനാ�രംേകാട) യെമലാം ഇ�കാരം 
പതിരതകളായാണ് അവതരിപി�െപടത്. 

പാതിരത�വം കന�കാതവവം േൊദ�ംെെ്െപ�േപാൾ ക�് 
ശിഷാരീതികളിൂെട ആുനികതീയം കട്േപാു്്് . കന�
കാതവം സംശയി�െപടേപാൾ നാുകാുെടയം നാടി്ടയവുെടയം 
ുനിൽെവ�് അ്ിപരീഷു വിേധയമായി കന�കാതവം െതളിയി
�ാനാണ് ുേപാലാർ� കപി�െപ�നത്. കട്നാട് മാ�്ിന് 
മരണശിഷയാണ് വിധി�ത്. കണപുണിയിൽ െു ബലാ്ംഗം 
െെത ൂജാരിയെട മകും െകാലെപ�്. ഇ�കാരം, റലംഗിക 
അതി്മ്ിന് വിേധയരായ തീകെളലാം മരണെപേട്ു്് 
എ്ം സവതം ജീവൻ ന്െപ�്ിയം തീകൾ അവുെട മാനം 
നിലനിർേ്്ു്് എ്ം വട�ൻപാട് സിനിമകൾ നി്ംശയം 
പറുെവു്്്. 

റലംഗികമായ അ്മ�ൾ ത�ുെടയം ു�ംബ്ിെ�യം 
നാടിെ�യം മാനം നശിപിുെമ് തെനയാണ് വട�ൻപാു സിനി
മകളിെല നായികമാർ കുുനത്. അുെകാു തെന മാനം നശിു 
ത�ൾ ജീവി�ിരി�ില എനാണവർ �ഖ�ാപിുനത്. തേ�ാളി 
മുമകൻ െുവിൽ െപാനാ�രം േകാടയിെല ക്ർ േമേനാൻ 
മാുവിെന തടിെ�ാു േപാുേപാൾ തനിും ു�ംബ്ിും 
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നാടിും ഉ്ായ നാണേ��ം െീ്േപും ഓർ്ാണ് അവൾ 
കരയനത്. തീകുെട മാനം നാടിെ�, രാര്ിെ�, മാനമായി പരി
ഗണി�െപ�്. തീയെട പാതിരത�ം, ൊരിര�ം, കന�കാതവം, 
മാനം, പരിു്ി ുട�ിയ കാചപാ�കൾു വലിയ േതാതിുള 
�ാധാന�മാണ് വട�ൻപാട് സിനിമകൾ നുനത് . ഇവിെട ര്ി
േ�ുന കാര�ം ഈഴവ തീയായ ഉണിയാർ�യം നായർ തീയായ 
കാവിും ൊേ്ാു ുേിയം ഒേരതര്ിുള പാതിരത� സേ
പ�ൾുളിലാണ് നിുനത് എനതാണ്. അേതാെടാപംതെന 
തീു േനെരയള അതി്മ�ൾ നാടിു (രാര്ിു) േനെരയള 
അതി്മ�ളായമാണ് സിനിമകളിൽ അവതരിപി�െപ�നത്.

ുു�്ിൽ, നാ�വാഴി്്ിൽനി്ം ു തലാളി്്ിേലക്/
ആുനിക േദശരാര സംവിധാന്ിേലക് സൂഹം പരിണമി�േപാൾ 
തീെയ േകരീകരിുള പാതിരത� സേപ�ൾ ൂ�തൽ ശതമാ
യി്ീുകയാണ് െെുനത് എനാണ് രു കാലഘട�ളിെല 
കലാൃ്ികുെട വിശകലന്ിൽനി്ം വ�തമാുനത്. നാ�വാഴി
്കാല്് ജാതിയെട വിു്ിയാണ് തീയെട പാതിരത�്ിൂെട 
സംരഷി�െപടെതേിൽ ു തലാളി് വ�വ്ിതിയിൽ ജാതിയെട 
മാരമല രാര്ിെ�യം വിു്ിയം മാനവമാണ് അതിൂെട പരി
രഷി�െപ�നത്.
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സാൂഹികത േനരിു�വർ്ിുന ഇട�ളിെലാന് ‘ശരീര’ 
മാണ് അതിെ� വ�വ്കളിൂെടയാണ് സാൂഹികതയം െിട
െപ�്െപ�നത്. മറിും പറയാം. ഇ്രം െിടെപ�്ുകുെട 
അടി്ാന്ിലാണ് ‘സൂഹം’ നിലനി്വുനും. സാൂഹിക 
മാ��ുെടെയലാം പിനിൽ ഏെതേിും ഒു ഘടകമായി അത് 
�വർ്ിുകയം െെു്. ശരീരെമനത് േകവലമായ ഭൗതികത
യിൂനിയ ൂർ് വുവെല്ം അതിന് �ത�യശാതപരെമേനാ 
സാൂഹികെമേനാ സാം�ാരികെമേനാ ഒെ� വിവഷി�ാവന 
ഒുപാ� തല�ുെ്്ം അെലേിൽ അെതലാം ൂടിേ�ർനതാണ് 
‘ശരീര’െമ്ം സമകാലികമായി നടുന പഠന�ളിൽ കാണാം. 
ഇന് തതവശാതരംഗും സാൂഹിക സാം�ാരിക രംഗും ഒേടെറ 
പഠന�ൾ ‘ശരീര’ േകരിതമായി വു്്്. അ്രം പഠന�ുെട
െയലാം വീഷണ�ൾ പലതാെണേിും െപാുവായി പുെവുന 
ഒു ആശയം ‘ശരീര’െമനത് ഒു ‘നിർമിതി’യാണ് എ് തെന
യാണ്.1

നേവാ്ാന, ആുനിക െിതാപ്തികെള വിമർശനവിേധയമാ
�ിെ�ാു ൂ ടിയാണ് സമകാലിക റവ്ാനിക േമഖല അതിെ� 
്ാനം കെ്ുനത്. ആുനിക െിതാപ്തിയെട ഭാഗമായി 
ൂപെമ�് െെമിനിറ് െിതകും െർ�െക��ാതിുന വിഷയ
�ളിെലാന് ുസീം തീ നിർവാഹകതവെ് സംബധിുളതാണ്. 
‘െപാു’സൂഹവം െെമിനിറ് െിതാപ്തികും ഒേരസമയം 
അടി�മർ്െപട ഒു വിഭാഗമായി പരിഗണിു വന ൂടമാണ് 
ുസീം തീകൾ. ുസീം തീ വിേമാെനെ്ുറിുള െർ�കൾ 
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അുെകാുതെന െെമിനിറ് െിതാപ്തിയെടേപാും അടി്
റയായി വർ്ിു. ുസീം തീകൾ നിർവാഹകതവമിലാ്വരാണ് 
എന ഒു തീർു കപനയെട അടി്ാന്ിൽ പർേുളിെല ഉണ
�െളുറിുള െിതകൾ സമകാലികമായം ഉയർ്വു്.

ുസീം തീശരീരെമനത് േകവല ഉപേഭാഗവു എനനില
യിൽ  പരിഗണി�െപു വുനെത�െന എന പഠനം എരെയ
േിുു്്. എനാൽ ുസീം തീ ശരീരെ്ുറിുള െർ�കൾ 
 അധികാരവിേധയതവ െർ�കളിേല�് ു ു�ി�ാണാറാണ് പതിവ്. 
ുസീം തീശരീരം സാൂഹികമായി നിർമി�െപ�നെത�െന എന 
അേനവഷണമാണ് ഈ േലഖന്ിൽ നട്ാൻ രമിുനത്.അധി
കാരുള, നിർവാഹകതവുള ഒു ശരീരഘടന എന നിലയിൽ ു സീം 
തീ ശരീരെ് കാുന പഠന�ൾ വിരളമായിരിും. നുെട 
െെമിനിറ് െിതകും ു സീം തീ ശരീരെ് വിേമാെന്ിു കാു 
നിൽുന വുെവന നിലയിലാണ്  പരിഗണിുനെതന് അ്രം 
പഠന�ുെട ൂഷവിശകലന്ിൂെട മനസിലാ�ാൻ സാധിും. 
ഇസാമിക് െെമിനിുകൾ െപാുെവയം, മലയാള്ിൽ െജ.േദവിക, 
ബി.എസ്.െഷറിൻ, ഷംഷാദ്ു റസൻ ു ട�ിയവർ സവിേശഷമായം 
ഇ്രം അേനവഷണ�ൾ നട്ിയവരാെണനത് ര്യാകർഷി
ുന വുതയാണ്.

ുസീം തീകൾ വിേധയതവ ശരീരം  േപുനവരാണ് എന ു റവിളി 
അവസാനിേ�്തായിു്് ആുനികതയെട  ൃ ഹദാഖ�ാന�ും 
ഏെറുെറ ഈ ധാരണ പുെവ�വയാണ്. റമുനെയേപാെല 
ശരീര്ിെ� ആനദാതിേരക�ൾ ആസവദി� കഥാപാര�ൾ 
നുെട സാഹിത�േലാകും ു റയം. നേവാ്ാന സാഹിത�്ിൽ 
(േനാവൽ) ‘ഉമാുവിെനേപാെലയള ശതമായ കഥാപാര�ൾ 
വിരളമാേയ കാുകയൂ. നേവാ്ാന സാഹിത�്ിൽ േവറിട 
ശദം േകൾപിു നടുന തീകൾ ു റവാണ്. ു സീം തീസൂഹെ് 
ആുനികതയിേലെ�്ാ് ഒു വിഭാഗമായാണ് ബഷീും പരി
ഗണിുനത്. അുെകാുതെന ബഷീറിെ� എുുകൾ ുസീം 
സൂഹെ് അടിുടി വിമർശന വിേധയമാു്. ഇതിനിടക് േവ്ര 
മനസിലാ�െപടാെത േപായ ഇട�ൾ ുസീം തീെയുറിുള 
വാർുമാൃക നിർമാണ്ിുതകി എ്ം കാണാം. തീർ�യായം 
നേവാ്ാനആുനികസാഹിത�വം രെയിതാ�ും േകരള്ിെല 
സാം�ാരികാതരീഷെ് േപാഷിപി�ത് ുറെ�ാ്മല.
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ശരീരപഠന്ിെ� േമഖലയിൽ ുസീംതീെയുറിുള പഠന
�െളലാം ബുഭാര�ാതവ്ിെ� ഇര എന തര്ിെലാുുകേയാ 
തികും ഋണാമകമായ അതരീഷ്ിൽ ജീവിുന ആുകൾ 
എനനിലക് വായി�െപ�നേതാ ആയി കാണാം. നിലനിുന 
ധാരണകെള ഉറപിുന തര്ിലലാെത വിമർശനാമക യതിയിൽ 
അവെയ സമീപിുനവ തീെര ുറവായിരിും. പർേു�ിയ ുസീം 
തീ അടിമ്്ിെ� �തീകം എന നിലയിലാണ് അവതരിപി�
െപ�നത്. പൗേരാഹിത�ം, മത  അ�ട�്ിേ�യം മതാംഗീകാ
ര്ിെ�യം സദാൊര്ിെ�യം ‘ദീനി’െ�യം ‘തഖ് വ’യെടയം 
ഒെ� െിനമായതിെന കാുേപാൾ മെ�ാു വിഭാഗം അടി�മർ
്ലിെ�യം അസവാതര�്ിെ�യം അംഗീകാരമിലാമയെടയം 
�ാൃതതവ്ിെ�യം ഒെ� െവളിപടലായി അേത ബിംബെ് 
ഉപേയാഗിു്. ഈ രു രീതികളിൽ മാരമാേണാ അതിെന 
േനാ�ികാണാനാവക. ഇതലാെത, ൂനാമെതാു ഇടം അെലേിൽ 
ഇവകിടയിെലാു കർൃതവം ു സീം തീകൾ�്, പർേധരി� ു സീം തീ
കൾ�് ഇേല. എനേനവഷിേ�്താവശ�മാണ്. പർേ ധരി� ു സീം 
തീകെള അേനവഷ�േ്ാ�ൂടി േനാുന എരെയേിും സദർഭ
�െള അഭിുഖീകരിേ�്ി വുന തീകൾ സമകാലികമമായ്്. 
തികും നികളേമായളേതാ സവയമറിയാെത ഉയുനേതാ ആയ 
ഒു വിധികപനയല മറി�് സൂഹ്ിെ� നിർമിതാവ്ുളിൽ 
നി്യുനതാണിത്. അത് െരിരപരമാണ്. ൂ �ാുകൾ പഴ�ുള 
അപരതവെ്ുറിുളതാണത്.

യഥാർഥ്ിൽ ആരാണ് ുസീം തീ? അവർ നിർവാഹകതവമിലാ
് െവും ജഡവ�തിതവ�ളാേണാ? അവുെട ഇടെപടുകെളാ്ം 
െരിര്ിൽ നടനിടിേല? �ുഷാധിപത�വം പൗേരാഹിത�വം 
അടി�മർ്ിയ കഥ മാരമാേണാ അവർ�് പറയാു്ാുക? 
എനീ േൊദ��ൾ െരിരേ്ാ� േൊദിേ�്തായിുള നിർബ
ധിതാതരീഷ്ിലാണ് നാമി് നിുനത്. അവെകലാം ഉ്രം 
െരിരവുതകൾ നുെമനതിും സംശയമില. ‘െപാു’ധാരണെയ 
തിു്ിെയുതാൻ ത� െക്ള വുതകൾ തീർ�യായം എര
െയേിുു്്.

സാൂഹിക നിർമിതിയിൽ തീകുെട ്ാനം ഒഴിുൂടാനാവാ
്താെണന േബാധ�ം നുെട നേവാ്ാനെിതകൾ പുെവു്
്്. എനാൽ െമു�ിെ�ാുമാരം അംഗീകരിേ�് ഒനാണ് 



August 2018

Volume 01 : No. 07

മലയാളപ�
malayala pachcha204

തീകർൃതവവം എന േബാധം തെനയാണ് േകരള നേവാ്ാന 
െിതെയയം നയി�ിുനത്. മേ�െതാു നേവാ്ാന �്ാനവം 
എനുേപാെല ു സിം സുദായ്ിെ� നവീകരണ പരിരമ�ളിും 
ുൻനിരയിൽ നിനത് �ുഷൻമാരാണ്. അുെകാുതെന പുെവ
കെപട വീഷണ�ും അവുേടതായിു്. മത ‘തഖ് വ’യുസരി�് 
ുസീംകൾ ജീവിേ�്തിെ� ആവശ�ം നേവാ്ാനായകർ ഉറപിു 
പറയ്്്. മാരമല വിദ�ാഭ�ാസ്ിു �ധാന�ം  നുനേതാെടാപം 
മത്ിെല അനാൊര�െള ഉേപഷി�ാൻ ആവശ�െപ�കയം 
െെു്. ു സീം തീ ശരീരെ് െമു�ിെ�ാുള ഒു നിലപാടാണ് 
ഇവിെട സാൂഹിക പരികർ്ാ�ും സവീകരിുനത്.

െമു�െപട വിേധയശരീര�ൾ എന നിലകാണ് ുസീം തീതവ 
ശരീര�െള എേപാും ഉയർ്ി�ാണി�ാുളത്. പർേയിൽ ൂ ടിയ 
ശരീര�ൾ അസവാതര�്ിെ� സഹിണതയെട അടിമ്്ിെ� 
�തീകം എന നിലയിൽ വ�ാപകമായി  ഉയർ്ി�ാണി�ാു
്്. 9/11ുേശഷം അവക് ഒു ്ാപിതാർഥം തെന റകവ്. 
ുസീം തീകെളുറിുള ആേഗാള കാചപാ�തെനയായിമാറി ഇത്. 
Engendering Individuals എന �തക്ിൽ െജ.േദവിക ഇ�െന 
അഭി�ായെപ�്്്. നുെട െരിരം േനാ�ിയാൽ കാണാം 
ജാതിമത ശരീര�െള അതാ�ി നിർുനതിൽ വത�ൾുള 
്ാനം, എ് മാരമല ആുനിക പരിൃത സൂഹ്ിെ� ഭാഗെമന 
നിലയിൽ വതം എ�െന �വർ്ിുെവ്ം അവർ വിശകലനം 
െെു്്്.2 വതം േകവലമായ ഒു ഉപാധി എന നിലയിൽ മാരം 
ഉപേയാഗിുന ഒനല. തീർ�യായം അത് രാരീയപരമാണ്. 
േമൽു്് സമരം ു തൽ നേവാ്ാന േകരള്ിൽ നടന പല കലാപ
�ൾും വതം അടി്ാനമായിു്്. ‘Burn Bra’ സമരെ് അരയം 
രാരീയപരമായ നീ�മായാണ് കാേണ്ത്.

പർേധരി� ുസീം തീശരീരെ് ആുനികീകരി�െപടാ് 
വിേധയശരീരമായാണ് പരിഗണി�െപുവനെത്ം കാണാം. 
‘പരിൃത’ വത�ുെട വിഭാഗ്ിൽ ുസീം വത�ൾ വരാ്ിട
േ്ാളം അുപേയാഗിുന ജനസൂഹവം ആുനികതു �റ്ാ
ു്. തീവാദ പഠന�ളാണ് പലതല�ളിലായി മറുകിടനിുന 
ശരീരപഠന�െള ഒുരാരീയ വ�വ്െയനനിലയിൽ തിരി�റി
ു പഠനംനടുനത്. എനാൽ ഇത് �തിയ  അുഭവമല. ുസീം 
നേവാ്ാന െിതയിൽ്െന ഹലീമാ ബീവിെയേപാുളവർ 
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ഇതിെന �നവത്കരിു്്്. േദവികയം ഷംഷാദ് ുറസു
െമലാം അത് ൂ്ി�ാടിയതാണ്. െജ.േദവികയെട െരിരാേനവാ
ഷണ�ളിലാണ് നേവാ്ാനഘട്ിൽ �വർ്ി� ുസിം തീ
കെളുറിുള അറിവ ലഭിുനത്. ഹലീമാ ബീവിെയേപാുള, 
ആയിഷാമയിെനേപാുള ശതരായ തീകെള േകരളീയ െപാു 
സൂഹ്ിു ു ൻപിൽ അവതരപിുനത് േദവികയാണ്. ശതരായ 
തീകൾ എന നിലയിലാണ് അവർ അവതരിപി�െപ�നും. ‘നില
യിലാെതാുുന’ ശരീര�ൾ എന നിലയിൽ ു സീം തീ ശരീരെ് 
മന്ിലാ�ി വനതിെ� അനൗെിത�ം േദവിക ൂെിപിു്ു്്. 
ഷംഷാദ് ുെസെ� പഠന�ളിും നിലനിൽുന ധാരണകളിൽ 
നി്ം വ�ത�തമായ എരെയരേയാ വ�തിതവ�െള അവും അവത
രിപിു്്്. മതപഠന�ുെട ഇടയിൽ േപാും അംഗീകരി�െപട 
എരേയാ തീ വ�തിതവ�ൾ തീകൾ�് അൃശ�ത കപിു് എന് 
പറയന ഇട�ളിെലലാം തീകൾ ഉ്ായിു് എനതിന് എരേയാ 
െതളിവകൾ നിരു്. തെ� �തക�ളിൽ പാുെകുന തീകൾ 
ുതൽ ആരാധി�െപ�ന ഖബറിട�ളിെല തീകൾ വെരയളവെര 
അവർ െർ�െക�ു്. 

ുസീം തീ: ശരീരം, ആഖയാനം

ുസീം തീശരീരെ്ുറി�് നിലനി്േപാുന സാൂഹിക 
ധാരണ അത് മറകെപടതാെണനും അടി�മർ്െപട, എനാൽ 
നിർബധിത, റലംഗികത േപുനതാെണ്ം എലാമാണിത്. ബു
ഭാര�ാതവ്ിു വഴുനവൾ, ആ ു റക് തെ� ശരീരെ് െമു�ിെയ
�ുനവൾ എെനലാുള ധാരണകെള ഊടിയറപി�ാൻ അ്രം 
ഒു സാൂഹികതെയ നിർമിെ���ാൻ േബാധൂർവകമായ രമ�ും 
നട് വു്െ്് മന്ിലാ�ാൻ വിഷമമില. നിയമ വ�വ്ു 
ുനിെല ു്ലാഖ് വിധിയൾെപെടയളവ ഇതിുദാഹരണമാണ്. 
ുസീം സാൂഹിക പരികർ്ാ�ൾ തീ വിദ�ാഭ�ാസ്ിു നൽേക് 
�ാധാന�െ്ുറി�് വീുംവീും ഉറപി�േപാും തീകൾ േജാലി
െയ�േ�്തിെ� ആവശ�ം ആയിഷാമായെനേപാുളവർ പറയ
േപാും തീെയ ഒു സ്െയന നിലയിലാണ് കാുനത്.  ുസീം 
തീനേവാ്ാന്ിെ� ഭാഗമായി ഉയർ് േകൾുന ആയിഷാമാ
യെനയം, ഹലീമാ ബീവിെയയം േപാുളവർ േപാും സാുദായിക 
പരികരണമാു േവ്െതന നിലക് െിതി�വരാണ്. (20:187-195)
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ശിേരാവതെ്ുറിും മതപഠനെ്ുറിും ഹലീമ ബീവി
െയേപാുളവർ�് എതിരഭി�ായമിലതാും ഹലീമ ബീവി തെ� 
സവാഗത �സംഗ്ിൽ െപാുവായി പറയന പല കാര��ൾും 
ശരീരവമായി ബധെപട ഉദാഹരണ�ൾ ഉപേയാഗിുനുകാണാം. 
‘െതാടിലാുന റകതെനയാണ് വി്പം ഭരിുന’െത്ള വുത 
നി�ൾ ഒരി�ും മറ്കളയാവനതല. വി്ാനസപനും 
പരിൃതാശയ്ാുമായ പൗര്ാർ ഉ്ാകണെമേിൽ അവർ പാനം 
െെുന തന�ാൃത്ിും അേത ു ണ�ൾ അുേപഷണീയാമായി
ുളതാണ് (ഹലീമാ ബീവി:2011:192). തീ ശരീരെ് മഹതവവത്കരി
ുെകാ്് അവെര വിദ�ാഭ�ാസ്ിെ� �ധാന�ം മന്ിലാുകയം 
ആുനികതെയ ഒു േലാകേബാധമായി ഉൾേ�ർുകയമാണവർ 
െെതത്. ആുനികതയെട പരിമിതി ഇവിെട ുേന�േ്ാെടാപം 
 കട്വുകയം െെു.എനാൽ പർേെയുറിുള അവുെട 
ആശയം എരമാരം �േരാഗമനപരമാെണ് േനാൂ. ഷംഷാദ് 
ുറസെ� �തക്ിൽ ഇ�െന കാണാം. ‘തീ-�ുഷ്ാർ 
തമിൽ കാുനേതാ, സംസാരിുനേതാ, പര്രം െകാളെ�ാ
��ുകൾ നടുനേതാ, പഠിുനേതാ, പഠിപിുനേതാ ഇസാം 
തടയനില. എ്തെനയല ഇസാം അവെകലാം േ�ാ്ാഹനം 
നുകയാണ് െെതിരിുനത്. പേഷ, തീകും �ുഷ്ാും തമിൽ 
ബധെപ�േപാൾ ഇുൂടും പാലിേ�് െില മര�ാദകൾ ഇസാം 
നിർേദശിു്്്. അവകാണ് ഇസാമിൽ പർോ സരദായം എ് 
പറയനത്. പർേയിൽ (53:2009) െപാതി് മതശരീര�ൾ എന 
ുൻധാരണകെള  എേന റോു് ഇ്രം നേവാ്ാന െിതകൾ. 

നേവാ്ാന പരികരണ �്ാന�ുെടയം  നവുേന�്ിെ� 
തെനയം അടി്ാനമായി വതം �വർ്ി�െത�െനയാെണനത് 
േകരളനേവാ്ാന െരിരം പുെവ�ിു്്. ൊനാർ കലാപം, 
േമൽു്് സമരം, കുമാലസമരം എനി�െന നീുകിടുന എര
െയേിും ഉദാഹരണ�ൾ കാണാൻ കഴിയം. േകരള െരിര്ിൽ 
ആെകതെന ജാതി/മതശരീര�െളന നിലയിലാണ് മുഷ�ശരീര
െ്യാകമാനം കാണാൻ സാധിുക. എനാൽ േകരള്ിെല ു സീം 
വിഭാഗ�ൾ �േത�കി�് തീവിഭാഗ�ൾ മുജാതി മത�ളിൽനി്ം 
വ�ത�തരായി ആദ�കാലം ുതേക ‘ുപായം’ ധരി�ിുനതായി 
െരിര രഥ�ൾ സാഷ�െപ�ു്. ൂേറാേകരിത സദാൊര
േബാധം േകരളസൂഹ്ിും �വർ്ിുുട�ിയതിെ� െലമാണ് 
വതമിലാ് ശരീരം അ്ീലമാുനത് എനുേപാെലതെനയാണ് 
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ഉ്രാുനിക കാല്് 9/11-ു േശഷം വ�ാപകമായി പർദ ധരി� 
ശരീര�ൾ അസവാഭാവികമാുനും സാം�ാരിക ആ്മണ�ൾ 
േനരി�നും.അപരിഷ് ൃ തതവ്ിെ� അധാര ഇട�ളിെലാനായി 
പർേമാുനേതാെട അത് ധരി� ശരീരവം മാ�ിനിർ്െപേട് 
ഒനാു്.

ഉപസംഹാരം

ഉഭയറലംഗികതയെട ആധാര ഇട�ളിെലാനായാണ് 
സമകാലിക ു സ് ലിം തീ വിഭാഗെ് വിലയിുുനത്. അത് െില 
നിഷിതതാൽപര��ളാണ്. അത് സാൂഹികേമാ, സാപ്ികേമാ, 
സാംസ് കാരികേമാ, രാരീയപരേമാ, ആയ താത്പര��ളാകാം. 
‘ആുനിക’ സൂഹേ്ാെടാപം നിൽ�ാൻ െകൽപിലാ്, വതം 
െകാു ൂ ടിയ ശരീര�ൾ എന നിലക് ഈ വിഭാഗെ് ് ിരെപ�
ുകെയനത് എ�െനെയലാേമാ നിർവഹി�െപുവു്.  �റു 
നി്ള വീഷണ�ൾ െകാ്് അവക് അൃശ�ത റകവുുവാൻ 
രമിുനും തികും  േബാധൂർവമായി പടുന �ൃ്ിതെന
യാെണനതിൽ സംശയമില. ുസ് ലീം തീ ശരീര്ിെ� വ�വ്ാ
മാന�െളുറിുള പഠന�ൾ ഇനിയം നടേ�്തായിടാണിരിു
നത്. �േത�കിും സമകാലിക സാൂഹിക സദർഭ്ിൽ.

ശരീര്ിെ� സാം�ാരിക വായനകൾ ശരീരെ്ുറിു 
നിർമി�ിുള ്ാപിതാർഥ�െള െപാളിെ�ുുകയം അതിെ� 
െരിരപരമായ വഴികളിേല�് വായനെയ ുറനി�കയം െെു്. 
േകവലമായ ശരീരം എന അർഥ്ിൽ മനസിലാ�ി വനതിൽ നിന് 
വ�ത�തമായി ജാതി/മതശരീരം, ലിംഗശരീരം േദശ രാരീയ ശരീരം, 
സവർണ കീഴാള ശരീരം അധികാര വിേധയതവശരീരം എനി�െന 
എരെയേിും തരം ശരീരുെ്നത് വ�തമാു് ഇ്ര്ിുള 
സാംസ് കാരിക വായനകൾ. അ�െന െതളിു വുന ശരീര പഠന
്ിെ� േമഖലകളിലാണ് െമു�െപട ശരീര�െളന, റലംഗികാ
ടിമ്ം േപുന വിേധയതവ ശരീര�ൾ എന നിലയിൽ ഇസാമിെല 
തീ വിഭാഗെ് കാുനതിെ� അനൗെിത�വം െർ� െെേ്്ത്. 
അധികാര�ൾ�് കീഴട�ി നിൽുന ‘െവും ശരീര’�ൾ എന 
വായനയിൽ നി് വ�ത�തമായള ഒു വായന ആവശ�മാുനും 
ഈ സദർഭ്ിലാണ്. ആുനിക േലാകേബാധ്ിൽ ഉൾെപടാ
തിുന ശരീര�ൾ എന നിലക് ൂടിയള വായനകൾ ഇതിെ� 
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ഭാഗമാുകയം സമകാലികമായി ഈ വിധ്ിുള പഠന�ൾ 
ര്േന�കയം െെു്. അ്ര്ിെലാു സദർഭ്ിലാണ് 
ഇസാമിെല തീ ശരീര്ിെ� രാരീയെ്ുറിുള പഠന�ും 
ൂ�തൽ �ാധാന�ം േനേട്ത്. അത് ഒു തര്ിൽ നിലവിുള 
സാൂഹികതേയാ�ള കലഹം ൂടിയായി്ീു്. സാൂഹികമായം 
സാം�ാരികമായം രാരീയപരമായെമലാുള ഒേടെറ ുൻവിധികൾ 
ഈ സൂഹേ്ാട�ുേപാൾ നിർമിതമായ ു ൻവിധിയെട േലാക്് 
ുടരാൻ നിർബധിതരാവ്. അതിെന മറികട്െകാെ്ാു സാൂ
ഹിക-ബൗ്ിക ജീവിതം അസാധ�മായി്ീുകയം െെേത�ാം.
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ുറിുകൾ
1. More recently feminists and others/such as John Berger (1972) 

have placed the hued in a political context, in order to question 
the ascription of intrinsic aesthetic value to it, as part of the 
patriarchal or ideological structure of power in western culture.
(Edgar Andrew:1999: key concepts in cultural theory).

2. The diferentiating function of dress continued well in to the 
twentieth century with important additions. For example 
adoption of new modes of dress was a way in which westernized 
people could be identiied from others. Wearing modern dress 
signiied close contact with modern institutions equally, those 
who closely interacted with modern institutions ever obliged to 
wear such clothes.(Devika.j Engendering individuals:2007)



ഭാഗം നാല്

പരികരണവഴിേ



അരയനേവാ്ാനവം ആുനികേകരളവം
ക�ാ.ഗായ്ി കക.പി. 

മലയാളവിഭാഗം, ്സെ് േസവയ്് േകാേളജ് േഫാർ വിമൻ, ആലവ

േകരള്ിൽ നേവാ്ാനം, ആുനികീകരണം എനീ �്ിയകൾ 
പര്രൂരക�ളായാണ് വളർ്വനത്. ആുനികീരണ്ിന് വഴി
െയാു�ിയ പല സാം�ാരികഘടക�ും നേവാ്ാന�്ിയയ
െടയം അതർധാരയായി വർ്ിു്െ്്കാണാം. ആുനിക 
േകരള്ിെ� ൂപീകരണ്ിു വഴിെയാു�ിയത് സാൂഹികന
േവാ്ാന �്ിയയാണ്. പെ്ാൻപത്, ഇുപത് ൂ�ാുകളിൽ 
സംഭവി� ഈ ു ടർ�്ിയയിൽ �ാധാന�മർഹിുനവയാണ് സു
ദായപരികരണ �വർ്ന�ൾ. വിവിധജാതികും  അതിൽ്െന 
അേനകം ഉപജാതികുമായി പര്രബധം �ലർ്ാെത കഴി്ി
ുന േകരളജനതക് �ുദിശാേബാധം നുനതിന് ഇതിടയാ�ി. 
േകാളനിവത്കരണ്ിെ� അനതരെല�ളായ ആുനിക വിദ�ാ
ഭ�ാസ പ്തിയം മിഷനറിമാുെട മതപരിവർ്ന രമ�ും അതി
െനുടർ്്ായ സാൂഹ�മാ��ും അവശജനവിഭാഗ�ളിൽ 
അവകാശ േബാധുണർുനതിും നേവാ്ാന �്ിയയിേലക് 
സൂഹെ് നയിുനതിും നിമി്മായി. േകരളനേവാ്ാനെ് 
പലതല�ളിൽ സംഭവി� ഒു വിേമാെനമായി കാുന എം.എൻ. 
വിജയൻ, ഉപാദേനാപകരണ�ുെട സവഭാവ്ിൽ വന മാ�െ് 
അതിെ� അടി്ാനകാരണമായി നിരീഷിു്്് (2000:18). 
സൂഹ്ിും സാഹിത�്ിും പല രീതിയിു്ായ മാ��ളാണ് 
നേവാ്ാന �്ിയയിൂെട െവളിവാുനത്. അരയൻ, വാലൻ, 
ുുവൻ, ുളയൻ, അരയവാ്ി എനി�െന പലേപുകളിലറിയ
െപടിുന അരയജനവിഭാഗ�ൾ�ിടയിു്ായ നേവാ്ാന�്ി
യെയ വിശദീകരി�ാനാണ് ഈ �ബധം രമിുനത്.
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അരയ നേവാ്ാനം
ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� ആദ�പാദ്ിലാണ് അരയവിഭാഗ�ൾ

�ിടയിൽ സൂഹനവീകരണ�വർ്ന�ൾ ആരംഭിുനത്. 
തിുവിതാംൂറിൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗവം (1903) അതിെ� 
പിനാെല അ്ോളിയെട സാുജനപരിപാലനേയാഗവം (1907) 
ൂപം െകാ്തിെനുടർന് ഉപതിു�ളായ അരയയവാ�ൾ
�ിടയിൽ സൂഹപരികരണം ലഷ�മാ�ിയള �വർ്ന�ൾ 
ുടുകയ്ായി. “1907 എന വർഷം േകരള നേവാ്ാനെരിര
്ിൽ രേ്യമായ ഒനാണ്. ആ വർഷ്ിലാണ് 1914-ൽ രജിറർ 
െെത നായർ സർവീസ് െസാറസ�ിയെട ൂ ർവഗാമിയായ േകരളീയ 
സമാജവം അ്ോളിയെട സാുജനപരിപാലനസംഘവം ൂ പംെകാ
്ത്. നേവാ്ാന സാഹിത�്ിെ� �ഥമ ശംഖനാദം ുഴ�ിയ 
മഹാകവി ുമാരനാശാെ� വീണൂവ് �റുവനും ആ വർഷം 
തെന. ആ വർഷ്ിലാണ് അരയുെട �ഥമ സംഘടനാൂപമായ 
അരയസമാജം ് ാപി�െപടത് ” (േഗാവിദപിള, 2003: 199). �ഥമ 
അരയസംഘടനെയുറി�് േഗാവിദപിളള ഇ�െന പറയ്െ്
േിും അതിെ� സംഘാടകെരുറിേ�ാ �വർ്ന�െളുറിേ�ാ 
വിശദീകരണം നുനില.

ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� ുട�്ിൽ്െന മലബാർ 
േമഖലയിെല വിദ�ാസപനരായ അരയസുദായാംഗ�ളിൽ 
െിലർ�് സർ�ാർ വുുകളിൽ ഉനത്ാന�ൾ ലഭിുകയ
്ായി. േഡാടർ എം.സി. േകാമൻ, എം.സി. ബാലെരൻ േകാമൻ 
ഐ.സി.എസ്, വിജയലഷി േകാമൻ എം.എ., ഡിരിട് രജിരാർ 
േകശവൻ, െിഷറീസ് അസിറ�് ഡയറടറായ റാവ ബഹൂർ വി. 
േഗാവിദൻ, മജിേരടായിുന ു്ിരാമൻ, േഡാടർ വി. ജാനകി, 
റാവസാേഹബ് പി.വി. േഗാപാലൻ ു ട�ിയവർ െപാുസൂഹ്ിൽ 
അംഗീകാരം േനടിയ വ�തികളാണ്. ഇവരിൽ വി. േഗാവിദും പി.വി. 
േഗാപാലുമാണ് സൂഹനവീകരണം ലഷ�മാ�ി �വർ്ി�വർ.

അരയസുദായ്ിെല ആദ�െ് ബിുദധാരിയാണ് റാവ 
ബഹൂർ വി. േഗാവിദൻ (1869-1931). 1912-13 കാല്് ജർമനി, 
േനാർേവ ു ട�ിയ പ്ിമൂേറാപ�ൻ രാജ��ൾ സദർശി�് അവിട
�ളിെല മ്�വ�വസായ്ിെ� രീതികെളുറി�് പഠനം നട്ിയ 
വി.േഗാവിദൻ മദിരാശി സം്ാന്് സർ. െഡറിക് നിേ�ാൾ
സണിെ�1 കീഴിൽ െിഷറീസ് അസിറ�് ഡയറടറായി േജാലി
െെുകയ്ായി. മലബാർ േമഖലയിെല മ്�െ്ാഴിലാളികുെട 
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�േരാഗതിുേവ്ി പല പ്തികും ആവികരി�ാൻ ഈ അവസ
ര്ിൽ അേേഹ്ിു കഴിു. മ്�ം ഉപിുണുനതിനായി 
്ാപി� െിഷ് കൂറി�് യാർുകൾ തീകൾ�് ധാരാളം െതാഴി
ലവസര�ൾ നുകയം അത് ധനസപാദന്ിന് ഒു പരിധിവെര 
സഹായകമാുകയം െെു. മലബാറിെ� െതേ� അ�്് ക്മം
ഗലം ു തൽ വട�് ു പള വെരയള തീര�േദശ�ളിൽ മ്�െ്ാ
ഴിലാളികൾുേവ്ി െിഷറീസ് ൂുകും സഹകരണസംഘ�ും 
േഗാവിദൻ ്ാപിുകയ്ായി. �ാഥമികവിദ�ാഭ�ാസം േന�ന 
യവാ�ൾ�് ുടർപഠന്ിനായി േകാഴിേ�ാട് ഒു െിഷറീസ് 
െ്യിനിംഗ് ഇൻറി�ൂട് അേേഹം ്ാപിു. അവി�ന് െിഷറീസ് 
സയൻസിും ഇതരവിഷയ�ളിും ൂ്വർഷെ് പരിശീലനം 
ൂർ്ിയാ�ിയ പലും പിനീട് െിഷറീസ് ൂുകളിൽ അധ�ാപ
കരായം േസവനം അുഠി�ിു്്. െിഷറീസ് ൂുകളിൽ സൗജന�
വിദ�ാഭ�ാസം നുനതിേനാെടാപം അവിെടനി്ം നല രീതിയിൽ 
പഠി�ിറുന ുടികൾ�് സൗജന�മായി ഉനതബിുദം സപാദി
ുനതിും അവസരം ലഭി�ിു്. മീൻപി�്ം ആദായകരമായ 
െതാഴിലാ�ി മാ�ണെമേിൽ അതിെന ൊടറി വ�വസായമാ�ി 
മാ�ണെമ് മന്ിലാ�ിയ േഗാവിദെ� �വർ്നെലമായി 1920-
കളിൽ താൂും ൊലിയും ര്് െിഷറീസ് ൊടറികൾ ്ാ
പിുകയ്ായി. ഉപിട മ്�ം �കയിൽ ഉണ�ിെയ�ുനതിും 
മ്ിയിൽ നിന് എണ ഉത്പാദിപിുനതിുമാണ് �ധാനമായം 
താൂർ ൊടറി �േയാജനെപ�്ിയത്. ൊലിയ്ാകെട മ്ി, 
െെമീൻ ുട�ിയ മ്��ൾ േകടാവാെത ടി്കളിലാ�ി ൂഷി
ുനതിുള സംവിധാനം ഉ്ായിു്. മ്�ബധന്ിനാവശ�
മായ േബാുകും വലകും അവിെട നിർമി�ിു് (േഗാപാലൃണൻ, 
1973: 1295-1296).

പി.വി. േഗാപാലൻ മലബാറിെല ആദ�െ് േലബർ ഓെീസറായി 
�വർ്ി� വ�തിയാണ്. പിനീട് മദിരാശി �വിശ�യിെല 
പിേനാ� സുദായ�െള �തിനിധീകരി�് എം.എൽ.സി. ആയി 
േസവനം അുഠിുകയ്ായി. അേേഹ്ിെ� രമെലമമായി 
മലബാറിുടനീളം േലബർ ൂുകൾ ്ാപിുകയം െതാഴിൽ 
െെുന യവാ�െള വിദ�ാസപനരാുനതിനായി നിശാപാഠശാ
ലകൾ ആരംഭിുകയം െെു. പഠന്ിന് പിേനാ� വിദ�ാർ്ി
കൾ�് അപുശതമാനം െീസ് സൗജന�വം േലബർ േ�ാളർഷി
ുകും ലഭ�മാ�ാൻ കഴി്ത് അേേഹ്ിെ� രമെലമായാണ് 
(േഗാപാലൃണൻ, 1973: 1296).
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ലഭ�മായ െരിരേരഖകളിൽനി്ം മന്ിലാ�ാൻ കഴി്ത് 
നേവാ്ാന കാലഘട്ിൽ മലബാർ േമഖലയിെല അരയസുദായാം
ഗ�ൾ�ിടയിൽ സൂഹ പരികരണം ലഷ�മാ�ി �വർ്ി�വരിൽ 
�ുഖർ റാവ ബഹൂർ വി. േഗാവിദും റാവ സാേഹബ് പി.വി. േഗാപാ
ലുമാെണനാണ്. ഇവരിൽ വി. േഗാവിദൻ മ്�െ്ാഴിലാളി 
ു�ംബ�ുെട ഉനമനമാണ് ലഷ�മാ�ിയത്. പി.വി.േഗാപാലൻ 
പിേനാ� ജനവിഭാഗ�ുെട െമാ്്ിുള �േരാഗതി�ാണ് 
ഊനൽ നകിയെത് കാണാം.

െകാ�ിയിൽ സുദായേസവന്ിനായി ുനിടിറ�ിയവരിൽ �
ധാനികൾ പഡി�് െക.പി. കുപൻ, പി.െക. ഡീവർ, ആനദേയാഗി 
എനിവരാണ്. ഇവരിൽ �ഥമഗണനീയനായ െക.പി. കുപന് സംൃ
താധ�ാപകൻ, മഹാരാജാസ് േകാേളജിെല മലയാളവിഭാഗം അധ�ാ
പകൻ, നാുഭാഷാ ൂ�്്, െകാ�ിയിെല �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസപ
രികരണകമി�ിയെട െസ്ടറി, മരാസ് ൂ ണിേവ്ി�ിയിൽ പൗരത� 
ഭാഷാപരീഷാേബാർഡ് െമപർ, െെയർമാൻ എനീ നിലകളിൽ 
 �വർ്ിുനതിുള അവസരം ലഭിു. താൻ ജനിു വളർന വാല 
സുദായ്ിെ� അവശതകൾ പരിഹരിുനതിനായി �ാേദശികാ
ടി്ാന്ിൽ പല സംഘടനകൾും അേേഹം േനൃതവം വഹി
ുകയ്ായി. 1910-ൽ േതവരയിൽ വാലസുദായ പരികരണസഭ 
്ാപിുെകാ്ാണ് അതിന് ആരംഭം ു റി�ത്. ു ടർന് ആനാുഴ
യിെല കല�ാണദായിനി സഭ, ഇടെ�ാ�ിയിെല ് ാേനാദയം സഭ, 
ുപള്് സ്ാർ് �ദീപ സഭ, അ്പിളിയിെല ുധർേമാദയം 
സഭ, വട�ൻ പറൂരിെല �േബാധെേരാദയം സഭ എനിവ കുപെ� 
രമെലമായി ൂപംെകാ് സംഘടനകളാണ്.

അരയുെട ഇടയിൽ മാരമല, െകാ�ിയിെല �ലയജനവിഭാഗ�
ളിൽ അവകാശേബാധം ഉണർുനതിും അവെര സംഘടിപിുന
തിും അേേഹം പരിരമിുകയ്ായി. ജാതീയമായ അവശതയം 
അടിമ്വം അുഭവി�ിുന അവെര ഒുമിപി�് ശതരാുക
വഴി സാൂഹ�രംഗ്് വി്വാമകമായ ുേന�ു്ാ ുകയാണ് 
അേേഹം െെതത്. കുപെ� ഈ രമെ് െക.എ. ൃണൻ ഇ�െന 
വിശദീകരിു്.

 ‘ഇനെ്േപാെലയള െപാു്ലവം സൗകര�വം ഇലാതി
ുനുെകാും ഉ്ായിുന ്ല�ളിെലാെ�തെന അധഃൃ
തർ�് �േവശനം നിേഷധി�ിുനുെകാും �തിെയാു േവദി 
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എവിെടെയേിും കുപിടി�ാൽ അതുവദിുെകാ��ാുള 
ദാഷിണ�െമാ്ം അ�ാലെ് ‘തരാ�്ാർ’ കാണി�ാതി
ുനുെകാ്് േയാഗം േെരാുള േവദിയായി പഡി�് കുപൻ 
െതരെ്�്ത് എറണാുളം കായും ുേറ വള�ുമായിു്. 
കായൽ മ്�്ിൽ വള�ൾ ൂടിയിട് പലക നിര്ി ്ാ�് േൊ
റവം മ�് സൗകര��ുു്ാ�ിയേശഷം േയാഗംൂ�കയം േരാതാ
�െള അവർ�് ദഹിുന ഭാഷയിൽ കാര��ൾ പറു മന്ിലാ
�ി സംഘടി�ാു്ാകാവന ുണ�െളപ�ി പല ഉദാഹരണ�ും 
െതളിവകും പറുെകാ�്് �ലയെര ഒുവിധം േബാധവാ്ാരാ
ുകയം അ�െന അ്ര്ിുള േയാഗ�ൾ ൂടിൂടി ഒ�വിൽ 
സമത െകാ�ി �ലയ മഹാസഭക് ൂപം നുകയം െെു’’(ൃണൻ, 
1981 : 43). 

സാൂഹിക പരികർ്ാ�ൾ�് േയാഗവം മും സംഘടിപിു
നതിന് േനരിേട്ിവുന വിഷമതകളിേലക് ഈ ഉ്രണി ര് 
ഷണിു്്്. പഡി�് കുപെ� ഇ്രം �വർ്ന�ൾ�് 
സഹായിയായി വർ്ി�ത് ു ൃും സാഹിത�കാരുമായ ടി.െക. 
ൃണേമേനാനായിു്.

ജാതീയമായ പീഡന�ൾെ�തിരായി ശതമായ ഭാഷയിൽ 
ൂലിക െലിപി� സാഹിത�കാരൻ ൂടിയായിു് െക.പി. കുപൻ. 
ബാലാകേലശം, ഉദ�ാനവിുന്, ജാതിുമി എനിവ അതിു 
നിദർശന�ളാണ്. ശേരാൊര�ുെട മനീഷാപചകം എന ലു
കാവ�്ിെ� സവതരവിവർ്നമാണ് 1912-ൽ രെി� ജാതിുമി. 
മനീഷാപചക്ിെല ആശയെ് ുുെകപിടിുെകാ്് പഡി�് 
കുപൻ ജാതിെിതയെട അർ്ൂന�തെയ േനാ�ി�ാു്. 

‘ൃതികെളുതിയ മാുനിമാർ അതിൽ ‘തീ്ി�ടം’ 
 തിുകിവ�ിടില. എേിൽ പിെന മലയാള്ിെല പാവ�ുെട തലു
മീെത ആരീ കഠേകാടാലി െകടിൂ�ി എന് കവി േൊദിു്. 
എനിട് െതാട�് തമിഴേനാട് േകരളെ് തടിുേനാ�ി പാ്ിനാ
ടിൽ തീ്ിുളി എന ആൊരമിെല്ം രുമാസം താനവിെട ു �ി
നടനിും ആും തേനാട് വഴിമാറാൻ പറു ശഠു വനിെല്ം 
കവി ൂെിപിു്. ഹിു്ാനെ് അധിവസിും ഹിു�െളാ
െ� ഒുേപാെലയാെണ്ം എനാൽ എേതാു ക്ം മലയാള്ിൽ 
മാരം ഈ റവതരണി നിലനിുനേലാ എ്ം അേേഹം വ�ാുല
െപ�്. ജപാനിെല�ാും തീ്ുേ്ാ അേേഹം േൊദിു്. 
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യാപാണുേ്ാ സീേലാണിുേ്ാ? അവിട�ളിെലാ്മില, 
എനിും എു േകാ�ായമാണിത് എന േൊദ�ം െൂഡൽ വ�വ്
യെട േനെര കവി െതാ�ുവി�്” (വാല്്, 1985 : 60). 

തീ്ൽ, െതാടീൽ ുതലായ അനാൊര�െള േൊദ�ംെെുന 
കുപെ� ഈ ൃതി �േരാഗമേനു�ളായ ജന�െള �േൊദിപി�ി
ു്. 1912-ൽ െകാ�ിരാജാവിെ� ഷഠിൂർ്ി ആേഘാഷേ്ാടു
ബധി�് നട്ിയ നാടകമ്ര്ിൽ �ഥമ്ാന്ിനർഹമായ 
ൃതിയാണ് ബാലാകേലശം (1913). െകാ�ിരാജ�െ് ബാല എന 
നായികയായം െകാ�ിരാജാവിെന കേലശൻ എന നായകനായം 
കപിുെകാ്് രെി�െപട �േരാഗമനപരമായ ആശയ�ൾ ഉൾെ�ാ
ുന ഈ നാടകം പരമാസികകളിൂെട െർ� െെ്െപ�കയ്ായി. 
സവേദശാഭിമാനി െക. രാമൃണപിള നിശിതമായി വിമർശി�േപാൾ 
ടി.െക. ൃണേമേനാൻ നാടക്ിനുൂലമായി നിലപാ�കുമായി 
രംഗെ്്ി. അത് ുടർ െർ�കൾ�് വഴിെയാുുകയം പിനീട് 
ഈ സംവാദം ബാലാകേലശവാദം2 എന േപരിൽ �സി്ീകരിു
കയം െെു. രാജുതിയെട മറവിൽ ജാതിൂഷണ�ൾെ�തിരായി 
ൂപം െകാ് സാൂഹിക വിമർശനനാടകമാണ് ബാലാകേലശം എ് 
പറയാം. 1926-ൽ െകാ�ി സദർശി� േഘാഷൺ �ുവിന് രാജാവ് 
നൽകിയ സൽ�ാര െട�ിൽ, ഇതര നിയമസഭാംഗ�െളെയലാം 
ഷണി�ിും എം.എൽ.സി. ആയിുന കുപെന ഷണി�ാതി
ുനതിൽ �തിേഷധിുെകാ്് അേേഹം രാജാവിന് സമർപി� 
ൃതിയാണ് ഉദ�ാനവിുന് (1931). അരയപാരപര�െ് ഓർമിപിു
െകാ്് അയി് െിതയെട അർ് ൂ ന�തയിേലകാണ് ഈ ൃ തി 
വിരൽ ൂുനത്. മു പല ൃതികും3 കുപൻ രെി�ിുെ്േിും 
അേേഹ്ിെ� ജാതിുമി, ബാലാകേലശം, ഉദ�ാനവിുന് എനീ 
ൃതികളാണ് േകരള നേവാ്ാന്ിന് ഉണർവ് പകർ്നകിയത്.

പഡി�് െക.പി. കുപെ� പാത പിൻുടർ്െകാ്് സാൂഹ�
േസവനരംഗേ്ക് കട്വനയാളാണ് പി.െക. ഡീവർ എനറിയ
െപ�ന പി. ൃ ണൻ ധീവരൻ (1901-1989). എറണാുളം മഹാരാജാസ് 
റഹൂളിൽ �േവശനം ലഭി� അയി്ജാതി�ാരായ ൃണന് 
േപരിെനാപം ജാതിൂെകനാമമിലാതിുനതിനാൽ സഹപാഠിക
ളാൽ പരിഹാസ�നാവകയം അതിൽ മനം െനാത് കുപൻ മാറുെട 
നിർേേശാുസരണം ധീവരൻ എന പദം േപരിെനാപം ൂടിേ�ർ
ുകയം െെു4. ധീവരെ� ആംഗലവത്കരണമാണ് ഡീവർ എന് 
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അേേഹ്ിെ� ജീവെരിരകാരൻ അഭി�ായെപ�് (േഗാപാലൻ, 
1993: 16). സവർണർ മാരം ജാതിൂെക പദ�ൾ നാമേ്ാെടാപം 
ഉപേയാഗി�ിുന ആ കാല്് സവതം േപരിൂെട വി്വം ൃ്ി� 
പി.െക. ഡീവർ പിനീട് സാൂഹികപരികരണ�വർ്ന�ളിൽ 
പോളിയായി. അരയൻ, വാലൻ, ുുവൻ, ുകയൻ, ുളയൻ എനി
�െന വ�ത�ത നാമ�ളിലായി െിതറി�ിടന ജനതെയ ഒനിപി
ുനതിനായി സമത േകരള അരയമഹാസഭ, അഖില േകരള അരയ
വംേശാ്ാരണി സഭ ുട�ിയ േപുകളിൽ ൂപംെകാ് െെുും 
വുുമായ സംഘടനകളിെല  സജീവ�വർ്കനായിു് അേേഹം. 
സാൂഹിക പരികരണം ലഷ�മാ�ി 1917-ൽ േഡാടർ േവുുടി 
അരയൻ ആരംഭി� ‘അരയൻ’ പര്ിെ� സഹപരാധിപരായി 
ുറുനാൾ േസവനം അുഠിുകയം പിനീട് ‘ധർമകാഹളം’, 
‘വീരേകസരി’ എനീ �സി്ീകരണ�ൾ ആരംഭിുകയം െെു. 
പര�വർ്കൻ, െതാഴിലാളി േനതാവ്, ു നിസിപൽ കൗൺസിലർ, 
നിയമസഭാംഗം, െകാ�ി െലജിേസ�ീവ് കൗൺസിലിെല ഡപൂടി 
�സി്് എനി�െന വിവിധ മഡല�ളിൽ �വർ്ി� ഡീവർ 
ടാ�ാ, ബർമാെഷൽ, എസ്.വി.ഒ.സി. എനീ കപനികളിെല െതാഴി
ലാളികെള സംഘടിപിുകയം അവിട�ളിൽ േ്ഡ് ൂണിയന് 
ുട�ം ുറിുകയം െെു. ‘1940-കളിൽ െകാ�ിയിെല �ഗഭരായ 
െതാഴിലാളി േനതാ�ൾ െക.കുണാകരൻ, പനപിളി േഗാവിദ
േമേനാൻ, െൊവര പരേമശവരൻ പിള, പി.െക. ഡീവർ എനിവരാ
യിു്. ഇവരിെലലാം ആദ�മായി െതാഴിലാളി േ്ഡ് ൂണിയൻ 
രംഗ്ിറ�ിയത് ഡീവറായിു്. അെചലമായ ത്വദീഷയം 
അുലഭമായ ആർരതയംെകാു െതളിമയാർന വിശി്വ�തിതവ
മായിു് ഡീവുേടെതന് അേേഹ്ിെ� �വർ്നറശലിയം 
�ന�േളാ�ള സമീപനരീതിയം വിളി�റിയിു്’’ (േഗാപാലൻ, 
1993: 142).

പഡി�് െക.പി. കുപെ� േജഠനായ ുടപും സുദായ പരി
കരണരമ�ളിൽ ഭാഗഭാ�ായ വ�തിയാണ്. ആലൂർ േകര
മാ�ി �വർ്ി� ്മാനദ ശിവേയാഗിയെട ആനദമത5്ിൽ 
ആൃ്നായ അേേഹം ശിവേയാഗിയെട ശിഷ�തവം സവീകരിുക
യം ആനദേയാഗി എന േപരിൽ അറിയെപ�കയം െെു. സുദാ
യ്ിൽ നിലനിന അനാൊര�ും അധവിശവാസ�ും ഇലാമ 
െെ്ാനാണ് അേേഹം രമി�ത്. അതിുള കുുപകർനത് 
ആനദമത്ിെ� ആശയധാരകളാണ്. 
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‘വിരാഹാരാധനെയ എതിർുകയം തനിൽതെന ഈശവരൻ 
ുടിെകാു് എ്ള ത്വ്ിൽ വിശവസിുകയം െെതിുന 
ആനദമത�ാർ�് എറണാുളും പരിസരും കഠിനമായി എതിർ
പാണ് അഭിുഖീകരിേ�്ിവനത്. പേഷ, ആനദേയാഗിയെട 
രംഗ�േവശം ഈ എതിർുകെള ൃണ�ായമാ�ി. അേേഹ്ിും 
അുജൻ കുപും ഉ്ായിുന ജനസവാധീനം ആനദമതവിശവാസി
കുെടയം സംഘ�ുെടയം എണം െപുപിു. നിരതരമായ യാര, 
സന�ാസ്ിെ�യം രാജേയാഗ്ിെ�യം ആനദമത്ിെ�യം 
േമ്കൾ �െരിപിുക എനീ �ൃ്ികളിൽ അേേഹം ആകഠം 
ുുകി. അഭിഭാഷകർ, ഭിഷഗവര്ാർ, സാൂഹിക �വർ്കർ എനി
�െന ഒടനവധിേപർ ആനദമതവിശവാസികും �ൊരകുമായി’’ 
(െരഭാു, 1993: 131).

സൂഹനവീകരണ്ിനായി ആനദമത്ിെ� ആശയ�െള 
ൂുപിടി� ആനദേയാഗി�് മത്ാപന്ിൽനി്ം െില ആേരാ
പണ�ൾ േനരിേട്ിവ്. ജാതീയമായ കാചപാേടാെട മ്�െ്ാ
ഴിലാളി സംഘ്ിെ� രഷാധികാരിയായി �വർ്ിു എനും 
ഇടെ�ാ�ിയിെല ഒു േഷര്ിൽ വിരഹ�തിഠ നട്ി എനും 
ആയിു് �ധാന ആേരാപണ�ൾ. ഇതിെ� േപരിൽ മതാധികാ
രികൾ അേേഹെ് ആനദമത്ിൽ നി്ം �റ്ാ�ി. എനാൽ 
ുടർ്ം അവശജനവിഭാഗ�െള �േത�കി�് അരയ-�ലയ വിഭാഗ
�െള സംഘടിപി�് ആനദസമാജ�ൾ ്ാപിുകയം പഡി�് 
കുപെ� സാൂഹിക�വർ്ന�ളിൽ പോളിയാുകയം െെു. 
െകാ�ിയിെല അരയർ�ിടയിൽ നിലനിന ഉപജാതി വ�ത�ാസ്ി
െ� കാഠിന�ം ുറുനതിന് ആനദേയാഗിയെട �വർ്ന�ൾ 
സഹായകമായി.

തിുവിതാംൂറിൽ കുനാഗപളി േകരീകരി�ാണ് അരയനേവാ
്ാനരമ�ൾ ആരംഭി�ത്. 1908-ൽ െെറിയഴീ�ൽ േകരീകരി�് 
അരയർ സംഘടിുകയ്ായി. അഴീ�ൽ കാളിേേരി േവലായധപ
ണി�രായിു് സംഘടനയെട അധ�ഷൻ. സുദായപരികരണം 
ലഷ�മിു ുട�ിയ ആ �ാേദശികസംഘടനയെട �വർ്നം 
ൂ്വർഷ്ിുേശഷം ൂർണമായം നിലു. എനാൽ �ുത 
സംഘടനയെട �ധാന സംഘാടകരിെലാരാളായ വി.വി. േവുുടി 
അരയൻ അേതവർഷം ്ാപി� വി്ാനസദായിനി എന രഥ
ശാല ഇ്ം �വർ്നനിരതമാണ്. 1909-ൽ േവലായധപണി�െര 
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രീൂലം �ജാസഭയിേലക് അരയ�തിനിധിയായി േനാമിേന�് 
െെു. പിനീ�ം ആ പദവി�് അേേഹം അർഹനായിു്്. 1928-ൽ 
കുനാഗപളി വടേ� നിേയാജകമഡല്ിൽനിന് പണി�ർ 
െതരെ്��െപു. അേേഹം നട്ിയ പരിവർ്ന�െള സാൂഹ�
�വർ്കും �േദശവാസിയമായ െക.എസ്. ു ്രയൻ അുമ
രിു്്്: േവലായധപണി�ർെ�തിെര മ്രി�ത് സവർണസ
ുദായാംഗമാണ്. െതരെ്�ുമഡല്ിെ� പരിധിയിൽ േവാുളള 
അരയ്ാർ ുറവായിുനിുൂടി അേേഹം ജയിു. മരകാൻമാെര 
�തിനിധീകരി� അേേഹം അസം്ിയിലിു്െകാു വു്ിയ 
പരികരണരമമാണ് ധീവരനാമം. സർ�ാരിെ� സമതം േനടിെയ
േിും മരകാു പകരം ധീവരൻ എന േപര് അംഗീകരി�ാൻ പലും 
മടികാടി. എേിും അേേഹ്ിെ� സവാധീനേമഖലയിൽ അതിനം
ഗീകാരം ലഭിു . 

ഈ ആേവദകെമാഴിയിൽനിന് രു വുതകളാണ് െവളിവാു
നത്. ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെ� ൂ ർവാർ്ം വെരയം മരകാൻ എനേപ
രിൽ അരയൻ അറിയെപടിു്െവ്ം മരകാുപകരം ധീവരനാമം 
െകാുവരാനാണ് േവലായധപണി�ർ രമി�െത്ം. മര�ലം 
(കപൽ, േതാണി, ഉു എനീ അർ്�ൾ ആണ് ശദതാരാവലി 
നൽുനത്) ഉപേയാഗി�ിുനുെകാ്ാണ് മര�ലർ എ്ം 
അതിൽ നിന് പിനീട് മരകാൻ എ്ം അരയൻ അറിയെപടത്. 
‘കപേലാടവം നാവികവാണിജ�വം െതാഴിലാ�ിയേപാൾ മര�ലർ 
എന േപു്ായി. അതിെ� തഭവമാണ് മരകാ്ാർ. അപ്ു
െകാലം കഴി്ിേടയൂ മര�ലം െകാുള മീൻപി�്ം മധ�
തിുവിതാംൂറിുളവർ നിർ്ിവ�ിട്. ഈ മര�ല്ിന് പാറ് 
എനാണ് മലയാള്ിുള േപര് ’’ (േവുുടി അരയൻ, 1956 : 34).

�ാേദശിക സൗകര��ൾ വർ്ിപിുനതിുള പല �വർ
്ന�ൾും കാളിേേരി േനൃതവം നകി. അഴീ�ൽ-താമരുളം 
േറാഡ്, അഴീ�ൽ മിഡിൽ ൂൾ എനിവ ുടുനതിന് അേേഹം 
�ധാന പുവഹിു. ഓ�ിറ പര്മ േഷര്ിെ� ഭരണസമിതി 
വികസിപിുനതിും ുനിടിറ�ിയത് കാളിേേരിയാണ്. പഴയ 
ഓടനാടിെല (ഓണാുകര) 52 കരകളിെല �തിനിധികൾ േെർന
താണ് ഓ�ിറ ഭരണസമിതി. അവിെട ൃ്ികമാസ്ിൽ നടുന 
പരു വിളു മേഹാ്വം ഈ കര�ാർ േെർനാണ് നടുനത്. 
അവിെട ഒപതാം ദിവസെ് ഉ്വം നടുനതിുള അവകാശം 
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ആലപാടരയ്ാർ�ാണ്. അതിന് അവെര അർഹരാ�ിയത് േവലാ
യധപണി�ുെട പരിരമമാെണന് കാണാം. 

തിുവിതാംൂറിെല അരയസുദായാംഗ�ൾ�ിടയിൽ സഹക
രണസംഘ്ിെ� ആശയ�ൾ �െരിപിുനതിും സംഘ�ൾ 
�ാേദശികാടി്ാന്ിൽ ൂപീകരിുനതിും ുൻഗണന നകി 
സുദാേയാനമനം ലഷ�മാ�ി �വർ്ി� വ�തിയാണ് ആലുഴ 
െകാടിവീടിൽ സി. രാമൻു്്. ആലുഴയിൽ ഒു സഹകരണ
സംഘം ് ാപിുെകാ്ാണ് �വർ്ന�ൾ�് ു ട�ം ു റി�ത്. 
ുടർന് കലൂർ, �ന�, ക�ാഴം, �റ�ാട്, വാുേദവ�രം, േതാടപ
ളി, ൃ ുനുഴ, തറയിൽ�ടുറം, അഴീ�ൽ, പറയകടവ്, ു ഴിുറ, 
ആലപാട്, െെറിയഴീ�ൽ, പ്ാരുു്്, െവളനാുു്് 
എനീ ് ല�ൾ സദർശി�് സഹകരണസംഘ്ിെ� ആവശ�കത 
ജന�െള േബാധ�െപ�ുകയം അവിെടാെ� സംഘ�ൾ ആരംഭി
ുകയം െെു. 1921-ൽ അരയുെട �തിനിധിയായി നിയമസഭയിൽ 
എ്ിയ െക.സി. രാമൻു്ിെ� �വർ്ന�ൾ സുദായ�േരാ
ഗതി�് വളെരയധികം സഹായകമായിു്്. സഹകരണ �്ാ
നരംഗ്് രാമൻു്ിെ� �ധാന സഹായിയായി വർ്ി�ത് 
തിുവിതാംൂറിെല അരയസുദായ്ിൽ നി്ം ആദ�മായി എസ്.
എസ്.എൽ.സി. പാസായ ുഴിുറ െക.ുമാരൻ ആയിു്. മ്�
വ�വസായ്ിും സഹകരണ�്ാന്ിും വിദദപരിശീലനം 
േനടിയ അേേഹ്ിെ� േനൃതവ്ിൽ 1923-ൽ അപലുഴയിൽ വ�് 
സമത തിുവിതാംൂർ അരയ-വാല സഹകരണസേമളനം വിളിു
ൂുകയ്ായി. റാവ ബഹൂർ വി. േഗാവിദൻ അധ�ഷനായിുന 
�ുത സേമളനം മ്�ബധകർും മ്�വ�വസായികൾും 
�തിയ ദിശാേബാധം നുനതിന് സഹായകമായി(േഗാപാലൃണൻ, 
1973: 1297-1298).

അരയുെട സർവേതാുഖമായ �േരാഗതി ലഷ�മാ�ിയ േഡാ. 
വി.വി. േവുുടി അരയൻ േകരള്ിെല അരയജനതെയ സംഘടി
പിുനതിനായി ആലുഴയിൽ വ�് 1918-ൽ അഖിലേകരള അരയസ
േമളനം നടുകയ്ായി. െക.പി. കുപെ�യം മും സഹകരണം 
ഉ്ാെയേിും �തീഷി� വിജയം റകവരി�ാൻ അതിനായില. 
എേിും 1922-ൽ േവുുടി അരയെ� േനൃതവ്ിൽ കുനാഗപളി
യിൽ അഖിലേകരള അരയമഹാസഭ �വർ്നം ുട�ി. എനാൽ 
അധികകാലം ആ സഭ�് നിലനികാൻ  കഴി്ില. പിനീട് െക.പി. 
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കുപൻ, ുഴിുറ െക. ുമാരൻ, കാ്�ാട് െക.പി. നാരായ
ണദാസ് എനിവുെട രമ്ിൽ 1927-ൽ ആലുഴ േകരീകരി�് 
അരയവംേശാ്ാരിണി എന േപരിൽ ഒുസംഘടന ൂപം െകാു. 
വി.േഗാവിദൻ അധ�ഷ്ാനം വഹി� �ുതസംഘടന അരയജ
നതയെട ഐക�വം സാൂഹിക �േരാഗതിയമാണ് ലഷ�മാ�ിയത്. 
െകാ���രിെല ആനാുഴ, മലബാറിെല ഏ�്ിൂർ, െകാ�ിയിെല 
െെറായി എനിവിട�ളിൽ പല കാല�ളായി അതിെ� വാർഷിക 
സേമളന�ൾ നടുകയം ു ഴിുറ െക. ു മാരൻ, െക.പി. നാരായ
ണദാസ്, വി.വി.േഗാവിദൻ, വി.വി. ലഷി, പി.െക. ഡീവർ, സി.െക.
എസ്. മണി എനിവർ അതിന് േനൃതവം വഹിുകയു്ായി. 1930-
കളിൽ േകരള്ിു്ായ സാൂഹിക മാ��ൾ െപാു�വർ്കർ 
രാരീയ്ിേലു തിരിയനതിന് ഇടയാ�ി. അത് അരയവംേശാ
്ാരിണിയെട അതമന്ിും നിമി്മായി.

�ുത സാഹെര�െ് പി.േഗാവിദപിള ഇ�െന വിലയിു
ു്. 

“െകാ���രിും ഏ�്ിൂും മും വ�് െില സേമളന�ൾ 
ൂടി നടെനേിും 1930-കളിെല രാരീയ സംഭവവികാസ�ൾ 
സുദായ സംഘടനകളിൽനിന് ജന�ുെട ര്െയ രാരീയ്ി
േലും വർ്സംഘടനകളിേലും തിരിുവിു. 1936-െല തിുവിതാം
ൂറിെല േഷര�േവശന വിളംബരവം 1938-െല േറ�് േകാൺരസ് 
�േഷാഭണവം െകാ�ിയിെല േകാൺരസ് �വർ്നവം 1937-െല 
മലബാർ ഉൾെപെടയള മദിരാശി �വിശ�യിൽ അധികാര്ിെല
്ിയ േകാൺര്് സർ�ാും ഇടുപഷ ുേന��ും മുമാണ് 
രാരീയ കാലാവ്െയ മാ�ി്ീർ്ത്. പിൽ�ാല്് േ്ഡ് 
ൂണിയൻ അടി്ാന്ിുള സംഘടനകളിേലകാണ് െതാഴിലാ
ളികൾ ആൃ്രായത് ’’ (2003: 121-122). 

അരയർ�ിടയിൽ അവിെടവിെടയായി പല സംഘടനകൾ ഉ്ാ
ുകയം സുദായനവീകരണം ലഷ�മാ�ി �വർ്ിുകയം െെു
െവേിും അവെയലാം കാലാതര്ിൽ മണടിയകയാു്ായത്. 
ുപെ് ഘടക�േളാെടാപം തെന സുദായ്ിുളിെല േവർതി
രിവകും മതപരിവർ്നരമ�ും ുൃഢമായ ഒു സംഘടനക് 
തട്ം ൃ്ിു. പിനീട് 1975-ൽ മാരമാണ് േകരള്ിുടനീളുള 
അരയസൂഹ�െള ൂടിയിണ�ിെ�ാ്് അഖിലേകരള ധീവരസഭ 
എന േപരിൽ ഒു സംഘടന �വർ്നം ുടുനത്.
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ുകളിൽ പരാമർശി�വെര ൂടാെത ുഴിുറ െക. േവലായധൻ, 
അഴീ�ൽ മാ്േേരിൽ ശേരൻ അരയൻ, ുളികേേരിൽ ശേരൻ 
അരയൻ, എൻ.വി. �ുമേണൽ, െക.എസ്. ു്രയൻ, ൃുന
ുഴ ഭാർ്വൻ അരയൻ, വിശവഭവനം �കരൻ, കരമന േകശവൻ 
ുട�ിയവർ അരയനേവാ്ാനം ലഷ�മാ�ി തിുവിതാംൂറിൽ 
�വർ്ി�വരാണ്. കാളിേേരിൽ േവലായധപണി�ർ, െക.സി. 
രാമൻു്്, ുഴിുറ െക. േവലായധൻ എനിവർ രീൂലം �ജാ
സഭയിൽ അംഗ�ളായിു്. െകാ�ിയിലാകെട െക.പി. കുപൻ, 
ശുണി, സി.െക.എസ്. മണി, പി.െക. ഡീവർ, കണ�ാുേേരി, 
െക.പി. രാഘവൻ, െക.എ. അെുതൻമാറർ ുട�ിയവർ നിയമസ
ഭയിൽ അരയ�തിനിധികളായി േസവനം അുഠി�ിു്്. മലബാർ 
േമഖലയിൽ പി.വി. േഗാപാലൻ, വി.േഗാവിദൻ എനിവർ�് �റെമ 
എം.സി. ഉണിേ�യി, എം.സി. മാധവൻ, പി. േശഖരൻ എനിവും 
സുദായേസവനം ലഷ�മാ�ി �വർ്ിുകയ്ായി. സവാതര�ാ
നതരം കുനാഗപളി സംവരണമഡല്ിൽ നി്ം എം.എൽ.എ. 
്ാനേ്ക് െതരെ്��െപട വ�തിയാണ് ഇ.ഭാ�രൻ. പിനീട് 
വി. ദിനകരൻ, എ.വി. താമരാഷൻ, എസ്.ശർമ, ടി.എൻ. �താപൻ 
എനീ അരയസുദായാംഗ�ൾ പല കാല�ളിലായി നിയമസഭയിൽ 
എുകയ്ായി. അതിൽ ശർമ റവദുതി, രജിേരഷൻ, മ്�വ
ുുകുെട മരിയായി േസവനം അുഠിു.

അരയസുദായ്ിു്ായ നേവാ്ാനര�ൾ പല മാ��ൾ
ും നിമി്മായി. പര്രം െതാുുകേയാ വിവാഹബധ്ി
േലർെപ�കേയാ െെ്ാെത അകലം പാലി�ിുന സുദായ്ിെല 
അവാതരവിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ മിരേഭാജന്ിൂെടയം മിരവിവാ
ഹ്ിൂെടയം ഉണർവ് പകരാനായി. മു സൂഹ�ളിെലനേപാെല 
അരയർ�ിടയിൽ നിലനിനിുന അധവിശവാസ�ും അനാൊര
�ും ഇലാമ െെുനതിും വിദ�ാഭ�ാസ്ിൂെട മാരേമ സാൂഹിക 
�േരാഗതി േനടിെയ��ാൻ കഴിൂ എന െിത വളർ്ിെയ�ുന
തിും ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� ൂർവാർ്്ിൽ നടന സാൂഹിക 
പരികരണ രമ�ളിൂെട സാധ�മായി.
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4. ഡീവർ�് ുപ് അരയസുദായ്ിൽ ജാതിൂെകമായ പദം േപരിെനാപം 
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ആദിവാസിയ്ട ആുനികത 
ുളുുമു്ട സാൂഹയജീവിത്ി്ല 

പരിണാമങ്ള ുൻനിർ്ി ചില ചിതകൾ
ബിു കക കക

അധയാപകൻ, ജി വി എ�് എസ് എസ്, വാേ്രി

കാ്ി്ല രതിസ്ികൾ

�റംേലാക്ിെ� ആുനികതാപരമായ മാ��ളിൂെട സാൂഹി
കസാം�ാരിക തല�ളിെലലാം വലിയ പരിവർ്ന�ൾ ആദിവാ
സികൾ�ിടയിൽ സംഭവിു കഴി്ിരിു്. സർ�ാും സന് 
സംഘടനകും ആദിവാസികൾ�ിടയിൽ നട്ിയ �വർ്ന�
ുെട െലമായാണ് ഇേപാുള മാ�െമ് പറയാം. സാൂഹികമായി 
അവെര സം�രിെ��ുന �വർ്നമാണ് ഈ ഏജൻസികൾ 
നിർവഹി�ത്. ഈ �്ിയയെട െലമായി തനു സം�ാരവം 
ജീവിത്നിമയം ന്മായ ഇവർ ഇ് വലിെയാു സവതവ�തിസ
ധിയിലാണ് എ്ിനിുനത്. ഈ �തിസധിയെട െില ശദ�
ളാണ് ആദിവസിുടികളിെല പടിണിമരണ�ും ൂഷണ�ുമായി 
ഇടകിട�് �റംേലാകെ്ുനത്. 

ആദിവാസികൾ അരൂ�ാ്ിനുറംവെര കാടിെന ആര
യിു �ലർനവരായിു്. നായാുനട്ി കിുന ൃഗ�ുെട 
ഇറ�ിയംകാുകിഴുകും ഭഷി�് ജീവിുേപാ്. വന്ിൽ 
നി്ള മുവിഭവ�ൾ േശഖരി�് �റംനാ ടിെല്ി�് വിൽപന 
നട്ിയമാണ് ുപ് ഇൂടർ കഴി്ിുനത്. എനാൽ ആുനിക 
വനനിയമ�ൾ, 1964-േലയം 1976-േലയം, ആദിവാസികൾ 
വന്ിൽ �േവശിുനും നായാുനടുനും ് ിമിനൽ ു �മായി 
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 കണ�ാു്. ആദിവാസിജനതയെട ആൊരാുഠാന�ൾ�് 
കാ�മായി അേഭദ�മായ ബധു്്.  അുഠാന്ിെ� ഭാഗമായി 
നായാുനട്ിയ ആദിവാസികെള അറുെെത സംഭവ�ൾ വയനാ
ടിൽ ഉ്ായിു്്. സവതരരായി, സൃ്മായി ജീവി�ിുന ഒു 
ജനതെയ�തിസധിയിലാുകയാണ് ആുനിക വനനിയമ�ളി
ൂെട ഭരണൂടം െെതത്. ുു�ിപറ്ാൽ ഭരണൂടം വനനിയമ
�ൾ ഉപേയാഗിുെകാ്് േഗാരജനതയെട വിഭവ�ൾ അപഹരി
ുകയാണ് െെതിുളത്

അേനകം േകാടികളാണ് േഗാരജനതകായി ഓേരാവർഷവം 
െെലവഴിുനത്. എനിും ഇവുെട ജീവിതം എുെകാ്ാണ് ഒു
മാ�വമിലാെത ുടുനത് ? ഇവിെടയാണ് െുവിനിേയാഗ്ിെല 
കാപട�ം തിരി�റിേയ്ത്. േറാുകും പാല�ുെമാെ� റ്ബൽ 
െ്ിുൾെപ�്ി നിർമിു്. പേഷ യഥാർ് ുണേഭാതാ
�ൾ ഒരി�ും ആദിവാസികൾ ആുനില, ുണേഭാതാ�ൾ 
േഗാര ഇതര സൂഹമാണ്. ഇ്ര്ിലാണ് ആദിവാസികെള ുൻ
നിർ്ി വികസനെുകൾ െെലവഴിുനത്. െുകുെട ധനഭാരം 
ുുവൻ േഗാരജനതയെട തലയിൽ വുെകു്. എത് െകാ�്ാും 
എരെകാ�്ാും നനാകാ്വർ എന ുേ്ർ മാരം ആദിവാസി
ജനതക് അവേശഷിു്. ഇതാണ് േഗാരേമഖലയിൽ നടുന 
വികസന്ിെ� േനർെിരം. ആദിവാസികെളുറിു പറയേപാൾ 
െപാുെവ വിലയിു്െപ�നത് മാ��േളാ� �റംതിരിുനി
ുനവർ എനാണ്. മാറിനി് എനതിനുറം ആുനികതയെട 
യാെതാു പരിഗണനയം ലഭി�ാെതേപായ ഒു ജനവിഭാഗമാണ് 
ആദിവാസിേഗാരജനത. എലാ േഗാരവിഭാഗ�ും ഒുേപാെലയാ
െണ് പറയനില, േമപറ് വുതകൾ നിലനിുേപാൾതെന, 
വയനാടിെല ു ളുുമർ, ു റിെ�ർ, ഇ��ിയിെല മലയരയർ ു ട�ിയ 
േഗാര വിഭാഗ�ൾ സാൂഹ�-സാപ്ിക-സാം�ാരിക തല�ളിൽ 
ുഖ�ധാരാ സൂഹ്ിെനാപം എ്ിേ�ർനവരാണ്. വിദ�ാഭ�ാസം, 
സർ�ാർ േജാലി ു ട�ിയ േമഖലകളിൽ ത�ുേടതായ ഇടംേനടാൻ 
ഇവെര �ാതരാ�ിയത് ആുനികതയാെണ് പറയാം. �തിയകാ
ല്്, േഗാര്നിമകൾ ഒുപരിധിേയാളം സംരഷിുെകാ്് 
സാൂഹ�ജീവിത്ിൽ വലിയ ുേന�ു്ാ�ിയവരാണ് ുളു
ുമർ. ആൺ-െപൺേഭദെമേന� േഗാരനിയമ�ൾ ലംഘിും േഗാര
്ലവൻമാെര െവുവിളിും ഊുകൾുളിൽ പരികരണ്ിു 
േവ്ി നട്ിയ െെുുനി്കളിൂെടയം ആുനികതയെട ുറവി 
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സാധ�മാ�ിയ ുളുുമുെട സാം�ാരിക പരിണാമം എ�െന 
ആയിു്െവന് െർ�െെുകയാണ് ഇവിെട. 

ുളുുമു്ട ജീവിതം

വളെര �ാെീനമായ ഒു േഗാരസൂഹമാണ് വയനാടിെല ു ളു
ുമർ. ഏുകാല്ാണ് ഇവർ വയനാടിൽ എ്ിയത് എെനാ്ം 
ഇവർ�റിയില. പുുതേല വയനാടിുളതാെണ്ം ുറിെ�േര
�ാൾ താനും ഊരാളിുുമേര�ാൾ ഉയർനുമായ സാൂഹ�്ാ
നമാണ് ത�ൾു് എ്ം മാരേമ ഇവർ�റിൂ. ഏുകാല്ാണ് 
ഇ്രെമാു േരണിെപ�്ൽ ഉ്ായത്, അതിനിടയാ�ിയ 
രാരീയകാരണം എതാവാം എനു സംബധി�് ഇ്ളവർു 
വിവരി�ാൻ സാധിുനില. ുളുുമർ േഗാരജീവിതമാണ് 
പിുടുനത്. േഗാരജീവിത്ിെ� ഭാഗമായ െപാുസവ്് 
എന സേപം ഇ്ം ഇവരിൽ നിലനിു്. ുടിയിൽ എലാവർും 
ുല� അവകാശമാുളത്. സവകാര�സവ്് എന സേപം ഈ 
ജനതക് അന�മായിു്. “ഒു കലം, ഒു ുറം, ഒു ക്്” ഇ്
ര്ിൽ ഐക�വം അ്വാനവം ഒനിുേെുന, ഒു ൂരു കീഴിൽ 
ഒുമേയാെട കഴി്ിുന  ൂ ർവകാലം ുളുുമർു്ായിു്. 
സവാതര�വം സമതവവം ഒപം േഗാരജീവിത്ിെ� തനിമയം സവാ
രയതവവം നിലനിനിുന ൃത�മായ അധികാരഘടനേയാ�ൂടിയ 
ഒു സാൂഹികജീവിതമാണ് ുളളുുമർ നയിുേപാനിുനത്. 

േഗാരാധികാരവം ഭരണൂടാധികാരവം

ശതമായ അധികാരേകര�ൾു കീഴിൽ നിയരി�െപടതാണ് 
ുളളുുമുെട സാൂഹിക ജീവിതം. കർശനമായ നിയരണ�ൾു 
വിേധയമാണ് ഓേരാ വ�തിയം. സാൂഹ�ജീവിതവമായി ബധെപട 
ുുവൻ കാര��ും തീുമാനി�ിുനത് ഈ അധികാരികളായ ൂ പൻ
മാരായിു്. ുടിൂപൻ, ു്ൂപൻ, തല�ിൽൂപൻ എനിവരാണ് 
ുളുുമെര നിയരിുന ഇേപാഴെ് അധികാരികൾ. 

നിലവിുള സാൂഹികഘടനയുസരി�് അധികാര്ിെ� 
ഏ�വം ുകൾ്ടിൽ തല�ിലൻമാരാണ്. പാറക് മീ്ൽ, പാറക് 
താെഴ എനി�െന ഇവുെട അധിവാസേമഖലെയ രാ്ായി വിഭജി
�ിു്. ഓേരാ േമഖലയിേലയം ുുവൻ ുടികുേടയം തലവനാണ് 
തല�ിലൻ. ആൊരപരവം അുഠാനപരവമായ െടുകളിൽ 
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മാ�ം വുുനതിുളള അധികാരം തല�ില്ാർു് ആയിു്. 
േമഖലകെള ു്കളായി വിഭജി�ിരിു്. അേചാആേറാ 
ുടികളാണ് ഒു ു നിെ� പരിധിയിൽ വുനത്. ു നിെ� തലവൻ
മാെര ു ്ൂപൻമാർ എ്വിളിു്. ശതരായ അധികാരേകര�
ളാണ് ു ്ൂപൻമാർ. ു ്ൂപൻമാുെട സാനിധ�്ിലാണ് എലാ 
 ആൊരാുഠാന�ും നടുനത്. ഏ�വം താെഴതടിൽ ുടികൾ. 
ുടിയെട അധികാരി ു ടിൂപനാണ്. ു ടിയിെല അധികാരേകരം എന 
നിലയിൽ ു ടിൂപ്ാുെട ് ാനം വളെര ഉയർനതാണ്. ആൊരാു
ഠാന�ും ആേഘാഷ�ും സംഘടിപിുനതിന് േനൃതവം നുക, 
നയപരമായ തീുമാന�െള�ുക, ശിഷാവിധികൾ നടപാുക 
ുട�ിയ കാര��ൾ നട്ാൻ ുമതലയളള ശതമായ അധികാര
േകരമാണ് ു ടിൂപൻമാർ. ആൊരാുഠാന�ുെട ഭാഗമായി നട്
െപ�ന എലാ െടുകളിും ുടിൂപൻമാുെട സാനി്�ം ഉ്ാ
യിരി�ണം. ഓേരാ അംഗേ്യം നിയരിുനതിും അവുെട 
വ�തിപരമായ കാര��ളിൽേപാും ഇടെപ�നതിുുളള അധികാരം 
ുടിൂപൻമാർു്ായിു്. ുടിയിെല ഭരണകർ്ാവാണ് ുടിൂ
പൻ. ഇ്ര്ിുളള ഒരധികാരഘടനയാണ് ുളളുുമർുളത്. 
തല�ിലൻവെരയളള അധികാരേകര�ൾ ഇേപാും നിലനിു്. 
ു്ൂപൻമാും ുടിൂപൻമാും ഇേപാും സജീവമാണ്. എേിും 
ഇവർു അധികാരേശാഷണം സംഭവി�ിു്്.

പഴയകാലേ്തിൽനി് വ�ത�തമായി ുടിൂപൻമാുെട 
അധികാരേശാഷണ്ിനിടയാ�ിയ സാഹെര�ം സർ�ാർ 
തല്ിു്ായ അധികാര്ാപന�ുെട വ�ാപനമാണ്. ഇന് 
ുളുുമർ�ിടയിെല ്മസമാധാന�ന�ൾ തീർുനത് ൂപൻ
മാരല. േകാടതിയം േപാലീുെമാെ�യാണ്. േഗാരജീവിത്ിെ� 
അധികാരഘടനയിൽ സംഭവി� പരിണാമമായി ഈ മാ�െ് 
കാണാവനതാണ്. പഴയകാലെ് ൂ പ്ാുെട അധികാരവം ഇേപാ
ഴെ് അവ്യം ഏെറ വ�ത�ാസെപടിരിു്. ുൻകാല�ളിൽ 
ു�ംബ വഴുകും മ�േനകം �ന�ൾും പരാതിെപടിുനത് 
ു്ൂപൻമാുെട അ�്ായിു്. അയാൾ ഉെിതമായ �ായ്ി
്വം നി്യി�ിു്. ആുനികേദശരാര്ിൽ ്മസമാധാ
ന�ന�ൾ പരിഹരിുനത് േപാലീസ് ുഖാതരമാണ്. പൗരെ� 
നിയമപരമായ അവകാശ�ൾ ് ാപിെ��ുനതിന് േകാടതികൾ 
ഉപേയാഗെപ�ു്. രാര്ിെ� െപാുനിയമ�ൾ പൗര്ാർെ�
ലാം ഒുേപാെല ബാധകമാണ്. അേതസമയം േഗാരനിയമ�ൾ 
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രാരനിയമ�ളിൽനി്ം വിഭിനമാണ്. പലവിധമായ വിലു
കും േഗാരനിയമ�ളിു്്. േഗാരസൂഹ്ിെ� വിലുകൾ 
ആുനികത തളി�ള്ിുളവയാണ്. ആുനിക നിയമസംവി
ധാന�െളുറിുള അറിവം േഗാരനിയമ�ൾ പരികരിേ�്
താെണന േബാധ�വമായിരി�ാം ുടിൂപ്ാുെട നിയരണ�ും 
അധികാരസീമയം ലംഘി�ാൻ െെുപ�ാർ�് േ�രണയാുനത്.

ആവാസ പരിണാമം
സമീപകാല്് ുളുുമുെട ആവാസസേപ്ിൽ വന പരി

ണാമമാണ് േഗാരസം�ാര്ിെല ൂടാമജീവിത്ിെ� ഭാഗമായ 
ുടികൾ ഇലാതായത്. ഇ് ു ളുുമർ ു ടിയിൽനിന് അക്മാറി. 
ഒ�െപട വീ�കളിൽ കഴിയാൻ താപര�െപ�നവരാണ്. ഇ്രെമാു 
മാ�്ിേല�് അവെര െകാെ്്ി�തിൽ െപാുസൂഹ്ിെ� 
സവാധീനം വളെര വുതാണ്. േഗാരസം�ാരം ൂപെപ�ുകയം 
നിലനിർുകയം െെത സാൂഹ�്മെ്്െന െപാുസൂഹം 
ഏെറുെറ ഇലാമെെു. അതിെ� െലമായാണ് േഗാര സം�ാ
ര്ിൽനിന് ആദിവാസികൾ അക് േപായത്. ഈ മാ�്ിന് 
വിവിധ കാരണ�ൾ ൂ്ി�ാണി�ാം.

1. ുടിേയ��ാുെട വ�ാപനേ്ാെട ആദിവാസികുെട ആവാസ
വ�വ്യിൽ വന മാ�ം.

2. സവകാര�സവ്് എന സേപം ൂപെപടത്.
3. െപാുസൂഹ്ിു്ായ മാ�െ് ഉൾെ�ാളാൻ ത്ാറായത്.
4. ബാഹ� ഇടെപടുകൾ
5. ൃഹനിർമാണ രീതിയിൽ വന മാ�ം

ുളുുമുെട ജീവിതെ് മാ�ി മറി� �ധാന സംഭവമാണ് 
വയനാടിെല ുടിേയ�ം. 1920-കളിൽ ആരംഭി� ുടിേയ�ം എുപു
കൾവെര നീുനി്. ഇതിുേശഷമാണ് ഇവുെട ജീവിത്ിൽ 
വലിയേതാതിുള പരിവർ്ന�ൾ സംഭവി�ത്. ആവാസേക
രമായിുന വന�ൾ ന്െപടും �ാതവത്കരി�െപടും 
ുടിേയ��ാല്ാണ്. ൂവടമകളായ ജ്ികൾ ുടിേയ��ാർ�് 
വൻേതാതിൽ ൂമി റകമാറി. ജ്ികുെട പാടൃഷി�ാരായിുന 
ുളുുമർ�് റകവശു്ായിുന ൂമി ന്െപു. ഈ അവ് 
െക. പാൂർ ഇ�െന വിവരിു്. “വന�ളിൽ വിവിധഭാഗ�ളിൽ 
കാലാകാല�ളായി �ലുകയായിുന മണിെ� മ�ളായ വനവാ
സികൾ ഇവി�െ് സവകാര�ജ്ിമാുെട, �ധാനമായം േദവസവം 
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ഊരാളൻമാുെട, മൗനാുവാദേ്ാെട നിർേയം ു ര്െപ�കയായി
ു് എനതാണ് യാഥാർ്�ം”. പിനീടവർ പരിമിതമായ ് ല്് 
ൃഷിെെുകയം തകിടംമറി് ആവാസവ�വ്ുളിൽ ജീവിു 
േപാരികയംെെു. ുുപാ�ം ുടിേയ��ാർ നിറു. അവുെട 
വീ�കും ജീവിതരീതിയം ര്ി�ാനിടയായ ുളുുമർ നിലവി
ു്ായിുന ുടിസരദായം ഒഴിവാ�ി. പകരം ഒ�െപട വീ�കളി
േലു മാറി്ാമസി�ാൻ ുട�ി. ഈ �വണത ഇേപാൾ വളെര 
വ�ാപകമായിരിു്. ുടികൾ അ�ത�ഷമായിരിു്. 

ുടിേയ��ാുെട വ�ാപനേ്ാെട കാ� ുുുകയം വന�ൃഗശ
ല�ം ഇലാതാവകയം െെു. പഴയ കാ�കൾ ജനവാസേകര�ളായി 
മാറി. അേപാൾ േഗാരസം�ാരം ൂപെപ�്ിയ ഭൗതികസാഹെ
ര�ം (ുടികൾ) ഇലാതാവകയം ുളുുമർ പാരപര� ൂുു�ംബ 
സരദായ്ിൽനിന് വ�തിെലി�ാും ുട�ിെയന് കുതാം. 
സവതം്ലം, സവതംവീട് എന സേപം ൂപെപ�കയം െെു.

ഒ�െപട വീ�കളിെല താമസം ൂ �തൽ സൗകര�വം സവകാര�തയം 
നു്. ുടികുെട വിദ�ാഭ�ാസപരമായ കാര�്ിൽ മാതാപിതാ
�ൾ�് ഇടെപ�നതിുള അവസരം വർ്ിപിു. മിക�രീതിയിൽ 
ുടികെള വളർുനതിുള സാഹെര�ം ഇു നു്. ൂ�തൽ 
ുറികേളാ� ൂടിയ, സൗകര�ുളും സവകാര�ത നുനുമാണ് 
ആുനികകാലെ് വീ�കൾ. ഇവ സൗകര�േ്ാെടാപം സവകാര�
തയം നു്. അവർ അത് ഇ്െപ�കയം െെു്്്. േഗാരജീ
വിത്ിെല ൂടാമയിൽനിന് സവകാര�തയിേലുള ഈ മാ�ം 
ആുനികേലാകെ് വ�തിയെട ഉൾവലിയലായി കുതാം.

ആചാരാു്ാനങളി്ല പരിണാമം
സവിേശഷതയാർന സം�ാര്ിയകളാണ് ു ളുുമർുളത്. 

ഇന് ഇവു വലിയ പരിണാമ�ൾ സംഭവി�ിരിു്. പല െട�ു
കും ഇലാതാവകേയാ നിർ്ലാ�െപ�കേയാ െെതിു്്. െിലത് 
കാേലാെിതമായ പരികാരേ്ാെട നട്െപ�്്്. നിർ്ലാ
�െപട ്ിയകളിൽ �ധാനെപട ഒന് ബാവിളി ദിവസം ുടിെയ 
ു്ീകരിുനതിുേവ്ി നട്ിയിുന ‘മാ�് തളിുക’ എന 
െട�ാണ്. ുളുുമർ�ിടയിൽ ഒു ുടി ജനി�ാൽ ബാവിളി 
ദിവസം ുളിപി�് ുഖ്് മാ�് തളി�ാണ് വീടിുളിേലു െകാു
വുനത്. അുവെര അമയം ുടിയം ുടിയിുള േപു�രയിൽ 
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താമസി�ണം. മാ�് തളിുനതിൂെട ുടി ു്ീകരി�െപ�െമന 
വിശവാസേമാ, ത�ുെട ൂട്ിേലക് �തിയ ഒു അംഗെ് േെർ
ുനതിേനാ ഉള ്ിയയായിടായിരി�ാം മാ�് തളിുനത്.

മാ�് എ് പറയന രാവകം മണാ്ികുെട ആർ്വരതം 
�ര് ുണി ക്ിെ��് ൊരം കല�ിയ െവളമാണ്. ഇത് 
�സവി� തീയെട ശരീര്ിും നവജാത ശിുവിെ� ുഖും 
വീടിും തളി�തിു േശഷമാണ് അവെര അകേ്�് �േവശി
പിുനത്. എതിനാണ് ഈ ്ിയ നട്ിയിുനത് എനു
സംബധി�് ഇനാർും വിവരി�ാൻ കഴിയനില. ഏെതേിും 
തര്ിുള വിശവാസ്ിയ ഇതിു പിനിു്ായിുനിരി�ണം. 
പികാല്് ഈ ്ിയയെട അർ്ം ന്െപുേപായതായിരി�ാം. 
എനാൽ �ുതലുറ �സവവം ആർ്വവെമാെ� റജവ�്ിയ
കളാെണന് മന്ിലാ�ിയിരിു്. അതിനാൽ ആർ്വരതം 
 മലിനമാെണ്ം അത് ൃ്ിേകടാെണ്ുള തിരി�റിവിേല�് 
ുളുുമർ എ്ിയിരിു്. അുെകാായിരി�ണം മാ�് ഉേപ
ഷി�ാും പകരം ു്െമന് നാുകാരായ വിശവാസികൾ അംഗീക
രിുകയം ഉപേയാഗിുകയം െെുന അപല്ിെല �ണ�ാഹം 
ഉപേയാഗി�ാും ുട�ിയത്. ഇത് ുളുുമർ റഹദവരീതികൾ 
സവീകരിു് എനതിെ� ൂെന ൂടിയാണ്. 

ജനനവമായി ബധെപു നട്ിയിുന െടുകൾ  ൂ ർണമായം 
ഇലാതായിരിു്. ഇനെ് തീകൾ �സവിുനത് ആുപരി
കളിലാണ്. തൂലം േപു�രയെട ആവശ�ം ഇലാതാവകയം അവ 
അ�ത�ഷമാവകയം െെതിരിു്. ുപ് ഗർഭുൂഷയം �സ
വാതര സംരഷണവം ഭർൃവീുകാുെട ുമതലയിലായിു്. 
ഉയർന ജാതി�ാുെട െടുകൾ ശീലി�ാൻ ുട�ിയേതാെട 
ുളുുമരിും ഗർഭകാല െികി്യം �സവാനതര ുൂഷയം 
െപൺവീുകാുെട ു മതലയായി മാറിയിരിു്. പഴയരീതിയിുള 
േപരിടൽ െട�് ഇനില. പകരം ു ടിയെട മാതാപിതാ�ൾ ഇ്ുള 
േപർ കെ്്ി ുടി�ി�്. പഴയകാലുനിന് വ�ത�തമായി 
നട്ി വുന െട�് േൊൂണാണ്. ഇന് പലും അപല�ളിൽ 
െകാുേപായി �േത�കെട�ായി്െന ഇു നടു്. റഹദവാ
ൊര�ൾ സവാംശീകരി�തിെ� അടയാളമായിരി�ണം ഈ െട�്.

മരണാതരെടുകൾു മാ�മില. ൃ തശരീരേ്ാെടാപം അട�ം 
െെ്ാൻ അും വിും ു ടിയിലിെലേിൽ െകാലെനെകാ്് ഉ്ാ�ി
ുകയം കാടിൽേപായി ഇലിെവടി വിു്ാ�ി ുഴിയിൽ അട�ം 
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െെുകയമാണേര. . ശവസം�ാര െട�ിും അുബധെടുക
ളായ �ലവിളി, െവുെകാ�� ഇവയിും മാ��ൾ ഉ്ായിടില. 
െപാു സൂഹം ബഹികരി� ഇ്രം പഴചൻ വിശവാസ�േളാ�ം 
ആൊരരീതികേളാ�ം െപാുെവ ുളുുമർ താപര�ം �കടിപിു
നിെലന് േവണം കുതാൻ. എും ഏും ആേഘാഷിമാ�ി മാ�ി
യിുന പഴയ കാരണവൻമാുെട കാലം കഴിു ുട�ിയും ഈ 
പരിണാമ�ൾു കാരണമായി കുതാം.

ആുനികേവഷവം ശരീരവം
െവു് വതം മാരമാണ് ുൻകാല�ളിൽ ുളുുമർ ധരി

�ിുനത്. �ുഷൻമാർ സാധാരണ ുെടാപം എുന ഒ�ുും 
േമൽുുമായിു് ധരി�ിുനത്. തീകൾ ുടിുതാെഴ എുന 
ു്്  ഉ�ുകയം മെ�ാെരണം ഒുവശം െെരി�് േതാളിൂെട ുുെക 
െകുകയമാണ് െെതിുനത്. േമ�ടിഎനാണ് ഇതിന് േപുപറയക. 
നിറുള വത�േളാ ത്ി� വത�േളാ ുൻകാല�ളിൽ ഇവർ 
ഉപേയാഗി�ിുനില. കാരി�ൻ എ് േപുള ഒരിനം ു ണിയാണ് 
പഴയകാല്് ുളുുമർ ഉപേയാഗി�ിുനത്. �നാടൻമാരാണ് 
ഇു വയനാടിൽ എ്ി�ിുനത്. െനെത�ുന വതം അേത 
പടിയാണ് െകാുവുനത്. അുൂപയാണ് അതിെ� െമാ്വില. 
അുവാ�ി ുടി�് ഒു ുഴം, വലിയവർ�്ൂ്ുഴം എന അളവിൽ 
എലാവർും ുറിുെകാ�ുകയാണ് െെതിുനത്. തീകും ഇുത
െനയാണ് ധരി�ിുനത്. പാരപര�േവഷം എലാ സദർഭ�ളിും 
നിർബധമായിു്. തീകൾ പുകാലംുതൽ േമൽവതം ധരി
ുനവരാെണന് കാണാൻ കഴിയം എലാവും ഒേര തര്ിുള 
ുണിയാണ് ധരി�ിുനെത്ം മന്ിലാ�ാം. �ുഷ്ാർ േമൽവ
തം ധരി�ിുനില. വിവാഹ്ിുേപാും ഷർട് അുവദി�ിുനില, 
പാരപര�േവഷം മാരേമ വിവാഹസമയ്് അുവദി�ിു്ൂ. 

സമീപകാല്് ുളുുമുെട വതധാരണരീതിയിൽ മാ��ൾ 
ഉ്ായിു്്. പഴയകാല്് കാരി�ൻ ു്ാണ് ഉ�്ിുനത്. 
ഇനതിെ� ്ാന്് ഡബിൾു്ായി. ഷർു ധരി�ാൻ ുട�ി
യിരിു്. ഈ മാ��െളാെ� ഉ്ായത് െപാുസൂഹെ് 
അുകരിുനതിൂെടയാെണനാണ് ഇേേഹം അഭി�ായെപടത്. 
�റെമനിന് എ്ിേ�ർന ‘പരിൃത’ുടിേയ� ജനതെയ ആണ് 
ുള�ുമർ മാൃക ആുനെതന് കാണാം. അവെരേപാെല ആയി
്ീുകയാണ് ത�ൾ െെതിുളെതന് പറയേപാൾ പാരപര�െ് 
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നിേഷധിുകയം മെ�ാു ജനതയെട അടയാള�െള ത�ുെട 
തൻമയിേല�് സവീകരിുകയാണ് ഇൂടർ െെുനത്. ുടിേയ� 
ജനതയെട സവതവസേപേ്ാ� ുളുുമും അ�ുനതായി വില
യിു്ാം. 

മാ�േ്ാെടാപം േവഷെ് സംബധിുള ുടിൂപ്ാുെട 
അഭി�ായ�െള �ുതലുറ തളി�ളയനു കാണാൻ കഴിയം. 
മാുന തലുറു ുപിൽ പിടിു നികാൻ കഴിയാെത മാ�െ് അു
ൂലിുകയാണ് കാരണവ്ാർ െപാുെവ െെതിുളത്. മാ�െ് 
കാരണവർമാും ഊുൂപ്ാും ഉൾെ�ാുകയല െെുപ�ാുെട 
�തിയ�വണതകൾ നിർബധൂർവം അംഗീകരിുകയാണ്. മാ�ം 
ആവശ�മാെണന തിരി�റിവിേല�് ുടിൂപ്ാെര യവതലുറ 
എ്ി�ിരിു് എ് കുതാം. മ�ാുകുമായ്ായ ബധ�ും 
ഇടപഴകുകുമാണ് വതധാരണ്ിൽ ഇവർ�ിടയിൽ പരിവർ
്നം ൃ്ി�ത്. പാരപര�മായ െവു്ു്ിുപകരം നിറുള 
ുു�്തിന് യവാ�ൾ തുെകാ്ിു്്. എനാൽ ഇ�െന 
എതിർുള കാരണവ്ാർ ത�ുെട നികർഷ പനീട് ഒഴിവാ�ി
യത് ഇനിയളകാലം യവാ�ൾ പാരപര��ൾ തിുും എന 
തിരി�റിവിൽനിനാണ്. 

ഇന് വിവാഹസമയ്് പാരപര�േവഷം സവീകരിുനുെകാ്് 
വിവാഹംേപാും ു ടു് എന സാൂഹ�യാഥാർ്�വം ു ളുുമർ 
അഭിുഖീകരിു്. പരികരണ രമ�ൾ�് അരേയെറ പിൻബലം 
ലഭിു കഴി്ിരിു് എന് കുതാം. ുപായമിട് െപുെകടാൻ 
വുന മണവാളെന ഇറ�ിവിടിുന കാലുനിന്, മണവാടി 
പാരപര�േവഷം ധരി�തിെ� േപരിൽ വിവാഹം േവെ്്വുന 
മണവാളനിേല�് �ുതലുറ എ്ിയിരിു്. കാരണവ്ാുെട 
എതിർുകൾ േകവലം എതിർുകളായിമാുന സാഹെര�മാണ് 
ഇ്ളത്. തീകൾു്ായ സാപ്ിക സവാരയതവം േവഷം മാു
നതിന് കാരണമായിു്്. ൂ ലിപണിുേപായി കിുനുകെകാ്് 
ത�ൾ�ി്െപട വതം വാ�ാും അതിുേനർുള എതിർുകെള 
തളി�ളയാും കഴി്ിു്്. �റേ്ുള യാരകും റാ�സിൽ 
വന മാ�വം േവഷം മാുനതിന് േ�രണയായതായി പലും ൂ െിപി
ു്. മ�ൾ േജാലി�ാരായുെകാ്് ത�ുെട സാൂഹ�്ാനം 
ഉയർ്െവ്ം പരികരി� േവഷമാണ് ത�ൾ�് േയാജിുക 
എ്ം ഇവർ വിശവസിു്. പാരപര�േവഷം മുളവുെട ുനിൽ 
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ുറ�ിു്ാുനതായി തീകൾ െിതിുുട�ിയിരിു്. പരപ
രാഗത േവഷെ് മുളവർ അുതേ്ാെട േനാുനും ത�ൾ 
മുളവുെട േനാട്ിെ� േകരമാവേപാൾ ഉ്ാുന അപമാനവം 
േവഷം മാുനതിന് കാരണമായിു്്.

ുളുുമർ�ിടയിൽ നടുന ആുനികവത്കരണ്ിെ� െില 
ഉദാഹരണ�ൾ മാരമാണ് ഇവിെട െർ�െെതത്. ഈ മാ��ൾ േകര
ള്ിെ� െപാുസൂഹ്ിൽ ഉ്ായ മാ��ുെട അുരണ�ൾ�
ുറം മൗലികമായ ഒനാണ്. േകരള്ിെ� നേവാ്ാനെരിരംപരി
േശാധി�ാൽ സാൂഹികവം ജാതീയവമായ പരികാര�ൾു േവ്ി 
നിരവധി �േഷാഭ�ൾ നടനിു്്. നിരവധി സാൂഹ�പരികർ 
്ാ�െളയം കാണാൻ കഴിയം. എനാൽ ഇ്രം �വർ്നമ
ഡല്ിന് �റ്ായിു് ു ളുുമെരേപാുള ആദിവാസികൾ. 
അവർ അവുെട ആുനികത െതരെ്�ുന �്ിയ ഇേപാും ു ട
ുകയാണ്. േകരളീയ െപാുസൂഹം ഈ ആുനികതെയ എ�െന 
കാു്െവനും �ധാനെപട േൊദ�മാണ്. 

ുറിപ്

ുളുുമരിൽനി് േശഖരി�വയാണ് ഈ േലഖന്ിൽ 
ഉപേയാഗി�ിരിുന വിവര�ൾ. 
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ുചിതവം—ആുനികതയം വർ്മാനവം
ര�ിഭാ ഗകണശൻ

അസിറെ് ്രാഫസർ, ടാ്ാ ഇൻറിടൂ്് ഓഫ് േസാഷയൽ സയൻസ്, ുംവബ

േകരള്ിെ� െരിര്ിൽ ു െിതവം ഒു രാരീയ ആയധവം ഒു 
സാൂഹിക ആേരാഗ��നവമായിു്. പെ്ാപതാം ൂ �ാേ്ാെട 
െകാേളാണിയൽ ഇടെപടൽ ശതമായി. െൂഡൽ സാൂഹികത 
െവുവിളി�െപടേപാൾ ഏെറ ഉനയി�െപട �നം ആുനിക 
രീതിയിുള ുെിതവമാണ്. നേവാ്ാനകാല്് രീനാരായണ 
 ു ുവിെ� വീഷണ്ിൽ വ�തി ുെിതവവം പരിസര ുെിതവവം 
സൂഹ്ിെല അസമതവെ് ഇലാമ െെ്ാുള ആദ�െ് ആയ
ധമായിു്. അുെകാുതെന കീഴാളേരാട് അേേഹം ആഹവാ
നംെെതും ുെിതവം പാലി�ാനാണ്. ഇ്രം ഒു കാചപാട് 
ുെിതവവമായി ബധെപു േകരളജനതയിൽ ഉ്ാ�ിയ സവാധീനം 
െെുതല. സവാതര�ാനതര േകരള്ിൽ ു െിതവവം കൂുകുെട 
നിർമാണവം ഉപേയാഗവം വ�ാപകമാുനത് േകര ഗവെ��ിെ� 
സഹായേ്ാെടയാണ്. സൂർണുെിതവ ക�ാപയിനിൽ ുട�ി 
സവ്് ഭാരത് മിഷനിൽ എ്ിനിു് ഇ്രം േകരസഹായം. 
ഒു രാരീയ ആയധെമനതിുപരി ഒു സൂഹ്ിെ� ആേരാഗ�
്ിനാണ്  ഇവിെട ഊനൽ െകാ�ുനത്. മുഷ�മല്ിൽനി്
ുള അു�ൾ ൂലു്ാുന വയറിള�ം, ശിുമരണം, വളർ� 
ുരടി�ൽ, മു ആേരാഗ�-പാരി്ിതിക �ന�ൾ ഒഴിവാുക 
എനതിനാണ് �ാധാന�ം നുനത്. ുെിതവം ആുനികതയിേല
ുള ൂുപലകയായം പിനീട് സാൂഹികാേരാഗ� ൂെികയായം 
മാറിയെത�െനെയ്ം വർ്മാന കാലഘട്ിൽ അത് എവിെട 
എ്ി നിു്െവ്ം നു�് േനാ�ാം. 
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ുചിതവപാഠ്ി്െ ആുനികത
ഇുപതാംൂ�ാ്ിെ� ൂനാല് ദശക�ളിു്ാുന മലയാള 

സാഹിത�ൃതികെളലാം തെന അ�ാലെ് െൂ ഡൽ അവ്
യിൽനിന് ആുനികതയിേലുള മാ�മായി ുെിതവെ് അവത
രിപിു്്്. ജാതിയധിഠിത ു െിതവ്ിൽ നിന് ജാേത�തരമായ 
ആുനിക മാനവികത അടി്ാനെപട ൃ്ിേബാധ്ിേലുള 
മാ�മാണത്. തകഴിയെട േനാവലിൂെടയാണ് ു െിതവ്ിെ� വലിയ 
േമഖല മലയാള സാഹിത�ൂമികയിെലുനത്. േതാടിയെട മകെ� 
ഇതിൃ്ം േതാടികെളന വലിയ സാൂഹിക �നം അവതരിപിു. 
ുടലുു ഒു പാടയം മമടിയമായി ആദ�ം േജാലി�ിറ�ിയ 
ദിവസം സവയം തിരി�റി് ഒു സത�ു്്; “േജാലി െെുന 
സമയുമാരം തിരി�റിയെപ�ന, അലാ്േപാൾ  സൂഹ്ിെ� 
ഓർമകളിൽനിന് പാേട അൃശ�നാ�െപ�ന ഒു �േത�ക 
ജീവിയാണ് താൻ” എ്ള സത�ം. തിരി�റിവാണ് തെ� മകെ� 
ജീവിത്ിൽ േതാടിപണി േവ് എന തീുമാന്ിൽ അവെന 
എ്ി�ത്. എനാൽ സാൂഹിക അസമതവ�ും ആേരാഗ� കാരണ
�ും എ�െന അ്രം സവന�ൾ വിൂരമാു് എ്ൂടി തകഴി 
വളെര ഭംഗിയായി േതാടിയെട മകനിൂെട വരുകാണിു്്്. 
ആലുഴയിൽ മാരമല ഇത�യിെലലായിടും േതാടിജീവിത�ൾ 
അ�െനതെന ആയിു്. എനാൽ ആുനികതയിേലുള ു വ� 
വുകളിൽ ുെിതവം നിലനിർുനതിനായി പല തര്ിുള 
സാേേതിക വിദ�കൾ ൂപം െകാു. െവളം ഒഴി�് ു്ീകരിു
ന കൂുകും (pour lush latrine) ൂഗർഭ ഓടകും (sewer lines) 
അ്രം സാേേതിക വിദ�കളാണ്. ഇ്രം സാേേതികവിദ�കൾ 
എ�െനയാണ് ഇത�ൻ സാൂഹികേരണിയിൽ ഏ�വം താെഴതടിു
ള ു െീകരണ െതാഴിലാളികുെട ജീവിത്ിൽ �തിെലി�െതന് 
അഹമദാബാദിെല ബേി സുദായ്ിെ� ജീവിത്ിൂെട റീെനി 
�ാം ുറ് കാണിു്്്. എനാൽ േകരള്ിന് ഒു പെഷ, 
േകാർപേറഷനിെല മാലിന�ം എ�ുന conservancy േജാലി�ാരായി 
മാറിയ മുഷ�ുെട കഥകളാണ് പറയാു്ാവക. 

സവാതര�്ിുുപ് അഹമദാബാദ് നഗര്ിൽ േതാടിേവല 
െെതിുനത് ബേി സുദായ്ിൽെപടവരാണ്. അവർ ുനിസി
പാലി�ി േജാലി�ാരായിുനില. അുെകാുതെന േൊദിുന 
കാശ് ത�ുെട േജാലിു കിുമായിു്. ൂടാെത മലം ഉണ�ി 
വി�ാൽ കിുന കാും അവുെട സവതമായിു്. അവിടെ് 
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േമൽജാതിയിൽെപടവർ െതാുൂടാമ �േയാഗ്ിൽ വു്ിയിുന
േപാും ബേികേളാ� ക�് അൂയ നിലനിർ്ിയിു്. കാരണം 
ബേികൾ�് ഒുദിവസംെകാ്് ഒു സൂഹെ് ു ുവൻ ു ൾുനയിൽ 
നിർ്ാുളര നിയരണശതിയ്്. അുെകാുതെന അവെര 
അധികമാും ഉപരവി�ാെതേപാ്. അന് േതാടിേവല െെതവർ�് 
ആയു ു റവായിുെനേിും േജാലി്ലെ് മരണെ് ഭയേ�
്ിയിുനില.

ബേികുെട അധികാരം റകയിൽ നിെന�ുകളയാൻ അധി
ൃതുെട ുു്ിയിൽ ഉദി� വിദ� അവെര ുനിസിപാലി�ിയിൽ 
്ിരെപ�ുക എന തീുമാന്ിേല�ാണ്. ആദ�ം മലം വിു
നതിുള അുമതി നിേഷധിു. പിെന വളെര ുറ് േവതനം 
നി്യിു. അതിെ� പരിണതെലമായി ബേികുെട ജീവിതം 
സാപ്ികമായി തകർ്. ഈ സാഹെര�്ിലാണ് െവള�ാ
ുെട സവാധീനം ൂ ലം ു നിസിപാലി�ി, െവളം ഒഴി�് ു ്ീകരിുന 
കൂും ൂ ഗർഭ ഓടകും െകാുരാൻ തീുമാനിുനത്. െവള�ാ
രനായ എചിനീയർ പഠനംനട്ി അഹമദാബാദ് േപാെലയള 
െെറിയ നഗര�ൾ�് പപിങ് േറഷുകേളാ� ൂടിയ െെറിയ 
ൂഗർഭുഴുകൾ മതി എന തീുമാന്ിെല്ിേ�ർ്. മുഷ�
സഹായമിലാെത ഓടകൾ �വർ്ിപി�ാും വലിയ ഓടകളിൽ 
കു വുന എ�ൽ (silting) തടയാുമായിു് ഇ്രെമാു 
ഡിറസൻ. എനാൽ അഹമദാബാദ് ുനിസിപാലി�ി അധിൃതർ 
സംശയം �കടിപി�തിനാൽ ൂലകളിൽ മാൻേഹാുകൾ ഉ്ാ�ാ
െമന തീുമാനമായി. അ�െന ൂഗർഭ ഓട ഉ്ാ�ി �വർ്നം 
ുട�ി അധികം കഴിയനതിു ുൻപ് �ന�ൾ ുട�ി. കാരണം 
മലൂരവിസർജ�ം മാരമല ഓടകളിൽ വീുെകാ്ിുനത്. 
അതിൽ ൂെികും ുണികും െെറിയ ുപികും ഒെ� ഉ്ായി
ു്. പപിങ് െകാുമാരം കാര��ൾ നട�ിെലനായേപാൾ 
ബേികെള ഓട ൃ്ിയാ�ാൻ ുമതലെപ�്ി. അേതാെട ബേി 
സുദായ്ിൽെപടവുെട േജാലിയെട സവഭാവവം അപകടസാധ�ത
യം ൂ ടി. അ്ുതൽ എര മുഷ�ർ ആ ഓടകളിൽ ശവാസം കിടാെത 
പിടു മരി�ിു്ാുെമ് ആർുമറിയില. കാരണം അതിനുറം 
അവർ അൃശ� മുഷ�രായിു്.

ഈ ഒു സാൂഹ�ാവ് അഹമദാബാദ് നഗര്ിൽ ഒു
�ിയില. സവാതര�ാനതര ഇത�യിൽ ഒു sanitation trajectory 

ആൾ�ാർ ആരഹിു. ു ഴികൂുകളിൽ നിന് മാറി െവളെമാഴിു 
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ു്ീകരിുന കൂുകും അവേയാട് ബധിപിുന ൂഗർഭ 
ഓടകും ഉള ലഷണെമാുള നഗര�ൾ. അുെകാുതെന 
അഹമദാബാദ് മാൃകയിുള ൂഗർഭുഴുകൾ മ�ിട�ളിും 
വ�ാപിു. സൂഹ്ിെല താെഴ േരണിയിുളവരിൽ ഓട ൃ്ി
യാുന േജാലി അടിേ�പി�െപു. സൂഹമന്റിയാെത ഒു വർ്
നശീകരണം സംഭവിുെകാേ്യിു്. സവാതര�ാനതരം അു 
ദശക�ൾ�് േശഷമാണ് 1993-ൽ േതാടിേവല നിേരാധന നിയമം 
വുനത്. അതിു േശഷം 2013-ൽ അത് �ു�ി The prohibition of 

employment as manual scavenger and their rehabilitation act നിലവിൽവ
്. ഉണ� കൂുകുെട എണം അതിുേശഷം ഗണ�മായി ു റു, 
േതാടിേവല െെതിുനവർ ുെറെയാെ� േജാലിയേപഷി�ാും 
മു േജാലികളിേലർെപടാും സന്രായി. പെഷ ൂഗർഭുഴലിൽ 
േജാലിെയ�ുന ഒുവിഭാഗം മാരം അേപാും ദിേനന മരണെ് 
ുഖാുഖം കു ജീവിുേപാ്. 

െവളിയിൽ മലൂരവിസർജനം െെുനത് എര വലിയ 
ആേരാഗ� വിപ്ാെണ് തിരി�റി് കാലഘടം ൂ ടിയായിു് 
അത്. േകാളറ, റടേൊയ്ഡ് ുട�ിയ േരാഗ�ുെട കാരണം മലം 
കലർന െവളമാെണന തിരി�റിവ് ുെിതവ ആതരഘടനയിൽ 
മാ�്ിന് വഴിെതളിു. േലാകരാജ��ൾ ുെതവ്ിന് ഊനൽ 
െകാ�ുനതിന് ഇെതാു കാരണമായിതീർ്. 1980-കൾ അതാരാ
ര ു െിതവ ദശകമായി കു അതിു േവ്ി �യനി�ാൻ േലാകരാ
ര�െള േ�രിപിു. എേിും ഇത�യം സബ്സഹാറൻ ആെി�ൻ 
രാജ��ും എ്ം പിനിൽ നി്. ഇത�യിെല ജന�ുെട െവളി�ി
രികൽ സവഭാവം ഒു �േഹളികയായി ു ടർ്. കാരണം ആ സവഭാവം 
ൂപീകരി�െപടതിൽ ജാതി, മതം, ആശവാസം, ജനസപർ�ം ഒെ� 
കാരണമായി. പേഷ, ു െിതവം െിതകളിൽനിന് വിൂരമായി നി്. 
സർ�ാർ ധനസഹായ്ാൽ നിർമി�െപട കൂുകൾ രാമ�
ളിൽ േറാർ ുറികളായി പരിണമിു െകാ്ിു്. ഈ സാഹെര�
്ിലാണ് ര്ായിര്ി പെ്ാൻപത് ഒേടാബർ ര്ിന് ഇത� 
െവളിയിൽ മലൂര വിസർജനം നടുനതിൽനി് ുതിേനടി 
എ് പറയാൻ ഭരണൂടം രമിുനത്. രാമ�ും, നഗര�ും, 
സം്ാന�ും മ്രിു െവളിയിൽ മലൂര വിസർജനം നടു
നതിൽനിന് ു തമാെയ് �ഖ�ാപിു െകാ്ിരിു്. വീ�കളിൽ 
നിർമി�െപട കൂുകുെട എണമാണ് ഇ്രം �ഖ�ാപന�ുെട 
മാനദഡം. ഇത�ൻ ജനതയെട െമാ്്ിുള ആേരാഗ�്ിേല�് 
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ഇ്രം �ഖ�ാപന�ൾ എരേ്ാളം സംഭാവന െെുെമ് കു
തെന അറിേയ്ിയിരിു്. 

േകരളം േനരിടന ്വുവിളികൾ 
പാതിെകടിയ മതിലിനിു�റവം നിന് പാുമയം ലഷിയം 

സംസാരിുകയായിു്. പാുമ കിണ�ിൽനി് െവളം േകാരാൻ 
വനതാണ്. ലഷി കൂസിനരികിൽ െകടിയ അഴയിൽ നിന് ു ണി 
എ��ാും. ലഷിയെട കൂസ് ടാേിൽനിന് പാുമയെട കിണ
റിേലക് 3 metre അകലുേ്ാ എ് സംശയമാണ്. പാുമയെട 
വീടിൽ െവളം തിളപി�ാണ് ുടി�ാറ്. അുെകാ്് അധികെമാ
്ം അുഖം പിടിെപടിടില. എനാൽ അ�ുള വടേ� ഇത�ൻ 
പണി�ാരധികവം കിണ�ിെല െവളംേകാരി തിളപി�ാെത ുടി
�ാറാണ് പതിവ്. േകരള്ിൽ ൂ ് െസ�് ് ലും അു െസ�് 
്ലും അ��ി വ�ിരിുന വീ�കളിെലലാംതെന കിണുകും 
കൂുകുു്്. 2011 െസൻസസ് �കാരം േകരള്ിെല എൺപ
്ിേലെറ ശതമാനം ആൾ�ാും ഉപേയാഗിുനത് െസപ്�ിക് 
ടാേ് ആണ്. െസപ്�ിക് ടാേ് എന് പറയനത് നാു വശവം 
േകാൺ്ീ�് െെു മലം േശഖരി�ാൻ പുന മലിന ജലം െിൽ�ർ 
െെ്ാുതുന soak പിുള ഒു അറയാണ്. എനാൽ േകരള്ിെല 
േമതിരിമാേരാേടാ െകുപണി�ാേരാേടാ േൊദി�ാൽ അവർ പറയം 
െസപ്�ിക് ടാേ് ഉ്ാ�ിയിരിുനത് കുകൾ അ��ി െവ�ാ
െണ്ം അടിഭാഗവം വശ�ും െവളം ഊർ് േപാുനതിനായി 
േത�ിടില എ്ം. ഇ്രം നിർമാണം ലീെ് പി�് എനറിയെപ�്. 
ഇ്രം െത�ായ കണുകൾ �റു വുനത് െസപ്�ിക് ടാുകും 
ലീെ് പിുകും ഒെ� തമിുള വ�ത�ാസം ജന�ൾ�റിയാ്ു
െകാു ൂടിയാവാം. േകരളം േപാെല ജനസാരത ൂടിയ, പാർപിട 
സാരത ൂ ടിയ, ു ടിെവള്ിന് ു റന കിണുകൾ ഉപേയാഗിുന 
സം്ാനു ലീെ് പിുകൾ ഉയർുന െവുവിളി െെുതല. മലു
റും പാല�ാ�ം ൂ ണിേവ്ൽ െഹൽ്് കവേറജ്  �േയാഗ്ിൽ 
വുുനതിനായി നട്ിയ അടി്ാന സർേവയിൽ അവിെട ജനം 
ഏ�വം ൂ �തൽ റ�മറി െഹൽ്് െസ�ുകളിൽ െികി്േനടിയത് 
വയറിള�്ിനാെണ് െതളി്ിു്്. ഇത�യിെലതെന ഏ�വം 
േമാശം ുടിെവളം േകരള്ിേലതാെണ് പഠന�ൾ പറയ്. 
സർ�ാരിെ� ുടിെവള ുെിതവ വുപിെ� െവബ്റസ�് എ�ു 
േനാ�ിയാൽ കാണാം േകരള്ിെല എലാ ജിലകളിും േകാളിേൊം 
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ബാടീരിയ ഉള ജലേരാത്ിെ� കണുകൾ. ജല്ിലട�ിയ 
മല്ിെ� ൂെികയാണ് േകാളിേൊം ബാടീരിയ.

േകരള സർ�ാരിെ� ുെിതവേരഖകളിൽ പരാമർശിുനത് 
ലീെ് പിുകൾ േകരള്ിെല രാമ�ളിും െസപ്�ിക് ടാുകൾ 
നഗര�ളിുമാണ് കാണെപ�നത് എനാണ്. നഗര�ും രാമ�ും 
തമിുള അതരം ുറുവുന േകരളം േപാെലാു സംസഥാന
്് ഇുേപാെലാു േവർതിരി�ൽ േപാളിസിതല്ിൽ തീുമാ
ന�െള��ാൻ എരേ്ാളം സഹായിുെമനത് സംശയമാണ്. 
ലീെ് പി�് ഉപേയാഗിുനിടു കിണറിെല ുടിെവളം മലിന
മാുനതാണ് �നെമേിൽ നഗര�ളിൽ രു തരം �ന�ളാണ് 
കാണെപ�നത്. ഒന്, ഓടകളിേലു േനരിട് തുന കൂസ് 
മാലിന�ം, ര്്, െസപ്�ിക് ടാേ് മാലിന�ം േശഖരിു ുറസായ 
്ല�ളിേലാ, �ഴയിേലാ, വയുകളിേലാ ഒെ� തുനത്. ഇു
്ാുന പാരി്ിതിക ആേരാഗ� �ന�ൾ െെുതല. െസപ്�ിക് 
ടാുകുെടയം ലീെ് പിുകുെടയം ഏ�വം വലിയ േപാരാമ അതിൽ 
േശഖരിുന മാലിന�ം െസ��റി treatment-ു വിേധയമാേ�
്ു്് എനതാണ്. എനാൽ ഇന് േകരള്ിേലാ, ഇത�യിെല 
മ�ിട�ളിേലാ െസ��റി treatment-ുള സാേേതികവിദ�േയാ 
സാഹെര��േളാ ഇല. സർ�ാർ അൃശ�മായിരിുന ഈ േമഖല 
റകയട�ിയിരിുനത് സവകാര�േമഖലയാണ്. എനാൽ അവർ 
മി�േപാും െസപ്േ�ജ് മാലിന�ം ടാേറിൽ േശഖരി�് അവ എവിെട
െയേിും െകാുേപായി തു്. അുെകാ്ാണ് ഇന് മി�വാും 
ദിവസ�ളിെല പര�ളിൽ മാലിന�ം തളിയ കഥകൾ കാേണ്ി 
വുനത്. ഇ്രം ഒു സാഹെര�്ിലാണ് െവളികിരി�ലിൽ 
നി് ു തമായ സം്ാനമാണ് േകരളം എനഹേരിുനുെകാ്് 
എുേനടമാണ് േകരള്ിുളെത് െിതിുേപാുനത്. 

ുരഷിത ുചിതവവം ുചിതവ ച്വം 
ഐക�രാരസഭയം േലാകാേരാഗ� സംഘടനയം േെർ് ൂ പീക

രി� േജായി�് േമാണി�റിങ് കമി�ിയാണ് ുരഷിതുെിതവെ്
ുറിു �തിപാദിുനത്. ുരഷിത ുെിതവം എനത് െകാുേേ
ശിുനത്

1. രേ്ാ ൂ േനാ വീ�കൾ തമിൽ പേിടാ് കൂുകൾ ഉ്ാ
യിരിുകയം,

 2. േശഖരി� കൂസ് മാലിന�ം അവിെടതെനേയാ അേതാ 
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ൂെരേയാ സം�രി�ാുള അവ് ഉ്ായിരിുകയം 
െെുക എ്ളതാണ്. 

ഇു രുംേെർന അവ്െയ ു െിതവെ്ം എ്പറയ്. േകര
ള്ിെല അവ് ഈ നിർവെനവമായി തടിു േനാുേപാൾ പാതി 
െവത േൊറ് േപാെലയാണ്. പേിടെപടാ് കൂുകും േശഖരണ 
നിർമാണവം േകരള്ിു്്. എനാൽ േശഖരി� മാലിന�ം അവിെട 
തെനേയാ ൂ െരെയാ സം�രി�ാുള അവ് നു�ില. അതായത് 
നമൾ ുെിതവെ്ം ൂർ്ീകരിുനിെലനർ്ം. എൺപു 
ശതമാനം ജന�ും ുടിെവള്ിനായി കിണുകൾ ഉപേയാഗി
ുന േകരളം േപാെലാു സം്ാനം േനരി�ന പലവിധ െവുവി
ളികളിേലു അുെകാുതെന അടിയതിര ര് ആവശ�ു്്. 

ഉറവിട്ിൽതെന രവമാലിന�ം േശഖരിു െം്മണം െെുന 
ഡിറസുകൾ ഇ് നിലവിു്്. ഉദാഹരണ്ിു ഇത�യിൽ 
സർ�ാർ െപാുവിൽ േ�ാ്ാഹിപിുനത് ഇരട പിുകളാണ്. 
ഇരടപിുകളിൽ ഒനിൽ ആദ�ം മലം േശഖരിു അത് നിറയേപാൾ 
അടു െവ�് കേപാറ് ആകാൻ അുവദിു ര്ാമെ് ുഴി (pit) 

ഉപേയാഗി�ാുള സംവിധാനമാുളത്. വര് �േദശികളിലാണ് 
ഇ്രം സാേേതികവിദ� െല�ദമായി ക്ിുളത്. കഴി് 
െസൻസസ് �കാരം ഇത�യിൽ ഇേത�വം ൂ�തൽ ഉപേയാഗി�
െപ�നത് രാജ്ാനിലാണ്. േകരളം േപാെലാു �േദശു ഇ്രം 
ഡിറസുകൾ എരേ്ാളം �ാേയാഗികമാണ് എനത് പഠി�
െപേട് വിഷയമാണ്. കാരണം, ഇരട പിുകുെടയം �വർ്നം 
ലീ�ിങ് ു ഖാതിരം ആയു െകാും, േകരള്ിൽ പാർപിടസാരത 
ൂ�തലായുെകാും കിണുകളിൽ ഉള ു ടിെവളം മലിനമാുനത് 
തടയാൻ കഴിയിലായിരി�ാം. അുെകാ്് ഏെതാു തര്ിുള 
ലീെ് പിുകുെടയം ഉപേയാഗ്ിന് േകരള്ിൽ അുതി വുേ്
് സമയം ആയിരിു്. എനാൽ കൂസ് നിർമാണ്ിൽ േകരള 
സർ�ാരിെ� ഇടെപടൽ വളെര പരിമിതമായുെകാുതെന ജന�
ുെട താപര�മാണ് ുനിു നിുനത്. ഇ്രം ഒരവ്യിൽ അവർ 
സവയം ഉ്ാുന മലിനീകരണെ് ു റി�് േബാധവാ്ാരെലേിൽ 
ഉ്ാുന വിപുകൾ െിതി�ാവനേത ഉൂ. 

െസപ്�ിക് ടാുകൾ എലാ terrain-ഉം പ�ിയതല. െവളം െകുന 
്ല�ളിൽ അതിെ� �വർ്നം �നുളതാണ്. ഇ്രം ഒരവ
്യിൽ മു സാേേതികവിദ�കുെട ഉപേയാഗെ്ുറി�് െിതിു
കയം സർ�ാർ ഇടെപ�കയം െെേ്്ത് അത�ാവശ�മാണ്. നാെള 
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ആലുഴ അതിെനാു മാൃകയാേയ�ാം. അവിെട േദവനഹളിയി
െലേപാെല വിേകരീൃത സം�രണ ൂണിുകൾ വിഭാവനം െെു 
�വർ്നഷമമാ�ാുള �യന�ൾ സർ�ാർ ഏെ��്ിു്്. 
പേഷ, ഏെതാു ഇടെപടലിും ുേപ െെേ്്ത് ഏെതാെ� 
സാേേതികവിദ� േകരള്ിന് െല�ദമാെണ്ം അവ എ�െന 
േകരള്ിൽ വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�ാം എനതിെനുറിും ഉള 
സമരമായ പഠനമാണ്. 

െവളം ഒഴിുേപാൾ ഒഴിുേപാുന മാലിന�ം സവതം ജീവി
ത്ിേലെ��െന തിരിുവു് എ് െിതി�ാെ്ാരിടു 
ആേരാഗ�െ്ുറിേ�ാർു വ�ാുുലെപ�ന ജനതെയ മാരേമ 
കാണാൻ കഴിൂ. അവിെട ൂു ശതമാനം സാഷരതും, മു പല 
േസാഷ�ൽ ൂ െികകൾും ഒു വിലയമിലാതാും. ഇെനാു പേഷ, 
േകരളം വലിയ ആശേയിലാെത ു േനാു േപാുനത് െവളം ൂ ടാ�ി 
ുടിുന �വണത നു�് ൂ�തുളുെകാ്ാണ്. എനാൽ, 
തു് െവളം ുടിു ശീലുള വടേ� ഇത�ൻ െതാഴിലാളികൾ 
േകരള്ിെല മലിനജലം ുടിുേപാൾ ഉ്ാുന ആേരാഗ��
ന�ൾ ക്ിെല് നടി�ാൻ സർ�ാരിു കഴിെ്് വരില. 
അുെകാുതെന േബാധവത്കരണ�ളിൽ അവെരൂടി ഉൾെപ�
േ്്ത് േകരള്ിെ� ആേരാഗ�്ിു അത�താേപഷിതമാണ്. 
ുു�്ിൽ ഓേരാകാലും നിരതരം നവീകരി�െപേട്ും 
ആുനികമായ സാേേതികവിദ�കളിൂെട പരികരിേ�്ുമാണ് 
ുെിതവ സേപ�ൾ. േകരളം േപാുള �േദശ�ൾ ൂ �തൽ ജാരത 
കാണിേ�്ത് അനിവാര�മാു്. 
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േകരളീയനേവാ്ാനവം നാ്ികതവവം
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അസി. ്രാഫസർ, ്ക.്ക.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്, ുൂ്്

െകാേളാണിയലിസം ൃ്ി� ആുനികതയാണ് േകരളീയ 
നേവാ്ാന്ിന് ുട�മിടെതന് മി� െരിരകാര്ാും നിരീ
ഷി�ിു്്. റപൃകെ് കെ്്ി അടിവരയിു �താവിുകയം 
ൃത�മായ അതിുകളിൽ ് ാപിുകയം െെുനതാണ് ആുനിക
തെയന് വിലയിു്ിയിു്േലാ. ജാതീയമായ നിരവധി കളിക
ളിൽ കിടന് ശവാസംുടിയിുന േകരളീയ സൂഹ്ിൽ ു ്ീകരണ 
�വർ്ന�ളായാണ് ഈ ഉ്ാനം ആരംഭി�ത്. ൂ�ൃതി, മതം, 
രാരീയം ുതലായവെയലാം മുഷ�െന േവർതിരിു്െ്േിും 
ജനതയിുള നാനാതവ്ിെല ഏകതവം കെ്ുനതിലാണ് 
ആുനികതയെട യതി. യതിപരത, മാനവികത, സാർവലൗകികത, 
ശാതീയത, െൂഡൽ ു�ംബബധ�ുെട തകർ�, നാഗരികത, 
്ാേനാദയം, സുെിതഭാവ�ുെട തിര�ാരം,  ു തലാളി്്ിെ� 
വ�ാപനം, മേതതര േബാധം, വ�വസായ സം�ാരം, വായനയെട 
ജനകീയത ു ട�ിയവെയാെ� നേവാ്ാന ൂ ല��ുെട ഗണ്ിൽ
െപ�്. യതിപരതയാണ് ആുനികതയെട അടി്ാനമായി 
ഗണിുനത്. �ത�ഷമായി കാുനതിെന മാരം വിശവസി
ുകയം യത�ുസാരമായി മാരം �പചെ് വീഷിുകയം 
െെുന രീതി നേവാ്ാന െിതകരിൽ �ബലമായി്ീർ്. 
യതിെിതയെട െലമായാണ് നേവാ്ാനകാല ദാർശനികരിൽ 
നാതിക�േബാധം നിലെകാ്ിുനത്. ഭാവനെയ ൂുപിടിുന, 
അധവിശവാസജഡിലമായ െെതികെള നിേരാധിുന െിതകുെട 
േ�ാ്ാഹനം ഓേരാ ജാതി സൂഹ്ിും യതിവാദികെള ൃ ്ിു. 
 വിൊരമഡല്ിെ� വികാസം റവകാരികമായ ഒു വി�ലനംൂടി 
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ൃ്ി�തിനാൽ മതാമകൂല��ൾ�് ഉപരിയായി സാർവേദശീയ
മായ െിതകൾ�് �ാുഖ�ം ലഭിു. ‘അവനവനാമുഖ്ിനാെ
രിുനവയപര് ുഖ്ിനായ് വേരണ’െമന ുുവെന്ിെല 
അപേരാുഖതവം ആുനികതയെട കാലഘട്ിെല രേ്യമായ 
ഒു വളർ�യാെണ് കാണാം. ശാത്ിെ� ഉയർ� കാര��െള 
യതിഭരമായരീതിയിൽ േനാ�ി�ാുനതിന് ജനനായകെര 
സഹായിു. അ�ടിശാലകുെട വ�ാപനം ജനതയെട സാഷരതെയ 
(മധ�വിഭാഗ്ിെ�) ഏെറുേറ സവാധീനിു. 

നാ്ികദർശനങളം ഭാരതവം
ഭാരതം ആധ�ാമികതയെട നാടായാണ് അറിയെപ�നത്. പെഷ 

ഭാരതീയ ദർശന�ളിൽ ഏറിയപും നാതികമാെണ്ളതാണ് 
വുത. ്ി.ു ആറാം ശതക്ിൽ എുതെപട േശവതാശവതേരാപ
നിഷ്ിൽ ഈശവരവാദ്ിേനാെടാപം ആകമികതവവാദ്ിും 
സവഭാവ വാദ്ിും ്ാനംനകിയിു്്. �പചം തികും ഭൗതി
കമാെണ്ം സവാഭാവികമായാണ് അു പിറവിെകാ്െത്ം 
സവഭാവവാദ്ിൽ പറയ്. ശാത്ിെ� രീതിയിലാണ് സവഭാവ
വാദം കാര��ൾ ഉൾെ�ാുനത്. ൃഹ്തിയെട  േലാകായതവം 
നാതികദർശന�ളിൽ �ുഖമാണ്. മാധവാൊര�ൻ സർവദർശന 
സംരഹ്ിൽ ഇതിെ� �ാധാന�ം എ�ു പറ്ിു്്. ഭൗതിക 
വു�ൾ ഉ്ാുനതിെ� അടി്ാനമായി േലാകായതം (ൊർവാക 
മതം) പറയനത് ൂമി, ജലം, േതജസ്, വായ എനീ നാുകാരണ�
ളാണ്. ഇവയെട വിവിധ അുപാത്ിുള ൂ ടിേ�രലാണ് പദാർ് 
ൃ്ിുകാരണമാുനെതന് ഇൂടർ വാദിു്. �പചൃ്ി�് 
ഈശവരൻ ആവശ�മിെല്ം അത് മിഥ�യാെണ്ം ഇവർ �താ
വിു്. തീയ് ൂ�ളും െവളം തു്ും ആു്. കാരണം 
അവയെട സവഭാവം മാരമാണ്. ആും അ�െന ൃ്ി�ിടില. 
േവദ�ും സവർ്വം സന�ാസവം ഒെ� ഉദരനിമി്മാെണന 
പരിഹാസവം ഇവർു്്. റജനു്മത�ും സാംഖ�ം ൂർവമീ
മാംസ എനീ ദർശന�ും നിരീശവരവാദപരമാണ്. 

ൂ�ാുകളായി നിലനിനിുന അധികം �ബലമലാ് നാതിക 
െിത നേവാ്ാന കാല്് ശതിെപടാുള കാരണ�ൾ എെത
ലാെമന് അേനവഷിേ�്ു്്. ആുനികതയെട സവഭാവസവി
േശഷതകളായി ുൻപറ് ഘടക�ൾ എലാംതെന യതിെിത 
ബലെപടാൻ സഹായകമായി്ീർനിു്്. (വ�വസായവത്കരണം, 
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ശാതേബാധം, മേതതര െിതകൾ ു തലായവ) മത , ശാതം എനിവ �ാ
ൃതസൂഹ്ിെല മാരികവിദ�യിൽ നിന്  ഉsെല�്വയാെണന് 
നിരീഷി�ിു്്. (േഡാ. എൻ. വി.പി ഉണി്ിരി, ഭാരതീയ ദർശ
ന്ിെ� അറിയെപടാ് ുഖം) “മതം അറിയാ്തിെ� ുനിൽ 
മുഷ�െ� നി്ഹായത �കടിപിുന മാരികവിദ�യെട നിേഷ
ധാമകവശെ് വികസിപി�േപാൾ ശാതം, അറി്തിെ�േമൽ 
അവെ� ശതിെയ �കടിപിുന അതിെ� ്ിയാമകവശെ് 
വളർ്ിെയ�ു.” മതം വർ്സവഭാവെ് നിലനിർ്ാൻ ഉപക
രിുന ഒനാണ്. മുഷ�െന പ�ിുനതാണ് മതെമന് തിരി�റി
് പരികരണവാദികൾ ശാതം നുന സവാതര�്ിെ� ലഹരി 
മന്ിലാ�ി. 

അപൗുേഷയവാദ്ാൽ
ആമവചന െെതി�ം
മത�െള ുരുന
സയൻസിന് െതാു് ഞാൻ (സയൻസ് ദശകം)

വയലാും മെ�ാു തര്ിൽ തെ� നാതികത �കടമാു്്്. 
വാക�ാർ്ണിയന വിരഹ്ിനല
വാഗർ് സവൂപിയാം കവിെ�ൻ �്ാജലി എനാണത്. 

ഈശവരേന�ാൾ ഉയർ്നിുന മുഷ�സേപം ആുനികതയെട 
�േത�കതയാണ് മത�ൾ റദവ�െള ൃ ്ി� പാുേപാെല ജനകീ
യമായ മെ�ാു നാതികഗാനം േകരള്ിൽ ഉ്ായിുേ്ാ എനത് 
സംശയമാണ്. അറിവിെ� ഉപാദനം പാ്ാത� സപദ് വ�വ്െയ 
ആരയിുനിനതിനാൽ പടി്ാറൻ ൂല��ും േകരള്ിൽ �
െരിു. മുഷ�െന സംരഷി�ാൻ അതീതമായ ഒ്ം നിലനിുനി
െല്ം അവനവെ� കപി്ാൻ അവനവൻ തെനയാെണ്ുള 
അറിവ് ൂരിഭാഗം േപർും ഉ്ായി. അടിമക് അവകാശ�െളപ�ി 
േബാധം ഉ്ായി. അടി�മർ്െപടവുെട െിത വി്വ�ളിേല�് 
വളർ്. 

മുഷ�ശതിെയപ�ി പതിേനഴാം ൂ �ാുുതേല െിതകൾ ഉ്ാ
യിു്. �ാേയാഗികമായി ആ ശതിയെട പരീഷണം ൂേറാപ�ൻ 
നേവാ്ാന ഘട്ിലാണ് സംഭവി�ത് എ്പറയാം. പരിണാമ 
േരണിയിെല ഏ�വം ഉയർന ജീവിയായ മുഷ�ന് ശാത്ിെ� 
അൂതൂർവമായ വളർ� നകിയ വിശവാസം മത�െള  തളിപറയാും 
മുഷ�െ� കഴിവിൽ അഭിമാനി�ാും ബലംനകി. മുഷ�ന് മതം 
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ആവശ�മായി്ീുനതിെ� കാരണം യതിെിതകർ വിശദീക
രി�ിു്്. �പചെ്ുറിുള യാഥാർ്�ം, മരണ്ിെ� 
സത�ം ഇെതാെ� അ്ാതമായിരിുന ്ിതിയിൽ േവദനയ
ുഭവിുന മുഷ�ന് ആശവാസമുുന ഉദാ്മായ ഒു സേൽപം 
തെനയാണ് ഈശവരൻ എനതാണത്. പെഷ ൂല�ാധിഠിതമായ 
മതം ് ാപനവൽ�രി�െപ�നേതാ�ൂടി റദവ്ിെ� അപരിേമ
യതേയാെടാപം മുഷ�െ� നി്ാരവത്കരണവം ഉദ്േഘാഷിു്. 
�േരാഹിതവർ്ം ഉപജാപ്ിെ�യം അഴിമതിയെടയം െകുപാ�ക
ളിൽ വിലു്. ഈ ്ിതി മാുവാും മാുഷികവശ�െള ഉയർ
്ി�ാടാുമാണ് നേവാ്ാന െിതകർ യനി�ത്. 

േകരളീയ നേവാ്ാനവം നാ്ികനിലപാടകളം
മതെ്�ാളധികം ജാതിയായിു് േകരള്ിൽ നേവാ്ാന

്ിു തട്മായി നിനത്. ജാതീയത േകരള്ിെ� ശാപമാെണന 
േബാധ�ം അവർണ ജനതയിു്ാുവാനാണ് പരികർ്ാ�ൾ 
രമി�ത്. സംഘം േെുവാും �തികരിുവാും അവർ കീഴാള
വർ്െ് പഠിപിു. റവുഠ സവാമികൾ, സേഹാദരൻ അ്പൻ, 
െപാ്യിൽ അപ�ൻ, ്മാനദ ശിവേയാഗി , വി.ടി. ഭടതിരിപാട് 
ുതലായവർ ത�ുെട െിതകളിൽ നിരീശവരവാദ്ിെ� ുലിംഗ
�ൾ ഉയർ്ിയിു്്. ‘അ�് െവതീ് ഇനാ’ (ടി.െക.സി. 
വ�തല) എന കഥയിൽ ആവികരിുനുേപാെല മതം മാറിയാും 
ജാതി മാറാ് സൂഹമായിു് േകരള്ിേലത്. ുരാൊര�ുെട 
വലകളിൽെപട് പിടയന മ്��ളായിു് േകരള്ിെല അവർണ 
ജനവിഭാഗം. മത�ൾ ഒേരതുകളിൽ സഹവസി�േപാൾ ജാതികൾ 
ൂടിയും ുറ്ുമായ അേനകം തുകളിൽ വിഭാഗീയത ൃ്ിു 
കീഴാളജനത�് ശരീരം കാർ്തി്ന �ു�ും സവർണർ�് 
ജാതി ശരീരസംരഷണ്ിുള കവെവമായി്ീർ്. ഈശവരൻ 
ത�ുെട ജാതിെയ സംരഷിുനിെലന് ദളിതർ�് േബാധ�മാ
യേപാഴാണ് യതിമാർ്്ിേല�് അവർ ത�ുെട െിതെയ 
തിരിുവിടത്. നാതിക�്ിെ� ശതി പരിമിതമായിടാെണേിും 
േകരളീയെര അറിയി�ാൻ ഈ സംരംഭ�ൾ�് കഴിു. 

1851-ൽ കണാടി �തിഠ നട്ിയ റവുഠസവാമികൾ രീനാ
രായണ ു ുവിും ു േപ ജാതി ഒൻ്്, മതം ഒൻ്്, ു ലം ഒൻ്്, നീതി 
ഒൻ്്... എനി�െന ജനതെയ േബാധിപിു. പതിേഭാജനവം അവർ
ണർുള കിണർ നിർമാണവം (ുതിരി�ിണർ) നിഴൽ താേളം 
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(േഷര�ൾ) തലപാവൂടുെമാെ�െ�ാ്് ആുനികതയെട 
മുഷ�േകരിതമായ അംശ�െളയാണ് സവാമികൾ ഉയർ്ിെ�ാ
ുവനെത് കാണാം. ൂജയിലാ് ആ േഷര�ളിെല കളിമൺ 
�സാദം ആര�േഷര�ൾെ�ാു െവുവിളിയായിു്. (മണ് 
അധവാനിുനവെ� അടയാളം). രീനാരായണ ുുവം ഒു ജാതി 
ഒുമതം എന സേദശ്ിൂെട അറിയി�ത് മുഷ�വംശ്ിെ� 
മഹിമയായിു്: കണാടി �തിഠ അവനവനിെല ആമശതിെയ 
അറിയാുള മാർ്മായി ജനതു േബാധ�െപ�്ാൻ രുേപും 
യനിു. എലാ ന്കും േെർന ൂ പമായി ഈശവരെന സേപിുന
ുേപാെല മുഷ�െനയം അറിയാൻ ഇവർ ആവശ�െപു. 1836-ൽ ു െീ
ര്് റവുഠസവാമികൾ ്ാപി� സമതവ സമാജം ജനതയെട 
സമതയിലാണ് ര്െെു്ിയത്. വിരഹാരാധനക് റവുഠ
സവാമികൾ എതിരായിു്. ുവയൽ പതി എന പാഠശാല ആരം
ഭി�തിൂെട ്ാന്ിെ� വ�ാപനം സാ്�മായി. ഊഴിയേവല 
(േവതനം ൂടാെതയള േജാലി) അവസാനിപി�ാും ൊനാർ തീ
കുെട വതധാരണ്ിുുള അവകാശം ഊടിയറപി�ാുെമലാം 
റവുഠസവാമികെള സഹായി�ത് കണിശമായ ു്ിറവഭവവം 
യതിെിതയമാെണ് കാണാം. േദവീേദവ്ാുെട �തിഠയിലാ് 
അേനകം പതികൾ (േഷര�ൾ) അേേഹം ്ാപിു. 

അടിമകളായി ജീവി� പാരപര�ം മാരുള ജനതക് അവകാശ�
െളപ�ി േബാധ�ു്ാുനതിനായി �സംഗ�ളിുെടയം ആമീയ 
�വർ്ന�ളിൂെടയം കവിതയിൂെടയം രമി� െപാ്യിൽ രീ
ുമാരുു ഒ�വിൽ നിരീശവരവാദിയായി്ീർ്. ഗർഭിണികളായ 
തീകെളേപാും േപാ്ിെനാപം ു ക്ിൻകീഴിൽ നിർ്ിേയാടി�് 
അവർ മരിുവീണ സംഭവ�ൾ, മാതാപിതാ�ളിൽനി് മ�െള 
േവർെപ�്ി വിുന അടിമസരദായം ഇെതാെ� സവതം സുദായ
്ിെ� െരിരമാെണ് തിരി�റി് ു മാരുു, റബബിളിുളത് 
അടിമകുെട െരിരമല എ് മന്ിലാ�ി. മിക� �ാസംഗികനായി
ുന അേേഹം ഹിുമതം മാർേ്ാമാ സഭ, ് ദർ മിഷൻ, േവർപാട് 
സഭ ു ട�ി പല സംഘ�ളിും �വർ്ിെ�േിും എലാവും ദളി
തനായി�്് അേേഹെ് പലേപാും അവേഹളിു. അൃശ�നായ 
റദവെ് ൂജിുനതിൽനി് മാറി �ത�ഷ രഷു േവ്ി ഒു 
സംഘം ്ാപി�ാൻ അേേഹം തീുമാനിു. അതാണ് പിനീട് 
അുലഷേ്ാളം അംഗബലുള �ത�ഷ രഷാ റദവസഭയായി 
വികസി�ത്. അടിമവർ്്ിെ� േമാെന്ിനായി ജാതിരഹിത 
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സൂഹം പ�ുയർുക എന സേപമായിു് ഇതിു പിനിു
ളത്. 

ഒരി�ൽ �സംഗിുെകാുനിനേപാൾ ുമാരുു ഇ�െന 
േൊദി�തായി പറയെപ�്. “പാപം, ശാപം, മരണം, വിധി, 
റദവേകാപം, ന�ായവിധി ഇതിൽനി് രഷി�ാൻ റബബിളി
നാവേമാ? റബബിൾ വായി�് രഷ�ാപി�ാെമന് നി�ളാെര
േിും കുു്െ്േിൽ എുേനുക”. ആുെമണീ�ില. “എേിൽ 
നി�ുെട ‘റകവശമിരിുന റബബിൾ തീയിേല�് ഇേടുവിൻ”.

പഴയ നിയമം ുുവൻ വായിു ധ�ാനി�ിും
സത�ം ഞാനറി്ിലേലാ
േലഖന�ൾ ുുവൻ വായിു ധ�ാനി�ിും
സത�ം ഞാനറി്ിലേലാ?

േവദ്ിൽ േെർന ഒു അവർണൻ മരി�േപാൾ സവർണ ്ിത�ാ
നികുെട ്ശാന്ിലട�ി. ഇു മന്ിലാ�ിയ �േരാഹിതർ 
ശവം മാതിെയ�്് �റേപാ�ിൽ മറവെെു. ഇ്രം നിരവധി 
സംഭവ�ൾ ു മാരുുവിെ� മന്ിെന മഥിു. ‘ു്ി േബാധ�െള 
െൊലി്ുവാൻ, ആുമിലാ’് അവ് അേേഹെ് ു ഴ�ി. ഒു 
മത്ിും ് ാനം കിടാ് സേടമാണ് സവയം വിള�ായി �കാശം 
െൊരിയാൻ അേേഹെ് േ�രിപി�ത്. 

റദവെ് ക്ിലേലാ
ആമാവിെന ക്ിലേലാ
ആമാവിെനയം ൂതൻമാെരയം
കുെകാ്് ക്ിലേലാ
േമാശെയ ഞാൻ ക്ിലേലാ
�മാണം എനി�ിലേലാ (െപാ്യിൽ അപ�ൻ )

മന്ാണ് റദവം എന പഷ�ാരനായിു് ‘നിരീശവരവാദിക
ുെട ുു എനറിയെപ�ന കാരാട് േഗാവിദേമേനാൻ. ഇേേഹമാണ് 
്മാനദ ശിവേയാഗിെയന േപരിൽ �ശതനായി്ീർനത്. 
മതെ്യം വിരഹാരാധനെയയെമതിർ് ഇേേഹം ആനദമതെമന 
േപരിൽ സവതമായി ഒു മതം ് ാപിു. മന്ിെല ശാതി  സവർ്വം 
അശാതി നരകവമാണ്. അലാെത േവെറ സവർ്നരക�ളില. ഇ്
ര്ിലായിരി് അേേഹം െിതി�ിുനത്. അഹിംസയാണ് എലാ 
ധർമ�ളിും �ധാനെമ് കപിുകയം സന�ാസിമാെര ‘ഉദരനി
മി്ം’ എ് പരിഹസിുകയംെെു ഇേേഹം. െലനവം മാ�വം 
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�ൃതിയെട സവഭാവ�ളാെണ്ം �ൃതി സവയംൂവാെണ്ം 
ഇേേഹം വാദിു. പകിടയുുേപാൾ എണം ഭിനമാുനുേപാെല 
സതവരജതേമാുണ�ൾ അേനകവിധ്ിൽ സംേയാജി�് �പചം 
പരിലസിുനതായി അേേഹം �താവിു. മനെ്നാൽ ൂഷ 
ശരീരം തെനയാെണന് അേദഹം കുതി. �നർജ്്ൽ വിശവ
സി�ാ് ശിവേയ്ിമതെടുകും ബിംബാരാധനയം നിേഷധിു. 

ജീവൻ ഹിുവലാ ജീവനേഹാ
ബൗ് ജാതിയമലാ
ജീവൻ ്ിത�ുമല, ജീവെനാു
ജാതിയിലാ സ്േലാ
ഇല ശരീര്ിും െൊലാൻ
ബൗ്ാദി ജാതിേഭദ�ൾ
എലാം ഭൗതികമേലാ-
തലാേന�ാന�െമാ്മിലേലാ (ശിവേയാഗി)

ആനദ വിമാനെമന ൃ തിയിൽ റദവ്ിെ� സനിധിയിൽ്െന 
അമംഗളമായ കാര��ു്ാുനെതുെകാെ്ന  െിതയ്്. 
മഡലകാല ആനെയുെനളിപിൽ ആനവിരുനും  കപംെപാടി 
ആുകൾ മരിുനുെമാെ� റദവുെ്േിൽ സംഭവിുേമാ 
എനാണ് അേേഹം േൊദിുനത്. മന്് ു ്മാ�ി വകാൻ േയാഗി 
ഉപേദശിു. മു സാൂഹ�പരികർ്ാ�േള�ാൾ തീരമായി നാതിക
വാദുനയി� വ�തിയായിു് ശിവേയാഗി. ശാതമായ മന്ാണ് 
�പച്ിെല ഏ�വം ു്മായ വു എന് േയാഗി വിശവസിു. 
പേഷ ശിവേയാഗിയെട ആനദമത്ിും ൃതികൾും േകരളീയ
ുെടയിടയിൽ അധികം �ൊരം കിടിയില. 

എലാ മത�ുെടയം ധർമത്വവം ആതിക്ാുെടയം നാതി
ക്ാുെടയം െപാുവായ ആദർശവം മുഷ�ുെട സാേഹാദര�മാ
െണന് അ്പൻ പറ്ിു്്. സേഹാദരെനന േപരിുള പരം 
അതിെ� �കാശനമാണ്. റദവവിരഹ�െള പരിഹസിുകയം 
െകാ���ർ ഭരണിപാടിെനതിേര ആ്ടിുകയംെെത അ്പൻ 
ജാതിേവ്, മതംേവ്, റദവംേവ് മുഷ�ന് എന് �താവിു. 
വഴിപാ�കെള എതിർുകയം ശാതവിഷയ�െള സവാഗതം െെു
കയംെെു. അ്പൻ നാതികനാെണന് ആേരാ രീനാരായണ 
ുുവിേനാട് പരാതിപറ്േപാൾ അ്പെ� െെതികളിൽ 
ആതിക�ുെ്ന് ുു മുെമാഴിനകി. ‘മാനവേസവ മാധവേസവ’ 
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എ്ം ‘റദവേേഹം മാനവേസവന’്ിൽ എ്െമാെ� പറയന 
കർമപ്തി തെനയാണിത്. 1929-ൽ യതിവാദി എന േപരിൽ 
മാസിക ു ട�ിയും അ്പെ� �േരാഗമന െിതയെട ൂ െകമാണ്. 
മിരേഭാജന്ിു പിനിെല അടി്ാനത്വവം സാേഹാദര�ം
തെന. സയൻസ് ദശകം എന ൃതി ശാത്ിെ� മാഹാമ�ം 
ജന�ളിേലെ�്ി�ാുള മാർ്മായിു്. മിരവിവാഹം 
നട്ാൻ സഹായിുനതിൂെട മതെിതകുെട ശിഥിലീകരണം 
സാധ�മാുെമന് അേേഹം കുതി. 

ഗാധിസെ് എതിർുകയം ഗാധിെയ ബുമാനിുകയം 
െെതതിെല റവു്�വം അ്പെ� യതിെിതേയാട് േെർുവാ
യിേ�്താണ്. നിരീശവരവാദപരമായ ു്മതേ്ാടായിു് 
അേേഹ്ിു ൊയ് വ്. ു്മതം സവീകരി�ാൻ ജന�േളാട് 
അ്പൻ ആഹവാനംെെു. േകരളീയർ െലനിെനപ�ിയം റഷ�ൻ 
വി്വെ്പ�ിയെമാെ� ‘സേഹാദരൻ’ പര്ിൂെടയാണറി
്ത്. കമൂണിസം സമതവാധിഠിതേലാകെ് സമാനിുെമന 
ദീർഘവീഷണമായിു് ഇതിു പിനിുളത്. 

‘ഇനി നാം അപല�ൾു തീെകാുുക’ എന് ആഹവാനം െെത 
�േരാഗമന െിതകനാണ് വി.ടി. ഭടതിരിപാട്. അഹംഭാവംെകാ്് 
തലയയർ്ി നിൽുന പളികും അപല�ും അധവിശവാ
സ്ിെ� ശവ�ലറകളാെണനാണ് വി.ടി. അഭി�ായെപ�നത്. 
“ഒരാൾ േ�തെ് കുേവാ ആലിെ� ു കളിൽ ഈശവരെന കുേവാ 
എനെതാെ� വാതവ്ിൽ നെമ പ�ി�ാുള ഒുതരം വിദ�
കളാണ്. അു �െരിപിുനവർുമറിയാം മുളവർുമറിയാം 
അെതാ്മിലാ്താെണന്. അ�െന െിലത് അവലംബി�ാൽ 
എര വുതാും തെ� �ഭാവം എനറിയാേമാ? അ്രം ുേറ 
അധവിശവാസ�ൾ �ലർ്ിയിെലേിൽ അവർ�് സൂഹ്ിൽ 
പിെന ്ാനമില. കിടി വുന അലറെിലറ േനട�ും ന്െപ
�ം.” താൻ ശാതി�ാരനായി ുടർെനേിൽ വുകഴി് നിേവദ�ം 
പാവ�ൾു െകാ�ുകയം തിുവടയാട അർ്ന്ർ�് െീതി
െ�ാ�ുകയം ൂപം അപല്ിെല െപു�ാഴി വർ്�െള (പടർ, 
നൂതിരി ുട�ിയവെര ഉേേശി�്) ഓടി�ാുപേയാഗിുകയം 
െെുെമന് 1933 ഏ�ിൽ 28-ാം൹ ഇറ�ിയ ഉണി നൂതിരിയിൽ 
അേേഹം �താവി�ിു്്. മതെമനത് ആൊര�ൾ മാരമാവകയം 
ഒ�വിൽ അനാൊരമായി്ീുകയം െെുേപാൾ അധർമ്ിെ� 
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വിളയാടം ുടുനതായി േതാനിയതിനാലാണ് റവദികൃ്ി 
ശീലമാ�ിയിുന വി.ടി.ക് കാലേ്ാട് നീതികാുവാൻ പരികർ
്ാവായി മാേറ്ി വനത്. ‘സത�െമനത് ഇവിെട മുഷ�നാു്’ 
എന �തകശീർഷകംതെന ഇതിുദാഹരണമാണ്. 

�ാെീന ഭാരതീയ ൂ ല��ൾ സവർണതെയ അധികരിു ൂ പെപട
വയായതിനാൽ നേവാ്ാന കാല്് നവെിതകുെട ൂ ഷതയിൽ 
അനാൊരുരീകരണ്ിുള മാർ്മായിു്. ത�െള സഹായി
�ാ് റദവെ് ത�ുെട സൂഹ്ിനാവശ�മിെലന് അവർണ 
സുദായ�ൾ ഒ�െ�ടായി പറുുട�ി. റദവെമനത് മുഷ�മന
ുകുെട ആെകുകയാെണന വിേവകാനദ ദർശനമായിു് �ു 
െിതകെര ആേ്ഷി�ിുനത്. ആതികരായ രീനാരായണ ു ുവം 
വിേവകാനദുെമാെ�സദ്�ൃ്ികളിൽ ഈശവരെന ക്വരാണ്. 
അഭൗമശതിയിലല; ഭൗതികാതിതവുള ‘കർൃതവ�ളിലാണ് 
ആുനികതയെട വിൊരധാര സചരിുനത്. അവർണ സുദായ
�ുെട അവകാശ സംരഷണ്ിുേവ്ി േപാരാട�ൾ ുടർന 
കാലഘട്ിൽ ജാതിെയേശാഷിപിുന ഇ്രം നാതികയതി�് 
�ാുഖ�ു്ായിു്. േഷരമല, വ�വസായ ്ാപന�ും വിദ�ാ
ലയ�ുമാണിനി േവ്െതന ഉൾ�ാച നേവാ്ാന്ിേ�തായി
ു്. െവളി�ം കട�ാ് വാുരീതിയിൽനിന് ആുനികതയെട 
വാുവിദ�യിേലുള പരിവർ്നം ൂടിയായിു് അത്. 

നേവാ്ാന്ിുേശഷം േകരള്ിെല കീഴാളജന�ുെട 
അവകാശം സംരഷി�െപു. ജാതി സൂഹ�ുെട റദവസേപ�ൾ 
സംരഷി�െപ�കേയാ ആര�വത്കരി�െപ�കേയാെെു. ഈ 
കാലഘട്ിെ� ുടർ�േപാെല േകരള്ിൽ യതിവാരതമാണ്. 
മത്ിും ജാതിുമതീതമായി മുഷ�ന് ലാ�ാ�ി യതിേബാധ
േ്ാെട �വർ്ി�ാൻ െെുെതേിും ശതമായ അടി്റ ഇ്രം 
സംഘടനകൾ ഒുു്്്. 
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