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ആുഖം
K. K. T. M. cognizance - ്െ നാലാം ലക്ി ശാതം, തതവചിത, ഭാഷ, സാഹിത്ം,
നിയമം, ചരി്ം, സംഗീതം, കായികവിദ്ാഭ്ാസം, സംസ്കാരപഠനം, ചല്ി്ം എ്ിങ
്ന പ്് വിഷയങളി നിുള 31 പഠനങ ആുളത്. ഓരരാ വ്ഷവം രേ്ണലി
രലക് രബധങ അയകാ ൂുത ൂുത അധ്ാപകരം ഗരവഷകരം താപര്ം ര
കടി്ിുു എ്ത് സരതാഷകരമാണ്. ്ാനാരനവഷണവം നി്മിതിയം ഏ്ത്ിലം
ഒര വിഷയ്ി്െ മാ്ം പരിധിയി ഒുങിനിു്ത്െ് തിരി്റിവ് അത്വവ
്ാനികമായം ബുവവ്ാനികമായം രന്് സമീപിു് പഠനങ്ള ൂുത ര
സതമാുു്്. ആ ദിശയിരലക് ൂുത ൂുത വളരാ രേ്ണലി്ന സാ്്മാുക
എ്ത് ഞങു്ട ല്്മാണ്.
ഈ ലക്ി്ല പഠനങ യഥാസമയം പിയ് റിവൂ ്ചു ത് പതി്നാ്ംഗ
പാനലി്ല ഫാകറി അംഗങളായ ര�ാ.േസീല ഫാ്ിമ, ര�ാ. ഗാപ് ്ക.്േ.,
ര�ാ. ്േസി ്ക.എ., ര�ാ. ്ഷഫീഖ് വി.എ., ര�ാ. ്ീപാ്വതി �ി., ര�ാ. സധ്
എസ്. നായ്, ര�ാ. ുനി വി.ടി., ര�ാ. രമരി ്ടസി ടി.േി., ര�ാ. ഗംഗാരദവി എം.,
ര�ാ. ഷാ്േ എ., ര�ാ. ്ഷറീനാറാണി േി.ബി. എ്ിവരരാും രേ്ണ �ിവസ
്ചുത് ുമ ്ാഫിക്സ്, രിെ് ്ചത വിബ്േിരയാ് എ്ീ ്ാപനങരളാും ഉള
ൃദയം നിറഞ ന്ി അറിയിുു.

ഡ�ോ. ുഹമദ് ബഷീർ കെ. കെ
ചീഫ് എ�ിറ്

ഡ�ോ. കെസി ഇ. എ.
രിസി്ാ & മാരനേിംഗ് എ�ിറ്
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ചീ്്, ചീുെളി: ചരിരവം വർതമോെവംഒു ജെ്ിയെളി പഠെം
സിമിത കെ.എസ്
അസി.്രാഫസ്, ഭാഷാവിഭാഗം
വനുണ് ഇറിറൂ്് ഓഫ് മാരനേ്്മെ് ആെ് ഇഫ്രമഷ ്ടക്രനാളേി, ്പാങം
E-mail: simithaks86@gmail.com

്ബധസംരഹം: ചീുകളി്യ ുറിുള പഠനം ചരി്പഠനമാണ്. സൂഹ്ി്െ എൊ
അടരകകളിലം ഇട്പു് ലീലയാ്ണ്ിലം അതി്ന ഒര സാംസ്കാരിക ര്ിയ
യായി മന്ിലാകാനം വിശദീകരികാനം പഠിതാക ുനിഞി്ിെ. സമകാലീന
സംസ്കാരപഠനവം േനരിയകല പഠനവം രാതീകരിക്്് ഈ രവണതക്ള സം
സ്കാര ൂപങളായി പരിഗണിുു. രകരള്ി്ല കളിപഠനങളി ചീുകളിക്
സവിരശഷ്ാനു്്. മലയാളികു്ട വവവിധ്മാ്് േീവിതരവളകളി ചീുകളി
എങ്ന്യൊം ഇടം രനുു്വും ഓരരാ രഫാും അവ്ക് സവതമായ ചീുകളി
എങ്ന നി്മി്്ുുു്വും അരനവഷിു്ത് കൗുകകരമാണ്. സാംകാരിക
അ്ഥ്പരകങ്ള ചരി്്ിൂ്ടയം വ്ഥമാന്ിൂ്ടയം ക്്ുകാ ്മി
ുു.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: സം്ാരപഠനം, േനരിയസം്ാരം, ഉ്തസം്ാരം, രമരകാ
മ, ആുനികാനതരം

ആുഖം
േനരിയസം്ാര്ി്െ സവഭാവസവി
രശഷതക്ള രോൺ രറാറി എ് ചിത
ക ര്ാ�ീകരി്് അവതരി്ി്ിു്്. ഈ
സവിരശഷതക്ളൊം ത്് ചീുകളിയമാ
യി ബധ്്ു്ി വ്ാഖ്ാനികാനം വിശ
ദീകരികാനം അപ്ഥികാനം കഴിയം. രക
രള്ി്ല ചീുകളികാരി വ്ത്ത ോതി
മതവംശ വ്ഗ ലിംഗങളി്്ു്വര്്.
ചീുകളി ഇവി്ട േനരിയ സം്ാര്ി
്െ ഭാഗമാു്ത്, ഏറവമധികം ആുക

കളിുകയം ഇട്്ുകയം ്ചുു എ്
അ്ഥ്ിലെ. മറി്്, സാൂഹ്ര്ണിക
ളി നിുള രതിനിധാനങു്ട സമ്ത
്കാ്ാണ്.
േനരിയ സം്ാര്്ുറിുള രോൺ
രറാറിയ്ട നിരീ്ണങളി രധാന
്്് ഒരാശയം അത് ുഖ്ധാരയി നി്്
മാറിനി്്ിയിരിു് ്ിയക്ളയം രക
ടനങ്ളയം ൂടി സം്ാരരകരമായി പരിഗ
ണിുു എ്താണ്. രാത്ിലളവ്യ
രകര്ിരലക്
സ്ിരവശി്ിുകയം
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എുു്വുകയം ്ചുു എ് രാടീയ
നിലപാട് ൂടിയാണിത്. സം്ാര്ി്െ
രകരഇട്ി കളികുത്് സവിരശ
ഷരാധാന്ം നകിവര്ിെ. അങ്ന
്ാനം
നക്്്
കളികകാവ്്
ഏ്ത്ിലം തര്ി വരരണ്തരയാരടാ,
ഭരണൂടര്ാരടാ,
ഉ്തുലങരളാരടാ,
ഉ്തര്ണിരയാരടാ
ചാ്്യ്ാും.
അങ്നയാണ് സ്ൂക് എകവിടിയ
സ്രപാ്ട്സ്, ബില്ാ്�്സ്, രഗാഫ്
എ്ിവക് സവിരശഷ സാം്ാരികൂല്ം
ക്ിക്്്ത്. എ്ാലി്് ചീുകളി്യ
ൂടി സം്ാരപഠന്ി ഉ്്ുര്്
സവിരശഷ സാഹചര്ം കടുവ്ിരിുു.
ബില്ാ്ട്സിനം രഗാഫിനം മ്ം കപിു
് മഹിമയം ഗരിമയം ചീുകളി്യയം ു
നി്്ി വിശദീകരിരക്ിയിരിുു.13

പഠെ്സ്ി
േനരിയ സം്ാര്്ുറിുള ധാര
ണകു്ടയം നി്വചനങു്ടയം അടി്ാ
ന്ി േനരിയ കളികളി ചീുകളിക്
സവിരശഷ്ാനു്്.

ൂർവപഠെങൾ
1. ര�ാ. അു നാരായണ, 2009, ചീുകളി
യം കാര്വം, അമരലാഭവ മാസിക, ആലവ
2. ഒര പറം രലഖക്, 2006, സം്ാരപഠ
നം-ചരി്ം, സി്ാതം, രരയാഗം മലയാള
പഠനസംഘം, കാലടി

വിഷയോപരഥെം
വചനയി ആരംഭി്് ്ാുകാ് പരി
ഷ്കരി്് ്ി്ീുകാരം അരമരികകാരം
രലാക്മ്ാും എ്ി് ചീ്ിനം ചീുകളി
ും ചരി്രാധാന്ു്്. ചീ്ി്െ ൂപം,
ചീ്ി്ല ൂപങ, �ിവസ എ്ിവ്യ
ൊം ്ലപരമായം കാലാപരമായം പരിണാ
മ്ിന് വിരധയമായിു്്. ഈ പരിണാമ
ങ്ളുറിുള പഠനം രകവല കലാപഠനം
മാ്മെ, ചരി്പഠനം ൂടിയാണ്.
്ി്ീഷ് രകാളനിവാചകാരാ ഇത്യി
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രലക് ഇറുമതി ്ചയ്്് ചീ്ിനം ചീുക
ളിും വ്ി് സവീകാര്ത ലഭിുകയ്ായി.
ഈ സവീകാര്തയ്ട മാനങ്ളുറിുള
അരനവഷണം രകരള്ി്െ സ്ദ്ചരി്ം
്ാമസ്പനങളി്ല കളിയിടങ, ഉസവ
ങു്ട രകടനപരത, വിരനാരദാപാധിക
ുടങി ഒ്നവധി സംസ്കാരൂപങ്ളു
റിുള അരനവഷണമായി വികസിും.
നവീനപഠനരമഖലകളി േനരിയസം
്ാരപഠന്ിന് ഏ്റ രസതിയ്്.
സാംസ് കാരിക ചിതകളി ആുനികത
(Moderntiy)
ൂപ്്ു്ിയ
വരരണ്
-േനരിയ വിഭേനങ്ള ചരി്പരവം
വസ്ാതികവമായി രചാദ്ം ്ചു് നി
ലപാുകളാണ് ഈ രംഗ്് രാധാന്ം രന
ു്ത്. രത്യശാതപരവം ചരി്പരവമായ
മഡലങളി സം്ാരനി്വചനങു
വകവ് ുതിയ മാനങളാണ് ഇ്ര്മാ
ര കാച്ാടിന പി്ി രവ്്ിു്ത്.
ആുനികതയ്ട
സാം്ാരികൂപങ
എ് നിലയി ുടകമിുകയം ആുനിക
രലാക്മ്ി്െ സാം്ാരിക ഭാവകതവം
ത്്യായി മാുകയം ്ചതിുള േനരിയ
സം്ാരം ഭി് മാ്ഗങളിലാണ് തിരി്റി
യ്്്ത്.
സാം്ാരിക വിശകലനം ുടങിയ രപര
കളിലറിയ്്്ിര് പര്ാരാഗത പ്തി
കളിനി്് സാം്ാരിക പഠനം വ്ത്ത
മായിരിു്ത് അതി്െ വിഷയാതരതവവം
രാടീയാഭിുഖ്വം ൂലമാണ്. ഇത് മ്റാര
വിധ്ിലം വിശദമാകാം. സാം്ാരിക
പഠനം സം്ാര്് കാു്ത് സാം്ാ
രിക ൂലധനം പ്ിു്തി്ന്്ാെി നടു
് മസരമായാണ്. വിുലമായ അ്ഥങു
ള 'സാം്ാരിക ൂലധനം' (Cultural Capital)
എ് രരയാഗം സമകാലിക ്്് ശാത
്നായ പിയ് രബാ്ദുവിരെതാണ്.
സം്ാരം ത്് സൂഹ്ി വിനിമയം
്ചയ്്ു് വാുകു്ടയം ചിനങു്ട
യം അ്ഥ്ിനരവ്ി വിവിധ സാൂഹിക
വിഭാഗങ നടു് മസരമാണ്. 'രപാരാ
്്ി്െ സമ്മായ വശലി' (a whole way

ofts ruggle) എ്് സം്ാര്് നി്വചി്
ചരി്കാരനം സം്ാരപഠന്ി്െ ആദ്
കാല രരയാതാവമായ ഇ.പി. രതാംസൺ
ഇത് മന്ിലാകിയിരു. 'സമ്മായ േീ
വിതവശലിയാണ് സം്ാരം' (Cultural is a
whole way of life, 19211988) എ് ്റമ്്
വില്ംസി്െ അഭിരായവം ഇതിരനാട് രച്
ുവായികാം.
ചരി്പരവം സാൂഹികവമായ മനഷ്
സവഭാവങ ുനി്്ി ൂു തലങളി
്റമ്് വില്ംസ് സം്ാര്് നി്വചി
ുു. ഒ്്, ഭൗതികവം ആധ്ാ്ികവം
സൗ്ര്ശാതപരവമായ വള്്യായി. ര്്,
ഒര കാലഘ്്ി്െരയാ, സൂഹ്ി്െരയാ
സവിരശഷമായ േീവിതരീതിയായി. ൂ്്,
കലാരവ്്ികും ൃടികുമായി ഈ നി്
വചനങ േനരിയ സം്ാരവമായി ബധ
്്്് നിലനിു്വയാണ്.
ഭി് പരി്ിതികളി വികസിുവ്
സം്ാര്്യം രത്യശാത്്യം േന
രിയതവ്്യം ുറിുള നി്വചനങ
ൂ്ികാണിു് അടി്ാന വുത
ഇതാണ്;
േനരിയസം്ാരിക്മ്ത്
കലയം വിരനാദവം രപാലള രകവലമായ
ആവിഷ്കാരൂപങ മാ്മെ, ചരി്പ
രവം സാൂഹികവം സാം്ാരികവം രത്
യശാതപരവമായി ൂപ്്ു് വിുലമായ
രാടീയ, അധികാരബധങുള േീവിതാവ
്കും ആഖ്ാനങും ആശയങും ്ാ
പനങും ത്്യാണ്.
ഇ്ര്മാര പ്ാ്ലം ൂചി്ിു്കാ
്് രോൺ രറാറി േനരിയസം്ാര്ി
്െ ആറ് നി്വചനങ ര്ാ�ീകരിു
ു്്.
ധാരാളം രപ് ഇട്്ു്ത് എ് രാഥ
മികമായ അ്ഥം ത്്യാണ് ഒ്ാമ്്
നി്വചനം. ുതകവിപന, സിനിമ, ്ടലി
വിഷ പരിപാടി, കായികമസരം, ഉസവം
എ്ിങ്ന രര്കര്ട/ ആസവാദകര
്ട / ആരാധകര്ട/ പ്ാളികു്ട എ്ം
്കാ്് നി്യിു് േനരീതിയാണ് ഈ
നി്വചനമനസരി്് േനരിയ സം്ാര്ി

്െ രാഥമിക സവഭാവം.
ഉ്ത സം്ാരം എ് രപരി മാറി
നി്്്്ു് ുുവ സം്ാരങും
്വളിയിലളവ്യ
േനരിയസം്ാരം
എു വിളിും. ഉ്ത സം്ാര്ി്െ
'നിലവാര'മാ്്ികാ കഴിയാ് സം്ാ
രപഠനങും രരയാഗങുമാണ് ഇവി്ട േന
രിയസം്ാരമായി കരത്്ുക. ര്ണിപ
രമായി േനരിയസം്ാര്ിന് അധമതവം
കപിക്്ു് സ്്ഭം ൂടിയാണിത്.
അഭിരചി്യ്ത് ഇവി്ട ഒര രത്യ
ശാതസംവ്ഗമായി മാുു. സാൂഹികമായ
വ്ത്ാസങ്ള ഊ്ിയറ്ിു് ഒ്ായി
സം്ാര്ി്െ ഉപരഭാഗം രവ്്ിു്
രമഖലയാണിത്.
േനരിയസം്ാരം വിപണിസം്ാരമാ
്ണ് നി്വചനമാണ് മ്റാ്്. നാളിു
വ്ര പറയ്്്തിലം ചിതിക്്്തിലം
്വ്് ഏറവം ര്ഠമായതാണ് സം്ാരം
എ് മാതു അ്രണാ�ി്െ നി്വചന
ങും. ആ നി്വചനം ആധാരമാു് പി
കാല സം്ാര ചിതകും രതി്ാന്്
നി്്ി ച്് ്ചു് സ്പനമാണ് ഈ
സം്ാര്ി്െത്. സം്ാര്്ുറിുള
ൂല്വ്ായ രതീ്ക്കൊം അുറ
്് വിപണി രകരിതമാു്, 'ആൂ്
സം്ാരം' എുൂടി വിളികാവ്താണ്
ഈ സം്ാര്മ്് ഈ വീ്ണം പറയു.
േനങളി നി്് ൂപ്്ു്താണ്
േനരിയസം്ാരം എ് മ്റാര നി്വച
നം സ്പികാവ്താണ്. ുകളിനി്്
േനങുരമ
അടിര്്ിക്്ു്
ഒ്ായി ഇവി്ട േനരിയ സം്ാര്് കാ
ു്ിെ. േനതയ്ട ആധികാരിക സം്ാര
്മ് നിലയിലാണ് േനരിയസം്ാര്ി
ന് ഇവി്ട വിവ്. തനു സം്ാര്മ്
നിലയി കാണാവ് ഈ സം്ാരം, േന
ങുരവ്ി േനങ ൃടിു് േനങ
ു്ട സം്ാരമാണ്.
അരതാണിരയാ
്ാംഷിയ്ട
രമ
രകാമ (hegemony) സ്പന്ി്െ
രാടീയം ആധാരമാകി മ്റാര നി്വച
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നം േനരിയസം്ാര്ിന് സാധ്മാണ്.
സൂഹ്ി്ല അധീശവിഭാഗം ു്ിപരവം
സദാചാരപരവമായ രനൃതവ്ിൂ്ട കീ
ഴ്വിഭാഗങു്ട സമതി രനടി്യുു്തി
്നയാണ് ്ാംഷി രമരകാമവാദം ്കാു
സമ്ഥിു്ത്. ഈ രവ്്ന്ി
കീഴ്വിഭാഗങ രതിരരാധ്മ് നിലയി
ഉയ്ു് രാടീയ്ി്ലാ്് തങു്ട
സം്ാരമായിരിു്മും ഇതി്ന േനരി
യസം്ാരമായി കാണാ്മുമാണ് നവ്ാം
ഷിയ രമരകാമാസി്ാതം പറയ്ത്.
കലയ്ടയം കലാകാര്െയം രഭാവ്്
ുറിുള ച്്യി വാ്് ്ബ്മി
നരവാഥാനചി്കല്യുറിു പറയ്
വുതക ഇവി്ട ഓ്മികാവ്താ
ണ്. എ്രയാ കാലം തനുസം്ാരമാരയാ
വരരണ്സം്ാരമാരയാ നിലനി് രശഷം
േനരിയസം്ാരമായി മാു് കലകും മ്
ആഖ്ാനമാൃകകും ഏു രദശുു്്.
ആുനികാനതരതയ്ട
പ്ാ്ല
്ി സം്ാരപഠനം േനരിയ സം്ാര
്ിന് നു് നി്വചനമാണ് അു്
ത്. ഉ്തം-അധമം എ് ദവ്വ്ിൂ്ട
ഏ്ത്ിലം സം്ാര്ിന് രമധാവി്ം
(superiortiy) ക്ിു ്കാുകാതിരിുക
എ്ത് ആുനികാനതരതയ്ട അടി്ാന
സവഭാവം ്താു ുടുു. ഈ നി്വചന്ി
്െ സാധ്തക തങു്ട്താഴി്കയള
സം്ാരങക് അധമതവം കപി് അധീശ
വിഭാഗങു്ട സാം്ാരിക രമരകാമയ
്ട അത്ം എ്തി്നാ്ം ത്് സം്ാ
ര്ിനരമലള വിപണിയ്ട വിേയമായം
ഈ മാറ്് കാു്വര്്. ്ടലിവിഷ
പരസ്ങും രപാ്് സംഗീതവം രപാലളവ,
വിപണിയം സം്ാരവം തമി നടു്
സ്ലന്ി്െ ഏറവം ൂ്്മായ അവ്
യായാണ് ഇ്് വിവ്ിക്്ു്ത്.
സമകാലീന സം്ാരപഠന്ി്െ പരിധി
യി്്ു് ഏത് മഡല്ിലം േനരിയ
തയ്ടതായ ുഖങ ക്്്ാ കഴിയം.
നിലവിലള അു സൗ്ര്ശാത പ്തിയം
േനരിയസം്ാരം പഠികാ ഉപരയാഗ്്
ു്ാവ്രതയൂ. വ്്മാനകാല രകരളീ
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യസൂഹ്്ുറിു നടു് ഏു സാം
്ാരികപഠന്ിലം ഒഴിവാകാനാവാ്
രമഖലക പലും േനരിയതയ്ടതായിു
്്. ഈ േനകീയത്യ അംഗീകരിു്കാു
മാ്്മ ഇനിരമ സാം്ാരികചിതകക്
ബൗ്ികരലാക്് ഇട്പടാനാൂ.
േനരിയസം്ാര്ി്ല േനം ഉപ
രഭാൃസൂഹ്ി്ല ഒര വിഭാഗമാണ്.
സം്ാരം ഒര വ്വസായവം ആസവാദനം
ഒര വിപണന്ിയയമാണിവി്ട. വിപണി
യ്ട നിയമങളാണ് ആസവാദന്് നിയ
തിു്ത് എ്്ഥം. നിരയാ്ാംഷിയ
വിശകലന്ി േനരിയസം്ാര്മ്ത്
സം്ാരവ്വസായ്ി്െ പാഠങു്ടയം
രരയാഗങു്ടയം ഉപരഭാതാകളായ തീ
ുരഷമാര്ട ൃടിയാണ്. ഇതി്ന്റി
രോൺ രറാറിയ്ട അഭിരായം ്ര്യമാ
ണ്.
വ്ഗം, ലിംഗം, തലുറ, വംശം, രരദശം,
മതം, ലിംഗപരത എ്ിങ്ന ഏത് സം
വ്ഗങളിലം അത് വിശകലനം ്ചയാ
കഴിയം. ഈ അ്ഥ്ി േനരിയസം്ാ
ര്മ്ത് പരപരം മസരിു് ൂല്ങു്ട
യം താപര്ങു്ടയം ഒര വിര്രചരവ
ത്്യാണ്. അത് മധ്വ്ഗ്ി്െുമാ
്രമാ, വംശീയരഹിതരമാ അെ, ലിംഗപ്
പാതപരം മാ്രമാ സമതവവാദപരം മാ്രമാ
അെ. ഇവയ്ട ഒരരാ്ി്െയം കല്ുളള
ഒര 'ഒുതീ്്് സംുലനം' ത്്യാണ്.
ഉപരഭാഗ്ി്െയം വായനയ്ടയ്മാ്ക
മാറിവ് സവഭാവങും പ്ാ്ലങും
കണകി്ലു്് സം്ാരവ്വസായ്ി്ല
സം്ാര്മ് സ്പനം ുന്നി്ണയിക
്്ു് പ്ാ്ലം ഇതാണ്.
േനരിയസം്ാര്ി്െ
പരിധിയി
വിവിധ വിഷയങ കടുവരു്് എ്്
നാം മന്ിലാകി. േനരിയ ആഹാരം
(popular food), േനരിയ കളി (popular
game), േനരിയ വതം (popular dress), േന
രിയ രനാവ (popular novel), േനരിയ
സാഹിത്ം (popular literature), േനരിയ
സംഗീതം (popular music), േനരിയ വാ
ഹനങ (popular vehicles), എ്ിങ്ന

നീുരപാു് ഒര വിശാലരമഖലയാണത്.

ചീ്ികെ ചരിരം
ചീുക മധ്ഏഷ്യിലാണ് ഉ്ായ്ത
്് വിശവസിക്്ുു. പ്ാംശതക്ി
വചനകാ് കടലാസ് ഉപരയാഗി്് ുതിയ
കളിക ുടങി വു. ഇതാണ് ചീുകളിയ്ട
ആരംഭം എ്് ചരി്ം സാ്്്്ുുു.
ലബ്സ്, രഹ്്്, സ്രപ�്, �യമ്്സ്
എ്ിങ്ന നാല ഗണങളായി ഉപരയാ
ഗിു് ഇര്ാഴ്് കളിചീുക ുസീം
രാേ്ങളിലാണ് ഉഭവി്ത് എ്് രരഖ്്
ു്ി കാുു. ൂരറാപ്്ാ് 1370ന് ുപ്
അവ്യ ഇറുമതി ്ചു. അകാല ചീുകളി
്ല ചി്ങ വക്കാ്് വര്തായിരു.
അു്കാുത്് ധനിക്ക് മാ്്മ അവ
വാങാ കഴിയമായിരുൂ. പതിനാലാം
ശതക്ി തടിയി ആരലഖനം ്ചത ചീ
ുക ഉ്ായരതാുൂടി ൂടിയ രതാതിലള
ഉത്പാദനം ൂരറാപ്്ാ് ആരംഭിു.1
ചീുകളികാനള കാ്ുക ഒപതാം
ൂറാ്ി്ല വചനയി്ല ടാങ് വ�നറി
(Tang Dyntsay) ആണ് ആദ്മായി കു
പിടി്ത്. വചനയി്ല രാേുമാരി ബു
കരളാ്ടാ്ം 'leaf game' എ് ഒര കളി
കളിു എ്് റാങ് എുുകാരനായ ു
ഇ (Su E) പരാമ്ശിുു. ചീുകളിയി്ല
ചിനങു്ട വിശകലനവമായി ബധ്്്്
ചീ്ി്െ ഉഭവം ഇത്യിലാ്ണ്് ചില
പഡിത്ാ് വാദിുു്്.
നാലതരം ചീുകളാണ് ഇ്് കളികാനാ
യി ഉപരയാഗിു്ത്. ചീ്ി്ല ചിനങളാ
ണ് അവക് സവിരശഷ സവതവം നു്ത്.
ഈ ചിനങ ്രമണ ൂപ്്ുവ്താ
ണ്. രുത ൂപങ രാോക്ാര്ടയം
ഇതിഹാസുരഷ്ാര്ടയം രതിനിധാന
ങളാ്ണ് ൂചനയ്്. ആഢ്്െ (Heart)
രാോവ് ചാസ് മാ്െയം ഇസ്്പ�ി്െ
(Spades) രാോവ് വബബിളി്ല ദാവീദ്
രാോവം �യമ്ി്െ (Diamond) രാോവ്
ൂലിയസ് സീസും ലാവറി്െ (Clubs)
രാോവ് മഹാനായ അലക്സാ്് രാോവം
ആയിര്്്.

ചീുെളിയികെ ഡെരളീയ പരിസരം
ഒര സൂഹ്ി നിലനിു് കളി്യ
മ്റാര സൂഹം സവീകരിു്ത് രു തര
്ിലാകാം.
1.
കളി്യ
മാറങ്ളാുമിൊ്ത
അരതപടി സവീകരിുു.
2. മാറങരളാുൂടി സവീകരിുു.
ര്ാമ്് രീതിയാുര്ാ കളി ര്ാം
സൂഹ്ി്െ ൃടിയായി്ീരു. ്കാ
രളാണിയ അവശിടമായ ചീുകളി്യയം
രകരളം സവതമാകി മാറിയിു്്. ചീ്ി്െ
രപര്, കളിരീതി എ്ിവയി ത്് രകരളീ
യ് തങു്ടതായ ുരക പതി്ി്ിു്്.
ലബ്സ്, രഹ്്്, സ്രപ�്, �യമ്് എ്ി
ങ്ന പാ്ാത്് നകിയ ഗണസം്ക
്ള രകരളസൂഹം രമ ൂചി്ി് രു തര
ങളി സവീകരിുകയ്ായി.
1. ഗണസം് അരതപടി സവീകരിുു.
തഭവരീതിയി ഗണസം്ക്ള തങ
ു്ടതാകി മാറി സവീകരിുു. ഇത് ഒര
പ്ികയിൂ്ട ്വളി്്ു്ാം.

ഡെരളീയ സൂഹം
ഉയ്്
ര്ണി

സാധാരണ
േനം

ഇസ്രപ�്,
ഇസ്രപ�്
രഹ്്്സ്
etc…
Hearts
ആഢ്,
അുത,
ലബ്സ്
ആട്ത, ആട്
Clubs
etc…
ലാവ് ലരര…
�യമ,
Diamonds �യമ്്സ് �യമ്്
etc…
Spades

സ്രപ�്

േനരിയ സം്ാര്ി്െ സവഭാവസവി
രശഷതക്ള രോൺ രറാറി എ് ചിത
ക ര്ാ�ീകരി്് അവതരി്ി്ിു്്. ഈ
സവിരശഷതക്ളൊം ത്് ചീുകളിയമാ
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യി ബധ്്ു്ി വ്ാഖ്ാനികാനം വിശ
ദീകരികാനം അപ്ഥികാനം കഴിയം. രക
രള്ി്ല ചീുകളികാരി വ്ത്ത ോതി
മതവംശ വ്ഗ ലിംഗങളി്്ു്വര്്.
ചീുകളി ഇവി്ട േനരിയ സം്ാര്ി
്െ ഭാഗമാു്ത്, ഏറവമധികം ആുക
കളിുകയം ഇട്്ുകയം ്ചുു എ്
അ്ഥ്ിലെ. മറി്്, സാൂഹ്ര്ണിക
ളി നിുള രതിനിധാനങു്ട സമ്ത
്കാ്ാണ്.
േനരിയ സം്ാര്്ുറിുള രോൺ
രറാറിയ്ട നിരീ്ണങളി രധാന
്്് ഒരാശയം അത് ുഖ്ധാരയി നി്്
മാറിനി്്ിയിരിു് ്ിയക്ളയം ര
കടനങ്ളയം ൂടി സം്ാരരകരമായി
പരിഗണിുു എ്താണ്. രാത്ില
ളവ്യ രകര്ിരലക് സ്ിരവശി്ി
ുകയം എുു്വുകയം ്ചുു എ്
രാടീയ നിലപാട് ൂടിയാണിത്. സം്ാര
്ി്െ രകരഇട്ി കളികുത്്
സവിരശഷരാധാന്ം
നകിവര്ിെ.
അങ്ന ്ാനം നക്്് കളികകാ
വ്് ഏ്ത്ിലം തര്ി വരരണ്തരയാ
രടാ, ഭരണൂടര്ാരടാ, ഉ്തുലങരളാ
രടാ, ഉ്തര്ണിരയാരടാ ചാ്്യ്ാും.
അങ്നയാണ് സ്ൂക് എകവിടിയ
സ്രപാ്ട്സ്, ബില്ാ്�്സ്, രഗാഫ്
എ്ിവക് സവിരശഷ സാം്ാരികൂല്ം
ക്ിക്്്ത്. എ്ാലി്് ചീുകളി്യ
ൂടി സം്ാരപഠന്ി ഉ്്ുര്്
സവിരശഷ സാഹചര്ം കടുവ്ിരിുു.
ബില്ാ്ട്സിനം രഗാഫിനം മ്ം കപിു
് മഹിമയം ഗരിമയം ചീുകളി്യയം ു
നി്്ി വിശദീകരിരക്ിയിരിുു.
ഇവി്ട മ്റാര കാര്ം ൂടി എുുപറ
രയ്ിയിരിുു. ആഢംബരരഹാ്ലക,
നിശാലുക എ്ീ 'ഉ്ത' ഇടങളി്ല
ചീുകളി്യ മാ്ം േനരിയസം്ാരപരിധി
യി പരിഗണിു്ത് ശരിയെ. രകരള്ി
്ല കുത, ുലാപരിശ്, ഫ്ളാഷ്, ഇരപ്ി
്യ്്, അ്്ിയാറ് ുടങിയ തനിനാട
കളിരഭദങ്ള ൂടി പരിഗണിരക്ി വരം.
ഓരരാ കളിയിലം ഓരരാ അറിവ് അടങി

14

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

യിു്്. ഒര ൂ്ാമയിൂ്ട ൂപ്്ു്
്ചതറിവകും, ഓ്മയറിവകും, ്ിയാ
അറിവകുമാണത്. ഈ അറിവി്ന അംഗീക
രിുക്യ്ാ ആ ൂ്ാമ്യൂടി അംഗീക
രിുകയാണ്.
കളികാരി നിും സവീകരി്ിരിു്
്മാഴിക പരിരശാധിുര്ാ കളികാ്
ക് കളിരയാുള മരനാഭാവവം കളി്യു
റിുള മരനാഭാവവം രു തലങളിലാണ്
സ്രിു്ത് എു കാണാം. കളിു്
ആരവദക്ക് കളിരയാുള മരനാഭാവം
വള്ര രപാസിറീവായ ഒ്ാണ്. കളി തങ
കിടമാ്ണും കളിു്ത് ആരരാഗ്
പരമാ്ണും മാനസിരകാൊസം നു
ു്വും ആരവദക് അഭിരായ്്ുു.
ഈ അഭിരായങളി നി്് എ്ാവ്
നിഗമനം കളികാ് കളിരയാട് വള്ര രപാ
സിറീവായ ഒര നിലപാടാണ് എുു്്ത
്ാണ്. കളി ആരരാഗ്പരമാ്ണും അത്
ു്ിവികാസ്ിനം മാനസിരകാൊസ്ി
നം കാരണമാുു എ്താണ് അവ് അവ
തരി്ിു് ദ്ശനം.
കളി്യുറി്് പഠനം നടു് പഠിതാവ്
കളി്യുറി്് അഭിരായം രചാദിുര്ാ
കളി ഇട്്ുു്വ്ിലം ഈ കളി അ്
നെതെ എ് അഭിരായമാണ് നാ്ിുറ
ുകാരായ സാധാരണ കളികാ് രകടി്ി
ു്ത്. ഈ കളി വള്ര നെതാണ് എ്
അഭിരായവം ഉ്്. രകടി്ികാ ആ്ഹി
ു് ഈ രുതരം ്മാഴികളി രവ്റാര
ഘടന രവ്്ിു്തായി കാണാം.
1. സൂഹ്ി്ല ഉ്തപദവി്ാനങ
ളായ അധ്ാപക്, വകീ, ഓഫീസ് റാഫ്,
എ്ിനീയ് എ്ിവ് കളി്യുറി്് രച
രി്ികാ ആ്ഹിു്ത് കളി വള്ര നെ
താണ് എ്താണ്.
2. ്ാമീണരായ സാധാരണ േനങ കളി
ഇട്്ുു്വ്ിലം ഈ കളി രമാശമാണ്
എ്് രചരി്ികാ ആ്ഹിുു.
തങ പറയ് കാര്്് വാദിുറ്ി
കാനള കഴിവ് ഉ്തപദവി കയാു്വ
ന്്.

്ാമീണരായ സാധാരണ േനങ തങ
ു്ട എൊ വ്വഹാരങ്ളയം അധമരമാ
അ്െ്ി താനരതാ അതിസാധാരണരമാ
ആയി കണകാുു. തങു്ട അഭിരായം
ശരിയാവാ തരമിെ എ്വ് ്പാു്വ വി
ശവസിുു. നാരടാടികഥകു്ട രശഖരണ
്ിലം ഇ്രം ഒര അവ് കാുു്്.
ഇവി്ട ്മാഴികു്ട രഭദ്ിന് അധാരവു
കളി ഒ്് സൂഹര്ണിയി്ല പദവിക
ളാണ്. അതായത് അവര്ട പറ്ിലകളി
അവരവര്ടതായ ക്ൃ്ാനങ നിഴലി
ു്മ്്ഥം.
ഒര ൂ്ാമ അധമരബാധര്ാ്ട കളി്യ
കാുര്ാ മ്റാര ൂ്ാമ കളി്യ ൂ്ണ
മായി ഒര ശരിമയ്ട ഭാഗമായി കാുു.
കളിയ്ട ശരി്ത്കകുറം ആുക
എങ്നയതി്ന രനാകികാുു എ്
താണ് ുഖ്ം. കാച്ാുകളി്ല വവവിധ്ം
അഥവാ വ്തിരിതതയാണ് ്മാഴിരഭദങളി
ൂ്ട ൂപ്്ു്ത്. ചീുകളിയ്ട സാൂഹിക
പദവി്യുറിുള വ്ത്ത ആഖ്ാനങ
ഒര പ്് സാൂഹിക ക്ൃ്ാനങ്ളു
റിുള ൂചനകൂടി കാ്ി തര്ും.
എൊ കളികാ്ും കളിു്തിനായി
ഒര ഇടം ആവശ്മാണ്. ഈ ഇട്്യാണ്
കളി്ലം (Play ground) എു ്പാു്വ
വ്വഹരിു്ത്. മിക കളികും ഒര
കളി്ലം ആവശ്മാണ്. സൗകര്ംരപാ്ല
ഒരകി്യുകാവ്തെ മിക കളികു്ടയം
കളി്ലം. ്ികറ്, ുട്രബാ എ്ിവക്
വിശാലമായ ഒരിടം ആവശ്മാണ്. ഇകാ
ര്്ി ചീുകളി വ്ത്തമായി നില്കാ
ുു. േീവിത്ി്ല ്യവി്യങളി്ല
ഏതവ്യിലം മാറി്യുകാവ് ഒര
കളി്ലമാണ് ചീുകളിയരടത്. അരനകം
സാധ്തക ുറു തര് അയവള ഒര
കളി്ലമാണിത്. കളികാര്ട സൗകര്
്ിനനസരി്് കളി്ലം ൂപ്്ുു.
ചീ്ിടാനായി ുറു ്ലം. അതാണ് ചീ
ുകളിയ്ട കളി്ലം. ഈ കളി്ലം
ഒര രമശരയാ, തി്രയാ, ആ്റരയാ
ആകാം. ബസി്ല സീ്ക, ്െയിനി്ല
സീ്ക എ്ിങ്ന സ്്ഭ്ിനം സാഹ

ചര്്ിനം അനസരി്് ൂപ്്ു്ി്യ
ുകാവ് ഒര കളി്ലമാണ് ചീുകളിയ
രടത്. അു്കാുത്് യാ്ാരവളയി്ല
ചീുകളി ഏവ്ും സവീകാര്മാണ്.
ഒര ലാപ്രടാ്് ഉ്്്ി ഓൺവല
നി നുക് ചീുകളികാം. സാര്തികമായ
ചീുകളി ുത നാ്ിുറ്് സാധാരണ
ചീുകളി വ്ര പരിഗണിുര്ാ വള്ര
ലളിതമായി മാറി്യുകാവ് ഒര കളി്
ലം നുക് കാണാനാും. ഏത് ്ല്ിര
ും കളികാ്മ്ും മ് കളിക്ളര്ാ്ല
നിയതമായ ഒര കളി്ലം ആവശ്മിെ
എ്ും സ്്ഭവം സാഹചര്വം അനസ
രി്് ഒരരാ ്ലവം കളി്ലമാകി മാറാ
്മ്ും ഇതി്െ േനരിയതക് കാരണമാ
ുു. വക്യുംൂര്ാണ് കളി്ലം.
ഇുത്്യാണ് കളിയ്ട േനകീയതക് കാ
രണമാു്ത്.
സൂഹ്ി്ല പല കളികളിലം എൊ
വിഭാഗം േനങും പ്്ുു്ിെ. മിക
കളികളിലം ഒര വിഭാഗം മാ്മാണ് ഉ്്ു
്ത്. രകരള്ി്ല കളിക പരിരശാധിു
ര്ാ കളികളിലധികവം ുരഷ്ാരാണ്
ഏ്്്ു്ത് എുകാണാം. ചീുകളിയി
ലം ുരഷ്ാരാണ് ു്ിു നിു്ത്.
എ്ാ ഈ കളിയി തീരാതിനിധ്വം
അ് ുറവെ. ക്ൂ്് ്ഗയിുക പരി
ഗണിുര്ാ രകരള്ി്ല എൊ വി
ഭാഗ്ി്ലയം ആുക അത് കളിുു
എ്ാണ് പഠനങ ്തളിയിു്ത്. ഈ
ക്ൂ്് ്ഗയിമി playing card (ചീുകളി)
കടുവരു്്. ഉസവ്റ്്, ആ്റ
ക, നാുൂ്ാമക, ലുക എ്ിവിട
ങളി നി്് ്പാു്വ തീക ഒഴിു
നിു്ത് ുരഷാധിപത്സൂഹം ഏ്
്്ു്ിയ ചില നിയമങ ൂലമാണ്. ഇത്
ഭരണൂടനിയമങ രപാ്ലയെ. ഇത് നി
ഷി്മായ വിലുക (Taboos) ത്്യാ
ണ്. ുരഷാധിപത്സൂഹമായതിനാ, തീ
കക് ചീുകളികാ കഴിയ്ിെ. എ്ാ
സമഭാവനരയാ്ട തീസൂഹ്് വീ്ിു
് വീുകളി ചീുകളിക് സാധ്തയളതാ
യി ആരവദക്മാഴിക ൂചി്ിുു. തീ
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കക് രാധാന്ുള വീുകളി തീകും
ചീുകളിു്തായി കളികാ് അഭിരായ
്്ുു.
പരപരം ആശയങ പു്വു്വ്
രച്്് ഒര ൂ്ാമ ൂപ്്ുു. പു്വക
്്ു്ത് ആശയം, ആഹാരം, മതരബാധം
എ്ിങ്ന എുമാകാം. ഒര കളി പു്വ
ു്വരിലം ൂ്ാമ ൂപ്്ുു്്. ചീുക
ളിു് ആുകകിടയിലം ഇ്ര്മാര
ൂ്ാമ ൃശ്മാണ്. ്ിരം ചീുകളിു്
ആുക തമി അവ് ചീുകളിുു എ്
അ്ഥ്ി ഒര ആതമബധം ്പാു്വ
നിലനിുു. ഈ ആ്ബധം അവര്ട
ൂ്ാമ്യ ൂപീകരിു്തി വലി്യാര
പുവഹിുു. ചീുകളിയി അതിഗൗര
വത എ്തി്ുറ്് ഒര അതിസാധാരണ
്ം നിലനിുു്്. ഇത് ഒര ൂ്ാമ്യ
തവരിതഗതിയി ൂപ്്ു്ി്യുുു.
അതിസാധാരണ സംഭവങളി വിരാേി
ു് ആുക ഒര ൂ്ാമയായി ൂപ്്
ടാം. ഉദാഹരണമായി പാട്് ്കായാ
രപാു് തീകകിടയി ഊമളമായ ഒര
ബധം നിലനിുു്്. അതിസാധാരണ
തയ്ട പശിമയാണ് ഈ ൂ്ാമ്യ ഊ്ിയറ
്ിു്ത്. വള്ര അതിസാധാരണമായ ഒര
സവാഭാവം ചീുകളിു്്. എ്തിനാ ചീു
കളികാ് തമി ഒര ൂ്ാമ ൂപ്്ുു.
ഇ്ര്ി ഒര ൂ്ാമ ൂപ്്ുു്
തി ചീുകളി ഒര പുവഹിുു. നാ്ി
ുറ്് കളിയിടങളിലാണ് ഇ്ര്മാര
ൂ്ാമ കാണ്്ു്ത്.
രകരളീയ ചീുകളികളി വള്ര രധാ
ന്്് കളികളാണ് റമി, ുലാപരിശ്,
അ്്ിയാറ് എ്ിവ. ഈ കളിക്ളൊം
കളികാരന് വ്ത്ത അനഭവങളാണ് ന
ു്ത്. റമി എ് കളിയി ൂ്ാളിക ധാ
രാളു്്്ിലം ആ കളിയി കളികാര
ഏകാകിയാ്ണ്താണ് അതി്െ രരത്
കത.17 ഒരാ മാ്മായാണ് കളിു്ത്.
ആൂ്്ിനക്്ാരാ എ്്ാര ഘട
നയാണ് ഈ കളിുളത്. തരെത് മാ്മായ
ഒര സ്രകാ് രനടലാണ് ഈ കളിയി സം
ഭവിു്ത്. അ്്ിയാറ്, ഇരപ്്്്
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എ്ീ കളിക ൂ്ായാണ് കളിു്ത്.
ഒ്ിലധികം ആുക രച്ുള ഒര കളി
യാണിത്. രകരള്ി രുരരചാരുള,
മലയാളിക ഏറവമധികം കളിു് ഇരപ
്ി്യ്്, അ്്ിയാറ് എ്ീ കളികു്ട
സവഭാവം കളികാര്ട ൂ്ാമയാണ്. ൂ്ാമ
ുളി്ല ഒര ഉപൂ്ാമ ഇവി്ട ൂപ്്
ുു്്. ഇത് രകരളീയ ചീുകളിയ്ട ഒര
്പാുസവഭാവമാണ്.
ചീുകളി്യ രു തര്ി ്പാുസൂ
ഹം രനാകികാുു്വ്് പറയാം. സാ
ധാരണകാര ചീുകളിുര്ാ അത്
രമാശൃ്ിയായാണ് സൂഹം രനാകികാ
ു്ത്. എ്ാ ഉ്തര്ണികാര്ട
കളി്യ ഗൗരവുള കളിയായം പരിഗണി
ുു. ഇവി്ട വി്മസമയം, വിരനാദരവള
എ്ിവ്യ രശ്നവത്കരികാതിരികാ
തരമിെ. വി്മവം വിരനാദവം രമര്
ണികാര്ട ു്കയാ്ണും സാധാരണ
കാരന് വി്മരവള ആവശ്മി്െുുള
വരരണ്രകരീൃതമായ രബാധതല്ി
നി്ാണ് രമധാരണക ൂപ്്ു്ത്.
ഈ ഇരധാരണകും രകരള്ിലം രവ്
്ിുു്്.
ആരവദക്മാഴികു്ട
്പാുസവഭാവം
പരിഗണി്ാ ഈ കലി അവര്ട അനദി
നേീവിതര്ാട് അുുനിു്തായി
കാണാം. കളി എ്തി്നുറി്് നാം സവാം
ശീകരി്ിു് ൂ്വധാരണക്ള അ്ിമറി
ു്താണ് രകരളീയ കളിവിരശഷങ.

ഉപസംഹോരം
ഈ പഠന്ിൂ്ട ഉ്ായ സാം്ാരിക
മായ തിരി്റിവക ഇവി്ട ്പാുനിഗമന
ങളായി അവതരി്ിുു. രകാരളാണിയ
സം്ാര്ിനക്് ൂപ്്് ചീുകളി
്യ രകരളീയസൂഹം തങു്ട ഭാവനും
വശലിും അനസരി്് ുതിയ കളികളാ
കി മാറി. രകരളീയ പരിസര്ിന് അനരയാ
േ്മായ രീതിയി ചീുകളി്യ മാറി തീ്ു
ര്ാ അതി രകരളീയ ക്ൃതവങ
നിഴലിുു. 'റമി' എ് ചീുകളി പാശ്താ
ത്നിയമങളനസരി്് രകരള്ി നില

നിുര്ാ ബാകി കളിക രാരദശിക
മായ മാറങരളാ്ടയാണ് നിലനിു്ത്.
രകരളീയ ചീുകളി്യുറി്് രശഖരി് വിവ
രണങളി നി്് ഒര കളി ത്് പല രരദ
ശങളി പല രപരകളിലറിയ്്ുു എ്്
മന്ിലാകാ കഴിു. ഇത് കളിയ്ട
രഫാക്രലാ് സവഭാവമാണ് ്വളി്്ുു
്ത്. രഫാക്രലാറി്െ സവിരശഷതകളി
രധാനമായ ഒ്ാണ് അതി്െ പാഠരഭദസവ
ഭാവം. സൂഹ്ി്ല എൊ അടരകളിലം
ഉ്്ു് േനവിഭാഗങ ചീുകളികളി
ഏ്്്ുു്്. ഇത് ചീുകളിയ്ട േന
രിയസവഭാവം കാ്ി്രു. ചീുകളി്യ
ഭരണൂടം നിയമപരമായി ചില ഇടങളി
(ആ്റ, ്പാു്ലം ലരര.) നിരരാധി
ുു്്്ിലം അതി്ന പലതര്ി
മിറകടകാനള സാൂഹികവാസന ഒര രതി
രബാധമായി േനമന്ി നിലനിുു.
ചീുകളിക് ചില ഇടങളി (രേിരറ്�്
ലബ്, രേിരറ്�് രഹാ് ുടങിയവ) രറ
റ് ഔരദ്ാഗികാനമതി നകിയിു്്. ഇത്
രററി്െ സവിരശഷ രാടീയം ൂടി വ്തമാ
ുു. ഏത് ര്ണിയി്്് ആളാണ്

ചീുകളിയി ഏ്്്ു്ത് എ്തനസ
രി്് കളി്യുറിുള ്പാുസൂഹ്ി്െ
ധാരണക ൂപ്്ുു. േനരിയ സം്ാ
ര്്ുറിുള ധാരണകു്ടയം നി്വച
നങു്ടയം അടി്ാന്ി േനരിയ
കളികളി ചീുകളിക് സവിരശഷ്ാനു
്്്് പറയാം.
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ുുുളം പോർവതിയമ എന െവി:
സോുദോയിെതയം ആ്ീയതയം
ഡ�ോ. ജി. ഉഷോുമോരി
അരസാ. ്രാഫസ്, മലയാളം,
്ക.്ക.ടി.എം. ഗവ. രകാരളേ്, ുൂറ്
Email: kumarigusha@gmail.com
്ബധസംരഹം: ുുുളം പാ്വതിയമയ്ട കവിവ്തിതവ്് ുതിയ കാല്ി്െ
വിവ്കകകു നിു ്കാു വീ്്ുകാനള ്മമാണ് ഈ രലഖനം. അധികം
തിരി്റിയ്്ടാ്ത രപായ അവര്ട കാവ്േീവിത്ിരലും അവര്ട ആ്്ാ്ിക
കാമനകളിരലുുള ൂചനകളിൂ്ട മലയാളകവിതയ്ട പാര്ര്്ിലം ഈഴവസാു
ദായികതയ്ട സാം്ാരികധാരയിലം അവ്ര അടയാള്്ു്ാ ്മിുു
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ുുുളം പാ്വതിയമ, തീകവിത, സ്വ്ണആ്ീയത, ഈഴവ
സാുദായികത
ആദ്കാല
തീകവികളി്ലാരാളായ
ുുുളം
പാ്വതിയമ്യുറിര്ാ്ു
ര്ാ്ഴാ്ക തരനിരകും ൂവളികും
കവി്ഹങും ൂു് ്ാമീണമാ്യാര
കാവിനകു ഇരുവര് ഗഹനമാ്യാര
സധ്യി ക്ടു നിശദധ്ാനയായി
നിു് ്വളയു് ഒരാ്ളയാണ് ഓ്
മവരക. കവിതയിലം വ്തിതവ്ിലം രവ
റിുനി് ഒരവു്ട ശാതഗംഭീരത നിറഞ
ആ നിശദത്യ കാലങകിുറം നിു
പിടി്്ുകാനാ്യ്ി എ്ത് കാപനി
കമായ ഒരാ്ഹമെ! മറിു ുതിയകാലം
ആവശ്്്ു് തീപ്പരമായ ഒര വീ
്്ുകലായതി്ന കാണാം. മലയാളക
വിതാപാര്ര്്ി്ല തീ അടയാളങ്ള
എ് രപാ്ലത്് അവയി്ല വ്ത്ത
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ങും സവതതങുമായ ആവി്ാരരകാര
ങ്ളയം വകയിരര്്ത് അ്ര്ി
രധാനമാണ്! ുുുളം പാ്വതിയമ്യ്
കവി്യ ആദ്മായി ക് സ്്ഭം 1964 
ഇറങിയ അവര്ട ഷഠിൂ്്ി ുവനീ
റി് ുര്ഴു രാമ രമരനാ ഇങ്ന
്യുതി: “ഏതാ്്ാരിരപു ്കാെങ
ു ുു, ഞാ്നാരിക, വ്കലയി്ല
്ീ നാരായണ േയതി ആരഘാഷങു
്ണിക്്് കാല്്, ആ മരഹാസവ
്ി്ല മഞ വതധാരികളായ തീ്ഥാടക
ര്ട തിും തിരും രനാകി്കാ്ങ്ന
ആ ുണ് രരദശം ുറി നടു കാുര്ാ
അവി്ട, പാവനമായ സമാധി മഡപ്ിു
സമീപ്്ാര വിേനൂലയില്്ാര തീ.
അരരാഗൃഢഗാ്യം
രൗപദി്യര്ാ്ല

‘ൃണ'യമായ ഒര തരെടകാര്ി, ഇളം ്വ
യില്് സവതം അധരങ്ള മാ്ം അറിയി
ുമാറ് നാരമാ്ാരണ്ി നിമഗ്നയായി
്മ്് ൂരു ദ്ശിു ്കാ്്, നിര്
ടയായി, നീരലാപല രന്ങ്ള അ്്നി
മീലിതങളാകി്കാു, നീു നിവ്ു
ുഖാസന്ി വ്്ിുു! അ്ത്്
അുത്്ു്ി! ആ ആ്രു ഞാ
അരനവഷിു. ‘ുുുളം പാ്വതി അമ'എ്
റിു ഞാ ൂുത ആ്ര്ഭരിതനായി,
നി്ര്ാചം ഞാ അുു്ചു.” അകാ
ല്് സാഹിത്രമാണികളി്ലാരാളായ
ുര്ഴ്ിനാ അമ്ി ആരാധനാൂ്
വം രശംസിക്്ുക എ്ത് രധാനമായി
കാരണ്ു്്. രരത്കിും സവ്രണതര
മായ ോതിയി പിറ് തീയായ ഒര എു
ുകാരിയാണ് അവ്ര് നിലയക്.

പാ്വതിയമു കഴിു. മിക് രാസം
ഗിക ൂടിയായിരു ുുുളം പാ്വതിയമ
എ്് അവര്ട േീവചരി്വം അവ്രുറി
ുള ഓ്മുറിുകും പറയു്്. ൂ്രകാ
ു ുമാര അവ്ു സമ്്ി് മംഗളപ്
്ി എുു്തിങ്ന:

രെോംെിര തീെവിെൾ

ൃ്ം,
അല്ാരം,
ഭാഷാപരമായ
നവീനത, പരീ്ണങ എ്ിങ്ന
സാര്തികവം സ്ഗാ്കവമായ രശഷി
തികും വശ്ാകിയ അഭ്തവിദ്യായ
ുതിയ തീയ്ട സ്ഗാ്കതയ്ട ദാഹ
ങ ഇവി്ട വായി്്ുകാം. ചലനാ്ക
മായ ഒര കാലഘ്്ി്െ രരചാദന്്
ഉ്കാുവാനള രരരണ എ്്ി
ുറ്വ്ിലം ഒരനിര തീക്ള്്് കവി
കളാകിയിരു എ്് തിരിു രനാു
ര്ാ പറയാ കഴിയം. എുുകാരിക
എ് ഒര വിഭാഗ്് വിഭാവനം ്ചയാ
നി്്ധിതമായ സാഹചര്ം അു്ാകി.
എു്ി്ല വിഷയമായം വിഭവമായം നില
നി്്്്് ഇടുനിും എുുകാരിക
ളാു് സ്ിയമായ, ക്ൃ്ാനര്ു
കട്ിരിു് ഈ ര്ിയ ചരി്പരമായി
രധാനമാണ്. മരനാരമ്ുരാ്ിയം ു്ി
ുു ത്്ിയം രതാ്കാ്് ഇകാവമ
യമടു് ആദ്നിരു രശഷം സാഹിത്
മഡല്ി ഉയ്ു വ് തീസവരങ
ബാലാമണിയമയം കട്നാ്് മാധവിയ
മയം തരവ്് അമാുവമയം സി. ്ക.
രരവമയം രമരി ബനീഞയം രമരി രോൺ
രതാ്വം ബി. കല്ണിയമയം മ്മായിര

ആലുഴ േിെയി്ല കാ്്ിക്ളി
താൂകിലള ുുുള്ാണ് പാ്വതിയ
മ േനി്ത്. മരാസ് സ്വകലാശാലയി
നിും വിദവാ പരീ് േയി് രശഷം
അധ്ാപികയായി േീവി് ുുുളം ത്െ
സാഹിത്പരി്മങു്ട ആദ്രവദിയായി
ഈ മാസികക്ള കു എ്ത് സവാഭാവി
കമാണ്. യഥാ്ഥേീവിതം എ് രചന ടി.
സി. കല്ാണിയമയ്ട ശാരദയിലാണ് ര
സി്ീകരിക്്്ത്. ശാരദ, മഹിള, ലഷീ
ഭായി ുടങിയ തീമാസികകളിൂ്ട നുു
രനാകികാണാവ്
ആദ്കാലതീകു്ട
ു്ിേീവിതവം സാം്ാരികവീ്ണങ
ും മലയാളി ആുനികതയി വലിയരീതി
യിലള സവാധീനമായി രവ്്ി്ിു്്.
അവയ്ട തിര്രശഷി സാഹിത്്ി
്ചുതൊ് ചലനവം ഉ്ാകിയിു്്.
അകാല്് തീമാസികകളി ത്് ര
ത്്്്്ിര് തീരചനകും അവയ്ട മു
പടിരലഖനങും ഈ സംവാദാ്കത്യ
്വളി്ു ്കാുവര്വയാണ്. കൗമാര
കാലം ുതകാരംഭി് കാവ്രചനാകൗുക
ങ തികഞ ഉ്രവാദി്ര്ാ്ട നിര
തര അഭ്ാസ്ിൂ്ട വള്്ി്യുകാ

“പാ്വതിയ്്കവിുു ഗംഗത
രവാഹം രപാ
വാഗ്ധാടി ലഭി്ു ശിവസാ്ി്്
്ാരലാ?”
സാ്ാ ്ീനാരായണുരത്് അവ
്രുതിയ മംഗളപ്ം വായി്്, “എു്ഛന
രശഷം ഇ് അന്ഗളമായി രവഹിു്
കിളി്ാ്് നാം അൂ്വമാരയ രക്ിുൂ”
എ്ാണര് പറഞത്! അ്് ുര വിലരയ
റിയ ഒര പ്് പാ്വതിയമു നികിയതാ
യം കഥയ്്.
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ു. ഉ്തുലോതരായ തുരാ്ിമാരം
സാഹിത്മഡല്ി്ല
നായക്ാരായ
ുരഷരകസരിമാര്ട ശിഷ്കരളാ ുുംബ
ബുകരളാ അൊ്ത സവതതരായി വാസ
നാബലം്കാും സ്ഗാ്കരശഷി്കാ
ും എുുരംഗു ഉറ്വരായിരു ഈ
ര്ാം നിരയി്ല കവിക. അതി ത്്
സവാതത്ാനതരു്ായ ുതിയ രാടീയ
സാൂഹികചലനങ്ള സവതം വ്തിേീവി
ത്ി്െ പരിവ്്നങളിരലും സ്ഗാ
്കതയിരലുുള ചാലകബലമായി ഉപ
രയാഗി്വരാണ് ഇവ്രാ്കയം.
ുരഷ്ാ്കിടയി സാഹിത്സൗൃദ
ങ ുലഭമായിര്്്ിലം തീകകിട
യി അകാല്് അത് അധികം ക്ിര
്ിെ. സാൂഹികമായ ഇടപഴകലിന ത്്
്പാുരവ അലിഖിതമായ വിലുകും നി
യതണങും നിലനി് കാല്് അതി
അുതമിെ. എ്ാ ുുുളം പാ്വതിയ
മ ്ചു്ം ുതരല എുുകാരികളായ ചി
ലരമായി താ പ്ി് സൗൃദം ുറിയാ്ത
ൂ്ി്ിരു. സിറ് രമരി ബനീജയമാ
യള സൗൃദം മരിും വ്രയം ുട്്ിര
ു. ഇരവര്ടയം കവിത്യു്ി്ന അു
വളരാനമിടയാകി. ു്ക ലഷി, മയനാട്
ലഷി എ്ീ സതീ്ഥ്കും ഇവരരാ്ടാ്ം
രച്ു കവിതക എുതാ ഉ്ായിരു.
അവര്മാ്ിുള കവിതകു അവര്ട
ബധ്് ൂുത ഉറ്ിു. ുുമാ് അഴീ
രകാടിന് അവ്രുതിയ കവിതക്ി്ല
വരിക പലയിടും ഉ്രിു കാുു്്.
കവിതകും ൂുകവിതാരചനയം രപാ്ല
ത്് അകാല്് രചനാസര്തങളി
രധാനം നിമിഷകവിതയായിരു. ുതക
വനമായം പാ്വതിയമ ഏ്റ എുതിയി
ു്്. കാവ്രചന ആുനികതയിരലുള
പാതയി ഒ്്ാ്ക ുര്റി്യ്ി്ല്ിലം
ൂപപരമായി തികും സര്തബ്മായി്
്് ുട്് ആ കാല്് ഇു ചരി്പ
രമായി രനാകികാുര്ാ ഏതാ്്ൊ
ൂപങളിലം പയറിരനാകാ പാ്വതിയ
മു കഴിഞിു്്. മഹാകാവ്ം, ഖഡകാ
വ്ം, വിലാപകാവ്ം, ഭാവകാവ്ം, ുതകവ
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നം, കവിതക്്, ൂുകവിത, ബാലകവിത
ഒ്കയം അവ്ു സവായ്മായ ൂപങളാ
യിരു. ഛര്ാബ്മായി്്് കാവ്ഭാ
ഷ്യക് കവിയായിരു അവ്. നാടകം,
വിവ്്നം, േീവചരി്ം, കഥ എ്ിങ്ന
ഒര്്റ രചനാൂപങളി അവ് വക്വ്ി
ു്്.
കവിത ൂടാ്ത നാടകം, ഖഡകാവ്ം,
വിവ്്നം ുതലായ ൂപങളിലം അവ്
പണി്യു്ിു്്. ുമാരനാശാ്െ ു്ച
രിതം എുതിൂ്്ിയാകിയിു്്. രല�ി
വിദവാ എ്റിയ്്്ിര് അവ്ു ഇു
നാം വിവ്ിു് അ്ഥ്ിലള തീപ
്കാഴ്്്ാട് ഉ്ായിര്തായി പറയാ
കഴിയി്െ്ിലം തീതവ്്ുറി്് സവത
മായ ഒര രാടീയം അവ് സവൂപി്തായി
കരതാ കഴിയം. രരത്കിും ത്െ മാ
ൃവിലാപം എ് കവിതയിലു കാണാ
കഴിയം. ത്െ ുരനാഥയായ മിസിസ്
രമരി സി രകാശിയ്ട പുവയുകാരി
യായ മക മരി്തി്നുട്്് എുതിയ
ഈ ൃതി വിലാപകാവ്ങു്ട ഗണ്ി
്പു്വയാണ്. ഇതിന് അവതാരിക്യ
ുതാ ഒര തീ ത്് രവണ്മ് ചിത
സ്വ്ണാനഭവ്ി്െ രവറിുള കാ
ഴ്്്ാട് അവ്ു്ായിരു എ്തിന്
്തളിവാണ്. എ.ആ് രാേരാേവ്മയ്ട
മക എം. ഭാനമതിയമയായിരു ആ അവ
താരികാകാരി. സവപ്നദ്ശനം എ് കവിത
വിരവരകാദയ്ി അടിുവരകയം അു
ആശാ്െ രശംസു പാ്മാവകയം ്ചു.
രപാ കാറസ് എുതിയ ഇം്ീഷ് കഥ
ക്മ, നടരാേുരവി്െ ‘രവ ഓഫ് ദ ുര’
ഇ്താ്ക അവ് വിവ്്നം ്ചു. ്ീ
നാരായണധ്മം എ് ആചാരശാത്്ം
വിവ്്നം ്ചതും പാ്വതിയമയാണ്.

ുധെിഡെുള വഴിെൾ
കവിതവ്് സന്ാസിനീതവവമായി രച്
ു്വുള ഒര ധാരണ പാ്വതിയമയി
നിലനി്ിരു. തീകുരടതായ ഒര ശിഷ്
സംഘ്മ് നിലയി ഒര മഹിളാ്മം
്ാപികാ
്ീനാരായണുരവിരനാട്

അരപ്ി്ിര്തായി
േീവചരി്കാ
ര പറയു്്. മീരാബായി്യുറിുള
ഖഡകാവ്ം അതിന നിദ്ശനമാണ്. ആ
ൃതിയ്ട ുഖവരയി അവരു ൂചി്ിു
ു്്. കവിതവ്് മാ്മെ, തീുരഷബ
ധങ്ളുറിുള ത്െ അരനവഷണങ
ും പരികപനകും ആധ്ാ്ികതയ്ട
ഉളടകങളിൂ്ടയാണ് അവ് തിരഞത്.
(അകാല്് തീകവിതകളി അടിര്
്ിക്്്, ഒരതരം അവലംഗികതയ്ട
സാ്ി്്ം ഉ്ായിര്തായി നുു വി
ലയിര്ാനാവം. അരത സമയം ചങുഴ,
ബഷീ് ഉ്്ടയള എുുകാര്ാരി
തീുരഷബധങ്ള ുറ്്ുതാനം അു
സംബധി് താതാങു്ട നവഭാവന്യ
ഉൃഖലമായി ്ക്ഴിുവിടാനുള രവണത
യാു്ായത്.) ുമാരനാശാ്െ ആരാധിക
യം ശിഷ്കപിതയ്മു അകാല്് ര
ുഖസാഹിത്ൃ്ങ, രരത്കിും ഉൂരം
മ്ം അവ്ര വിലയിരുു്്. ആശാ്െ
നളിനിയിലം ചഡാലഭിുകിയിലം കരണ
യില്മൊുള രേഹാരനവഷണം എ് രക
രരരമയ്ിന തീുരഷബധ്ിരനാും
അതി്ലൊുപരിയായി ആധ്ാ്ികൃണക
രളാുുള സവിരശഷബധം അവ്ര സവാധീ
നി്ിരികാ്മു കരുവാ ന്ായു്്.
കരിഞ ൂ്മാ്്, എ്െ പി്ി ുതലായ
കവിതകളി ുപ്മ്ത് രകവലമായ
ൂപകരമാ ബാഹ്രരമയരമാ എ്തിലപ
രിയായി അുലഭമായ ൃടിവവഭവ്ി്െ
യം അനിത്തയ്ടയം നി്ഹായതയ്ടയം
മ്ം അടരക്ളൂടി ആവാഹിു്തിൂ്ട
ആശാ്െ വഴിക്ള പാ്വതിയമ പിുട
രു്്. പെനയാറി്ല രബാ്പകട്ി
ആശാ മരിു്തി്െ അ്് ആ യാ്കി
്ട ആലുഴ്വ്് പാ്വതിയമ ആശാ്ന
കാണാ പ്തിയി്്്ിലം അു നട്ിെ.
്ീു്നിലം ്ീനാരായണനില്മ്
രപാ്ല വിരവകാന്നിലം ്ീൃണനിലം
അവ് ആ്്ാ്ികതയ്ട അനുതിക
ത്്യാണ് തിരഞത്. നി്യമായം
അകാല്് ഇത് രപ്രബാധര്ാ
ും രവരദാപനിഷുകരളാു്മൊം അു

സഹവസിുനിു്മ്ിലം ചലനാ്ക
മായ സാൂഹികമഡല്ിരലകതി്ന സം
്മി്ികാനള രശഷി അവ് രനടിയിരു.
ഇു ൂടാ്ത ബൗ്മായ രരമയങളിരലു
ള അവര്ട താപര്ം വള്ര രകടമായിര
ു്വു ധരിുവാ ഒര്്റ കാരണങു
്്. ആശാ കവിതകളിൂ്ട ുതി്യാര
സൗ്ര്ചിതയം തതവദ്ശനവമായി അവ
രസരി്ും നാരമാ്രക്ു്്. അതി്ല
ൊുപരിയായി അകാലഘ്്ി്ല സാൂദാ
യികതയ്ട രാടീയം ബൗ്ചിതയമായി
ബധ്്ു വികസി്തി്െ ചരി്പരമായ
അടി്ാനങ അവയിരലു ്വളി്ം
വീശിരയകാം. ആശാ്ന സംബധി്ിട
ര്ാളം ു്ദ്ശനം രധാനമായം ോ
തിവിര്തയ്ടയം
സമതവചിതയ്ടയം
രഭവമായിരു. സവിരശഷമായ ഈ ധാ
രയിരലക് അനവയിക്്ു്തി്െ ൂടി
ഭാഗമായാവണം ്ീു്ചരിതം ഉ്രാ്
്ം വിവ്്നം ്ചു ൂ്്ിയാകാനള
രരരണ അവ്ു്ായത്. മക മരിു,
അവ്ന
ുന്്നി്ികാനാവശ്്്
ു രകു് അമരയാട് ആരം മരികാ്
വീ്ി നിും കുു രതടി്കാുവരാന
പരദശി് ു്കഥ്യ ആഴ്ി അന
മരി്ിു് ൂകാരി്യ് കവിത ഈ
ചായ്വി്ന ൂുത ബല്്ുുു. ക്മഫ
ലം എ് ു്ചിതയമായി ബധ്്് ഒര
സവതതവിവ്്നൃതിയം
ഇവരരടതാ
യിു്്. (രപാ കാറസ് എുതിയ ഇം്ീഷ്
കഥ ക്മയ്ട വിവ്്നം) വള്ര ൂ്ര
രയാഗി നിും അയു വര്ിയ ആ
ൃതി അവ്ര ഏ്റ സവാധീനി്ിര്തായം
േീവചരി്കാരനായ വി ദ് പറയു്്.
വിവ്്നം ്ചത മ് ൃതിക ഭഗവദ്ഗീത,
ുവനദീപിക (ദവിരേരലാ രറായ് എുതിയ
നാടകം.) ആണ്.
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പാ്വതിയമയ്ട സാഹിത്േീവിത്്
പരിരശാധി്ാ അവ് ഒ്്ാ്ക വ്ത്
തയാ്ണു രതാ്ാം. കാരണം മ്ു
പദ്മനാഭ, സരഹാദര അയ് ുത
്ക. ദാരമാദര വ്രയള സാുദായികരന
താകു്ടയം ആശാ, ഉൂ്, ുര്ഴു
രാമ രമരനാ, ുുമാ് അഴീരകാട്, എം.
ലീലാവതി ുത എ. രഗാപാലപിള
വ്രയള സാഹിത്നായകര്ടയം ്
്ാപാ്മാകാ, അവരി പലര്ടയം
രശംസ പിടിു പറാ ത്െ േീവിതകാ
ലു ത്് അവ്ു ഭാഗ്ം ലഭി്തായി
നുു മന്ിലാകാ കഴിയം. അവര്ട
േീവചരി്്ി്ലയം ഷഠിൂ്്ിരയാടന
ബധി്ിറങിയ ുവനീറി്ലയം പല ുറി
ുകും അതി്െ ്തളിവകളാണ്. ൂടാ്ത
പാഠുതകങളിലം അവര്ട കവിതക
ഇടംപിടി്ിരു. രകരളസാഹിത്അകാദ
മി നി്വാഹകസമിതി അംഗമായി ുടകം
ുത ഏ്റകാലം രവ്്ി്ിരു. ഈ
അംഗീകാരം അവ്ര സംബധി്ിടര്ാളം
സ്വരധാനമാണ് എ്ത് കീഴാളസുദായ
ര്ാട് അകാല്് ്പാുസൂഹ്ി്െ
മരനാഭാവം അറിയ്വ്ക് മന്ിലാകാ
വ്രതയു. സവ്ണവം ുരഷാധികാരം
നിറഞുമായ സാം്ാരികാതരീ്്്
ുുവ ്വുവിളിു് രാധാന്ം പാ്വ
തിയമു ലഭിു എ്െ പറയ്ത്. മറി്്
അ്രം രാടീയം നിലനിുര്ാും
അതി നിു വ്ത്തമായ ഒര നില അവ്
പലനിലും കയാളി്യ്താണ്. അതിരല
ു നയി് ഒര്്റ കാരണങ ഉ്ാവാം.
കവി എ് നിലു ത്െ കാവ്രരമയങ
ളായി സവീകരി് ആ്്ാ്ികപരിസര
ങ, തതവചിതാപരമായ കാവ്ബീേങ,
അനാസത്മു
വിരശഷി്ികാവ്
മാനവികതയ്ട അഭിരചിക ുടങിയ
സാഹിതീയമായ കാരണങ അവ്ര ഒര
ഭതകവിയാരയാ രവദാതകവിയാരയാ നി്
വചികാ ഇടയാകിയിരികാം. അ്രം
രരമയങ സവീകരി് മ് പലരം അകാ
ലു്ായിര്്്ിലം അവരരകാ്ളൊം
ലളിതു്രമായ വശലി പാ്വതിയമു
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്ായിര്തിനാ അവ് ൂുത തിര്
റിയ്്ു എ്താവാം അതിന കാരണം.
അത്െ്ി ുരാണരഭാഷകയായം സാ
ുദായിക
സാം്ാരികരാസംഗികയായം
അവ് ത്െ വാ്ിതയാ ഉ്ാകി്യു്
അവവയതികവം സാൂഹികവമായ മാന
ങ അവ്ര മ്റാര വിധ്ി രനാകി
കാണാ രരരി്ി്ിരികാം. സ്വ്ണത
്യുറിുള പതിവ സ്പങകകു
നികാ്തയള അവര്ട വ്തിേീവിത
വം- അവിവാഹിത, എകാലവം ഖദ് ്വ
ളവതധാരി, ഒും അണി്ഞാരങാ്ത
നിരാഭരണ എ്ിങ്നയള വവയതി
കസവിരശഷതക- അതി പു വഹി
്ിരികാം. ഏതിലുപരിയായി വ്തിയം
കവിയം ഒരരപാ്ല അവലംഗികവം അനാ
സതവമായ ഒര ഘടനയകകു നില
നി്്ിയതി്െ രരത്കതക അവര്ട
േീവിത്ിന്്ു കാണാം. രദശീയത,
രയാഗാ്കഭതി, അനാസതി ുതലായ
ഉദാരവൃതമായ ഭാവനകകകു അവ്
ൃത്മായം പാകമായിര്ിരികണം. ഗാ്ഹ
്്ം ്കാുരപാലം അവ് സ്വ്ണതയ
്ട അതിരകകകര്ു തിരി്റിയ്്
്ിെ എ്ത് ുണപരമായാണ് രമ്റഞ
നിൂപകരിരല്റയം എുു പറഞത്.
അഴീരകാും ഈഴവസാുദായികത്യ ഉയ്
്ി്ിടി് ്ക. ദാരമാദരനം അവ്ര അവ്
ണസുദായ്ി്്് കവി്യ് നിലയ
ും തീ്യ് നിലും രനാകികാണാ
്മിുു്് എ്ു നാം കാണാതിര
ുൂടാ. ആശാന രശഷം എം. പി. അ്നം
പാ്വതിയമയം അവ്ണസുദായ്ി
നിും ഉയ്ു വ് രഗഭകവികളാ്ണ
്് അരേഹം എുു പറയു്് (പരിണ
തര്, ുുുളം പാ്വതിയമ ഷടിൂ്
്ുപഹാരം). “എ് വലിയ കവയി്ിരയാ
കാഥികരയാ ആയിര്ാലം അവ്ര വ്ണി
കാനം രരാസാഹി്ികാനം ുരഷരലാ
കം സ്്മ്െ് വുത സമ്ഥിുകയാ
ണ് ”, രമരിരകാറെി എ് കഥാകാരി ത്െ
�ലീഷിയ എ് ൃതിയിൂ്ട ്ചത്ത്്
അരേഹം എുുു്്.

ഈഴവസോുദോയിെത
പ്്ാ്താം ൂറാ്ി്െ അത്ശത
കം ുത രകരള്ി്െ സാം്ാരികമഡല
്ി കീഴാളമായ ഉണ്വക രത്്്്
ു ുടങിയതിരനാു രച്്ാണ് ഈഴവര്ട
സാുദായികവള്്്യയം കാരണ്ത്. സം
സ്ൃതപഡിതരം കവികും കഥാകാര്ാ
രം ആയ്രവദവി്രമായ അരനക് ഈഴ
വസാുദായികത്യ ഉയ്്ി്ിടിു്കാു
ഉ്ായിരു്വ്ത് ചരി്്ില്്. സി.
്ക. രരവതി അമയ്ട സഹരൂ്ണിമ
എ് ആ്കഥക് എുതിയ അവതാരിക
യി ൂ്രകാു ുഞ് അരതുറിു
സവിതരം രതിപാദിുു്്. സാം്ാരിക
മായ സ്ലനം ഏ്റ നടു് ോതിവിഭാഗ
്മ് നിലയക് വടരകമലബാറി്ല തിയര
്ട േീവിതം സവിരശഷമാ്ണ്് അരേഹം
പറയു. ുേറാ്ികും പ്ാബികും
വിരദശീയരം മ്മായവരമായള മി്വിവാ
ഹം ഇതി്ലാര പു വഹിു. ഒര വിഭാഗം
തിയ് നിത്ൃ്ികാരായ ദരിരരാ്ണ്ി
ലം മ് പല കീഴാളവിഭാഗങ്ള അരപ്ി
ു ധനികരായ േ്ിമാരം അവ്കിടയി
ഉ്ായിരു. സാ്രതയ്ട കാര്്ി
ലം ഒും രമാശമായിര്ിെ ഈ സുദായം.
്്സമാേം, സാഹിത്സദ്് രപാലള
രവദികളിലം രവ്്നപരിചയം കാച്വ
ു് പഴയകാല്് ഈഴവസാുദായികത

യ്ട സാം്ാരികമഡല്ി്െ പരിരഛദം
ത്്യാണ് ുുുളം പാ്വതിയമയ്ട രച
നാേീവിത്്യം ൂപ്്ു്ിയത് എു
കാണാനാണ് ഇു ന്മ രരരി്ിു്ത്.
ുരക്ി സാുദായികതയം ആ്ീ
യതയം സാൂഹികതയം സവിരശഷമായി
ൂപ്്ു്ിയ ഒ്ാണ് ുുുളം പാ്വതി
യമയ്ട സാഹിത്രതിഭ എു പറയാവ
്താണ്. സൂ്ണമായ അവഗണനരയാ,
തിര്ാരരമാ അവ് അനഭവി്ി്െു മാ
്മെ, മ് തീ എുുകാ്ര അരപ്ിു
ു്റ്യാ്ക ആദരിക്്ു. അതി രമ
പറഞ ഘടകങു വലിയ ധ്മം ആരരാ
പികാ കഴിയം എ്ാണ് ഇവി്ട പറു
്വു്ത്.
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ഉപെിഷതികെ തീെിർമിതിെൾ
ഡ�ോ. ആർ. ഷർമിള
അസിറെ് ്രാഫസ്
ഫിരലാസഫി വിഭാഗം
SSUS, കാലടി
Email: sharmilar72@gmail.com
്ബധസംരഹം: രവരദാപനിഷുകളി തീയ്ട സാ്ിധ് അസാനിധ് ച്്ക,
തീവാദ പരിരരഷ്സംവാദ്ി്ല എകാല്്യം സേീവ ച്്ാവിഷയമാണ്. ഉപ
നിഷുകളി്ല ്മ വാദിനിക്ള ുറി്് പ്വതീകരിക്്് പല കഥകും നില
വില്്. തീസമതവ്ിനം ഉ്ത്ാനങും ഉ്രമാദാഹരണമായം ഇവ നില
നിുു. ഇ്രം വാദങളി്ല വുനിഠാപരമായ തതവാവരലാകനമാണ് ഈ രലഖ
ന്ി രതിപാദിു്ത്.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: തീ നി്മിതിക, ലിംഗവിരവചനം, ദവ്വ വവര്്ങ, ്മ
വാദ സംവാദം, ുരഷരകരിത രത്യശാതം
ഓരരാ ്ചറിയ ൂരരദശങളി്ല സാൂ
ഹിക-രാടീയ-വേവിക
വ്വ്കു്ട
സമാഹാര്ി്നയാണരൊ ഏറവം ുര
ങിയ വാുകളി സം്ാരം എുപറയക.
സത്സധമായ ചരി്വിശകലന്ിൂ്ട
മാ്രമ രദശ്ി/ േനതയ്ട സം്ാര
്്ുറി്്ുതാ കഴിയകയൂ. ഈ ഒര
സത്സധതയിൊമ അ്െ വാതവ്ി,
ലിംഗ/ോതി വിരവചനമിൊ് സമതവു
്രമായ ഭാരതീയ സം്ാര്ി്െ നടൃ
തിക ്കാ്ാട്്ു്തിലളത്? ഈ
രചാദ്്ിന്രം ലഭികണ്മ്ി രവദ
ങു്ട ്ാനകാഡ്ി്െ അവസാന
ഭാഗമായ രവദാത്ിൂ്ട (End portion
of vedas) തീവാദപരിരരഷ്്ിൂ്ിയ
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യാ് അനിവാര്മാണ്.
സമകാലീന
രാടീയ-സാം്ാരികരംഗ
്്, ലിംഗവിരവചനരമാ ോതിവിരവചനരമാ
ഇൊ് ഭാരതീയ സം്ാര്ി്െ നടൃ
തിക്ളുറിുള വിലാപം നിരതരം ഉയ്
ുവരു്്. ആ്്ാ്ികതയ്ട ആന്
്ി പാരമ്ം ക്്ുകയം നിഷ്കാമ
ക്മ്ി മാ്ം ുുുകയം ്ചത േനത
യ്ട ചരി്്ി തീകുള ്ാനം
അദവിതീയമാ്ണ്ാണ് കരതിര്ാര്ത്.
ഈ നടസം്ാര്ി്െ ്തളിവകുമായാ
ണ് ഉപനിഷുക ഹിമവാ്നര്ാ്ല
നില്കാു്ത് എ്ാണ് ഒര വാദം. രവ
ദകാലഘ്്ി അരങയറം രഗാപ്സവ
ഭാവര്ാ്ട നില്കാ്ിര് ഉപനിഷ

ുക 1656-57 കളി ുഗച്വ്്ി
ദാരു്ഖാ (ഷാേഹാ്െ ു്) രപ്ഷ്
ഭാഷയിരലക് വിവ്്നം ്ചതരതാ്ടയാ
ണ്, അുവ്ര നിലനി്ിര് രഹസ്സവ
ഭാവം ഉപനിഷുകക് നട്്ു്ത്.
പി്ീട് ആകവിറ �ുപരറാൺ (1801-1802)
േ്മ ഭാഷയിരലക് ഔപരനഖത് എ്
രപരി ഉപനിഷുക വിവ്്നം ്ച
ുകയ്ായി. 1832 രാോറാം രമാഹ
രറായിയം ഇം്ീഷ് ഭാഷയിരലക് ത്്മ
്ചുകയ്ായി. 19-ാം ൂറാ്ി്െ പുതി
രയാ്ടയ്ായ നരവാഥാന ര്ാനങ,
്മസമാേം, ആര്സമാേവം ഉ്്്ടയ
ളവ അ്് നിലവി ഉ്ായിര് രാടീയ
ആധിപത്ങ്കതി്ര ്പാരതാനള
ഒര ആയധമാകി ഉപനിഷുക്ള ഉപരയാ
ഗിു. പാ്ാത് രത്യശാത്ിന് ആധി
പത്ു്ായിരു്വ്ിലം
ൂരറാപ്
പഡിത്ാരായ രഷാ്രനാ്, ്ഹറി
രകാൂക്, മാക്സ്ുള്, രപാ �ൂസ
ുടങിയവ്, ഉപനിഷുക കാല-രദശ
-രഭദങകതീതമായി നിലനിു്താ
്ണ്് ്ാപിുകയ്ായി.
തതവചിത/യ്രീതിക, ഭൗതീകവാ
ദം/ആശയവാദം, യതി/ വിശവാസം, ുന
രഥാനം/പാര്ര്ം, ആ്്ാ്ികതവം/
കഥാകഥനങ എ്ിങ്നയള ദവ്ങ
ഉപനിഷ്ി കാണാവ്താണ്. ഈ ദവ്വ
വവര്്ങ്ള വിശകലനം ്ചുര്ാ
തീസാ്ി്്ങും
അസാ്ി്്ങും
്തളിു കാണാം.
ശ്രാചാര്് വിവ്്നം ്ചതരതാ്ട
രാധാന്ം ലഭി് ദരശാപനിഷുക
(ഈശ, രകനം, രശ്നം, ുഡകം, മാൂ
ക്ം, ഐരതരരയം, വത്ീരിയം, കഠം, ൃ
ഹദാരണ്കം, ഛാര്ാഗ്ം) പരിരശാധി്ാ
സവതം രപരരാുൂടി രത്്്്ു് തീക
ഥാപാ്ങ ്വും ആറ് രപ് മാ്മാ്ണ
്് കാണാം. ഗാ്ഗിവചക്നവി, വമര്യി,
കാ്്ായനി, ോബല, ഉമ, അതീകി എ്ി
വരാണിവ്. പഡിത്ാരമായളള വാദ
രതിവാദ്ിനായി
്പാുസൂഹ്ി
രത്്്്ു് ഒരര്യാര തീയാണ് ഗാ്

ഗിവചക്നവി
(ൃഹദാരണ്കഉപനിഷദ്
III.6.1) യാ്വക്നമായള ്മവാദ
സംവാദ്ി, രര്രു രാവശ്മാണ്
ഗാ്ഗി രംഗ്് വര്ത്. പര്മ്്
(Ultimate Realtiy) ുറിുള സംവാദ്ിനിട
യി എൊറിനം ആധാരമായിുള േല്ിന്
ഓതവം രരാതവമായി എതാണ് വ്്ിു
്്ത് ഗാ്ഗിയ്ട രചാദ്്ിന് ഉ്ര
മായി യാ്വക്, വായ എ്് പറയ
കയം, വായവിന് ആധാരമായി ആകാശവം,
ആകാശ്ിന് ആധാരമായി ഗധ്വരലാ
കവം, ഗധ്വരലാകാ്ിനാധാരമായി ൂ
ര്രലാകവം, ൂര്രലാക്ി്ാധാരമായി
ചരരലാകവം, ചരരലാക്ി്ാധാരമായി
വദവരലാകവം, വദവരലാക്ിനാധാരമാ
യി ഇരനം, ഇരന് രോപതിയം, രോപ
തിക് ്മരലാകവം വ്്ിുു്വ്്
വ്തമാകിയരതാ്ട,
്മതതവ്ിന്
ഓതവം രരാതവമായി വ്്ിു്്ത്ത
്് ഗാ്ഗി വീും സംശയം ഉ്യിുു.
ഇതി ുപിതനായ യാ്വക് ഗാ്
ഗിരയാട്, “അരത് തീരയ, അതിരശ്നം
അരത്. ഇനിയം അതിരശ്നം നട്ിയാ
നി്െ തല നില്് വീണ് ഉരള്്” എും
പറയു (ൃഹദാരണ്കം III.6.1). ഈ താ
കീതിന് ു്ി ഗാ്ഗി നിശദയാവു.
പി്ീട് എ്ാം ്ാമണ്ി (ൃഹദാ
രണ്കം III.8.1) യാ്വക്നിനി്്
ത്് അ്ര്മത്വം ്ഹി് ഗാ്ഗി
സംൃതയായി എും ഉപനിഷദ് വിവ്ി
ുു.
വമര്യി, കാ്്ായനി എ്ീ തീ
കഥാപാ്ങ യാ്വക്്െ ഭാര്
മാ് എ് നിലയി തികഞ വിരധയതവം
ുല്ു്തായി കാണാം. ഗാ്ഹ്്ാ്
മധ്മങ ൂ്്ിയാകി വാനര്്ി
്നാരങി നിു് യാ്വക്്െ
നി്രേശങ അ്രംരതി പാലിു്
അപവിദ്ാഭ്തയായ
വീ്മയായാണ്
കാ്്ായനി്യ ഉപനിഷദ് വിവരിു്
ത് (ൃഹദാരണ്കം IV. 5.1). എ്ാ സപ
ത്നിയായ വമര്യി, ഈ രലാക്ി്െ
വ്്ഥത്യുറിും, പാരമാ്ഥികത്വ
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്ി്െ അനശവരത്യുറിും യാ്വ
ക്രനാട് സംശയം രചാദിുകയം എ്ാ
യാ്വക് മുപടിയായി നകിയ
ഉ്താശയങ ്്ികാ പറാ്ത ആശ
യുഴ്്ിലായിനിു് വമര്യി്യ
യം, വന്ിരലക് രപാവ് യാ്വ
ക്്നയം കാണിു്കാ്ാണ് ഉപനിഷദ്
വിവരണം അവസാനിു്ത് (ൃഹദാരണ്
കം IV.5.15). ‘്മ്ാനിയായ വമര്യി’
എ്് രകളിരക്്്ിലം, ഇതിലപരി മ്റാരി
ടും വമര്യി്യുറിുള വ്ണനക
ഇെ.
്മസത്ം
അരനവഷിുള
യാ്
യി ഇരന് ്മദ്ശനം സാധ്മാു്
ഉമയാണ് അു് കഥാപാ്ം. ഹിമവാ്െ
ു്ിയായ ു്രിയായ ഉമ എ്ാണ് ഉപ
നിഷദ് വ്ണന (രകന ഉപനിഷദ് III.12). ്
മസത്്് ആദ്ം അറിഞയാ എ്
നിലയിലാണ് ഇര രദരവര ആവ്ത്.
എ്ാ ഈ ത്വം പക്ു്കാു് ഉമ
ുഖ്ധാരയിരലക് വരാ്ത അരിുകളിരല
ക് മാറി നി്്്്ുകയാു്ാവ്ത്.
ശരീരുണം മാ്മായ സൗ്ര്ം എ് ച്
ൂ്ി തീ്യ ഒുുകയം വവ്ാനിക
രമഖലയി നി്് എരകാരം ുറതള്
ുുകയം ്ചുു എുളതി്െ ഉ്മ
ഉദാഹരണമാണ് രകരനാപനിഷ്ി്ല ഉമ
എ് കഥാപാ്ം.
ൂരതീയായ േബാല ആണ് ഉപനിഷ
്ി സവതമായി രപരള മ്റാര തീ.
തീകും ൂര്ും രവദപഠനം സാധ്മ
ൊതിര് കാലഘ്്ി, ത്െ ു്നായ
സത്കാമ്ന േബാല രവദാധ്യന്ിനാ
യി അയുകയം, ു്രനാട് ുര ോതി അറി
യ്തിനായി പിതാവി്െ രപരം ുലവം
അറിുവരാനം നി്രേശിുു. ു്്െ
രചാദ്്ിന് ു്ി, അവ്െ പിതാവാരാ
്ണ് സത്ം തനിും അറിയി്െും
നീ ോബാലയ്ട ു്നാണ് എ്് മാ്ം
ുരവി്ന അറിയിുക എും ോബാല
സവധര്ം പറഞയുു്്. മാതാവി
്െ നി്രേശം അരതപടി അനസരിു്
ു്്െ മുപടി ുരവി്ന ൃതനാുു.
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അവ്െ സത്സധതയി ഊ്ി്കാ്്
ഇ് സത്സധനായ ഇവ ്ാമണ
അൊ്ത മറ് ആരാവാ എ്ാണ് ുരവി
്െ ചിത. ഇവി്ടയം ോതിയ്ട രപരി
അ്ഹമായ ‘മാൃ്ാനം’ ോബാലക് നിരഷ
ധിക്്ുു (ഛാര്ാഗ്ം IV.4).
ഇ്രം കഥാസ്്ഭങു്ട വിശകലന
്ിൂ്ട ഉപനിഷദ് കാലഘ്ം ലിംഗ/ോതി
വിരവചനങകതീതമായിര്ിെ എ്്
മന്ിലാകാം. വ്ാഖ്ാതാക സവതം
ഇഛരകാരം ഉപനിഷ്ി്ന വിശദീകരി
ുു. ഉദാഹരണ്ിന് ഛാര്ാഗ് ഉപനി
ഷ്ി ഉഷതിയ്ട ബാലികാവുവായ
അതീതി്യുറിുള പരാമ്ശം ഉ്്.
(ഛാര്ാഗ്ം 1.10.1). തനിക് കിു് അ
പമാ്മായ ഉഛിഠഭ്ണം ുറ്് കഴി്്
ബാകി ഭ്്ാവിനായി കരതി്വു്
ഉ്മഭാര്യായാണ് അതീകി എ് ബാലി
കാവുവി്ന ഉപനിഷദ് ചി്ീകരിു്ത്.
ഈ ഒര പരാമ്ശ്് മാ്ം ആധാരമാകി,
വവദീക കാലഘ്്ി ബാലവിവാഹം
രചാര്ി ഉ്്്് പറയ്ത് ശരിയ
െ എ്് ര�ാ.എം.ലീലാവതി ു്റിയി്്
നുു്് (ഭാരതതീ രപേ്.190) എ്ാ
്മവാദിനിയായ ഗാ്ഗിയി ഈ യതി
രന്ര തിരി്ാണ് രരയാഗിു്ത്. ഗാ്ഗി
ഒറ്്് വ്തിതവമാ്ണ്് വാദിു്വരരാ
ട് ആരം ൂന്തയി നി്് ്പാ്ിുളു്ി
െ എും രവദാധ്യന്ിന് അനവാദു്ാ
യിര് തീക ആയിരകണകിന്െ്ി,
ൂുകണകിന് എ്ിലം ഉ്ായിര്ാരല
അവരി നി്് ഒര ഗാ്ഗി ഉയ്ുവരിക
യൂ എും (ഭാരതതീ 190,191) ശതിയതം
വാദഗതി നിരുു. ഈ ര്് വാദങളിരല
യം ്പാര്രകുക പടമാണ്.
ുരഷനിനി്്
ുരഷനിരലക്
വകമാറം ്ചയ്്ു്താണ് ഉപനിഷു
ക. ൂുത ്തളിമരയാ്ട പറഞാ ്ാ
മണുരഷനി നി്് മ്റാര ്ാമണ ു
രഷനിരലക് മാ്ം പകര് അറിവകു്ട
സമാഹാരമാണിത്. (ുബാല ഉപനിഷ്്
XVI.1, കഠം 1.3.17) ഇതി തീശരീരങ്ള അട
യാള്്ുു്ത് വകമാറം ്ചയ്്ു്

വുകളാരയാ (കഠം 1.17, 2325). ുരഷ്ന
്കണിയി വീു് വുകളാരയാ ആണ്
(കഠം 13.3.17) ചി്ീകരിു്ത്. ൃടിക്മ
ങളി നിും ര്ാക്ൃ്ാനങളി
നിും തീക തഴയ്്ു്ത് പല ഉദാഹ
രണങളിൂ്ട കാണാവ്താണ്. സവകാര്
സവ്ായി കരു് ുരഷരകരിത രത്
യശാതം ഉപനിഷദ് കാലഘ്്ിലം അന
സൂതം ുട്്് വ്തായി കാണാം. ത്െ
ആ്ഹങക് വഴങിയി്െ്ി ആദ്ം
സമാനങ ്കാു്് അവു്ട രീതി പി
ടിുപറാ ്മിുകയം രരലാഭന്ി
വീഴാ്വ്ള വടി്യു്് തൊനം ഉപനി
ഷദ് ആഹവാനം ്ചുു്. (ൃഹദാരണ്കം
IV.4.3). തീയ്ട അനവാദമിൊ്ത, കരബലം
്കാുള
അധീശരഖ്ാപനമാണിവി്ട
കാണാ കഴിയ്ത്. തീും ുരഷനം
ുല് പ്ാളി്ുള വലംഗീകബധ്ി
രപാലം തീയ്ട ഭാഗം വിരധയതവ്ിരെതാ
ണ്. ‘രവട്െ വിഷഅര്റ മാനി്നര്ാ്ല
നീ എ്െ നിയതണ്ി വരിക’ എ്
ഉപനിഷദ്മതം തീ്യ ്വും ഉപരഭാഗ

വുവായി കാു്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.
(ൃഹദാരണ്കം V.4.7)
തീയ്ട ചിതകും വികാരങും വ്തി
തവവം
തിരസ്കരിക്്ുകയാണിവി്ട.
പ്ാളിയ്ട ്തര്ഞു്ി തീക് സവാ
തത്മിെ. അവ ‘്തര്ഞുക്്രട്
വ’ മാ്മാുു.
ുരഷരകരിതരത്യശാതങും,
ു
രഷാധിപത്സൂഹവം രച്്്, ുഖ്ധാര
വ്വഹാര്ി നി്് തീക്ള തമസ്ക
രി്്തങി്ന്യ്്
ഉപനിഷ്ി്ല
തീനി്മിതികു്ട ചരി്വിശകലന്ിൂ
്ട വ്തമാുു.
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Principal Upanishad, S. Radhakrishnan
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ഭാരതതീ, ര�ാ.എം. ലീലാവതി

3.

Studies in the History of Philosophy,
Deviprasad Chatopadhyaya

4.

'Conceptualising Brahmanical patriarchy', Uma
Chakravarti.
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കപകെുത്: തമകരണതികെ രോടീയം
(സോഹിതയചരിരങകള ആപദമോ്ിയള പഠെം)
ധെയ പി.�ി.
അസിറെ് ്രാഫസ്, മലയാളവിഭാഗം
്ക.്ക.ടി.എം. ഗവൺ്മെ് രകാരളേ്, ുൂറ്
Email: pddhanya87@gmail.com

്ബധസംരഹം: ആുനികതു ുുള കാലഘ്ങളി എു്്് ര്ിയ ൂപ
്്്ിരു്വ്ിലം അത് സാഹിത്്മ് ഒര ്പാുവ്വഹാരമായി മാു്ത് ആു
നികതയ്ട ഘ്്ിലാണ്. ഇങ്ന ൂപ്്് ുഖ്ധാരാസാഹിത്ം എകാലും
ുരഷരകരിതമായിരു. ുരഷാധിപത്ൂല്ങ്ള പിപ്കയം ുനരപാദി്ിുക
യം ്ചു്കാ്ാണ് സാഹിത്്മ് വ്വഹാരം നിലനിുരപാ്ത്. എു്ി്നയം
ആസവാദന്്യ്മൊം ൂപ്്ുു് സാൂഹികവ്വ്ക അധികാരവമായി
ബധ്്്താണ്. അധികാരമിൊ്വര്ട ശദങ ചരി്്ി്െ പി്ാുറങ
ളിരലക് തള്്ു. എു്്, വായന, അ്ടി, രസാധനം, വിപണി ുടങി സാഹിത്
്ി്െ സകലയിടങളിലം ആധിപത്ം ുരഷനത്്യായിരു. അു്കാുത്്
അറിവിൂ്ട എ്ിര്രാനാുമായിര് ്പാുമഡലങളിരല്കാും തീകു്ടയം
ദളിതര്ടയം കടുവരവ് ഉ്ായിെ. രരഖ്്ു്്്് ചരി്ങളി്ലാും എു്ാ
ളരായി തീക കടുവരാതിര്തി്െ കാരണങ അ്ര്ാളം നികള്മായിര
്ി്െ്് ചരി്ം പരിരശാധി്ാ മന്ിലാും. നിലനി്ിര് ുരഷരകാമാവ്വ
്ക, ആധികാരികവ്വഹാരമഡലങു്ട കാചകകുറര്ക് തീ്യുുക്ള
അകറിനിു്ി. സാഹിത്വ്വഹാര്ി നിലനി്ിര് ഇ്രം പി്ാധികാര
(Patriarchy) വ്വ്കും സാംകാരികമായ രതിനിധാനതതങും സാഹിത്ചരി്
നി്മിതിയി നിരതരമായസമ്േങ ്ചലുു്്.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ചരി്വി്ാനീയം, സാഹിത്ചരി്വി്ാനീയം, ്പാുമഡ
ലം, ക്ൃതവം
ഉപോദോെങൾ: മലയാള്ി്ല രധാന്്് സാഹിത്ചരി്ങും ആദ്കാലമാസികക
ുമാണ് ഈ പഠന്ിന് ഉപാദാനമായി സവീകരി്ിരിു്ത്.
രീതിേോതം: സാഹിത്ചരി്വി്ാനീയ്ി്െയം തീപ്ചിതകു്ടയം രീതിശാ
തമാണ് രധാമായം രബധ്ി ഉപരയാഗി്ിരിു്ത്.
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ആുഖം
ൂതകാലസംഭവങു്ട ്മീൃതമായ ്ത
ര്ഞു്ി്െയം സമാഹരണ്ി്െയം
വ്ാഖ്ാന്ി്െയം ൂമികയിലാണ് ചരി്
രചന നി്വഹിക്്ു്ത്. വ്്മാനകാ
ല്ിനരവ്ി എുത്്ു് ൂതകാലമാ
ണ് ചരി്്മ്ിലം ൂതകാല്ി്ല എൊ
സംഭവങും ചരി്രചനയ്ട ഘ്്ി
പരിഗണിക്്ു്ിെ.
രബാധൂ്വമായ
ള ്മ്്ു്ലി്െ ഭാഗമായി്ാണ് പല
വുതകും ചരി്്ി ഇടംരനു്ത്.
സാഹിത്ചരി്ങു്ട
നി്മിതിയിലം
ഇ്ര്ിലള ്മ്്ു്ലകും ‘്വ
്ി്യാരകല’കും സംഭവിുു്്. സാ
ഹിത്ചരി്ങ, അുരചിു് വ്തി
കു്ട താപര്ങ്ളൂടി ഉ്കാുു.
്പാുമഡല്ി രവ്്ിു് രകാ
മാവ്വ്ിതിയ്ട ൂല്സ്പങ ചരി്
്മു്ി്െ രീതിശാത്്യം നി്്യി
ുു്വ്് സാരം. സാഹിത്ചരി്ങ
ചരി്്ി്ല ോതീയവം വംശീയവം ലിംഗ
പരവമായ അധീശശതിക്ള ആധാര്ാന
്് നിുുര്ാ, ചരി്്ി ഇടംരനടാ
നാകാ്ത പല എുുകും തമകരിക്്ു
രപാുു. ഇ്ര്ി രത്യശാതപര
മായ ഇട്പടലകളിൂ്ട നി്മിതമാു്
സാഹിത്ചരി്ങളി തീരചനക അവ
ഗണിക്്ുു. ുരഷ്ാര്ട നി്മിതി
യായ സാഹിത്ചരി്ങളി തീശദം
മാ്റാലി്കാു്ിെ. സാഹിത്ചരി്ങ
ളി്ല ഇ്രം നിശദതയം അഭാവവം തിര
കരണവ്മൊം ചരി്രചനയ്ട രാടീയമാ
നങ്ള ുരറൂടി തീരമാുു. മഹ്ായ
ചരി്രസതിയള തീരചനക്ള സാഹി
ത്ചരി്ങ എരകാരം അടയാള്്ു്ി
എ് അരനവഷണമാണ് ഈ രബധം.
രുഭാഗങളായി തിരി്ിരിു് ര
ബധ്ി്െ ആദ്ഭാഗ്് സാഹിത്
ചരി്നി്മിതിു
പി്ി്ല
രാടീ
യ്്യം
അുവഴി
തിരൃതമാു്
തീ്യു്ി്നയം വിശകലനം ്ചുു.
രബധ്ി്െ ര്ാംഭാഗ്്, വിവിധ
സാഹിത്ചരി്ങ തീരചനക്ള അട

യാള്്ു്ിയ രീതി വിമ്ശനാ്കമായി
പരിരശാധിുു.

സോഹിതയചരിരം: ്തിെിധോെതികെ
രോടീയം
സാംകാരികമായ പലവിധ രതിനിധാന
തതങും സാഹിത്ചരി്നി്മിതിയി
നിരതരമായ സമ്േങ ്ചലുു.
അു്കാുത്് സാഹിത്ചരി്നി്മി
തി്യ്ത് രത്യശാതതാപര്ങും
രകാമാവ്വ്കും അതീതമായി നട
ു് ഒര യാൃഛിക രൃ്ിയെ. സാംകാ
രികസവതവം, ലിംഗരകാമക, ക്ൃതവം,
അധികാരബധങ ുടങിയവയിൂ്ിയ
ള രത്യശാതതതങ സാഹിത്ചരി
്നി്മിതിയിലം രവ്്ിുു്്. “വ്ാ
ഖ്ാനങളിൂ്ട ചരി്ം ൂപ്്ു്ാനള
വാഛ രഛ്ൂപ്ിലള അധികാരര്ാ
ുള ൃണ ത്്യാ്ണ്് ുരകാ പറയു.
വ്ാഖ്ാനങ്ളയം ആസവാദന്്യം നി്
്യിു് സാഹിത്വ്വ് ൃടിു്
ത് അധികാരമാണ്. ഈ വ്വ്യാണ്
ൃതിക്ള ്ാന്്ുു്തിന സാഹിത്
ചരി്്ി്െ അടി്റയായി്ീര്ത്.
അതിനാ സാഹിത്ചരി്ം ഒരരസമയം
സാഹിത്്ി്െ ന്ായീകരണവം ്ാപന
വകരണവമാണ്. അതി്െ പരിരശാധനക
ുുവ േനതുംരമ നിപ്മാവകയിെ”
(രദീപ പാ്ിരിു്്, 2011:42). കീഴാള്
ും തീകും നൂനപ്ങു്മാും
ചരി്മിൊതായത്
അധികാരമിൊ്ു
്കാ്ാണ്.
ചരി്ം എകാലവം വരരണ്ര്ട താപ
ര്ങ്കാ്ി്ാണ് ചലി്ത്. “ൂതം, വ്
്മാനം, എ് ദവ്വ്് ര്ഠ, അധമ,
സംവ്ഗങ ്കാ്് നി്വചിു്ത്
മലയാളസാഹിത്ചരി്രചനയി്ല സാധാ
രണമായ നടപടി്മം രപാ്ലയായിു്്.
അ്ര്മാര സാഹിത്ചരി്രചന, നില
നിു് വ്വ്ിതികരളാു കലഹിു് വ്
വഹാരങ്ള ുറതുവാനം ന്ായീകരിു
വാനമാണ് എര്ാും തയാറാവക; തീവാദം,
്പ്്ു്്, സാഹിത്്ി്ല ദളിത്രതി
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നിധാനങ എ്ിവ ഈവിധം നിരതരമാ
യി പാ്ശവീകരിക്്ു രപാര് വ്വഹാര
ങളാണ് ” (പി.എസ്. രാധാൃണ, 2005:49).
ഇ്രം ൂപ്്ു്ലക ഓരരാകാലും
വിഭി്ങളായ രകാമാവ്വ്ക്ള പിു
ടരു. കീഴാളസവതവനി്മിതിു പി്ില
ളത് നികള്യതികളെ; മറി്് ആധിപത്
വ്വഹാരങ്ളയം രത്യശാതങ്ളയം
സാൂകരിുകരയാ ുനരപാദി്ിുകരയാ
്ചു് സാംകാരികയതികളാ്ണ്് തി
രി്റിയര്ാഴാണ് ഈ രകാമാവ്വ്ിതി
യ്ട തീരത മന്ിലാകാനാവക.
അറിവിൂ്ട ലഭിു് അധികാരം കീഴാ
ള്ക് അന്മായിരു. അു്കാുത്്
എു്ി്െയം വായനയ്ടയം രസാധന
്ി്െയം രമഖലകളി്ലാും കീഴാളര്ട
സാ്ിധ്ു്ായിര്ിെ. ഇകാരണങ്ള
ൊം കീഴാള്ര ചരി്്ി അൃശ്രാകി.
അധികാര്ി്െ ചരി്മായിരിും സാഹി
ത്ചരി്ം. അധികാരമിൊ്വ്ക്ചരി്
മിെ (രാേുരക, 1998:20). ക്ൃതവം,
വംശീയത, ലിംഗപരത, സംകാരം ഇങ്ന
സാഹിത്ബാഹ്മായ നിരവധിഘടകങ
സാഹിത്ചരി്രചനയ്ട പി്ി രവ്
്ിുു്്. സാഹിത്ചരി്ങ ചരി്
്ി്െയം വിമ്ശന്ി്െയം സമനവയ
മാുര്ാ അവ ചില സവീകരണങ്ളയം
തമകരണങ്ളയം വകരയുു. ചരി്ം,
സാഹിത്ം, എ്ിവയ്്്ട എൊരമഖല
കളിലം വരരണ്രമധാവിതവം ുലര്തായി
ചരി്ം ൂചി്ിുു. ഇരകാരം സാഹിത്
ചരി്ങ എകാലവം തീവിര്വം കീഴാ
ളവിര്മായാണ് നി്മിക്്്ിുളത്.

തീസോഹിതയം, സേതേെിർമിതി - കപോുമ
ഡെതിൽ
സാൂഹികാധികാരം വകയാു്ുരഷ
്ാ് അവര്ടതാപര്ങും കാചക
ും ഇണു്രീതിയി ൃടി്താണ്
നാളിുവ്ര കുവ് തീസവതവം. ചരി്
പരമായി രനാുര്ാ ഇ്രം ൂപ്്ു
്ലക ഓരരാകാലും വിഭി്ങളായ
രകാമാവ്വ്ക്ള പിുടരു എ്്
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കാണാവ്താണ്. സാഹിത്ചരി്നി്മി
തിുപി്ി രവ്്ിു്ത് നി്ള്
യതികളെ; മറി്് സാംകാരികാധിപത്
വ്വഹാരങ്ളയം രത്യശാതങ്ളയം
സാൂകരിുകരയാ ുനരത്പാദി്ിുക
രയാ ്ചു് സാം്ാരികയതികളാ്ണ
്് തിരി്റിയര്ാഴാണ് ഈ രകാമാവ്വ
്ിതിയ്ട തീരത മന്ിലാകാനാവക.
“ൂതകാലം രരഖ്്ു്ാനള നി്ള്മായ
രമാഹം മാ്മെ ചരി്രചന. ചരി്ം നീതി
രയാടെ, അധികാരര്ാടാണ്ബധ്്്ിരി
ു്ത്. അധികാര്ി്െ പരിഗണനക
എര്ാും നിയമങളിലാണ്. സാൂഹികാ
ധികാരങ അവകനൃതമായ അലിഖിത
രമാ, ലിഖിതരമാ ആയ ലാവണ്നിയമങ
ൃടിുകയം സവീകരിുകയം ്ചു്ു
വഴി അവുുറുള സൗ്ര്്ാരനാപാ
ദനങ അപ്ംശരമാ അപൃടരമാ ആയി
രരഖ്്ുുു” (2011:42) എ് രദീപ
പാ്ിരിു്ി്െ ക്്്ലക ഇ്ര
്മാര രകാമാവ്വ്ിതിയ്ട രന്കാണ്
വിരൂു്ത്. സാഹിത്ചരി്രചനയ്ട
പി്ി രവ്്ിു് രകാമാവ്വ്
യ്ട സാം്ാരികയതിക തീരചനക്ള
എരകാരം ുരണം ്ചു്വ്ത് ചിതനീ
യമാണ്. സാഹിത്്ി തീരതിനിധാനം
എരകാരം കടുവരു്വ്ും അവ്യ
ങ്ന സാം്ാരികൂല്ങു്ട രതിരവ്
്ന്ിന് വിരധയമാുു്വ്ും അരനവ
ഷണാ്ഹമായ വിഷയങളാണ്.
ു്ിക്ള ൃടിുവള്ുക, ൃഹഭരണം
നടുക, എ്ിങ്നയള ക്മങളി
മാ്മാണ് തീരതിഭ ്തളിുവിളരങ
്്തും അു്കാുത്് തീകു്ട
സാഹിത്ൃടിക അൂ്്വം വികല
വമാ്ണുുള രചാരണം ആദ്കാലങ
ളി ശതമായിരു. സ്ഗരതിഭയി ു
രഷരനകാ ഒുംപി്ിലൊ് തീകു്ട
രചനക്ള ര്ാംതരമാകാ ുരഷരമധാ
വിതവം എൊകാലും ്മി്ിു്്. രബാധ
ൂ്വമായള ഇ്രം ്മങു്ട ഫലമായി
സാഹിത്ചരി്ങളി തീരചനക അര
സതങളായി. ‘്മികമായ ുരരാഗതിയ്ട

കഥയായി ൂതകാല്് ആഖ്ാനം്ചയാ
നള ്മ’മാണ് സാഹിത്ചരി്ങ. ഈ
നി്മാണര്ിയ അധികാരവമായി രച്ു
്ാു് സമവാക്ങ സാഹിത്ചരി
്രചന്യയം സവാധീനിുു. ഈ അധി
കാരസമവാക്ങു്ട
തിരകരണ്ാ
ചരി്്ിലിടം പിടികാനാകാ്തരപായവ
യാു പലതീരചനകും.

ആദയെോെതീസോഹിതയങൾ
പ്്ാ്താംൂറാ്ി്െ ആദ്പുതി
യി ത്് തീക സാഹിത്രചനനട്ി
യിരു. സാഹിത്കാരിക, ൃഹങളി
പാടിയിര് തിരവാതിര്ാുകും മ്ം
രചി്ിരു. ഉയ്്ോതിയിലള തീക
വക്കാ്ികളി്ാുക, ുതകങ ഇവ
നി്മിുകയം പാുകയം ്ചതിരു. രമ
ല്ോതിതീക വരരണ്സാഹിത്്ി്െ
രമഖലകളി ഇടംരനടിയിരു. സംൃത
്ിലം മലയാള്ിലം മ്ം രാവീണ്ം
രനടിയിര് തീരനങ ചുകും കാ
വ്ങും രചിുകയം ര്ാകങ അവത
രി്ിുകയം ്ചതിരു. കീഴാളതീക
നാടപാുകു്ട രമഖലയി വിഹരി്ിര
ു. പണിയിടങളി പാടിയിര് ഇ്രം
പാുക ്പൺരതിരരാധ്ി്െ ശതി
ആവാഹി്വയായിരു.
ഇവരയാ്ടാ്ം
നിലനി്ിര് മ്റാരധാരയാണ് മലബാറി
്ല മാ്ിള്ാുക. അറബിമലയാള്ി
രാവീണ്ംരനടിയിര് ുസിംവനിതക
മാ്ിള്ാുക എുുകയം വിവിധചടുക
ളി ആലപിുകയം്ചുമായിരു (്േ.
രദവിക, 2011:).
ലഷീഭായി, മഹിള, ശാരദ, ്ീമതി, ുസിം
വനിത, മഹിളാരനം ഇരകാരുള ആദ്കാ
ലമാസികകളി തീരചനക ധാരാളമായി
രത്്്്്ിരു. 1904 ുത 1960 വ്ര
രവ്്ി്ിര് ശാരദയി ഗൗരവ്്
്വിഷയങ്ള അധികരി്് പലതീകും
രലഖനങ എുതിയിു്്. 1905 ുത
1940 വ്ര 35വ്ഷകാലം നിലനി്ിര്
ലഷീഭായി എ്മാസികയി ്ചുകഥകും
രലഖനങും കവിതകു്മൊം തീക ധാ

രാളമായി എുതിയിരു. വിവ്്നങ,
മഹതികു്ട േീവചരി്ങ ഇവ്യൊം
ഈ കാലഘ്്ി്ല തീരചയിതാക എു
തിയിരു. പര് ഇവ്യൊം ചരി്്ി
ഇടംപിടികാ്ത വിൃതമായിരപായതിന
പി്ി ുരഷാധിപത്സൂഹ്ി്െ ൂല്
രബാധമായിരു്വ്് നിസംശയംപറയാം.
അധികാരമിൊ്വര്ട ശദങ സാഹി
ത്ചരി്ങളി നിശദമാക്്ു് കാച
യാണ് സാഹിത്ചരി്ം പരിരശാധി്ാ
ക്്്ാനാവക.

തീരചെെുകട ്തിെിധോെം സോഹിതയ
ചരിരങളിൽ
പലര്ാും തീരചനക രസി്ീകരി
ു്തിന് അ്്് സാൂഹികസാഹചര്
ങ അനൂലമായിര്ിെ. അു്കാുത
്് സാഹിത്്ി്െ രമഖല തീകക്
അരാപ്മാ്ണ് കാച്ാട് വള്ുവു.
സാഹിത്ചരി്ങളാക്് തീകു്ട സാ
ഹിത്രവ്്നങ്ള
ക്്ുകാനള
രബാധൂ്വമായ ്മങ്ളാും നട്ിയ
ുമിെ. സാഹിത്കാരിക്ളുറി്് രവ്
്വിവരങ രശഖരികാനാു്ിെ എ്്
ഒുകമ്ി പറഞ് അവസാനി്ിുക
യാണ് പലസാഹിത്ചരി്ങും ്ചു്
ത്. “ഭാഷാരലാക്ി രകരളീയവനിതക
ു്ട രംഗരരവശം വള്ര ുറവായിമാ്രമ
കാുുൂ. കാവ്ക്തിമാരായിതീ്്ിു
ള രാചീനവനിതമാരി ആ്ര്റിയം നാം
ഒും ത്്അറിയ്ിെ” (ടി.എം. ുമാ്,
1984:396). ൃഹഭരണാദികളി മാ്രമ തീ
കക് രശാഭികാ കഴിൂ എ് ധാരണ
ആദ്കാലസാഹിത്ചരി്ങളി
രകട
മായിരു. ഇതിനവിപരീതമായി, സാഹി
ത്രചനയി ഏ്്്്ിര് തീക്ള ‘മല
യാളഭാഷാചരി്ം’ ആ്ര്ര്ാ്ടയാണ്
രനാകിക്ത്. “വിലരയറിയ സമയ്്
അവ് ൃഹഭരണാദികളിലം മ്ം വ്യം്ചു
്രതാുൂടി കവിതാരചനയിലം ്്വിചാ
ര്ിലം സംഗീതസാഹിത്ാദികളിലം ൂടി
ഉപരയാഗ്്ു്ിവര്ത് വള്ര ആ്
ര്ം” (പി. രഗാവി്പിള, 1956:501). തീക
KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

31

ക് വിഹരികാവ് സവാഭാവികക്മരമ
ഖലയായി സാഹിത്്് വിലയിര്ാ
സാഹിത്ചരി്ങ ്മി്ിര്ിെ എ്
വുത ഇതിൂ്ട ്വളിവാുു.
ുരഷരകരീൃതമായ സാൂഹികസാഹച
ര്്ി ഉരവ്്് ക്ൃതവസ്പ്ിന
കുനിു്കാ്് എരകാരം തീരചനക്ള
വിലയിര്ാനാു്മ്ത് സ്ീ്ണമായ
ഒരരനമാണ്. എുത്്് ചരി്ങളി
നി്് തീ പിതള്്്ു മാ്മെ ഈ
സ്ീ്്തു കാരണം; വ്വ്ാപിതമായ
ചരി്രബാധം ത്്ഇ്ര്മാര ക്ൃതവ
സ്്്ിനകു േനിുു്വ്താണ്
രനങ്ള സ്ീ്്മാു്ത്. ‘സാഹി
ത്കാര്ാ’രരടതി നി്് വ്ത്തമായി
‘സാഹിത്കാരി’കു്ട ൃതിക്ള വിലയിര
ു് രീതിയാണ് സാഹിത്ചരി്ങളി
എൊം്പാു്വ കുവര്ത്.
ഉൂരി്െ ‘രകരളസാഹിത്ചരി്’്ി
്പാു്വ വരരണ്വ്ഗ്ിലള എുു
കാരിക്ളമാ്മാണ് ഉ്്ു്ികാു്
ത്. മരനാരമ്ുരാ്ി, മകയിരംതിരനാ
അംബാരദവി്ുരാ്ി, ു്ിുുത്്ി,
റാണിലഷിഭായി, കട്നാ്് ലഷി്ു
രാ്ി, ്കാ്ിവലിയ ഇുഅമ്ുരാ,
രതാ്കാ്്ഇകാവമ, ്ക. എം. ുുലഷി
്ക്ിലമ, നാഗരരകാവി കല്ാണിു്ി
അമ്ി എ്ിങ്ന വരരണ്വ്ഗ്ി
്്് സാഹിത്കാരിക്ള ഉൂ് ത്െ
സാഹിത്ചരി്്ി ഉ്്ുുു്്.
സൂഹ്ി ഇവ്ു്ായിര് ്ാ
നമാനങും
ോതീയമായപരിഗണനകും
മാനദഡമാകിയാണ് ഉൂ് ഈ തീരചയി
താക്ള സാഹിത്ചരി്്ി ഉ്്ു
ു്ത്. അൊ്ത അവ് എുതിയ സാഹി
ത്ൃതികു്ട അടി്ാന്ിലെ. ഇവരി
പലരം കാവ്ങ രചി്തായി രകരളസാ
ഹിത്ചരി്കാരന് അറിവിെ.
ഈ തീരചയിതാക സാഹിത്ചരി്
്ിലിടം രനു്ത് ുരഷ്ാരായ ബു
കു്ട ബല്ിലാണ്. “സാഹിത്ചരി്
്ി ൂചകങളായ സാഹിത്കാരികളി
മികവ്രയം
ചരി്വകരി്ിരിു്ത്
32

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

അവര്ട ൃതികു്ട അടി്ാന്ില്െ
ു കാണാം. ഏ്ത്ിലം തുരാുരഷ്ാ
രമായള ുുംബബധങളാണ് പല്രയം
സാഹിത്ചരി്്ിരലക് വലി്ിഴ്ത്”
(ഗീത, 2011: 283) എ് വാുക ഈ അഭി
രായ്് സാൂകരിു്താണ്. “സ്വ
കലാവെഭനായ
ആയില്ംതിരനാളി്െ
രരയസിക്
സംഗീതസാഹിത്ങളി
എ്മാ്ം
അഭിനിരവശു്ായിരിു്മ
്് പറരയ്തിെരൊ” (ഉൂ്, 1990: 677)
എ്ാണ് നാഗരരകാവി അമ്ി്യ രക
രളസാഹിത്ചരി്ം അടയാള്്ുു്ത്.
അവ് ‘ഈശവരഭതയം ഉദാരമന്യംുച
രിതയം ആയിരു’ എുൂടി പറുവു
ര്ാ ൃതിയ്ട ൂല്ങ മാ്മെ ഇ്രം
സാഹിത്ചരി്ങളി ഇടംപിടികാനള
ഉപാധിക എ്് സംശയരമുമിൊ്ത
മന്ിലാകാം. “സാഹിത്ൃതിക പരാൃ
ടമായി്െ്ിലം എുുകാരിയ്ട വ്തി
േീവിതം രധാനമായി സാഹിത്ചരി്ം
കരുു. സദാചാരതപരത, ഭ്ൃപരിചര
ണം, ശിുപരിപാലനം, ഭഗവഭേനം, ഭതി
എ്ിങ്നയള ഘടകങളാണ് അവര്ട
മാൃകാുണങ. എുുകാരികു്ട എു
്െ, അവ്ക് ുരഷ്ാരമായള ബധ
്ി്െ സവഭാവമാണ് സാഹിത്ചരി്ം
രപാലംപരിഗണി്ത് എ്ത് നി്ാരമായ
കാര്മെ” (ഗീത, 2011:284). സൂഹ്ി്ല
ആൺരകാമയ്ട വഴകങ്കാ്ിു സാ
ഹിത്രചന നട്ി നെമാൃകക ൃടി്
പതിരതകും ുചരിതകുമായ തീക്ള മാ
്മാണ്ഉൂ് പരിഗണി്ത്്കാണാം.
തീയ്ട ൃടിപരമായ കഴിവക അൂ്
്മാ്ണും അവയ്ട ൂ്ണത എ്
സ്പം അരാപ്മാ്ണുുള ധാരണ സാ
ഹിത്ചരി്രചയിതാകു്്. കവിതാ
സാഹിത്ചരി്ം എുു് രവളയി എം.
ലീലാവതി പറയ് അഭിരായം ഈ ചിത
ക്ള ബല്്ുു്താണ്. “മറ് ഏ്താര
സാഹിത്ശാഖ്യകാും സ്്വം വിു
ലവമാണ് കവിത എ് വുത തളികളയാ
നാവിെ. ആ പാലാഴി കടഞ് അൃ്തുു
്ച്ിലാു് ൃത്ം എുത്െ്് രകരള

സാഹിത്അകാദമിക് അറിയാം. എ്ിും
അ്താര അബല (ാ) കര്ി ഏ്ി്
ത് രബലഹതങ സ്്ങളാകാ്ു
്കാ്ായിരികാം” (എം. ലീലാവതി, 2002.).
തീക സാഹിത്ാദികലകളി എ്മാ്ം
പഡിതരാ്ണ്ിലം ത്െ രോലി ൂ്ണ
തരയാ്ട ്ചുതീ്കാ ്ക്ിൊ്
അബലകളാ്ണ് ുരഷസ്പ്് എം.
ലീലാവതി്യര്ാ്ലാര സാഹിത്ചരി്
കാരിയം
അരകിുറ്ിുകയാണിവി്ട.
സാഹിത്കാരികു്ട സ്ഗാ്കശതിയം
കവിതവവം ്ാപി്്ുകാ എം. ലീലാ
വതിയ്ട സാഹിത്ചരി്ം ്മിു്ിെ.
കവിതകു്ട രപരക്ളുറിുള രകവലവി
വരണങ മാ്മായി പല തീരചയിതാക
്ളയം ഈ സാഹിത്ചരി്ം ുരുു. തീ
രചയിതാകു്ട കവിതക്ള ്്ാൂ്വം
വിശകലനം്ചത് സാഹിത്മഡല്ി
അവുള രാധാന്ം ്ാപി്്ുകാ
കവിതാസാഹിത്ചരി്്ി ്മങളിെ.
തീരചനക്ള അരപ്ി്് ുരഷരചനക
ക് നു് രാധാന്ം പരിരശാധി്ാ
ഇകാര്ം വ്തമാും.
സമ്ത്കാും
ുവ്തത്കാും
ഒ്ാമ്തു വാത്്് ‘വകരളിയ്ടകഥ’
അതി്െ ആുഖ്ി ത്് ുരധാനങ
ളായ ൃതിക്ളയം ്ര്യരായ‘എുുകാ
ര്ാ’്രയം മാ്രമ ഈ ലുചരി്്ി
ഉ്്ുുുു്വ്് രതാവിുു്്.
സാഹിത്ചരി്കാര്െ
ൃടിയി്്്
്ര്യരായ സാഹിത്കാര്ാര്ട പ്ിക
യി ഇടംരനടിയ തീരചയിതാക ുരലാം
ുറവാ്ണുകാണാം. േി. കമലമ, ്ക. ചി
്മ, രതാ്കാ്്ഇകാവമ, രഭ എം., ്ക.
മാധവിയമ, ബാലാമണിയമ, ്ക. സരസവ
തിയമ, ലളിതാംബികഅത്്നം എ്ീ
സാഹിത്കാരിക ‘വകരളിയ്ടകഥ’യി
പരാൃടരാുു്്. ഇവരി ബാലാമണിയ
മ, അത്േനം, ്ക. സരസവതിയമ എ്ി
വ്രമാ്മാണ് അപ്മ്ിലം വിശദമായി
വകരളീകഥാകാര
പരാമ്ശിു്ത്.
അവരശഷിു്വ് രകവലം ‘രപരമാ്മാ
യി’ ഒരുു.

എുത്്് സാഹിത്ചരി്ങളി്ലൊം
തീരചനക തമ്രിക്്ു് കാചയാണ്
സാഹിത്ചരി്ങു്ട അപ്ഥന്ിൂ
്ട ്തളിുവര്ത്. വള്ര വിുലമായ
സാഹിത്ചരി്ങളിര്ാലം
തീരചന
കു്ട അപ്ഥന്ിനായി മാറിവ്ിരിു
് ുറങ ുരലാം ുറവാ്ണുകാണാം.
സാഹിത്ചരി്ങളി, തീരചനകക്
ുരഷരചനക്ള അരപ്ിു രാധാന്ം
ുറവാണ് നകികാു്ത്. ുരഷരചന
ക്ള അപ്ഥി്് അവയ്ട കവിതവശതി
്ാപി്്ുു്തി
സാഹിത്ചരി്
ങ കാണിു് വ്്ത തീരചനകു്ട
കാര്്ി രവ്്ിു്ിെ. തീരചനക
ു്ട അപ്ഥനം പലര്ാും ചിലരപരക
മാ്മായി ഒുുു. ഈ ്തളിവക്ളൊം
വിരൂു്ത് സാഹിത്ചരി്ങളി
തീരചനകു രവ്് രാുഖ്ം കി്ിയി
െ എ് വുതയിരലകാണ്.
ഏുകാലഘ്്ി ൂപ്്ുുരവാ ആ
കാലഘ്്ി്െ അധികാരവ്വ്രയാട്
ഇണങിയായിരിും എു്ി്െ രീതിപ്
തിക ൂപ്്ുവരിക. ്പാുരബാധ്ിന്
പി്ി രവ്്ിു് രകാമാവ്വ്യ
്ട അധികാരശീലങ എു്ി്നയം സവാ
ധീനിും. ഇ്രം എുുക അധികാര
ര്ാു ഗാഢമായി ബധ്്്ിരിും. ഈ
അധികാരവ്വ്ക് ുറുളവ എു്ി
നി്് പിതള്്ുു. രകാമാവ്വ്ിതി
യ്ട ഇ്ര്ിലള ലിംഗവ്്വ്ഗൂല്
ങ ത്്യാണ് സാഹിത്ചരി്രചനക്
പി്ിലം രവ്്ിു്ത്.
നി്മിു്വര്ട
രത്യശാത്ി
നനസരി്്ചരി്ം മാുു. ചരി്്്
തങുരടതാകാനള അധീശശതികു്ട
രബാധൂ്വമായള ്മ്ി്െ ഭാഗമായി
അധികാരമിൊ്വ്രൊം
എു്ി
നി്് പിതള്്ുരപാുു. സാഹിത്ച
രി്ങളി തീക് രതീകാ്കമായി ്ാ
നു്്്ിലം ൂഷമായി പരിരശാധി്ാ
തീ അൃശ്യാണ്. സാഹിത്ചരി്നി്
മിതിക് പി്ി്ല രത്യശാതം തീ്യ
നിശദയാകി. അവക് ചരി്്ി
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ഇടം രനടാനാകാ്തിന പി്ിലം ഇ്ര
്ിലള വ്വ്ത്്യാണ് രവ്്ി
ുകാു്ത്. ചരി്്ി്െ ുഖ്ധാരയി
നിും തീരചനക്ള ഒഴിവാകിയുവഴി ഒര
കാലഘ്്ി്െ ്വതണാവി്ാരങളാണ്
നടമായത്. എുത്്്ചരി്ം രകവലസത്
മായി വിശവസിക്്ുരപാര് വ്വ്ിതി
യി തീരചനക ുരലാം ുറവാ്ണര്ാ,
അവക് കവിതവശതി ുറവാ്ണര്ാ, സ്
ഗാ്കത ുറവാ്ണര്ാ എൊം വിശവസി
ക്്ുവാ ഇ്രം സാഹിത്ചരി്ങ
കാരണമായി എ്് സാഹിത്ചരി്ങു്ട
അപ്ഥന്ിൂ്ട ്വളിവാുു.
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െോടൻപോുെളികെ ഭോഷോസവിഡേഷതെൾ
ഡ�ോ. സേന സി. ഡെോ്ോത്
അസിറെ് ്രാഫസ്
മലയാളവിഭാഗം
സൃദയരകാരളേ്ഓഫ് അ�വാസ്�് റ�ീസ്, ്കാടകര
Email: swapnackombath08@gmail.com
്ബധസംരഹം: രഫാക് രലാ് അഥവാ നാരടാടി വി്ാനീയം എ് പദം ്കാ്്
സാമാന്വത്കരിക്്ു് സാം്ാരികവിനിമയ്് പഴമ്യുറിുള പഠനമാ
യി മാ്ം പരിഗണികാനാവിെ. തലുറയായി വകമാറം ്ചയ്്ു് തരേശീയമായ
അറിവ് എ്് സാമാന്മായി നി്വചികാവ് രഫാക് രലാ് ചരി്വം ശാതവം സാ
ഹിത്വം എൊം രച്് അത്വവ്ാനിക മാനങുള ഒര പഠനശാഖയായി
ഇര്ാ മാറികഴിഞിരിുു. അതിവിൃതമായ ഒര രശഖരമാണ് നു്ട നാട പാ
ുകുരടത്. പണി്ാുക, കളി്ാുക, രപാ്വിളിക, അടിതളി്ാുക, അരു പാ
ുക, അമായി പാുക, മാ്ിള്ാുക, വടകപാുക, ്തക പാുക, മാ്ിള
പാുക എ്ിങ്ന പല ശാഖകളിലായി േനേീവിത്ി്െ താളം പരുകിടുു.
ആസവാദന്മതയ്ട കാര്്ി ഗണ്മായ മാറങു്ായിു്്്ിലം സം്ാരനി്
മിതിയ്ട ഒര രധാനഘടക്മ് പരിഗണന എും നാടപാുകക്ഹമാണ്. വാ
താരികും ആവ്്ിു വര് ശീലകും എു ുടങി യ നാട പാുകു്ട ഭാഷാസവി
രശഷതക്ള ര്ാ�ീകരിുകയാണ് ഈ രബധം.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: നാരടാടിവി്ാനീയം, ഭാഷാപരിണാമം, നാടപാ്്, ൂലൂപം,
അത്വവ്ാനികരമഖല
രഫാക് രലാ് അഥവാ നാരടാടിവി്ാ
നീയം എ് പദം ്കാ്് സാമാന്വത്ക
രിക്്ു്
സാം്ാരികവിനിമയ്്
പഴമ്യുറിുള പഠനമായി മാ്ം പരി
ഗണികാനാവിെ.
നരവംശശാത്ി്െ
അനബധരമഖല്യ് നിലയി നാരടാ
ടിവി്ാനീയ പഠനങ അകാദമിക
തല്ി
്്യാക്ഷി്ിു്്്ിലം,
സം്ാരപഠന്ി്െ വികാസര്ാുൂടി

അത്രനകം സാധ്തകുള ഒര പഠനരമ
ഖലയായി രഫാക്രലാ് മാറി. തലുറയാ
യി വകമാറം ്ചയ്്ു് തരേശീയമായ
അറിവ് എ്് സാമാന്മായി നി്വചികാവ
് രഫാക്രലാ് ചരി്വം ശാതവം സാഹി
ത്വം എൊം രച്് അത്വവ്ാനിക
മാനങുള ഒര പഠനശാഖയായി ഇര്ാ
മാറികഴിഞിരിുു.
വാ്മാഴിയായി
രചരി്ിര് നാ്റിവകും ആചാരാനഠ
നങും വിരനാദവമായി ബധ്്് നാട
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കലകു്മു്മാ്ക ്പാു്വ വ്വഹരി
ക്്ു്മ്ിലം ഭാഷയം സാഹിത്വ്മൊം
ഉ്്ു് വലി്യാര ്ാനരമഖല ത്്
യാണിത്.

നി്് ഭാവനയ്ട രലാക്ിരലക് ര്
രനടാനള മാ്ഗവമാണ് രഫാക്രലാ്, ര്്:
രഫാക് രലാ് സം്ാര്ി്െ സാൂകരണം
ൂടിയാണ്.

േനേീവിത്ി്െ സാം്ാരികവിനിമയ
ങ്ള സവിരശഷാ്ഥ്ി അടയാള്്ു
ു്വ്യൊം ഇതി്െ പരിധിയി ്പും.
രകരളീയപ്ാ്ല്ി, നു്ട തനത്
എ് സ്പ്ി ്പു്്തൊം നാരടാ
ടിവി്ാനീയ്ില്്ും. ്താഴി്ാ
ുക, വിരനാദഗാനങ എ്ിവ്യൊ
ു്്ു് നാടപാുക, പഴ്്ാുക,
കട്ഥക, ുടങിയ വാ്മാഴി വഴകങ
ഐതിഹ്ങ, ുരാൃ്ങ, വിശവാസ
ങ, ആചാരങ, ആരാധനാസരദായ
ങ എ്ിവ്യൊു്്ു് നാട വി
ശവാസങ, നാടകളിക, വിരനാദങ,
അനഠാനകലക, കളംവരക, ചായ്ണി,
ചി്്ണി, രൃതിദ്വിഭവങ്കാു
ള ആഭരണനി്മാണം, വി്്ാരക
ുത വിള്വു്് വ്രയള വിവിധ ൃഷി
രീതിക, അുകള, ുറം എ്ിവിടങളി
നിും രപാലം ഔഷധങു്ാകാ്മ്്
പഠി്ിു് നാുചികിസാരീതിക, ുട
ങിയ വവവിധ്ുളവിഷയങ ഉ്കാ
ു് സ്്മായ വി്ാനശാഖയാണ്
രകരള്ി്െ നാരടാടി വി്ാനീയം.

ൂ്്: രഫാക് രലാ് അതാത് േനതക്
വിദ്ാഭ്ാസ്ിനള ഉപാധി ൂടിയാണ്.
രരത്കി്് അ്രാഭ്ാസമിൊ് സൂ
ഹ്ി, നാല്: സവീകരിക്്് ്പര
മാറ്്ങു്ട നിലനിപ് ഉറു വരുക”
(രകരളരഫാക്രലാ്, 1997, ു 18-19) ഈ നാല
ധ്മങും, ൃത്മായി അനശീലിു്വയാ
ണ് നാടപാുക്ള്് പഠനങ വ്തമാ
ുു. നടരബാധവം, സാൂഹിക്മങും,
വി്ാനവിനിമയങും രരത്കി്് കാ്
ഷികവി്ാനവിനിമയങും അവയ്ട ുഖ
ുരകളാണ്. അതിവിൃതമായ രശഖരമാണ്
നു്ട നാട പാുകുരടത്. പണി്ാുക,
കളി്ാുക, രപാ്വിളിക, അടിതളി്ാ
ുക, അരു പാുക, അമായി പാുക,
മാ്ിള്ാുക, വടകപാുക, ്തക
പാുക, മാ്ിളപാുക എ്ിങ്ന പല
ശാഖകളിലായി േനേീവിത്ി്െ താളം
പരുകിടുു.

െോടൻപോ്്
മനഷ്്െ ഇരിയ്മത്യ സവാധീനി
കാ ഏുകാലുംപാുകക് സാധി
്ിു്്. കാലഘ്്ിനനസരി്് ആസവാ
ദന്മതയ്ട കാര്്ി ഗണ്മായ
മാറങു്ായിു്്്ിലം സം്ാരനി്മി
തിയ്ട ഒര രധാനഘടക്മ് പരിഗണന
എും നാടപാുകക്ഹമാണ്. വില്ം.
ആ് ബാ്ം രഫാക് രലാറിന് രധാനമായി
നാല ധ്മങളാുള്തു രതാവി്ിു
്്്് രഫാക്രലാ് പഠന്ി്നാരാുഖം
എ് രലഖന്ി രാഘവ പയനാട് ൂ
ചി്ിുു്്. “ഒ്്: മനഷ്്െ അടി്മ്
്്്് വികാരങു്ടയം ആ്ഹങു്ട
യം രതിഫലനവം ഈ അസവാ്്്ി
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െോടൻപോ്് ൂെൂപവം പോഠഡഭദങും
നാടപാ്് എ്തി്ന വാ്മാഴിയായി
വകമാറം ്ചയ്്്, താള്ി ്ചാു
്, ആവ്്ിക്്ു് വാതാരികുള
ഗാന്മര്ാ സംഘഗാന്മര്ാ വിരശഷി
്ികാം. അവ ഒര േനതതിയ്ട സാം്ാ
രികപ്ാ്ല്് രരമയ്ാു രച്ു
നി്ുു. അനൂതിപരമായ ആവി്ാര്മ
് നിലയി മനഷ്േീവിത്ി്െ സക
ലവശങരളയം അവ രച്ു നി്ുു.
“േീവിത്ി്െ നിലനിപിനം വള്്ും
രവ്ി, ഭൗതികരപ്ര്ാട് ഇണങിയം
പിണങിയം അനനയം ്ചും അടരാടിയം
മനഷ്പര്ര നട്ിയ എൊ ്ിയാകലാ
പങു്ടയം ആ്നിഠമായ, അനൂതിപര
മായ ആവി്ാരമാണവ” എ്ാണ് പി.്ക
ശിവശ്ര്ിള അഭിരായ്്ു്ത് (ു.
33). േീവിതരലശങ ുറു്തിനംഅറിവ
പകര്തിനംരവ്ി കരപിടി്ിക്്്ിു

ള പാുകളി്ല ൂലൂപ്ിന് പല തര്ി
ലള പരിണാമങ സംഭവി്ിു്ാകാം.
അവ കുപിടിു്ത് വകകാര്ം ്ചു്
വര്ട വ്തിപരമായ സവിരശഷതക, കാ
ല്രമണ ഭാഷും രരയാഗങും സംഭ
വിു് പരിണാമങ, സാം്ാരികമായ
പരിവ്്നങ എ്ിവ്യൊം വകമാറം
്ചയ്്ു് വാ്മാഴി സ്്ി്ന സവാധീ
നിുവാ വഴിയ്്. അു്കാ്് ത്്
ുതിയ പാഠരഭദങു്ട സാധ്തയം തളി
കളയാനാവിെ. ൂും നാലം ൂറാുക
വ്ര പഴകുള ബുേനരീതിയള പല
പാുകു്ടയം അവ് ഇ്രം ൂചനക
ത്്യാണ് നു്ത്.

െോടൻപോ്ികെ ഭോഷോസവിഡേഷതെൾ
നാടപാുകളി്ല ഭാഷയം സാഹിത്വം
നിരവധി അടരകു്ട ൂഷാപ്ഥനങളി
ൂ്ട കടുരപാരക് ഒ്ാണ്. നാട പാു
ക ത്് പല തര്ിലളതിനാ വള്ര
ൃത്മായ നിഗമന്ി്ലുക എ്ും
ു്രമാണ്. നാടപാുകളി്ല ്പാുരവ
ണതക്ള താ്ഴ പറയ് രീതിയി ര്ാ
�ീകരികാം.
1. വാതാരികും ആവ്്ിു വര് ശീല
കുമാണ് നാട പാ്ി്െ ഒര രധാനരരത്
കത. ു്ുളവര്ട പ്ാളി്ം ഉറുവര
ു് ഒര സാൂഹികമായ മാനം ഇത് ഉറു
വരുു്്. ൂടാ്ത നാട പാുകുരടയം
കളികുരടയം ആദ്ാവസാനങ്ള ൂചി്ി
ു്തിനം, കഥാഗതിയി്ല രരത്കതി
രിവക്ള (twists) ൃത്മായി രബാധ്്്ു
ു് ഇടരവളകു്ട നി്്യ്ിയം ഈ
വാതാരിക സാര്തികമായ ഇട്പടലക
നടുു്്. നാടപാുകളി ൂരിഭാഗവം
സംഘഗാനങളായതിനാ ഗാനം നയിു
് വ്തിയായിരിും വാതാരി ുടങി ്വ
ു്ത്.
2. ുുരകവികാ്ക് നിര്ഥക്മ
്് രതാു് പലതരം പദരരയാഗങ
അവയ്ട സവിരശഷതയാണ്. നാടപാു
ക ൂ്ാമയ്ട ആരഘാഷവം ൂടിയാണ്.
ആ ശീലകളി കാു് പലതരം ശദങ

ും രാതന സാൂഹികേീവിത്ി്െ ഊ്
േസവലതയ്ട രതീകമായിരിും. ഈ സവി
രശഷത്യ
്തക്ം കാറടിര്
്യാര്ത്ിയടിര്
വടകു കാറടിര്
്യാര വുതിയടിര്
പടിഞാറ കാറടിര്
്യാര ്ച്ാറടിര്
കിഴക്ം കാറടിര്
്യാര രന് കാറടിര് എ് പാകനാ്
പാ്ി്ല വരിക്ളുുദാഹരി്് പി.്ക.
ശിവശ്ര്ിള വിശദീകരിു്ത് ” സൂ
ഹാധവാന്ി്െ ശാരീരിക ചലനങക്
താളവം ഈണവം ്കാു് ആ്ാദാുത
രദ്ാതകങളായ ആദ്കാല ശദങു്ട ഒ്
്്ു്ലം നിര്ഥകങ്ള്് ഇ്് നുക്
രതാു് പദരരയാഗങും അവയി ുല
ഭമാണ് ’ (ടി.ു. 36)എ്ാണ്.
3. ഭാഷ എ് വേവിക രതിഭാസം വള്ര
യധികം മാറങക് വിരധയമാുു്വ്
ുൂചനരകാരം നാട പാ്ിലം ഭാഷയ്ട
പരിണാമങ ൃശ്മാുു്രൊ… പല
പദങും തസമങും തഭവങും ഉട
്ലുു്തി്െ കാചകും നാട പാുക
ളി കാണാം. വതവം (വദവം), ൂരിയ
(ൂര്), ്ചമം (േ്ം), ു്ി (ു്ി),
്ചമം (േ്ം), അുര (അുര) ചകി
(ശതി) എ്ിവ്യൊം ഉദാഹരണങ
മാ്ം. ൃഷി്ാുകളി്ലാ്ായ മംഗല്്
്െ പാ്ി ക്ഷക യവതി പാു്
“ഏ്നാര ്ചുു്ി ്ചാെി്രാ്ാ,
മാരവാു ചാരി ഞാം നിു തരാ്ാ” എ്ീ
വരികും
അടി തളി പാ്ി്ല വാ്െര് വാ്െര്
്പാലി
വാ്െര് വതവം ുടങിയ വരികും ഉദാ
ഹരണങ മാ്ം.
4. രാസനിബധനയാണ് നാടപാുകു
്ട മ്റാര സവിരശഷത. മാ്ിള്ാുകളി
KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

37

ഇത് രരത്കിും പരിപാലിക്്ുു്്.
ക്ി (ആദ്ാ്രരാസം), കു്് (ഒര
ദവിതീയാ്രരാസം), വാക്ി അത്ാ
്രരാസം എ്ിവ്യൊം മാ്ിള്ാ്ി
നി്ബധമാണ്. രമായി ു്ി വവദ്ര്ട
ബദ്ു ുനീ് - ുു േമാ ഉദാഹരണ
മാ്യുകാം.
മികവ്റ ബദു ുനീറി്ന്്ാ
മിനദൂ അരീശി കിട്ി ന്ായ്
അകരനശുള താ ഇരിത് അരി്ക
അവ ത്െ സദ്ും ുറം തടവക
അടിതളി്ാ്ി്ല വരിക,
്പാ്ാനുറ്ി്ിറങി ഭഗവാ
്പാപീഠ്ി ുകളിലിരു ഭഗവാ
്പാര്ാല ്പാ്്ു്ാണി കു
ഭഗവാ
നീ്്കാ്് നീ്രതവാരം കഴിു ഭഗവാ
5. മാ്ിള്ാ്്, ്കുക, കുക,
കല്ാണ്ാുക രപാ്ലയള നാട പാ
ുകളി അറബി, സംൃതം, തമിഴ്, ഹി്ി,
പാ്ി, ക്ട ുടങിയ ഭാഷകളി്ല പദ സാ
്ിധ്ു്്്് പഠനങ ്തളിയിുു.
അരിശ്, സദ്ും, ുേ്മ, സിറാേ്, കഥ, പീ�
ുടങിയ വാുക ഉദാഹരണം. മ് നാട
പാുകളി ൂരിഭാഗവം േനതതിയ്ട േീവി
തവമായി ബധ്്് രരമയവം വാുകും
രപരകും ഉ്കാു്വയാണ്. ുടിയാ്
്ി്െ പാുകളി്ലാ്ായ ആലിമാലി മണ
ുറം ഉദാഹരണമാ്യുകാം.
ആലി മാലി മണുറ്്ാ-

ഇ്ര്ി നിരവധി ഭാഷാരരത്കത
ക നാടപാുകളി കാണാം. നിയതമായ
കാലഘ്്ി പാു്വര്ട മരനാധ്മ
മനസരിുള ഇട്പടലക ൂടി നടു്
ത് ്കാ്് സംഘകാലം ുതലള പദരഭദ
ങു്ട ര്ണി പല പാുകളിലം കാണാം.
ചില്തികാര്ി്െ
ഓ്മയണ്ു്
ഭരകാളീുതികളി സംഘകാല അവരശ
ഷിുകു്്. ചില്തികാര്ി ൂചി്ി
ുുള ുടിൂ്ാണ് ്രമണ ുടിരയറായി
മാറിയ്തും പറയര്ാ നു്ട നാട
പാുകു്ട ചരി്്ി്െ രവരകു്ട നീളം
അ്രി്ിുു. വര്മാഴിയി തളം ്ക
്ികിടകാ്ത വാ്മാഴിയിൂ്ട തലുറ
ലുറകളിരലക് ഒുകി വര് സം്ാരഗീത
കങളാണ് നാട പാുക. നു്ട ്ാമീണ
കലാപാര്ര്്ി്െ ഉ്രമാദാഹരണങ
ളായ നാടപാുകക് ഏ്തൊം രീതിയി
സവൂപപരിവ്്നങ വ്ാലം അവ മല
യാളഭാഷയ്ട ഘ്ംഘ്മായ വികസന്്
സൂഷം അടയാള്്ുുു.

രാനനിു കളികിരണാ

ആധോരൂചി

! ‘അ്ം കിളും ുളങര്ി്ക്

മരനാേ് മാതിര്ളി, 2013, രകരള്ി്ല ആദിവാ
സിക കലയം സം്ാരവം, �ി സി ു്്,
രകാ്യം.

കാരലാു തടം ്വ്ി -കരയാു ു്ി
്വ്ീം ുും - പതലിരകറി ഏ്ട
്ിയ ്പാര്ാല
ആര പറി്്ടീ - ആര പറി്്ടീ?
ുു ുുര് - പാവകാ? ഞാ്റി്ിെ
ചകി പറ്ിെ
നീലി പറ്ിെ പാവകാ
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6. സംഗീരതാപകരണങു്ട അക്ടി
രയാ്ടയാണ് ൂരിഭാഗം പാുകും ആലപി
ുവര്ത്. ുുവവീണ, ുുവ ുടം,
നുണിവിെ്, ്ാമണി്ാു പാടാനായി
ഉപരയാഗിു് ഓുകി്ം, ഇല്ാളം,
്ച്, പറ ുടങിയവയാണ് രധാന വാ
ദ്ങ. ഇവ ്കാു്ാകാ കഴിയ്
താള്ിനനൃതമായി മാ്ം ചി്്്ു്
്്ു് ഭാഷാ ്മീകരണമാണ് നാടപാു
കുളത്.
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രമാഹനചര എസ്., 1997, രഫാക് രലാ് പഠന
ങ, രകരള ഭാഷാ ഇറിറൂ്്.
രാഘവ പയനാട്, 1997, രകരള രഫാക് രലാ്,
സമയം പ്ിരകഷസ് കൂ്.
രാഘവവാര്് എം.ആ്, 1982, വടക പാുകു
്ട പണിയാല, വളര്ാ വിദ്ാപീഠം.
ുകുരം.

ആെ്ികെ െീതിദർേെം
ഡ�ോ. സജയുമോർ എസ്.
അരസാസിരയറ് ്രാഫസ്
മലയാളവിഭാഗം,
ഗവ. ആ്ട്സ് & സയസ് രകാരളേ്,
നിലൂ്
E-mail: maraku.sanju@gmail.com
്ബധസംരഹം: അധികാരര്യം നീതിശാതര്യം ചരി്പ്ാ്ല്ി
അരനവഷിുകയാണ് ഈ രലഖനം. സൂഹവം ആ കാല്് അധികാരരകരങും
രത്യ ശാത വ്വഹാരങും സവാതത്ം, മാനവികത, നീതിരബാധം എ്ിവ്യ
വകകാര്ം ്ചത രീതിക്ള പരിരശാധനക് വിരധയമാുു. രാടവം വ്വ്യം
വ്തിയ്ട രമ അധികാരംരരയാഗിുര്ാ ള്അവ പമാനവീകരിക്്ു് നിയമ
ങളാണ് ചരി്്ിലടനീളം കാണാകഴിയ്ത്. നീതിശാത്് രനവത്കരിുക
യാണിവി്ട.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: അധികാരം, അധീശ്ം, രത്യശാതം, രാടതതം, വ്വഹാരം,
നീതിശാതം
മലയാളരനാവലിന് നവീനമായ മാന
ങ നകിയ എുുകാരനാണ് ആന്്.
രനാവ എ് സാഹിത്ൂപ്് ു്
മായ ദ്ശന്ി്ല്ി് രനാവലിറാണ്
അരേഹം. ഇതിൃ്്ിൂ്ട എ് രര്
പിു കഴിഞാലം അതി കവിു നിു
് സവതവം ആന്ി്െ രനാവലകു്്.
നിൂഢതകളി ക്മിൊ് ഈ എുു
കാര സാ്വകാലികമായ മനഷ്്നാ്
രങ്ള ചരി്്ി്െ ൂരപ്നങളായി
അവതരി്ിുകയാണ് ്ചതിുളത്. എു
്കാ്്്റിയാ്ത മനഷ്േീവിത്ി
സംഭവിു്കാ്ിരിു് വിഹവലതക്ള,
വിഷമസമസ്ക്ള ൂരി്ിുവാനള ്മ
മാണ് ആന്് ത്െ ൃതികളിൂ്ട നട്ി
്കാ്ിരിു്ത്.

എുുകാര്െ ധ്മം ചരി്്്
വ്ാഖ്ാനിുകയാ്ണ്് ആന്് വിശവ
സിുു. ആന്് പറയു: “സാഹിത്ം
അ് ലളിതമായി കാര്ങ വിവരിു്
ഒ്ാ്ണു ഞാ കരു്ിെ. മനഷ്
ഒരിടും ഒരികലം ഒറകെ നിു്ത്.
അവ്െ ചരി്ം, സംകാരം ശാതം മതം,
ആചാരം ഒ്ക നിയതിുു്് ”1 സവതവം
ൂപ്്ു്ത് അു്കാ്് മനഷ്്ന
അവ്െ ചരി് പ്ാ്ല്ി നിു
മാറി നി്്ി ആവികരിുവാ കഴിയകയി
്െു ആന്് അഭിരായ്്ുു.
അു്കാുത്് ത്െ ൃതികും കഥാ
പാ്ങു്മൊം താ കും രകും അനഭ
വി് േീവിത്ി്െ ചരി്പരമായ വ്ഖ്ാ
നങളാുു എ്് അരേഹം വ്തമാുു.
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ചരി്്് കാപനികമായി ആവി്രി
ുക താരതരമ്ന ലളിതമാണ്. മലയാള
രനാവലി സി.വി.യ്ട രസതി നിലനിു
്തിവി്ടയാണ്. ചരി്സംഭവങു്ടയം
വ്തികരളയം ്ലകാലബധമായി ുന
രവതരി്ിുകയാണ് സി.വി. ്ചു്ത്.
തീരവം ആകാശവമിൊ് വിൃതമായ തീ
കടലകളായി അവ വായനകാ്ര അ്രി്ി
ു എ്ു ശരിത്്. എ്ാ ചരി്്്
കാല്ി നി്ട്്ി മാറാ്തയള ആ
ആഖ്ാനങക് പരിമിതികു്ായിരിു.
അധികാരര്യം നീതിരയയം അത്്ാ
നര്ാ്ട അപ്ഥിുകയാണരൊ സി.വി.
യം ്ചതത്. എ്ാ കാല്ി്െ ഇട്പ
ട ആ വാങ്മയങു പരിധി പണിു
്കാുു.
ചരി്്് ുനരാവികരിു്ുരപാ്ല
ലളിതമായ ഒര സംഗതിയെ ചരി്്്
ുന്വ്ാഖ്ാനിുക്യ്ത് ചരി്്്
്ലകാല പരിമിതികകുറു നി്്ി
്കാ്് മനഷ്ാവ്യ്ട സാ്വകാലി
കമായ യാതനകും ുരതങും ആവികരി
ുകയാണ് ചരി്ുന്വ്ാഖ്ാതാകളായ
എുുകാ് ്ചു്ത്. ചരി്ം നി്മി്
വ്യ ചരി്ര്ാു രച്ുനി്്ി ൂല്
നി്്യം ്ചുവാനാണ് അവര്ട ്മം.
ഇവി്ട ചരി്്്ുറിുള വീ്ണരകാ
ടി മാുു. ചരി്്് വ്ാഖ്ാനിു്തിന
രവ്ി എൊതര്ിലുള മാനവിക വി
്ാനശാഖകും അവ് ഉപരയാഗിുു.
കാല്ി്െ ൂഷദ്ശിനിയിൂ്ട ചരി്
്ി്െ ുപഥങ്ള അരനവഷിുകയാണ്
അവ് ്ചു്ത്. രാടതതവം നീതിശാ
തവം മാ്മെ നരവംശശാതവം സാൂഹ്
ശാതവം ൂഖനന ശാതവ്മൊം അവര്ട
വ്ഖ്ാന്ിനള ഉപാധികളായി്ീരു.
ചരി്ം, സംകാരം, രാടമീമാംസ, നീതി
ശാതം എ്ിവയ്ട കാലാതീത രസതി
്യുറിും ഇതിഹാസുരാണങളി അടി
രവരക ദ്ശികാവ് ഒര രദശ്ി്െ
രയാണപഥങ്ളുറിും അവയി്ലാ്ക
സംഭവി് മനഷ്്െ മഹാവ്ഥക്ളയം
ദാ്ശനിക സംഘ്ഷങ്ളയം ്ലകാല
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പരിധികകുറു നിു്കാു വിവരി
ുകയാണ് ആന്് ്ചു്ത്.” സൂഹ്ി
്െ മാ്ം ചരി്്മുു് ചരി്കാരനി
നി്് വ്തിയ്ട ചരി്ം ക്്ു് എു
ുകാര്െ വ്ത്ത ക്മ്മ് മിലാ ു
ര്രയ്ട വാുക ആന്ി്െ രചനക്ള
പ്ശിു കടു രപാുു.
രൃതിയി നിുള സവാതത്്മു
പറയ്ത് മിഥ്യാണ്. എ്ാ മനഷ്്െ
സവതവം നില്കാു്ത് രൃതി വിര്മാ
യിുമാണ്. രൃതിയി നിും സവതതനാ
വാ ്മിു് മനഷ്നം മനഷ്്ന അടിമ
്്ുുവാ ്മിുു. രൃതിയം തമി
നിരതരമായ സമരു്്. ഈ സവാതത്മാ
ണ് മനഷ്്െ േീവിത്മും ആന്് ചി
തിുു. സവാതത്്ി്െ വിനിരയാഗം
്ിയകളാണ്. ്ിയകളിൂ്ടയാണ് ചരി്ം
ുരരാഗമിു്ത്. അതിനാ മനഷ്ചരി്
്ി്ല എൊ സംകാരങും സവാതത്്ി
്െ വിനിരയാഗമാണ്. ഇങ്ന ത്െ ചരി
്ദ്ശന്് ആന്് സവാതത്്ി്െ
മാനങളിലാണ് ്ാപിു്ത്.
ആന്ി്െ ചരി്ദ്ശന്ി്െ കാത
നഗര്ാമ സംഘ്ഷ്മ് ആശയമാണ്.
അധികാര്ി്െ രപരി നട് നഗര ്ാ
മസംഘ്ഷങളിൂ്ടയാണ് ഭാരതീയ ചരി
്വം സംകാരവം സഹരാദങ പി്ി
്ത്. ‘വേവമനഷ്’ എ് ്്്ിൂ്ട
ആന്് ഇതി്ന കാലരബാധര്ാുൂടി
വിശകലനം ്ചുു്്. നഗരങളിലം ്ാ
മങളിലം ൂപം്കാ് സാ്്ികവം
രാടീയവം സാം്ാരികവമായ സംഘ്ഷ
ങ ചരി്്് കലഷിതമാകി. ഭരണത
തവം നീതിശാതവം തമിലള വവര്്ം
നിയമങ്ള മറിമറി് പ്ാ്ല്ി
ഏറവം തീരമായിരു പല ഘ്ങളിലം
ഈ സംഘ്ഷം. ്ക.പി. അയ് എു
ുു. “നുക് നട്്ു്കാ്ിരിു്
ചരി്രബാധം, ചരി്യാഥാ്ഥ്ം ഇവ്യ
ുറി്ാണ് ആന്് നിരതരം എുു്ത്.
ഇവ്യുറി്് മാ്ം എുുവാ കഴിയ്
തിൂ്ടയാണ് ആന്് സമകാലികതയ്ട
വ്വസായ്് നി്വചിുകയം ൃടിയ

്ട പരിശീലനം രനടി്യുുകയം ്ചതത്.
ചരി്്ി്െ രത്്ത ആന്ി്െ ഏക
വിഷയകമായ ്ാതാണ്. ഈ ്ാതാണ്
ആന്ി്െ നു്ട അധമായ കാലഘ്്ി
്ല സ്യനാകിയത്.”3
“ദ്ശനാധിഠിതമായ സാഹിത്ൃടിയാ
ണ് രനാവ. രലാരകാ്രമായ രനാവല
ക്കൊം മഹതവം നു്ത് ഈ സവി
രശഷതമാണ്”4 എു റാഫസ് രഫാക്സ്
പറയു.
മനഷ്രൃതി,
സവാതത്ം,
അധികാരം, ഭരണം, നീതിശാതം ഇവ്യൊം
ദാ്ശനികമായ മാനര്ാുൂടി ആുനിക
രനാവലകളി കടുവ്ിു്്. ്ദസ്രതാ
വിസ്കിയരടയം കാകയരടയം രനാവലക്ള
ഇതിനദാഹരണമായി ൂ്ികാണികാവ്
ുമാണ്. രനാവലിുക്ള േീവിതാവരബാധ
്ി വ് മാറമാണിു ൂചി്ിു്ത്.
േീവിതവീ്ണം രനാവലിറി്െ േീവിത
തവശാതമെ; അയാ വിശവസിു് സാ
ൂഹ്രാടീയ സി്ാതങളെ, അയാു്ട
േീവിതാനഭവങു്ട രരബാധനപരമായ
സര്ശവമെ. ഒര ഇതിൃ്ം രതിപാദിു
വാ സ്്നായ രനാവലിറി്െ ഉളി
നി്് അതി്ല കഥാപാ്ങുരടയം നിയ
തണ്ിന് പര്ാതമാുമാറ് ഉദ്ു്മായി
ര് സമ്േീവിതാരബാധമാണ് അത്.”5
ഉപന്ാസവം ്ചുകഥയം രനാവലം എു
ു് ആന്് അടി്ാനപരമായി ഒര ചി
തകനാണ്. േീവിതര്യം സൂഹര്യം
ചരി്ര്യം ുറിുള ത്െ ദ്ശനങ
ആവികരിുവാനള ഒര മാധ്മ്മ്
്ലമാണ് അരേഹം രനാവലിനം കപി്ി
ുളത്. “ആന്ി്ന സംബധി്ിടര്ാളം
എുുകാര രവാചകനെ. സ്ാ്ഗ വാദി
യമെ. എുുകാരന ചിലു പറയവാന്്
ഒര കഥ പറു്കാ്് ഒര ദ്ശനം നി്വ
ചികാനാണ് ആന്് ്മിു്ത്.”6 നു്ട
കാലഘ്്ി്െ യാതനകളിരലുള തീ്
ഥാടനങളാണ് ആന്ി്െ രനാവലക.
ചരി്്ി്െ കനവഴിയി മനഷ്്െ
സ്യം അതിതവ്ിനരമറ ുറിവകരളയാ
ണ് അരേഹം പര്രവ്ണം ്ചു്ത്.
അന്വകരിക്്ു്കാ്ിരിു് മന

ഷ്സ്്യ വീ്്ുുവാ ആന്് ന
ു് ഉ്രം രൃതിരയയം സൂഹര്യം
േീവിത്ിരലു ുനരാനയിുക എ്താ
ണ്.
മനഷ്്െ സവാതത്മാണ് ആന്ി്െ
രചനകു്ടയൊം ്പാര. എ്ാലിു
്വു്മാര അതിതവവാദിയ്ടയെ. അയഥാ്
ഥ രബാധ്ി നിുുള വിുതലാണ്
സവാതത്ം. പര് അസവാതത്ം ഭീകര
മാുു. കാരണം അത് എും രൃ്ികാ
നള അനവാദമെ. മറി്് േീവിതൃ്്ി
രലക് ഒുകിര്്കലാണ്. അു്കാ്്
സവാതത്ര്കാ ആശവാസകരം അന്
താരബാധമാണ് ഉദാസീനമരനാഭാവമാണ്.
മനഷ്സവാതത്്മ്ത് അന്താരബാധ
്ിരലരകാ ഉദാസീന മരനാഭാവ്ിരല
രകാ ഉള ഒര വാതിലെ ആന്ിന് സാ്
വകാലികമായി മനഷ് ചരി്്ിൂ്ട
അനഭവിു് സംഘ്ഷങളാണ് ആ സവാ
തത്ദ്ശന്ിന പി്ിലളത്.
ആന്ി്െ സവാതത്സ്പ്് ൂ
ഷമായി അപ്ഥിുര്ാ അത് നീതി
രബാധവമായി ബധ്്്താ്ണു മന
്ിലാുവാ കഴിയം അരേഹം എുുു.
“നീതിരബാധം തീ രപാ്ല ആരവശികാ്
സൂഹ്ിന് കാലം തീ്്യായം നട്്
ും.” ബാഹ്ാനഭവമായി സവാതത്രബാധം
നിലനിുര്ാ വ്തിയ്ട ആതരരചതന
യി ഒര രചാദനമായി ഉദിുയര്താണ്
നീതി. ഓരരാ കാലഘ്്ിലം സൂഹ്ി
്ല ശരിരയയം ്തറിരനയം ക്്ു്ത്
മനഷ്്െ ധാ്മികരബാധമാണ്. ഒര സൂ
ഹേീവി്യ്ുരപാ്ല ധാ്മിക േീവിൂ
ടിയാണ് മനഷ്. സവതത്്മ് ൂല്്്
വിശകലനം ്ചുര്ാ അതി്െ അടി
്ാന തലം വ്്ിു്ത് രാടീയ
സാൂഹ് സാ്്ിക ഘടകങളിലാ്ണു
കാണാ കഴിയം. ഈ ഘടകങ എൊ
കാലഘ്്ിരലയം
ൂല്രബാധ്ി്െ
അടി്ാന വുതകളാണരൊ. വ്തിസവാ
തത്്ിന രമരലയള വ്വ്ിതിയ്ട
ഇട്പട അവ്െ സവ്ി്െ പരിധിക
നി്മിു്കാ്ിരിുു. ഈ പരിധി
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ു ുറുകടുര്ാ അവ ്ടരനാ,
നിരഷധിരയാ ആയി്ീരു. ഉളി്െയ
ളി തിളു ്പാതിയ നീതിയാണ് മനഷ്
്ന ്ിയയിരലു നയിു്ത്. ഈ ്ിയ
സവാതത്ം വീ്്ുകാനാണ്.
രൃതി്യ നിയതണ്ിലാകിയ മന
ഷ് അധീശരബാധര്ാുൂടി അതി്ന
ഭരണൂട ്ാപനങും അധീശമരനാഭാവ
വം ഉരവം ്കാു്ത്. എതി്നയം ഹൂമ
വനസ് ്ചു്ത് രൃതി്യ നശി്ികലാ
ണ്. അങ്ന അധീശമരനാഭാവം അതായത്
അധികാരവാ് രൃതിവിര്വം പരി്ി
തി രനവമായി തീരു. അധീശമരനാഭാവ
്ി്െ ആൂപങ ചരി്്ിലടനീളം
വേ്യാ് ്ചു്കാ്ിരിുു എ്
വീ്ണമാണ് ആന്് ത്െ രചനകളിൂ്ട
അവതരി്ിു്ത്.
രററ് എര്ാും വ്തിയ്ടരമ അള
വിൊ് അധികാരം രരയാഗിു്കാ്ി
രിുു. ആന്ി്ന രപാ്ലയള എുു
കാര്െ അസവ്ക ആരംഭിു്തിവി
്ടനി്ാണ്. വ്തിക് അവ്െ സവതവ്്
ഉദ്രഘാഷിുവാ അവ്െ ു്പാുകുമാ
യി കലഹം ൂടിരയ തീൂ. ഭരണൂട്ി്െ
അധികാര വ്വ്ക അവ്െ രമലള
ചങലകാണ്. ഈ ചങലക്ളൊം ൂഷണ
്ി്െ ക്ികരളാുൂടിയതാണ്. അധീശ
തവരബാധര്ാുൂടി രറ്ക വ്തിയ്ട
സവതവ്ിനരമ ആധിപത്ം ്ചല്ാ ു
തിരര്ാ ഒുകി അവ നി്ഹായനാ
യി വിരധയതവര്ാ്ട കീഴടുു. അ്െ
്ി രതിരരാധ്ി്െ ്കാുയ്ുു.
ഒറും ൂ്ായം നടു് ഈ രതിരരാധം
ചരി്്ി്ല ശരിരയയം ്തറിരനയം വ്
വരഛദിുു. നീതിയ്ട രന്ങളാണ്
മനഷ്്ന ഇതിന സഹായിു്ത്. ആന
്ി്െ രചനകളി അവരബാധ്ി്െ മി
്്ിണരകളായി ഉദിുയര്ത് ഈ നീ
തിരബാധമാണ്.
ത്െ സാഹിത്രചനകളിൂ്ട ആന്്
രകടി്ിു്ത് സവാതത്്ിലടിയറ്
മനഷ്േീവിത്്ുറിുള സ്പങളാ
ണ്. സവാതത്ം രനടിയവരരാ തിരി്റിയാ
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്വരരാ ആയ വ്തികളാണ് ആന്ി്െ
കഥാപാ്ങ. ആന്് സവായ്മാകിയി
രിു് സവാതത്ദ്ശന്ിന് ചരി്ം,
സൂഹം, രൃതി, ഭരണൂടം, അധികാരം
എ്ിങ്നയള
ഭൗതികഘടകങരളാട്
ബധു്്. സവാതത്ം, അസവാതത്ം
എ്ദവ്വമാണ് ‘ആൂ്ം’ ുത ‘മരൂ
മിക ഉ്ാു്ു’വ്രയള രചനകളി
കാുവാ കഴിയ്്ത്് നു്ട നിൂപ
ക്രൊം ഉദ്രഘാഷി്താണ്. എ്ാ രഗാ
വ്്്െ യാ്ക എ് ൃതിയിരല്ക
ുര്ാ നീതി, അനീതി ദവ്വ്ിരലക്
മാു്തായി അവ് ൂ്ികാുകയം ്ചു.
ഇതിനള മുപടി ആന്് ത്് പറയു.
“രചനാപരമായ ത്െ മാറം ൂുത അടി
്ാനപരമായ തല്ിരലക് നീങി്യു
പറയ്താും ശരി.”
ആന്് ുടരു “ചരി്്ി്ലും രറ
്ം മ് പവ് ്സെുകും േനത്യ പീ�ി
്ി്ത് അനീതി്യ് ഉപകരണ്ിലാണ്
സവാതത്നിരഷധ്ിന
പി്ിലളും
അുത്്. രററി്െ രത്യപീ�രനാപക
രണമാണ് അനീതി. നീതി നിരഷധിക്്ു
്വനാണ് സവാതത്്ിനരവ്ി ുറവിളി
ൂു്ത്. ഒുൂടി ആരലാചി്ാ അഭയാ്
ഥികളിലം, മരൂമിയിലം നുക് ഇരത ദവ്വം
ക്്്ാനാവം. ആൂ്്ി വ്തിക്
ലഭിരക്ും നീതിത്്. അധികാരം
എും േനതു നിരഷധിു്ും മ്റാ്
െ. ര്ാനങ രാവ്്ികതല്ി
അണികളിനിു മറുപിടിു്ും നീതി.
എൊ വിലവങും ആത്തികമായി നീ
തിരഹിതമായി പരിണമിുു. ഒരിടും
രാടതതം നീതിശാതര്ാു ്പാര്
്പുരപാു ്ിെ എ്ാണ് ചരി്ം ്തളി
യിു്ത്.”7
“ചരി്്ി്െയം അതിതവവ്ഥയ്ടയം
രലാക്ി്ല രതിൂപാകാ് വ്തിക
എു വിരശഷി്ികാവ് കഥാപാ്ങളി
ൂ്ട കാലഘ്്ി്െ യാതനക്ള അപ്
ഥി്് അതിതവവ്ഥയ്ട നീങിരപാകാ്
നിത്ാധിപത്്്ുറി്് ആന്് തയാറാ
കിയ വിുലമായ രരഖകളാണ് ആൂ്ം.”8

സവത്മ് പറായ ഒര േീവിതരമാ േീവി
താനഭവങളിൂ്ട വികാസം രാപിു്
ഒര ല്്രമാ ആൂ്്ി്ല കഥാപാ്
ങകിെ. പരാേയ്ിനിു ര്്്
ടാ രവ്ി ്പാരതാനിരിു് മനഷ്രാ
ണ്. അവ് രന്് ചലന്ി ഉരു്
രഗാളങളാുു. എും ഉറുനികാനാവ
്ിെ. മനഷ്ന് ഏറവം വില്പ്ത് അവ്െ
സവാതത്മാണ്. പ്് വിലുകളി പിട
യ് മനഷ്്െ നിലവിളി എും ഉയ്്ിരി
ുു. രാടീയ സവാതത്്മ് രരഹളിക
ൃടിു്വ്നിറഞ വ്വ്ിതിയി
യഥാ്ഥ മനഷ്ന് ്ാന്മവി്ട. അവ
ശവമായി ൂപാതര്്ുു. സവയം ആ ഭാരം
ുമരക്ി വരകയം ്ചുു. ഈ അരധാ
രലാക്ി്െ ചി്ം സമ്മായി ആവികരി
ു് ൃതിയാണ് ആൂ്ം.9
ആൂ്്ി്ല ്ചു്കാ്ക് മഹാ
നഗരമാണ് സവാതത്ം നിരഷധിു്ത്.
രോസും ുനിലം ു്ും രരും എൊം
ആ ൂ്്ി ്പ്ിരിുു. ആ്ും നഗരം
എ് രവതാള്ി്െ പിടിയി നിു ര്
്്ടാ കഴിയ്ിെ. അവ് സവയം നഷ്്്്
്വരാുു. അടിമ്്ി്െ അൃശ്മായ
ചങലക അവ്ര ബധി്ിരിുു.”10
രപരം രമവിലാസവം മായ്്് ുഖമിൊ്
ആൂ്ം അവ്ര അതി്െ വലയ്ിലം
ലയ്ിലം അടകിനി്ുു.“11 ഒര നഗ
ര്ി ഒരാു്ട സവാതത്ം ഒര രവശ്യ
രടുരപാ്ലയാണ്. ബധങ അനവധി
എ്ിും എര്ാും പരിചിതനം ഏകനം”12
ഈ വിധിയ്ട ബലിൃഗങളാുു. ആ
ൂ്്ി്ല കഥാപാ്ങ. അതിലാ്ും
മൗലികമായി രഭദമിെ, തനിമയിെ. ഇവ്
തനിമയിൊ് ആൂ്മായി മാു്ത്
നഗര്ി്െ ഭരണൂട്ി്െ അനീതികര
മായ നടപടികളിൂ്ടയാണ്.
ആൂ്്ി ഒര കാലഘ്്ി്െ
ൃടി നടുക എ്തിനുറം മ്റാും
രനാവലിറിന ല്്മിെ. മനഷ്്െ ൂല്ം
ൂ്ണമായി നട്്ു്വ്് രനാവലിറ്
കരുു. വ്തി എ് സവതവം തക്്്
അവ ുഖമിൊ് ആൂ്മായി അരത്

്മാു്തി്െ കാരണം അധികാര്ിൂ
്ട രററ് അവനി അടിര്്ി് നിയമ
ങളാണ്. സൂഹ്ി്െ ആ്രത്യൊം
വലി്്ുുകയം ‘സാൂഹ്നീതി’ മനഷ്ന
നിരഷധിുകയം ്ചു്തിൂ്ട ഭരണൂടം
അതി്െ ൂരമായ അധീശ്ം വ്തിയ്ട
രമ ്ചലുു.
ചൗ്ാ്ി ൂു് മനഷ്്്കാും രമ
വിലാസരമാ പ്ാ്ലരമാ ഇെ. എൊവരം
എൊവ്ും അപരിചിത്. അവി്ട മന
ഷ്് പരപരം വ്തികളായെ ഒര ആ
ൂ്്ി്െ ുുകളായാണ് ൂ്ിുു്ത്.
ആ ൂുവാ കാരണ്മാും രവ്. ഒരാ
അപം ഉറ്ക ചിരി്ാ അയാുു്ം
മനഷ് തടിുൂും. ഒരിക ഒരാൂ്
്്ക്് അുു്ച്് രരം അവരി്ലാ
രാരളാു രചാദിു; “ആ ൂടിയിരിു്്ത
തിനാ്ണ്്. അയാ ആ രചാദ്ം അു്
മനഷ്നിരലക് പക്ു. അയാ മ്റാരാ
ളിരലക്. അങ്ന രചാദ്ം പക്ുരപാ
യര്ാ മന്ിലായി അവി്ട നി്ിര്
ആ്ും തങ അവി്ട ൂടിയിരിു്തി
്െ കാരണം അറിു ൂടായിരു എ്്.”13
ഈ വ്വ്യിരലക് വ്തിക്ള നയി
്ത് നഗരങളാണ്. “സമകാല വ്വസായ
നഗാരിക സം്ാരം മാ്കൂസ് ൂ്ികാ
ണിുു. മനഷ് പര്രാഗതമായി സം
ഭവിുവ് സാ്്ികവം സാൂഹികവം
രാടീയവമായ
സവാതത്്ിനരമലാണ്
സാര്തിക വിദ്യ്ട ഈ നവസംകാരം
ുവുറ്ി്ത്.
ആൂ്്ി്ല ഓരരാ വ്തിും രറ
റ് നിരഷധിു്ത് നീതിയാണ്. അനീതി
യാണ് അവ്ര ുഖമിൊ് ആൂ്മായി
തീ്ു്ത്. ആശി് സവാതത്ം അഥവാ
നീതി ഒരികലം ലഭ്മാു്ിെ ആൂ്
്ി്ല കഥാപാ്ങക്. ഉദാഹരണ
മായി രോസഫ് എ് കഥാപാ്്ി്െ
കാര്ം ്താഴി രതടിയാണ് രബാം്ബ
നഗര്ി അയാ എ്ി്്്ത്. സാ്
്ികനീതിയായിരു അയാു ലഭിരക
്ിയിര്ത്. ഇടിഞീരപാ്ല അയാു്ട
ുകളിവീണ വിധിക അയാു്ട രയത്ന
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ങ്ള ഫലേന്മാുകയാണ്.” ുരറകാല
മായി എനിു സവാ്ഥീകരിുവാ ചില
ഉ്ങു്ായിരു. അതിന പലതിരെ
യം ആവശ്ു്ായിരു. പര് സ്്്
എ്യം ആവശ്മായിരുരവാ അ്യം
ആവശ്മായിരുരവാ അ്യം ആദ്ശ
ങളി നിു വ്തിചലിുവാ മനുവ
്ിെ. ഇ്് അതിെ. േീവി്ിു്വുവാ
രമാഹി്ത് മരിുരപായി. ഞാ സവതത്
നാണ്. ആവശ്ങളി നി്്്രപാ്ല
ആദ്ശങളി നിും”15 ഇതാണ് രോസ
ഫി്െ ക്്്. ്താഴിലര്ഷി്് ഇ
�്യ്ട വിവിധ ഭാഗങളി നി്്ിയ
്ചു്കാ്ക് ആ നഗരം നിരഷധി്ത്
രാടീയവം സാൂഹ്വം സാ്്ികവമായ
നീതിയാണ്. ഒര നെ സാൂഹ്്മ്ി്െ
പരമമായ ല്്ം വ്തിയ്ട സവാതത്മാ
യിരികണ്മ്് റസ്ലുുു്്.
രററ് എു പറയര്ാ നീതിപാലിുക
യം ു്ബലരായവ്ര സംര്ിുകയം ്ചു
് ്ാപനം എ്ാണ് നാം വിവ്ിു്
ത്. ഇത് രററി്െ നെ വശമാണ്. എ്ാ
അനഭവ്ി മനഷ്തവരഹിതമായ ഒര
്ാപനമായി അത് അധഃപതി്ിരിുു.
രററി്െ ഉപകരണങളി നിും അതി
രനാടനബധി് വ്വ്കളി നിും
നുു ര്യിെ. രററ് അനീതി മാ്രമ
നുകയൂ എ്് മനസിലാകി്കാ്്
രോസഫ് അതി്െ ൂ്്ൂപമായ നഗര
്് തിരസ്കരിുകയാണ്. രോസഫി്െ
ര്ാം േ്ം ഇതാണ് കാണിു്ത്. “ആശ
്കും സ്്ങും വാശിയം യ്വം
അടങിയ ഒര യഗം താ എൊറി നിും
സവതതനായിരിുു്വ് ഒര രബാധം
അയാ്ള വഹിു്കാുരപായി. താ്ി
നിുവാ്നാ ഉ്രനാുവാ്നാ ഒുമിെ
താ്ന് ഒര വ്തിയൊ്ത താ്ന് ആ
വ്തിയിരലു മടങിവൂ. താ ഇ്നാും
അവഗണി്ും എ്ാ ത്െ ്് ൂുത
്ചലര്്ുമായ ആ വ്തിയിരലക്
തനിക് മറാരരകാും ൂുതലായി തര്ാുത
്്യാണ് ുമതല. ത്െ നീതി്യ അയാ
സവയം ക്്ുകയാണ്. അയാ ത്െ
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ുഖം വീ്്ുുവാ ്മിുകയാണ്.
എ്ാലിര്ാും പരാേയരബാധം അയാ്ള
ഭരിുു.
ആൂ്്ി നട്്ു് വ്തികളാ
യി നിയമ്ിനം അധികാര്ിനം കീഴ്്്
ു് പൗര്ാരായി നഗര്ിലലരയ്ി വര
ര്ാും സവതത്സവതര്ുറി ുള ഉറ്
രബാധര്ാ്ടയം സവയം നീതികരണ്തിന
വിരധയമായി േീവിത്ിനം മരണ്ിന
മിടയി ൂുകളിു് കഥാപാ്ങളാണ്
ഈ രനാവലിലളത്. അധീശരബാധര്ാു
ൂടി രാടതതം നീതി്യ വികലീകരിു്
കാചയാണ് ആൂ്്ി്ല്രപാ്ല ‘അഭ
യാ്ഥികളി'ലം കാു്ത്.
ചരി്്്ുറിുള ുനിുല്മായ ഉ
കാച ആന്് എ് എുുകാര്ന സമ
കാലീന എുുകാരി നിും വ്ത്തനാ
ുു. ചരി്്മ്ത് ്ല്ിലാ യാലം
കാല്ിലായാലം ുരിത്ിനിും അടി
മ്്ി നിും ആശവാസ്ി രലു
ള മനഷ്്െ നിത്മായ അഭയം കി്ാ്
അഭയാ്ഥി രവാഹ്ി്െ കഥയാണ്
എ്് ആന്് ചിതിുു. ഇത് ആന്ി്െ
അത്്ാനം ത്്യാണ്. ഈ ്വളിപാ
ടി്െ ്വളി്്ിലാണ് ‘അഭയാ്ഥിക’
എ് രനാവലി്ന നിരീ്ിരക്ത്. ചരി
്്ി്െ ഭാഗമായ ുരതങ ചരി്ര്ാ
ു ബധ്്ു്ി വിശകലനം ്ചുകയാണ്
‘അഭയാ്ഥിക’.
ഇ�് രാടീയം, ചരി്ം, സൂഹം,
വ്തി, വിലവം, യ്ം, മതം, ത്വചിത,
ശാതം എ്ിങ്നയള സം്ാരതലങ
്ളുറി്്ൊം വ്തിയ്ട സവാതത്്മ
് ആശയ്ിൂ്ിനിു്കാ്് നടു്
തവാ്ിക സംവാദങളാണ് അഭയാ്ഥി
കളിലളത്. മനഷ്സ്്യുറി്് ചരി
്്ി്െ പ്ാ്ല്ി ഉവിളിക
നിറഞ ആന്ഭാഷ്മാണ് ഈ ൃതി.” വ്
തിു നിരഷധിക്്ു് നീതി ത്്യാ
ണ് അത്തല്ി അഭയാ്ഥികളിലം
പ്ിു്ത്. പല വിമ്ശകരം ‘വില്ണ’
രചന്യും മലയാള്ിന തികും അന്
മായ ‘ഫ് രഫാം’ എ്്ാ്ക പറയ

ര്ാും ഈ രനാവ ചരി് രത്്തയ്ട
സാ്ി്്്് മലയാള ഭാവനയിരലകാന
യിരിുകയാണ് ്ചു്ത്.”16
‘ഹാര് സംകാരവം’ ‘ആര്സംകാരവം’
ആുനികസംകാരവം
ൂപ്്ു്ിയതാ
ണ് ഇത്ാചരി്ം. ഇതി സംഭവി്ിുള
രധാന സംകാരിക പരിവ്്നങ,
രാടീയ സാൂഹിക മാനസിക സംഘ്ഷ
ങ തതവികവം വവകാരികവമായ ആശ
യസമരങ, ആുനിക ഭരണതതങും
രാടീയ സംഭവങും ൃടി് രാരദശികവം
രദശീയവം രദശാതരീ്വമായ മാറങ
ഇവയി്ലൊം വ്തിയം സൂഹവം സം
ഘടനകും ്ാപനങുമനഭവി് സവാത
ത്്ിരെയം പാലായന്ിരെയം അവ
്ക ഇവയ്ട്യൊം ആശയപരമായ
അവതരണമാണ് ‘അഭയാ്ഥിക’ളി നി്
വഹിു്ത്. അനഭവ്ി്െ ആതരിക
രത്യമായി്ാണ് ആന്് ഈ ൃതി രചി്ി
രിു്ത്. ചരി്്ിലടനീളം ുറര്ാു
മനഷ്ര്ട അഭയം രതടിയള അനാഥമായ
അല്ിലാണ് ആന്ി്െ രനാവി്ിു്ത്.
രനാവലി്ന രധാന കഥാപാ്മായ
ഗൗതമിന് ആന്ി്െ ത്് ചാ്ലമാു
ളത്. ഗൗതമി്നര്ാ്ല നാലവ്ഷ്്
നി്ബധിത വസനിക രസവനമനഠിു
കയം പി്ീട് ഗംഗാതടങളി്ല രരാേു
കളി ്താഴി രതടി്യുകയം ്ചത
എ്ിനീയറാണ് ആന്്. ചരി്്ി്ലും
കടുരപായിുള പടരയാ്ങും യ്ങും
ഇ�് പ്ാ്ല്ിലവതരി്ി ുക
യാണ് ആന്് ്ചു്ത്. അരേഹം എുു
ു. “മനഷ്രയത്ന്ി്െ വ്്ഥത്യ
ഉ്യിു് പല രചാദ്ങും എ്െ ു്ി
രലുവു. പരാേയരബാധം എുത്്
പറയാം. അത്തം തള്്യ്ാകിയ ഈ
മാനസിക അവ്യിലാണ് എൊറിലം
മീ്ത മരണം എ്െ േീവി്ിരലു കടു
വ്ത്. അതി്െ രഷാു്കാ്് കവണ
യിനിു വി് ക്െ്രപാ്ല േീവിത്ി
്െ അ്ഥവം ൂല്വം രതടിയിറുവാ
ഞാ നി്ബധിതനായി.”17 ഈ അരനവഷ
ണമാണ് അഭയാ്ഥികളിൂ്ട നടു്ത്.

ചരി്്മ്ത് മനഷ് അവ്െ സാഹച
ര്ങരളാുള ്പാരതലി നിുു്ായ
താണ്. സവയം അടിമയം ഉടമയം ശുവം
മി്വമായി മനഷ് യ്ങും കലഹങ
ും നട്ി അഭയാ്ഥികളായി മാറിയതാ
ണ് ചരി്ം. ഒരികലം ത്െ ഇഛ്കാ്ം
കാല്് നിയതിുനി്്ാനാവി ്െ്
രബാധര്ാുൂടിയള
പരാേയങു്ട
കഥയാണത്. അഭയാ്ഥികളി്ല രധാന
്്് കഥാപാ്ങു്ട (ുമ, മരഹഷ്,
ഗൗതമ) സംവാദങു്ട ശത രവാഹ
മായി മാറിയത് മനഷ്നി്ല ഒരികലം ഒു
ങാ് ഈ രബാധമാണ്. ചരി്യാനങ
ഇ�്യി ൃടി് ൂു നഗര സംകാര
ങളാണ് ഇ�് സംകാര്ി്െ ൂ
ലഭാവ്മ്് ആന്് ‘വേവമനഷ്’നി
ക്്ുു്്. സമകാല രാടീയ സംഭവ
ങ പ്ാ്ലമാുു്്്ിലം മ്്്
രനഗര സംകാര്ി്െ ചരി് തലങളാണ്
അഭയാ്ഥികളി നിറയ്ത്.
ബം്ാരദശി നിുള അഭയാ്ഥി ര
വാഹ്് ആധാരമാകി മനഷ്്െ അ്ി
തവ്്ുറിും
ചരി്്്ുറിുുള
വീ്ണം ൂപ്്ുു്തി ഇ�്
അതി്്ിയി കഴിുൂടിയ ആന്ിന
ള അനഭവങ വലിയ പുവ ഹി്ിു്്.
ഇകാര്ം ‘സംഭാഷണങ’ എ് ്്
്ി ൂചി്ി്ിു്്. “വ്തിപരമായി
പറഞാ വലി്യാര പരീ്യ്ട ്കാ
െമായിരു ്താളായിര്ി എുപ്്ാ
്് എനിക്. നാല്കാെ്് നി്ബധിത
വസനികരസവനം കഴിഞ് ഞാ എുപത്
അവസാനം പ്ാള്ി നിും മടങി വു.
അധഃപതനം എൊുറകളിലം ഒുരപാ്ല
വ്ാപിുകിടു് ൂ്വ ഉ്രൂ്വ ഭാരത
മായിരു ുറുകാലമായി എ്െ രംഗൂമി.
ഇരപ്ു്കാെമായി ുട്ുരപാര്
അഭയാ്ഥിരവാഹവം ്സഷനിറ് ൂവ്്മ
െ്കും ഒളിര്ാരം എൊംൂടി രവരകളറ
മനഷ്്ര്കാ്് നിറഞതായിരു ഈ
്ലം, രവരകളിൊമ സാ്്ികമായം,
സാൂഹികമായം എൊം അവ്ര ബാധിു.
സംകാര്ിരെതായ നിയതണങ്ളാും
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ബാധികാ്ത മനഷ് േീവിു.”18
ൂ്ംൂ്മായി അഭയം അരനവഷിുവ്
മനഷ്്ക് നിരഷധിക്്്ത് നീതിയാ
യിരു. അതിേീവിത്ി്െ തീരമായ
സംഘ്ഷം അനഭവിു് ആ മനഷ്്
ആന്ി്ന ചരി്പരമായ ഉകാചയിരല
ക് ്കാുരപായി ചരി്്ിലാകമാനം
പട്ുകിടു് ഈ ുറര്ാുമനഷ്ര
്ട വദന്ചി്ം ആന്ി്െ വനതികരബാ
ധ്് ഞുകര്ാ്ട ഉണ്്ി.
േീവികാനള നീതിയായിരു അഭ
യാ്ഥികുരവ്ിയിര്ത്.
വിുു
ഭാഡവം ുര്ായം പനരയാലവിശറിയം
റാത വിളുമായി ചരി്്ി്െ വഴിയി
ൂ്ട നടുരപായ അഭയാ്ഥിരവാഹങ
രാടതത്ി്െ അറവൃഗങളായിരു.
എൊ കാലഘ്്ിരെയം രതസാ്ിക,
കാല്ിനിും ്ല്ിനിും ുറ
്ാക്്്വ്. രാടീയമായി അനീതിു
വിരധയരായവ്. രാേ്ങു്ട വിഭേനവം ൂ
പീകരണവം ്ചറിയ കാര്മാണ്. പര് വ്
വ്ിക, ആശയങ, രത്യശാതങ,
സമരങ, വിലവങ ഇവയ്ട്യാ്ക
വിപര്യ വിഭേനം, പരാേയം ഇ്താും
്ചുതെ. ഒര വ്വ്, ഭരണം, രാേ്ം എു
ത്്യാവ്് അസഹ്മാംവിധം പീ�നസവ
ഭാവം വക്കാുര്ാ മനഷ് ്ചക?
ആ്ഹത്്ചുവാ കഴിയാ്വ് അഭ
യാ്ഥികളായി തീരു.”
‘അഭയാ്ഥികളി’ ആന്് ചരി്്്
വനതികരബാധര്ാ്ട
വിലയിരുക
യാ്ണ്് ൂഷനിരീ്ണ്ി മനസി
ലാും. സവാതത്ാനതരം അഭയാ്ഥി
കളാക്്് ഇ�്കാര്െ ുരതചി്ം
വരുര്ാ ആന്് വിമ്ശനൃടിരയാ്ട
കാു്ത് ഇ�് േനാധിപത്വ്വ
്ിതിരയയം ഗാധിയ ആദ്ശങ്ള
യമാണ്. ഗാധിേിയ്ട രാടതത്ി
്െയം നീതിചിതയ്ടയം പരാേയമാണ്
സവാതത്ാനതര ഭാരത്മ്് ആന്് നി
രീ്ിുു്്. സാ്്ിക ുരരാഗതിയം
വ്വസായവത്കരണവം സതവരല്്ങളാ
കിയ ഇ�് ഭരണൂടങ ൃടി്ത്
46

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

അധികാരരമാഹവം അഴിമതിയം മാ്മാ
ണ്. േനാധിപത്വം ഒര വലിയ ത്ി്ാണ്
എ് ്ഹ്ബ്്് മാകൂസി്െ വാുക്ള
ശരി്വു് വിധ്ിലാണ് സവാതത്
്ിനരശഷം ഇ�്യി്ല ഭരണൂടങ
്പരമാറിയത്. രാടീയസാൂഹ് സാ്
്ിക പ്ാ്ലങളി അനീതികരമായ
ഉദാസീനമരനാഭാവമാണ് വക്കാ്ത്.
ചരി്്മ്ത് അനസൂതമായ നീതിനിരഷ
ധ്ിരെതാ്ണ് ചിത ആന്് ദാ്ശനി
കഭാവര്ാ്ട അഭയാ്ഥിക അവതരി
്ിുു.
‘മരൂമിക
ഉ്ാു്ത് ’
എ്
രനാവലി്ന അധികാര്ി്െ വനതിക
പ്ാ്ല്ി വിലയിര്ാവ്താണ്.
ആുനിക ഭരണൂടങ അവയ്ട ഏേസി
കളായ ്ാപനങളിൂ്ട വ്തിയരടരമ
പീ�നരമ്ിു്കാ്ിരിുു. എൊ കാ
ലങളി്ല രാടതതങും നീതി്യ വിക
ലീൃതമായ ൂപ്ിലാണ് അവതരി്ികാ
ുളത്.
നീതിനിരഷധിക്്ു്വനാണ്
സവാതത്്ിനരവ്ി ുറവിളി ൂു്ത്.
അങ്ന വ്തി്യ അധികാര്ി്െ ചങ
ലയി തളി്ിുവാ ഭരണൂടങു കഴി
യു. ഒും അധികാര്ിനിു ര്
്്ു്ി്െ്് മിരഷൂരകാ പറയു.
അധികാര്് അശനിപാതംരപാ്ല േനത
ുരമ എര്ാും പതി്ിുക്യ്താണ്
ഭരണൂട്ി്െ തതം. പീ�ന്മ്ത്
ഒര ഉപകരണമായി വ്തിയ്ട ശരീര്ി
ലം ആ്ാവിലം ഏപിു് ുറിവകളി
നി്ാണ് അധികാരം അതി്െ ൃഗീയമായ
അ്ാദമാ്േിു്ത്. ൂരത അധികാര
്ി്െ ബാഹ്ാവ്യാണ്. “അധികാരം
സ്വവ്ാപിയാണ്. അത് എൊ്ി്നയം
ആരശഷിുു എു മാ്മെ എൊയിടു
നി്് ഉളവാവകയം ്ചുു” എ്് ൂരകാ
ൂചി്ിുു്്.
ഭരണൂടവം വ്തിയം തമിലള സം
ഘ്ഷമാണ് ‘മരൂമിക ഉ്ാു്ത് ’
എ് രനാവലി്ന രരമയം. മരൂമിയി
‘രംഭാഗ�് ’ എ് ്ലു നടു് രാ
േ്ുര്ാപ്തിയിരലക് ്താഴിലാളിക

്ള തിര്ഞുു് ു് എ് രലബ്
ഓഫീസറാണ് ഇതി്ല രധാന കഥാപാ്ം.
ു്ന് അവി്ട അനഭവിരക്ിവര്
സവതവസംഘ്ഷങളാണ് ഈ ൃതിയി
അവതരി്ിു്ത്. മരൂമിക ഉ്ാു്
ത് എു്കാ്ാണ് എ് രചാദ്്ിൂ്ട
സ്രിുര്ാ മനഷ്്െ ഭൗതിക രന
ങ കാുവാ മാ്മെ ്നു്ക രഛദിു
്വ് അവ്െ മനസി്ന അനഭവി്റിയാ
ൂടി നാം നിരയാഗിക്്ുു. ഈ ൃതി
യിനിു ുഖ്മായ രു പാഠങ നുു
കിുു. ഒ്് മനഷ്്െ ഭൗതികാനഭവങു
്ട പാഠം ര്്. യതി്കാു രനരിു് ചി
തകു്ട വിചി്പാഠം.
“്ചു്്ി ക്ാടിയി്ല രതിബിം
ബ്ി ഇടവം വലവം മാറിവ്്ിു
്തി്െ യതി മന്ിലാകാ കഴിയാതി
ര് ു്ന് (ആറാം അ്്ായ്ി) ുതി്
്ര്ാ തനികഭിുഖമായിരിരക്ി വ്
വവര്്ങു്ട യതി മനസിലാകാനം
കഴിയാ്ത വരു.”19 ഈ ്പാര്രക
ടാണ് അയാ്ള സവതവസംഘ്ഷ്ിരലക്
നയിു്ത്.
മനഷ്സവാതത്്ി്െ
ആത്തികമായ വിഹവലതക്ളുറി്ാണ്
ആന്് മരൂമികളിലം ച്്്ചു്ത്.
വ്തിയ്ട
സവയംനീതീകരണരബാ
ധം ു്നിൂ്ട ആന്് രകാശി്ിുു.
രിസണ് രഫാഴ്സി്ല രരഖക പരി
രശാധിുര്ാ പുപതി സിംഗ് എ്
്കാലയാളിയായ തടവകാരനപകരം േയിലി
യളത് ുവലമാ എ് നിരപരാധിയായ
നി്്നനാ്ണ്റിയര്ാ അയാളി്ലാ
ര ്ഞ്ലാു്ാു്ത്. വവര്്ങ
രളാ്ടാരികലം ്പാര്്്ടാനാവാ്
അയാകിത്
അസഹീനമായിര്ാ്ി.
അയാളി്ല നീതിരബാധം ഇതി്നതി്ര ര
തികരിുവാ അയാ്ള രരരി്ിുു. നി
്ഹായമായ സത്ങ ുട്ു നിു്ത്
അയാു്ട വ്്ത്യ ്കാുുു. അൂ
ുൂപാ രതിഫല്ി ത്െ ുുംബ്്
രപാ്്തിനരവ്ിയാണ് താനിു ്ചത്ത
്് ുവലമാനി നിു ു് മനസിലാു
ു. എ്ാ പുപതിസിംഗിരെത് വധശി

്യാണ് എു മനസിലാുര്ാ അയാ
തള്ുരപാുു. അനാഥനായി അയാു്ട
ു്ി്ലു് �ാനിയ േയിലി്ല രരഖ
കളി മരി്വനാണ്. എ്ാ ഒര ്വള
്്ാക്ി സ്വും നട്്് അയാ്ള
ു് വീും രേിററി രച്ു. രഭാലയാ
വ്് ഒളിര്ാടിര്ായവനാണ്. രപാലീസ്
അയാു്ട ്ാമ്ി്ല്ി അയാ്ള അറ
സ്്ചുകയായിരു. രപാലീസി്െ മ്േ
ന്ിനിരയായി തിരി്്്ിയ രഭാലരയയം
ു് ഏ്വാങി ുവലമാ, �ാനിയ,
രഭാല എ്ിവര്ട േീവിതവദന്ങ ു്
നി്ല മനശ്്ന ഉണ്്ി. അനീതിയാണ്
അവ്ര കടവകാരാകിയത് എ് ്പാു്
യാഥാ്ഥ്ം അയ്ള ുഴകി. ൂ്മായ
സവതവസംഘ്ഷം അയാ അനഭവികാ
ുടുു.
ു്ന് അയാു്ട വായി്ല നനവ നട
്്ു്തായി രനാവലി ൂചി്ിുു്്.
“നട്്ു് നനവക്ള്റി ുറ്ായാലം
അക്ായാലം അയാ ആശ്ാുലനാ
യി.”20 അയാു്ടയളി്ല നനവക്ളാ്ക
മരൂമി വലി്ടു്തായി്ാണ് ു്ന്
അനഭവ്്്ത്.
രററി്െ
അധികാരം
ൂഢമായി സവൂപിു് ഒര സര്തമാ
ണ് രഹസ്ുര്ാ പ്തി്യ് അറിവ്
അയാളി ഒര മി്്ിണരായി പടരു.
സാധാരണ േനങു സത്വം നീതിയം
നിരക് ഭരണൂടങത്് അതിന
വിര്മായി തീ്്ിരിു്തായി ു്
തിരി്റിയു. “നീതിപാലികാ രവ്ിയ
്ാകിയവയാ്ണ്ിലം അവയി പലും
പി്ീട് നീതിു വിര്മായി ഭവിു. വഴക
ങ്ള എര്ാും ആ്യിു്കാ്ിര്ാ
നാം ്ത്ക്ള ആവ്്ിുകയം പലര്ാ
ും ്ചുക.”21 സവതം സവാതത്്്ുറിു
രബാധവാനായ ഒരവനമാ്രമ മ്ളവര്ട
സവാതത്്ി
താപര്ു്ാവകയൂ.
“സവാതത്ം സാധ്തക നുു. അത്
ഏ്റുു്തി നിും ഒഴിു മാു്ത്
ൃഗങു്ടരയാ സസ്ങു്ടരയാ അവ്
യിരലുള തരംതാഴലാണ് എ്് ആന്്
ചിതിുു്്.22
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മ്ളവ്രുറിുള ഉത്കഠക ഈ
പ്ാ്ല്ിലാണ് വിലയിരര്്ത്.
“സഹേീവികളി താപര്ു്ാുക മനഷ്
തവ്ി്െ സവഭാവങളി്ലാ്രെ? വിശദീ
കരണ്മാുമിൊ്ത അരത്്നാു്
ഒര സഹേീവി്യുറി്് അയാ്ള പരിചയ
മി്െ്ി രവവലാതി്്രട്താണ്. നാം
അങ്ന ്ചതാ പരിഹസിക്്ു്മ്
ത് നു്ട സംകാര്ി്െ വള്്കകു
ത്് സംഭവിു് ഉഉളിരലുള ഒര മട
ങിര്ാകാണ്.”23 എു പറയര്ാ ു്
സഹേീവികരളാുള ബധ്ി മനഷ്സ
ഹേമായ അംശം നട്്ു്തിലള ഉത്ക
ഠകല്്ിരിു്തായിരികാം.
ഭരണൂടങു്ട രവതാളനിൂരത മന
ഷ്ാവ്യ്ടരമ രഘാരമായി ്പതിറ
ു്ത് ു് മന്ിലാുു. പീ�കരം
പീ�ിതരം രും വ്ഗം ഉര്ിരിയ്
തായി അയാ ക്റിയു. നീതിയ്ട
ഈ്്മിൊ് മ്ി മനഷ്ബധങ
്ള ആ്രരഹിതമാകി തീ്ു് അധീശ
്്് അയാ അനഭവി്റിയു. ഒര
തിരി്റിരവാ്ട “നിയമവം അധികാരവം
രവണം സ്കാ് താപര്ങ സംര്ി
കാ അതി്െ പകലളത് അധികാരമാ
ണ്. ആ അധികാരം അത് അതി്െ ഉരദ്ാ
ഗ്മാരി വിതരണം ്ചതിരിുു.
അധികാര്ി്െ ഉപരയാഗ്ിന് അു
്കാ്് സ്കാരിന് അതി്െ ഉരദ്ാഗ്
്ാ്ര ആ്യിുക ത്്രവണം. അവരാ
ക്് എര്ാും മനസി വയ്രക്ത്. ആ
അധികാരം ഉപരയാഗിരക്ിവരര്ാ്ഴാ
്ക അവ്കു സ്കാരി്െ പ്്ി
അവരി ആ അധികാരം നിര്പി്ിരിു
് സ്കാരി്െ പ്്ി ഉപരയാഗിക
ണ്മ്ാണ്.”24
രററ് എ്ു്കാ്് നാം മന്ിലാു്
ത് എതി് സൂഹ്് അമ്് ്ചത് ു്ബ
ല്ര സംര്ിുകയം ്ചു് ഒര ഉപകര
ണം ആകണം എ്ാണ്. എ്ാ ആ രററ്
പലര്ാും സ്പങളി മാ്ം നിലനി
ു് ഒ്ാണ് യഥാ്ഥ്ി സി്മാു
്ത് രവ്റാ്ാണ്. ഒര എതി് രററ് സൂ
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ഹ്് വകരയു് എതി് സൂഹം രദാനം
്ചു് എതി് രററ്, ഈ എതി്രററി്െ
ൂരമായ ൂപമാണ് മരൂമികളി നിറു
നിു്ത്. അധികാര്ി്െ രവതാളനി
ൂരത മനഷ്്െ േീവിത്് ുരിത്ിലം
ഭീതിയിലം ുകിയിുക മാ്മെ ്ചു്ത്
അതി്നുറിുള ആധി മനഷ്്ന ചി്
്മ്ി ്കാ്്്ിുക ൂടി ്ചുു
എു ൂരകാ പറയു്്. നാം രപാലമറി
യാ്ത നമ്ള ഈ എതി് രററ് അതി്െ
പരിധിയി്ലാുു്തായി ആന്് ചിതി
ുു്്. “ന്മ്യൊം വീ്ിു്കാ്ി
രിു്, നിയതിു്കാ്ിരിു് ഒര
വലിയ �ിവസ ഉ്ായിരിും. നാം അറി
്ഞു വരകയിെ. പര് നമിൂ്ട അത്
രവ്്ിു്കാ്ിരിുു. ുവലമാനിൂ
്ട, രഭാലായിൂ്ട, �ാനിയലിൂ്ട, ു്നി
ൂ്ട ആ്കറിയാം രയാരഗശവറിൂ്ട”.25
മനഷ്ാവ്്യ്ത് രബാധൂ്വമായ
്ികയിളിൂ്ട രൃതിയി നിു രവ്്പ്്
സവതതനായരതാ്ട വകവ് രന്മാണ്.
അു്കാ്് മനഷ്ാവ്യം സവാതത്
വം പരപരൂരകമാണ്. രബാധൂ്വമായ
്ിയയാണ് സവാതത്്മു ദ്ശിു്
ആന്ി്െ (വേവമനഷ്) സവാതത്സ
്പ്ി്െ രതിനധിയാണ് ു്. എ്ത
്് വ്തിതവമാ്േി്ാലം ഒര സാൂഹ്േീ
വിയായി നിു്കാു മാ്രമ സവാതത്
സാ്ാത്കാരം നടുവാ കഴിയകയൂ
എ്് അയാ തിരി്റിയു്്. പീ�ിത
രരടയം പീ�ികരരടയം ഇടയി എ്
്്് ു് അയാു്ട സവാതത്മായി
്ീരകയം ്ചുു. ു് നടു് ഈ
അഭിയാനം അയാു്ട നീതിരബാധ്ി
നിു ഉരുരിുവ്താണ്.
അറിവി്െ ദവീപ് വലതാുംരതാും അു
ത്ി്െ തീരരമഖലയം വലതാവു എ്
വാക്ം രനാവലിലാകമാനം സമ്ലയര്ാ
ുൂടി പ്ിുു്്. അു്റിയം രതാും
ൂുത അനീതിയ്ട ചി്ങളാണ് ു്്െ
ു്ിരലക് കടുവര്ത്. നിസഹായത
യ്ട നി്വികാരതയ്ട ുരടി് ചി്മായി
രനാവലി നില്കാു് ുറര്ാുേനത.

ുവലമാ്െ വീ്ിരലുള യാ്ാമര്്
മരൂമിയി്ല ുറര്ാുമനഷ്ര്ട വന്
മായ േീവിതം അയാു്ട ൃദയ്ി നു
കു്ാകി. ഭരണൂടവം നഗരവം കാലാവ
്യം ഒരരപാ്ല അവ്ര പീ�ി്ിുു.
മണകാറിരനയം മണു്ിരനയം മരീ
ചികരയയ്മ്രപാ്ല
സ്കാരിരനയം
ഭയ്്ു് ഈ േനത അരലാസര്്ു് നി
ഴലകളായി ചലിുു. ഈ േനത ുറര്ാ
കിലാകാ കാരണം അവ്ു ഭരണൂടം
നീതി നിരഷധി്താണ്. നീതിയാണ് മരൂ
മി്യ ഹരിതൂമിയാകി മാ്്ത്. എ്ാലു
നിരഷധിക്്ു്രതാുൂടി മണലി്െ കി
രകിരുമാ്മാണവരശഷിു്ത്. “മരൂ
മിയ്ട നുവിൂ്ട ത്െ ഏകാതമായ ചാ
ഉുുനീങിയര്ാ ു് യാഥാ്ഥ്ങ
ഓരരാ്ിരനാും ുഖര്ാു ുഖംവു.”26
മരൂമിയി്ല മനഷ്ര്ട ആ്ാവിരലക്
മണലി്െ കിരകിര്് കര്യിൊ്ത കട
ുവര്തായി അയാ അറിയു.
മരൂമിയി നിും നഗര്ി്ല്്്
ു് ു്, അവിുര്കാ ശതമായ
വര്യാണ് അനഭവിു്ത്. ഭരണൂട
്ി്െ ഭയാനകുഖം അയാകവി്ട ൃശ്
മാുു. അൃശ്മായ നിഴലകളായി നീു്
അധീശ്ി ആൂപങ്ള, നീതിയ്ട
കു്ി വീു് ചങലക്ള ഓരരാ്ായി
അയാ ക്റിയു. ചരി്്ി്െ വഴിയി
്ലാ്കയം ഇരകളായി്ീ്് മനഷ്്െ
ൃഥ നിറഞ രരാദനം അയാ രകുു.
നഗര്ി പതിയിര് അധികാര്ി
്െ ്കണി അയാ്ള വീുു. ുറ്മാും
്ചയാ്ത ത്് രഹസ്ചാര്ന് സംശയ
ര്ാ്ട അയാ പിടിക്്ുു.
േയിലി്ല്ിയ ു് താ അപരാധി
കു്ട രലാകുനിു നിരപരാധികു്ട
രലാക്ാണ്
എ്്്്്ത്റിയു.
ുറം ്ചതവ് ുറുവലിുര്ാ ഒര
ുറവം ്ചയാ്ത അതിേീവന്ിനള
ഉപാധിയായി നി്ധനരായ മനഷ്ര്ട നി
്ഹായത അയാ്ള രവ്യാുു. ു് ചി
തിുു. “എു്കാ്ാണ് ു്റ മനഷ്
ുറര്ാു മനഷ്നായി്ീര്ത്? നിയമ

്നായ ു് തടവകാരനായ ു് ഈ
രചാദ്ങ്ളാ്ക മനസിലാുു.”27 നീ്
കയുക ്കാുു സ്കാ് വള്ു്
അതി്െ ബ്ികളാണ്. ഈ നഗരവാസിക
ുുവ ഇര് ുറിവകകക്് അട്ി്
തടവകാരം ഈ ്വയിലി ൂുപിടിു്
േനതയം തമിലള വ്ത്ാസം അ്രയയ
ൂ. സ്കാ് അവ്ു്കാു്ിരിു്
കയുകു്ട നീളം”28 ഭരണ്മ്ാ മ്ദനമാ
്ണ്വരം ു്്ിരഗ�ിയറി നിും
തിരി്റിയു്്. നമ്ളാ്ക ഭരണൂട
്ി്െ ുവ്ി കട്മു് സമയ്ിലാ
ണ് േീവിു്ത്. നഗര്ി്ല രിസൺ
മാരനേ് ഭരണൂട്ി്െ രത്ശാത്്
വ്ാഖ്ാനിുു്്.
അധികാര്് സംര്ിുവാനായി രറ
റ് നടു് ്വും കപടമായ ഒ്ാണ് രരാ
േ്് എ്് ൂ്് അയാരളാു പറയു്്.
അറിവി്െ ദവീപ് വലുവാനരതാും അു
ത്ി്െ തീര രരഖ വലതാവു. അയാളി
നിറു്ത് നിസഹായതയാണ്.
ഇ്യം വലിയ ുര്, പരിപാടിക,
രകാ് രപാലീസ്, അടിമ്ണികാ്, ൂു
മര്ി നിു രചാ്്ി്കാു വര്
തടവകാ്. ഇതി്െ്യാ്ക ആവശ്ം ൂു
്രതയൂ. ുര്യരടയം ൂഢതയരടയം
പ്തി്യ ര്ിുവാനെ പ്തിയ്ട
രപരി നടു് മായ്് മറു്വുവാ
രാേ്്ി്െ സ്്് കളവ്ചയ്്ടാ്ത
രനാുവാനെ. കളവ ്ചയ്്ു്ത് ുറു
വരാ്ത രനാുവാ നടു്ത് ശരിും
ഗൗരവമാ്് ഒര പ്തിയാ്ണു വിശവ
സി്ിുവാ, ഇൊ് ശുവി്െ ഉ്ാകാ
് അ്മണ്് ്ചുുവാനായി അസാ
്്മായ രകാ്കകക്് നി്ഥകരമായ
ൂുകും ബീുകുുയ്്ി രബാധനവം
ശവാസവം ്കുു് ുരകിരലക് നിങ
ു്ട ു്ിൂ്ട നീങി്കാ്ിരിു്ത്.
അടിമ്ണികാരം, തടവകാരം മാ്മെ
ു്, ഒര േനത അങ്ന ത്്യാണ്.”29
എു്കാ്ാണ് നമ നിസഹായ
രാു്ത്? എ് ൂ്ി്െ രചാദ്ം ഈ
രനാവലി ുഴു് ഒര ര്ാഭധവനിയാണ്.
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അനീതി നിയമമാകിയ ഭരണൂടങ്ക
തി്ര ഒറും ൂ്ായം ്പാരതി്കാ്ിരി
ു് നീതിരബാധുള മനഷ്്െ രതിനി
ധിയാണ് ു്.

10.

ആന്്, ആൂ്ം, സാഹിത് രവ്്ക
സംഘം, രകാ്യം, ുറം.6

11.

അതി്്്, ുറം 32

12.

അതി്്് ുറം 464

13.

അതി്്് ുറം 78

14.

Herbert Marcuse one Dimension Man, Page
63

15.

ആന്്, ആൂ്ം, സാഹിത് രവ്്ക
സഹകരണ സംഘം, രകാ്യം, ുറം 79

16.

ഷാേി രേകബ്, ചരി്്ി്െ രാടീയം:
ആന്ി്െ ദ്ശനം, ുറം. 50

17.
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18.
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19.

ആന്്, മരൂമിക ഉ്ാു്ത്, �ി സി
ു്്, രകാ്യം, ുറം - 36

20.

അതി്്്, ുറം 23

ആധോരൂചി

21.

അതി്്്, ുറം 25
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22.
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Milan Kundera, The Art of Novel, Page 12

23.

ആന്്, മരൂമിക ഉ്ാു്ത്, �ി.സി
ു്്, രകാ്യം, ുറം 31

3.

്ക.പി അ്, രപനയ്ട സമര ുഖങ, ഇം
രിെ് ു്്, ്കാെം, ുറം 47
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5.

ുുമാ് അഴീരകാട്, രനാവ (സി.്േ
മാരക രഭാഷണം) ുറം 64

26.

അതി്്്, ുറം 46

27.

അതി്്്, ുറം 246

6.

്ക.പി അ് രപനയ്ട സമര ുഖങ, ഇം
രിെ് ു്്, ്കാെം, ുറം 47

28.

അതി്്്, ുറം 260

29.

അതി്്്, ുറം 168

7.

ഷാേി രേകബ്, ചരി്്ി്െ രാടീയം:
ആന്ി്െ ദ്ശനം, �ി സി ു്്, രകാ്യം,
ുറം. 112

30.

അതി്്്, ുറം 67

31.

ഷാേി രേകബ്, ചരി്്ി്െ രാടീയം:
ആന്ി്െ ദ്ശനം, �ി സി ു്്, രകാ്യം,
ുറം 87

സവാതത്്്ുറിുള സ്ീ്്നങ
ളാണ് ആന്ി്െ ആൂ്ം ുത മരൂമി
ക ഉ്ാു്ത് വ്രയള രനാവലക.
എ്ാ അവയ്ട അടി്ാന സ് ഒര
സവിരശഷ രബാധ്ി നിു ഉദയം്കാ
്താണ്. ൂഷവായനയി നുകിു രബാ
്്്്ും. വ്തി സവാതത്്ി്െ അടി
്റ നീതിരബാധമാണരൊ. ആന്ി്െ
ധിഷണാരബാധങളി രരാഷം നിറു്ത്
അനീതിയാണ്. നിസഹായരായ മനഷ്്
ചരി്്ിലടനീളം
ഭരണൂട്ി്െയം
അധികാര്ി്െയം ഇരകളാു്ത് അനീ
തിയാ്ണ്്, സംകാര്ി്െ അരധായാന
മാ്ണ്് അരേഹം വിശവസിുു.

8.

്ക.പി അ്, മാു് മലയാള രനാവ, ഇം
രിെ് ു്്, ്കാെം, ുറം 62 - 63

9.

രോ്േ് ഓണൂ്, നായക സ്പം മലയാള
രനാവലി, രഭാത് ുക് ഹൗസ്, തിരവന
തുരം, ുറം 198
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�ി.സി

ു്്,

ബിെോകെയം ആഖയോെൂപങളികെ
ൃേയങുകട ്തി്ോപെവം
(കസബോറയകെ െവിതകയ ുൻെിർതിയള പഠെം)
കെൽബിൻ ആെണി
ഗരവഷക
്ക. ്ക. ടി. എം. ഗവ. രകാരളേ് ുൂറ്
E-mail: felbin.antony@gmail.com
്ബധസംരഹം: ബിനാ്ല എ് സാം്ാരികൂപവം രതിഠാപനകലയം സാഹി
ത്ൂപ്ി ്ചലു് സവാധീനങ്ള ്സബാറ്്െ ‘ബിനാ്ല - ൃശ്ങു്ട
സിംഫണി’ എ് കവിത്യ ുനി്്ി അരനവഷിുകയാണ് പഠന്ി്െ ല്്ം.
ബാഹ്മായ ആസവാദനങക് അുറം കലാവി്ാരങു്ട ചലനാ്കമായ സാധ്ത
ക്ള ബിനാ്ല പരിരപാഷി്ിുു. കവിതയി ഉളടകമായി ബിനാ്ല വരര്ാ
അനവ്്ന്ി്െ സാധ്തക രരയാഗിക്്ുു. ബിനാ്ലയ്ട സര്തങ
്കാ്ം അത് ുര്ാ്് വു് ആശയപരിസരങും അനവ്്ന വിരധയമാുു.
കവിത, ബിനാ്ല എ്ീ ൂപങ തമിലള സാമ്വവചി്്ങ ഈ ര്ിയ്യ
സവാധീനിുു. ഇു വഴി രതിഠാപനകലയ്ട സമാതരസാധ്തക കവിതയി
ആഖ്ാനവിരധയമാുു.
തോഡ്ോൽ വോുെൾ - സാം്ാരികൂപങ - ബിനാ്ല - രതിഠാപനം

ആുഖം
സമകാലിക േീവിത്ിനം സം്ാര്ി
നം സംഭവി് വലിയ മാറങളി നി്ാണ്
ഉ്രാുനികത്യ് ചിത ൂപ്്്ത്.
േീവിത്ി്െ സകല രമഖലക്ളയം ര
ത്്മായം പരരാ്മായം സവാധീനിു്
ഒര സാൂഹിക അവ്ൂടിയാണ് ഉ്രാ
ുനികത. വവവിധ്മാ്്താണ് അതി്െ
ആശയ പരിസരം. കല, സാഹിത്ം, സം
്ാരപഠനം, ൂമിശാതം, സാൂഹികശാതം,
ചരി്ം, ഫാഷ, വാുവിദ്, ദളിത്-തീ
പഠനം, പരി്ിതിപഠനം എ്ിങ്ന
സമത രമഖലയിലം ഉ്രാുനിക ആശയ
ങു്ട രകടമായ സവാധീനം കാണാം. കാ
ഴ്്കു്ട സൂഹം (The Society of Spectacle)

എ്്ാര വിരശഷണം ഉ്രാുനിക സൂ
ഹ്ിന്്. മാധ്മ സര്തങു്ട കടു
വരവം സാം്ാരിക ൂപങു്ട സവാധീന
വം ഉ്രാുനിക സൂഹ്് കാഴ്്യ്ട
സവഭാവം പിുടരവാ രരരി്ിുു.
ബിനാ്ല രപാ്ലയള സാം്ാരികൂപ
ങ ഉ്രാുനിക ആശയ പരിസരര്ാട്
രച്ു നിു്വയാണ്. രകവലമാ്യാര
രദ്ശനയിടം എ്തിലപരി ആുനികാന
തര കലാസം്ാര്ി്െ രരയാഗ്ാന
വമായി ബിനാ്ല്യ പരിഗണികാം. ര്്
വ്ഷം ൂുര്ാ ആവ്്ിക്്ു്
രദ്ശനര്ിയ എ്തിരനകാ ഇറ
രലഷനകളിൂ്ട വിനിമയം ്ചയ്്ു്
സാൂഹികസാം്ാരിക രാടീയ ചിതകു്ട
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സവഭാവമാണ് ബിനാ്ല്യ ഉ്രാുനിക
ചിതകരളാട് രച്ുനി്ു്ത്. സാഹി
ത്ൂപങും ബിനാ്ല രപാലള സാം
്ാരികൂപങരളാട് ുഖംതിരിു നികാ
നാവിെ. സാഹിത്-സാം്ാരിക ൂപങ
തമിലള ആശയവിനിമയവം സരവദനവം
സവഭാവികമായ ര്ിയയാണ്. ബിനാ്ല്യ
ഉ്രാുനിക മലയാളകവിതയ്ട ആശ
യപരിസര്ിരലക് അവതരി്ിുകയാ
ണ് ്സബാറ്്െ ‘ബിനാ്ല - ൃശങു്ട
സിംഫണി’ എ് ദീ്ഘകവിത. പരീ്
രണാുഖമാു് ുുകവിത, കവിത്യ്
മാധ്മ്് ത്് വവവിധ്വകരിുു.
ഇരിയ അനഭവങളിൂ്ടയള സംരവദന
സാധ്തക്ളയാണ് ഉ്രാുനിക കവിത
ല്്ം വു്ത്. കാഴ്്യ്ട സൂഹ്്
അടയാള്്ുുവാനള ്മവം ഇതി്െ
ഭാഗമായാണ്. ബിനാ്ലയ്ട കാചാനഭവ
മാണ് ‘ബിനാ്ല - ൃശങു്ട സിംഫണി’
എ് കവിത. സാം്ാരിക ൂപങ കവിത
യ്ട ഉളടക്ി്െ ഭാഗമാുര്ാ അന
വ്്ന്ി്െ സവിരശഷക ആഖ്ാന
്ി രതിഫലിുു. ബിനാ്ലയി്ല
ഇറരലഷ അഥവാ രതിഠാപനം എ്
ആശയ്് കവിത സവീകരിുകയം വാ
ുകളിൂ്ട ുന:ൃടിുകയം ്ചുു.
പതിനാറ് ഇറരലഷനകളിൂ്ട അവതരി
്ിു് ഒര ബിനാ്ലയാണ് ഈ കവിത.
ഇരിയാനഭവങളിൂ്ട കലാവികാര്ി്െ
ുതിയ മാനങ ക്്്ാ ആസവാദക
ന് സാധ്ത നു് രതിഠാപനങരളാു
ള രതികരണം ൂടിയാണ് കവിത. വാു
ക ്കാുള ഇറരലഷനായി കവിത
ൂപ്്ുു. ഈ ൂപാതരീകരണ്ിന്
രരരകമാു് ഘടകങ്ളുറി്് വിമ്ശ
നാ്കമായി അരനവഷികാ കഴിയം.

ബിെോകെയം ഉതരോുെിെതയം
‘Biennial’ എ് ഇറാലിയ പദ്ി
നി്ാണ് ബിനാ്ല എ് പദം ൂപ്്്
ത്. ര്് വ്ഷം ൂുര്ാ സംഭവിു്ത്
എ്ാണ് ഈ പദ്ിന്ഥം. ര്് വ്ഷം
ൂുര്ാ സംഭവിു് ഏ്താര സ്്
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ഭ്ി്നയം ബിനാ്ല എ് പദം ്കാ്്
വ്വഹരികാ്മ്ിലം
സമകാലികകലയ
്ട സ്്ഭ്ി രു വ്ഷം ൂുര്ാ
നടു് കലാരമളക്ളയാണ് ഈ പദം
്കാ്് വിവ്ിു്ത്. ബിനാ്ല എ്
ആശയ്ി്െ ആദ്മാൃകമായി കാണാ
കഴിയ്ത് 1895 ഇറലിയി്ല ്വനീസി
നട് ബിനാ്ലയാണ്. രാോവായ ഉംബ്
ര്ാ ഒ്ാമ്െയം പനി മാ്ര്റ് ഓഫ് സാ
രവായിയ്ടയം ഇരപ്ിയ്ാം വിവാഹ
വാ്ഷികര്ാടനബധി്ാണ് ബിനാ്ല
1895 ഏരി 30 ുത സംഘടി്ി്ത്.
ര്് ല്്ിരല്റ ആുക സ്്ശകരാ
യി ആദ് ബിനാ്ല കാണാ എ്ി. ബി
നാ്ലയി ോകാരമാ ര്ാരസാ എ് ചി്
കാര വര് ‘ുരീം മീറിങ് ’ എ് ചി്ം
ഏ്റ വിവാദങ ൃടിു. നെരായ അ്്
തീക ഒര ശവ്്്ിയ്ട സമീപം അലസ
രായി ഇരിു് ചി്മാണ് ‘ുരീം മീറിങ് ’.
ബിനാ്ലയ്ട അവസാനം, േനങ ്തര
്ഞു് മിക് ചി്്ിനള സമാനവം
‘ുരീം മീറിങ് ’ രനടി.
1895്ല ്വനീസ് ബിനാ്ല സവിരശഷ
മായ ഒര സാം്ാരിക ഒുരചരലായിരു.
സമകാലിക സാഹചര്ങളി ബിനാ്ലയ
്ട പരിസരങ പരിവ്്ന വിരധയമായി.
1990കക് രശഷം രലാക്ി്െ പലഭാഗ
ങളിലം ബിനാ്ലക സംഘടി്ിക്്ു.
രകാളനിയാനതര സാഹചര്ങും അരതു
ട്ു്ായ സാൂഹികാവ്യം ബിനാ്ല
കളി രതിഫലിു. ൂരറാ്് രകരീകരി്്
നട്ിര് കലാരവ്്നങ രചാദ്ം
്ചയ്്ുകയം സമാതരമായ ആശയധാര
രലാകുടനീളം വ്ാപിുകയം ്ചു. ആു
നികതാവാദചിതകളായിരു ബിനാ്ലകു
്ട രകരം. കലയി്ല ആുനികത ര്ാന
്ി്െ രകടന രവദികളായി ബിനാ്ലക
മാറി. 1980കരളാ്ട ഉ്രാുനിക ആശയ
ങ ബിനാലക്ള സവാധീനിു ുടങി.
1980 ്വനീസ് ബിന്ലരയാടനബധി്്
നട് ആ്്് എ്ിബിഷനി പൗരലാ ്രാ
തരഗഷി സംവിധാനം ്ചത ‘ടാ� രനാവി
രസാമ’ എ് ഇറരലഷ ഉ്രാുനി

കചിതക ബിനാ്ലകളി രകടമാു
്തി്െ ആദ്പടിയായി പരിഗണികാം.
ഭാവി്യുറിും
സാര്തികവിദ്്യു
റിും േ്ാമിതീയഘടനക്ളുറിും ആു
നികത ുര്ാുവ് ആശയങ്ള രചാദ്ം
്ചുകയാണ് ഈ ചിതപ്തി ്ചതത്.
ചരി്്്ുറിുള വിവിധ ദ്ശനങ
നകാനം ആൃതിക്ളയം വശലികളയം
അല്ാരഘടനക്ളയം സവതതമായി ആവി
്രികാനുള ആഹവാനം ൂടിയായി അത്
മാറി. സമകാലിക കലാവതരണങു്ട സം
ഗമ്ാനമായ ബിനാ്ലകളി ആവി്ാര
ങ്ള േനകീയമാകാനള ്മം തീരമായി
കാണാം. സാഹിത്ം, വാുവിദ്, ശിപകല,
സംഗീതം, അഭിനയം, ുടങിയ എൊ രമഖ
ലക്ളയം പ്ശിു്ു്കാ്് ത്് ബി
നാ്ലക കാഴ്്യ്ട സം്ാര്് ഉയ്
്ി പിടിുു. കാഴ്്യ്ട സൂഹം എ്
വിരശഷണുള ഉ്രാുനിക സൂഹ്ി
ന്, കലയ്ട കാഴ്്നഭവങ ക്്്ാ
സഹായിു് ഇടങളാണ് ബിനാ്ലക.
പ്ശനം, ശദം, ്വളി്ം, ഗധം, ുടങിയ
ഇരിയാനഭവങളിൂ്ട ആസവാദന സാധ്
തക്ള വികസി്ിുകൂടി ്ചുു്് ബി
നാ്ലക.

ആശയം ൂപ്്ു്ിയത്. കലാരവ്്
കരായ രബാസ് ൃണമാചരിരയാും റിയാസ്
രകാുവിരനാും ബിനാ്ലയ്ട രനൃത്ം
ഏ്റുകാ സ്കാ് അഭ്്ഥിുകയം
ഇവ് കുരററ്മാരായി ആദ് ബിനാ്ല
2012 സംഘടി്ിുകയം ്ചു. ്കാ്ി
ബിനാ്ല ഫൗര്ഷ എ് െറി്െ
രമരനാ്്ിലാണ് ബിനാ്ല സംഘടി
്ിു്ത്. എൺപരതാളം കലാകാര്ാ്
ആദ് ബിനാ്ലയി പ്്ുു. വലിയ
േനപ്ാളി്ം ്കാ്് ആദ് ബിനാ്ല ്
്ിക്്ു. 2014, 2016, 2018, വ്ഷങളി
ബിനാ്ല നടു.

കെോ്ി-ുസരിസ് ബിെോകെ

‘ബിെോകെ ൃേയങുകട സിംെണി’െവിത

2012 �ിസംബ് 12 നാണ് ഇത്യി്ല
ആദ് ബിനാ്ല ്കാ്ിയി ആരംഭി്ത്.
1968 രധാനമതി േവഹ്ലാ ്നഹ്ുവി
്െ രനൃതവ്ി രകരസാം്ാരിക മതാ
ലയ്ി്െ സഹായര്ാ്ട ഇത്യി
െിനാ്ല സംഘടി്ിു. എ്ാ വലിയ
രതാതിലള വള്് െിനാ്ലകക് ഉ്ാ
യിെ. സാ്്ികമായ പലഘടകങും
െിനാ്ലയ്ട വള്്്യ പരിമിത്്ു്ി.
ഈ കാരണ്ാ ത്് സാം്ാരികചരി
്്ി വലിയ സവാധീനം ൃടികാ െി
നാ്ലകക് കഴിഞിെ. ഇതി്ന ുട്്്
മറ് സാം്ാരികൂപങും വലിയ രീതിയി
ൂപ്്ുവ്ിെ.
2010 രകരള്ി്ല ഇടുപ് സ്കാ
രാണ് ്കാ്ി - ുസരിസ് ബിനാ്ല എ്

രാരദശിക വികസനം, നഗര ുനര്ാര
ണം എ്ിങ്ന രകരള്ി്െ സാൂഹിക
േീവിത്ി നിരവധി ഇട്പടലക നട
്ണ്മ് ല്്ര്ാ്ട ആരംഭി് ്കാ
്ി-ുസരിസ് ബിനാ്ലയി രകരള്ി്ല
കലാരവ്്ക്ക് രവ്് സവീകാര്ത
ലഭി്ിെ എ് വിമ്ശനം ഉയ്ുവ്ിര
ു. എ്ാ രലാക്ി സംഭവിു് മാ
റങ്ള രനരി കാു്തിനള അവസരം
ബിനാ്ല ൃടിു. ്കാ്ിയ്ട ൂമിശാതപ
രമായ സവിരശഷതകും ബിനാ്ലയ്ട സവീ
കാര്ത വ്്ി്ിു.

ഇത്യി ആദ് ബിനാ്ല സംരംഭം
്കാ്ി രകരീകരി്് നട്ര്ാ സവതം
നാ്ി നട് കലാരമള്യ ുറ് മനര്ാ
്ട സമീപി്തി്െ ഫലമായി ൂപ്്്താ
ണ് ‘ബിനാ്ല ൃശ്ങു്ട സിംഫണി’ എ്
്സബാറ്്െ കവിത. രകരള സാം്ാരിക
സൂഹ്ിന് പരിചയമിൊ് പലും ബി
നാ്ലയി അവതരി്ിക്്ു. രകരളീയ
േീവിതാനഭവങും അവയ്ട രാടീയ പരി
സരവം ്സബാറ് കവിതകളി വ്വഹ
രിക്്ുു. ബിനാ്ല എ് സാം്ാരിക
ൂപര്ാുള രതികരണം ത്്യാണ്
ഈ കവിത. ആുഖവം പതിനാറ് ഇറരല
ഷനകുമാണ് ഈ കവിതയി ഉളത്. ബി
നാ്ലയി സംഭവിു് രതിഠാപനങു
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്ട ദാ്ശനികമായ ുനരാഖ്ാനമായി മാുു
കവിത.

ഇൻറഡെഷൻ അഥവോ ്തി്ോപെം
1917  മാ്്സ ദുഷാപ്്െ േലധാര
(fountain) എ് കലാൃടി രതിഠാപന്മ
് ൂതന കലാരവണതയ്ട ആവി്ഭാവ
്ിന് കാരണമായി. ഈ കാലൃടിയ്ട
വികസിത ൂപമാണ് ഇറരലഷ അഥവാ
രതിഠാപനമായി പരിവ്്നം ്ചതത്
എ്് കരത്്ുു. ഒര കാല്് ്പയ്െി
ങ്, ശി്ം ുടങിയ സാരദായികമായ
രീതികരളാുള കലഹമായിരു ഇറ
രലഷ. എ്ാ കാലാതര്ി ുതിയ
വി്ാന്്യം സാര്തിക ുര്റങ
്ളയം ആശയാവികാര വശലിയ്ട ഭാഗമാ
കി വികാസം രാപിുകയായിരു ഇ
റരലഷനക. വുവി്ന അതിരെതായ
ു്പാടിരലാ ുുതായി സ്്ഭം ൃടിര്ാ
സവിരശഷം രതിഠിുു. അങ്ന രതി
ഠാപനം ഒര ദാ്ശനിക ക്മം ആുു.
ഈ രതിഠാപനകലയ്ട സാഹിത്ൂപമാ
ണ് ‘ബിനാ്ല ൃശ്ങു്ട സിംഫണി’ എ്
കവിത.
കവിതയി്ല ഒരരാ ഇറരലഷനകും
കവിത്യ ത്് ഒര ബിനാ്ലയാുു.
ൃശ്ങു്ട കാവ്ാഖ്ാനമായി കവിത പരി
വ്്നം ്ചയ്്ുു. ആ ആഖ്ാനങ
ഉ്രാുനികതരയാുള
സവിരശഷമായ
ൂറ് രകടമാുു. കവിതയി്ല ഒരരാ ര
തിഠാപനങും കാഴ്്യ്ട സൂഹ്ി്െ
സവഭാവ സവിരശഷതക്ള അടയാള്്ു
ുു. തീ - പരി്ിതി - ചരി്ം - സാ
ര്തികവിദ് ുടങിയ ചിതക ത്്യാ
ണ് കവിതയി്ല ഇറരലഷനകളിൂ്ട
ആഖ്ാനവിരധയമാു്ത്.
ബിനാ്ലയി
്ല ഇറരലഷനക ആദ് കാഴ്്യി
ആസവാദകനി ചിലര്ാ്ഴ്ിലം അ്ത
ൃടിര്ും. രതിഠാപനം വിനിമയം
്ചയാ ്മിു് ആശയ്് കീഴട
കാ കാഴ്്കാര സാൂഹിക സാം്ാ
രിക പ്ാ്ലവം ചരി്വം ഇതര ഘടക
ങ്ളാ്ക അറിഞിരിരക്ിവരം. എൊ
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സ്്ഭങളിലം ഈ വുത ശരിയാ്യും
വരിെ. എ്ിര്ാ ത്്യം ആദ് കാ
ഴ്്യി രതിഠാപനങ ുര്ാ്് വു
്ത് ആുനികതയ്ട സവഭാവമാണ്. വിശ
കലന്ി ആുനികതയ്ട ുറംരമാടി
തക്്് സമകാലിക ആശയങു്ട തായ്
രവരിരലകാണ് രതിഠാപനം ്ച്്ു്
ത്. അവി്ട വദനംദിന േീവിതവം കലയം
തമിലള രവ്തിരിവക ഇൊതാവു.
ഉൃടകല, േനരിയകല എ്ിങ്നയള
തരംതിരിവകും ്ാനമിെ. ചരി്്്
അപനി്മിുു. ൃഹദാഖ്ാനങ്ള നി
രഷധിുു. ഉ്രാുനിക കവിതയിലം
ഈ സവിരശഷതക ക്്്ാ കഴിയം.
കഴിഞ കാലങളി ആഖ്ാനൂപങളി
നിും മാറിനി്്്്് ആശയങ്ള ഉള
ടക്ി്െ ഭാഗമാുു. അരിു വകരി
ക്്് സൂഹങു്ടയം കാച്ാുകു്ടയം
രകടനമായി ുുകവിത മാുു. ൃത്മായ
സാൂഹിക - ചരി് അവരബാധര്ാു ൂടി
മാ്രമ ഇ്രം ആഖ്ാനങ്ള വിശകലനം
്ചയാ കഴിൂ. രതിഠാപനങ ചാ്ി
യമായ ആശയ വിനിമയം ആവശ്്്ുു.
ബിനാ്ല എ് സാം്ാരിക ൂപവം ഉ്
രാുനിക കവിതയ്ട സവഭാവം രദ്ശി്ി
ു്ത് ഈ വുതകളി രകരീകരി്ാണ്.
ഇറരലഷനകു്ട ഈ സവഭാവം ത്്
്സബാറ്്െ കവിതകളി്ല രതിഠാപന
ങും പറയാ ്മിുു. ആുനികതയ്ട
ുറംരതാട് ്പാ്ി്് ഉ്രാധാനിതയ്ട
അകകാ്് ക്്്ാനള ്മവം കവിത
യി കാണാം.
‘ുലകരം’ എ് ഇറരലഷനി പണ
മിൊ്ു കാരണം ുലകരം അടകാ
കഴിയാ്ത മാറിടം രഛദിരക്ിവ് നരങ
ലിയ്ട േീവിത്് രതിഠാപന വിരധയ
മാുു.
“നി്െ ഓ്മക് ുല്ി്റ്്
ഇര്ാും രച്്ലയി“
എ് വരിക ചരി്സംഭവ്് വ്്
മാന രലാകവമായി രച്ുവുു. തീേീ
വിത അനഭവങ്ള ൃശ്വകരിു്

രതിഠാപനമാണ് ‘്പൺപാദ ശലഭങ’,
‘അവസാന്് അ്ാഴം’, ‘നിശദ സഹ
ന്ി്െ ബാലപാഠങ’, ‘നെത’ ുടങി
യവ.
“മലാല നീ രതീകം
രകാശവം
താലിബാ ഭീകരര്ട
്വടിരയറ ്പൺു്ി
േീവിത്ിരലക് “
മലാല എ് ്പൺു്ി ഭീകരത്കതി
്രയള സഹനേീവിത്ി്െ രതീകമാ
വര്ാ പറയ്്ടാ്ത, അറിയ്്ടാ്ത
രപാു് ബാലേീവിതങകിടയി ര
തീ്യിരലുള രതിഠാപനമായി മലാല
എ് വ്തി മാുു. ഉ്രുനികതയ്ട
സവിരശഷ സാഹചര്്ി ൂപ്്്
ദളിത് - തീ - പരി്ിതി - വാദങ മലയാള
കവിതയ്ട ആഖ്ാന വഴിക്ള പരിവ്്
ന്ിന് വിരധയമാകി. അപരവകരിക
്്് സൂഹ്ി്െ ശദമായി കവിത മാറി.
രൃതി ൂഷണങളി ശതമായ രതിപ
്മായി കവിത ൂപ്്ു. ബിനാ്ലയി്ല
ഇറരലഷനകും ഈ ആശയങ ശത
മായി രകടി്ിുു. പ്ാ്ലമായം സാ
്ിധ്മായം ഇരിയരവദ്മായ അനഭവമായം
്സബാറ് ത്െ കവിതകളി രൃതി
്യ അവതരി്ിുു്്. ത്ീ്്ടങും
വയലകും മരവം ുഴയം ്വളവ്മൊം ര
തിഠാപനങു്ട രരാതുകളാവു.
“2025 കഴിയര്ാ രലാക്ി്ല നാലി
്ലാ്്
ആുക ു്േലം കി്ാ്ത വലയമര്
ഞങ്ള രചരിതിരിവിരലും
അ്മ്ിരലും യ്്ിരലും
നയിുരമാ ്വളരമ നീ“
‘്വളര്ാട് ’ എ് ഇറരലഷ േല
ദൗ്ലഭ്്ി്െ ഭാവികാല അവ്യിരല
ക് വിര ൂുര്ാ ‘്നവിുക’
രദശാതരങളി ൂപ്്ു് ൃഷിവവവി
ധ്്ി്െ ആഴങ്ള ൂചി്ിുു. ്ാ
മങ്ള നഗരവകരിു് രവണത്യ

വിമ്ശിുകയാണ് ‘വയു്ിയ്ട വീട്
ആകാശ്് ’ എ് ഇറരലഷ. വ്
്മാനകാല്ി പരി്ിതിവിഷയങ
ളി സൂഹം സവീകരിു് നിലപാുകളി
്ല വവര്്ങ്ള വിമ്ശിുകയാണ്
ഇ്രം രതിഠാപനം ്ചു്ത്. രൃതി
രേഹമാണ് അറിവിരലുള പാത എ് വി
ശാലമായും സമകാലിക അതരീ്്ി
രാരയാഗികത വിരളവമായ സര്ശം കവി
ുര്ാ്് വുു്്. ഭാവിയി ഈ സര്ശ
്ി്െ വ്ാതി മനഷ് തിരി്റിയ്മ്
ുഭാതി വിശവാസം കവിതയി കാണാം.
ആുനികരി കാണാ് ഈ സവിരശഷത
ുന:്ാപികാ കവി ്മിുു്്.
“മരങ ്മയം
ുെ് നി്യദാ്ഢ്വം പഠി്ിു
അറിവിരലുള പാത
രൃതിരേഹം“
ശാതരലാക്്യം വസബ് ഇടങ്ള
യം മറികടുള രതിഠാപനങ അ്ഥ
ൂന്മാവം എ് തിരി്റിവ് കവിതയി
ഉ്്. സാര്തിക വിദ്യി ഉ്ായ വള്
്യി രപായതലുറ ഉപരയാഗി് വീുപകര
ണങ എൊം ഉപരയാഗൂന്മായി.
“എൊം ്പാടി പിടി്്
ഏരതാ ൂഡ്ി നിും
മരറരതാ ുഖഡ്ിരലക്
ുരാതന യാനപാ്ം“
രവഗതയ്ട അളവ് നി്യികാ കഴിയ
്തിലമുറം പഴമയ്ട സവഭാവുള്തൊം
ഉപരയാഗൂന്മാുു എ് ധവനിയം ഈ
ഇറരലഷ ുര്ാ്് വുു്്. മാനഷിക
ഭാവങ അതി്ന സവാധീനിു് ഘട
കങ സംഗീതം, വാുവിദ്, രോതിഷം,
ശിപകല എൊം രതിഠാപനങു്ട ഭാഗമാ
ുു. ആുഖ്ി കവിയ്ട ു്ി രത്
്മാു് ുഖഭാവങ്ളുറി്് പരാമ്ശി
ുു്്. അത് ആരരടുമാവാം. എങ്ന
രവണ്മ്ിലമാവാം. മനഷ്ന് സവതം ുഖ
മിരെ എ് രചാദ്ം ഉ്യിു്കാ്് ആരം
ഭിു് ബിനാ്ലയാണ് ഈ ദീ്ഘകവിത.
കവിതയിൂ്ട
ആഖ്ാനവിരധയമാു്
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രതിഠാപനങു്ട കുരററ് കവിയാണ്.
കാഴ്്യ്ട ആരഘാഷമായ ബിനാ്ല്യ
വാുക്കാ്് കവി ഇറരലഷ നട
ുു. ചി്കാര ദ്ശന്ി ഏകാകി
യായിരിു്ത് രപാ്ല കവിയം ഏകാകി
യാണ് എ്് കവി പറയു. സവതം ുഖമിെ
മനഷ്ന് എ് രചാദ്്ി നിും ഒരരാ
ചിതലം ഒരരാ രതിഠപനങ ഉ്് എ്
തിരി്റിവിലാണ് കവി സവതം ബിനാ്ല
അവസാനി്ിു്ത്.
“ഇതാ ചിതുറ് ഇഴു ുടങു
ഒരരാ ചിതലം
ഒരരാ രതിഠാപനകല“
യഥാ്ഥ്ി
വാുകു്ട
ഒര
ബിനാ്ല്യ ുന:ൃടി് കവി താ ക്
ബിനാല്യ വിലയിര്ാ സവീകരി്
വഴിയായിരു ഈ കവിത. കാഴ്്കളിൂ്ട
വീും വീും ുുക്്ു് കാഴ്്കാ്,
ഈ സവഭാവുള കാഴ്്കാര്ട ൂപീകര
ണ്ിരലകാണ് ബിനാ്ല വിര ൂു്
ത്. കാഴ്്യ്ട സൂഹം എ്് ഉ്രാുനിക
സൂഹ്് വിരശഷി്ിു്ത് ്വും കു
രപാകലി മാ്മെ, ുുക്്ു് കാഴ്്
ക ക്്ുവാ സൂഹം ്മം നടുു
എ് അ്ഥ്ി ൂടിയാണ്.

ഉപസംഹോരം
കാഴ്്ാനഭവങു്ട സാധ്ത്യ രാരയാ
ഗിക തല്ി ഉപരയാഗ്്ുു് സാം
്ാരികൂപമാണ് ബിനാ്ല. സമകാലിക
കലാവി്ാരകരങു്ട പരീ്ണശാലയാ
യി അവിടം പരിണമിുു. ൃശ്ങളി്ല
്ിമാന സവഭാവ്ിനുറം വ്തതമാ്്
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മാനങ ക്്്ാ രതിഠാപനങ
ആസവാദകന് സാധ്ത നുു. ബിനാ്ല
എ് സാം്ാരികൂപം കവിത എ് സാ
ഹിത്ൂപ്ി ആഖ്ാന്ിനള വിഷ
യമാവര്ാ ആശയങു്ട സംരവദനം
രതിഠാപന സവഭാവം സവീകരിുു. വാു
കളിൂ്ട ൂപ്്ു് ഇരറരലഷനക്ള
ചിതയിൂ്ട അടയാള്്ുുര്ാ വാ
ുകു്ട ൃശ്പരത ്വളിവാക്്ുകയം
കാഴ്്യ്ട അനവ്ിരലക് ആസവാദക്ന
നയിുകയം ്ചുു.
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ഹർഷ സിറിയെ്,
ഗരവഷക വിദ്ാ്ഥിനി,
എം. േി രകാരളേ്, തിരവനതുരം
Email: harshacyriac1991@gmail.com
്ബധസംരഹം: ു്ികുമായി രനരിു സംവദിു് സാഹിത്മാണ് ബാലസാഹിത്ം.
ു്ികകായി എുുക എ്ത് ഒറരനാ്്ി ലളിതമാണ് എ്് രതാ്ാം. എ്ാ
അു്റിയര്ാ ആ സാഹിത്രമഖല അ് നി്ാരമെ എു മന്ിലാവം. ു്ികു
്ട അനഭവപരിധി, ഭാഷാവശലി, സാഹിത്ാസവാദനം ുടങിയവ ുതി്്വരരടതി
നിും തികും വ്ത്തമാണ്. ു്ികു്ട ഭാവനാരലാക്് ൂ്്മായി ഉ്കാു
വാനം അതിന് ഇളകം ത്ാ്ത ലാളിത്വം ചാരതയമാ്് ഭാഷയി ബാലസാഹിത്
ൃതികക് ൂപം നുവാനം േി. ശ്രുു്ിന് സാധിു എ്് നിരീ്ിു്താണ്
ഈ രലഖനം.
തോഡ്ോൽ വോുെൾ: ബാലസാഹിത്ം, ഭാഷ, ഭാവന, ആസവാദനവശലി, അനൂതിക,
വശശവബാല് വന്മല്ങ
ു്ികുരവ്ി രചിക്്് ൃതിക
ഉ്കാു് സാഹിത്ശാഖയാണ് ബാ
ലസാഹിത്ം.
അവര്ട
രായ്ിനം
മാനസിക നിലവാര്ിനം ആസവാദനരശ
ഷിും ഇണു് രീതിയിലാണ് ഇ്രം
ൃതിക രചിക്്്ിരിു്ത്. ു്ിക്ള
ര്ാ്ല അവര്ട സാഹിത്്്യം നി്
വചിുക രയാസമാണ്. “ബാലഭാവന്യ
ത്ിയണ്ു്ും അവര്ട വവകാരിക
വം ധിഷണാപരവമായ വികാസ്ിന് ഉത
ു്ുമായ സാഹിത്ൃതിക്ള്യൊം ബാ
ലസാഹിത്്മ്്“1 സാമാന്മായി പറയാം.
ബാല്്ി്െ നി്ള്തയം വന്മല്വം
ആ്ാദവം വിു്ിയം രകടമാു്വയാ
ണ് ഇ്രം കലാൃടിക. ്കാുു്ിക
ുത കൗമാരരായകാ് വ്രയളവ്ര
രസി്ിു് േീവചരി്ം, രനാവ, കവിത,

കഥ, നാരടാടിസമാഹാരം, വി്ാനരദങ
ളായ ുതകങ, സാൂഹ്ശാതൃതിക
എ്ിങ്ന ു്ികക് അനരയാേ്മായ
ഏു സാഹിത്വം അവര്ട സാഹിത്മാണ്.
“ു്ിക്ള രസി്ികാരനാ, പഠി്ികാരനാ
രവ്ി എുത്്ു് ൃതികും അവയ്ട
അനബധ്മ് നിലയിലള ചി്ീകര
ണങും ഉ്്ു്താണ്, ു്ികു്ടസാ
ഹിത്ം“2 എ്് എവസരലാപീ�ിയ
്ി്ാനിക രരഖ്്ുുു. രസി്ിുക,
പഠി്ിുക എ്ീ ല്്ങ ു്ികു്ട
സാഹിത്്ിന്്്ാണ് ഈ നി്വചനം
രബാധ്്്ുു്ത്.
ബാലസാഹിത്രംഗ്് മലയാളം അുത
ൂ്വമായ വള്് രനടിയിരിുു എ്ത്
രശംസനീയമാണ്. ു്ിക്ള ഉരേശി്്്്
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വ്തമായി നി്രേശി്് എുത്്് ആദ്മ
ലയാളരചന ു് ന്്ാര്ട പ്തതം
കിളി്ാ്ാണ്.
“്്വിതാരര ഭയുള
ബാലക്ാ്ക് ഭാഷയായി ്ചാെിയത്”3
എു കവി അതി വ്തമായി പറഞിു
്്. അതി്ല ൂ്വാക്ം രപാലള പല
സ്്ഭങും രകരള്ി്ല ു്ികക്
ഒരകാല്് ൃദി്മായിരു. എ്ിലം
വികസിത രാേ്ങുമായി താരതമ്്്ു
ുര്ാ നാം വള്ര പി്ിലാ്ണ്
സത്ം അംഗീകരിര് തീര. ആക്ഷകമായ
രീതിയി ബാലസാഹിത്ൃതിക അ്ടി
്് രസി്ീകരികാനം രസി്ീകരി്ാ
്്് വലിയ വില ്കാു്് വാങാനം
പറിയ സാൂഹിക, സാ്്ിക ്ിതി
നുകിെ. ഭാരതീയ സാഹിത്്്യം സം
കാര്്യം വപൃക്്യം നു്ട ു
്ിക മന്ിലാുകയം ഉ്കാുകയം
രവണം. അതിനള രപാംവഴി ുതകങ
വായികാ അവ്ര രരരി്ിുക എ്താ
ണ്. ഇതിഹാസങ, ുരാണങ, കാളി
ദാസാദി കവികു്ട ൃതിക, വബബി
കഥക, നാരടാടികഥക ഇവയി്ലാ്ക
വകകാര്ം ്ചതിരിു് കഥാതുകും
അവ ഉ്കാു് ുണപാഠങും വായി്
റിയ്തിൂ്ട ബൗ്ീക രമഖലയ്ട വള്്
രയാ്ടാ്ം േീവിതൂല്ങു്ട വികാസവം
സാധ്മാുു.
ു്ികവിതക ഇ്് എു്ി സാധാര
ണയായി കാണാറിെ. ു്ികു്ട കവിതക
എുു്തിലള വിഷമതകരളാ അ്െ്ി
ഇ്തു്ത് നമ ഉരേശിു്ുരപാ്ലയ
ള ൂപസവഭാവരമാ അെ എ്തായിരികാം
കാരണം. സമകാലിക കവികളി ആരം
ഇങ്ന ഒര രരമയം ഇര്ാ സവീകരിു
കാു്ിെ. എ്ാ നു്ട മഹാകവി
ക കവി്യം ുത ഇരങാുള എൊ
രസി്കവികും ഗൗരവകരമായ സാൂഹിക
വിഷയങുള കവിതക എുുര്ാും
ു്ികവിതക എുുവാ വവമനസ്ം
കാണി്ി്ിെ. വീണൂവം ചിതാവിടയായ
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സീതയം നളിനിയം എൊം എുുര്ാും ു
പവാടി എുതാ ുമാരനാശാ മടി കാണി
്ിെ. ഉൂ് മഹാകവി എ്ുരപാ്ല ത്്
ബാലകവി എ് നിലയിലം രസി്നാണ്.
വളര്ാ ഖഡകാവ്ങരളാ്ടാ്ം ു്ി
കവിതകും രധാന്ം ്കാു്ിരു.
അതിനരശഷം ബാലകവിതക്ള വള്ര
ഗൗരവകരമായ രീതിയി പരിഗണി്ിുള
കവിയാണ് ്ാനപീഠുരകാരക്്ാവ
ൂടിയായ േി. ശ്രുു്്.
ബാല്-കൗമാരങു്ട
ഭാവനാരലാക
്് ൂ്ണമായി ഉ്കാുവാനം അതിന്
ഇളകം ത്ാ്ത ലാളിത്വം ചാരതയമാ്്
ഭാഷയി ബാലസാഹിത്ൃതികക് ൂപം
നകാനം അരേഹ്ിന് സാധിു. ‘ഇളം
ുുക’, ‘ഓല്ീ്ി’, ‘കാരറ, വാ! കടരല,
വാ!’ എ്ിവയാണ് േി.യ്ട ു്ികവിതാ
സമാഹാരങ. തനിക് നടമായ വശശ
വബാല് വന്മല്ങ്ള, അനൂതിക്ള
ബാലകവിതാരചനയിൂ്ട തിരിു പിടികാ
നാണ് അരേഹം ്മി്ത്. രൃതിരയാും
ു്ികരളാും ഒര രപാ്ല സംവദികാ േി.
ു കഴിു. “ഈ കവിതക ഓരരാ മന്ി
്നയം ആ്ാദി്ിുു. ആശയു്ലമാ
ുു. രപ്്ി്െ അനതഗഹനത്യ
സവാംശീകരിു് മഹ്ായ കവിതക
എുതിയ കവി ത്്യാണ് പിുൃദയങ
ളി ത്ികളിു്, ു്ി മാുര്്ി
്െ രത ുരു് അതിമരനാഹരങളായ ു
്ികവിതകും എുതിയിുളത്”4 എ്ാണ്
‘േി.യ്ട ു്ികവിതക’ എ് ൃതിയ്ട
രസാധകുറ്ി രവി. �ി.സി. അഭിരാ
യ്്്ിരിു്ത്. ു്ികു്ട അഭിരചി
കകിണങിയ വിഷയങളാവണം ത്െ
കവിതകു്ാരക്ത് എ്് അരേഹം
കരതിയിരു. ഓല്ീ്ി, ഇളംുുക,
കാരറ, വാ! കടരല, വാ! എ്ീ രപരക
ത്് ു്ികു്ട മനുമായള ബധം ൂ
ചി്ിുു.
രൃതിരയാുള കവിയ്ട രേഹം ു്ിയ
്ട കൗുകമരനാഭാവ്ിൂ്ട രകടമാു്
ത് േി. യ്ട കവിതകളി ദ്ശികാം. ‘എു
രവ്റ രവണം!’ എ് കവിത ഉദാഹരണം,

“പ്ുുക, പാടങ!
പത്്ാുുമാുക,
്വളി്ം, ുളി്കാ്റ, ു
രവ്റ രവണ്മനികിനി?
ുരുറം ്പാുൂും
ുു്വയ്ലിുളി്ീടാം!
താവം മല്മണം വീും
തണലു കളി്ിടാം!
ൂുു പ്ി, ുുകം
ൂടിയാുു വളിക!
രവ് ൂ്രമാ, ്യു
രവ്റ രവണ്മനികിനി?”5
എ് വരികളിൂ്ട പാടവം പറും കാും
രമും കാ്ം ്വയിലം ുഴകും എൊം ു്ി
യ്ട മനര്ാ്ട കവിതകളിരലക് ആവാഹി
ു് കവി്യയാണ് കാണാ സാധിു്
ത്. ‘ൂകാലം’, ‘രമഘം’, ‘വതമാവ്’, ‘മഴവിെ്’,
‘കാരറ വാ’, ‘്പാര്ാണം’ ുടങിയ കവിത
കളി്ലൊം രൃതിയ്ട മരനാഹരസാമീപ്ം
അനഭവി്റിയാ സാധിുു. ുുങ
ുതി്്വ്ര അരപ്ി്് രൃതിരയാട്
ൂുത അു്ുളവരാണ് എ് യാഥാ്
ഥ്ം കവി പുവുു. ‘മഴവിെ്’ എ് കവി
തയി,
“വാ്മഴവിരെ, വ്ാലം
വാനിമടിയിലിര്ാലം!
കൺുളിരൂ കാുര്ാ
കര രനാവൂ മായര്ാ.
ആര നിനകീ നിറരമകീ?
ആര നിനകീ നില ന്ി?
എ്്ൂടി വിളികാരമാ?
നിു്ടയരി്കയിര്ാരമാ?
താഴര്ു വര്ിരെ?
ത്്യിര്ാ ുഷിയിരെ?
ആര നിന്കാര കഥ പറയാ
ആര്വി്ട്യാരമ തരാ?”6
എ് വരിക മഴവി്െ് രൃതിരതിഭാ
സ്് ു്ിയ്ട കൗുക്ിൂ്ട അവത
രി്ിുു. രകുര്ാ നിസാര്മ്്
രതാു് പദങ, വാക്ഘടന എ്ാ
ഒ്് എുതാ ്മിുരനാുര്ാരഴാ, എു

്്ി നി്വഹികാവ് ഒര രൃ്ിയെ
ബാലസാഹിത്രചന എ്ത് വ്തമാും.
്്ി്് വകകാര്ം ്ചരയ് ഒ്ാണി
ത്. ബാലമനുക്ളുറി്് ആഴ്ിലള
ധാരണയം അസാധാരണമായ നീരി്ണ
രശഷിയം രചനാപാടവവം ആവശ്മായ
ര്ിയയാണിത്. “ു്ികുരവ്ി എു
ുര്ാ സാഹിത്കാര സവയം ഒര ു്ി
യായി മാുു. അയാ ഒര ു്ിയ്ട എൊ
ുുമരയാും ലാളിത്ര്ാും അനി്ിത
തവര്ാും ൂടി, അരബാധതല്ിരലുള
വാതി ുറ്് രലാക്് ുതിയ മ്ി ു
നരനഭവിുു.”7 ഉ്മസാഹിത്ൃതിക
ു രവ് അരത രചരവക ത്്യാണ്
നെ ബാലസാഹിത്ൃതിും രവ്ത്. ഈ
രചരവക്ളൊം േി. യ്ട ബാലകവിതക
ളി നുക് ക്്്ാം.
‘ഓല്ീ്ി’ എ് സമാഹാര്ി്ല
കവിതക്ളൊം
പ്ിൃഗാദിക്ളുറിു
ളവയാണ്. ആന, ുരങ, മയി, മാ
എ്ിങ്ന ു്ികക് പരിചിതങളായ
ൃഗങ്ളുറിുള കവിതക്കാ്ം വര
യുതിര, രഗാറിെ, ഒ്കം, നീരാന, കംഗാര
എ്ിങ്നയള വിരദശീയ ൃഗങ്ളയം
ഇതി പരാമ്ശിുു. ഓരരാ ൃഗ്ി്െ
യം സവഭാവസവിരശഷതക ഉ്കാളി
ു്കാുളതാണ് ഓരരാ കവിതയം. ‘ുര
ങ’ എ് കവിതയി,
“കാുമര്ി ്കാുക രതാും
കയറാം മറിയാം ചാടാം
വാലാ്ിെു്ി ുറിവരിു കിു്്ാ്ാടാം
കായികവിദ്കളിങ്ന പലും
കാും ഞാ ുക രനും
വാലിൊ്വ് നിങ്ളറിഞാ
വാ ്പാകി്കാര്ാും”8
എ് വരിക ുരങ്െ വ്്ചി്ം മരനാ
ഹരമായി ആവി്രിുു. മയിലി്െ പീലി
വിരിുള ൃ്വം മാനി്െ ശാതമായ
നി്ം ഇു രപാലള ചി്ങളാണ്. വരയ
ുതിരയ്ടയം രഗാറിെയ്ടയം നീരാനയ്ട
യം േിറാഫി്െയം സവരദശം ആ്ികയാ
്ണും ഒ്ക്ി്െ േ്നാട് മരൂമിയം
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കംഗാരവി്െ രദശം ആസ്ര്ലിയയമാണ്
എ്് ൂചി്ിു്തിൂ്ട സാഹിത്സവാദ
നര്ാ്ടാ്ം ു്ികളി സാമാന്വി്ാ
നം വള്ുക എ്ും ഈ കവിതക
ല്്മിുു. ൃഗങരളാും പ്ികരളാും മ്
േുോലങരളാും, ു്ികുള ഇടമാ
ണ് ആന, ുതിര, മാ, മയി എ്ിവ്യ
ആപദമാകിയള രരമയങ ്കാുു്ി
കകായി കവി ക്്്ിയത്. തിര്ുക
ും ു്ികും തമിലള ബധം വ്തമാു
്വയാണ് ഈ കവിതകു്ട തല്കുക
ഓരരാും.
കാുൃഗങരളാടാണ് ു്ികക് ൂുതലി
ടം എ്റിയാവ്ു്കാ്ാകാം അ്ര
്ിലള ൃഗങ്ള രകരീകരിു്കാ്് േി.
കവിതക രചി്ത്. മലയാള്ില്ായ
ു്ികവിതകളി േി. യ്ട ‘ആന്ലവ’
തലയയ്്ി നിുു.
“കാു ുലകി നടുവരു
കരിമല രപാ്ലാര ്കാ്
ുരപ ്ച്ാ ്ചുലിരയയം
്കാ്ി രകാ്ും വ്!
കാ്ാറി രപായ് നീരാു കഴി്ഞു്ുകയെെീ?
ഈത്ളിരം, പ്്ണലം, കാ്ി ുഖമെെീ?”9
ആനയ്ട വല്വം കരും നിറവം രക
ടമാു്വയാണ് ഈ വരിക. ൃഗങ ു്ി
രയാട് ത്െ വിവരങ പറു ്കാുു്
രീതിയാണ്, ചില കവിതകു്ട അവതരണ
രീതി.
“കായികവിദ്കളിങ്ന പലും
കാും ഞാ ുക രനും”10
(ുരങ)
“ൃഗശാലയിരല്ക്് വിളി്ാ്ലനിു രപാകാ വയാ!”11
(േിറാഫ്)
“ഒ്കമീ ഞാ മാ്ം
മരവി മനഷ്ന മി്ം”12
(ഒ്കം)
എ് വരിക്ളൊം ഇതിന് ്തളിവാണ്.
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‘ഞാ’ എുരച്്് ൃഗങ സംസാരിു
ര്ാ അത് ശിുവി്െ മരനാഭാവ്്
ൃതി്്ുുക ൂടി ്ചുു. ഇതി്നാര
മനഃശാത തലം ൂടിയ്്. ു്ികു്ട സവി
രശഷമായ അനഭവരമഖലയ്ട പരിധിയി
വര് സാഹിത്ം മാ്രമ അവ്ക് ആസവ
ദനീയമാുുൂ. വിൃതിു്ിയായ കാ്ം,
ു്ിരിു് ൂവം, നീു് രമഘവം, ഉറ
ങാ രപായ ൂര്നം, ൂ്ട കളിരക്
മഴവിും, വാശിപിടിു് ്കാുന്്വം
ു്ിയ്ട മരനാഭാവര്ാട് താദാ്്്്ു
നിു് അവ്െ ആ്മി്ങ ത്്
യാണ്. നാടപദങും രരയാഗങും േി.
യ്ട ു്ികവിതകളി സേീവമാണ്. രചല്,
ഇ്ിരി, അരമ, ചി്ം, പു്്, ൂരമനി,
ുു്് ുടങിയ പദങ ഉദാഹരണം.
കവിതവം ുു്ി നിു് ഈ കവിതക
പാഠുതകങളി ്ാനം പിടി്ിുളവ
യാണ്. എ്ാ ഇവ എുതിയത് േി. ശ്ര
ുു്ാ്ണ് സത്ം നുകറിയിെ എ്
താണ് മ്റാര യാഥാ്ഥ്ം.
“കാകുയിരല, കരിുയിരല,
കാലം മാറി, യറിഞീരല?”3
(കരിുയി)
“ഇ്ിരിൂരവ, ുവ് ൂരവ,
ഇ് നാ്ളു നീ രപായി ൂരവ?”14
(്കാുൂവ്)
“വാ ുരവീ!
വര ുരവീ!
വാഴവകരമലിരി ുരവീ!”15
(വാ ുരവീ)
ഈ വരിക്ളാും നുക് മറകാ കഴിയ
്വയെ. ഇതി രകടമാു് സാരസ്ം
േി. എ് മഹാകവിയ്ട രചനാരശഷി്യ
്വളി്്ുുു. ു്ികു്ട മന്ി്െ
വവവിധ്ങ തിരി്റിഞ്, അു്കാ
്്, അ്രം മാന്ിക ഭാവര്ാു ൂടി
ു്ികവിതക രചിുവാ അരേഹ്ിന്
സാധിു. അു്കാ്ാണ് ആ ബാലകവിത
ക ഇകാലും വായിക്്ുകയം ആസവ
ദിക്്ുകയം പഠിക്്ുകയം ്ചു്
ത്. ഇു നമ ്്ിരക് ഒര രധാന

വുത പാഠുതകങളി്ലും ു്ികവി
തകക് രാധാന്ം ്കാു്് കാു്ിെ
എ്താണ്. അുമാ്മെ ഇ്് ു്ികവിത
ക ഇ്െും ത്് പറയാം. സ്വകലാശാ
ലാതല്ി ഗൗരവരമറിയ പഠനങും
ച്്കും ഈ സാഹിത്ശാഖ ൂുത
വിരധയമാരക്താണ്.
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മുഷയജീവിതവം പോരി്ിതിെ
ചെെോ്െതയം ൂർഡ്ോുുമോരകെ
െിൂപണങളിൽ
ഡ�ോ. െഷി എസ്
അസി. ്രാഫസ്
മലയാളവിഭാഗം
ഗവ. രകാരളേ്, ക്്ന
Email: lekshmiviswanathan8@gmail.com
്ബധ സംരഹം: സാഹിത്ാദി കലകളി അത്ലീനമായിരിു് പാരി്ിതിക
ബധുള ലാവണ്രബാധവം സൗ്ര്ദ്ശനവം ക്്ുകയാണ് പാരി്ിതിക
സാഹിത്വിമ്ശന്ി്െ ല്്ം. ആദ്കാലനിൂപകരി രധാനിയായ ൂ്രകാു
ുമാര്െ വിമ്ശനങളി്ല പാരി്ിതികരബാധ്്ുറിുള അരനവഷണമാണ്
രബധം. എു്ി അല്ാരങുപരയാഗിുര്ാ പാലിരക്തി്െ ഔചിത്ം,
ഒര ൃതിയ്ട ആതരാ്ഥ്് ധവനി്ിു്തി രൃതി ഘടകങുള പ്്,
ദഡിയ്ട മഹാകാവ്നി്വചന്് പിുട്്് കാവ്രചന നടു്തി്ല അനൗചി
ത്ം എ്ിവ്യുറി്് ൂ്രകാു ുമാര വ്തമായ നിലപാുക ുര്ാുവുു.
തോഡ്ോൽ വോുെൾ: രൃതി, പരി്ിതി, സ്ഗാ്കത, ഭാവന, രദശം

രകരള സ്ാരി, രസികരജിനി, മിതവാദി
എ്ീ ആനകാലികങളിൂ്ടയാണ് ൂ്രകാ
ു ുമാര (1874-1941) സാഹിത്നിൂപണ
രംഗു വര്ത്. ഒയാരു ചുരമരനാ,
രവങയി ുഞിരാമ നായനാ് (േീവ
ചരി്ം), ആശാ വിമ്ശന്ി്െ ആദ്
ര്ിക, ഭവൂതിയ്ട രാമനം ആശാ്െ
സീതയം, ഗദ്മജരി (ഒും രും ഭാഗ
ങ) ുടങിയവയാണ് രധാന ൃതിക.
ഓരരാ എുുകാരനം രകടമാരക് േീ
വിതൂല്ം, സാം്ാരികനിലപാുക, ചി
താപരമായ സവാതത്ം എ്ിവ്യുറി്്
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വ്തമായ അഭിരായം അരേഹ്ിന്ാ
യിരു. മാതു അ്രനാ�്, രകാളറി�്േ്,
അരിരറാ്ി എ്ീ പാ്ാത്ചിതക
രരാുള താത്പര്ം ൂ്രകാു ുമാര്െ
നിൂപണ സമീപന്ി രകടമാുു്്.
സ്ഗാ്ക സാഹിത്കാര എു്ി ു
ല്ര്് രൃതിരബാധ്്ുറി്് സവി
രശഷമായ ചില ചിതക ൂ്രകാുുമാ
ര ുര്ാുവുു്്. ഗദ്മജരിയി്ല
കവിത, ഭാഷാകവിക, രേഹം, ഭാവനാശ
തി എ്ീ രലഖനങളിലം ആശാ വിമ്
ശന്ി്െ ആദ്ര്ിക എ് ൃതിയി്ല
സാഹിത്പ്ാനന്െ വനസ്ാരം എ്

രലഖന്ിലമാണ് പാരി്ിതികനിലപാു
ക ക്്്ാ കഴിയ്ത്.
സാഹിത്സംബധമായി
ൂ്രകാു
ുമാര രചി് രലഖനങു്ട സമാഹാര
മാണ് ഗദ്മജരി. കവിതയി്ല അനകര
ണം, എങ്നയാണ് കാവ്ം സൃദയന്
സൗ്ര്ാ്കമായി
അനഭവ്്ു്ത്,
കലാവിദ് ുടങിയവയാണ് കവിത എ്
രലഖന്ി ച്്്ചു്ത്. കലാവിദ്
രൃതി്യ അനകരിുകയാണ് എ് രബാ
ധ്ി നിു ്കാ്ാണ്. ത്െ വാദങ
അവതരി്ിു്ത്. അരേഹ്ി്െ നിരീ
്ണം ഇരകാരമാണ്. “കലാവിദ്, രൃതി
്യ ്വു്ത അനകരിുക മാ്മെ ്ചു്
്തും, ഒര സാധനം രൃതിയി ഏ്താര
സൂ്്ാവ്യി എ്ാനായിരിും
്മി്്തുളതി്ന ഭാവന ്കാ്് ക്
റിഞ് അതി്െ ുറവം ുറവം നിക്ി ര
ൃതിയി അതിന് ഒരികലം രതാവികാ
സംഗതിവശാ സാധികാ്തായി, ഏറവം
പരിു്മായ ഒരാൃതി നകി രത്്്്
ുുകയാണ് ്ചു്്തും വരു.”1 രക
വലബിംബ സവീകരണ്ിൂടി ഉപരിലവ
മായി രൃതിസൗ്ര്ം ആവി്രിുര്ാ
എു്ി ്ിയാ്കമായി ഒും സംഭവി
ു്ിെ എ് ആശയമാണ് ഇവി്ട ൂ്രകാ
ു ുമാര അവതരി്ിു്ത്. രൃതി
സമാനി് കലാവാസന്കാു മാ്ം
അവ കലാകാരനാവകയിെ. ആ വാസനയ
്ട സവൂപവിരശഷം മന്ിലാകി അതി്ന
സ്്ം രപാഷി്ി്്, സം്രി്് രവ്
്ന സമ്ഥമാകിയാ മാ്രമ ഉൃട
ങളായ കലാൃടികക് േ്ം ്കാുു
വാ അയാു സാധിുകയൂ എ്ാണ്
അരേഹ്ി്െ അഭിരായം. മനഷ്നമായി
ബധ്്ു കിടു് േീവിതാവ്ക്ള
സംഘ്ഷാ്കമായി അവതരി്ികാനള
ഭാവനാപരമായ വിശകലനം എു്ി നട
രക്ു്്. ഈ വിശകലനം സ്ഗാ്ക
മാുര്ാഴാണ് പരി്ിതിയ്ട ൂമികയം
അതി്െ പല തലങുമായിുള മനഷ്്െ
ബധവം ആസവാദകന് സൂ്്മായി അന
ഭവികാ സാധിു്ത്. അൊ്ത ്വും

ബിംബ സവീകരണം മാ്മാുര്ാ അു
േീവിത്ി്െ സംഘ്ഷങ്ളയം പരിണാ
മങ്ളയം കാു്ിെ. സാൂഹിക േീവിത
്ി്െ അനകരണമാണ് സാഹിത്ം എ്
ആശയം ആരംഭകാലം ുത്്് സാഹി
ത്വിമ്ശനം ഊ്ി്റഞിു്്. ഈ അന
കരണം രൃതിയ്ട ്വും അനകരണം മാ
്മാകരത്. രൃതിയ്ട ുറവക നിക്ി
അതി്ന സൂ്്ാവ്യി എ്ിുക
എ്താണ് കലാകാര്െ ധ്മം. ഒര വു
രൃതിയി എങ്ന അതി്െ ൂ്്ത
യി്ല്ാ ്മിു എ്ത് കലാകാര
ക്റിരയ്ു്്. ആ ൂ്ണത കലാകാ
ര ആവി്രികണം. ‘ഏറവം പരിു്
മായ ഒരാൃതി’ എ്ു്കാ്് അരേഹം
ഉരേശിു്ത് ഇതാണ്. ഇ്ര്ി പരി
ു്മായ സൂ്്ാവ് നു്തി
രൃതി നിയമങ്ള അനസരിരക്ു്്.
“അങ്ന ്ചയാതിരിുര്ാഴാണ് ഒര
ുറികാടി്െ ചി്്ി ‘വ്ാരഭൂക
സിംഹ വാരണാദി’ ുടൃഗങ്ള കാണാ
സംഗതിയാു്ത്.”2 ഭാവനാ ശതി എുു
കാര്ന സഹായിു്ും ഇവി്ടയാണ്.
രൃതിവുവി്ന അനകരിുര്ാ അതി
നള രദാഷങും ുറവകും ക്്്ി
അതി്ന ഭാവനാശതി ഉപരയാഗി്് മരനാ
ഹരമാുവാ എുുകാര / ചി്കാരന്
കഴിയ്മ്് അരേഹം പറയു്്. കലാകാ
ര ഭൗതികയാഥാ്ഥ്്്്റിയള ത്െ
രബാധ്് ഭാവനയ്ട സഹായര്ാുൂ
ടിയാണ് രതിൂപമാകി മാ്്ത്. കലാ
കാര്െ ഭാവന എ്ര്ാളം സേീവവം
സ്ഗപരവമാരണാ അ്ര്ാളം അയാു്ട
കലാൃടിയം ന്ായിരിും. പര് ൂ്
വകവിക ഉപരയാഗി് സര്തങളിൂ്ട
രചന നടു്തിരനാട് രയാേികാ കഴിയ
കയിെ. ഭാവന, ചിത എ്ിവയ്ട സഹായ
ര്ാുൂടി രൃതിയം സാൂഹിക േീവിതവം
ആവി്രിക്്ടണം. എ്ി മാ്രമ
കാല്് അതിേീവിു് ൃടിക ഉ്ാ
വകയൂ.
‘കല
രൃതിയ്ട
അനകരണമാണ്
എ് അരിരറാ്ിലി്െ ദ്ശനവമായി ൂ്
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രകാു ുമാര്െ ചിതകക് സാൃശ്
ു്്. രരത്കി്് കലയ്ട ആദ്ശാ്ക
സ്്ം, ആദ്ശവം ഭാവനയം എങ്ന
ബധ്്്ിരിുു എ്ിവ്യുറിുള
മൗലികമായ നിലപാുകളി ഇു കാണാ
സാധിും. “ഏ്താര സാധന്ി്െയം
ശരിയായ ഒര അനകരണം മാ്മെ കവി
തയി നാം രതീ്ിു്്തും ആന
്േനകമായ ഒര അനകരണമാണ് നാം
അതി കാ്ാ ആ്ഹിു്്തും
രസതമാണ്.”3 ഇവി്ട ശരിയായ അനകര
ണം എ്ു്കാ്് രൃതി്യ അരതപടി
പക്്ിവകലെ അരേഹം ഉരേശിു്ത്.
അ്രം പക്്്ുു്തിൂ്ട ആസവാദ
കന് യാ്താരവിധ സൗ്ര്ാനൂതിയം ആ
ൃടി നു്ിെ. രൃതിയ്ട ുറവക
നിക്ി മരനാഹരമായ ുന്നി്മിതിയി
ൂ്ടയാണ് മഹ്ായ കല ൃടിക്്ു
്ത്. ഇത് ആസവാദകന് ആന്ദായകമായ
അനൂതി ൂടി ഉ്ാരക്ു്്. അര്ാ
മാ്മാണ് ൃടി വിേയമായി്ീര്ത്.
വായനകാര്െ
സൗ്ര്ാ്കതല്്
ഗഹനമായി രൃതി സവാധീനിുു്്, ൃ
ടിയ്ട ആസവാദന്ിൂ്ട വായനകാരന്
ആന്ം ലഭിരക്ു്് എ്ീ വാദങളി
ലാണ് ൂ്രകാ്് ുമാര എു്ത്.
എുുകാര്െ ഭാവനാശതി്യുറിുള
അരേഹ്ിെ അഭിരായങളിലം പാരി്ി
തികാവരബാധം വായി്്ുകാം. അരേഹ
്ി്െ നിരീ്ണം ഇരകാരമാണ്. “ചില
കവിക സവ്ഗരലാകര്യം താമരരയ
യം അരയ്്്യം ചര്നയം പിടിു
വലിു്ാു്വ്യ ഭാവനാ ശതിയ്ട
ഫലമായി ഞാ വിചാരി്ി്ിെ. ആരം വി
ചാരിുകയമിെ.”4
താമരയം അരയ്വം ചരന്മാുമെ
ഭാവനാരലാക്്
നി്മിക്്രട്ത്
എ് ചിതയാണ് അരേഹ്ിനളത്. േീ
വിതുൂ്്ങ്ള അവതരി്ിുര്ാ
ഉപരയാഗിു് ബിംബങു്ട ആദ്ശൂ
പങ്ളുറി്ാണ് ഇവി്ട ൂചി്ിു്
ത്. ഇ്രം ബിംബാവലിക ഉപരയാഗിു
്കാ്് ഒര കവി ുധാരണരയാു ൂടി മാന
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കീൃതമായ ഒര വശലി ൂപപരമായി ുല്
ുു. ഈ ൂപപരമായ വശലി യഥാ്ഥ
േീവിതവമായി ഒര ബധവം ുല്ു്ിെ.
ഉപരിവ്ഗൂല്ാധിഠിതമായ
സൗ്ര്സ
്്മാണ് ഇതി ഉര്്്ിരിു്ത്.
ഇത് ലാസിക്, നിരയാലാസിക് സാഹി
ത്വമായി ബധ്്് കലാൃടികു്ട
സ്്ന്് പിുട്് വികലീൃതമായ
അനകരണഫലമാണ്. ഈ അനകരണം
സാഹിത്്്രയാ അുമായി ബധ്്ു
കിടു് േീവിത്്രയാ യാഥാ്ഥ്ൂ്
ണമായി ഉ്കാു്ിെ എ് വിലയി
ര്ലി അരേഹം എുു. അതായത്
േീവിതം ഉപരിലവ സൗ്ര്രബാധ്്
ആ്യി്െ നിലനിു്ത് എ് ചിത
യാണ് ൂ്രകാുുമാര ്കാുവര്ത്.
ുരിതങും സ്ടങും വിലയം ്ചു കിട
ു് ഒര അപരരലാകം േീവിത്ിന്്.
അമിതമായി സൗ്ര്വകരി്് ആ േീവി
തബധം വിരഛദികാ്ത േീവിതയാഥാ്
ഥ്്്യം അതി്െ സ്ീ്ണതക്ളയം
വിശകലന വിരധയമാകി സ്ഗാ്കമായ
സൗ്ര്രബാധ്ിനമാ്ം രാധാന്ം ്കാ
ുരക്ു്്. ൂപസൗ്ര്്ിന മാ്ം
രാധാന്ം നകിയ ലാസിക് - നിരയാലാ
സിക് സ്്ങു്ട രന്ുള വിമ്ശന
മാണ് ൂ്രകാു ുമാര നടു്ത്.
‘ഭാഷാകവിക, എ് രലഖന്ി
ു് ന്്ാ്ര വിലയിരുര്ാ
അരേഹം അവതരി്ിു് നിലപാും ്
ര്യമാണ്. ‘‘ഓരരാ സംഭവ്്യം സാധ
ന്്യം കാലവ്ത്ാസ്്യം വ്്ിു
്തി രൃതിരയാട് ഏറവം അനകരിു്
വിവരണങ്ള ്്ിുകയം ചര്നയം
പ്േ്്യം ഹംസ്്യം രകാക്്യം
മ്ം പിടി്ിഴു ്കാു വ്് വായനകാ്ര
അസഹ്്്ു്ാതിരിുകയം
്ചു്
തി ന്്ാ് ്്ി്ിരു”5 ഇവി്ട വ്
്നുരവ്ി മാ്ം രൃതിഘടകങ്ള
ഉപരയാഗി്് ൃതിയ്ട സൗ്ര്ാ്കൂല്
്് ഇൊതാകര്ത് ചിത അരേഹം
്കാുവരു. വ്്നുരവ്ിയള വ്
്ന എ് സര്ത്്യാണ് ഇ്ര്മാ

ര അഭിരായ്ിൂ്ട ൂ്രകാു ുമാര
വിമ്ശനവിരധയമാു്ത്. ഏു വ്്
നയിലം രൃതിരയാു താദാ്്ം രാപിു
ുര്റാ ു് ന്്ാ് ്്ി്ിരു
്വ്ാണ് വ്തമാു്ത്. ചര, പ്േം,
രകാകം, ഹംസം, എ്ിങ്ന രൃതിഘ
ടകങ്ള ഉപരയാഗി്് അനാവശ്മായി
വ്്ിുകയം വായനകാ്ക് അസഹ്ത
ഉ്ാകാതിരിുകയം ്ചു്തി ു്
ന്്ാ് ്്ി്ിരു. ഇത് ്തളിയിു്
തിനായി അരേഹ്ി്െ കദളീവനവ്്ന
രലഖക ൂ്ികാണിുു്്. “കദളീ
വനവ്്ന ഇു നാം കാു് ന്ൊര
വാഴര്ാ്്ി്െ
വ്്നയായി്ീര
്തിനാ വായനകാ്ക് സവാനഭവം
ഉ്ാു്തിനാ സൃദയ ൃദയാ്ാദം
േനി്ിക്കവ്ം നി്്ഗമുരമായി
രിുു.”6 സര്ശകാവ്ര്ാനവം മ്ം
ുല്്ിയിര് അനാവശ്മായ വ്്നാ
രബാധമാണ് ഇവി്ട ൂ്രകാു ുമാര്െ
വിമ്ശന്ിന് പാ്മായിരിു്ത്.
‘സാഹിത്പ്ാനന്െ വനസ്ാരം’
എ് രലഖന്ിലാണ് ആശാ ൃതിയി്ല
രൃതിരബാധ്്ുറിുള ചില നിലപാ
ുക അരേഹം ുര്ാുവു്ത്. ുമാരനാ
ശാ്െ കരണ ുരചലൃ്ം വ്ി്ാ്ി്െ
അനകരണമാ്ണ് സാഹിത് പ്ാനന
പി.്ക. നാരായണപിളയ്ട നിലപാടി്ന
ൂ്മായി വിമ്ശിുകയാണ് ഈ രലഖന
്ി ൂ്രകാു ുമാര. “ുരചലൃ്ം
വ്ി്ാും അതിന ുും പിും” എ്
താണ് സാഹിത്പ്ാനന്െ രലഖനം.
ൂ്രകാു ുമാര ഇരകാരം പറയു്്.
“ുമാരനാശാ ഒര കാവ്്മുുര്ാ
അതി
വ്്ിുവാനളവ്യ്റി്യാ
്ക ുൂ്ിയാരലാചി്് അവയ്ട യഥാ്
ഥ ്ിതികും രൃതിയിലള അവയ്ട
വിരശഷവിധി ുണങും ശരിയായി ്ഹിു
വും. അതൊ്ത ‘അ്ിയമി്ിയം പി്്
പര്ിയം...... താംൂലിൂ്വം” എ്ിങ
്ന വായി രതാ്ിയുരപാ്ല അരേഹം
വ്്ികാറിെ.”7 ുറംരമാടിയായി്െ ു
മാരനാശാ്െ രചനയി വ്ണ്വുക

കടുവര്ത്. തിരവിതാംൂ് കാ്ി
സിംഹങ്ള അരേഹം കാണിു്കാുകാറി
െ എ്് പരിഹാസൂരപണ പറയു. എു
്ി്െ അത്ധാരയായി അവ്യങ്ന
രവ്്ിുു്വ്് മന്ിലാകിയതിന
രശഷം മാ്മാണ് ആശാ വ്്രനാപാ
ധിക സവീകരിു്ത്. അരേഹം വായി
രതാ്ിയരപാ്ല വ്്ികാറിെ. അനരപ
്ണീയമായ വിധ്ിലള ഘടകങ മാ
്മാണ് സവീകരിു്ത്.
ദഡിയ്ട മഹാകാവ്നി്വചന്ി
അരേഹം ‘നഗരാ്്വ വശല്ു എു
രരയാഗിു്തി്െ അ്ഥം “സ്്
രഭാചിതമായി കഥയി വര് വുക്ള
യഥാരയാഗ്ം വ്്ിുക എ്താ്ണ
്് ൂ്രകാുുമാര രരഖ്്ുുു.
അരേഹ്ി്െ നിരീ്ണം ഇങ്നയാ
ണ്, “ആശാ്െ വ്്നക സാധാരണ
പദ്ങ വായിുരപാുംരപാ്ല വായി്്
ൃതി്്ടാ്ത വ്്ി് വുവി്നയം വ്
്ന്യയം താരതമ്്്ു്ി രനാകിയാ
അരേഹ്ി്െ വ്്നുള വിരശഷവി
ധി മന്ിലാകാം.”8 വ്ണ്വുവി്െ
സ്്ഭവം ആശയവമായി രയാേിുര്ാ
മാ്മാണ് അ്ഥു്കാ്് ചിനം ൃ
ടിക്്ു്ത്. രൃതിഘടകങ സ്്
ഭാനുണമായി മാ്മാണ് അരേഹം രരയാ
ഗിു്ത്. അത് അരേഹ്ി്െ ൃതിക
പരിരശാധിുര്ാ വ്തമാും.
കാളിദാസ്െ രേഹം എ് രലഖന
്ി മനഷ്്െ സഹേീവികരളാുള വവ
കാരികമായ ആ്ബധ്്ുറിുള ച്
്യാണ് ൂ്രകാു ുമാര നടു്ത്.
ഇവി്ട ആനഷംഗികമായി രൃതി രബാധ
്്ുറിും ചില നിലപാുക അവതരി
്ിുു്്. ശുതളക് രൃതിരയാുള
സമീപനം വിശദീകരിു്തിനായി രേഹം
എ് ശീ്ഷകം ത്് നു്ത്, ശു
തള ൃ്ലതാദികരളാട് ുല്്ിയിര്
സരഹാദരബധ്് ഓ്മി്ിക്ക വി
ധ്ിലാണ്. അഭി്ാനശാുതള്ി്ല
രൃതിരബാധ്്ുറി്് അരേഹം ്കാു
വര് ൂചനക താ്ഴ്റയു
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1. ്ാവരങക് േീവ മാ്മെ
ആ്ാവുളവ്യ് നിലയിലാണ് ശു
തള അവരയാട് ്പരമാു്ത്. 9
2. ്ചടികക് സരതാഷ സതാപാദി
വികാരങു്്്് ്രാഫ. രബാസ് കു
പിടി്ിരു. അവരയാുള നി്പട മായ
രേഹം നിമി്ം ശുതളക് ഈ പരമാ്
ഥം അരനകം ൂറാുകു ുു ത്്
അനഭവ്്്ിരു. 10
3. ്ാവര േംഗമങ്ളുരപാലം ഉള
വ്ത്ാസം ൂടാ്ത സ്്്്യം രേഹി
കണ്മ്ാണ് മഹാകവിക അവര്ട കാ
വ്ങ വഴിയായി ഉദാഹരണ ൂ്വം മന്ി
ലാകി്ര്ത്. 11
രൃതിഘടകങ
സവിരശഷമായ
രീതിയി കാളിദാസൃതികളി ആഖ്ാനം
്ചയ്്ുു്്. ഇവി്ട കാളിദാസ്െ ര
ൃതിരബാധ്് ഒര സഹവ്്ിതവ ബധ
്ി്െ അടി്ാന്ി ൂ്രകാ്്
ുമാര വായിുു. പ്ാ്ലൃടിുള
ഉപാധി എ് നിലയിലെ രൃതി ഇവി്ട വാ
യിക്്ു്ത്. അരേഹം സരചതന കഥാ
പാ്ങ്ള് നിലയി രൃതി ഘടകങ
(വനരദവതമാ്, ദീ്ഘാപാംഗ, വനരേ്ാ
ന, നവമാലിക, രത്ാവ് ) ഒര കാവ്്ി
്െ ആ്ാവായി രവ്്ിു്്തങ്ന
്യ് ക്്്ലിരലകാണ് എു്ത്.
ഭവൂതിയ്ട ഉ്രരാമചരിതം നാടക്ി
സീതയം പ്ിൃഗാദികരളാട് ുല്്ിയിര
് സരഹാദര നി്വിരശഷമായ ബധ്്
ഉദാഹരണസഹിതം ൂ്രകാു ുമാര
ഈ രലഖന്ി രരഖ്്ുുു്്.
ഇവി്ട ൂ്രകാു ുമാര എു്ി്ല
പാരി്ിതികരബാധ്്
സംബധി്്
എ്ിര്ര് മൗലിക നിരീ്ണങ
ഇവയാണ്
1. രൃതിയ്ട അനകരണമാണ് കല്യ
്ിലം അതിന് ൃടിപരമായ സൂ്്ത
യി എ്ാ കലാകാര്െ ഭാവനാശതി
യിൂ്ട മാ്രമ സാധിുകയൂ.
2. രൃതി ഘടകങ അല്ാരൃടി
യി ഉപരയാഗിു്ത് വ്്നുള ഉപാ
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ധിയായി്ാകരത്.
3. എു്ി രൃതി ഘടകങു്ട
സവാധീനം അതി്െ സൗ്ര്ാ്ക സ്
യായി രവ്്ിുു്്.
ഒര ൃതിയ്ട ആതരികമായ ഭാവാ്
ഥ്്
ധവനി്ിു്തിനരവ്ിയാണ്
രൃതി ഘടകങവിന്സിരക്ത് എ്
രബാധമാണ് അരേഹം ്കാുവര്ത്.
ൃതിയ്ട ൂപപരമായ സൗ്ര്്ിനമാ
്ം രാധാന്ം നു് നിരയാലാസിസ
്ി്െ സര്തേടിലമായ രവണതക്ള
വിമ്ശിു ്കാ്ാണ് അരേഹം ഇ്ര്മാ
ര നിലപാടി എ്ിര്ര്ത്. രൃതിയ
മായള എുുകാര്െ അനഭവബധം വി
രഛദിക്്ുര്ാ ൃടിയം ൃ്ിമമായി
മാും എ് അവരബാധ്ിലാണ് ൂ്രകാ
ു ുമാര്െ എു്ി്ല പാരി്ിതിക
രബാധം എു്ത്.
കല്യുറിും അതി്െ ൂല്്്ു
റിും ആദ്കാല വിമ്ശന്ി രരഖ്്
ു്ിയ വ്തിയാണ് ൂ്രകാു ുമാര.
കല എ്ത് രൃതിയ്ട അനകരണ്മ്
തിനുറം രൃതിയം കലാകാരനം തമി
ലള സൗ്ര്പരവം ര്ാപരവമായ
്കാുക വാങലിൂ്ട ൃടിക്്ു്
േീവിതൂല്മാണ്. എ്ാ അത് ൂ്് യാ
ഥാ്ഥ്്ി ഒുക്്ു്തെ. അഥവാ
അങ്നയാ്ണ്ി്്് അു കലയമ
െ. രൃത്ാനഭവങ്ളയം േീവിതാനഭവങ
്ളയം ഏ്റുു്കാ്് ഒര കലാകാര
ത്െ ഭാവനാൃടിയിൂ്ട ്ലകാലൂല്
രബാധങുമായി ഏ്ു്ി്കാ്് ുുതായി
നി്മിു് ഒര രലാകമാണ് സ്ഗാ്ക
ൃടിയിലളത്. ഒര ൃതിയ്ട ബാഹ്വം
ആതരികവമായ ഊ്്സ് നി്മിക
്്ു്ത് രൃതിയ്ട ആവി്രണ്ിൂ
്ടയാണ്. കല, കലയ്ട നി്മാണ്ി
രൃതിുള പ്് എ്ിവയ്ട വിശകലന
്ി ൂ്രകാ്് ുമാര ുര്ാുവു്
പാരി്ിതിക നിലപാുക ഏ്റ ്ര്യ
മാണ്.
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സിെിമ എന ൃേയപോഠം:
ചിനജെോധിപതയം ുൻെിർതി ചിെ
അഡെേഷണങൾ
ൌെൽ. കെ
ഗരവഷക
മലയാളവിഭാഗം
്ീ ശ്രാചാര് സംസ്ൃത സ്വകലാശാല
കാലടി
Email: film.poetic@gmail.com
്ബധസംരഹം: ചല്ി് നി്മാണ്ി രരയാഗിു് സാര്തികതയ്ടയം
അുളവാു് ചിനങു്ട സൗ്ര് വിവ്കു്ടയം ൃശ്വ്ാകരണം സിനിമ്യ
സാഹിത്്ി്െ ൂ്വഭാരങളി നി്് ുതമായ ൃശ്പാഠമായി പരിചരിുു്്.
നി്മാണ രവളയി്ല സാര്തിക രയതത ചല്ി്്ി്െ ൂപ്് മാ്മെ
അതി്െ രരമയ്്ൂടി സവാധീനികാ ്ക്ളതായി മാുു. ചിനങളിൂ്ട
ചല്ി്്ി്െ ൃശ്ഭാഷാസര്തങ സാം്ാരികമായി സംരബാധന ്ചു്കാ്്
കാചയ്ട േനാധിപത്ം നവസിനിമ എരകാരം സാധ്മാുു എ്് അരനവഷിുക
യാണ് ഈ രബധം
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ചിനേനാധിപത്ം, ൃശ്ഭാഷ, രര്ക്െ േനനം, സാര്തിക
വിദ്യ്ട നാ്് സമീപ്ത

ആുഖം
സാ്രരായിരിുക എ്ത് ്കാ്് രാ
ഥമികമായി വായികാനം എുതാനം ഉള
അറിവ് എ് സാഹിതീയയതിയാണ് അ്
ഥമാകിയിര്ത്. എ്ാ സാര്തിക
സാ്രതയ്ട വ്വഹാരിക പാഠങ ചല
ചി്്ി്െതായ നവസാ്രത ൃടിു.
രരഖീയവം ഏകുഖവമായി അനഭവങ
നിയതിതമായി ആവി്രിുര്ാ ഉ്ാ
ു് വിനിമയ രതിസധിക സാഹിത്
ഭാഷയം ചി്കലയം രഫാര്ാ്ാഫിയം
പ്് വുു്്. ഇവകിൊ് ൃശ്ങു്ട
ചലനാ്കത എ് ുതിയ സാധ്ത ൃശ്
ങുരടതായ ുുഭാഷ ൂപ്പുുു്്.
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ഇരളി്െയം ്വളി്്ി്െയം ഇടനില
രരദശ്് അനസൂതമായ കാചയ്ട ഓ്
മകളി (persitence of vision) കാണിയ്ട
അനഭവങ ്മ്്ു ുടു് ്ിയാനഭ
വമായിരു ചല്ി്ം ുര്ാ്് വ് ആു
നികത. ഇ്ര്ി സാര്തികവിനിമ
യങ കാചയാ ്ക്്്് കാണിയ്ട
ഇളു് അനഭവ മഡലം ൃടിു.
ആദ്കാല രര്ക് കാചയ്ട നവീന വ്
വഹാര്് സാര്തികമായ കൗുകം എ്
നിലയിലാണ് രനാകിക്ത്. എ്ാ
ര്ാം രലാക മഹായ്ാനതരം സിനിമയ
്ട സാര്തിക ുര്റര്ാ്ടാ്ം രരമ
യപരമായ സവാതത്ം സിനിമ നി്മാതാ

ക അരനവഷികാ ുടങി. രരമയ്ിന്
ുഗണന കി്ിുടു്രതാ്ട സാഹിത്
്് അനകരിു്കാ്് ഒര ൂ്ം സിനി
മാനിൂപക് ഉയ്ു വരികയം സിനിമയ
്ട രചരണരശഷിയം രഹരണരശഷിയം
സൂഹ്ിന് ു്ി എ്ിുകയം ്ചു.
സിനിമ ൃശ്്ി്െ തനതായ ുുഭാഷ
സാ്ാത്കരിുു്്. 1915- നി്മി്
്ിഫി്ി്െ ‘ബ്്് ഓഫ് രനഷ’ എ്
സിനിമ യഥാതഥമായ ചി്ീകരണ്ിനം
ൃശ്്ിരെുമാ്മായ വ്ാകരണ്ിനം
്മിു്തായി കാണാം.
രരമയപരമായ സവിരശഷതക സം
രബാധന്ചു്കാ്ാണ് മലയാള സ്്ഭ
്ി ചല്ി്ഭാഷയ്ട പരിചരണയതി
ക സാമാന്മായി അരനവഷിക്്്ത്.
ചല്ി്ഭാഷ എ്ാ സിനിമയ്ട കഥ
അഥവാ ഉളടകം രതടിര്ാു് സാഹി
ത്ാനൂലമായ ര്ിയയായി പരിഗണിക
്്ു. സാഹിത്്ി സംഭവി് റിയലി
സ്് അ്ത കാലു ത്് ഇറങിയ
സിനിമകും രരമയ്മ് നിലയി ഉ
ര്്ു്ത് രനാുക. “റായ് സിനിമ്യ
ുറിു പറയര്ാ്ഴര്ാും എുു പറയാു
ള വുതയ്്. അരേഹ്ി്െ സിനിമ കാ
വ്ാ്ക റിയലിസര്ാടാണുു നിു
്്ത്് ധാരണ അംഗീകരിരക്ുമാണ്
നാടകീയതയിലള സംഘ്ന്ി്െ അംശ
ങ്ളൊം പരഥ് പാ്ാലിയിലം ്മാ്
്ിലള ഒര ലയ സംഗീത്ി അലിു
രചരു്്” (145: വീും പാു് പാത, ഐ.
ഷുഖദാസ്). ഇവി്ട കവിതരയാും സംഗീ
തര്ാും അുു നിു് കാവ്ാ്ക
റിയലിസമായി സിനിമ്യ വ്ാഖ്ാനിുു.
സാഹിത്ഭാഷയ്ട ഉപകരണയതികളി
കാചക വായി്്ുു് രവ്്നമായി
സിനിമനിൂപണം പരിണമിു. ൃശ്ഭാഷയ
്ട സവകീയത സാഹിത്്ിരനാട് പിവാ
ങി നിു് രവണത ബല്്ു. ഇ്ര
്ി സിനിമയി സാഹിത്്് തിരയ്
രവണതയാണ് ഇവി്ട രബലമായത്.

ൃേയഭോഷയകട വിമർേപോഠങൾ
ഭാഷാശാത്ിനിും സാം്ാരികത
യിരലുള വഴി്ിരിവ് ചല്ി്ഭാഷയ്ട
വ്ാകരണ്് ുന്നി്വചിു. സാം്ാരി
കപാഠമായി പരിചരിക്്ു്രതാ്ട സാ
ഹിത്്ിനിും ഭി്മായ സിനിമയ്ട
സവകീയഭാഷ്യ സംബധി് അരനവഷണ
ങ സേീവമായി. ര്ണീബധങും ര
തിനിധാനൂല്ങും ്വളി്്ു് കാചയ്ട
രകായ്മകു്ട വിമ്ശപാഠമായി ചല്ി്
ഭാഷ പരിചരിക്പു ുടങി. ഇ്ര്ി
സാം്ാരികനി്മിതിയായി ചല്ി്ഭാഷ
തിരി്റിയ്രതാ്ട “വായനകാര്െ േന
ന”്മ്ത് രപാ്ല കാചയ്ട േനാധിപത്ം
അ്ഹിു് “രര്ക്െ േനനം” സംഭവി
ുു്്.
രത്യശാതവം ചല്ി് സാര്തികത
യം തമിലള പരപരാ്യതവം വിശദീക
രിുര്ാ സാഹിത്്ി്െ ലാവണ്ശാ
ത്ിനകു്വു പരിരശാധിു്തിന്
പകരം കാചയ്ട സര്തങ്ള ുഖ് ഉപാദാ
നമായി പരിഗണിു്കാുള പഠന്ിന്
വള്രയധികം രസതിയ്്. മ്കലക്ള
അരപ്ി്് ചല്ി്്ിന് ൂപം ത്്
യാണ് അതി്െ ഉളടകം. ചല്ി്്്
സംബധി്ിടര്ാളം കാച്്ു്ലി്െ
രാരയാഗിക തലങളായ ക്ാമറയ്ട വീ
്ണരകാൺ (camera angle), ചി്്ി്െ
വിവിധ ൂരകാചക (shot size), ക്ാമറയ്ട
തലും വിലുുള സ്ാരങ (camera
movement),
ചി്സംരയാേന്ിനായി
ഉപരയാഗിു് വിവിധ ്മങ (Editing
Technic), ചി്ീകരണ്ിലം ചി്സംരയാ
േന്ിലം ഉപരയാഗിു് വിവിധ നിറ
ങ (colour filters) ുടങിയ ൂപപരമായ
തിര്ഞുുക സംവിധായക്െ ക്ൃ
തവാവകാശമാണ്. സംവിധായക്െ ഇ്രം
ൂപപരമായ തിര്ഞുുകക് പി്ി്ല
ഉരേശങ സാം്ാരികവ്വഹാര്ിലം
ചരി്പ്ാ്ല്ിലംവ്് രനവകരി
ുര്ാഴാണ് കാചയ്ട േനാധിപത്ം ൂ്
്മാുുു. ്റാളാങ് ബാ്്ി്െ ‘ക്ാമറ
ൂസി�് ’ എ് ൃതി രഫാര്ാ്ാഫു്ട
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വീ്ണരകാണി്ന ആകമികതുപരിയാ
യി സൂഹ്ി രവരരാടാ സാധ്തയള
ഒര ചിനമായി ത്് കാണാ ്മിു
്താണ്. സിനിമയി്ല ചി്ീകരണ്ിന്
ഉപരയാഗിു് രഷാുകു്ട തിര്ഞുും
സ്ലനവം ുറ്്ുവിു് വ്ത്തരീതി
ക വിവിധ അ്ഥങ ഉ്കാു്ും
വ്ാഖ്ാന ്മതയളുമാണ്. സംരയാേനാ
്കവം സാൃശ്ാ്കവമായി നിു്
ര്് തലങ്ള ഇഴപിരിു പരിരശാധി്ാ
ണ് ചിനവി്ാന തല്ി സിനിമയ്ട
ഘടന അപ്ഥിക്്ു്ത്. ചി്ീകരിക
്്ു് ്ലരാശിയി ഉ്്ുര്്
കഥാപാ്ങ, കലാസ്ീകരണങ,
്വളി്്ി്െ
വിതാനം,
പ്ാ്ല
സംവിധാനം എ്ിവ എങ്ന ഉ്്ു
്ണം എുളതി്െ ുറിുള ആരലാച
നകളാണ് സാൃശ്ാ്ക തലം. (shooting).
ഇങ്ന ചി്ീകരി്്ുു് ഒര ൂ്ം ചി
്ങ്ള വിവിധ മാ്ഗങ ഉപരയാഗി്്
ൂ്ി രച്ു്താണ് സംരയാേ്ക തലം
(Editing) എ്് സാമാന്മായി പറയാം.
ചല്ി്ങ എങ്ന വായിക്്ു
എ്തി നിും എങ്ന കാണ്്ു
എ് അരനവഷണം കാചയ്ട അ്ഥനി്
മിതിക സംബധി് ുതിയ പരിരര്്
ങ ുര്ാ്് വുു്്. വാച്വം വ്ംഗ്വ
മായ രു തല്ിലള അ്ഥ ഉത്പാദന
സാധ്തകളാണ് ചല്ി്്ിലം സാധ്
മാു്ത്. ഒരൃശ്ം ചി്ീകരികാ തിര
്ഞുു് മാ്ഗ്ി്ല വ്ത്ാസം അന
സരിു് അതി്െ വ്ംഗ്ാ്ഥ്് ുറു
്കാു വരാവ്താണ്. ഉദാഹരണ്ിന്,
ഒര ക്രളാസ്അ്് രഷാ്ി വുവി്െ
അ്െ്ി കഥാപാ്്ി്െ ൂ്്ൂപ
്് മാ്ം രകരീകരിുകയം അതി്െ
ു്ുള പ്ാ്ലം അരധാനമാുകയം
്ചുു. കഥാപാ്്ി്െ ബാഹ്പരി
ചരണങ്ള
മന്ിലാു്തിരനകാ
അയാു്ട മരനാതല്് ുഖഭാവങളിൂ്ട
വ്തമാകാ കഴിയു എുളതാണ് ഈ
വിധ്ിലള സമീപരകരീൃതചി്ീകരണ
്ി്െ രരത്കത.
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അൂ് രഗാപാലൃണ്െ ‘വിരധയ’ എ്
സിനിമയി പര്ല് കരസരയി ഇരിു
് രംഗം ചി്ീകരിു്ത് ഓ്ുക. താ്ഴ
നിും ുകളിരലകായാണ് (low angle) ക്ാ
മറയ്ട ൃശ്രകാൺ. ചി്ീകരിക്്ു്
കഥാപാ്ങു്ട ആകാരവല്ം ൂു്താ
യി രതാ്ിു്താണ് ഈ രഷാ്്. രുത
രഷാ്ിൂ്ട സംവിധായക പര്ലര്ട
അരമാദിത്്്യം
അധികാര്്യം
ഒ്് ൂടി ഉറ്ികാ ്മിുു. ഇ്ര
്ി ചല്ി്നി്മാണ്ി സംവിധായ
കനം സാര്തിക രവ്്കരം നി്വഹി
ു് ൂപപരമായ തിര്ഞു്ി്നുറിും
അത് ്പാുമഡല്ി ഉളവാു് രതി
ഫലന്്ുറിുുള പഠനങ മലയാള
്ി വിരളമാണ്. അു. ്ക. നാരായണനം
്ചറി രേകും രച്്്ുതിയ ‘പലവക
സം്ാരപഠനങ’ എ് ുതകം സാര്
തികവ്വഹാരങ ുനി്്ി ൃശ്ഭാ
ഷയ്ട സാം്ാരികപഠനം ആരലാചനക്
്വുു്്. ഇ്രം ൂ്വപഠനങു്ട ു
ട്്യിലാണ് ചിനങു്ട വിനിമയരശഷി
ുട്്് അരനവഷിു്ത്.

െോണിയകട പദവി-ചരിരവം
പരിണോമവം
ഒര ഭാഷാവ്വ്്യ സംബധി്ിട
ര്ാളം അതി്ല ചിനങളി അൃശ്അ
ധികാര ബലതതങ രവ്്ിുു്്.
കാച എ് വ്വസ്ഥയ്ട ചിന രതിനി
ധാന്ിലം ഇരത അൃശ് അധികാരം ര
വ്്ിു്തായി കാണാം. ചല്ി്്്
സംബധി്ിടര്ാളം കാച്്ു്ലി്െ
ആവ്്നങളിൂ്ടയാണ് ഇത് സാധ്
മാു്ത്. അതായത് നി്മാതാക
ഉത്പാദി്ിു് ചിനങ എൊം ത്്
അവരവര്ട സാൂഹികപദവിൂല്ങു്ട
യം താപര്ങു്ട അതി്്ികുളിലാ
യിരിും രവ്്ിു്ത്. ഇത് രര്ക
്െ അനഭവതല്ിരലാ രബാധതല്ിരലാ
ഉള ചിനങ്ള ൃശ്മാു്രതയിെ. മല
യാളസിനിമയി കാലങളിലായി കാച്്
ു്ിയ വീടകങ, ൂഭാഗങ, രവഷങ,

ഭാഷ ുടങിയവ ചില രത്ക അനഭവങു
്ട മാനകീകരിക്്് ുനരത്പാദനമാണ്
കാച്്ു്ിയത്. രര്കനം നി്മാതാ
വം തമി പരപരം ുലരരു് ചിനേ
നാധിപത്്ി്െ രാഹിത്്്യാണ് ഇത്
ൂചി്ിു്ത്.
തറവാുക, ന്നിറഞ വിു്്ാമ
ങ, ുരൂ് അവിു് നഗരങ, വിവിധ
മതവിഭാഗങ്ള ചി്ീകരികാ രരത്ക
തരം രവഷങ, ഏത് രരദശ്് കഥയാ
്ണ്ിലം ഒര രരത്ക ഭാഷാരഭദം മാ്ം
സംസാരിു് മനഷ്്-ഇങ്ന ുൂറായ
്ിര ചിനങു്ട ചല്ി്ഭാഷ മലയാള
്ി ുട്്് രപാ്ിരു. ഉപസം്ാര
രദശീയത പറുരപായിുള മലയാള സി
നിമക രകവലം കാണി എ് നിലയി
അ്ഥങു്ട സവീകാരക്ൃപദവി നില
നി്്ിയാണ് രര്ക്ര സംരബാധന
്ചതത്. ഇതി്നതി്ര ചിനേനാധിപത്
്ി്െ സാധ്ത്യ സമകാലിന ലാറി
-ആര്ാ-ഏഷ് രാേ്ങളി നിുള
ചല്ി്രവ്്ക് ുര്ാുവയ്ുു്്.
അത് ൂുത രാരദശിരകാുഖമായും
വവയതിക സവിരശഷതയിൂ്ിയുമായ
േീവിതാവി്ാര്് ുര്ാ്് ്വുു.
അതാത് രാേ്്് കീഴടകിയിര് ്കാ
രളാണിയ ൂല്ങു്ട അനകരണഘട
നകളാണ് അുവ്ര ഈ ഭാഷക്ളൊം
ൃശ്്്ു്ിയത്. ‘രബാം്ബ ടാകീസ് ’
എ് രപരിലറിയ്്്ിര് ഇത് സിനി
മകളായാലം ഇതര രാരദശിക ഭാഷസിനി
മകളായാലം രദശീയതയ്ട ചിനങളാണ്
ഏ്റയം ുനരത്പാദി്ി്ത്.
റായ്-ഘ്ക് -്സ കാലഘ്മാുര്ാ
ചിനരധിനിധാനം നി്മാതാവി്െ രസവ
ഛാധികാര്ിന് വിു്കാുകാ്ത രര്ക
്െ ആശയാഭിലാഷങ്ള ൂടി പരിഗണിു
് ഒ്ായി മാുു്്. റായ് ്ാമങ്ളയം
്ാമീണ്രയം ചിനവ്വ്കകു ്കാ
ുവ്ര്ാ ൃണാ്സ നഗരങളി്ല
മി�ി ലാ്ി്നയം ദരിര്രയം ്കാു

വരു. ഘ്ക് ആവ്് നിരതരം നഗര്ി
നം ്ാമ്ിനമിടയിലള േനങു്ട പലാ
യന്് ൃശ്വിഷയമാകി.
മലയാള്ി്ല ‘നീലുയി’ അടകുള
ചല്ി്ങ അകാല്് നടു രദശീയ
ചിനങ്ള ത്്യാണ് രരയാഗി്ത്.
സത് അതികാടി്െ ചല്ി്ങളി
സാധാരണകാര്െ ചിനരതിനിധാനങ
കാണാ്മ്ിലം ഈ ചിനങ്ളൊം ്ാമം /
നഗരം എ് ആുനിക/പാര്ര് ദവ്വ്്
യാണ് ഉത്പാദി്ി്ത്. ്ല-കാലങ്ള
രയാ-േനവിഭാഗങ്ളരയാ രാരദശിക േീവി
ത്്രയരയാ കാണി േീവിു് പരിചിത
മഡല്്രയാ സംരബാധന ്ചയാ്
രീതിയിലള അതീത ചിനങ ‘ഋു’ രപാ
്ലയള ചല്ി്ങളി കാച്്ുു്്.
എ്ാ, സമീപകാല്ായി മരഹഷി്െ
രതികാരം, ആര്ായി�് ുഞ്, ു
്ളങി വനറ്സ് ുടങിയ ചല്ി്ങ
ഇുകി, കാഞങാട്, എറണാുള്ി്െ
കായ േീവിതങ എ്ീ ്ലഭാവനക
ും ഭാഷാരഭദവം മതനിരരപ് വതധാരണ
വം ്കാുവരു്്. ഇ്ര്ി ുൂറാ
യി ഉറ്ിക്്ടാ് ചിനങ കാണിക്
നു് സവകീയ അ്ഥ ഉത്പാദന സാധ്
തക്ളയാണ് ചിന േനാധിപത്ം (Semiotic
Democracy) എ്ത് ്കാ്് ഇവി്ട അ്
ഥമാു്ത്. വംശ, വ്്, വ്ഗ, ലിംഗ
സ്ീ്ണതക ഉ്കാു് വ്തികും
സൂഹവം ുൂ് നി്മിച കാഴ്്കക്
രമ തങു്ടതായ അ്ഥവം സവതവവം
്ാപി്്ുു് ര്ിയയായി വമക
്മര�ാ ചിനേനാധിപത്്് നിരീ്ി
ുു. സം്ാരവ്വസായം ഉത്പാദി്ിു
് വാ്്് കാചമാൃകരളാട് വിമ്ശനാ്ക
മായി സംവദിു് നി്വാഹകരശഷിയള
കാണിയ്ട ൂപ്പടലാണ് ഇവി്ട സംഭ
വിു്ത് എ്് അരേഹം നിരീ്ിുു.
വിപണിയ്ട ്ാപനവത്കരണങക്
ബദലായി തങു്ട സാൂഹിക അനഭവങ
ളി നി്് ുതിയ അ്ഥങ ൃശ്ങളി
അരനവഷിുകയം രതീ്ിുകയം കലഹി
ുകയം ്ചു് കാണിയ്ട ഇട്പടലാണ്
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ചിനേനാധിപത്ം സാധ്മാു്ത്.
ുറതള്്് രാരദശിക േീവിത സ്്
ഭങ സ്ിരവശിപിു ്കാ്് തരേശ
ഭാഷയിലം സം്ാര്ിലം അതിനതു
് സാര്തികയിലം ഉപരദശീയതതയ്ട
വദനംദിനതവം ൃശ്മാകിയ സിനിമക
മലയാള സ്്ഭ്ി ചിനേനാധിപത്
്ി്െ സാധ്തക ുറുു്്. ലിരോ
രോസ് ്പെിരശരി സംവിധാനം നി്വ
ഹി് ‘അ്മാലി �യറീസ് ’ ൂല രദശീയ
-രാടീയ-സാം്ാരിക വ്വഹാരങക്
പകരമായി ബുലമായ ഉപരദശീയതയ്ട
ൃശ്രലാകങ ുര്ാ്് വുു്്. മല
യാളിയ്ട ചല്ി്ാനഭവ്ി്െ ഇ്രം
ദിശാപരിണാമങ്ള സംബധി് അരനവഷ
ണമാണ് ഈ രബധം.

അകമോെി �യറീസികെ
ചിന്തിെിധോെം
ചല്ി്രമളകും ഫിലിം ്സാവസറിക
ും മലയാളസ്്ഭ്ി വാകി നിും
മാറി ൃശ്സാ്രരായ കാണിസൂഹ്്
നി്മിുു്്. ആുനികാനതര സൂഹ
്ി ്മാവബക്ാമറ ഉ്്്ട ചി
്ീകരണ ഉപകരണങു്ട സമീപതയം
ലഭ്തയം സിനിമയ്ട അണിയറയി്ല
സാര്തികരലാകങുമായള കാണിയ്ട
അകലം ുറുു്്. ്ടലിവിഷ സം്ാരം
ുര്ാ്് വു് വാ്്് േീവിതചിനങക്
ബദലായി രരദശികേീവിതങളി ഇറങി
്ചു് ക്ാമറ ൂടൂബ് വീ�ിരയാകളിും
രഫസ് ുക് വലവ്കളിലം റിക് രടാകിലം
ഇറ വി�ിരയാകളിലം വാട്സാപ് റാറ
ുകളിലം കാണാം. ഇ്ര്ി സാര്
തികതയമായള ൂ്ാംരലാക കാണിയ്ട
സ്ിയവിനിമയങ മാനവീകരിക്്ടാ
് ഉപരലാക ചിനങു്ട ഭി്രലാകങ
കാഴ്ച്്ുുു്്. അ്മാലി �യറീസ്
നി്മിു് ചിനങു്ട േീവിതപരിസരം
ഇ്ര്ി സാര്തികതയ്ട നാുസമീ
പ്ത ഉറ്ിുു്്.
സിനിമാനി്മാണ്ി ഉപരയാഗിു
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് സര്തങളി ഊ്ി്കാ്് തരേ
ശവാസികളായ അഭിരനതാക, േനങ
കിടയി രവ്്ിു് ക്ാമറ ൂവ്്മെ്,
രാരദശികമായ ശദങ വ്തിരിതമായി
രക്ിക, കാച്്ു്ലി്െ സൗ്
ര്്് രരാസാഹി്ിു് എ�ിറിങ്
ുതലായവ ഉപരയാഗി്് ആഖ്ാന്ി
രര്ക്ര സേീവപ്ാളികളാുകയാണ്
അ്മാലീ�യറീസി്െ ആഖ്ാനം. അത്
്കാ്് ത്് സിനിമയി്ല സംഭവങും
്ലങും ഓരരാ രര്കനം ഓരരാ ഉപ
സിനിമകളായാണ് അനഭവ്്ു്ത്, അത്
അ്മാലി �യറീസ് എ് സിനിമ വിഭാവനം
്ചു് ചിനേനാധിപത്ം ൂടിയാണ്.
ഒും സിനിമാറികൊ് സാര്തിക മാ്
ഗങ ഉപരയാഗിു്കാ്ാണ് അ്മാലി
�യറീസി്െ ചി്ീകരണം നട്ിയിു
ളത്. ഇതിന് രവ്ി ഉപരയാഗി്ിരിു്
അൊ വരം ്ലസ്, ൂവിക്ാ്മറകളി
ു്ിലള ്ല്ി്െ ഏറവം ൂടിയ
വിൃതി തര്ും രകരകഥാപാ്ങു്ട
അ്ത പരിഗണനരയാ്ട അരധാന്മ്്
രതാു്വ്യയം കാച്്ു്ാ ഉതു്
ുമാണ്. അു്കാുത്് സമീപ്ി്െ
വ്തിരകരീകരണ്ിന് പകരം്വു്
രരദശ്ി്െ ലാ�്സ്രക്് മാൃകക
ളാണ് സംവിധായക ുര്ാ്് ്വു്ത്
എ്് കാണാം. മ്റാ്് ഇതി്ല കഥാ
പാ്ങ എൊം ത്് േീവിത്ി
ഇരിുറകാ്വരം ഒര ്ലരാശിയി
ത്് അവര്ട േീവിതങ നിര്പി
കാ്വരമാണ്. അതിനതു് രീതിയി
കഥാപാ്ങ്ള ചി്ീകരികാ ക്ാമറ
യം കഥാപാ്ങ്കാ്ം ചരരാശിയി
ത്്യാണ് സ്രിു്ത്. ഇതിനരവ്ി
ഉപരയാഗി്ിരിു് മാ്ഗം ക്ാമറ്യ
കയി്ലുു്കാ്് കഥാപാ്ങ്ള പി
ുടരക എുളതാണ് (Handheld Camera).
കാണിക്ള സംബധി്ിടര്ാളം അവര
്ടത്്രയാ അ്െ്ി ഏറവം അു്
ഒരാു്ടരയാ അനഭവരലാകങളിരലുള
വാതിലായി്ീരു ഈ പിുടര. തങു
്ട േീവിത്ിരലക് ക്ാമറ തിരിു വ്ത്

രപാ്ലയള പ്ാളി്തി്െ അനഭവം
ക്ാമറ രര്കന് നുു. ചി്ീകരണ
രവളയി സവാഭാവികമായി ഉ്ാു് നിഴ
ലി്നയം ്വളി്്്യം ഒര അസംസ്ൃത
പദ്ഥം എ് രീതിയി ചി്ീകരണ
രവളയി നീകം ്ചുകയാണ് പതിവ്.
എ്ാ ഇതി്ന അരതപടി നിലനി്്ി
്കാ്് ്വളി്്ി്െയം നിഴലി്െയം
തസമയ ഭാവകതവ്ി്െ സാധ്തക്ള
ൂടി സിനിമ അരനവഷിുു്്.
്ഫ്ണാര്ാ രമാറയി സംവിധാനം
്ചത് 2002  ുറ്ിറങിയ ‘സിറി ഓഫ്
രഗാ�് ’ എ് ്സീലിയ സിനിമയ്ട
സാര്തിക സ്ിരവശര്ാട് അ്മാലി
�യറീസ് പലരീതിയിലം ഐക്്്ുു
്്. ആുനികതയ്ടരയാ ചരി്്ി്െരയാ
പാര്ര്്ി്െരയാ
അതിതവഭാരങ
ഇൊ്ത ഒര നാു വീരനായക എങ്ന
യാണ് രാരദശികേീവിത ആഖ്ാനങളി
ൂപ്്ു വര്ത് എുള അതിശരയാ
തിപരമൊ് ആഖ്ാനമാണ് രുസിനി
മകും നി്വഹിു്ത്. ്ച് വിരനാദ്
എ് തിരകഥാൃ്് സാഹിത്മഡലവമാ
യി ബധ്്ു് ആളെ. അു്കാുത്്
സിനിമയ്ട സംഭാഷണ്ിരലാ നരരഷനി
രലാ യാ്താര തല്ിലള ഭാഷാമാനകീ
കരണ്ി്െയം നി്ബധു്ി ഉപരയാ
ഗി്ി്ിെ. സംഭാഷണ്ിൂ്ി നിു്
മലയാള സിനിമയ്ട പര്രാഗത ഉളട
ക്് മാറിനി്്ി്കാ്് സിനിമയ്ട
ൂപഭരതയി രകരീകരിു് ആഖ്ാനം
സംവിധായക ൂപ്്ുുു്്. ഉളട
ക്് സഹായിു് തര്ി തസമയ
ചി്ീകരണ്ി്െ രീതികളിൂ്ട രര്
ക്ക് ഒും അപരിചിതതവം രതാ്ാ്ത സാ
ര്തിക സ്ലനം ഒരു്തിനള സംവി
ധായക്െ ഔചിത്രബാധമാണ് അ്മാലി
�യറീസി്ന േനകീയമാകിയത്.
അ്മാലി എ് രരദശ്്ുറി്്
രര്ക്ു്ാു് ്ലരബാധം സി
നിമയി്ല ്ലാരകഷ എ് ൃ്ിമതവ
സം്്യ ഇൊതാു്ും രര്കന്
്ല-സവതവരതിസധിയിൊ്ത
സിനി

മയിരലുള രരവശന്ിന് എു്ം ്
ണിു്ുമാണ്. ്ാമ-നഗരഅതിതവ ര
തിസധി കഥാപാ്ങ ദീ്ിു്ിെ.
ആൂ്വ്വ്യി വള്ര ്ിയാത്മക
മായി ്പരമാു്വരാണ് കഥാപാ്ങ.
1980 ുത 2010 വ്ര നട് ്ചുും വല
ുമായ സംഭവങ സംഭവ്ലു ത്്
ുന്നി്മികാനള ്മങളാണ് സംവി
ധായക അ്മാലി �യറീസി നട്ിയി
ുളത്. സിനിമ്യ സംബധി്്ുര്ാളം
ഇ്താര വിൂര്ിലൊ് ്ചറിയ കാലയ
ളവായു്കാ്് കഥയി പറയ് യഥാ്ഥ
ഇടങ്ള സംവിധായകന് ഉപരയാഗികാ
കഴിയു എ്ത് ുന്നി്മാണ്്
എു്മാകാ സഹായിു്താണ്. ഓരരാ
കഥാപാ്്ി്െയം ൂഷസവഭാവ്ി്െ
ബുലതക സ്ിരവശം നടു്തിന്
പകരം ഭ്ണരീതി, രനങരളാട് തീ്ു
ക്ിു് രീതി, വവകാരികത ുടങി
ഒുമിക കഥാപാ്ങും ുല്ു് ഏക
താനത കാഴ്്്്ുുക വഴി ഒറചിനവ്
വ്്യയം മ്റാര ൃഢമായ രാരദശിക
ഏകരദശീയത്യയം അ്മാലീ�യറീസ്
ുനഃ്ാപിുു്് എും കാണാം.
മ് കലാൂപങ്ള അരപ്ിു ുറ
ുനിുള ശദങ്ള കടം ്കാരള്
യാ്താര സാഹചര്വം സിനിമക് ഇെ.
ഏ്താ്ക ശദങ ഉര്്്ിു്്്്
എ്് ആ സിനിമയ്ട ചി്ീകരി് ൃശ്ഖ
ഡങ സാ്്്പുും. അത് യഥാവിധി
ുന്നി്മിുകരയാ ബല്്ുുകരയാ
മാ്രമ ശദരലഖക ്ചരയ്ുൂ. ഈ
രരഖ്്ു്ലി്െ അൃ്ിമമായ ൃശ്-്ാ
വ് സംരയാേനമാണ് അ്മാലി �യറീസ്
രക്ി്ത്. തസമയ ശദരലഖനം (sync
sound) എ് സാര്തികതവം ഉപരയാഗിു
്കാ്ാണ് ഇത് സാധ്മാകിയത്. രണ
യരംഗങളി ൃുഭാഷണങ്ള ഒഴിവാകി
്കാും സൗൃദസംഭാഷണങളിലം ുും
ബരംഗങളിലം അതിവവകാരിക സംഭാഷ
ണങ്ള മറികടു ്കാും സിനിമയ്ട
രചനാരവളയി ത്് സംഭാഷണങു്ട
കാര്്ി ുല്്ിയ ഔചിത്രബാധം
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ൂടിയാണ് ശദമി്ണ്് യാഥാ്ത്
മാകിയത്. ആൂ് രംഗങളി്ലാ്ക
പരപരം ൂടിയം ുറും വിവിധ തരംഗ
വദ്ഘ്വം ആൃ്ിയുള ശദങ ു
റ്്ുവിുക വഴി ആുനികാനതരതയ്ട
വിരകരീൃതസവഭാവ്് ശദങളിൂ്ട
അടയാള്്ു്ാനാണ് ഈ സിനിമ ്മി
ു്ത്. രചനാപരമായി കാവ്ുണങ്ള
അനസരികാ്ും രാരദശികമാന്ിന
ുറം രപാകാ്ുമായ വരികളാണ് ഇതി്ല
പാുകുരവ്ി ആ്യി്ിരിു്ത്.
ശദ്ി്െ സൗ്ര്്ിന പകരം ആ്ും
പാടാനാവ് പരക ശദ്ി പാുക
്ള അവതരി്ിു്കാ്് സവാഭാവികേീവി
ത്ി്െ ഈണ്ി്െയം താള്ി്െ
യം വീ്്ുകലിരലക് ൂടിയാണ് സിനിമ
നയിു്ത്. പ്ാ്ല ഉപകരണങു്ട
ശദ്ിന പകരം പാ്ി രക്ിു്
ത് ബ്ി്ല ്ബെടിയ്ട ശദം, കതകിന്
ുു് ശദം, ഓം്ലറ് ്പാരിയ് ശദം,
ചീവീടി്െ ശദം, രചാ്പാ്ം ു്ി ുറു
് ശദം ുടങിയവയാണ് എ്് കാണാം.
ുറ്മ നിുള രര്കനറിയാ് സംഗീത
ഉപകരണങു്ട മായികത റേ് ്ചു്
സംഗീത സംവിധാനം ൂടിയാണിത്.
ചി്ീകരണം ൂ്്ിയായ അസംൃ
തമായ കാചകക് ഘടന ൃടിുക
എുളതാണ് എ�ിറിങി്െ രാഥമിക
ഉരേശം. ഒര ൃശ്ഖഡം (Shots) ഏത് ്മ
്ി അുകി ്വുു, എ്സമയം അത്
മായാ്ത രര്ക്െ ു്ി നിലനി്്
ണം എ്ത് ചി്സംരയാേക്െയം സംവി
ധായക്െയം അഭിരചി ്വളി്്ുുു.
ഇങ്ന വിവിധ രഷാുക്ള സംഗീത്ി
്ല താളങുരടതിന് സമാനരീതിയി
രയാേി്ിു്കാ്്
അയനലളിതമായ
ൂപ്ിരലക് മാറി്യുു് എ�ിറിം
ഗി്െ അരബാധ്മമാണ് മലയാളസിനി
മാരര്കര്ട കാചശീലങളി ഏ്റയം
ഉളത്. എ്ാ അ്മാലി �യറീസ് ഈ
്മ്് മനഃൂ്വം വിരഛദികാനള ്മം
നടുു്്. വള്ര ദീ്ഘമായ രഷാുകും
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വദ്ഘ്ം ുറഞ രഷാുകും ഇടവി്് ഉപ
രയാഗിുക വഴി എ�ിറിങി്ന അളവപര
മൊ്ും (Non metric) താളപരമൊ്ും
(Non rhythemic) ആയ ഒ്ാകി സംവിധായ
ക മാ്ു്്. ഊ് ്കാുരക്ിടു
്കാുും വിശദീകരണം ആവശ്മിൊ്ി
ട്് ുറു്കാും കാച്്ുു് രീതി
രനാൺ-ഫി്, ര�ാകു്മെറി ചി്ങ
ളി ഉപരയാഗിു് ചലചി്സ്ിരവ
ശമാ്ണ്് കാണാം. ൂ്്ീകരികണം
എ്് നി്ബധമിൊ് അനവധി കഥാപാ
്ങു്ട േീവചരി്വം വവകാരിക നിമി
ഷങും പരകനം അസംൃതവമായിുള
ഒര ു്പാടി ചി്ീകരിുര്ാ അതിന്
ഏറവം അനരയാേ്മായിുള അയഞ, താ
ളബ്മൊ് ചി്സംരയാേന രീതിയാണ്
അ്മാലി �യറീസി ഉടനീളം കാണാ
കഴിയ്ത്. ഇങ്ന കാചശീലങു്ട
ആവ്്നങളിൂ്ട കാണിയ്ട അരബാ
ധ്ി ഉറ്ിക്്് നി്ല ചിനവ്വ
് ചലനാ്കമാകി ്കാ്് സവാഭാവിക
വം സാധാരണവമായി രദശേീവിത്ി്െ
ുുചിനങു്ട
േനാധിപത്പരിസരം
അ്മാലി �യറീസി ൂപ്പുു. സാ
ര്തികമായ ഇ്രം തിര്ഞുുക
സംഭാഷണങളി ഊ്ിയ രരമയകഥാ
ച്്കക് ഉപരിയായി ൃശ്പരമായി രാ
രദശികഭാവനകു്ട ഉപരദശീയത സ്ിരവ
ശി്ികാ ്മിുു്്.

ഉപസംഹോരം
ഉളടക്ിൂ്ിയ രരമയച്്കകാ
ണ് ചല്ി്പഠനങളി രാുഖ്ം ലഭി
ു്ത്. സിനിമയ്ട ൂപം സംവഹിു്
സാം്ാരിക ഉളടകങ ്വളി്്ുു
്തിന് ചി്ീകരണം, ശദരലഖനം, ചി്
സംരയാേനം ുടങിയ ൂപപരമായ അ്
ഥവിവ്ക ഉ്കാു് ൃശ്ഭാഷ
ഇനിയം വികസിു വരര്ു്്. ൃശ്ൂപ
ങളി്ല ആധിപത് സവഭാവുള ുൂ്ചി
നങു്ട രകായ്മകക് ബദലായി നവ
സിനിമകളി സേീവപ്ാളി്ുള കാണി
ൂപ്്ുവരു്്. ഈ കാണി കാച്്ു്

അനദാ് ചിനവ്വ് ചിനേനാധിപ
ത്്ി്െ ുറ്ി്ന ൂപ്പുുു്്.
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‘ജീവിതകമന ്ഛനഡവഷമസരം’:
‘എകെ ഡെോെം’ ഒു സേതേോഡെയഷണം
പോർവതിൃണ. പി. എൽ
ഗരവഷക
എം. േി. രകാരളേ് ഗരവഷണരകരം,
രകശവദാസുരം, തിരവനതുരം.
E-mail: parvathikrishnapl@gmail.com

്ബധസംരഹം: നാം ഓരരാര്രം േീവിത്ി ആടിതീ്ു് രവഷ്ക്്ക
ഉ്്. കടമയ്ടയ്ടയം ക്്വ്്ി്െയം ഇടയി ുുങികിടു് ഈ േീവിത
യാ്യി പലതര്ിലം നിറ്ിലുളള രവഷങ നാം ്ക്ിയാുു. ുറംച്ക
്കാ്ക ഉളളിലായി ത്െ സവതവ്് തിരയകയാണ് മാധവിു്ി എ് എുുകാരി.
അനഭവതീ്ണമായ ആഖ്ാന്ിൂ്ട സദാചാരരവലി്കുക തക്് ുറ്്
ു്ിനാ സവാതത്രഖ്ാപനം നട്ി, എൊ ൂുപടങും ഉളളിലായി നി്മ
ലമായ ുതാര്മായ ഒര അകമന്് ഉ്്് രബാധ്്്ു്ലാണ് ‘എ്െ കഥയം
എ്െ രലാകവം. രണയം, രതി, അ്ീലം, ദാ്ത്ം, ശരീരം ുടങി വ്ത്ത തലങ
ച്്്ചു് ഈ ൃതികളി്ല േീവിതവീഷണവം സവതവരതിസധികും ച്്്ചുക
യാണ് ഈ രബധ്ി.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ആ്കഥനം - ുറ്്ു്് - രവഷപക്്ക - സവതവരകാശ
നം - ൃഹ് - വിലാസിനി - ശരീരം - രേഹം.
ഞാ്ന്ി നെനടനം ്ചയ്്
എ്ി്് വലി്്റിയാം ആ്കഥനം
മാധവിു്ിയ്ട
ആ്കഥാപരമായ
്വളി്്ു്ലാണ് സമാൃതി എ് ഈ
കവിത. അനഭവതീ്ണമായ ആഖ്ാന
്ിൂ്ട മലയാളിക്ള വിമയി്ിുകയം
സദാചാര രവലി്കുക തക്് ുറ്്
ു്ിനാ ്ഞ്ി്ിുകയം ്ചത ‘എ്െ
കഥ'യ്ട ുട്്യാണ് ‘എ്െരലാകം’ എ്
ൃതി ‘എ്െ കഥ’ എുതിയതിനരശഷു
്ായ സംഭവവികാസങും സാൂഹ്ഇട്പ
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ടലകും ഈ അനഭവാഖ്ാന്ി കടുവ
രു. എ്െ കഥ രപാ്ല ്പൺമനസി്െ
ഉളറക്ള ുറു വലി്ിു് മ്റാര ു
റ്ു്ാണ് ഈ ൃതി. ‘എ്െ കഥ’ എു
ുകാരിയി, അവര്ട േീവിത്ി,
സൂഹ്ി വര്ിയ രത്ാഘാതങ
ഓരരാ്ായി ‘എ്െ രലാക’്ി അവതരി
്ിുു്്.
എു്ിലം േീവിത്ിലം ഏകയായിര
ു മാധവിു്ി. എു്ി്െ കരും വ്ത്
തതയം ്കാ്് മലയാളസാഹിത്്ിലം

സൂഹ്ിലം ത്െതായ ഇടം ക്്്ാ
മാധവിു്ിു കഴിു. ഒ്ം സാഹിത്
്ിലം സൂഹ്ിലം നിലനി്ിര്
രമരകാമക്ള അനസരികാ്ത ആസവാ
ദകര്ട എതി്ും വിമ്ശനവം ഏ് വാു
കയം ്ചു. അവര്ട ുറു പറ്ിലക
മലയാളി സൂഹ്ിന് ഒരികലം ഉ്കാ
ളാ കഴിയ്തായിര്ിെ.
തീക്ള സംബധി്ുര്ാളം അവര്ട
രവദനകും പരിമിതികും വ്്ികാനാണ്
ഭാഷയ്ട ആവശ്ം എ്്ാര അബധധാ
രണ നിലവില്്. ആന്്ി്െയം ആ്ാ
ദ്ി്െയം അവ്ക്ള എുുര്ാ
അവരി പാപരബാധം നിറയു. ഈ സാ
ൂഹികസാഹചര്്ിലാണ് േീവിത്ി്െ
വ്ത്ത രവഷങ്ള മാധവിു്ി അവതരി
്ിു്ത്. ഒരരസമയം വലംഗികാസതിയ
ള സവതതമായ എുുകാരിയ്ടയം താ
ആ്ഹി്, വലംഗികത ലഭികാ്തരപായ
നിരാശയായ, ഇരയാക്്് എുുകാരി
യ്ടയം, േീവിത വവചി്്ങ ഈ ൃ
തികളി കാണാം. സവതം വികാരങരളാട്
അരങയറം സത്സധതയം ആ്്ഥ
തയം ുല്്ിയു്കാ്് ത്് രണയ
്്ുറിും വലംഗികത്യുറിും സവ
തവരകാശന്്ുറിുുള
എുുക
ആ്സമ്്ണം ത്്യായിരു.
'സവയം രകാശി്ിു് ഈ അതിധീര
ത്യയാണ് മാധവിു്ി എ്െ കഥ്യു
വിളി്ത് ’1 ഇരത ധീരതത്്യാണ് ‘എ്െ
രലാകവം’ ുല്ു്ത്. ‘എ്െ കഥ’
എുതിയ രശഷു്ായ സംഭവവികാസങ
ും സാൂഹിക ഇട്പടലകും ഈ അനഭ
വാഖ്ാന്ി കടുവരു. താ രനരി്
േീവിതങു്ട എുത്്് രലഖനസമാഹാ
രമാണ് ഈ ൃതി. മാധവിു്ി്യ് എു
ുകാരിരയകാ വീ്മ്യയാണ് ‘എ്െ
രലാകം’ എ് ൃതിയി കാണാ കഴിയക.
അമയം മകും തമിലള ബധ്ി്െ
ഊമളത ഈ ൃതി വ്തമാുു.
േീവിത്ി്െ
തിരുക്കാ്ക
അവധി ്കാു്് ുറുനാ കന്ാുമാ

രിയി്ല രകരളഹൗസി മകരനാ്ടാ്ം
കഴിഞ നാുകളി്ല അനഭവസാ്്മാണ്
തതവചിതയ്ട പ്ാ്ല്ി അതിമ
രനാഹരമായ സാഹിത്ഭാഷയി മാധവി
ു്ി ചി്ീകരിു്ത്. ‘ഈ േീവിതം ഒര
രഛ്രവഷ മസരമാ്ണ്് എനിു രതാ
ുു. ഞാ ഈ മസര്ിന യാ്താര
ുഖംൂടിയമിൊ്ത യാ്താര ുറിരകാുക
ും ൂടാ്ത വ്ിരികയാണ്, ഞാനായി്്,
പര്, സമാനദാന്ടങി, എനികാണ്,
ഒ്ാം സമാനം കിു്ത്, എു വിചി്
മായ രഛ് രവഷം എ്് കാണിക പറ
യു, ഇതഴു നീകിയാ അവ്ര ര്ാ്ല
യള ഒരാളായി്ീരം ഞാ്ന്് അവ്
വിശവസിുു. ഈ രവഷം എനിക് ഊരി
വകാ സാധ്മെ. ഈ രവഷം ത്്യാണ്
യഥാ്ഥ്ി എ്് ഞാനാു്ത്
എ്്ാും അവ്കറിയിെ’.2 യാ്താര
ുഖംൂടിയമിൊ്ത േീവിത്മ് രഛ്
രവഷ മസര്ിന് വ്ിരിുു. ുഖം ൂടി
അണിഞി്ി്െ്ിലം ഒ്ാം ്ാനം ലഭി
ു്ത് തനിുത്്യാ്ണ്് വിശവസി
ുു. ഈ രവഷമാണ് തനിക് തരെതായ
വ്തിതവം നകി മ്ളവരി നി്് വ്
ത്തയാു്ത്. എ്ാ എൊവരം ഒരര
യതശാലയി നി്മിുവി് കളിരകാുക
ളാ്ണ് യാഥാ്ഥ്ം മാധവിു്ി തിരി്
റിയു.
രണയം, രതി, അ്ീലം, ദാ്ത്ം, ശരീരം
ുടങിയ വ്ത്ത ഭാവങ ഈ ൃതി ച്
്്ചുു. ‘ുുംബിനിയായ ഒര തീയ്ട
രു ഭാവങളാണ് ൃഹ്, വിലാസിനി
എ്ിവ. ഈ രു ുണങും രചര്വളാ
ണ് ഉ്മ തീ. ൃഹ്ു കീഴി വിലാസി
നി്യ അടകി നി്ു് ദമന രരഖ ്പാ
്ിു എ്താണ് മാധവി ു്ിയ്ട ‘എ്െ
കഥ’യ്ട രാധാന്ം എ്ാണ് ്േ. രദവി
കയ്ട വാദം.3 ഇ്ര്ിലള ഉ്മ തീ
പ്ികയി നിും ുറു കട്ു ്കാു
ത്് സൂഹം അവ്ര പലതര്ി രവ്
യാടാ ുടങി. തീകളാണ് ഏറവം ൂുത
ത്് ്വു്്ത്് മാധവിു്ി പറയു.
‘സവാതത്ം ശീലിുവള്് എ്െ വ്തി
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തവം അവര്ട അസംൃതി്യ ആളിക്ി
ു. എ്െ സാഹിത്രചനയി അഭിമാനം
്കാു് മകും എ്് കാുര്ാ ുളക്
അര്് രത് ഒര ു്ിരി വിട്്ാ ്മി
ു. പലര്ാും അവ് ആ ്മ്ി പരാേ
യ്്ു. തങു്ട ഭ്്ാക്ാ്ര്യങാ
ഇവ റാ്ി ്കാു രപാരയകാ്മ്്
കരതി അവ് അവരവര്ട ുരഷ്ാരരാട്
ക് ുറിു കാണി്് അവ്ര ൂര്ങളായ
ുറിയിരലകാനയിു’4.
പതി്നാു വയുള മകന്മാുള
േീവിത്ി്െ ുഖാനഭവങ ഇടകി്ട
പരാമ്ശിുു്്. മക്െ തളി്രമനി
യ്ട പ്ശം അനഭവിു്ും ഭ്്ാ
വി്നാ്ം സിനിമുരപാു്ും ഐ്ീം
കഴിു്ും രപാ്ലയള ്ചറിയ സരതാ
ഷങളാണ് മാധവിു്ിയ്ട േീവിത്ി്ല
ആന്്് നിലനി്ു്ത് എ്് അവ്
പറയാ ്മിുു. ുുംബിനിയം അമയ
മായ മാധവിു്ിയ്ട രവഷ്ക്്യാണ്
ഈ്യാര േീവിതം ്വളി്്ുു്ത്.
േീവിത്ി്െ യാതികതയം പണ്ി
നരവ്ിയള മനഷ്ര്ട അത്ാ്്ി്യ
യം മാധവിു്ി ്വുര്ാ്ട ദ്ശിുു.
എ്ാ ത്െ സവകാര്േീവിതം ഇരു
ുരങിര്ായി എ്് അവ തിരി്റിയ
ു. ത്െ ഭ്്ാവിന് യാ്താര ശാരീരിക
ുഖവം രനടി്കാുുവാ ത്െ ശരീര
്ിന് ഇനി കഴിയിെ എ് ധാരണ മാധ
വിു്ി്യ മ്റാര രവഷ പക്്യിരലക്
്കാുരപാുു രാ്ികളി രലഖനങ
എുതി വിറ് പണം ഉ്ാകി ഭ്്ാവിന്
നകി ത്െ ുറവ് നിക്ാ ്മിു
ു. എുതാ വയാ് ്ിതിയായര്ാ
്വുകാരി്യ പറഞയ്് ചിലവ് ുരകി,
പര് അവി്ട്യൊം രരാഗം അവ്ക്
രരാഗിണിയരടതായ രവഷം നകി. എു
്ിൊ്ത എുുകാരിയ്ട േീവിതം മര
ണമാ്ണും മരണ്ിൂ്ട മാ്രമ എു
ുകാരിു രമാചനം ലഭിുകയു എും
പറു്കാ്് മാധവിു്ി എുുകാരിയ
്ട രവഷ്ക്്ത്് സവീകരിുു സാ്
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്ികമായി ുരഷന് അടിമ്്ു് തീക,
ുുംബ്ിലം സൂഹ്ിലം അനഭവിരക
്ി വര് അവഗണനക് എതി്രയള ഒര
കലാപമാണിത്.
‘ആ്ാവി്ന എുു നീകിയാ എ്െ
ശരീരം ൂുത നെമാവം. ശരീര്് മാറി
യാ എ്െ ആ്ാവി്െ നെതയം വ്
്ിും. കടരല, നിനക് ഏതാണ് രവ്ത്?
ആ്ാരവാ ശരീരരമാ? ഞാ ശരീരങ്ള ു
റര്ക് വലി്്റിയാു്്, കട പറു,
അവയ്ട േീ്്ി് മണം എനിക് ഇടമ
െ. ആ്ാവിന മാ്രമ കടലി്െ അത്
ഭാഗ്ി വസി്് പാുപാുവാ സാധിു
കയു5’. ശരീരം എ് മാധ്മ്് ്പാളി
്്ുതി അതിനളി്ല ്പൺ സവതവ്്
ക്്ുകയാണ് എുുകാരി.
ക്ി്െ ുറരക മുരം കാ്ിരിു
ു. ുറരക ുളിയം. അതിഥിയായി മാ്ം
ൂമിയി വ്്്ിയ തനിക് ആതിരഥയ
യാ്ണും ഉടമ്യാ്ണും ്തറായ ധാ
രണക എങ്നയ്ായി്യ്് മാധവിു
്ി രചാദിുു. വഴിവകി്ല മരം രപാ്ല
സ്വ സവതതയായി മാറാ പ്േ ധരി്
തിൂ്ട കഴിഞതായി അവ് വിലയിരു
ു. രണയ്ി്െയം രേഹ്ി്െയം
തടവകാരിയായ മാധവിു്ി പ്േുളിലം
സവതവരതിസധി രനരി്തായി പി്ീുള
േീവിതം ന്മ രബാധ്്്ുുു.
‘ചിരി എു പറഞാ അരകാ നിമി
ഷ്ിന് ുവശ്് നാലു പുക ്വ
ളി്്ുുക മാ്മാ്ണു ഞാ ഇര്ാ
വിശവസിുു.
സരതാഷ്ിരെതായ
ൂനിരഫാറം ്പ്്്്ു്് ധരിു്ു
രപാ്ല. യവതവ്ിരെതായ ൂനിരഫാറം
ഞാനിും ഇടയകിടയക് സവീകരിുുവ
രൊ. ുവ് പുസാരി, വളക, ൂമാലക,
വാസനരവ്ങ- ഇവ്യൊം എ്െ അണി
യറയി ഞാ്നാരകി വ്ിരിുകയാണ്.
വരാനിരിു് ഋുവി്െ രരത്കാവരണ
ങും-രരാ് മാല, ഭമം, ്വള വതം,
ലളിതാ സഹരനാമം, ഭഗവദ്ഗീത, രു
രവഷ്ിലം എനിക് ൃതി രതാു്ിെ.

രവഷങളി മറകാ വയാ്് നെമാണ്
എ്െ ആ്ാവ്, ഇസാം മത്ിനം ്ിു
മത്ിനം ഹിുമത്ിലം പി്ിലായി
മനഷ്രാശിയ്ട ആരംഭദശയി അവ്യ
കാ എ്രയാ ര്ടമായ ഒര മതം ഉ്ാ
യിരു ഈ രലാക്ി എ്് ഞാ വി
ശവസിുു. രസനഹ്മ് ആ രചീനമതം.
അതിൂടി മാ്രമ എനിക് ്തൊശവാസം
ഈ േ്്ി ലഭിുകയൂ എ്്നിക്
ഇര്ാ മന്ിലായിരിുു’6 ഒര രരത്ക
രവഷ്ിനളിലം ഒുങിൂടാ തയാറാവാ
് മന്ാണ് മാധവിു്ിയരടത്. രണയ
ങളി, രതിയി, മാൃതവ്ി, ്ാതി
ഒ്ക മാധവിു്ി ഒര ്പാ്ി്്റിയാ
യിരു. അവര്ട ബാല്വം കൗമാരവം
യൗവനവം ുുംബവം മതംമാറവം രാടീയ
രരവശനവം എൊം ഓരരാ രഛ് രവഷ
മസരങ ആയിരു. രസനഹം, രണയം,
രതി ുടങിയ മാനസിക ഭാവങ്ള സദാചാ
ര്ി്െ ുഖം ൂടിക ്കാ്് അല്രിു
് മനഷ്്െ കപടത്യ രസനഹ്ി്െ
ശതമായ ഭാഷയി മാധവിു്ി രചാദ്ം
്ചുു.
നാഗരികതയ്ട വള്്യി നശിു ്കാ
്ിരിു് മാനഷികൂല്ങളാണ് കാണാ
കഴിയ്ത്. എൊ ബധങും ക്വടവത്ക
രിക്്ുകയം തീതവം കുകാലി്തയി
്ല ചരകായി മാുകയം ്ചു് അവ്
അനഭവ്ി്െ ്വളി്്ി മാധവിു്ി
വരുകാുു, ഋുമതിയായര്ാ മാധവിു
്ിക് അമയി നിും കി്ിയ വിവരം ു
ുങ്ള ഗ്ഭം ധരി്് രസവികാ മാ്ം
നിരയാഗിക്്്വരാണ് തീക എ്ാണ്.
പി്ിട് അരങാ്് രേഹം നിരഷധിക്്്
കാമൂരിതമായ ുരഷബധങ ആയിര
ു ഓരരാ തീ്യയം കാ്ിര്ത് എ്
പരമാ്ഥം മാധവിു്ി തിരി്റിയു.
എനികിര്ാ ഒര വിൃത ൂപമാണ്.
എ്െ ുഖം ര്ികാനായി മാ്ം
ചിലര്ാ്ഴാ്ക ഒര രവഷ്കി്ി
ഘനഗാംഭീര്മായി ഞാ അഭിരമിും
ആ�ംബരാസതിയ്ട രേഛഭാവങ7

്വും ഒര കളിരകാ്ായി േീവിതം മാ
റിയതി മാധവിു്ി അരങയറം ുഃഖിു.
വിഷയാസതമായ ഒര വുവായി ൂപാ
തരം രാപിുക എ് അവ് അവ്ര
ല്ി്ിു. എ്ിും മന്ി്ല ുഃഖം ത്െ
വായനകാരി നിും മറുപിടിു വധര്ം
നിറഞ ഒര ുഖം വായനകാ്ു ു്ി
അവ് രദശി്ിു.
ഇ്ര്ി വ്ത്തമായ മാനസികാ
വ്ക്ളയാണ് ഊ ൃതി അവതരി്ിു
്ത്, എ്ാ തീക ഉ്്്ടയളവ്
സദാചാര രബാധ്ി്െ മറവി മാധവി
ു്ി്യയം അവര്ട സവതവരബാധ്്യം
ക്ി്െു നടിു. വ്്ശബളമായ ഒര
രമളയാണ് േീവിത്മും അതി്ല വ്്
ങ മു്ുരപാ്ല േീവിതാവ്കും
മാു്മും എുുകാരി പറയു മാധവിു
്ിയ്ട േീവിത്ി്െ നിൂഢതകും ആഴ
ുഴികും കൗുകര്ാ്ട അ്ഥവ്ായി
അവതരി്ി് ൃതിയാണ് ‘എ്െ രലാകം’
എു്ിൂ്ട സവാതത്രഖ്ാപനം നട്ി
തീരമായ രണയ്ി്െയം തടു നി്
്്്് വികാരങു്ടയം ഒുകിന് സാധ്ം
വരി് ൃതികളാണ് എ്െ കഥയം എ്െ
രലാകവം ശരീര്ി്െയം കാമനകു്ട
യം രമ ഒര ഘ്്ിനുറം അവകാശവം
സവാതത്വം രഖ്ാപി് അവ് േീവിതം
എ് രഛ്രവഷം ന്ായി ആടിതിമി്
ു. എ്െ ൂമി എ്െ വിളനിലം എ്െ
മനസാണ് എ്് ഉറ്ക വിളിു പറു
്കാ്് സവതവരഖ്ാപനം നട്ി. േീവിത
്ി്ല അപമാന്ി്െയം അഭിമാന്ി
്െയം ഘ്ങളി അവ് ുതിയുതിയ
രവഷങ ധരി്് ുതിയ ഒരാളാകാ, ു
തിയരവഷ്ി തിളങാ ആ്ഹിുു.
ഇ്ര്ി േീവിതം ഒര രഛ്രവഷ
മസരമാ്ണ് രബാധ്്ിരലക് ന്മ
നയിു്കാ്് വഴി മാുു.
കട്ാട്:- മാധവിു്ിയ്ട ‘എ്െ രലാക’ ്ി്െ
ആദ് അ്്ായ്ിരനാട്.
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ഡെോെംവരയം രംഡ�ോെിയം@കെോ്ിൻ
െോർണിവൽ: സോംകോരിെ അപരഥെം
എ. എൻ. കഷ്ി
ഗരവഷക
മലയാളവിഭാഗം
മഹാരാോസ് രകാരളേ് എറണാുളം
Email: shelleyan1@gmail.com
സംരഹം: പാര്ര്മായി അനഠിുവര് വിശവാസ്ി്െ അടി്ാന്ിലള ക്
മങളാണ് അനഠാനങ. അനഠാന്ി്െ പി്ിലള വിശവാസങളാണ് ഓരരാ
ൂ്ാമകു്ടയം നിലനി്് അനിവാര്മാു്ത്. ഒര സൂഹ്് ഏകീകരിുകയം
അതിന് ്കുറു്ാുകയം അരതാ്ടാ്ം വ്തി അധിഠിതമായ വികാരങു്ട ്ാ
ന്് സൂഹവികാരങ്ള രതിഠിുകയം ്ചുകയാണ് അനഠാനങ1. ഒുമിക
അനഠാനങും മാറിനി്്ാ ആവാ് രീതിയി കലകുമായി ബധ്്്ിരിുു.
സാൂഹിക ആചാരങ, മതപരമായ ചടുക എ്ിവയമായി ബധ്്്് അനഠിു
് എൊ കലാൂപങരളയം അനഠാനകലകു്ട പരിധിയിലാണ് ഉ്്ുു്ത്.
ഇത്യിലടനീളുള ്ാമണസൂഹം വിശവാസ്ി്െ ഭാഗമായി ആചരിു് അന
ഠാന സവഭാവുള ചി്കലയാണ് രകാലംവര-രംരഗാലി. അനഠാനകല അവതരണം,
വിരനാദം എ്ീ രീതികളി ്കാ്ികാ്ണിവലി്െ ഭാഗമായി മ്ാര്രി പഡിത
്ട്ിളി ്വ്് നട്്്ു് രകാലംവര-രംരഗാലി മസര്ി സാൂഹിക മാനങ
ും അത് സൂഹ്ി നി്വഹിു് ധ്മവം എ്ത്് ക്്ുക്യ്താണ്
ഈ പഠന്ി്െ ല്്ം. അതിനായി ്കാ്ി കാ്ണിവലി്ല രകാലംവര-രംരഗാലി
മസര്ി്െ പ്ാളി്ം വഹിു്വ്, വിധിക്്ാക, സംഘാടക സമിതി അം
ഗങ, കാഴ്്കാ് ുടങിയ വ്ത്ത വിഭാഗങളിലളവര്ട ആരവദക്മാഴിക,
രഫാര്ാ്ാുക, പ്വാ്്ക, ചരി്്്ങ ുടങിയവ ഉപാദാനസാമ്ിക
ളാ്യു്് മഡലൃ്ി (Field Study) യിരല്്്്ാണ് പഠനം നി്വഹി്ിുളത്.
രമ്റഞ ദ്ങ്ള രഫാക്രലാറിരെയം സംകാരപഠന്ി്െയം രീതിശാത
്ി വിശകലനം ്ചത് നിഗമനങളി എ്ിര്രകയാണ് ്ചു്ത്. ്കാ്ി
കാ്ണിവലി്െ ഭാഗമായി അരനകം ചടുകും ആരഘാഷപരിപാടികും ഉളതി
നിും രകാലംവര-രംരഗാലി എ്ീ ഇന്് മാ്ം എു്് പഠിുു എ്താണ് ഈ
പഠന്ി്െ പരിമിതി.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: സ്രസംകാരം, ്പാുഇടം, ൂ്ാമാതര വിനിമയം.

കെോ്ിൻ െോർണിവൽ: പ്ോതെ ൂമിെ സംകാരങു്ട പരിരഛദം പ്ിമ്കാ്ി
ൂറാുകളായള തരേശീയവം വവരദ
ശികവമായ സംകാര സമനവയ്ിൂ്ട
ൂപ്്്ിുള പാഇത്-പാരവ�്

യി നുക് കാണാം. വ്ത്ത ഭാഷാ-മത
-ോതി സൂഹങു്ട സാംകാരിക ചിന
ങ രപു് വിവിധങളായ ഉസവങ
്കാ്ി്യ ഇ്് ആരഘാഷങു്ട നഗരമാ
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കി മാറിയിരിുു. ്കാ്ിയ്ട ആരഘാ
ഷങളി ഏറവം േനരിയവം േനകീയവ
മായതാണ് ്കാ്ി കാ്ണിവ. എൊ
വ്ഷവം �ിസംബ് ര്ാമ്് ഞായറാ
ഴ്് ുത േനവരി 1-ാം തീയതി വ്ര എറ
ണാുളം േിെയി്ല രഫാ്്്്കാ്ിയി
വിവിധ പരിപാടികരളാുൂടി നട്്്ു്
ുുവസര്ിറവി ആരഘാഷമാണ് ്കാ്ി
കാ്ണിവ. ്കാരളാണിയ കാലഘ്
്ി രപാ്ുഗീുകാര്ട മതപരമായ
ആരഘാഷമായാണ് കാ്ണിവ ആരംഭി്
്തു കരുു. അതാരാടയവേന വ്ഷ
മായി 1985 ആചരിുവാനള ഐക്രാട
സംഘടനയ്ട ആഹവാന്ി നി്ാണ്
ആുനിക കാല്് കാ്ണിവ ആരഘാ
ഷങ ുടു്ത്. മ്ാര്രി-രഫാ്്്്കാ
്ിയി്ല ു്തി്രം വ്ത്് ഭാഷാ
-മത- ോതിസൂഹങും ൂറിയിരപരതാളം
വര് രാരദശിക ലുകും, േനരതിനിധി
കും രച്്് രനൃതവം നു് ്കാ്ി
കാ്ണിവ സാധാരണകാ്ക് പ്ാളി
്ുള ഒര മരതതരമായ ആരഘാഷമാണ്.
ഒ്ാം രലാകമഹായ്്ി മരി് വസ
നികര്ട ഓ്മകായി ്സെ് ്ാസി
സ് പളിു ുപി ്ി്ീുകാ് പണി
കഴി്ി് വസനിക മാരക മഡപ്ി
റീ്് സമ്്ി്് സമാധാന രതി് എു
ു്കാ്് നടു് ഐക്ദാ്ഢ്ദിനാ
ചരണര്ാ്ടയാണ് കാ്ണിവ ആരഘാ
ഷങ ുടു്ത്. വിവിധ കലാ-കായിക
പരിപാടികുമായി ുുവസര്ിറവി വ്ര
നീു് കാ്ണിവലാരഘാഷം, വ്ഷാവസാ
നദിന്ി അ്്രാ്ി രഫാ്്്്കാ്ി
കടുറ്് ൂറ പ്ാഞി്യ ക്ിുക
യം, പിരറ്് നടു് രഛ്രവഷ-നി്ല
ൃശ്ങു്ട റാലിരയാ്ടയമാണ് അവസാനി
ു്ത്. ്കാ്ിയ്ട വിവിധ രരദശങളി
നിുളവരം, വിരദശൂറിുകുു്്്ട
ഒര ല്്ിലധികം ആുക ്കാ്ി
കാ്ണിവലി പ്ാളികളാുു. ുുവസ
രാരഘാഷങളി രലാക്ി്െ ത്് ഒര
്്ാരകരമായി ്കാ്ി കാ്ണിവ മാ
റികഴിു.
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ഡെോെംവരയം രംഡ�ോെിയം കെോ്ിൻ
െോർണിവെിൽ
ഐക്രാട സംഘടനയ്ട യവേന
വ്ഷ ആചരണ ആഹവാന നി്രേശമന
സരി്് സമാധാനം (Peace) പ്ാളി്ം
(Participation) വികസനം (Progress) എ്
വയ്്കാ്ം സാഹസികത (Adventure)
പരി്ിതി (Enviorenment) എ്ീ രാരദ
ശിക രാധാന്ുള ുരാവാക്ങ ൂടി
രച്ു്കാ്ാണ് ്കാ്ി കാ്ണിവലി
്ല ആരഘാഷപരിപാടിക ആൂ്ണം
്ചതിുളത്. ഇതി തികും വ്ത്തവം
േനരിയവമായ ഒരിനമാണ് രകാലംവര
-രംരഗാലി മസരം. ്ാമണസൂഹങ
ദിവസവം വീടിനകും ുളസി്റക്
ു്ിലം അരി്്ാടി്കാ്് വരു് ൂപ
ങ്ളയാണ് ‘രകാലം’ എ്ു്കാുരേശി
ു്ത്. ുഭൂചകമായം, വീുകളി ഭാഗ്ം
്കാുവര്തിനം ലഷീരദവി്യ ആന
യിു്തിനമാണ് രകാലം വരു്്ത്്
വിശവസിുു. അതിനാ പാര്ര്മായി
ഇവ് ഇത് ുട്ുരപാരു. ആചാരമന
സരി്് രകാല്ി്െ വടരക ഇത്യി്ല
വകരഭദമാണ് രംരഗാളി എ്് അറിയ്്
ു്ത്. എ്ാ രകാല്ിനം രംരഗാലി
ും തമി വ്ത്ാസു്്. പല നിറങ
ഉപരയാഗി്ാണ് രംരഗാളി വരു്ത്. രകാ
ലമാക്്
്വളനിറം്കാുമാ്മാണ്
വരു്ത്. മകരസം്ാതി, ്പാ്, ശി
വരാ്ി ുടങിയ വിരശഷദിവസങളി വി
ുലമായി രകാലം വരും. വിവാഹ്ിനം,
ദീപാവലി, രഹാളി ുടങിയ വഹ്വാരഘാ
ഷങളിലം രംരഗാലിക് ്ാനു്്.
്കാ്ി കാ്ണിവ ആരംഭി്് അ്്
വ്ഷ്ിനരശഷമാു രകാലം വരയം
രംരഗാലിയം മസര ഇനങളായി ഉ്്ു
ു്ത്. ്കാ്ി കാ്ണിവ ഒര പ്ാ
ളി് ഉസവം (Participatory Festival) ആണ്.
വ്ത്ത സാംകാരിക്നിമക രപു്
മ്ാര്രി രഫാ്്്്കാ്ി രരദശ്്
വിവിധ വംശീയ സുദായങു്ട സാംകാ
രിക ചിനങ അതത് സൂഹ്ി മാ്ം

ഒുങിനികാ്ത ്പാു ഇട്ിരലക്
അവ്യ ്കാുവ്് േനകീയമാകി്ീ്
ു്തി്െ ഭാഗമായാണ് ്ാമണൃഹങ
ളിലം അ്ഹാരങളിലം മാ്ം ആചരിു്
ഈ അനഠാനകല്യ ്കാ്ി കാ്ണി
വ അതി്െ ഭാഗമാകിയിുളത്.

അര്ം ചരിരവം
എൊവ്ഷവം �ിസംബ് 25-ാം തീയതി
മ്ാര്രി പഡിത ്ട്ി രറാ�ിലള
്ീ രഗാപാലൃണ സവാമി ര്്്ി
വ്ാണ് രകാലംവര-രംരഗാലി മസരങ
നട്്്ു്ത്. 1879  ്ാപിതമായ
ഈ ര്്ം മറാഠി ്ാമിൺസി്െ ഉട
മ്തയിലളതാണ്. പഡിത ്ട്ി
എും ഇത് അറിയ്്ുു. മറാഠി ്ാമണ
വിഭാഗ്ി്െ രകരമായ ഈ രരദശ്്
ുു ്ാമണ്, ഗൗ�സാരസവത്ാമ
ണ്, പ്്ാ് ുടങിയ ഉപരിവ്ഗമാണ്
തിങി്ാ്ു്ത്. സാധാരണയായി ഈ
ഉപരിവ്ഗ ഹിു മത വിശവാസികളാണ്
ര്് ചടുകളി പ്്ുകാറ്. എ്ാ
്കാ്ി കാ്ണിവലി്െ ഭാഗമായി രകാ
ലംവര-രംരഗാലി മസരം നട്്്ു്
ദിവസം മ് ോതി-മത്്ക് ര്്്ി
രരവശികാ സവാതത്ം നുകയം
ഇതിനായി ഈ ര്്ം ഒര ദിവസം ുറു
്കാുുകയം ്ചുു. മറാഠി, ുേറാ്ി,
്കാ്ണി, തമിഴ് ്ാമണസുദായങളി
്്ു്വരാണ് ൂുതലായം ഇതി പ്്ു
ു്്ത്ിലം, ഹിുമത്ി്ല താന ോതി
കാരം, ്ിത്, ുസ്ലീം മതവിഭാഗകാരം
ഈ മസര്ി പ്്ുുകയം ര്്്ി
്ലരധാന ആരാധനാ സ്പ്ി്െ ്താ
്ു് നടയി വ്ര രകാലം്കാു്ച്ി
ടാുു്്. പലരാവശ്വം ഈ വിഭാഗകാ്
സമാനാ്ഹരായിു്്. അന്മത്രായ
ധാരാളം കലാരരമികും ഇത് ആസവദിു്
തിനായി ഇവി്ട എ്ിര്രു.

മായ അതരീ്്ി വ്് ത്് നട്ാ
നള കാ്ണിവ ആരഘാഷകമറിയ്ട
തീരമാനമാണ് പഡിത ്ട്ി ഇതിന
ള രവദിയായി തിര്ഞുകാ രധാന
കാരണം. ര്്ം ഭരണസമിതി ഇതിനള
എൊ സഹായങും ്ചു ്കാുുു.
‘ഇ്്് ൂേ ്ീ. ്കാ്ി കാ്ണിവ
വക’ എ്് നിത്ൂേ എുതാുള രബാ�ി
എുതി രദ്ശി്ി്ിരിും. അനഠാന
്ി്െതായ സവഭാവം അരതപടി നിലനി്
്ി്കാു ത്്യാണ് ഈ മസരങ
ഇവി്ട അരരങു്ത്. രകാലം വരയ്ടയം
ര്്്ിരെയം ആചാരമര്ാദക പാ
ലിു്കാ്് വിശവാസൂ്വം ത്്യാണ്
അന്മത്രായ മസരാ്ഥികും സംഘാ
ടകരം കാഴ്്കാരം ഇതി പ്ാളികളാ
ു്ത്. അു്കാ്് ത്് എൊവ്ഷവം
നട്ാുള 9 ദിവസ്് ര്ര്ാസവ
്ിന രശഷുള ു്്ിയക്ളാുംത്്
ഇതിനരശഷം ഇവി്ട നട്ാറിെ. രാവി്ല
രകാലംവരക മസരവം ഉ്ുരശഷം
രംരഗാലി മസരവം നട്്്ുു.

സാധാരണയായി തീകളാണ് വീുകളി
രകാലം വരു്്ത്ിലം കാ്ണിവ
ആരഘാഷ്ി്െ ഭാഗമായി സംഘടി്ി
ു് ഈ പരിപാടിയി ുരഷ്ാരം ു
്ികും രായരഭദരമരന് ഒരരരപാ്ല പ്ാ
ളികളാുു.
ുുവസരാരഘാഷ്ി്െ
ഭാഗമായി വരക്്ു് ഈ രകാലങ
വരം വ്ഷങ ൂുത സ്സൃ്ിും
ഐശവര്്ിനം കാരണമാുു. എ് ഒര
വിശവാസം ഇതിനപി്ില്്. രംരഗാലി
ഇു്ും വരംവ്ഷേീവിത്് ൂുത
വ്്ാഭമാു്മ്് ഇവ് കരുു. കാ്
ണിവ ആരഘാഷ്ി്െ ഭാഗം എ്
രീതിയി ഇത് വള്ര ആ്ാദം നു്
ഒ്ാ്ണ്് വ്ഷങളായി ഇതി പ്്ു
ു്കാ്ിരിു്വ് പറയു. വ്്ങ
ഗരണരശാസവ്ി്െ ഭാഗമായി എൊ ു്ട ഈ ഉസവ്ി പ്ാളികളാകാനായാ
വ്ഷവം പഡിത ്ട്ിളി രകാലം വര ണ് ുതിയതലുറയി്്് പലരം ഇവി്ട
ക - രംരഗാലി ഇട ചടങ് നട്ാു്്. എ്ിര്ര്ത്.
ഒര അനഠാനകല്യ അതിന് അനരയാേ്
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കവർഷും വയതിചെെവം
സാധാരണയി നിും വ്ത്തമായ ഒര
പാഠനി്മിതിയാണ് കാ്ണിവ ആരഘാ
ഷവമായി ബധ്്് രകാലംവര. മസരം
എ് സവിരശഷ സ്്ഭവം (Context) മത
-ോതിനിരരപ് പ്ാളി്വം നിബധന
കുമാണ് കാ്ണിവലി്ല രകാലംവര്യ്
പാഠ്് (Text) നി്്യിു് രചരവ
ക (Texture). സാരദായിക ൂപങളി
നി്് വ്ത്തമായ �ിവസനകളാണ്
വഹ്രവതര മതവിഭാഗകാ് വരയ്ത്.
സമയപരിധി, ്ലപരിധി, തരം ൂടങിയ
മസരനിബധനക മ്റാരഘടകമാണ്.
വീുകളി രകാലം വരുര്ാ അരി്്ാ
ടിയാണ് സാധാരണ ഉപരയാഗിു്ത്.
ഇത് ൂഷേീവികക്, തിര്ുകുള
ഭ്ണം എ് വിശവാസ്ി രൃതിയം
പരി്ിതിയമായള ബധം ഇതിന്്.
എ്ാ മസര്ി വരയ് രകാലങ
ക് ൂുത മികവിനരവ്ി അരി്്ാടിക്
പകരം ുമായവം മാ്കറി ലഭിു്
രകാല്്ാടിയമാണ് ൂുതലം ഉപരയാഗിു
്ത്. ഇ്ര്ി കാല്ിന് അനസരി്്
രചരവക ുുകി്കാുൂടിയാണ് ഇത്
നിലനിു്ത്.

കെോ്ിൻ െോർണിവകെന കപോു ഇടം
ൂറാുകരളാളം പല വവരദശിക ശതി
കു്ട വാണിേ്രകരവം ഭരണസിരാരക
രവമായിര്
രഫാ്ു്കാ്ി-മ്ാര്രി
രരദശ്് വവരദശിക സംകാര്ി്െയം
വപൃക്ിരെയം നിരവധിയായ അടയാ
ളുരക അവരശഷി്ിു്്. ്താഴിലിനം
ക്വട്ിനമായി ുറുഖനഗരമായ രഫാ്
്്്കാ്ിയി ുടിരയറിയ വിവിധ മത-ോതി
-വംശീയ ഭാഷാ വിഭാഗങ ്കാ്ിയ്ട
സ്രസംകാര്് (Hybrid Culture) ഇും
നി്്യിു്കാ്ിരിുു. ഇ്ര്മാര
സ്രസൂഹസാ്ി്്ം രഫാ്്്്കാ്ി്യ
വ്ത്തമായ അരനകം ആരഘാഷങു്ട
യം ഉസവങു്ടയം അരങാകി മാ്ു.
വംശീയസുദായങു്ട മതപരവം ആചാര
പരവമായ ധാരാളം ഉസവങ നിലവിലള
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ര്ാും ‘്കാ്ി കാ്ണിവ’ എ് സാ
ൂഹ്രാടീയവം േനകീയവം വവരദശിക
ചിനങ രപു്ുമായ ഒര േനരിയ
ആരഘാഷം ഇവി്ട നിലനിുു എ്ത്
വള്ര ്ര്യമാണ്.
ഉ്രാുനിക ചിതകനായ രഹാമി
്ക ഭാഭ അരേഹ്ി്െ ‘ദി ്ലാരകഷ
ഓഫ് ക്്’ എ് ുതക്ി സ്ര
ണം (Hybridtiy) എ് ഒര ആശയം അവതി
രി്ിുു്്.
ബുസാം്ാരികതയി
നി്ാണ് ുതിയ സാംകാരികൂപങ ഉരി
്ിരിയ്്ത്് ഇതി വിശദമാുു.
രകാളനിവകരണം ൂതകാല്ി മാ്ം
രച്്ിരിു്താ്ണ്തിന്
പകരം
അതി്െ ചരി്വം സം്ാരവം വ്്മാ
ന്ിരലക് കടുകയറി ഇരിുു്വ്്
ഭാഭ സമ്ഥിുു. ഈ അ്ഥ്ി
്കാ്ി കാ്ണിവ രഫാ്്്്കാ്ിയി്ല
്കാരളാണിയ ചരി്-സം്ാര്ി്െ
ഭാഗമായി ഉരി്ിരിഞ ഒര ആരഘാഷമാ
്ണ്് ക്്്ാ രയാസമിെ.
മതപരമായ ധാരാളം ആരഘാഷങ
നുക് ഉ്്്ിലം വ്ത്ത മത-ോതി
വിഭാഗങക് ഒര മി്് പ്ിടാവ് ഒര
മരതതര ഇടരമാ (Secular Space) മരതതര
ആരഘാഷരമാ (Secular Festival) ക്്
ുക എ്ത് രയാസമാണ്. എ്ാ
രഫാ്്്്കാ്ിയി നടു് ്കാ്ി
കാ്ണിവ ്കാ്ി നരഗ്ിരെയം ദവീപ്
സൂഹങു്ടയം ഉരരദശങളി നിും,
വിരദശങളി നിും വ്ത്ത ോതി
-മത്് രായരഭദമിൊ്ത ഒുകി്യ്ി
ഒരമിുൂു് ഒര ുറ്ാണ്. രഫാ്്്്കാ
്ി-മ്ാര്രി രരദശ്് 16 ഓളം വര്
വംശീയ സുദായങ ഒ്ി്ണിനിരു
കയം ുടികലരകയം ്ചു് ്കാ്ി
യി്ല ഒരരഒരാരഘാഷമാണിത്. വംശീയ
സുദായങും ൂത്, ആര്ാ-ഇത്സ്
രബാറ ുസ്ലിം ങ, അറബി വംശേരായ
തങമാ്, രപാ്ുഗീസ് വംശപാര്ര്ുള
അ്്ലരദാവക ുടങിയ ബുതവമാ്്
രലാകേനത തങു്ട വപൃകസംകാര്
നിമയി നിും ുറുകടകാ താപര്

്്ടാ്ത ഏകരദശം 4.5 സ്കവയ് കിരലാമീ
റ് ുറളവ് വര് രഫാ്ു്കാ്ി-മ്ാര്രി
രരദശ്് തിങി്ാ്ുു. ആവരരടതാ
യി 38 ആരാധാനാലയങു്് ഇവി്ട. ഈ
സൂഹങ തമി ്കാള്കാുകലകളി
െ. വവര്്ങുള ഈ ബു സൂഹങ
ക് ഒരമിു രചരാനം ൂടികലരാനുള ഒര
്പാുഇടമാണ് ്കാ്ി കാ്ണിവ.
ു്ഗ ്ഹബ്മാസ് എ് േ്മ
സാൂഹിക ശാത് ‘ദ ടക്്റ ൊ
സ്രഫാ്രമഷ ഓഫ് ദ പ്ി്്ഥിയ്’
എ് ുതക്ി ്പാുഇടം (Public
Sphere) എ് ആശയം അവതരി്ിുക
യ്ായി. സാൂഹികമായ ്ലങരളരയാ,
സാൂഹിക ഉരേശ്ങു്ട രകടനര്രയാ
വിതരണര്രയാ, സാൂഹിക ര്ിയകളിൂ
്ട ൂപ്്ു് ൂ്ാമകരളരയാ ൂചി്ികാ
നാണ് രഹബ്മാസ് ‘്പാുഇടം എ് പദം
രരയാഗിു്ത്. സാ്വ്ികമായ രരവ
ശനം ഉ്ായിരിുക, ്പാുേനാഭിരായം
ൂപീകരിുക, ച്്കും അഭിരായരകട
നങും അധികാരികളാ നിയതിതമൊതി
രിുക ുടങിയവയാണ് ്പാു ഇട്ി്െ
ഉപാധി/ല്്ങളായി രഹബ്മാസ് ൂ്ി
കാു്ത്. ഈ അ്ഥ്ി ്കാ്ി
കാ്ണിവ രഫാ്്്്കാ്ി-മ്ാര്രി ര
രദശ്് വ്ത്ത സൂഹങക് സാ്വ
്ികമായി വിലുകും വിലുകുമിൊ്ത
നിരപാധികം നില്കാളാ കഴിയ് ഒര
്പാു ഇടമായി മാുു.

ൂ്ോ്ോതര വിെിമയം
ബുസാം്ാരികതകുള
നിരവധി
സൂഹ ൂ്ാമകു്ട ആ്ാദ്ി്െ പല
പല സ്്ഭങളാണ് വിവിധ ്ലങളിലാ
യി വിവിധ ുൂ്്ങളിലായി ്കാ്ി
കാ്ണിവലി അരരങു്ത്. ്കാ്ി
കാ്ണിവലി്ല രകാലംവര-രംരഗാലി്യ
രരത്കമായി എുു പരിരശാധിുര്ാ
അതി്െ അരങായ ്ീരഗാപാലൃണ
സവാമി ര്്ം എ് മത്ാപനം സവി
രശഷമായ ഈ ആരഘാഷ സ്്ഭ്ി
നി്ിത സമയര്ക് അധികാരനിയതണ

ങളിൊ് ഒര ്പാുമതാ്ക ആ്ാദ
ഇടമായി ൂപാതര്്ു്ു കാണാം. പ്ാ
ളിക്ള ഇതി ്ിയാ്കമായി ബധി്ി
്് ഒരമി്് നി്ു്ത് ആരഘാഷ്ി്െ
ആശയവിനിമയമാണ്. ്പാു വിരനാദ്മ്
ആശയമാണ് രകാലംവര-രംരഗാലി മസ
ര്ി പ്ാളി് സൂഹങ്ള ഒരമി്്
നി്ു്ത്. ബുസം്ാരങു്ട വ്ത്ത
വലയങ ൂടിര്്്് ൂ്ാമാതരവിനിമ
യം (Interfolk Communication) സാധ്മാു
കയാണിവി്ട. വ്ഷ്ി ഒരിക എൊ
വരം ഒരമിുര്്്് വകരകാ്ു്,
തങ സരഹാദരീസരഹാദരമാരാ്ണ്
രതാ്ല്ാു് ഒര വലിയ ൂ്ാമയി,
മാനസിക സവാ്്ം (Mental relxation) ലഭി
ു് സ്്ഭമാണിത്.

ഡെോെംവരയകട സോഹചരയോർഥങൾ
രകാലംവര-രംരഗാലി എ്ീ അനഠാന
സവഭാവുള ചി്കല്യ മസര ഇനമാകി
ഉ്്ുു്തിൂ്ട ഒര ്പാു ഇട്ിരല
ക് അതി്ന ആനയിുകയാണ് ്കാ്ി
കാ്ണിവ ്ചു്ത്. വിശവാസ്ി്െ
ഭാഗമായി വീുകളി അനഠിുര്ാുള
ധ്മമെ കാ്ണിവ ആരഘാഷ്ി
വരയര്ാ അതിന് ഉ്ാു്ത്. മസര
്ി സാധാരണയി നിും വ്ത്തമാ
യി ൂുത സ്ീ്്വം ആക്ഷകവമായി
ഉയ്് നിലവാര്ിലള പതി്ിലാണ്
ഇത് രത്്്്ു്ത്. ആരഘാഷ അത
രീ്്ിലള ഒര മസര്മ് നിലക് അന
ഠാന്മ്തിലപരി പ്ാളി്ം വഹിു്
വര്ടയം കാചകാര്ടയം ഒര വിരനാദം
(Entertainment) ൂടിയായി ഇത് മാുു.
ആുനിക കാല്് ൂറിസ്ി്െ ഭാഗമായി
മാറി്കാ്ാണ് കാ്ണവ ആരഘാഷ
ങ നിലനിു്ത്. കാ്ണിവലിരനാ
ടനബധി്് അരരങു് ഒര അനഠാന
കലക് ുതിയ സാഹചര്്ി തനതായ
അ്ഥവം, അത് രര്പിു് സര്ശ
വം അു്കാുത്് വ്ത്തമാുു.
നാഗരിക സൂഹ്ി ഇ്ര്ി സാ
ഹചര്ം മാറി രത്്്്ു് രഫാക്രലാ
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റി്ന ‘രഫാക്രലാറിസം’ എ് സം്
്കാ്ാണ് വിവ്ിു്ത്. വിപണനം,
സൗ്ര്ം, രാടീയം ുടങിയ ഉദാരതലങ
ളിരലക് ക്ിരച്ക്്ു് ല്്ങളാ
ണ് രഫാക്രലാറിസ്ിനളത്.

വിഡെോദതികെ ഒു ൃേയവിഭവം
ഒര രഫാക്രലാ് ൂപം രഥമ സാഹചര്
്ി നി്് വ്ത്ത സാഹചര്്ിരലക്
സം്മിു്ത് േീവിത്ിന് സംഭവിു
് മാറം ്കാ്ാണ്. വപൃക സവതവങ
ു്ട വവവി്്്് പലവിധ കടുകയറ
ങളിൂ്ട രചാദ്ം ്ചയ്്ു് രവണത
ആുനികതയ്ട കാലംുത ൂപ്്്് വര
ു്്. രലാക്് ുുവ ഒര ഏകശിലാമയ
സം്ാര്ിരലക് സ്ിരവശി്ികാനള
ആരഗാളികരണ്ി്െ യതിയാണ് ഇതിന്
പി്ി. കര്ാളവത്കരണ്ിൂ്ട ൂറി
സ്ി്െയം രമളകു്ടയം മ്ം ഭാഗമായി
രത്്്്ു് ഇറെ്-ഫാറ് ൂപക
പനക സാം്ാരിക ചിനങു്ട തനത്
സവതവ്്ുറി്് ആശ്ക ൃടിുു
്്. ്കാ്ി കാ്ണിവ്ല് പാഠ്്
നി്്യിു് രധാന ചരങളി്ലാ്ായ
ൂറിസ്ി്െ ഭാഗമായി കര്ാളവത്ക
രിക്്ു്തിൂ്ടയാണ്
രകാലംവരയം
രംരഗാലിയം ്പാുരവദിയിരലക് എു
്ത്. അനഠാനപരതയ്ട ൂലധ്മം വി
്്ാഴിയര്ാും രദ്ശനപരതയ്ട ര്ാം
ധ്മവം സാം്ാരിക സവതവരബാധവമായി
ബധ്്്് ഒര ൂചകധ്മവം രഫാക്രലാ
റിസം നി്വഹിു്തായി നിരീ്ിക
്്്ിു്്2. ഈ അ്ഥ്ി ്കാ്ി
കാ്ണിവലി്െ ഭാഗമായി നട്്്ു്
രകാലംവര-രംരഗാലി മസരം അനഠാന
കലയ്ട രാഥമിക ധ്മ്്കാുപരി
ഒര ൃശ്വിഭവമായി കാണിക്ള വിരനാദി
്ിുര്ാ്്് മരതതര-സാം്ാരിക
ൂ്ാമ്യ് വിശാല അ്ഥ്ിലള ൂച
കധ്മവം നി്വഹിു്കാ്് നിലനിു
്തായി കാണാം.
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ഉർവരതയം പരി്ിതിഡബോധവം
രകാലംവര-രംരഗാലി എ് അനഠാന
സവഭാവുള ചി്കല ്ാമണ സൂഹങു
്ട വിശവാസമനസരി്് സൃ്ിയ്ട ഒര ചി
നൂപമാണ്. വീടിന് ഐശവര്ം, നാടിന്/
്ാമ്ിന് ഐശവര്ം, തീകക് ഐശവ
ര്ം, ലഷി കടാ്ം ുടങി ഉ്വരതയമായി
ബധ്്് ഒര അനഠാന രീതി ഈ കല
ു്്. ഉുുകരളയം ൂ്മേീവികരളയം
പരിഗണിു് ഒര പരി്ിതി വിരവകവം
ഇത് വുുല്ുു്്. കാ്ണിവലി്ല
രകാലംവര ആ വ്ഷം ുുവ സൃ്ിന
ു്മ് രതീ്യിലം വിശവാസ്ിലം
ഇരത സ്പം ത്് രവ്്ിു്തായി
കാണാം.

വരയകട ധർമെിർവഹണങൾ
മതം-ോതി-വംശം-ഭാഷ-ലിംഗം-ര
രദശം ുടങി വ്ത്ത കളികളി ഒറ
്്ുകഴിയ്
രഫാ്്്്കാ്ി-മ്ാര്രി
രരദശ്് േനസൂഹങ്ള ്കാ്ി കാ്
ണിവ എ് ്പാുഇടം ഏരകാ്ി്ിു
ു. ്കാ്ി കാ്ണിവ്ല് ൃഹ്ായ
ആരഘാഷ്ി്െ ഉളിലള ഒര ആരഘാ
ഷയിനമാണ് രകാലംവര-രംരഗാലി മസരം.
മതപരമായ അനഠാന്മ് രാഥമിക ധ്മ
്ി നിും ഒര ്പാുമതാ്ക വിരനാദ
വിഭവം എ് വിശാല ധ്മനി്വഹണ്ി
രലക് ്കാ്ി കാ്ണിവലി ഇതിന്
ൂപപരിണാമം സംഭവിുകയം കര്ാള
വത്കരണ്ി്െ ഭാഗമാുകയം ്ചുു.
പ്ാളി്ം വഹിു് സൂഹങ തമി
ൂ്ാമാതരവിനിമയം സാ്്മാകാ ഇത്
കാരണമാുു. മ്ാര്രി രഫാ്്്്കാ്ി
രരദശ്്
ബുസം്ാരികതയാ്്
ൂ്ാമയി ഈ ആരഘാഷം മാനസിക
സവാ്്ം സാധ്മാുു്്. കാല്ിന്
അനസരി്് ുതിയ പാഠങ നി്മിു്കാ
്് ഇത് നിലനിു്ത്, സൂഹ്ി
അതിന് രമൂചി്ി് ധ്മങ നി്വ
ഹികാനളു്കാ്ാണ്. അ്ര്ി
േനങ ഏ്വാങി്കാ്്, സൂഹ്ി്െ
അംഗീകാരര്ാ്ട കാല്മ്ി ുതിയ

കാല്ി്െ ഒര രഫാക്രലാ് ൂപമായി
ഇത് മാറാനള സാ്്തക ഏ്റയാണ്.
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ആൾൂ്സം്ോരതികെ വിെിമയഡഭദങൾ
െിഡജോ ഡജോസ് കപ്ിഡേരിയകട
സിെിമെളിൽ
ഡസോണിഡമോൻ പി. എസ്
റിസ്്് ര്ാള്
മലയാളവിഭാഗം
മഹാരാോസ് രകാരളേ്, എറണാുളം
E-mail: sonymon02@gmail.com
്ബധസംരഹം: ഒര ്പാു ആവിശ്്ി്െരയാ ഉരേശ്്ി്െരയാ ുറ്് ്പ്്
്് ഒുൂട്്് ആുകു്ട അസംഘടിതമായ ൂ്ി്നയാണ് ആൂ്ം എ്് പറ
യ്ത്. ആൂ്ം രദ്ശി്ിു് സവഭാവമാണ് ആൂ്സം്ാരം. വ്തിപരമായ
എൊ നിയതണങും ഉ്രവാദി്രബാധവം നട്്ു്ി്കാ്ാണ് ഒര വ്തി
ആൂ്സം്ാര്ി രരവശിു്ത്. ലിരോ രോസ് ്പെിരശരിയ്ട സിനിമകളി
 ആൂ്ു്്. ആൂ്സം്ാര്ി്െ സവിരശഷതക്ള അരേഹം സിനിമയി
വിദഗ്ധമായി ഉപരയാഗി്ിു്്. ്േെി്ക്്, ുരളി എ്ീ സിനിമക്ള അടി്ാന
മാകി ആൂ്സം്ാര്ി്െ വിനിമയരഭദങ്ള വിശകലം ്ചുകയാണ് ഈ ര
ബധം.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ആൂ്ം, ആൂ്സം്ാരം
ഒര ്പാുതാപര്രമാ ല്്രമാ പ്ിു
്രതാ, സവാധീനിു്രതാ ആയ ആുക
ു്ട ്പ്്ുള, താകാലികരശഖരമാണ്
ആൂ്ം. ‘ആ’ എ് വാകിന് ശദതാ
രാവലിയി മനഷ്, രശഷിയളവ,
സമ്ഥ
ുടങിയ
അ്ഥങളാണ്
നു്ത്. ആൂ്്മ്ത് മനഷ്ര്ട
ൂ്മാണ്. മരറത് വിഭാഗം േീവികു്ടയം
ൂ്്് ആൂ്്മ് പദം്കാ്് വിരശ
ഷി്ികാനാകിെ. അസംഘടിതമായ ഒര
സാൂഹികഘടനയാണ്
ആൂ്്ിന്.
വലി്യാര േനൂ്മാണ് ആൂ്്ി
ല്ാവക. അവ്ര ുറുനി്് ഒ്ിനം
നിയതികാനാകിെ. വലി്യാര േനൂ്ം
ഒര ്ല്്, ഒര സാഹചര്്ി ഒുൂ

88

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

ുകയാണ്, അവരാണ് ആൂ്ം. അവര്ട
ൂ്ായ ്പരമാറ്ി്െ സവഭാവമാണ് ആ
ൂ്സം്ാരം.
മനഷ്്െ ഏറവം അടി്ാനവികാരങ
ളായ ഭയം, രകാപം, ര്ാധം ുടങിയവയാ
ണ് ആൂ്സം്ാര്ി കാണാനാവക.
അതിനാ ആൂ്സം്ാരം പരിണാ
മവമായി
ബധ്്്ിരിുു.
ഹിംസ
ആുനിക സൂഹങളി രമാശം സവഭാവമാ
യി കരുര്ാും ഒര കാല്് മനഷ്ര്ട
നിലനി്ിന് ഹിംസ സഹായി്ിു്്.
തങു്ട േീനക അു് തലുറയിൂ്ട
നിലനി്്ാനാണ് എൊ േീവികും ്
മിു്ത്. ആദ്കാല്് വിഭവങും
ഇണും രവ്ി േീവികക് മസരിരക്

തായി വ്ിരു. മനഷ്ര്ട കാര്്ിലം
നിലനി്ിനായി ഹിംസ്യ ഉപരയാഗ്്
ു്ിയവര്ട തലുറയാണ് അതിേീവി്ത്.
വലിയ തലര്ാറ്, ആയധങു്ടയം ഉപ
കരണങു്ടയം ഉപരയാഗം, ഉയ്് പഠ
നരശഷി, സ്ീ്ണമായ സാൂഹികഘടന
എ്ിവയാണ് മനഷ്്ന അതിേീവികാ
സഹായി്ത്. ്സലറീവ് അ്ഷനിൂ്ട
ഹിംസ്യ വഴിതിരിുവി്് േീവ നട്്ു
ു്തിനി്് സാൂഹികഘടന മനഷ്്ര
തതപരമായി സംര്ിു. സൂഹം കാലങ
ളായി പിുടര് നിയമങും ൂല്ങും വ്
വ്കു്മൊം മറുരപാു്വിധ്ി
ഹിംസ്യ് രാചീന വാസനയിരലക് മട
ങിര്ാു് സ്്ഭമാണ് ആൂ്സം്ാ
ര്ിരെത്. ആൂ്്ിന് േനങ്ള്കാ
്് അ്മാ്തമായ രവ്്നങക്
രരരി്ികാ കഴിയം. അുരപാ്ലത്്
സമാധാനപരമായ
രവ്്നങും
അതിന് കഴിവ്്. ആൂ്മന്് ചില സമ
യങളി അഹിംസയ്ട മാ്ഗവം പിുടര
ു. അതിനാ ബുേനങ്ള്കാ്്ഒര
ു്ിയിര്് സമരം നട്ിുവാനം ലഹ
ളയ്ാുവാനം ആൂ്മന്ിന് സാധി
ുു.

വിവിധതരം ആൾൂ്ങൾ
ആൂ്്് നയിു്ത് ആൂ്
മന്ാണ്. അതിനനസരി്ാണ് ആൂ്
്ി്ല വ്തിക രവ്്ിു്ത്. ആ
ൂ്ം സേീവരമാ നികിയരമാ ആകാം. ഇ്
ര്ി ആൂ്്് ര്ായിതിരികാം.
1. സേീവ ആൂ്ം, 2. നികിയ ആ
ൂ്ം.

1 സജീവ ആൾൂ്ം
്ിരമായി രവ്്ിു്കാ്ിരിു്
ആൂ്മാണ് സേീവആൂ്ം. അവ്
ഉസാഹഭരിതരം വവകാരികമായി രരചാ
ദിതരായവരമായിരിും. അവി്ട അ്മവം
ൂരതയം ഉ്ാവാ സാധ്തയ്്. സേീവ
ആൂ്ം ൂ്് വിധ്ില്്.

1.1 പെോയെോ്െ ആൾൂ്ം (Escapist
Crowd): ഒര അപകടകരമായ അവ്യി
നി്് ര്്്ടാ ്മിു് ആൂ്മാ
ണിത്. ഭയമാണ് ഇവി്ട ആൂ്മന്ി്െ
വികാരം. ഭയ്മ്ത് എൊ േീവികു്ടയം
അടി്ാന വികാരമാണ്. േീവ നിലനി്
്ാ മനഷ്്ന സഹായി് വികാരമായിര
ു ഭയം. ഭയ്ാ ഉണ്്്്് ആൂ
്ം മ്റൊം മറുു. ഒര േനനിബി�മായ
ഹാളി പാു്്ര്ാ, രബാംു്്ര്ാ
രകുര്ാു്ാു് ആൂ്്ി്െ
പരകംപാ്ി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
1. 2 ുരൂത ആൾൂ്ം (Acquisitive
Crowd): പരിമിതമായ വിഭവങുരവ്ി
ധാരാളം ആുക രപാരാു്തി്നയാണ്
അകവിസിറീവ് ആൂ്്മ്് പറയ്ത്.
ഇും രാചീനമായ ഒര വികാര്് ഉണ്
ുു. രാചീനമനഷ് പരിമിതമായ വി
ഭവങും ഇണുരവ്ി രപാരടി്ിര
ു. േനനിബി�മായ ഒര ്തരവി ു്റ
കറസിക വു വീണാ ഉ്ാു്
ആൂ്ം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇവി്ട
ആുക പരപരം രപാരടിു്കാ്ാണ് വി
ഭവങ രശഖരികാ ്മിുക. ൂുത
വകൂുളവ്കാണ് ൂുത വിഭവങ
ലഭിു്ത്.
1. 3 ്െടെോ്െ ആൾൂ്ം (Expressive
Crowd): ഒര ഉരേശ്്് ുനി്്ി രച്
ക്്ു് സേീവ ആൂ്മാണ് എക്ര
സീവ് ആൂ്ം. നിയമലംഘന്ിലം
കലാപങളിലം മതപരമായ ഒുൂടലകളി
ലം രറാക് കര്രികളില്മൊം കാു്ത്
ഇ്രം ആൂ്്്യാണ്. ഈ ആൂ
്ം ഒര ല്്നി്വഹണ്ിനായിരിും
ഒ്ി്് ഒരമരയാ്ട ്മിു്ത്.

2 െികിയ ആൾൂ്ം
ഒര വാഹനാപകടു്ാുര്ാ അവി്ട
്പ്്്് ഒര ആൂ്ം ൂപ്്ുു.
എ്ാ കാചകാരായി നിുവാനൊ്ത
അപകട്ി്്് വ്തി്യ സഹായി
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കാ ആൂ്്ി്ല ആരം ്മികാറിെ.
ഇത് നികിയ ആൂ്ങക് ഉദാഹരണ
മാണ്. തനി്യ നിുര്ാ, സഹായി
രക്ിയിര് വ്തിക രപാലം ആ
ൂ്്ി ത്െ ഉ്രവാദി്ം മറ്്
ൂരിപ്ം രവ്്ിുംരപാ്ല വ്്ിു
ു. രാചീനമനഷ്്െ കൗുകം മാ്മാണ്
ഈ ആൂ്്് രച്ുനി്ു്ത്.

ആൾൂ്സം്ോരം കജ്ിക്്ിൽ
മനഷ്് അവര്ട ആദിമവാസനകളിരല
ക് മടങിര്ാു്തി്െ ആവി്ാരമാണ്
്േെി്ക്്. ഇരകാലി നടു് നാ
കാലിക ത്്യാണ് മനഷ്്ര്് പറയ
കയാണ് സംവിധായക. മനഷ്രലാകവം
േുരലാകവം ഉണര്തായി കാണിു്കാ
്ാണ് സിനിമ ആരംഭിു്ത്. മനഷ്രം
േുകും തങു്ട വദനംദിന ക്്വ്
ങളിരലക് കടുു. മനഷ്്ക് അവശ്ം
രവ് ഭ്ണവിഭവമാണ് രപാ്്. സൂ
ഹ്ി്ല എൊ ുറകളിലം ്പ് തീരമ
ശയിരലക് രപാ്ിറ്ി എര്്ു്്.
അതിനായി ്കാൊ വിധിക്്് ഒര
രപാ്് ്ാമ്ി്ല അറവകാര്െ അറവ
മാട്ിനി്് ചാടിര്ാു്ും ുട്ു
സംഭവിു് കാര്ങുമാണ് ്േെി്ക
്ി അവതരി്ിു്ത്.
്േെി്ക്ി്ല രധാന കഥാപാ്ം
രപാ്ാണ്. ്േെി്ക്ി ധാരാളം മനഷ്
ര്്. എ്ാ കഥാപാ്ങ ുറവാണ്.
രധാന കഥാപാ്്മ്് എുു പറയ്
കതായി ആരമി്െ്് കാണാം. ഒര രരദ
ശ്് സം്ാര്് ്ണരനരം ്കാ്്
പക്്വ്ാധിരപാ്ല ആൂ്സം്ാരം
കീഴടു്തി്െ രന്്ി്ം ഈ സിനിമ
യില്്.
കയറ് ്പാ്ിര്ാടിയ രപാ്് ആ ്ാമ
്ില്ാകിയ നടങ വലതാണ്. നാ
ശനടം വരു് കാര്്ി യാ്താര
വിരവചനവം രപാ്് കാണിു്ിെ. ദരി
ര്ും സ്്്ും അധികാരികും
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രാടീയകാ്ും മതരമധാവികു്മൊം
രപാ്് ബാധ്തക വര്ിവുു. ഈ
സ്്ഭ്ി േനങു്ട ഉളി ആൂ്
മന്് ൂപ്്ുു. ഒറ്്് അവ്യി
ഓരരാ വ്തിയം ചിതിുകയം രവ്്ി
ുകയം ്ചു്തി നി്് തികും വ്
ത്തമായ രീതിയി ൂ്് മന്് ആുക്ള
അനഭവി്ിുകയം ചിതി്ിുകയം രവ്
്ി്ിുകയം ്ചുു്വ്് ്ല രബാൺ
പറയു്്. മനഷ്് മ്റൊ തിരുകും
ക്്വ്ങും മാറിവ്് രപാ്ി്ന രവ
്യാടാ ഇറങി്ിരിുകയാണ്. മിക്
രവ്കാരന് വീരപരിരവഷം ലഭിു്മ്തി
നാ േനൂ്്ി്ല ുരഷ്ാ് രപാ്ിന
രവ്ി പരപരം മസരിുു. ആൂ്്ി
ന ുറ്് അയതികം എ്് രതാ്ിു്
ഇ്രം രവ്്ികളാണ്ആദിമവാസനക
ളിരലക് േനൂ്്്നയിു്ത്. വവകാ
രികത (Emotionality) ആൂ്സം്ാര്ി
്െ സവിരശഷതയാണ്. ആൂ്്ി്െ
്ചതിക ുറ്് യതിസഹവം ൂുത
വവകാരികവമാുു.
്േെി്ക്ിരലത് ഒര അകവിസിറീവ്
ആൂ്മാണ്. പരിമിതമായ വിഭവങ
ുരവ്ി മസരിുര്ാഴാണ് ഇ്രം
ആൂ്ങ ൂപ്്ു്ത്. ഈ സിനി
മയി വിഭവം എ്ത് രപാ്ാണ്. ഒര
്ാമ്ി്ല ആൺൂ്ം അതി്ന രവ്യാ
ടാ ്മിുകയാണ്. രപാ്ിറങി്യ
്റിഞ് രപടി്് വീ്ി്ലാളി്വ്രപാലം
ആൂ് മന്ാ ഉണ്്്്്് രവ്കി
റുു. ആൂ്സം്ാര്ി്െ സവഭാവ
സവിരശഷതകളി്ലാ്ാണ് രരാഗസം്മ
ണം (contagion) എ്ത്. ആൂ്്ി്ല
രധാന ആശയങും വികാരങും ആ
ൂ്്ി്ല വ്തിക സംശയാതീതമായി
പിുടരാനള രവണത്യയാണ് contagion
എ്് പറയ്ത്. ആൂ്്ിനളി്ല വ്
തിയിനി്് വ്തിയിരലക് പക്്വ്ാ
ധിരപാ്ല വികാരം പകരു്വ്് റാഫ്
ട്ണും അഭിരായ്്ുു. സിനിമയി
േനങ ഒ്ാ്ക ആൂ്വികാര്ിന്

അടിമ്്ു്രതാ്ട നിയമങ ലംഘി
ക്്ുു. അവ് പരപരം ആ്മിുു,
മ്ളവര്ട ുത രമാടിുു, രപാലീസ്
വാഹനം ക്ിുു, നിയമപാലക്ര
വകരയറം ്ചുു, സദാചാര രപാലീസ്
ചമയു. ഒര രപാ്ിനരവ്ിയള മസരം
്ച്് അവസാനിു്ത് സാൂഹികനിയ
മങു്ട്യൊം ലംഘന്ിലാണ്. ഒരര
വികാരങ ഒരരസമയം നിരീ്ികാ
കഴിയ് ആുകു്ട എ്ം ൂുരതാും
പക്്വ്ാധി വ്്ിു്മ്ാണ് വില്ം
മക്ര�ാഗലി്െ അഭിരായം. സിനിമയ്ട
അവസാനര്ാടുുര്ാ ആുക തങ
ു്ട ഐ�െിറിരപാലം മറ്് ൃഗീയത
രവ്്ിുു. ഇരയ്ട ുറ്ക പായ്
ഒരൃഗം ത്്യാണ് മനഷ്്ന്് സിനിമ
കാണിുതരു. കാലങളായി നി്മി്്
പരിപാലിുവര്
സാൂഹികനിയമങ
അരസതമാകാ അധികം സമയ്മാും
ആവശ്മി്െ്് ്േെി്ക്് പറയാ്ത പറ
യു്്.
വാശിയം അപമാനരബാധവം കീഴടകാന
ള മരനാഭാവവം മനഷ്രി്ല കാട്്്
ഇളകിവിുു. ആ സമയം ത്്്്്യം
സഹേീവിക്ളയം വിമരിു്കാ്് അവ്
പരപരം മസരിുു. ഭ്ണ്ിനരവ്ി
പരപരം രപാരടിു് ൃഗങ്ളയാണ് ഈ
രംഗങ ഓ്മി്ിുക. സംഭാഷണങളി
ൂ്ടയെ രപാ്ിനുറ്ക പായ് മനഷ്
ര്ട ശരീരഭാഷയിൂ്ടയാണ് സംവിധായ
ക ഇത് രര്കനി അനഭവി്ിുക.
മനഷ്തവ്മ്ത് ൃഗീയതയ്ട അടി്മ
്്ിയ ൂപമാ്ണ്് ആൂ്സം്ാര
്് അവതരി്ിു്തിൂ്ട ്തളിുകി
ുു. പഴയ രവ്യാട സം്ാര്ിരലക്
ആൂ്സം്ാര്ിന് മനഷ്്ന ്കാു
രപാകാ കഴിയം. അവസാനഭാഗ്് കാണി
ു് സീനകളിൂ്ട സംവിധായക ഈ
കാര്ം ഉറ്ിുു. എര്ാ രവണ്മ്ിലം
കടിഞാൺ ്പാ്ി്് ഓടാ കാ്ിരിു
് ഒര ൃഗം മനഷ്നളി ഉറങികിടു
ു്്്് ്േെി്ക്് നരമാട് പറയു.

ുുളിയികെ ആൾൂ്ം
ുരളി്യ് സാ്പിക ്ാമ്ിലാണ്
ഈ സിനിമയ്ട കഥ സംഭവിു്ത്.
വമലാും പറ്ി രോയി എ് ുറവാ
ളി്യ രതടി രപാലീുകാരായ ആെണി,
ഷാേീവ എ്ിവ് രവഷംമാറി ്കാും
കാടിന നുുള ുരളി്യ് ്ാമ്ി
വ്്ു്ും ുട്ു്ാു് സംഭവങ
ുമാണ് സിനിമ പറയ്ത്. വള്ര ുറു മന
ഷ്്ര ുരളിയി താമസിുുൂ. അവരാ
ക്് നാ്ിനി്് എ്ത്ിലം ുറൃത്ം
്ചത് ുരളിയി എ്ി്്്വരാണ്. അവി
്ടയവ് മദ്പിും ്വടിയിറ്ിതിും അനി
യതിതമായ രീതിയി േീവിുു.
വള്ര ുൂഹമായ രരദശമാണ് ുരളി.
ുരളി്യ ുറംരലാകവമായി ബധി്ി
ു് മര്ാലം കട്ാ പി്ീട് ആ
നാടി്െ വന്തയി നിയമങ്ളാുമിെ.
ൃഗീയ്മര്ാ, രാൃത്മര്ാ വിളികാവ
് മനഷ്സവഭാവം അവി്ട ുറുചാുു.
ുരളിയി്ല സം്ാരം ആൂ്സം്ാര
മാണ്. ുറംരലാക്ി്െ ്കുപാുകളി
നി്് സവതതമായി മന്ി അടകി്ിടി
് ആ്ഹങ്ളൊം സാധ്മാകി്കാ്്
േീവിുക എ്ത് മാ്മാണ് ുരളിയി്ല
ഓരരാ മനഷ്നം ്ചു്ത്. ഇതിനുറം
അവിടുകാ്ക് മ് ചിതകളിെ. ുരളിയി
 ആ്ും സവതമായി ഒര രപരരപാലമി
െ. അവി്ട്യു്വ് അവര്ട സവതവം
നട്്ുുു. ആൂ്്ിനി്് വ്
തിരബാധം നീകം ്ചയ്്ുു. ആൂ്
്ി്െ ്പാുരബാധ്ിരലക് വ്തിക
മാറ്്ുു. വ്തിപരമായ എൊ കാര്ങ
ും റു ്ചു്കാ്ാണ് ആൂ്്ി
ഒരാ അംഗമാു്ത്. ഇവിരടകാണ് ുറം
രലാകു നി്് നിയമപാലകരായ രുരപ്
നിയമം നട്ിലാുക എ് ഉരേശ്ര്ാ്ട
എ്ിര്ര്ത്.
ആെണിയം ഷാേീവനം വ്ത്ത സവ
ഭാവകാരാണ്. ആെണിക് ുരളിയി്ല
േീവിതം ഇടമാണ്. ുറംരലാക്് നട
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മാു് സവാതത്ം ുരളിയിനി്് രവ
ുരവാളം ആസവദികണ്മ്് അയാ
ആ്ഹിുു. അതിനാ ുറവാളി്യ
തിരുപിടി്് കുപിടിരക്തി്െ്ാ
ണ് അയാു്ട തീരമാനം. ഷാേീവനാക്്
പരിൃതനായ മനഷ്നാണ്. അയാക്
ത്െ ക്്വ്ം ൂ്്ിയാകി എ്യം
്പ്്്് അവി്ടനി്് ുറുകടരക്ു
്്. രുരപരം സവഭാവം്കാ്് വ്ത്ത
രാുര്ാും അവര്ട സമാനത ുരളിയി
 അവ് ്വളിയി്ല രലാക്് നിയമം
നട്ിലാകാ ആ്ഹിുു എ്താണ്.
ുരളിയി നിുര്ാും അവ് ുറംരലാ
ക്് പൗര്ാരായാണ് നില്കാു്ത്.
വ്ത്തരീതിയി ുരളി്യ രനാകി കാ
ു്വരാുര്ാും അവസാനം ുറവാളി
്യ പിടിൂുകത്് രവണ്മ്് ഇരവരം
ആ്ഹിുു. അവ് ആൂ്സം്ാര
്ി്ല സമാനതകളിൊ് സവാതത്ം
അറിയര്ാും അതിരലക് വീുരപാകാ്ത
നിു്വരാണ്. എ്ാ ുരളിയി്ല
സദാചാരചിതക്ളാും പ്ശി്ി്ിൊ്
ആൂ്്ി േീവിു്രതാ്ട പതി്യ
അവര്ട ൃഗീയവാസനക ുറുചാുു.
ആൂ്്ിനളി്ല വ്തിഗത അംഗങ
്ള രരാസികൂ്് ്ചു്തി്ല ു്ിു്്
കാരണം ആൂ്്ി്ല അംഗങക്
നിയമപരമായ ുറരബാധം ുറവാ്ണ്്
്ലരബാൺ അഭിരായ്്ുു്്. ഇ്ര
്മാര േീവിതം മനു്കാ്് ആ്ഹി്ി
ര് ആെണിക് ഉ്ാവ് മാറര്കാ
ഷാേീവനില്ാു് പരിവ്്നം അു
ത്്ുു്താണ്. ആൂ്മന്ിരലക്
രച്ക്്ു് ഏറവം നി്ള്നം അ്ടക
കണിശതയുള മനഷ്്രപാലം യാ്താര
മനതാപവമിൊ്ത ുറൃത്ം ്ചു്തി
ന് ഉദാഹരണമാണ് ഷാേീവനില്ാു്
മാറം.
ുരളിയി്ല ആൂ്ര്ാുരചരര്ാ
ഷാേീവ്െ ൃഗീയസവഭാവം ഉണരു. ുര
ളിയിരലക് രരവശിും ുപ് ഉ്ായിര
് അയാു്ട വ്തിഗതനിലയി വലിയ
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മാറങ വരു്്. അയാ മദ്പിുു,
അസഭ്വാുക ഉപരയാഗിുു, രവ്യാ
ുു, അ്മം രവ്്ിുു, ്കാലപാത
കം ്ചുു, ഒര ബാല്ന വലംഗികമായി
ഉപരയാഗിുു. ആെണി്യകാ ആ
ൂ് മന്ിനാ സവാധീനിക്്ു്ത് ഷാ
േീവനാണ്. അതിനാലാണ് ുരളിയി്ല പല
കഥാപാ്ങും ഷാേീവ്ന ുഖപരിച
യം രതാു്ത്. കാരണം അയാ ആൂ
്മന്ി്െ ഭാഗമാണ്. അവരി ഒരാളാണ്.
ആൂ്്ി്െ
നിര്രവാദപരമായ
മന്് എു്്ി ആരവശഭരിതമാുകയം
ഹി്്രനാ്ിക് രീതിയി രവ്്ിുക
യം ്ചു്മ്് ്ല രബാൺ അഭിരായ്്
ുു. സിനിമയ്ട അവസാന്മുര്ാ
നാഗരികരായ ഷാേീവനം ആെണിയം
ൂ്്മായി ുരളിയി്ല ആുകളായി മാ
ുകയാണ്. ുരളി്യ് മായികരരദശം
ആൂ്്ി്െ സവഭാവസവിരശഷതക
രദ്ശി്ിുു്്. അതിനാ Time loop
രപാ്ല Extraterrestrial activities രപാ്ല
ുരളി്യുറിുള പല വ്ാഖ്ാനങളി
ഒ്ായി അതി്ല ആൂ്സം്ാര്്
എുകാം. ആൂ്്ിരലക് ആുക
രച്ക്്ു്തി്െ അവതരണം ുരളി
യി കാണാം. നാഗരികരായ ഷാേീവനം
ആെണിയം അവര്ട ഐ�െിറി ഉരപ
്ി്് യാതികമായി ആൂ്്ിരലക്
രരവശിുു. അവര്ട ആദിമവാസനക
ുന്്ീവി്ിക്്ുു. ആൂ്മന്ി
്െ ഭാഗമായി ൂ്്മായി അവ് ൂപാതര
്്ുു.

ഉപസംഹോരം
ഒര കാര്-കാരണ്് പിുണു്തി
രനാ എതി്ു്തിരനാ ഒരമിുരചര്
വവവിധ്മാ്്, വ്ാപകമായ ആുകു്ട
ൂ്ാണ് ആൂ്ം. ആൂ്്ി്െ ഉപ
്മാണ് ആൂ്സം്ാരം. ആര്ടയം രന
ൃതവവം നി്രേശവം സംഘാടനവമിൊ്ത
വലിയ ആൂ്ം ഒരരപാ്ല ്പരമാുു.
ഇതി്ന ‘ൂ്ായ ്പരമാറം’ എ്് പറയു.

ലിരോ രോസ് പെിരശരി സംവിധാനം ്ചത
്േെി്ക്്, ുരളി എ്ീ സിനിമകളി്ല
ആൂ് സവഭാവ്് പഠനവിരധയമാകി
യിരിുു. ഇര സിനിമകു്ടയം പരിരശാ
ധനയി ്തളിയ്ത് മനഷ്് അവര്ട
ആദിമവാസനക്ള സം്ാര്ാ സമ്
ഥമായി ൂ്ിവ്ിരിു്തി്െയം ആൂ
്്ി അവ ്വളിയി വര്തി്െയം
ചി്മാണ്. സം്ാരസ്്്രും അഭിോ
തവ്ഗ്മും രമനി ചമഞാലം മനഷ്്
ഏു സമയവം വന്ത കാണികാവ് ഒര
ൃഗം ത്്യാ്ണും, അവസരം കി്ിയാ
നിയമലംഘനം നട്ാ മനഷ്് മടികാ
ണിുകയി്െും ലിരോ രോസ് ്പെി
രശരിയ്ട സിനിമക ഒളിും ്തളിും
രര്കരരാട് സംവദിുു.
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ുുതെുറ സിെിമെളികെ തീസേതേ
െിർമിതി - തിരകെുത മെയോള
സിെിമെകള ുൻെിർതിയള അഡെേഷണം
്ീെഷി. പി. എസ്
ന്നം, രതഞി്ലം
മലുറം
E-mail: sreelakshmips77@gmail.com
്ബധസംരഹം: ‘സാറാസ്’, ‘ദ ര്റ് ഇത് കി്’, ‘രതി ൂവ രകാഴി’, ‘മായാനദി
‘എ്ീ േന്് രനടിയ ുുതലുറ സിനിമക്ള അടി്ാനമാകി്കാ്് മലയാള
സിനിമയി്ല തീകഥാപാ്ാവികാര്ില്ാു് ുരരാഗമനപരമായ മാറങ്ള
അടയാള്്ുുകയാണ് ഈ രബധ്ി. സവാതത്ം, സവയം നി്്യാധികാരം,
്താഴി, ശരീരരാടീയം ുടങിയ തീസവതവനി്മിതി്യ സവാധീനിു് വിവിധ ഘട
കങ്ള ുുതലുറ സിനിമക എങ്ന ുന്നി്വചിുു്വ്് രബധ്ി വി
ശദീകരിുു.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: തീസവതവം, മലയാളസിനിമ, ുുതലുറ സിനിമ, നായികാ നി്
മിതി

ആുഖം
സിനിമയം അത് രതിനിധീകരിു്
സൂഹവം തമി അരഭദ്മായ ബധു്്.
ഓരരാ രദശ്ി്ലയം സിനിമക അതാത്
രദശങളി്ല സം്ാര്ി്െ രന് ചി്ീ
കരണങളാണ്. സം്ാരവം സിനിമയം
തമി ഒര ്കാുക വാങ ര്ിയ
യിൂ്ട ചാ്ികമായി നിരതരം ബധ്്ു
്കാ്ിരിുു. അു്കാ്് ത്് സി
നിമകളി്ല കഥാപാ്ങു്ട വിശകലനം
സൂഹ്ി്ല മനഷ്ര്ട വിശകലനമായി
തീരു. മലയാള്ി്ല നവതലുറ സി
നിമകളി്ല തീകഥാപാ്ാവി്ാരങു്ട
വിശകലന്ിൂ്ട തീ പ് ചിതകളി
സൂഹ്ിന്ാു് മാറങ എങ്ന
സിനിമയി രതിഫലിക്്ുു എ്്
അരനവഷിുകയാണ് ഈ രബധ്ി്െ
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ല്്ം. അതിനായി ുഖ് ഉപാദാനങളാ
യി സവീകരി്ിരിു്ത് വാണിേ് വിേയം
രനടിയ നാല് നവതലുറ സിനിമകളാണ്.
ആഷിഖ് അു സംവിധാനം ്ചത് 2017 
ുറ്ിറങിയ ‘മായാനദി’, രറാഷ ആ
ൂസ് സംവിധാനം ്ചത് 2019  ുറുവ
് ‘രതി ൂവരകാഴി’, േിരയാ രബബിയ്ട
സംവിധാന്ി 2021  ഒ ടി ടി റിലീസ്
്ചത ‘ദ ര്റ് ഇത് കി്’, ൂ�്
ആെണി സംവിധാനം ്ചത് 2021  ഒ ടി ടി
യിൂ്ട ുറുവ് ‘സാറാസ് ‘എ്ിവയാ
ണ് തിര്ഞു് ചി്ങ.

കപെിടങും മെയോള സിെിമയം
മലയാള്ി വിവിധ കാലങളി ുറ
്ിറങിയ സിനിമക്ള അടി്ാനമാകി
യള തീപ്പഠനങ ു്് ഉ്ായിു

്്. ഈ പഠനങളി്ലൊം ഉര്ിരിു
വര് ്പാുവായ നിഗമനങ ഇവയാണ്,
ുരഷകഥാപാ്ങക് രാധാന്ുള സി
നിമകളാണ് മലയാള്ി എകാലവം ൂു
തലായി ുറുവ്ിുളത്. ഇ്രം സിനി
മകളിലള തീകഥാപാ്ങക് ുരഷ്െ
അധികാര്ിന് താ്ഴയള നിലയാണ് ന്ി
ര്ാ്ത്. ഭാര്, കാുകി, സരഹാദരി, അമ
ുടങിയ ുരഷരകരിതപദവികളി തീ
കഥാപാ്ങ ഒുക്്ു. ഓരരാ പദവിക
ളിലം അഭിനയിരകു് നടികകാവശ്
മായ ശാരീരിക ുണങും ്ിരമാക്്ു.
അ്രം സൗ്ര് മാൃകകകനരയാേ്ര
ൊ് നടിക പാ്ശവവകരിക്്്.
തീകഥാപാ്ങ്ള
രകരീകരിു്കാ
ും ഓരരാ കാലും ുരകം ചില സി
നിമക ഇറുകയ്ായി. എ്ാ അവ
്യൊം ുരഷരകരിത സൂഹ്ി്െ
താപര്ങ്ള സംര്ിു് തര്ിലള
വയായിരു. 1980കളി ുറ്ിറങിയ
ചില സിനിമകളി വവവിധ്തയള തീ
കഥാപാ്ങ രത്്്്ുകയ്ായി.
എ്ാ 90 കു്ട അവസാന്ിലം 2000
്ി്െ ുടക്ിലം ുറുവ് കര്ാള
രാധാന്ുള സിനിമകളി നായികാകഥാ
പാ്ങ ്വും ശരീരരദ്ശന്ിനള
വുക എ് നിലയിരലുരപാലം താത
്്ു് രവണതയ്ായി.
2010 ന രശഷം കഥാവതരണ്ിലം നി്
മാണ്ിലം നവീന മാൃകക അവതരി
്ിു ്കാ്് ുതിയ സിനിമാവി്ാരങ
ഉ്ായി. (ൊഫിക്, സാട് ആ�് ്പ്്,
വ്ര�, ബൂ്ിു ുടങിയ സിനിമക
ഉദാഹരണം). നവതലുറ സിനിമക എ്
റിയ്്് ഈ സിനിമാര്ണി പികാല
ു തരംഗം ൃടിു. യാഥാ്ഥ്ര്ാടുു
നിു് കഥകക് ൂുത രാധാന്ം
നു് ഈ സിനിമകളി രാതരരദ
ശങ, അരിുവകരിക്്് മനഷ്്,
തീക, നഗര്ി്െ ഉളറക, സാൂഹിക
രനങ എ്ിവ്കൊം ൂുത ഇടം ലഭി
കാ ുടങി. വ്്മാനകാല്് ഏറവം
ഭംഗിയായി ആവികരിു് ഈ സിനിമ

കളി്ല തീകഥാപാ്ങ ഇ്് േീവിു
് തീകു്ട രതീകങളാണ്. അതിനാ
ഇ്രം സിനിമകളി്ല തീകഥാപാ്വിശ
കലനം കാലികരസതിയാ്്ിുു.

സേയം െിർെയോവെോേവം സേതേൂപീ
െരണവം
തീസവതവം എങ്നയളതായിരികണ
്മ്തി്ന സംബധിു സൂഹ്ിന് ചില
ുവിധികു്്. വിദ്ാഭ്ാസം, വിവാഹം,
്താഴി, വതധാരണം, ്പരമാറം എ്ി
ങ്നയള േീവിത്ി്െ വിവിധ ഘടക
ങളി തീക എുു് തീരമാനങ്ള
നിയതിു്ത് സൂഹൃടിയായ ുവിധി
കളാണ്. സവതം തീരമാനങ്ള സവാധീനി
ു് ഇ്രം സാൂഹിക നിയതണങ
തീകളി ആശയുഴ്ം ൃടിുു. ഒര
തീയ്ട മനസികവ്ാപാരങു്ടയം ശരീര
്ി്െയം അധികാര ക്ൃതവം ൂ്്മായം
ആ തീയി നി്ിതമാണ്. ഈ ആശയ
്ി അടിയറ് തീപ് സിനിമകളാണ്
‘രതി ൂവരകാഴി’ ‘സാറാസ് ’ എ്ിവ. സൂ
ഹനി്മിതമായ ുവിധികക് കീഴടങാ
്ത സവയം തീരമാനങ്ളുു ക്ൃതവം
്ാപി്്ുു് നായികാമാൃകക്ള രമപ
റഞ സിനിമകളി കാണാ കഴിയം.
തിരുള ബ്ി ്വ്് ത്് കയറി്ി
ടിു് ഒരവ്ന അരനവഷിുപിടിു ശാരീ
രികമായി വകകാര്ം ്ചയാനാ്ഹിു്
യവതിയ്ട കഥയാണ് ‘രതി ൂവരകാഴി’
എ് സിനിമ പറയ്ത്. ശാരീരികപീ�
നങക് ഇരയാരക്ിവര് തീകക്
സാധാരണഗതിയി നീതിപീഠമാണ് ആ്
യമാുക. എ്ാ ്പാു്്ന അനഭവി
രക്ിവര് ശാരീരികാതി്മങ ൃ
ടിു് ആഘാതം അരത അളവി ത്്
അ്മിയം അനഭവികണ്മ്് രതാു്
ത് തീസഹേമാണ്. എ്ാ മിക തീകും
ഇരരബാധ്ി അടി്്്് ശാരീരികമായം
മാനസികമായം അശതരാുു. ്ചറിയ
രതാതിലള പീ�നങ ്മിക്്രട്
താ്ണു സൂഹം പറു പഠി്ിുകയം
്ചുു. രതി ൂവരകാഴിയി്ല നായിക
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മാുരിും ഇരത അവ്യിൂ്ട കടു
രപാരക്ിവരു. എ്ാ തനിു രനരി
രട്ിവ് അതി്മ്ി്നതി്ര അരത
നാണയ്ി തിരി്ടികാനാണ് മാുരി
തീരമാനിു്ത്. നീതിസംവിധാനങളി
പരാതി്്്ാ താ അ്ഹിു് നീതി
ലഭിുകയി്െ്് മാുരി വിശവസിുു.
മാുരി തിരയ്യാ അവ്ളകാും ശത
നാണ്, രപാലീസി്നര്ാലം ഭയ്്ടാ്
്ിമിനലാണ്. എ്ാ ഈ കാരണങ്ളാ
ും അവു്ട നി്യദാ്ഢ്്് ബാധിു
്ിെ.
അ്മിക് മ്റാര സംഭവ്ി ുരതര
മായി പരിരകറ് വീുരപായിും ത്െ ശി
്യിനിും മാുരി അയാ്ള രമാചി്ിു
്ിെ. രരാഗശയയിലായ അയാ്ള തിരു
പിടി്് ്ച്് അയാു്ട ുഖര്ക് അവ
രനാു് രനാ്മാണ് പീ�കന് ലഭിു്
ശി്. താ ്ചത രൃ്ിക് ഒരികലം
പിടിക്്ുകയിെ എ് ഭാവ്ി നട്
ആൺ അഹത്യയാണ് മാുരി ത്െ രനാ
്്ിൂ്ട രതാ്ിു്ത്. മരണം കാ്്
നി്ഹായകനായി കിടു് പീ�കന്
ു്ി തലയയ്്ി്ിടിു നിുര്ാ
തനിക് നീതി ലഭിു്വ് രതാ്ലി
മാുരി ആ്ീയമായി ഉയരു.
തീകു്ട സവയം നി്ണയ്ി്െ വള്ര
വ്ത്തമായ മ്റാര തലം കാണിുതര
് സിനിമയാണ് സാറാസ്. േീവിത്ി
്ലാരികലം അമയാകി്െ്് ഉറ്ി്
്പൺു്ിയാണ് സാറ. തീസഹേമായ
മാൃവാ്രയാ ു്ികരളാുള വാസല്രമാ
സാറകിെ. അവ്ള സംബധി്്ുര്ാ
ളം വിവാഹം എ്ത് ഒര പ്ാളി്വ്വ
്ിതി മാ്മാണ്. സിനിമാസംവിധായക
ആകാനാ്ഹിു് സാറ, വിവാഹരശഷം
ത്െ രോലി്യ പിുടര് രവളയിലാണ്
അരതീ്ിതമായി
ഗ്ഭിണിയാു്ത്.
ഈ സംഭവം സാറ്യ രതിസധിയിലാു
ു. ഗ്ഭം ുട്്് ്കാുരപാകാ രവ്ി
ുുംബം അവ്ള സമ്േ്ിലാുു. ു്ി
ക രവ് എ് തീരമാന്ി വിവാഹി
തനായ ഭ്്ാവിനരപാലം മന്് മാുു.
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മാൃതവം എ് അവ്യിരലക് ത്െ മന
്ി്ന ഒര കാലും പാക്്ു്ാനാകാ
് സാറ ുുംബ്ി്െ താപര്്ിന് വി
പരീതമായി ുഞി്ന രവ്്ു ്വുു.
ഒര രമാശം അമയാു്തിരനകാ നെത്
ഒരികലം
അമയാകാതിരിു്താണ്
എ്ാണ് സാറയ്ട തീരമാനം. ഗ്ഭ്
ശിുവി്ന ഒഴിവാു് നായികയി രര
്ക്ക് എതി്ു്ാകാ സവാഭാവികമാ
യം സാധ്തയ്്. എ്ാ ഒരിടുരപാലം
നായികരയാട് വിരദവഷം രതാ്ി്ിു്
തര്ിലള രംഗങ ഈ സിനിമയിലിെ.
േീവിതവിേയം വകവരിു് ഒര മിക്
സംവിധായകയായി നായിക്യ അവതരി്ി
ു്കാ്ാണ് സിനിമ അവസാനിു്ത്.
സവതം ആര്ാ്തിുരവ്ി ഗ്ഭ
ഛിരം നടു് നായിക്യ അവതരി്ി്
സിനിമ വിമ്ശനങ ഏ്വാുകയ്ാ
യി. എ്ാ തീയ്ട മന്ി്നയം ശരീ
ര്്യം സംബധി് കാര്ങു്ട ൂ്
്ാധികാരം അവക് മാ്മാ്ണും സവ
േീവിത്് സംബധിു് തീരമാനങ
്ളുകാ ്പ്ിന് സൂഹ്ി്െ ുവി
ധിക ആവശ്മിെ എുുള ഓ്മ്്ു
് നടു്തി സാറാസ് എ് സിനിമ
ൂ്് വിേയം വകവരിുു.

അു്ളയം കതോഴിെിടങും
അുകള രോലികും മ് വീുരോലികും
തീയ്ട മാ്ം ഉ്രവാദി്മാ്ണ്
ആശയം സൂഹ്ി ൂഢൂലമായിു്്.
സൂഹരബാധ്ി അടിയറുരപായ ഈ
ആശയ്് സിനിമയിലം അരതപടി പക്
്ി്വ്ിരിു്തായി കാണാം. വീും
പരിസരവം പരിപാലിു് തീക, ുറു
രോലിയ്്്ിലം വീുപണിക ൂടി ്ച
ു് തീക എ്ിവ മലയാള സിനിമയി
്ല ്ിരം വടുകളാണ്. അുകള എ്
ബിംബ്് ്ിരമായി തീകുമായി ബധി
്ിു ചി്ീകരിു്കാ്് അത് അവര്ട
സവാഭാവികമായ ഇടമാ്ണുള രബാധം
സിനിമക ൃടിുു. ‘അുകള-തീ’ ദവ്വ
്ി നിുുള വിരഛദം അവതരി്ിു്

സിനിമക അു്കാുത്് രാടീയരസ
തിയാ്്ിുു.

കി്നി'്ല നായികനി്മിതി്യ അപ്ഥി
കാം.

ര്ായിര്ിഇരപതി ുറ്ിറങിയ
ദി ര്റ് ഇത് കി് എ് സിനിമ തീ
യ്ട അുകള േീവിതം രരമയമാകി്കാ
്് ുരഷാധിപത്സൂഹ്ി്നതി്രയള
രതിരഷധം അവതരി്ിുു. തീേീവിത
ങ്ള പര്രാഗത ചി്കളി തള്ിടാ
ൃശ്മാധ്മങ കരവാകിയ ‘അുകള’
എ് ബിംബ്് തീ്ും വിപരീതമായ
ല്്്ിനരവ്ിയാണ് ഈ സിനിമയി
ഉപരയാഗി്ിരിു്ത്.

‘സാറാസ് ’ എ് സിനിമയി നായകനം
നായികയം
വിവാഹരശഷം
അുകള
രോലിക പ്ിു ്ചു്തായി കാണാം.
മടിപിടി്ിരിു് ഭ്്ാവി്ന സാറ
നി്ബധി് അുകളയി കയ്ു്്.
രകരളീയ ുുംബങളി രാവ്്ികമാ
രകു് ലിംഗസമതവ്ി്െ മാൃകകളി
്ലാ്ാണ് സാറാസി്ല നായിക കാണിു
തര്ത്. സാധാരണമൊ് ്താഴിലിട
ങളി തീക്ള രത്്വകരിു്കാ
ുള കഥാപാ്ൃടിും ഈ സിനിമ മാ
ൃകയാുു്്. സാറാസി്ല നായിക ഒര
സിനിമ സംവിധായക ആകാനാണ് ആ്
ഹിു്ത്. ുരഷ്ാ് അധികമായി ്പ
രമാു് ്താഴിലിടങളി ഒര തീയായു
്കാുമാ്ം രനരിരട്ി വര് രനങ്ള
യാ്താര വിു വീചകും തയാറാകാ്ത
സാറ സവധര്ം രനരിുു. വ്ത്ത ്താ
ഴിലിടങളി്ല തീ സാനിധ്ം ൃശ്വക
രിു് സിനിമക അത് കാു് തീ
രര്കരി അസാധാരണ ്താഴിലകളി
ഏ്്്ടാനള രരാസാഹനം ഉ്ാുു.

ഉ്ത വിദ്ാഭ്ാസവം കഴിവുള ്പൺ
ു്ിക വിവാഹരശഷം അുകളയ്ട നാല്
ുമരകളി ഒുങിര്ാു് അവ്്യ
തികഞ യാഥാ്ഥ്രബാധര്ാ്ട ഈ
സിനിമയി ചി്ീകരി്ിരിുു. ആവ്
്ന വിരസതയള അുകള രോലിക്ള
വീും വീും രംഗ്വതരി്ിു അ്രം
രോലിക ്ചു് തീകളനഭവിു്
വിരസത സിനിമ രര്കരിരല്ക്ിു
ു. ര്ായിര്ിഎ്ി ുറ്ിറങിയ
‘്വു്ത ഒര ഭാര്’ എ് ചി്വം ഇരത
വിഷയം വകകാര്ം ്ചതിരു. എ്ാ
നായകനം ുുംബ്ിനം രവ്ി നെ
ുുംബിനി പരിരവഷ്ിരലും അുകള
യിരലും തിരി്ക മടു് നായിക്യ
യാണ് സിനിമ അവസാനം നു്ത്.
ഇവി്ടയാണ് ര്റ് ഇത് കി്ണി്ല
നായികാ നി്മിതി വ്ത്തമാു്ത്. ഭ്
്ാവി്െ ുഖര്ക് എ്ി ്വളം വലി
്്റിു്കാ്് വീട് വി്ിറുകയാണ്
നായിക. തിരി്ക അവ അുകളയിരലക്
മടു്ിെ. പകരം ൃ്ം ഉപേീവനമാ്ഗ
മാകി്കാ്് ുതിയ േീവിത്ിരലക്
കാ്വുു. സിനിമയ്ട ആരംഭ്ി
സാഹചര്ങുമായി ്പാര്്്ു രപായി
ര് നായിക ്പ്്ാണ് ത്െ രതിരഷധം
അതിശതമായി രകടി്ിു ്കാ്് വീുവി
്ിറു്ത്. സഹന്ി്െയം ്മയ്ടയം
രതീകങളായി ുുംബിനിക്ള അവതരി്ി
ു രപാ് ്ിരം ചല്ി്ാവി്ാരങക്
രന്രയള എതി്്ായം ‘ദ ര്റ് ഇത്

തീ വെം�ിെതയം ുുസിെിമയം
തീ-ുരഷ ദവ്വ്ി അടിയറു്കാ
ുള തിരകഥകളാണ് നു്ട സിനിമാ
പര്രയി കാലങളായി പിുട്ു
രപാര്ത്. ഈ ദവ്വ്ിനിും തീ്യ
രവ്്പു്ി, അവു്ട മാ്ം കാമനക്ള
അഭിസംരബാധന ്ചു് ൃടിക ഉ്ാ
യിു്്്ി ത്്യം അവ ുരഷാധിപ
ത് സൂഹ്് ൃതി്്ുു് തര്ി
ഉളവയായിരു. നായികാനി്മിതിയി
എൊയ്ര്ാും ഒര അടിമ ഉടമ ബധം രത്
്മായം പരരാ്മായം നിലനിു്താ
യി കാണാം. തീശരീരം അടിമ രബാധ്ി
തളക്്ു് സാൂഹികസാഹചര്്ി
സവശരീര്ി്െയം വലംഗികതയ്ടയം
നി്ണയാവകാശം അത് വഹിു് ്പ്ി
രെത് മാ്മാ്ണുള ആശയ്ിലള ു
ുതലുറ സിനിമക രസതമാുു.
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‘സാറാസി’്ല സാറയം ‘മായാനദി’യി്ല
അപ്്യം രകരള്ി്ല ന്ൊര വിഭാഗം
തീക്ളയം ഭരിു് അടിമരബാധ്ി
നിും വിുതരാണ്. ുരഷരനാ്ടാ്ം
നിു് വ്തിക എ് നിലയിലാ
ണ് സാറ്യയം അപ്ണ്യയം ൂപ്്
ു്ിയിരിു്ത്. തീയ്ട സവതതമായ
വലംഗികേീവിത്ിന്
തട്മാു്
കന്കാതവം എ് സാൂഹികമാനദഡ്്
തീ്ും വില്വകാ്വരാണ് സാറയം
അപ്്യം. വവവാഹികേീവിത്ിരല
ക് കടുംു്് പ്ാളിയ്ട ൂ്ട രതിയി
രല്്്്് ത്െ ശരീര്്യം മന്ി്നയം
ൃതി്്ുു് ആളാണി്ത്് സാറ ഉറു
വരുു്്. അമയാകാ ഒര കാലും
തയാറാവി്െ്് ഉറ്ി്ിുള സാറക്
വലംഗികത േീവിതാന്്ിനരവ്ി മാ
്ുളതാണ്. രേനനസവഭാവുള മാൃശ
രീര്ിനമുറം തീക് രവറി്്ാര സവതവം
അവകാശ്്ടാന്്്് സാറ ത്െ േീവി
ത്ിൂ്ട ്തളിയിുു.
മായാനദിയി്ല
അപ്ണ
ത്െ
രോലിയി ഒര ഉയ്്രനുര്ാ കാ
ുകനായ മാ്രനാ്ടാു വലംഗികബ
ധ്ിരല്്്്് അത് ആരഘാഷിുു.
അപ്ണയ്ട താപര്്ി നിുു
്ായ ഈ ആരഘാഷം വിവാഹ്ിനള
അവു്ട സമതമായി മാ് ്തറി്രി
ുു. ‘്സ്് ഈസ് രനാട് എ രരാമിസ് ’
എ്ാണ് അതിനള അപ്ണയ്ട മുപടി.
വലംഗികബധം വിവാഹ്ിനള ഉറര്ാ
തീശരീര്ി്െ അടിയറവ്വര്ാ ആയി
കാു് ുരഷാധിപത്ചിതു രന്രയ
ള വള്ര വ്തമായ മുപടിയാണ് ‘്സ്്
ഈസ് രനാട് എ രരാമിസ് ’ എ് വാചകം.
വിവാരഹതരവലംഗികബധ്ിരല്
്്ു് തീക്ള വള്ര രമാശമാരയാ അ്െ
്ി ഇരയാരയാ ചി്ീകരിുരപാ് നു്ട
ചല്ി്സരണിയില്ായ ുരരാഗമനപര
മായ മാറമാണ് മായാനദി, സാറാസ് എ്ീ
സിനിമക. കന്കാതവം, മാൃതവം ുടങിയ
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അവ്ക്ള
ആദ്ശവത്കരിു്കാ്്
തീവലംഗികതക് തട്ങ ൃടിു്
സൂഹരബാധ്ിന് ു്ി ്പൺ വലംഗി
കതയ്ട രവറി് മാൃകക അവതരി്ിു
്തി ഈ സിനിമക വിേയി്ിരിുു.

െോയിെോസൗ്രയ സകപങൾ
ആൺ കാമനക്ള ൃതി്്ുു് തര
്ിലള
നായികാനി്മിതിക്ളയാണ്
മലയാളസിനിമ എകാലവം രരാസാഹി
്ി്ിര്ത്. ആൺ-്പൺ വ്ത്ാസമിൊ
്ത ത്് ്വു് നിറം, ൂടിയ ഉയരം,
ഒ് വ്ം, നീ്ുടി എ്ിവ്കൊം
അംഗീകാരം ലഭിുവ് ചരി്മാണ് മലയാള
സിനിമക് പറയാനളത്. തീ കഥാപാ്ങ
ു്ട സവാഭാവ്്യം അവര്ട ൂപ്്
യം രനരി്് ബധി്ി്ി്കാ്് ചില ്ിരം
വടുക്ള ൃടി്്ുു്തി സിനിമ
യി്ല ആണധികാരങ വിേയി്ിു്്.
്പാുരബാധ്് ൃതി്്ുു് സദാചാ
രുണങരളാട് ൂടിയ തീ കഥാപാ്ങ
അധികവം ്വു്വരം നീ്ുടിയളവരം
ഉയരം ൂടിയവര്മൊമായിരിും. എ്ാ
ുടസവഭാവുള തീ കഥാപാ്ങ്ള തി
ര്ഞുുര്ാ കു്് നിറം, ുറഞ
ഉയരം, നീളം ുറഞ ുടി ുടങിയ വിപ
രീതുണങ്ള രരാസാഹി്ിു്തായി
കാണാം. സിനിമ ുര്ാ്ി്വ് ഈ വികല
മായ സൗ്ര്മാൃകക ൂടിയ ആകാരഭംഗി
യളവ നെത്, അത് ുറവായവള് ചീ്ത്
എ് അപക്ഷതാരബാധം നു്ട തീസൂ
ഹ്ി വള്്ി്യുു.
സിനിമയി്ല നായികമാര്ട തിര്ഞ
ു്ി ചില സൗ്ര് വാ്്് മാൃകക
സവാധീനം ുല്്ിയിു്്. ആദ്കാല
നായികമാരായ ഷീല, േയഭാരതി, ശാരദ,
വിുബാല ുടങിയവ്രൊം ൃടി്്ു്
സൗ്ര്മാൃകക പികാല നായികാ
സ്പങ്ള കാര്മായി ബാധിുകയ്ാ
യി. ഇ്രം സ്ല്്ങരളാട് സാൃശ്ം
ുല്ു്വ് മാ്ം നായികാ്ാനങ
ളിരലക് തിര്ഞുക്്ു. നായികാകഥാ

പാ്ങളിരലക് അഭിരന്ിക്ള തിര്ഞ
ുുര്ാ അഭിനയ്്കാും ഉയ്്
മാനദഡം സൗ്ര്മാ്ണ് ്ിതിവു.
മലയാള സിനിമയ്ട അപചയകാല്മ് വി
രശഷണുള ്താൂുകു്ട അത്്ിലം
ര്ായിര്ി്െ ുടക്ിലമാണ് ഈ ര
വണത തീരമായത്.
നവതലുറ സിനിമകു്ട കടുവരരവാ
ുൂടി ്ിരം സൗ്ര് സ്പങളി മാറം
വരാ ുടങി. വവവിധ്മാ്് വിഷയങ
ളിൂ്ട സ്രിു് ുതിയ സിനിമകളി
വവവിധ്തയള ുഖങ്ള ആവശ്മായി
വു. കു്് നിറുള നായികമാ്ക് തിര
ശീലയി ലഭി് സവീകാര്തയാണ് അതി
രധാനം. നിമിഷ സേയ, കനി ുൃതി,
ലിേി രമാ, അപ്ണ ബാലുരളി, ഐശവ
ര് രാരേഷ് ുടങിയ നായികമാ് രര്
ക്് പിടിുപറി ു്ിരയിരലുയ്്്
വ്വരാണ്. ഇതി നിമിഷ സേയന് ലഭി
ു് സവീകാര്ത ്ര്യമാണ്. ുരഷ
സൗ്ര്്ി്െ ഉ്മ മാൃകകളായി േനം
കരതിര്ാര് നായക്ാര്ട രോടിയാ
യി്്് നിമിഷക് നായികാരവഷങ
ലഭിുു.
‘സാറാസ് ’, ‘കര്ള’, ‘്ഹല’ ുടങിയ
തീപ് സിനിമകളി നായികയായ അ്
്ബ ്മലിഞ ശരീരരൃതിയള ുരള
ുടികാരിയാണ്. അപ്ണ രഗാപിനാഥ്
എ് നായിക രബായ് ക്് വശലി്യ പിു
ടരു. അജലി അമീ് എ് ൊസുവതി
ക് മൂ്ിയ്ട ൂ്ട നായികാ്ാനം ലഭിു.
ഇ്തൊം മലയാള സിനിമയി്ല മാു്
നായികാ സ്്ങക് ഉദാഹരണങ
ളാണ്. നീ് കാല്് ഇടരവളക് രശഷം
അഭിനയ ൃ്ിയിരലക് തിരിുവ് മു
വാര്്ക് വ േനരീതി ലഭിുു്്.
നാപുക പി്ി് അവ്ക് രായ്ി
ുറവള നായകനട്ാര്ട നായികയായി
രവഷം ലഭിുു. മധ്വയ്് പി്ി് തീ
സൗ്ര്വം ഇ്് മലയാള സിനിമയിൂ്ട
ആരഘാഷിക്്ുു.

ഉടലഴക്, നിറം, ുടി, ഉയരം ുടങിയ
ബാഹ്ഘടകങുമുറം കഥാപാ്ങ
ും നായികമാര്ട അഭിനയ മികവിനം
അധികം രാധാന്ം നു് സിനിമക
ഈ അു്കാലു ൂുതലായി ുറുവര
ു. നായികാ സൗ്ര്്ി്െ വാ്്് മാൃക
ക ൂ്ണമായം ഇൊതായി എ്െ, മറിു
വവവിധ്മാ്് സൗ്ര്ങ ഉദ്രഘാഷി
ക്്ു് തല്ിരലക് മലയാള സിനിമ
വള്ു എ്് പറയാം.

ഉപസംഹോരം
തിര്ഞു് ുുതലുറ സിനിമക്ള
ആപദമാകി തീസവതവ നി്മിതി്യ വി
ശകലനം ്ചതര്ാ ലഭി് രധാന നിഗ
മനങ ഇവ്യൊമാണ്. മലയാള്ി
അു് കാലങളായി ഇറു് സിനിമക
ളിൂ്ട തീതവ്് ുറിുള ുരരാഗമനാശ
യങക് ൂുത രചാരം ലഭിുു്്.
നായികാ നി്മിതി്യ സംബധി് പര
്രാഗത ൂല്ങക് ഇ്് സവീകാര്ത
ുറു വരു. സവയം നി്്യാധികാരവം
സവാതത്രബാധവുള തീ കഥാപാ്ങ
ക് സിനിമയി ൂുത ഇടം ലഭിുു.
വലംഗിക സവാതത്ം അനഭവിു്വരം
കന്കാതവ്്ുറിുള പിതിരി് ു
വിധികളി നിയതിക്്ടാ്വരമായ
നായികാനി്മിതികക് രരാസാഹനു
്ാുു്്. അുകള എ്ത് ്പ്ി്െ
മാ്ം ബാധ്ത അ്െും ലിംഗസമതവ്്
ുറിുള രാഥമിക മാൃകക ൂപം്കാ
രള് ഇടമാ്ണുുള ആശയം ഇ്്
സിനിമക അടയാള്്ുുു. മലയാള
സിനിമയി കാലങളായി നിലനിു്
നായികാസൗ്ര് വാ്്് മാൃകകക്
ഇടിവ് തുു്്. എൊ തര്ിലുള തീ
സൗ്ര്ങ ഇ്് സിനിമയിൂ്ട ആസവ
ദിക്്ുു. നായികാരാധാന്ുള സിനി
മക ൂുതലായി ുറു വരു. അല്ാര
്ിന് രവ്ി മാ്ം തീ കഥാപാ്ങ്ള
ൃടിു് രീതിയിലം മാറങ വു ുട
ങിയിു്്.
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സ്പരലാക്ിരലും ആനയിുു.
നിറം, സവരം, ഗധം എ്ിവയിൂ്ട അവ്
മ്റാര രലാക്് സവയം വിഭാവനം ്ചു
ു. ബാലമന്ി്െ സ്പരലാക്ിന്
ചിറുക നു്ത് രക്റിഞ കഥകും
വായി് ുതകങുമായിരിും. ുുമന

ുകു്ട ഭാവന്യ വള്്ാ പര്ാതമായ
ഭാഷയം ആഖ്ാനവമാണ് ബാലസാഹിത്
ൃതികു്ട കാത.
ു്പാുക്ള കൗുകര്ാ്ട, കരത
രലാ്ട അറിയാ ബാലസാഹിത്ൃതിക
സഹായിുു. രൃതി്യ പാഠുതകമാ
കാനം രൃതി നു് ുഖാനൂതി്യ
സവതമാകി സ്ഗാ്ക കഴിവക പരി
രപാഷി്ിുവാനം സാധ്മായ സാഹച
ര്ങളാണ് ബാലസാഹിത്ം ുര്ാ്് വു
്ത്. രൃതി്യ ്താ്റിയാ രരരണ
നു് മിക് ആഖ്ാനങളാണ് എസ്.
ശിവദാസി്െ
ബാലസാഹിത്ൃതിക.
രൃതിയിരലകിറങി ്ചൊ, രൃതി പാ
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ഠങ്ള അനഭവി്റിയാ പര്ാതമാു്
രവറി് ൃതിയാണ് അരേഹ്ി്െ ‘വായി
്ാലം വായി്ാലം തീരാ് ുതകം’.
രൃതി നു് ുഖവം കരതലം ു്ി
കാല്് അറിഞവരിലാണ് നടരൃതിയ
്ട ൃഹാുരത നിലനിു്ത്.
മാറ് ബാലരവദിയി്ല ു്ികരളാട് സം
വദിു് രീതിയിലാണ് രൃതിയറിവക്ള
ഇതി അവതരി്ിു്ത്.
“രൃതി്യ നീരി്ിുര്ാ നാമ
റിയാ്ത രൃതി്യ പഠിും. ്വും ഒര
�ിറ്ീവി്നര്ാ്ല രൃതിരഹസ്ങ
കുപിടിുക മാ്മെ നാം ്ചു്ത്. ആ
രഹസ്ങ ക്്ുര്ാ നാം അുത
്്ുു. ആ്ാദിുു. രൃതി്യ ൂുത
രേഹിുു” മാറ് വിശദമാകി.
“അെ..... ഇ്താ്ക രക്ര്ാ രൃതി
യാണ് മനഷ്രിലം വല്ത്് രതാ്ിര്ാ
ുു.
“.............. ആ ധാരണ ്ത്ത്്യാ ്കാ
ുറാണി. രൃതിയം മനഷ്നം എു പറയ
്ത് ്തറാണ് ”
്കാുറാണിയം
്കാുറാണിയ്ട
ൂും ൂടി ബാലരവദിയി രപായി എു
പറയരമാ?
“ഇെ”
“അ്തതാ? ്കാുറാണിയ്ട ഒര ഭാഗം
മാ്മാണ് ൂക്. ്കാുറാണി രപായി എു
പറഞാ മതി. ൂും രപായി എ്്ഥം.
അരെ?
“അ്ത”
അുരപാ്ല മ്്രമാണ് രൃതിയം
മനഷ്നം എുപറയ്ുത്് കാരണം
മനഷ് രൃതിയ്ട ഒര ഭാഗം മാ്മാണ്.
്കാുറാണിയ്ട ഒര ഭാഗം മാ്മാണ് ൂക്.
അുരപാ്ല”1
ഒര ു്ശികഥ രകു് രസര്ാ
്ട ഈ ്്്ി്െ ഓരരാ ഭാഗും ര
ൃതിപാഠങ ലളിതമായം ു്രമായം
ഉര്്്ിരിുു. മനഷ്്െ ഹിംസാ്
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ക്യ വിമ്ശിു്കാ്് പരി്ിതിനാശം
ൂമിയ്ട നാശ്ിലാണ് കലാശിുക്യ
്് വവകം ുഹമദ്ബഷീ് ൂമിയ്ട അവ
കാശികളി പറുവുു്്. “ഒരൂു
്കാെ്ിനക്് ഈ ൂമിയിലള സ്വ
േുക്ളയം പ്ിക്ളയം ൃഗങ്ളയം
എൊം മനഷ് ്കാ്ാുും. മരങ്ളയം
്ചടിക്ളയം നശി്ിും. മനഷ് മാ്ം
ൂമിയി അവരശഷിും. എ്ി്് ഒ്ട്ം
ചാവം”2 അഗാധമായ പരി്ിതിദ്ശനം
ബഷീ്ൃതികളി കാണാം. ഒ്ി്നയം
്കാൊ്ത േീവികണ്മ്ാണ് ബഷീ്
ഉദ്രബാധി്ിു്ത്. ഇരത പരി്ിതി
പാഠങളാണ് എസ്. ശിവദാസി്െ ൃതിക
്ളയം ബാലസാഹിത്്ി നി്്ായകമാ
ു്ത്.
തനിുമാ്ം അവകാശ്്്താണ് ൂമി
എ് മനഷ്്െ ുരയാണ് കാലാവ്ാവ്
തിയാനം ുത ഇ്് മനഷ് അഭിുഖീക
രിു്കാ്ിരിു് എൊ പരി്ിതിക
രതിസധികും കാരണമാു്ത്.
ുുവ മീവലകുകി ഉണകാനി്
ര്ാ ്കാുമക ക്ിയമായി വല
ുറികാ ്മിുു. വലയി ു്റ
ക്ികു്രൊ............. വലയി ഒ്ര്ം
ുറി്ാ്ലതാ എു ചിതിുു. എ്ാ
ഒര ക്ി ുറി്ാ വല്യ ുുവ അു
ബാധിു്മ്് അവന് ുുവ മന്ിലാ
കി ്കാുുു. അുരപാ്ലയാണ് രൃതി.
മാഷ് ു്ികരളാട് സൗമ്മായി പറയു
“രചരക്ള ുുവ പിടി്് ്താലി്യു്്
വിറര്ാ നാരമാ്ര്ാ നാ്ി എലിക
്പരു്മ്്. ഒര നിയതണവമിൊ്ത
തവളക്ള പിടിു്കാ്് ുറര്ക് കയറി
യയ്് കാുവാങി കീശവീ്്ി്ര്ാ നാ
രമാ്്ിെ ുഞകും ്കാുുകും നാ്ി
്പരു്മ്് ”3.
രൃതിയ്ട േലവം ുര്ിതതവവം
സമഭാവനാദ്ശന്ിൂ്ട
അനഭവരയാ
ഗ്മാകി ബാലമനുകളി രൃതി്യ
രച്ു്വു്ും രൃതിയം മനഷ്നം
അരഭദമാ്ണ് യാഥാ്ഥ്ം രബാധ്്്

ു്ി ഹരിത ആ്ീയതയിരലക് (Green
Spirituality) ബാലമനുക്ള ആക്ഷി
ു്ും ്ര്യമാണ്. മാും ു്ികും
സ്്കാവിരലു നടു് യാ് ഇതിന
ദാഹരണമാണ്. പാര്ര്്ി്െയം ്ാമ
രൃതിയ്ടയം ഭാഗമാണ് സ്്കാുക.
സ്്കാട് എ് അുതരലാകം ു്ിക
ു ു്ി ുറ്ിുകയാണ് എുുകാര.
രൃതിയ്ട ന്യം തുും ശാതിയം ു
്ിക അവി്ട ്താ്റിയു. കൺു്ി
കാു് കാചരപാ്ല മറകാ് അനഭവ
മാണ് ഈ വിവരണം. വേവ ്വവിധ്ങു
്ട വിമയകാചയാണത്. ആകാശ്ിരലക്
വള്ുയ്ു നിു് ഏഴിലം പാല,
ഇലഞി, രചര്, അവയ്ട രമ ുകവ്ര
പട്ുകയറിയിരിു് ഊഞാലവളി
ക, അൂ്വമായ ്ചടികു്ട രവരക,
ഓടം, പാ്, കാു്ച്ി പഴങ,
്കാങിണി, ്ചുകദളി, പാവളി, നുനീ
്ി, ുരുപാല, ുടങിയവ്യൊം മാഷ് ു
്ികക് പരിചയ്്ുുു.
സ്്കാവക ഭയ്്ുു് ഇടമ
െ. ോ്തരയാ്ട, ആദരരവാ്ട രൃതി
യ്ട കനിവം കരതലം ആസവദികാനാ
വ് ൂമിയി്ല ശാതമായ ഇടമാ്ണ്
അറിവ് ഇതിൂ്ട ുുങക് ലഭിുു.
പാ്ിനം പ്ികും അഭയരകരമായ
സ്്കാവക്ള നിലനി്ര്്ത് അത്
താരപ്ിതമാ്ണും ്്കാര ുറി
ുു. ുളം ്വും േലസംഭരണിയെ. േീ
വവവവിധ്ങു്ട ആവാസ ്ലമാണ്.
ുള്ിനരികി വള്ുനിു് കാു
്ചടികും ആ്ലം കാുക മാ്മെ ്ന
യാ്ലി്െ ൂകകിടയിലള കായ് പറി
ുതിനാ നെ രസമാ്ണും ു്ിക
രനരി്റിയ് തര്ിലള ആഖ്ാനം.
“ഇ്തതാ തലുടി രപാ്ല” ്വള്ിന
ടിയിരലക് ൂ്ി മിനി രചാദിു.
“അ്താു ുള പായ. അു്്
്ി ്വളതിന നെ തു്ായിരിും. മീ
നകക് തീറയമായി വി്മ്ലവമായി”
ുള്ി എൊ ഭാഗവം ്്ിുരനാൂ.
അനങാ്ത നിു രനാകണം. ബഹളം

്വകാ്ത. നീ്രകാലിക ഏ്റ രനരം ്വ
ള്ിനടിയി ുങികഴിയകയിെ. ു്റ
രനരം കഴിയര്ാ ്വളനിര്ി വു
തല ുറര്ു നീും4.
രൃതിയ്ട സേീവത കും ്താും
അനഭവി്് അറിയാ മാ്മെ രൃതി്യ
തനിമരയാ്ട നിലനി്്ാനം ഇ്രം വിവ
രണങ സഹായിുു. രൃതി രബാധങ
ളിരലക് നാ്റിവകളിരലക് മടങി്്ു്,
കാചകളിരലും ക്മങളിരലും പടര്
രൃതി ചിതക.
“്ലുളവ് പറ്ി്െ ഒര ൂല രവ
ലി്ക്ി തിരി്ിൂ. അവി്ട ്വ്ാനം കി
ളകാന്മാും സമതികരത്. അവി്ട
രൃതി ത്് കാുവള്ും”5. തുതാമ,
തകര, ുരിങയില, കാുതാളില എ്ീ ഇല
കറിക്ളുറിും ചകവിഭവങു്ട വവ
വിധ്ങ്ളുറിും കാരബേിന പകരം
കലിങ പകരം വയ്രക്തി്െ ആവശ്ക
ത്യുറിും ു്ിക്ള ഇതി രബാധ്്്
ുുു. രൃതി്യ രേഹിു് സം്ാരം
വള്്ി്യുകാനം രൃതി്യ കും
്താും, അറിയാനം വേവവവവിധ്ങ്ള
ആദരികാനം ഈ ്്ം ു്ികക് ഏ്റ
രരയാേനരദമാണ്. രൃതിയി്ല േീവോ
ലങരളാുള ഭയം രൃതിബധം വിരഛദി
ുവാനം ശുതാമരനാഭാവം വള്ുവാനം
ഇടവരു. കാുകരളാും വിഷേുകരളാുു
ള ഭയം രൃതിയി നിു ത്്യള പലാ
യന്ിലാണ് കലാശിുക. പാുക്ള്റി
യള ്തറി്ാരണക ബാലമനുകളി
നി്കറാ രചര്യയം നീ്രകാലി്യയം
പിടി്് ്താുരനാകാ വാസല്ര്ാ്ട
മാഷ് രരരി്ിുു. രചര നു്ട ുൃ
്ാ്ണും അവ്യ ഭയരക്തി്െും
ുുങരളാട് പറയു. വിഷപാുക്ളയം
ഭയരക്്യും ്്ുറവാണ് അപക
ടങ വരു്്തും മാഷ് ൂചി്ിു
ു. “നിങളാണ് ്വളി്ം്കാുവരര്ത്.
അൊ്ത ഇര്്് നട്് ്ച്് അവ്െ
നുവിനചവി്ിയാ അവന് രവദന്യു
ും. നിങു്ട നുവിന് ഒരാ ചവി്ിയാ
നിങ എു്ചും.
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‘അവ്ന
പറു.

അടിു

പ്ടമാും’

അന

ആുരമ..... ൂ്ഖനം അണലിും അടി
കാ വകയിെ. പകരം വാരയ ഉൂ. അവ
കടിുു. അൊ്ത എ്െ നുവി ഒുൂ
ടി ചവി്ാ പറയരണാ? മാറു്ട രചാദ്ം”6
പാുക്ളയം തവളക്ളയം ഒും ്കാെ
ര്തും ്കാ്ാ രൃതിയ്ട സുലനം
തകര്മും സാരള്ം കല്് ബാലഭാഷ
യി അവതരി്ിുു. വാലമാ്ിക്ള
വള്്ി സംര്ിരക്്തങ്ന്യും
ൃ്ിമ ുളം നി്മിരക് വിധവ്മൊം
രൃതിയിരലക് ഓടിയിറങാനള രരരണ
നു് രീതിയിലാണ് ആവികരി്ിരിു
്ത്. രപരകായ്ട ശരാശരി ആയ്് കു
പിടികാനം വിുവിതരണം നടു്്ത
ങ്ന്യ്് മന്ിലാകാനം ുുങ്ള
രരാസാഹി്ിുു. രൃതി രഹസ്ങളി
രലുള ്ണമാണ് വായി്ാലം വായി്ാ
ലം തീരാ് ുതകം.
വ്വസായവത്കരണവം
സാര്തിക
വിദ്കും മനഷ്്ന ഭരിു് സമകാലീ
നതയി ു്മായ രൃതി എ്ത് ഒര
സ്പം മാ്മായി അവരശഷി്ിരിുു.
മ്ം അതരീ്വം വിഷലിതമായിരിുു.
കാലാവ്യി ത്് രവചനാതീതമായ
മാറങളാണ് സംഭവി്ിരിു്ത്. േീവ്െ
നിലനിപിനള
ഏകപരിഹാരമാ്ഗം
രൃതിയ്ട വീ്്ു്് മാ്മാണ്. വ്വ
സായ ഉപരഭാഗ സംസ്ൃതി്യ രതിരരാ
ധിു്കാ്് രൃതിവിനാശ്ി നിും
ൂമി്യ ര്ിു് രതിരരാധധ്മം തല
ുറകളിരലക് പകരക എ് ല്്മാണ്
എസ്. ശിവദാസി്െ ൃതിക്ള സമകാല
ും രസതമാു്ത്. ്വ്ിനിരുകയെ
്വുപിടി്ിുകയാണ് രവ്ത്. രൃതി
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നിരീ്ണമെ രൃതിയിരലകിറങി്്്്
അതി്െ ധ്മവം ശതിയം ശാതിയം അന
ഭവി്റിയകയാണ് ശരിയായ രൃതിപാഠവം
രതിരരാധ ധ്മവം.
രൃതിയ്ട രന്കാചയാണ് ഈ ്്
്് സമകാലീനമാു്ത്. വായി്ാലം വാ
യി്ാലം തീരാ് ുതകം എ്െ ു്ികാല
രൃതിരയാ്മ ൂടിയാണ്. ഈ ്്്ി
്ല ഓരരാ രൃതികാചയം രൃതിയിരലകി
റങി ്ചൊനള ശതമായ ആക്ഷണ
മായിര്ിു്്. കാപനികരപ്്ി്െ
ആഖ്ാനമെ ഈ ്്ം. മഴയം ുഴയം
പ്ികും ൃഗങും നിറഞ ഹരിതഭംഗി
മിഥ്യ്െും ക്ം കാും ുറ്് വീ്ി
്ാ കാു് യഥാ്ഥ്മാ്ണും ഈ
്്ം ുര്ാ്് വുു.
രൃതിയിൂ്ട േീവിത്് അറിയക
എ് ദ്ശനം പു്വു് ഈ ്്ം
ഇും ുുമരയാ്ട ബാലമനുക്ള പ്
ശിുു. മനഷ്നം രൃതിയം എതി്ുവ
ങളിലെ എ് കാച്ാട് ുുതലുറക് ന
ു്തി ഈ ്്ം വിേയി്ിരിുു.
്്്ി്െ രപര രപാ്ല രൃതിവായന
അവസാനിുര്യിെ......
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്ബധസംരഹം: മലയാളസാഹിത്്ി ്ര്യമായ ഒര ശദമാണ് ്ക.ആ്.
മീരയ്ട ൃതിക. മീരയ്ട രനാവ്െകളി്ല കരിനീല, മീരാസാു എ്ീ ൃതിക
ആണ് ഇവി്ട പഠനവിഷയമാു്ത്. ഭതിയ്ടയം രണയ്ി്െയം കാമ്ി്െ
യം പ്ാ്ല്ി ആണ് ‘മീരാസാു’ എ് ലുരനാവ അവതരി്ിു്ത്. ഉട
ലി്െ വശ്ത രതടി്യു് ആൺകാമ്ിന് എൊം സമ്്ിുകയം അരത സമ്്
ണരബാധര്ാ്ട ഉയിരം ഉടലം ്കാ്് ആൺ വ്ന്കതി്ര രതികാരം ്ചു്
ുളസി എ് നായികയ്ട കഥയാണിത്. ആസതിയം, രണയവം, ഭതിയം, ക്വടവം
കര്ാളവകരണവം ുരാൃ്ങും മിുകും ഇതി നിറുനിുു.
വള്ര വിചി്മായ രണയാനഭവം ആവികരിു് മ്റാര ലുരനാവലായ കരി
നീലയി ഒര ്പ്ിരെു മാ്മായ അനഭവങ്ള ഒര ്പ്ിന് മാ്ം കഴിയ്
രീതിയി വിവരിുകയം, േ്ാതരങു്ട അരനവഷണമാണ് രണയം എു ക്്ു
കയം ്ചുു. രണയ്ി്െ ആ്ശതി്കാ്് തീ ുരഷ്െ അധിപയായി്ീര
ു. ്മചാരി്യ കീഴടു് സ്വ്ണശതി്യ അവതരി്ി്് ഈ യാഥാ്ഥ്്്
ുടീകരികാ ്മിുു. ഈ ര്് ൃതികളിലം ുരഷാധിപത്്് തക്ു്തി
കഥാകാരി വിേയി്ിരിുു. അു്കാ്് ത്് രസാഷ് ്ഫമിനിസ്ി്െ രീതി
ശാതമാണ് വസ്ാതികതലമായി ഈ പഠന്ിന് ആധാരമായി ഉപരയാഗിു്ത്.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: തീ, രണയം, സവതവം, തീവാദം, സാൂഹിക തീവാദം

ആുഖം
മലയാളസാഹിത്്ി ്പ്ന്ി്ന
യം ്പ്വ്ക്ളയം വികാരങ്ളയം
അതി്െ ൂഷരാടീയര്ാ്ട ുറ്്
ുതിയിുള എുുകാരിയാണ് ്ക.ആ്
മീര. ്പ്ന്ി്െ വിഹവലതകും, ഉ്ഠ
കും, രണയവം, വനരാശ്വം എൊം എു
്ി ആരവശി്ിു. ുതിയ രലാക്ിലം

കാല്ിലം തീ അനഭവിരക്ിവര്
വിവിധങളായ േീവിതവ്ഥക്ള തീരമാ
യി ആവി്രിു് മീരയ്ട എു്് ഓരരാ
്പ്ിനം ഇു തരെ്തു ത്് എു
രതാ്ി്ിു് തര്ിലാണ്. കഥകു
റം അത് അനഭവങും സത്ങുമായി
വായനകാരന് അനഭവ്്ുര്ാ തലം
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പി്്യം വലതാുു. ഗഹനമായ േീവി
തവീ്ണവം, തീണമായ ഭാഷാവശലി
യം തിര്ഞുു് ഇതിൃ്ങളി്ല
അൂ്വതയമാണ് മീരയ്ട എു്ി്ന
രവറിുനി്ു്ത്. പറ്ിലി്ല രരത്ക
ത്കാ്് ഇതിൃ്്് മറികടകാനള
മീരയ്ട കഴിവ് ്ര്യമാണ്. രകവല
വപ്ിളിരണയം, രലാലവികാരം എ്്ാ
്ക വിരശഷി്ികാവ് രരമയങ്ള
മീര മറികടു്ത് ആഖ്ാന്ി വര
ു് ുുമ്കാ്ാണ്. മറാരാ്ണ്ിലം
തീ്ും പരാേയ്്ുരപാു് ലീരഷകളി
 മീര വിദഗ്ധ മികവകാണിു്ും ഈ
രശഷി ്കാുത്്. വായിു ുര്ാു്കാ
ു രപാുര്ാ അനഭവിു്തി്നാ്ം
ുട്്യായി വായനകാരനി ുറിരവല്്ി
കാനള രശഷി ൂടിയ്് മീരയ്ട എു
്ി്നൊം. മലയാളിയ്ട ഭാവകതവ്ി
ുതി്യാര പാത ്വ്ിുറ് രനാവലായ
ആരാ്ാ് ഓരരാ അ്്ായ്ിലം വാച
ക്ിലം, വാുകളിലം ഈ ുുമ നില
നി്്ി.
്ക.ആ്. മീരയ്ട രനാ്വെകളി്ല
കരിനീല, മീരാസാു എ്ീ ലു രനാവല
ക്ള ുറി്് ആണ് ഈ പഠന്ി ഉ്്
ു്ിയിരിു്ത്. ്പ്ി്െ രലാകം
നിരവധിതരം യ്ങ നടു് ഒര രമഖ
ലയാ്ണ്് ഈ രനാ്വെകളി്ല ൂദാസി
്െ ുവിരശഷം, മാലാഖയ്ട മുുക, ആ
മര്്യം മറു മറു ഞാ, കരിനീല,
മീരാസാു എ്ീ അ്് ലുരനാവലക
വ്തമാുു. ുറിു്കാു് ആര്പ
ഹാസ്്ിൂ്ട ്പ്നുകളിൂ്ട കടു
രപാു് സമകാലിക രസതിയള വിഷ
യങ, കഥാസ്്ഭങ എ്ിവ്യൊം
കാുു. ൂടാ്ത രണയ്ി്െ, പകയ്ട,
്ചുുനില്് ി്െ്യാ്ക കഥാുൂ്്
ങ രനാ്വെകളി കാണാനാവം. ‘ആ
മര്്യം മറു മറു ഞാ’ എ് ലു
രനാവലി അഛനാ മരം ്വുകാരന്
വകമാറം ്ചയ്്ു് പു വയുകാരി
രാധിക അയാു്ട ക്്വ്ിു ഉുുണിയി
ൊ്ത ്പാുനിര്ിൂ്ട അമ്യ വിളിു
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കരു്കാര്ാു് ചി്ം മനസി രവ
ദനയിലാുു. ഇ്്് ്പ്ി്െ അവ
്ക മീര ്ഫമിനിസ്ി്െ അുറു
്കാുരപായി ആവികരി്ിരിുു. ‘മാ
ലാഖയ്ട മുുക’ എ് ലു രനാവലി
ഒളിര്ാ്്ിനിും ത്െ കാുകനാ
ചതിക്്ു് ്പ്് അവ ഇ്്്
സൂഹ്ി്ല ആ്രാ്കരയാ ആണ്. േീ
വിത്ി്െ പല രതിസധിഘ്ങളി
നിും ആ്ഹത്ാുഖുനിും അവ്യ
അതിേീവിു കാണികാ അവ തയാറാ
വു. രണയവം കാമവം അവളി നിും
വലി്്റിുകളയാ മന്നവദിുര്ാ
ും അവ്കവി്ടരയാ ത്െ േീവിതം
നട്്ുു. ‘ൂദാസി്െ ുവിരശഷം, എ്
രനാവലി ഒ്കാര്െ ുവിരശഷമെ, ്ത്
കാര്െ ു്സാരം എ് വാചക്ിൂ്ട
കടുരപാുു. രരമ്ി്െയം ക്നീരി
്െയം കഥക രക്് ഞാ ഛ്േികാറായി.
ഇത് ശവങു്ട കഥയാണ്, എ്ിങ്ന പറ
യ് രനാവ രരമ, ദാസ എ്ീ കഥാപാ
്ങളിൂ്ടയാണ് വികസിു്ത്. വ്്
മാന്ി്ല രരമ്യ ു്ബലയായം, ത്െ
ആരാധികയായ ുന്്യ വധര്്ി്െ
രകരമായം കാുു. ഓരരാ തവണ ദാസ
രരമ്യ രേഹികാ ആരംഭിുര്ാും
ുറരബാധം അയാ്ള രവ്യാുു. വിലവകാ
രിയായ ുന്്യ ഒറിയത് താനാണ് എ്
ുറരബാധം ദാസ്ന രവ്യാുു. ൂദാസ്
ഒര സവനേീവിയാണ്. രതസാ്ിക്ള
മാ്രമ അയാക് രണയികാ കഴിൂ.
രരമ ഇങ്ന പറയു്്. രരമം അ്ഥ
ൂന്മായ ഒര വികാരമാണ്. രരത്കി്്
ഒര ുരഷരനാുള രരമം രവ്ത് രലാക
ര്ാുള രരമം ആണ് എും രനാവലി
മീര പറയു്്. വിലവവം, രണയവം, തി
രി്റിവം, ു്സാരവം, ഓ്മകും, ഭയവം
ഒുരച്്് അവസാനികാ് ഒര രലാക
മാണി്ത്് രനാവ പറയു. േയിു്
ും രതാു്ും രനമെ, തിരി്റിയ്ും
്ചുുനിു്ും ആണ് രധാനം എ്്
നുക് ഈ രനാവലിൂ്ട ക്്്ാനാവം.
്ക.ആ്. മീരയ്ട രനാവലകളി ഏ്റ

വ്ത്തതക അവകാശ്്ു് ലുരനാവ
ലാണ് ‘മീരാസാു’. രനാവലി കാണ്്ു്
േീവിതങ അതിസ്ീ്ണമാണ്. ആസ
തിയം, രണയവം, ഭതിയം, ക്വടവം,
കര്ാളവകരണവം, ുരാൃ്ങും മീരാ
സാുവി നിറുനിുു. രണയ്ി്െ
തീരത എ്ര്ാളം ഉര്ാ അ്ത്്
പകയ്ട ൂ്തയം ഇതില്്. ഇ്താര മീ
രാസാുവി്െ തല്മാ്യടിു പി്്ത്ി
ൃ്ാവന്ി േീവിു് പതിനായിരം
തീകളി ഒരവു്ട കഥ. രണയ്ി്െ
പകയി തഴുവളര് മീരാസാുവി്ല
ുളസി മാംസനിബ്മായ രണയ്ി്െ
അവരശഷി്ാണ്. രണയ്ി്െ ലഹരി
യി സ്വവം സമ്്ിക്്്ിും വലി
്്റിയ്്ു് ഉപരയാഗൂന്മായ തീ.
മാധവനി രണയം സമ്്ി്് േീവിു്
വ. എ്ാ അവ്െ രേഹം മറ് തീകളി
രല്കാുു്തിന സാ്ിയാരക്ിവ്
വ. രാധ്യര്ാ്ലരയാ മീര്യര്ാ്ലരയാ
അ്െ്ിലം ത്െ രണയം മാധവനി
സമ്്ി്് കഴിയ്വ. തിരി്ക കി
്ി്െ്ായര്ാ
ഉരപ്ിക്്ു്മ്
നിലയി അവരനാുള രണയം പകയ്ട
േവാലയി സവയം ഉരപ്ി്് ത്െ ു
്ിക്ള ്കാു്കാ്് മാധവനമായള
പകയ്ട രതികാര്ി്െ രതിയായ് മാു്
ുളസി. ത്െ ു്ികു വിഷം ്കാുു
്കാ്് അവര്ട ൃതരദഹം അയാ്ള കാ്ി
അയാരളാുള രതികാരം നി്വഹിു്ത്.
മാധവ്ന രതാപികാനായ് തല ്മാ്യടിു
മീരാസാുവായ് ഭി്ാടനം നടു്വ.
ഒരദിവസം ഞാ രതികാരം ൂ്്ി
യാും. ശരീരം ുുവ അുുകുമായ്
അയാ വരം. പകയ്ട കു് യുനയി
ഞാ അയാ്ള ുകി്കാും. ുുങു്ട
ഓ്മക ഒുകികളയം. മാധവ എരെ
താണ്. ഞാ ഇനിയം അയാ്ള രരമിും.
പകരയാ്ട രരമിും. രരമം്കാ്് പരാ
േയ്്ുും. പവി്ീകരിും. ഒുവി
അയാളി ത്് വിലയം രാപിും. ഈ
കഥ അങ്ന അവസാനി്ിും. ഒര മീരാ
സാുവി്െ ആ്കഥ. ഇ്രം രംഗങളി
ൂ്ടയാണ് രനാവ ുര്ാ്് രപാു്ത്.

പകയ്ട വിഷ്ുകുള ഒര രണയ്ി
്െ കഥ. വിശവകാുകനായ ൃണ്നര്ാ്ല,
ഇരപ്ിരയു കാുകിമാരള മാധവ
എ് പ്രവ്്ക്െയം, ഐ.ഐ.ടി
റാ്് രഹാ�റായ ുളസിയ്ടയം കഥയാ
ണിത്. എ് കാുകിമാര്്്ിലം ുളസി
മാ്മാണ് എ്െ തീ എു പറയ് മാധവ
രനാ്ടാ്് വിനയ എ് സഹപാഠിയമായ
ള വിവാഹം രവ്്ുവ്് വിവാഹ്രല
്ാ ഇറങി്ിരിു് ുളസി. എ്ാ
വിവാഹരശഷം മാധവ പരതീക്കാ
്ം രപായി. ുളസി്യ ഉരപ്ി്് അയാ
ഭാമ്യ വിവാഹം ്ചയാ തീരമാനിു.
വിവാഹരമാചനം ഒ്ിു്കാു്്, ഒര രാ്ി
അയാരളാ്ടാ്ം രമി്്, പിരറ്് കാല്്
സവതം രു ു്ികും വിഷം ്കാു
ു്കാ്് അയാക് കാച്വ്് ുളസി
അവി്ട നി്് ഇറുു. അവ ്ച്്ു
്ത് ൃ്ാവന്ിലാണ്. അവി്ട അവ
മാധവ്നയം കാ്് േീവിുു. ഉളി
ഒുങാ് പകയ്ട വിഷവമായി പതു
സംവസരങ. ഒുവി മാധവ്നുു.
ഒര വശം തള്ു ഭാമയാ പര് ഉരപ്ി
ക്്്്, അവ്ളാര ൃണസ്്്്ര്ാ്ല
ഫണുയ്്ി. ഉടലി്െ വശ്ത രതടി്യ
ു് ആൺ കാമ്ിന് എൊം സമ്്ി
ുകയം, അരത സമ്്ണരബാധര്ാ്ട
ഉയിരം ഉടലം ്കാ്് ആൺ വ്നയ്്ക
തി്ര രതികാരം ്ചു് ഒര മീരാസാുവി
്െ കഥപറയു. ഭതിയം കാമവം അതി്െ
തീരരശാഭയി രകാശിതമാവു ഇവി്ട.
ഒ്ം ൃണകഥകു്ട ുരാൃ് ൂചനക
രനാവലിന് അധികമാനം നുകയം ്ചുു.
സവയം പീ�ി്ിു രവദനിു രതികാരം
തീ്ു് ുളസി ഭ്്ാവായ മാധവന
ു്ി ത്െ ഭി്ാപാ്ം നീ്ി്കാ്്
പകരം തീ്ുു. അയാ തള്ു നിലം
പതിുര്ാ ആ്സംൃതിരയാ്ട ത്െ
താമസ്ലര്ക് മടുു. രരമ്ി
നാ ്ാതിയാക്്്വളാണ് ുളസി.
ൂമിയി ഏ്താര വുവി്നകാരള്റയം
രരമിുകയം രരമിക്്ുകയം ്ചതവ.
സത്്ി അവ്ളാരികലം വിധവയായി
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ര്ിെ. മറി്് അവു്ട പകയാണ് വിധവ
്യ് അവ്്യ സവീകരി്ത്. എുവ്ഷം
മാ്ം നീുനി് ദാ്ത്ം അവു്ട സിരക
ളി വിഷവം പകയം നിറു. ര്്നടകളി
 അവു്ട േീവിത്ി്ല ഏകുരഷ്ന
രരമം്കാ്് പവി്ീകരികാ പകരയാ്ട
അവ യാചിു. ആൺ വ്നയി സവയം
നട്്ു്ിയ ുളസിയ്ട കഥയാണിത്.
രണയങ ഒരപാു്്. എ്ിലം മാധ
വ്െ അവസാന രണയം താനാു്മ്്
ുളസി വിശവസിു. പര് മാധവ രണയി
്ത് രണയ്് മാ്മായിരു. മാധവ്െ
വ്നയി ുളസിക് നടമായത് അവു്ട
േീവിതവം. പാല് രപാ്ലയാണ് രരമം.
രനരര്ാട് രനരം കഴിഞാ ുളിും.
പിരിയം, വിഷമാും എ് വരിക രസത
മാണ്.
‘കരിനീല’ എ് രനാവലി രണയ്ി
്െ ്പ്കങളിരലക് അസാധാരണമായ
ഒര സ്ാരം, ആസവാദനം എ്തിനമുറം
ഒര കഥ്യ ഓ്മയിരലും രണയ്ി
രലും, േീവിത്ിരലും എ്ിുു.
ക്ിുടങിയ വീുരപാ്ലയാണ് എ്െ
രരമം, വിരഹ്ി്െ മഴയിലം അത് ആസ
തിരയാ്ട കുു. തീനാളങ ആകാ
ശര്ക് പ്ിവിട്ുു. ഈ േ്ം
്പാളിയടരു. വീും ഒര േ്ു്ാും.
വീും സന്ാസിവരം. എ്െ ദംശനരമറ്
വീും അയാ കരിനീലിും. അവസാന
വരിക ആണ് രണയ്ി്െ ദംശനരമറ്
കരിനീലി് വരിക. രണയ്ി്െയം വിര
ഹ്ി്െയം കരിനീല വഴിക, മിതാമീനാ
്ി എ് നായിക ആദ്ം സവതം രണയം
ക്്ുു. അര്ാ ത്് അത് അപാ
യ്ാ്ണ്വ മന്ിലാുുു്്. രണ
യമാു്ും ക്ി്യാുങി വിരഹ്ി്െ
മുവീചയിലവ തുു വിറു്ും
വായനയി നാം ുട്ു കാുു. അതി
നിടയിൂ്ട അവ കടുരപാു് സ്വ്
ണാനഭവങു്ട സത്സധമായ ഒര ചി്ം
ഈ ൃതിയില്്. ഇു എ്െ കടിൂ
രണയ്മാുമെ, എകാലും ഞാ രര
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മബ്യായിരു. വിവാഹ്ിന് ുും
പിും, എ്െ രരമം ഉ്വിഷുള ഒര അല
സസ്്മാണ്. അങ്ന സവതം ഉട തലയി
ണയാകി കാ്ിര് രണയം രണയി്യ
ക്്ു് ുൂ്്ം. ത്െ പാതി്യ
പലരിലം രതടി നിരാശയാുര്ാും അയാ
വ്്ു്മ്്, അ്െ്ി അയാളിരലക്
്ച്്ു്മ്് അവകറിയാം. പല േീ
വിതങളിലം പല രഷായായി സംഭവികാ
ുളുരപാ്ല അതിനള വഴിക രപാലം
അവു്ട ര്യി വ്തമായി വരക്്
്ിരു. ്തുവശു സ്്കാവം കിഴു
വശ്് കിളിമര്ി അരിുെകാുുള
ആ വീ്ി അവ്ള കാ്ിരിുകയാ്ണ
്് സവയമറിയാ്ത അയാ േീവിുു
്വ്് അരബാധമനസി അറിഞിരു.
അു്കാ്് ത്്യാണ് ആ പടിുരയി
എ്ിയര്ാ ത്് അവളു തിരി്റി
ു വിവശയായും നദിക് നിപതിരക്
മഹാസുരം ആരം കാണിു്കാുരക്
കാര്മിെ. അുരപാ്ല രണയം ഉളില
ളവ ഒരാൂ്്ി്െ വ്്ശദവവ
വിധ്ങളി ആ വ്തി്യ തിരി്റിയക
ത്് ്ചും. അതിന് ഒര നിമിഷ്ി്െ
കാലതാമസം രപാലം രവ് എ്താു
സത്ം. പര് േീവിത്ി അങ്നയള
തിരി്റിവക രംഗരബാധര്ാ്ടയാകിെ
പാക്്ു്ിയിരിു്ത്. അു്കാ്്െ
നാപുകാര്െ ഭാര്യം ര്് ്പൺമകു്ട
അമയമായ അവ സധ്മയുര്ാ,
പ്നിറുള ഇരുള ്താടിയിൂ്ട ആ
വീ്ിരലക് കയറി്്ു്ത്. അയാ ഒര
സന്ാസിയായിരു. നാും വീുുരപ്ി
്് ആ്മ്ിരലക് രപാുവാ തയാ്റ
ു്ിരിു്വ.
ൃഹ്ാ്മ്ി്െ
അവസാന ചവിുപടികളി നിു് രവളയി
ലാണ് അവ കുുു്ത്. ്പ്ി ഒര
രണയം നീറി്ിടു് അവ് ്ന്ിലം
അടിവയറിലം തീരമായ രവദന, പ്മാംസ
്ി തീ്്ാരി നീറി്ിടിു്ുരപാ്ല
യള ആ്ഹം. എനിക് ഗ്ഭം ധരികണം,
രസവികണം, ഒര മക അയാു്ട മക
ഞാ ധ്ാനിു സവതം ഇണ്യ ക്്

ു് ്പൺേീവരകാശങു്ട ുടി്്,
ആ്ഹം, ആസതി ഇകാര്ങ്ളൊം
എ് തീരമായ വികാരങരളാ്ടയാണ് മീര
രനാവലി പറയ്ത്. അ്െ്ിലം നിരാശ
്്ു്ാ് ഏു ുരഷനാണ് ൂമിയിലള
ത്. അ്െ്ിലം അ്ഹിുംവിധം രേഹിക
്്് ഏു തീയ്് ൂമിയി. അ്െ്ിലം
രവദനയിൊ്ത എു രരമം. അവിവാഹി
ത്ക് കാച ൂും. വിവാഹിത്ക് അത്
ുറയം. എ്ിങ്ന കൗുകകരവം സത്സ
ധവമായ തീചിതയ്ട പല നിരീ്ണങ
ും കാണാം. ഒര്പ്ിരെുമാ്മായ അന
ഭവങ്ള ഒര ്പ്ിന് മാ്ം കഴിയ്
രീതിയി വിവരിുു എുുകാരി.
സവതം ശരീര്ി തീ അനഭവിു്
ഹ്രഷാ്ാദം ുരഷരനകാ എ്രയാ
ഇര്ിയാണ്. വലംഗികര്ിയ എ്ത് തീ
കക് ശാരീരികര്ിയ മാ്മെ, അ്താര
ഹ്രഷാ്ാദ്ിരലക് ്കാുരപാു്
വികാരപരവം ആ്ീയവ്മാ്കയായ ഒര
തലമാണ്. അവകത് ്വും ശാരീരികമായ
ഒര വ്ാപാരമെ, അു്കാ്ാണ് നായിക
അയാ്ള കാുവാ വീും ുറ്്ു്ത്.
എനിക് അകവംുറവം അതികഠിനമായി
രവദനിു. ക്ി്യരിയ് രവദന, നടു
ര്ാ കാലിടറി, അയാ എ്് താങി.
്പൺവികാരങു്ട സത്സധമായ ചി്ം
അ്്ന ്ചത് രാ്ി ൂ്്ിയാകി പിരിയ
ര്ാ അവ് ആലിംഗനം ്ചതത് ആ്ാവ്
്കാ്ാണ്. രലാക്ി ഒര തീയം ഒര
ുരഷ്നയം ഇങ്ന ആലിംഗനം ്ചതി
രികിെ. ഞങു്ട അ്ിക നുങി,
മാംസം ചതു, പരപരം ഉരകി. ആ
രവ്പാട് രണയ്ി്െ ൂ്ണതയെ, വരം
േ്ങളിരലക് നീു് കാ്ിരി്ാണ്. േ്
ങളിനി്് േ്ങളിരലക് നീു് ബധ
്ി്െ ഇടരവളക. പര് ഈ േ്്ി്ല
േീവിതം ഇവി്ട തീരകയെരൊ? “എ്െ
ഭ്്ാവ് എ്െ മക, എ്െ രോലികാ്,
എ്െ മാ്ബി നിലങ, എ്െ ഓ്കി
ുക, എ്െ ആൂറിയങ, എ്െ ഇു
ു് ുറം പടങ വലി്യാര ഗംഗാരവാ

ഹ്് അതരീ്്ി തടുനി്്ി
തളര് തീേ്ം. അവ അനഭവിു്
വിരഹം രാരയാഗികേീവിത്ി്െ ്കു
പാുകളി തളുകിടു് േീവിതവമായി
നിരതരം കലഹിുു. മറി്് ുരഷരനാ?
അവൂതനായി മാു് അയാക് വിരഹം
അ്ര്മാരനഭവമാകിെ.
സ്വസംഗപ
രിത്ാഗിയായി സന്ാസ്ിരലക് നട്
കലു അയാ. രണയ്ി്ലാ്ാകാ
കഴിയു്വ്ിലം, രണയവം വിരഹവം തീ
ും ുരഷനം ഒ്ൊ്ത മാു് അവ്,
ഭാവങ്ള ുട്ഞറിയകരയാ, അവരയാട്
നിരതരം കലഹിുകരയാ ്ചു് രീതിയി
െ, ുരഷരനാട് പരാതിക ഉ്യിുകരയാ
കലഹിുകരയാ ്ചു്ിെ. അവ അങ
്നയാണ് എ്്ാര തിരി്റിവാണ് ്വളി
്്ു്ത്. രണരയാ്ാദ്ി്െ അത്ൂ്
വമായ നിമിഷങളിൂ്ട കടുരപായിുള
ഏ്താരാും ഈ കഥ്യ തളികളയാ
നാകിെ. ുരഷ്െ ുു്കാ്് ുംബിക
രത്, ആ്ാവ് ്കാ്് ുംബികണം എ്്
കഥാനായിക പറയു്്. ഇ്ര്ി
രണയം, ്ാത്, കാമം, മരണം. ഇവയാ
നാം േീവിു് കാലഘ്്് സ്ഗാ്ക
മായി ആവികരികാ ഈ രനാ്വെകക്
സാധിുു്്. കരിനീലയി്ല സന്ാസി
യാണ് സവതം കഥകളി എുുകാരിക്
ഇട്്് കാുക. അരേഹര്കാ ര്
ഠനായ ഒര കാുക്നയം എനിക് സ്ല്് ി
കാ സാധി്ി്ിെ. രണയ്ി്െ രാടീ
യര്കാ രാടീയ്ി്െ രണയമാണ്
എു്ി രാധാന്്മ്് ്ക.ആ്. മീര
പറയു്്. രണയ്ി്െ ആ്ശതി
്കാ്് തീ ുരഷ്െ അധിപയായി്ീര
ു. ്മചാരി്യ കീഴടു് സ്വ്ണശ
തി്യ അവതരി്ി്് ഈ യാഥാ്ഥ്്്
ുടീകരികാ മീര ്മിുു്്. തീയ്ട
യഥാ്ഥ രേഹം പലര്ാും തിരി്റിയ
്്ു്ിെ. വിഷ്ി്െ വീര്ുള ഈ രേ
ഹ്് േീവിത്ിനുകളി രതിഠി്
ുരഷാധിപത്ം എ് വ്ാേബിംബ്്
തക്ു്തി എുുകാരി വിേയി്ിരി
ുു.
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ഉപസംഹോരം
രണയ്ി്െ അത്ഗാധമായ ഭാവങ
ളാണ് മീരയ്ട കരിനീല, മീരാസാു എ്ീ
രചനകളി കാണ്്ു്ത്. േ്ാതരങു
്ട അരനവഷണമാണിവി്ട രണയം. കരിനീ
ലയി്ല ആരരാ ഒരാ ശിവനാണ്. അവ
ശിവ്ാതിയം ശിവശതി സംഗമ്ി്െ
അസാധാരണമായ ബധ്്യാണ് ഇവി്ട
ആവികരിു്ത്. അു്കാ്ാണ് സന്ാ
സിയി അവ്ള്്് ക്്ു്ത്.
സന്ാസിയ്ട വീ്ി ഭ്്ാവ്മാ്ി്്
എ്ിയ അവ്ള വിധിയ്ട നിരയാഗ്മ്്
പറയ്് ഒര ൂ്ഖ ദംശിുു. സന്ാസി
കാലി്ല ുറി്ാുക ുുകി്കുകയം
രചാര വലി്്ു്് ുറര്ക് ുുകയം
്ചുു്്. ആ രവദനയി അവ ആന്ി
ുകയായിരു. കാമ്ി്െ രവദനയി ര
ണയ്ി്െ ആന്ം. േിവ്െ ഓരരാ രത
ുളികും അവളിനി്് അയാളിരലക്
സം്മിു് അവിമരണീയ ുൂ്്ം.
രണയ്ി്െ ദംശനരമറ് കരിനീലികാ
കാ്ിരി്ി്െ അരങയറ്് ഒരാു്്.
ഇ്ര്ി വീും ഞങ പരപരം
ക്്ും എ് ുഭരതീ്യി കാ്ി
രികാനം, രപാരാടാനം രതീ്ികാനം, ്
മികാനം, രണയികാനുള തീസഹേമായ
കഴിവി്നയാണ് മരനാഹരമായി ഇവി്ട ചി
്ീകരിു്ത്.
‘ഭതമീര’ എ് രകാൺസപ്റി്ന അധി
കരി്ാണ് മീരാസാു എ് രനാവ എുതി
യ്ത്ിലം അ്താരികലം ചരി്്ി്െ
ുന്വായനയെ. ഭതിയ്ടയം രണയ്ി
്െയം കാമ്ി്െയം പ്ാ്ല്ി
ആണ് ുളസിയ്ട ആ്കഥ അവതരി്ിു
്ത്. ഒര ്പ്ിന് എങ്ന്യാ്ക രതി
കാരം ്ചയാ്മുളും ുളസിയിൂ്ട അവ
തരി്ിുു്്. തീശരീരങളിനി്് തീ
ശരീരങളിരലക് പറുരപാു് മാധവ്ന
രണയി്ത് ്തറാ്ണ്് രബാധ്്്ുു
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്്. അവസാനം ത്് ചതി് ഭ്്ാവി
്ന പരാേയ്്ുുു്് ുളസി. നുക്
വിു്കാുകാ പറിെ മകരള, അഛ്ന
പരാേയ്്ു്ണം. നമ്ള ഉരപ്ിക
്്ു്തിന് ു്് നുക് ഉരപ്ികണം.
രവ്പാടി്െ രവദന്കാ്് അഛ്നയം
പവി്ീകരികണം എ്് പറയു്്.
അവസാനം മകു്ട ശരീര്ി പട്ുക
യു് ശവംതീനി ഉുുക്ള മാധവന് കാ്ി
്കാുു്കാ്് ുളസി ്പാ്ി്ിരിുു.
ഈ ചിരി രതികാര്ി്െയം, പകയ്ടയം,
വാസല്്ി്െയം സ്രവാപരി ഉ്്
മായ രണയ്ി്െയം അലകളവസാനി
കാ് ുഴകമായി വായനകാരി സം്
മി്ിുു. തീ ൂഷണം്ചയ്്ു്ത്
രണയ്ിൂ്ടയാണ്. അവു്ട ബലഹീന
തരയാ, ദൗ്ബല്രമാ എതായാലം തീയ്ട
ു്ി മ്റാര ഭീഷണിയം നടകിെ. രേ
ഹ്ിനു്ി മാ്ം രതാ്്കാുു്,
രണയ്ി മാ്ം മാനസികമായ അടിമ
്ം രാപിു് തീക്ളയാണ് നുകിവി
്ട കാണാനാവക. വ്ത്തതര്ി അവ്
ുറുകടകാ ്മിുു്്്ിലം രണ
യദംശന്ാ ുറിരവറവ് ത്്യാണ് നാ
യികമാ്രൊം എ്് ഈ രനാവലകളിൂ്ട
ക്്്ാ സാധിുു.
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സാഹിത്വം ചി്കലയം അടു് കലാര
കിയക്ളൊം ത്് സ്ഗവവഭവ്ി്െ
പരിുരണങളാണ്. മനഷ്്െ ആദിരൂ
പപരമായ അറിവകളി നി്ാണ് സ്ഗ
ര്ിയ ഉഭവിു്്ത്് പഡിതമതം.
പര്രാഗതമായി ുട്ു വര് ഇ്രം
സ്ഗര്ിയയ്ട സരമളനരംഗമാണ് ചല
്ി്ം. സംഗീത്്യം സാഹിത്്്യം
ചി്കല്യയം ശിപകല്യയം ൃ്ക

ല്യയം എൊം സിനിമ സമജസമായി
സരമളി്ിുകയായിരു. മലയാള സിനി
മയ്ട സാഹചര്ങും വ്ത്തമെ. സംഗീ
തനാടകങു്ട ുവുപിടി്ാണ് ഇത്
സിനിമയ്ട ആഖ്ാനരീതി വള്്ും വിക
സി്ും. ഈ പാര്ര്ം പിുട്ു്കാ്്
മലയാളസിനിമയിലം സംഗീതവം സാഹിത്
വം സവിരശഷമായ ്ാനം രനടിയിു്്.
ഹിു്ാനി, ക്്ാ്ിക് സംഗീതങ്ള
േനരിയ ഗാനധാരയാകി മാ്്തി മല
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യാളസംഗീതസംവിധായകരം ഗാനരചയി
താകും അ്ീണം പരി്മിുകയ്ായി.
സിനിമരയാു രച്ുനി്് മനഷ്േീവിത
്ി്െ വവവിധ്മാ്് ഭാവതലങ്ള അട
യാള്്ുുകയാണ് ചല്ി്ഗാനങു്ട
ധ്മം. രണയം, വിരഹം, ഭതി ുടങിയ
ഭാവങ്ള ചല്ി്ഗാനങ അവതരി്ി
ുു. മനഷ്ു:ഖവം ുരിതവം സരതാഷവം
ഭതിയം ്കാ്് വവവിധ്മാ്്താണ്
മലയാള ചല്ി്ഗാനങ. മതദ്ശനങ
്ള ആപദമാകി മലയാള്ി ധാരാളം ചല
്ി്ഗാനങ അവതരി്ി്ിു്്. ഇ്്
രചരിു് സവിരശഷതയള പല ഭതി
ഗാനങും ‘സിനിമാ്ാു’കളാ്ണുളത്
യാൃ്ികമെ. ൃണുതിയം രദവീുതിയം
രയുനാഥ്െ സ്ീ്്നങും നബി ര
വാചക്െ മഹതവവ്മൊം ഉദ്രഘാഷിു്
നിരവധി ചല്ി്ഗാനങു്്. ുരിത ു:ഖ
ങ രപു് മനഷ്േീവിതം ൃശ്ങളിൂ്ട
ആവി്രിക്്ുര്ാ ആ ഭാവപരിരപാ
ഷണ്ിനായാണ് ഇ്രം ുതിഗീതങ
ചല്ി്ഗാനങളി ഉപരയാഗി്ിുളത്.
അ്രം ഗാനങളി ആവ്്ിുപരയാ
ഗി്ിുള ഒര ബിംബമാണ് രയു്ിുവി
രെത്. മലയാളചല്ി്ഗാനങു്ട ചരി്ം
പരിരശാധി്ാ ആവ്്ിക്്ു് ബിം
ബങളി്ലാ്് രയുരദവനാ്ണ്് കാ
ണാകഴിയം. മലയാള ചല്ി്ഗാനങളി
രത്്്്ു് ഇ്രം ്ിുബിംബങ
പരിരശാധിുകയാണിവി്ട. ആദ്കാലം
ുത ഇരങാുള ്ിുബിംബങ്ള കാല
്മ്ി അവതരി്ി്ിരിുു.

സം്ോരവം സോഹിതയവം
മനഷ്രാശിയ്ട ആ്േിതൃ്ികു്ട
ആ്ക ുകയാണ് സം്ാരം. ഇം്ീഷിലതി
ന് Cultural Studies എു പറു വരു.
“ഒര സൂ്് േീവിതരീതി” (A whole way
of life) എ്ാണ് ്റമ്് വില്ംസ് സം
്ാരപഠന്ിന് നു് നി്വചനം. (സം
്ാരപഠനം ചരി്ം സി്ാതം രരയാഗം,
2011:465) “സാം്ാരികപഠനം എു പറ
ഞാ സം്ാര്്ുറിുള പഠനപ്
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തിയാ്ണു രതാ്ാ്മ്ിലം അത് നിൃട
മായ അ്ഥമെ. സാം്ാരിക ഘടകങ്ള
ുനി്്ി സാഹിത്പഠനവം കലാനിൂ
പണവം നടു് പ്തി്യയാണ് അത്
അ്ഥമാു്ത് ” എ്് പി രഗാവി്്ിള
സം്ാരപഠന്് നി്വചിുു്്. (സം
്ാരപഠനം ചരി്ം സി്ാതം രരയാഗം,
2011:31) സം്ാരം എ് വാകിന് ു്ീക
രണം, ു്ി, വിദ്ാഭ്ാസം ്കാും മ്ം
മനസിന്ാവ് രഭാവം, ുണവിരശഷ
്് രാപിു് ്ിതി, പാക്്ു്,
ൂ്്ിയാക, അടകം ്ചയ, തയാറാ
ക, വിു് ക്മം ുടങിയ അ്ഥങ
ളാണ് ശദതാരാവലിയി ്കാുു്ത്.
(ശദതാരാവലി, 2011:1695) ഇരപതാം ൂറാ
്ി്െ അവസാനര്ാ്ട കലാ-സാം്ാ
രിക-സാഹിത്രമഖലകളി ആസവാദനത
ല്ിലം നിൂപണ തല്ിലം നിരവധി
വസ്ാതിക തലങ ൂപം ്കാ്ിു്്.
ഇരപതാം ൂറാ്ി്െ അത്്ിലാണ്
സം്ാരപഠനം ഒര ആധികാരിക പഠനശാ
ഖയായി ഉയ്ു വ്ത്. 1964- ്ി്നി
്ല ബ്മിങ്ഹാം സ്വകലാശാലയി
്ാപി് ്സെ് രഫാ് ക്്ററി ക്
റ റ�ീസി ആണ് സം്ാരപഠന്ിന
ുടകം ുറി്ത്. അരൊണിരയാ ്ാംഷി,
റി്ാ്�് ്ഹാഗാ്്്, ്റമ്് വില്ംസ്,
ഇ.പി. രതാംസൺ, ്ാ്്ഫ്്് ൂ ചിത
ക്, ബ്മിങ്ഹാം ചിതക് ുടങിയവ്
ഈ ചിതാപ്തിക് വസ്ാതികാടി്റ
നകി.
കലക സം്ാര്ി്െ ൂചകങളാ
ണ്. കലാരവ്്നങളി സവിരശഷ
മായ ്ാനുള ഒ്ാണ് സാഹിത്ം. സം
്ാര്ി്െ ഒര അഭിവാേ്ഘടകമാണ്
സാഹിത്ം. സം്ാര്ി്െ അടയാള്്
ു്ലാണ് സാഹിത്ം. അു്കാുത്്
സാഹിത്ൃതികളി നി്് സം്ാര്്
വായി്്ുകാനാവം. കവിതയം കഥയം
രനാവലം തിരകഥയ്മൊം മാനവരാശിയ
്ട ചരി്വം ചിതയം ഭാവി വീ്ണങും
രരഖ്്ുുു. മനഷ്്െ സാം്ാരികസവ
തവ്ി്െ ൂഷതലങു്ട ചിനവ്രണ

മാണ് വാ്മാഴിയായം വര്മാഴിയായം രച
രിു് സാഹിത്ൃടിക.

മതവം സോഹിതയവം
മനഷ്രാശിയ്ട രന്്ിലം മാനവസം
്ാര്ിലം ഒഴിുൂടാനാവാ് ്ാനം
മത്ിന്്. കലകളിലം തതവചിതയിലം
രാടീയ്ില്മാ്ക മതം സവാധീനം ്ച
ല്ാു്്. മതം സവാധീനം ്ചല്ിയ
പ്തികളി്ലാ്ാണ് സാഹിത്ം. അു
്കാുത്് മതസം്ാര്ി്െ അട
യാള്്ു്ലക
സാഹിത്ൃതികളി
നി്രലാഭം കാണാകഴിയം. മതദ്ശന
ങും മതരചാരകരം മതരവാചകരം
സാഹിത്്ി കടുവര്തിങ്നയാ
ണ്. രബാധാരബാധതലങളി ഇു സംഭ
വികാം. രലാകസാഹിത്്ി്െ ചരി്ം
പരിരശാധി്ാ വബബിും ുറാനം ്ി
പിടികവം രതാറയം രവദങും അവയി
സവാധീനം ്ചല്ിയതി്െ ചരി്ം വ്
തമാും. േീസസ് വ്ും ്ീൃണനം
ുഹമദ് നബിയം ്ീു്നം മഹാവീരനം
അവര്ട ദ്ശനങും അടു് എ്്യ
് സാഹിത്ൃതിക. ഇതി നി്് വ്ത
മാു്ത് സാഹിത്്ി ശതമായ സവാ
ധീനം്ചലുവാ മതങക് കഴിു
എുളതാണ്.

മതചിനങും സോഹിതയവം
മനഷ്്െ
സം്ാരൂപീകരണ്ി
മതങ വഹി് പ്് ്ചുതെ. മത്്
സംബധി്് അനൂലവം രതിൂലവമായ
അരനകം വാദഗതിക നിലനിുു്്.
പാപരബാധുണ്്ി മനഷ്്ന ന്യി
രലക് നയിുകയം സാം്ാരസ്്മാ
ുകയം ്ചു്തി മതം വള്ര വലിയ
പുവഹി്ിു്്്് മത്് അനൂലി
ു്വ് വാദിുു. മാ്്ിയ കാച്ാു
രകാരം ‘മതം മനഷ്്ന മയു് കു്ാ
ണ്.’ രലാകു നടു് പല അ്മസംഭവ
ങും നിദാനം മതമാ്ണ്് ചരി്വം
സാ്്്്ു്ലക നടുു്്. മത
്ി്െ രപരി നട് കലാപങും ്കാു

ൂ്ലകും ്ചുതെ. മത്് പലര്ാും രാ
ടീയായധമാകിയം ഉപരയാഗികാു്്. ു
രിുയ്വം വിു്യ്ങു്ടയം ചരി്ം
്ഞ്ി്ിു്താണ്. ര്ാം രലാകമഹായ
്്ിനള കാരണങളി രധാനം മതാധി
ഠിതമായ ദ്ശനങു്ട ഭാഗമാ്ണ്ും
ചരി്ം. ഹിറ്ലു്ട മത നിലപാുക ല്
കണകിന് ആകാ്ര ്കാ്്ാുുകയം
അനാഥരാുകയം ്ചു. ഇ്താ്കയാ്ണ
്ിലം സാഹിത്്ിന് മതം വലിയ സംഭാവ
നക നകിയിു്്. വബബി കഥകും
അരറബ് കഥകും രവരദതിഹാസങും
മതം സാഹിത്്് സവാധീനി്തി്െ ആദ്
ൃടാതങളായി കണകാകാം. പാ്ാത്രദ
ശ്് ്ീക്-യവന സാഹിത്ങളി മതം
്ചല്ിയിുള സവാധീനം ്ചുതെ. രഹാ
മറി്െ ൃതികളി്ല മതരബാധ്്ുറി്്
നിരവധി പഠനങ ഇതിനകം ത്് വു
കഴിു. രടാരറായിക് മതം പളി മതമാ
യിര്ിെ. “പളി മതം രയുവി നിും
അകലു” (പടിഞാറ കാവ്മീമാംസ,
2015:247) എ്് അരേഹം നിരീ്ിു. പല
മതാനഠാനങും യതിഭരമ്െും അരേ
ഹ്ിന് മനസിലായി. “ആ്്ാ്ികതയാ
ണ് ൃതി്യ വിലയിരു്ത് എ്രേഹം
വിശവസിു. ” (പടിഞാ കാവ്മീമാംസ,
2015:248) ഒര ൃതി്യ വിലയിരു്ത്
ആ ൃതിയി ്തളിയ് ആ്്ാ്ികത മാ
നദഡമാകിയായിരികണം എ് നിലപാ
ടാണ് അരേഹ്ിന്ായിര്ത്. ആ്്ാ
്ികതയ്ട ൂപരഭദങളായി ന്്യയം
രേഹ്്യം അരേഹം ദ്ശിു. രടാരറാ
യിക് മതവം ആ്്ാ്ികതയം ന്യം
രേഹവമായിരു. ഈ ദ്ശന്ിൂ്ിയാ
ണ് യ്വം സമാധാനവം അ്ാകരീനിന
ുടങിയ ൃതിക അരേഹം രചി്ത്. വി
ശവമാനവികതയിലം വിശവരരമ്ിലം വി
ശവസി്ിര് രടാരറായിയ്ട ൃതികും
ദ്ശനങും സാഹിത്്ി മതം എ്
ര്ാളം സവാധീനം ്ചല്ിയിരു എ്്
വ്തമാുു. രലരറാണിക് ദ്ശനങളിലം
മതം ്ചല്ിയ സവാധീനം ്ചുതെ. പഴയ
നിയമ്ി്ല ത്വങ ഇരവര്ടയം ദ്
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ശന്ി കടുവരു്്.
സാഹിത്്ി മതം ്ചലു് സവാ
ധീനതക് ഉ്മ ൃടാതമാ്യുകാവ്
ഒര രചനയാണ് �ാൺ ്ൗണി്െ �ാവി
്ിരകാ�്. ആ ൃതിയി പളിമത്്യം
രയു്ിുവി്െ േീവിത്്യം വിമ്
ശനാ്കമായി അനാവരണം ്ചുു്്.
്ൗണി്െ ഭാവനാരലാകങളി മതം ്ച
ല്ിയ സവാധീനതയ്ട ഫലമാണ് �ാവി
്ിരകാ്�് ‘്ബറ് ്സെ്’. ലിയനാ്
ര�ാ രബാഫി്െ ‘പാഷ ഓഫ് വ്റ്
പാഷ ു ദി രവ�് ’ സിവിയ ്ൗണി
്െ ‘രയുവി്െ നിൂഢേീവിതം’ ുടങിയ
ൃതിക സാഹിത്്ി ്ിുബിംബ
ങ കടുവര്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.
പൗരത്സാഹിത്്ി
രരത്കി്്
ഭാരതീയസാഹിത്്ി മതം ്ചല്ിയ
സവാധീനം വിശദീകരിരക് ആവശ്മി
െ. ഇതിഹാസകാര്ാരായ വാ്ീകിയം
വ്ാസനം ഹിുസം്ാര്ി്ല മഹാവിു
വി്െ രതിുരഷ്ാ്രയാണ് നായക്ാരാ
കിയത്. ഭവൂതിയം ഭാസനം കാളിദാസനം
ഈ മാ്ഗം ത്്യാണ് പിുട്്ത്. പാ
്ാത് കാവ്സം്ാരം കടുവര്ുവ്ര
മിക ഭാരതീയ ഭാഷാരചനകും രവദങളി
ലം ുരാണങളിലുള കഥാപാ്ങ്ളയം
ആശയങ്ളയം ുറി്റി മാ്ം നിു
കയായിരു. ു്മതം സാഹിത്്ി
്ചല്ിയ സവധീനം ്ചുതെ. ോതകക
ഥക ു്മത്ി്െ സവാധീനഫലമായ
്ായ രചനയാണ്. അറബി സാഹിത്്ി
ഇസാം മതം ്ചല്ിയ സവാധീനവം ്ചു
തെ. രവാചക കഥകളിലം ആയിര്്ാു
രാവകളിലം കടുവര് ഇസാമിക ദ്ശന
ങ ഇത് ൃടാത്്ുുു്്.

വദവതികെയം ്തിുുഷ്ോുകടയം
സോഹിതയം
വദവരമാ ആ സ്്്ി്െ രതിു
രഷമാര്ടരയാ സാ്ിധ്മിൊ് ഒര
ഭാഷാസാഹിത്്്യം
രലാക്്ും
കാണാ കഴിയിെ. രലാകഭാഷകളി്ല
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എൊ സാഹിത്ങളിലം മതരവാചകരരാ
രചാരകരരാ രതിുരഷമാരരാ കഥാപാ
്മായി എ്ി അവര്ട മത്ി്െ ദ്ശ
നങ അവതരി്ിു് രീതിയി രചി
്ിരിു് അസംഖ്ം ൃതികു്് രാചീന
പൗരത്സാഹിത്്ി. മഹാവിുവി്െ
യം മഹാരദവ്െയം അംശരമാ അവതാരരമാ
ആയിരു മിക നായകകഥാപാ്ങും.
വശവ വവണവ ശാരതയാരാധനയി ഈ
സാഹിത്ൃതിക വഹി് പ്് ്ചുതെ. രാ
മായണ്ി്ല ഭാ്ഗവരാമനം രാമനം മഹാ
ഭാരത്ി്ല ൃഷണനം അ്ുനന്മാ്ക
വവണവസ്്്ി്െ വകരഭദങളാണ്.
ശാരതയ സ്്്ി്െ ബഹി്ുരണ
ങളാണ് രദവീഭാഗവതവം രദവീമഹാ്്വം.
പാ്വതി്യയം കാളി്യയം മഹാലഷി്യ
യം കഥാപാ്ങളാുകരയാ അ്െ്ി
അവര്ട അംശങ്ള കഥാപാ്ങളാു
കരയാ ആണ് ഇ്രം രചനയി രചയി
താക ്ചതിരിു്ത്. ഇര ദ്ശനങും
ഇഴപിരി്്ുകാനാകാ് വിധുള വദ
വസ്പങ ൃടിുകയായിരു. ഈ
സ്്്ി്െ ബാകിപ്്മ് നിലയി
ലാണ് ഹിുമത സംബധമായ സാഹിത്
്ി്ല പല കഥാപാ്ങും അവതരി്ിക
്്ു്ത്.
പാ്ാത്സാഹിത്്ി്െ കാര്ം പരി
ഗണിുകയാ്ണ്ി ്ിതി വ്ത്തമെ.
വദവവം വദവു്നം രതിുരഷ്ാരം
പാ്ാത്സാഹിത്്ി നിരതരം രത്
്്്ു് ഒ്ാണ്. പടിഞാറ രദശങ
ളി്ല കലയിലം സാഹിത്്ിലം ഏറവം
ൂുത ആവ്്ി്് അവതരി്ിക്്്
മതസംബധമായ വ്തിതവങളി്ലാ്ാ
ണ് രയു്ിുവിരെത്. നിരകാളാസ് രനാ
ര്ാവി്ി്െ ‘രയു്ുവി്െ അ്ാത
േീവിതം’, ്ബന�ിറ് പതിനാറാമ മാ്്ാ
്യ്ട ‘നസരറ്ി്ല രയു’ ഇ്ര്ി
ലള ൃതികളി രയു്ിു കഥാപാ്മാ
യി വരു്്. ്ിുവി്െ േീവിത്്യം
ചിതക്ളയം
അവതരി്ിു്താണ്
ഇവയി മിക ൃതികും. അരേഹ്ി്െ
േീവിത്് വിമ്ശനാ്കമായി സമീപി

ു് ൃതികും ധാരാളു്്. രയാഹ്ാ
ഉ്്ടയള രവാചക് കഥാപാ്ങളാ
യി വര് രചനകും ്ിുമത രവാചക്
കടുവര് രചനകും ുറവെ. ്ീു്
കഥാപാ്മായി വര് രചനക പാ്ാ
ത്-പൗരത് രദശ്് ധാരാളു്ായിു്്.
എ�വി അ്രനാ�ി്െ വലറ് ഓഫ്
ഏഷ്, ോതകകഥക ുടങിയ ൃതിക
എൊം ത്് ്ീു് കഥാപാ്മായി
വരു്്.

വദവവം ്തിുുഷൻമോും മെയോള
സോഹിതയതിൽ
മലയാള്ി്ല മിക സാഹിത്ൂപങ
ളിലം വദവവം രതിുരഷ്ാരം കടു
വരു്്. പതി്ന്ാം ൂറാുവ്രയള
സാഹിത്്ി്െ മിക രമഖലകളിലം
വദവങു്ടരയാ അവര്ട രതിുരഷ്ാ
ര്ടരയാ അവതാരങ ൃടിു്വയാ
ണ്. ഭതിര്ാന്ി്ല ൃതിക ഉദാ
ഹരണം. രാമചരിതകാര ുത ു്
ന്്ാര്ട കാലം വ്രയള മിക രചനകു
്ടയം അവ് ഇുത്്യാണ്. മ് മതങ
ു്ട കടുവരവി്െയം സവാധീനതയ്ടയം
ഫലമായി ആ മതങു്ട വദവസ്പങ
അവതരി്ിക്്ു് രചനക ഉ്ായി.
ആദ്കാല്് മലയാള്ില്ായ ൃതി
കളി്ല കഥാപാ്ങ മതസംബധമായ
വ്തിതവങളായിരു. ുഹമദ് നബിയം
രയു്ിുവം ു്നം ുട്്് മലയാള
സാഹിത്്ി്ല മിക സാഹിത്ൂപങളി
ലം രത്്്്ുകയ്ായി. കവിതയിലം
രനാവലിലം നാടക്ിലം എൊംത്്
രവാചകരം വദവൂതരം വദവങും കഥാ
പാ്മായി കടുവരു്്. രപാഞികര
റാഫിയ്ട സവ്ഗൂത എ് രനാവ, സി.
്േ രതാമസി്െ അവ വീും വരു, ആ
മനഷ് നീ ത്് ുടങിയ നാടകങ,
രമരീബനീ്യ്ട
മാ്ര്ാമാവിേയം,
രമരീരോൺ രതാ്്ി്െ കാവ്ങ, ു
്കാവ് മാ് തരക്െ വിശവദീപം,
്ക. വി വസമണി്െ രവദവിഹാരം, ഇടയാ
റുള ്ക.എം. വ്ഗീസി്െ ്ിുചരിതം,

്പാു്ം ്സയ്ു ുഹമദി്െ മാഹമദം
മഹാകാവ്ം, വളര്ാളി്െ മദലനമറി
യം, ുണ്ുരഷമാ്രയം രവാചക്ാ
്രയം ുതിു് കി്്ാ്്, വിു്്രയം
മതാചാര്്ാ്രയം ുതിു് മാല്ാ്്
ഇങ്ന ധാരാളം ൃതിക മലയാള സാഹി
ത്്ി വദവികാംശങ കടുവര്
തിന് ഉദാഹരണമായ്്. സാഹിത്്ി്െ
ഒര ഉപവിഭാഗമാണ് ചല്ി്ഗാനങ.
മലയാള
കവിതാസാഹിത്ചരി്്ി്െ
നാവഴികളി വ്ത്തവം വവവിധ്
മാ്്ുമായ നിരവധി ്ിുബിംബങ
കാണാകഴിയം. ആ പാര്ര്്ി്െ പി
ുട്്്യര്ാണം മലയാള ചല്ി്ഗാ
നശാഖയിലം ്ിുബിംബങ കടുവര
ു്്.

വദവസകപവം ചെ്ിര�ോെങും
ചല്ി്ഗാനങു്ട
അടി്ാന
സവഭാവം ചല്ി്ങു്ട ഭാവ പരിരപാ
ഷണമാണ്. (വയലാ് ൃതിക 2016:526)
രണയം, വിരഹം, ഭതി ുടങി സകല വി
ഷയങ്ളയം പരിരപാഷി്ിു് ചല്ി
്ഗാനങ ഉ്്. പാ്ാത്-പൗരത്രദ
ശങളി്ല മതസംബധമായ വിഷയങ
അവതരി്ിു് ധാരാളം ചല്ി്ഗാന
ങ ആദ്കാലം ുതരല രത്്്്ുു
്്. അുരപാ്ല ത്് മലയാളസിനിമയി
പലര്ാും ഭതി സംബധമായ ഭാവപരി
രപാഷണം ആവശ്്്ു് രംഗങ ൃടി
രക്ി വു. ഭതിഗാനങ മലയാളസി
നിമയി ഇടം പിടിു്തിങ്നയാണ്.
തിരവനനാ്ുറി്ി എുതിയ ‘ആ്വിദ്ാ
ലയരമ’ ുടങിയ ഗാനങളി ഭതിയ്ടയം
വദവ്ി്െയം സാ്ിധ്ു്്. വയലാ്,
ഒ. എ. വി., പി. ഭാ്ര ുടങിയവര
്ട ചല്ി് ഗാനധാരയി വദവികമായ
കഥാപാ്ങ്ള ുതിു് ധാരാളം രച
നകു്്. അയ്്നയം അളാുവി്നയം
നബി്യയം രദവി്യയം ുതിു് ഗാന
ങ ുടങിയവ ഉദാഹരണമാണ്.
കവിയം ഗാനരചയിതാവമായ പി. ഭാ
്ര ‘്ിുമസ് രാ്ി’ എ് സിനിമക്
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രവ്ി എുതിയ ഗാനങളി എൊം ത്്
്ിുബിംബങ നിറു നിു്താ
ണ്.
“വി്ി നിും ഉ്ിരയു വു പിറു
മ്ി വു പിറൂ
വു പിറു താമരക് ുറു
താരക്ി നാ്ിലള രാോക്ാ്
രദവരാേുമാര
താ്ഴയള ു്്ി ക് ുറു”
“മിശിഹാനാഥ വു പിറൂ
പുവി ്താ്ിലി നിു പിറൂ
മാന്ി് ുഴങിരകു
മാലാഖകു്ട സംഗീതം
രലാക്ിന സമാധാനം
നാഥ ന്ിയ വാദാനം”
ഈ വരികളി്ലൊം ത്് രലാക്ി്െ
നാഥനായ രയുരദവ്ന ുതിുകയാണ്.
രയുരദവ്െ തിര്ിറവിയാണ് ഇവി്ട
കവി ആവി്രിു്ത്. അുരപാ്ല രലാ
ക്ിന് സമാധാനം ന്ാ കട്ാടി
നിും േനത്യ കരകയറാ വദവം ന്ിയ
വാദാനമാണ് വദവു് എും കവി പറ
യു്്. ഇ്ര്ി പി. ഭാ്ര്െ ൂലി
കയി പിറ് ്ിുബിംബം കടുവര്
ധാരാളം ഗാനങ മലയാള ചല്ി്ഗാന
ധാരയി ക്്്ാകഴിയം.
മലയാള
ചല്ി്ഗാനപാര്ര്്ി
പാുകു്ട സ്ഗവസതം തീ്് വയലാ്
രാമവ്മയം ്ിുബിംബ്് ആധാരമാ
കി ധാരാളം ഗാനങ രചി്ിു്്. 1964-
ുറ്ിറങിയ ‘മണവാ്ി’ എ് ചി്്ി
്ല വയലാ് രചി്് േി. രദവരാേ ഈണം
പക്് ്ിുബിംബം കടുവര് അന
ശവര ഗാനമാണ്
“ഇടയകന്രക രപാവക നീ
ഈ അനതമാം േീവിതവീഥിയി
ഇടറാ്ത കാലിടറാ്ത
………………...
ക്കളാ ഉ്കളാരല
അരനവഷിൂ നീരള
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ക്്ും നീ മനഷ്ു്്ന
ഇ്ി്െ്ി നാ്ള... ”
ഈ ഗാന്ി അഭയമറ ഇടയകന്കക്
രതിസധിക നിറഞ ഭൗതികരലാകേീ
വിത്ി കാലിടറാ്ത ുര്ാു രപാകാന
ള രതീ്യം രാ്ഥനയമാണ് ഇവി്ട
വദവം. ക്ക്കാും ഉക്്കാ
ും അരനവഷിുര്ാ വദവു്്ന
കാും എ്് കവി പറയു്്. ൂണിലം
ുര്ിലം ഈശവര വസിുു എ്
ആശയ്് വയലാ് ഇവി്ട ആവി്രിു
ു. രലാക്് മനഷ് ന് ്ചുര്ാ
അവ്ക് ഈശവരസാ്ിധ്ം അനഭവികാം.
അര്ാ അവ്ക് രതിസധികളി
കാലിടറി വീഴാ്ത ുര്ാുള േീവിതയാ്
ൂ്്ിയാകാം എ് ആശയം ൂടി കവി
ഈ വരികളി വ്തമാുു്്.
1970- ഇറങിയ ‘അരനാഴികരനരം’ എ്
ചി്്ിലം ഗാനങ രചി്ത് വയലാ്
ആണ്. ്താൂറ് വ്ഷം വ്ര േീവി് ു
രഞനാ് എ് സാധാരണകാരനായ
ഒര വ്തിയ്ട അനഭവസ്ീ്്വം ഉ്വ
ലവമായ േീവിതചരി്ം പറയ് അരനാഴി
കരനര്ി്ല പാും വ്ത്തതരയറിയതാ
ണ്. വദവവിശവാസ്് അവസാനശവാസം
വ്ര േീവിത്ി്ല നിലനിപിന് ആ്യമാ
യികാു് നായകനാണ് ുരഞനാ്.
ഈ സിനിമയി വയലാ് രചി്് േി. രദവരാ
േ ഈണം ന്ിയ ഗാനമാണ്,
“വദവു്ന വീഥി്യാരകാ
ോപക രയാഹ്ാ വു
ആയിരമായിരമാലംബഹീന്ര
്ാനോനം ്ചയിു.
ആ ോപക്െ സവരം രകുണ്ു
രയാോ നദിയ്ട തീരം...... ” എ്ത്.
ഇവി്ട രയു്ിുവി്െ േീവിത്ി
്െ സം്ിതചരി്ം കവി വാുകളി
തീ്ുകയാണ്. ്ിുമത്ി്െ ഉഭവവം
ചരി്വം മാനവരാശിയ്ട പരിവ്്നങ
ും ഇതി വായി്്ുകാം. അരതരപാ്ല
ആ സിനിമയി്ല രശതമായ മ്റാര
ഗാനമാണ്,

“സമയമാം രഥ്ി ഞാ
സവ്ഗ യാ് ്ചുു
എ രരദശം കാൺമതി്ായ്
ഞാ തനിരയ രപാുു... ” എ്ത്.
ഈ വരികളി കവി മനഷ്േീവിത്ി
്ല േനനമരണങു്ട ചാ്ികാവ്്യ
ആവി്രിുകയാണ്. േീവിതച്ം ൂ്്ി
യാു് മനഷ് നശവരമായ ഇഹരലാക
േീവിതം അവസാനി്ി്് അനശവരമായ പര
രലാകേീവിതം രതരട് സമയമായി എ്
ആശയമാണ് ഈ വരികളി. മരണാനതര
േീവിതം വദവ്ി്നാ്മാണ് എ് കാ
ലകാലങളിലള സ്പമാണ് കവി ഇവി്ട
ൂചി്ിു്ത്. വ്ത്ത മതങളി്ല മര
ണാനതര േീവിത്്ുറിുള കാച്ാടി
്ല ഏകീകരണവം ഈ ഗാന്ി ക്്
്ാ കഴിയം.
കവിയം ഗാനരചയിതാവമായിര് ഒ.
എ. വി. ുു്ി്െ രചനകളിലം ്ിുബിം
ബങ ധാരാളം കടു വ്ിു്്. ‘കാരതാു
കാരതാരം’ എ് സിനിമയി്ല രശതമായ
ഗാനം ഇതിനദാഹരണമാണ്.
“നീ എ സ്ഗ സൗ്ര്രമ
നീ എ സത് സംഗീതരമ
നി്െ സ്ീ്്നം... സ്ീ്്നം
ഓരരാരരാ ഈണങളി പാുവാ
നീ തീ്് മൺവീണ ഞാ….”
ഈ വരികളി രയു്ിു രലാക്ി്ല
ഏറവം വലിയ സ്ഗരടാവാണ്, സംഗീത
മാണ്, രലാക്ി്െ സ്ീ്്നവം ആണ്.
ഇവി്ട മനഷ് വദവു്്െ സ്ഗസം
ഗീതം ഏ്പാുവാ തീ്് മൺവീണ മാ
്മാണ്. രേഹവം സൃ്ിയം നിലനിു്
മരനാഹരമായ ൂമി്യ വദവ്ി്െ രദവാ
ലയമായാണ് കവി കാു്ത്. സ്ഗരതിഭ
യള കവിക് മാ്രമ ഇ്ര്ി ഈശവ
ര്ന രപ്്ി്െ സ്ഗസൗ്ര്മായം
സംഗീതമായം കാണാ സാധിൂ. ഈശവര
സ്ിധിയി നശവരനായ മനഷ് ഏറവം
്ചറിയ കണമാണ് എ് സ്പം ഈ ഗാന
്ിൂ്ട കവി ുര്ാുവുു.

ുരിത്ിലം രവദനയിലം മാ്മെ ്ിു
വി്ന മനഷ് ുതിു്ത്. രതീ്യം
രേഹവം പുവകാനം ്ിുബിംബം ചല്ി
്ഗാനങളി ഉപരയാഗി്ിു്്. ‘രനാ്ക
്ാൂര്് ക്ംന്് ’ എ് ചി്ം ഇതിന
ദാഹരണമാണ്.
“ആരാധനാ നിശാസംഗീതരമള
വൂ വൂ രദവ പിറ്ിതാ
്താഴാം നാഥ പിറ്ിതാ
ലാ്ിരി ൂ്ിരി ു്ിരി്്ര്ാ
ക്ി്ിരി മ്ാര്ാ
മനരസ ആസവദിൂ ആരവാളം…...”
എ് ബിു തിരമലയ്ട വരിക ്ിുമസ്
രാവി്െ രാധാന്ം
വിളി്റിയിു്
താണ്. ്ിുമസ് ആരഘാഷരാവകു്ട
സരതാഷവം വ്്്കിും ഈ ഗാന്ി
രത്്്്ുു്്.
ഉ്ിരയുവി്െ
പിറവിയം അരത ുട്ുള ആരഘാഷങ
ും ഈ പാ്ി്െ പ്ാ്ല്ി ആസവാ
ദകര്ട മനസി്ന ുളിരണിയിുകയാണ്.
മലയാള ചല്ി്രംഗ്് ഒര പാു
്കാ്് മാ്ം അടയാള്്ു്ിയ സിനിമ
യാണ് 1997- ഇറങിയ വഫവ് റാ് രഹാ
പിറ. ഈ സിനിമയി രയു്ിുവി്ന
ുതിു ്കാുള മരനാഹരമായ ഗാനം
രചി്ിരിു്ത് ൂസഫലി രകര്രിയാണ്.
“വാതി ുറൂ നീ കാലരമ
കര്ാ്് രേഹസവൂപ്ന
ുരിശി ുളയ് രനരും
ഞങകായ് രാ്ഥി്
രയുമരഹശ്ന
വാതി ുറൂ നീ കാലരമ…
അ്ഹാം ു്നാം
ഇസ്ഹാകി വംശീയ
വെിയി ്മാ്ി് ്പാൂരവ
ക്ീരിലാുര്ാ വകനീ്ി തരണരമ
കടലിു മീ്ത നട്വ്ന….”
രയുവി്െ പീ�ാനഭവങ്ള രകീ്
്ിു് ഈ ഗാനം മാനവരാശിയ്ട
ഉയ്്്ുര്പി്െ ഗാനം ൂടിയാണ്.
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കലാതിവ്്ിയായി ൂമിയി ുടി്കാു
്വരാണ് മ്ളവ്ക് രവ്ി ത്ാഗം ്ചത
വ്. ്ിുവം ൃണനം നബിയം ്ീു്നം
മഹാവീരനം ുടങി എ്്യ് ഇതിഹാസ
ങ്ള രവണ്മ്ിലം ക്്്ാം. ഇവി്ട
്ിു കലാതിവ്്ിയായ രലാകനാഥനാ
ണ്. ുരിശി്റ്ര്ാ രപാലം അവന
വന രവ്ി രാ്ഥികാ്ത രലാക്ിന
രവ്ി രാ്ഥി് മഹാ്ാവാണ്. അ്
ഹാമി്െ ആ ു്രനാട് രതിരരാധ്ി
്പ്് േീവിു് േനത ആലംബന്ിനായ്
രകുു. ുരിത്ി േീവിു് മനഷ്്ക്
രയു എും രതീ്യം രത്ാശയമായി
മാുകയാണിവി്ട.
‘ഒര മറവൂ് കനവ് ’ എ് സിനിമു
രവ്ി ഗിരീഷ് ു്ര്രി രചി്് വിദ്ാസാ
ഗ് ഈണം ന്ിയ രശതമായ ഗാനമാണ്
“കരണാമയരന കാവ വിളരക
കനിവി നാളരമ
അശരണരാും ഞങ്ള്യൊം
അങി രച്കരണ
അഭയം നകരണ
പാപികു രവ്ി വാ്ു നീ
്ന്ി്ല ്ച്ിണം
നീതിമാ നിനു ത്രതാ
ുകിരീടം”
എ്ത്. ഈ ഗാന്ിലം മനഷ്്െ രവ
ദനയി ്ിു അഭയമാുു. മനഷ്ു
ല്ി്െ കാവവിളും സ്രവാപരി
കരണാമയനം അശരണ്ക് അഭയം നു
്വനമാണ് ്ിു. പാപികളായ മനഷ്്ു
രവ്ി ുകിരീടവം ുരിുമരണവം ഏ്
വാങിയവനാണ്. മനഷ്നരവ്ി പീ�നം
എ്വാങിയ, രലാക്ി ഏറവം രവദന
അനഭവി്് മരണം വരി് ്ിുവി്നയാണി
വി്ട കവി ൃശ്വ്രിു്ത്. രവദനയനഭ
വിു് മനഷ്ന് ശാതിയം സമാധാനവം
ലഭിു്ത്
വദവസ്ിധിയിലാ്ണ്്
ഗിരീഷ് ു്ര്രി ഇവി്ട അവതരി്ിു
്ത്.
‘വീും ചില വീുകാര്ങ’ എ് സി
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നിമയി വകതരം ദാരമാദര നൂതിരി
രചി് ഗാനവം ഏ്റ രശതമാണ്.
“വിശവം കാു് നാഥാ
വിവശവക നായകാ
ആ്ാവി്ലരിയ് തീയണൂ
നി്ാ്വചതന്ം നിറൂ
ഇടയ വകവി് ുഞാുക
ഇരളി വക്ിരി തിരയര്ാ
ആരമിൊ്വ്കഭയം നും
…………….
ധന്മായ് തീര്് നി വീഥിയി.”
ഇവി്ട ്ിു രലാകം കാു് നാഥനാണ്.
രലാക്ി്െ നാഥനായ ്ിുവിരനാട്
ആ്ാവി്ലരിയ് തീയണകാ ആവശ്
്്ുകയാണ് കവി. യഥാ്ഥ്ി േീവി
ത്ി്ല തിതാനഭവങ ്കാ്് രവദന
അനഭവിു് മനഷ്ര്ട വിലാപമാണിവി
്ട. പലവിധ രനങളാ ഉഴല് സമകാലി
കമനഷ് ഇടയ വകവി് ുഞാുക
ത്്യാണ്.
വിശവമാനവികാവരബാധം
നിറു നിു് ഗാനംൂടിയാണിത്.
ഉ്രാുനികാല്് ഗാനരചയിതാക
ും ചല്ി്ഗാനരചനയി ്ിുബിംബം
ധാരാളം ഉപരയാഗി്ിു്്. ‘ഗ്ി’ എ് സി
നിമക് രവ്ി വിനായക് ശശിുമാ് രചി്
ഗാനം ഇൊമകിടയി്ല ്ിുമസ് ആരഘാ
ഷമാണ്.
“ഗ്ിരയലി്െ ദ്ശന സാഫല്മായ്
രലാക്ും ന്രയും കാരണ്മായ്
ബത് ലരഹമി്െ മാറി്ലാരാരരാമല്ി
പിറ്രൊ
വി്ി താരക ു്ിരി ൂകി
മ്ി രഗാറിയാനാദങ പാടി….”
ആരഘാഷരവളക എ് ുരിത്ിലം
മനഷ്്ക് സരതാഷം നു്താണ്.
ഇവി്ട ്ിുവി്െ േനനം സാധാരണകാ
രായ മനഷ് സരതാഷര്ാ്ട ആരഘാ
ഷിുു.
രതിസധികകിടയിലം
ആരഘാഷരാവകളി മതിമറു ഉെസിു
് േനവിഭാഗ്് ഈ ഗാനപ്ാ്ല
്ി ക്്്ാ സാധിും.

ഇര്ി ്വളി്വം ആലംബഹീന്
ക് ആ്യവമാു് ്ിുവി്നയാണ്
‘രോസഫ് ’ എ് ചി്്ി്ല ഗാന്ി
ഹരിനാരായണ എ് ഗാനരചയിതാവ്
ആവി്രിു്ത്.
“ഉയിരി നാഥ്ന ഉലകി ആദിരയ
ഇരളി വീഥിയി തിരിയായ് നീ വൂ
ഉയിരി നാഥരന ഉലകി ആദിരയ
ആലംബ്മും അഴലാഴങ നീതാ
നീ്യ് നാമം ്പാരരള…...”
ഈ ഗാനരംഗ്ി പാപഭാരം അനഭ
വിു് നായക മന:ശാതിുരവ്ി
ആ്യിു്ത് വദവ്്യാണ്. ഇവി്ട
രയു്ിു േീവിതരതിസധികളി ന്ം
തിരിയ് മനഷ്ര്ട ഉളി്ല ്കടാവി
ളകായി മാുു. രനസ്ീ്്മായ സമ
കാലികേീവിതം മനഷ്ന് ുപാതയാണ്.
ു:ഖ്ി്െ നദി നീതികടകാ അവ
ആ്യമരനവഷിു്ത് വദവ്ിലാണ്.
ഇ്ര്ി നിരാലംബ്ും രവദനയനഭ
വിു്വ്ും ്വളി്വം രത്ാശയം ര
തീ്യമായാണ് ്ിുബിംബം ചല്ി്ഗാ
നങളി രത്്്്ു്ത്.
സം്ാര്ിരലുള
ൂുപലകകളാ
ണ് ഓരരാ സാഹിത്ൃടികും. സാഹിത്
്ി്െ ഉപശാഖയായ ചല്ി്ഗാനങ
്ചു്ും മ്റാ്െ. ഒര േനതയ്ട സി
നിമാസം്ാരം പരിരശാധി്ാ ആ േന
തയ്ട ആ്്ിതസം്ാര്ി്െ ആ്ക
ുക ലഭിു്താണ്. ചല്ി്ഗാനങളി
്തളിയ് സാം്ാരികചിനങളി ഒര
വിഭാഗമാണ് മതചിനങ. ഒര രദശ്ി
്െയം ഭാഷയ്ടയം മതസംബധമായ അട
യാള്്ു്ലക തിരകഥയിലം അതി
നളി്ല ചല്ി്ഗാനങളിലം ്തളിു
വരാു്്. വദവസംബധമായ രാ്ഥനാ
ഗീതങളായം ുതിഗീതങളായം പലര്ാ
ും ചല്ി്ങ മാുു. ൃണനം രാമനം
കാളിയം നബിയം ്ിുവ്മൊം ചല്ിത
ഗാനങു്ട ഭാഗമായി വരു. ഇ്ര്ി
ചല്ി്ഗാനങളി
ആവ്്ിക്്ു
് ഒര ബിംബമാണ് രയു്ിുവിരെത്.

മലയാള സാഹിത്്ി്െ പല ഘ്ങളിലം
്ിുബിംബങ്ള കവിക ൂുപിടിു കാ
ുു്്. വളര്ാും ആശാനം ചങു
ഴയമടു് കാ്നിക കവിക ുത
സമകാല്ി്ല ഉ്രാുനിക എുു
കാ്വ്ര ്ിുബിംബ്് ഉപരയാഗിു
കാുു. ഈ പാര്ര്്ി്െ പിുട്
്്യ് നിലയി ചല്ി്ഗാനങളി്ല
്ിുബിംബങള വിശകലനം ്ചയാവ്
താണ്. രയു രലാക്് അവരശഷി്ിു
രപായ ദ്ശന്ി്െ തീരത ്ചുതായിര
്ിെ. അരേഹ്ി്െ േീവിത്് ആപ
ദമാകി കാല്് ര്ായി പുു്വു
്കാ്ാണ് രലാകേനത അരേഹ്് ആദ
രി്ത്. സമത ു:ഖങളി നിു കരകയു
്തി്നാരാലംബമായി കിുവി്ന പികാല
േനത കു.
രലാകുള സകല സ്ഗരകിയരയയം
സവാംശീകരി് സിനിമ എ് മാധ്മ്ി
രയു്ിുവം അരേഹ്ി്െ ദ്ശനങും
നിത്സാ്ിധ്മായി. ഒളിും ്തളിും
അ്രം ൂചനക സിനിമാസാഹിത്ം
നുു്്.
സംഗീതനാടകമ്ിലള
മലയാള സിനിമാഖ്ാനമഡല്ി്ല ചല
്ി്ഗാനങ മരനാഹരമായ ്ിു ുതി
കളാലം രാ്ഥനകളാലം സ്്മാണ്. പാ
പപരിഹാരമാ്ഗം രതു് നായക്നരയാ,
നായിക്യരയാ
അവതരി്ിുര്ാരഴാ,
പാപപ്ിലമായ ഇഹരലാകവാസ്ി്നാ
രാ്യം രതു്വ്ര അവതരി്ിുര്ാ
്ഴാ, ്ിുമസ് രാവകു്ട ആരഘാഷ്ി
മി്ുക അവതരി്ിുര്ാരഴാ ആണ്
ഇ്രം ഗാനങ ചല്ി്ങളി അവത
രി്ിക്്ു്ത്. ോതിമതരഭദ്മരന് ഈ
ഗാനങ്ളൊം എൊവരം ആസവദിു്വ
യാണ്. ഏവരിലം അനക്യം കരണയം
നിറു് ഒ്ാണ് രയു്ിുവി്െ േീവി
ത്മുളു്കാ്ാണ് അവയ്ട ആസവാ
ദ്ത നിലവാരം ഉയ്്ിരിു്ത്. അുതാ
വഹമായ കാര്ം മലയാള ചല്ി്ങളി
രത്്്്ു് ്ിുസംബധമായ പല
ഗാനങും രചി്ിരിു്ത് ്ിുമതാന
യായികരളാ വിശവാസികരളാ അൊ്യു
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ളതാണ്. രകരളീയ സൂഹ്ി്െ മരതതര
കാച്ാുകളാണ് ഇ്രം അവസരങ
ഒരു്ത് എുളത് എുു പറരയ്
ഒ്ാണ്. ്ിു എൊവ്ും ഒര വികാര
മാണ്. രലാകേനതയ്ട ന്ു രവ്ി രാ്
ഥി്് ഒുവി ഈ രലാക്ി്െ ൂരതക
എൊം ഏ്വാങി തര്ാു ്ചത പാപക്
മങ രപാലം ഇവ്ക് ്പാുു ്കാു
രകണരമ്യ്് രാ്ഥി്് ഈ രലാകം
്വടിഞ മഹാനഭവ ആരിലാണ് അനക
്യം കരണയം നിറകാ്ത്. അു്കാ്്
ത്്യാവണം മലയാളചല്ി്ഗാന രച
യിതാക്ളൊം ത്് തങു്ട സ്ഗവവ
ഭവം ൂ്്മായി വിനിരയാഗിു ്കാ്്
രചന നി്വഹി്ിരിു്ത്. വയലാും പി.
ഭാ്രനം ഒ.എ.വി.യം ൂസഫി രകര്രി
യം വകതരവം ഗിരീഷ് ു്ര്രിയം
ഹരിനാരായണനമടു് കവികു്ട ഒര
വനിര ത്് ്ിുബിംബ്ി്െ ഭാഗമാ
ു്ത്. അു്കാ്ാണ് മരനാഹരങളായ
അല്ാരകപനക്കാും ഭാവതീരമായ
ഭാഷ്കാും ഇവ് നി്മി് ്ിു സംബ
ധമായ ുതിഗീതങും രാ്ഥനാഗാനങ
ും അനശവരമായി നിലനിു്ത്.

120

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

ആധോരൂചി
1.

അചുത എം. 2011, പാ്ാത്സാഹിത്ദ്
ശനം, �ി. സി. ു്്, രകാ്യം.

2.

കിരൺ രവീര, 2011, മലയാളസിനിമ പി്
ണിഗാനചരി്ം (പരി. രാരേര ്ചു്പാ
ക), രകരള ഭാഷാ ഇറിറൂ്്, തിരവനതു
രം.

3.

മലയാളപഠനസംഘം, 2011, സം്ാരപഠനം
ചരി്ം സി്ാതം രരയാഗം, വളര്ാ
വിദ്ാപീഠം, ുകുരം.

4.

രവിരമരനാ, 2018, പാുവഴിരയാര്്,
മാൃൂമി ു്്, രകാഴിരകാട്.

5.

രാമവ്മ വയലാ്, 2016, വയലാ് ൃതിക,
�ി.സി. ു്്, രകാ്യം.

6.

വസത എസ്.്ക., 2015, പടിഞാറ കാ
വ്മീമാംസ, മലയാളപഠന ഗരവഷണരകരം,
ൃൂ്.

7.

ശശി ്ക.വി., (എ�ി.), 2012, മലയാള ചല
്ി്ഗാനം കാമന ശരീരം രദശം, സാഹിത്
രവ്്ക സഹകരണസംഘം, നാഷണ
ുക് റാ, രകാ്യം.

8.

ഷാേി രേകബ്, 2014, (സ്ാദനം, പഠനം),
സാം്ാരിക വിമ്ശനവം മലയാളഭാവനയം,
രകരള ഭാഷാ ഇറിറൂ്്, തിരവനതുരം.

9.

ഹരിുമാ് പി.്ക., (എ�ി.), 2010, മലയാള
ചല്ി്ഗാനം സാഹിത്ം ചരി്ം, എസ്.
പി.സി.എസ്., എ.ബി.എസ്., രകാ്യം.

കവളിതിരയിൽ ‘െരി’ കെോകെുതിയ
ജോതിചിതെൾ
അജെി ഡമോഹൻ എം. ആർ
ഗരവഷക, മലയാളവിഭാഗം
്ക. ്ക. ടി. എം ഗവ. രകാരളേ്,
ുൂറ്, ്കാുങൂ്.
E-Mail: anjalimohanmr@gmail.com
്ബധസംരഹം: ഉപരിവിലവാ്ക സിനിമക രര്ക രശംസയം നിൂപക ്
്യം രനുര്ാ ൂഷവം ്ിയാ്കവമായി ോതിയ്ട രാടീയമവതരി്ി് ‘കരി’
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ആത്തികമായി അത് ുര്ാു്വു് രാ
ടീയ്ിലം അരതാ്ടാ്ംത്് അവതര
ണ്ിലം ആവി്രണ്ിലമടങിയ കലാ
ൂല്്ിലം അധിഠിതമായാണ്. നായാ്്, ദ
ര്റ് ഇത് കി്ൺ, സാറാസ് എ്ീ ചി
്ങ രമകിംഗിലം വിഷയാവതരണ്ി
ലം വിലവാ്കമായ മാറങ രതിഫലി്ി
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ു എ് രീതിയി ച്്്ചയ്്ുര്ാ
അത് രകവല്മാര ുരരാഗമന ആരഘാഷ
മാരയ കണകാകാ കഴിൂ. തീ്യ കാചവ
ുവായി രദ്ശി്ിു് ുരഷ രകരീൃത
സിനിമകു്ട ു്്ാുകളിനി്് വ്തി
ചലി്് ഇ്ര്ിലള തീപ് സിനിമ
ക ഇറുു എ്ത് അഭിന്നാ്ഹമാ
്ണ്ിരി്ക അവ തീകു്ട അവ്്യ
ചി്ീകരിു്തി എ്ര്ാളം നീതി
ുല്്ിയിു്് എും അരനവഷിരക്
ു്്.
ൂ�് ആെണി സംവിധാനം ്ചത
‘സാറാസ് ’ എ് സിനിമ രത്്്ി തീ
പ്മാ്ണും, രസവികരണാ രവ്രയാ
എ്് ്തര്ഞുകാനള തീയ്ട അവകാ
ശ്് അവതരി്ിുു്വും ്തറി്ാ
രണ പരുകയാണ് വാതവ്ി ്ചു്
ത്. േീവിത്ി്ല നി്്ായകഘ്ങളി
ഗ്ഭഛിരം നടര്്ി വരികരയാ രസവി
ു്ിെ എു തീരമാന്മുുകരയാ ്ചത
തീക്ള നി്ാരവകരിുകയാണ് ഈ
സിനിമ എ്് പറയാം. സാ്്ിക ഭരതയം
ുര്ിതതവവുള നായിക രസവികിെ
എ് തീരമാന്മുു്ുരപാ്ല ആയാസ
കരമായി സാധാരണ ുുംബങളി്ല തീ
കക് അ്ര്മാര തീരമാന്മുകാ
സാധിു്കാളണ്മ്ിെ.
അു്കാ്്
ത്് സാറ വകവരിു് രന്ം അവു്ട
രിവിരലേി്െ ൂടി ഭാഗമാ്ണ്് നി്ം
ശയം പറയാം. വിേയിു്വ്ര മാ്ം ര
തിനിധാനം ്ചു് സിനിമാര്ണികളി
ഒര ക്ി ൂടിയായി ഈ സിനിമ്യ പരിഗ
ണികാം. േീവിത്ി നിരതരം രതാവി
ഏ്വാു്വ് ഈ സിനിമ വീ്ിു
ര്ാ ു്മായ രഹസനമായി മാ്രമ
അവ്കതി്ന ഉ്കാളാ സാധിുക
യൂ. ഗ്ഭാവ്യിലം രശഷവം ്താഴി്ല
ു്് േീവിു്, മാനസികവം കായികവം
ബൗ്ികവമായ അധവാന്ിൂ്ട ു്ിക്ള
വളരാ രാതരാു് തീക്ള ുുവ അട
്ാര്പികയാണ് ഈ സിനിമ. ഒുവി
നായികയ്ട വിേയ്ിനപി്ി തങ
ളാ്ണ് പിതാവി്െയം ഭ്്ാവിരെയം
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ആണ് രരഘാഷണര്ാ്ട
തീ്ും തീ വിര്മാുു.

സിനിമ

ദ ര്റ് ഇത് കി്ൺ എ് സിനിമയം
ഇ്ര്ി രിവിരലേ്�് ആയ നായിക
യ്ട ഇറങിര്ാകി്ന ധീരമായി ചി്ീക
രിു്തായം അവ് അനഭവിു് രനങ
ളാണ് എൊ തീകു്ടയം രനങ എ്്
സാമാന്വത്കരിു്തായം കാണാം. ഇര
സിനിമകും പ്ംനിു്ത് സാ്
്ിക ുര്ിതതവവം സാൂഹികാംഗീകാര
വുള ുുംബ്ി്ല തീകരളാ്ടാ്മാണ്.
അടി്ാന ോതി വിഭാഗങളി ്പ് തീ
കു്ട േീവിതാവ്്യ ൂടി രതിനിധാ
നം ്ചയര്ാ മാ്രമ അത് യഥാ്ഥ
തീപ് സിനിമയാവകയൂ. ഇ്െ്ി
രകവലം ുരരാഗമന ുരഷ ആരഘാഷങളാ
യി മാ്രമ ഇ്രം സിനിമക്ള വിലയിര
്ാനാൂ.
ദളിത് രാടീയ്് മികവറ രീതിയി
ആവി്രി് സിനിമ എ് നിലയിലാണ്
മാ്്ി രകാ്് സംവിധാനം ്ചയത
‘നായാ്് ’ ആരഘാഷിക്്്ത്. ദളിത്
അരൊസിറി ആ്് ുരപരയാഗം ്ചു്
വള്ര രമാശ്്് കഥപാ്മായി ദളിത്ന
അവതരി്ിുകയം അതി്ന ുലനം ്ചു
്തിനായി ുഖ്കഥാപാ്ങക് ദളിത്
സവതവം നുകയമാണ് സിനിമ ്ചു്ത്.
രപാലീസി്നയം അധികാരരകരങ്ളയം
വിറ്ിു നി്്ാനള ശതി ദളിത്ക്
വകവ് സാഹചര്മാണ് ഇ്് നിലനി
ു്്ത്ി മകു്ട ു്ി ്വ്് ദളിത
നായ പിതാവി്ന രപാലീുകാ് രച്്്
്മാവബ രമാടാവ് ആു്്തങ്ന
എു ൂടി ആരലാചിരക്ു്്. യാ്താര
്തളിവകുമിൊ്ത ഒര ദളിത രാേ്രരാ
ഹിയം കളനം ്കാലപാതകിയ്മൊമാു
്തി്ന തികും സവാഭാവികമായി കാു്
വരരണ് ്പാുരബാധ വ്വ്ിതിരയാട്
രച്ുനിു്കാ്് ദളിത് വിര്ത പറയ
് സിനിമയാരയ നായാ്ി്ന കാണാനാൂ.
്പാുരബാധ ുരരാഗമന ആരഘാഷ സി
നിമകളി നിും നരണിുഴ ഷാനവാസി
്െ ‘കരി’ എ് സിനിമ വ്ത്തമാു്ത്.

ആശയസംരവദന്ിലം
ആവി്ാര്ി
ലം ുല്്ിയ അപാരമായ ൂഷതയിലം
സത്സധതയിലമാണ്. ആ സത്സധത
ത്്യാണ് കരി്യ ആരഘാഷങളി
നി്് മാറിനി്്ിയും. ഗഫ് ക്ന
യിമക്െ രോലി ്ിര്്ു്തിനരവ
്ി ദിരനശ്െ വീുകാ് ര്്്ിരലക്
കരി്ാളി്ക്് രനരു. അവിരടക് വര്
ദിരനശ്െ ുതലാളിയ്ട വാഹനമിടി്്
കര്ാളി്കുകാരന് അപകടം സംഭവിു
ു. രന്് ുടങാതിരികാ ുതലാളിയം
ൂുകാരനം ുതിയ കരി്ാളി്യ അരനവഷി
്ിറു്ും കരി്ാളി രന്് നട്ാ
്മിു്ും അതിനിടയില്ാു് രന
ങുമാണ് സിനിമയ്ട ഇതിൃ്ം.

രഗാു രകശവരമരനാ ോതി സംവരണ്്
പരിഹസിു്ു്്ട
എങ്നയാണ്
ആുനിക സൂഹ്ി ോതിവിര്തയം
അയി്വം രവ്്ിു്്ത്് സംഭാ
ഷണങളിൂ്ടയം രഷാുകളിൂ്ടയം പ്ാ
്ല
ശദങളിൂ്ടയ്മൊം
സിനിമ
അവതരി്ിുു. സ്്് ഉപാദി്ിു്
തി നിും അധികാര്ി വര്തി
നിും വിദ്ാഭ്ാസം രനു്തി നിും
പിര്ാക സൂഹങ്ള തടു നി്ുക
യം അതി അസവാരസ്ം രകടി്ിുകയം
്ചു് വരരണ് വിഭാഗ്ി്െ രബാധൂ്
വമായ ്മങ്ള സിനിമ ൃത്തരയാ്ട
അവതരി്ിുു. രഗാുരകശവരമരനാനം
ബിലാലിനം

ത്െ ക്നിയിരലക് ഇെ്വൂവിന്
എ്ിയ ദളിതനായ ദിരനശ്െ ൂപരൃതി
്യ ുറി്് യാ്ാരവളയി ബിലാലിരനാട്
സംസാരിു് സവ്് ുതലാളിരഗാു
രകശവരമരനാ്െ വാുകളി്ല പരിഹാസം
ദിരനശ്െ ോതി്യ ്വളി്്ു്ാ്ത
ത്് ്വളി്്ുുു. ുസമാനായ ബി
ലാലിരനാടിൊ് അവ്യം അയി്വം
ദിരനശരനാു രകടി്ിു് രഗാുവി്ന
വരരണ് നി്മിത ്പാുരബാധ്ി്െ
ആൂപമായാണ് സിനിമയി അവതരി
്ി്ിുളത്. രഗാുവം ബിലാലം ദിരനശ
്െ വീ്ി്ലുര്ാ അവി്ട കരി്ാളി
്ക്ിനള തയാ്റുുക നടുകയാണ്.
കര്്ാവ് ൂരം അഥവാ കരി്ാളി ുര്ി
്െ പ്ാ്ല്ിലാണ് കഥ നടു്ത്.
പറയ സുദായ്ി ്പ്വരാണ് കരി്ാളി
്ക്ി്െ ക്മവം ൂേയം രവഷം ്ക്ല
്മൊം നി്വഹിു്ത്. ഉേിട കാര്്ി
നായി വീുകാ് കരി്ാളി്യ ്ക്ിു്
രന്്യം പതിവാണ്. ദിരനശ്െ വീ്ി
നിും പഴം മാ്ം കഴിു് രഗാു രകശ
വരമരനാ്നയം വീുകാ് ്കാു് ഭ്ണം
യാ്താര മടിയം ൂടാ്ത കഴിു് ുസ
മാനായ ബിലാലി്നയം അവതരി്ിു
്തിൂ്ട ആരാണ് യഥാ്ഥ അയി്
വാഹക് എ്് സിനിമ കാണിു തരു.

വഴി കാണിു്കാുു് ്ചു്കാര
്ലറി്ന വററ് എ്് ൂചി്ിുര്ാ
രഗാു രകശവരമരനാ ‘ഇവി്ട്യാ്ക
ഹ്ലറ് ആണ് വററ് ’ എ്് പറയ്
സ്്ഭു്്. ആ സംഭാഷണ്ിൂ്ട ഇടത്
പ്ം എങ്നയാണ് വലത് നിലപാടിൂ
്ി ്കാുള വഴികളിൂ്ട സ്രിുക
യം ആ വഴിയാണ് ശരിയായ്ത് കാച്ാ
ടി ഉറുനിു്്തും ൂചി്ിുു.
സംവരണ്ി്െ മാനദഡം പടിപടിയായി
സാ്്ികമാകി മാറണം എ്് പറഞ
ഋങട ുത സാ്്ികസംവരണം നട്ി
ലാകണ്മ് തീരമാന്ി അടിയറു
നിു് ഇടുപ്്ി്െ സവ്്
പ്പാതിതവ നിലപാുക്ള ന്ായീകരി
ുക ൂടി ്ചു് ഇടു ശരികു്ട രാടീ
യമാണ് ഇവി്ട പരിഹാസവിരധയമാു
്ത്. ദളിതരരാും ആദിവാസികരളാുുള
സാൂഹിക വിരവചനവം ുഛവം അവര്ട
ഉ്മന്ിലള അസഹിുതയം വരരണ്
്പാുരബാധ ച്്കളായി ുറര്ക് വര
്തി്െ ഉദാഹരണങ ധാരാളമായി ഈ
ചി്്ി രതിഫലിു്തായി കാണാം.

രമരനാ ആയതി ആ്രതി ്കാു്

രാ്ിയി മ്്് വിളക് ക്ി്്
ഉസവം ക്് മടു് പിര്ാകവിഭാഗ
്ി ്പ് തീകരളാട് രപാലീസ് ഭീഷണി
സവര്ി മാറിനികാ പറയ് സ്്
ഭം
സിനിമയി
അവതരി്ിുു്്.
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‘എതാ ഏമാ്ാ്ര ഞങ്ട ്മക്് എ്ും
ഒര രകറം.. ്കാരറ കാലായി മാറ് മാറ്്്
പറയ്ണ്. ഇ്താത്താണിത് ’.. എ്് തീ
ക മുപടി പറയ്ിട്് തങും
സാൂഹ് അതു്്ും ഞങ്ളയം ുല്
രായി പരിഗണികണ്മും ഭരണൂടര്ാ
ും രാടര്ാും ആവശ്്്ു്കാുള പി
ര്ാക സൂഹങു്ട രര്ാഭം നകിയ
ആ്വിശവാസ്ി്െ
കന്കടാ്ത
കു്തായി കാണാം.
‘തി്ിര്ാ ത്ായി പാടികളിു്
കാലം കഴിു ഇര്ാ
്മകി്് രകറികളിക് നാറിുളി്ി
ും നാകി്് വായില്
ൂരാ്ികളം പറഞി്് നാകി്ടി്ിും
കീ്ള മറഞിും കുുടി്ിും
ലാ്ിയയ്്ികളിക്
ൂരലകാ്് ു്ാ......
ഈ മ്ി്്് േനിര്ാര ഉ്ും
്കാ്ും എൊമീ നാ്ില്
എ്ിും നാ് ര്ാം പട്ാകരൊരള്
ഞാരളാടാ ഇകിളി്യാും ഫലികിെ
തരാ…
രകര്ാളീ ഇ്് ുതക് ഞാനാണ്
തരാ...’
ദളിത്ര രബാധൂ്വം ഉ്കാളാ
മടിു് സൂഹര്ാും അധികാരവ്ഗ
ര്ാുുള രതിരഷധാെി കീഴാള്്്ങ
ു്ട ്തറിപാു പറ്ിലകളായി സിനിമയി
ആവി്രിക്്ുര്ാ
ആുനികമന
ഷ്്ര്് നടിു് അയി്വാഹകര്ട
രമല്ി അഴിുവീുു.
ദളിത്ക് രന്രയള സദാചാരരനാ്
ങ്ളയം ്വുവിളിുു്് ഈ സിനിമ.
രഗാു രകശവരമരനാ്െ വാഹന്ി
നിും രപാലീസ് രകാ്ം ക്്ു്
ഒര രംഗം സിനിമയി കാണാം. ഇരത
രഗാുരകശവരമരനാനാണ് പരതീബധം
പറഞ് അയ് എ് ദളിത്ന മാനസിക
മായി ആ്മികാ ്മിു്ത്. ദളിത്ു
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രന്ര നിരതരം വലംഗികാരരാപണങ
ഉ്യിു് വരരണ് കപട സദാചാര ുഖ
ങ്ള രഗാു രകശവരമരനാ ഓ്മി്ിു
ു.
‘ത്െ വീ്ി സംബധ്ിന് ഞാ
വ്ിെരൊ’ എ്് രചാദിു് അയ്
സവ്്തയ്ട സദാചാരുഖം ൂടി വലി്്
റിയു.
കീഴാള വദവങ്ളയം കീഴാളര്ട വി
ശവാസങ്ളയം ഇകതിയം പരിഹസിും
അധവിശവാസങ എ്് രചരി്ിും
ആ്നി്ൃതി ്കാു് സവ്്യതി
വാദിക്ളയം സിനിമ വിമ്ശിുു്്.
കരി്ാളി രവഷം ്കു് അയ് കല്യ
് രപരി മ്ള്വ്ു ു്ി ുളാ
ത്് കി്ി്െും വിശവാസു്്്ി മാ
്മാവാം എും പറയു്്. കീഴാളര്ട
അനഠാനങ്ള കലകള് എു വിളിുക
യം അതിൂ്ട കീഴാളവദവങു്ട വദവീക
ത്യ ൂ്്മായം തിരസ്കരിുകയം ്ച
ു് സരദായര്ാടാണ് അയ് ത്െ
വിരയാേി്് രകടി്ിു്ത്. തങ്ളയം
തങു്ട വദവ്്യം വിശവാസ്്യം
അംഗീകരികാ്്ാരിടം ഒുവി അയ്
തിരസ്കരിു്തായി കാണാം.
തനി്കൊ ോതിയം സമമാ്ണ്് പറ
യകയം എ്ാ നിരതരം ോതി പറയക
യം ്ചു് ര്്വഴിപാട് കൗ്റി്ല
കഥാപാ്ം ഇവിടങളി്ല സവ്്ര്ടയം
മ് ്പാു രബാധസൂഹ്ി്െയം ്പാ
ളയായ ുരരാഗമന ്കുകാചക്ള ുറു
കാണിുു. ‘ഏത്ല്ിലായാലം ുറ്
ല്ിന ുറ്ാണ് കരി്ാളി നിരക്
ത്. അതാണ് ഉ്മവം അധമവം തമിലള
വ്ത്ാസം.’ എ്് ഈ കഥാപാ്ം പറയ
്ിട്് കീഴാള വദവങ്ള അധമ നീച
വദവങളാകി അവി്ട അധികാരികളായ
്ാമണാധിനിരവശ്ി്െ സവാ്ഥതയ
്ട ചി്ം രതിഫലിു്തായി കാണാം.
കീഴാളേനവിഭാഗങ്ള അരിുവകരിു്
സവ്ണ മരനാഭാവം ത്്യാണ് അവര്ട
വദവങ്ളയം അപരവകരിുകയം അന്
വകരിുകയം ്ചു്ത്.

കീഴാള വദവങരളാ്ടാ്ം തറകളിലം
കാവകളിലം പുപറിയിര് സവ്് വദ
വങ 2 പതിറാര്ാളമായി രകരള്ി
നടു വര് ര്്ുനര്ാരണ രവ്
്നങരളാു ൂടി ുനരതിഠിക്്ു.
തത്ഫലമായി കീഴാളവദവങ ര്്മ
തി്ക്ിന ുറും സവ്് വദവങ
അകും എ് നിലയി വാസ്ാന്മാ
രകി. അങ്നചാ്നം ു്്ന്മൊം
ര്്്ി നിും ൂറ് മീറരറാളം അക
്ലയായി. കീഴാള വദവങ്ള ഇ്ര്ി
അരിുവത്കരി്ത് ര്് നരവാഥാനങ
ളാ്ണ്ി രകവലം കലാൂപങ എ്
നിലയി കീഴാള
വദവങ്ളയം അവര്ട അനഠാനങ
്ളയം ലൂകരി്് കാണിു്തി രധാന
പു വഹി്ത് ഇവിു്് നരവാഥാന ു
രരാഗമന ചിതക് ൂടിയാണ്. ഇുവഴി ്പാ
ുവ്വഹാരങളി നി്് ഈ വദവങും
അവ്ര ുറിുള വിശവാസങും അന്വ
ത്കരിക്്ുു. കീഴാളര്ടയം അവര്ട
വദവങു്ടയം രമ സവ്്് നടു്
വ്തമായ അധിനിരവശമാണിത്. ഈ അധി
നിരവശ രവ്്നങ്ള കരി്ാളി എ്
അനഠാനവം അത് ്ക്ിയാു് അയ്്െ
േീവിത പരിസര്്യം ു നി്്ി ച്്
്ചുകയാണ് ‘കരി’ എ് സിനിമ.

സിനിമയ്ട ആഖ്ാനം ആവശ്്്ു്ി
്െ്ിലം ദീ്ഘമായ രഷാുക, അവയ്ട
ചി്ീകരണ്ിന് ഉപരയാഗി് ഉപകര
ണങ, അതിന് വ് അധവാനം എ്ിവ
യാ മിക് കലാൂല്ുള സിനിമകളായി
നിരവധി ചി്ങ മലയാളിക ആരഘാ
ഷികാു്്. എ്ാ ക്ാമറാ ചലനങ
ൂ്്മായി ഒഴിവാകി്കാ്് ആന്യ
രപാലം കാണികാ്ത ആനയിടയ്തായി
ചി്ീകരി് ഒ്രാറ രഷാ്് മാ്ം മതി കരി
എ് സിനിമയ്ട ആവി്രണ്ി്ല ്ി
യാ്കത്യ മന്ിലാകാ. എ്ാ
മലയാള സിനിമയം അതി്െ നിൂപകരം
കരി്യ തീ്ാ്ത രഗാു രകശവരമരനാ്ന
രപാ്ല രകാലായിലിര്് പഴം വിുുക
യാണ്.
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ഭോഷോ്ഡയോ�തികെ വവവിധയവഴിെൾ
�ീതോഹിരണയകെ കചുെഥെളിൽ
ഡ�ോ. എം. രോമചരൻപിള
അസി. ്രാഫസ്, മലയാളവിഭാഗം
്ക. ്ക. ടി. എം. ഗവ. രകാരളേ്, ്കാുങൂ്
E-mail: ramakripa72@gmail.com
്ബധസംരഹം: ഗീതാഹിരണ്്െ ്ചുകഥകളി്ല ആഖ്ാന-സംഭാഷണഭാഷകു്ട
സവിരശഷതക ഇവി്ട അരനവഷണവിരധയമാുു. ലളിതവം വേവികവം ആയ ഭാഷ
ഉപരയാഗിു്രതാ്ടാ്ം വാുകളിലം അവയ്ട രരയാഗതല്ിലം കഥാകാരി നട
ു് പരീ്ണങും നിരീ്ിക്്ുു. ആശയരമാ അനഭവരമാ പകരാ വാുക
അപനി്മിക്്ുു. കവിതയ്ട രചനാതതങ ഇവി്ട കഥകു്ട ശിപവിദ്യി
രകടമായ സവാധീനമാവു.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: അപനി്മാണം, കാവ്ാ്കത, കവിതയ്ടകലാതതം, രചനാ
വശലി, ൃടുുഖത

ആുഖം
സാഹിത്ഭാഷയ്ട
സവിരശഷതക
സാഹിത്ചരി്്ി്ല വിവിധഘ്ങളി
സംഭവബുലമായ ച്്കക് വിഷയമാ
യിു്്. അതിന് സാധാരണഭാഷയിനി
്് വ്ത്ാസങ ഉ്ായിരികണ്മും
ഉ്ായിൂ്ടും വാദഗതികു്ായിു്്.
ര്ി്െയം രരയാതാക്ള സാഹിത്ച
രി്്ിലടനീളം
ക്്്ാവ്താണ്.
വിഖ്ാതമായ
‘ലിറികബാല�്സി’്െ
ുഖവരയിൂ്ട എുുകാര്െ ഭാഷ സാമാ
ന്േനങു്ട ഭാഷരയാടുു നികണ്മ്്
വാദിുകയം സവതം കവിതയിൂ്ട അത്
രാരയാഗികമാുകയം ്ചു, രവ്�്സ്
വ്്്. സാഹിത്ം സാമാന്േനങക്
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അരാപ്മായ ഒ്ായി മാു്തി്നതി്ര
യള രതിരഷധമായിരു ഇ്ര്ിലള
തിര് സവരങകടി്ാനം.
“Style is the man” എ് വിഖ്ാതമായ
്ചാെ് എുുകാ്ര സംബധി്് പരമര
ധാനമാണ്. ഒര എുുകാര്െ ഏതാനം
വരിക വായി്ാ അതാരരടതാണ് എൂ
ഹികാ തകവ്ം ഭാഷാവശലിയി എു
ുകാര്െ വ്തിതവ്ി്െ അടയാളങ
വീുകിടും. ഭാഷാരരയാഗങ്ള രചയി
താവി്െ വ്തിതവസവിരശഷതകുമായി
ബധ്്ു്ിയള വിശകലനങ മലയാ
ള്ില്ായിു്്. ഒരാ ഉപരയാഗിു്
ഭാഷ അയാു്ട വ്തിതവ്് വിളംബരം
്ചുു. ഇ്ര്ി തിരി്റിയാവ്

ുരക ഭാഷയി അവരശഷി്ി് കഥൃ
്ാണ് ഗീതാഹിരണ്. ഗീതാഹിരണ്്െ
കഥകളി്ല ഭാഷാപരമായ ഈ സവിരശഷ
രരയാഗങ്ളുറിുള അരനവഷണമാണ്
ഈ രലഖനം.

ഭോഷകയ കപോളിുപണിെവർ
്ചുരശരി, എു്ഛ, ു്ന്്ാ്
എ്ിവര്ട ഭാഷകളിനി്് അവര്ട
േീവിത-ഈശവരവീ്ണങളിലള
വവ
വിധ്്് വായി്്ുുു്്, എ. ൃണ
പിള. ഈശവരനു്ി്ല ്ചുരശരിയ്ട
സഖ്ഭാവവം എു്ഛ്െ ദാസ്ഭാവവം
ന്്ാര്ട അവ്ാരഖ്യഭാവവം രവൂ്ി
നിു്ത് അവരവര്ട പദാവലീവവവിധ്
ങളിലാണ്. ഇ്രം കവികു്ട ൃതികളി
നി്്ഓരരാര്്ും രരത്കമായ ഒര
ശദരകാശ്് ൂഷമായി നിരീ്ി്ാ
രവ്തിരി്്ുകാനാും.
അരതസമയം
പര്രാഗതമായി ഉപരയാഗിുവര് വാ
ക്താനരേശിു് ആശയരമാ അനഭവരമാ
പകരാ പാകമാകാ്ത വരര്ാ വാകി
്െ ഘടന്യ്്് ചില എുുകാ് മാ
റിമറി്ിു്് - ഒരതരം അപനി്മാണം.
അവരവ്ക്പാകമായ പദാവലിക നിലവി
ലളവയിനി്് തിര്ഞുു്ു്കാ
ുമാ്ം ഇവ് ൃതരായിെ. വാുക്ള ്പാ
ളിുപണിയ്തിന് ഇൂ്് വധര്ംകാ്ി.
ുതിയ കാല്് ബഷീറിലം വി. ്ക.എ.
ലം കാു് രകടമായ ഈ അപനി്മാ
ണകൗുക്ിന് മലയാള്ി ഉ്ായിവാ
ര്രരാളവം രതാലകവിരയാളവം പഴകു്്.
വാകി്ന പരീ്ണവുവാു് ഈ രവ
ണത ഒര കളിരപാ്ല ഗീതാഹിരണ് കഥ
കളി ആവ്്ിുു.

ഭോഷ ഒു ഡെളീവു
1956- േനി്് 2002- മരണമടഞ
ഗീതാഹിരണ്്െ കഥക രു�സനി
താ്ഴ്യയു. “വാകാണ് എുുകാര്ന
ശിപാ്ശ്ചുക. അു്കാ്് എനിക്
വാകിരലക് സവതതയാവണം. വാകി്െ
ധവനി ഉണ്്ിരികലാണ് ” എ്് ഈ

കഥാകാരി എുുു്്. വാകി്െ രരയാഗ
്ി ൂഷതരയാ്ട ഉണ്്ിരിു് ഒരാ
ഖ്ാതാവി്െ സാ്ിധ്ം ഈ കഥകു്ട
അണിയറയില്്. ആ വാക്രരയാഗങളി
്ല പലസവിരശഷതക്ളയം വ്ഗീകരിു
കരയാ വിശകലനം ്ചുകരയാ എു്മെ.
‘ഒറോ്ി ഒുകാനാവിെ, ഒരേ്സ
ത്ം’ എ് കഥയി വീുരവലകാരിയം
രതാ്കാരനം തമിലള സംഭാഷണ്ി,
അയാരളാട് രതാ്്കാുകാ്ത അയാ്ള
‘്ചടിമാഷ് ’ എു വിളിു് രവലകാരി
രയാട് അവ ആ ദിവസം ുുവ ‘കൂസ് ’
എ് ഒറവാു്കാ്് കളിുകയായിരു
എ്് അയാ പറയര്ാ കഥകാരി എു
ു്ത്: “അരതാ്ട അവ വൊ്ത ഇൂ
സായിര്ായി” എ്ാണ്. ുട്്് ആ്ഗ
ത്മര്ാണം (കഥാകാരിയ്ട?) ുടരു:
“ചിലരനരം അങ്നയാണ് വാുകു്ട
്പരമാറം. രമാഹിു്ത് കി്ാനിെ. രവ
്ാ്ത്കിുകയം.”
കന്ാതീക ഏറവമധികം ഉപരയാഗി
ു് വാക് എടി, എടാ എ്ായിരിുരമാ
എ്് സംശയിു് കഥാനായിക (അക
ുംുറും) ുട്്് ആരലാചിുു: “ഓ്
്ര്ാ എനിക് ചിരിവു. ഒര ദിവസ
്് എ്െ രോലി ‘എടി്യ്’.
താ ആവലാതിരയാ്ട പറഞ്താും
്്ികാ്തയാണ് അു് കരസരയി്ല
രകാ്യംകാരി ഇരിു്്ത്് മന്ിലാ
യര്ാ ‘സുരംുഴങാ്വാകി’്ല അര
ശത “േളിതയായിര്ായി”. അരതകഥയി
ശിവദാസ അവരളാട് പറയു: “എൊ ്പ
്ങും ഇ്്ാ്കട്്മി്വരെ. അകണ
കിന്രച്ിുംരകറിനരൊണംമി്ാം”
ുരഷന് തീഭാഷ എുതാ രവ്ിവ
ര് ു്ിു്ിന് ‘്കണ്ി’ എ്ാണ്
ഈ കഥയി്ല രരയാഗം. രേഹര്ാ്ട
വിളിു്ത്. രേഹിു്താു്ുരപാ
്ല, വാസല്ര്ാ്ട വിളിു്ത് ഈ
കഥാരലാക്് ‘വാസെി്് ’ വിളിു്താ
ും. (ഉ്ിു്്െ/അമയ്ട ഒര ദിവസം).
അപമാനിക്്്വ അപമാനിതയാു്
KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

127

ുരപാ്ല അവഗണിക്്്വ ‘അവഗ
ണിത’ ആുു (സുരം ുഴങാ് വാക് ).
അബ്ം പറിയവ ‘അബ്നാ’ുു (്ീഭ
ഗവതി). േ്ം നട്്്വ ‘നടേ്’യാു
ു, ൃദയരമാ മനര്ാ ൂന്മായവ ‘ൂ
ന്’യാുു (ഉ്ിു്്െ / അമയ്ട ഒര
ദിവസം)

െഥയിൽ ഉളടങിയ െവിതെൾ
ആഖ്ാനഭാഷയി്ല കാവ്ാ്കത ചില
കഥാൃുകു്ട
ഭാഷാരരയാഗ്ി്ല
രധാനഘടകമായി നിരീ്ിക്്്ിു്്.
കവിതരയാടുു നിു് ഭാഷ എുംമ്ം
ഇ്രം രചനാവശലിക വിരശഷി്ിക
്്ുു. ത്െ രസവമായ രചനാേീവിത്ി
നിടയി ഒര മിക്കവി എുൂടി ഗീതാഹി
രണ് രപ്രു്ിു്്. കഥകളി അവ്
രരയാഗിു് പദാവലിയ്ട സംവിധാന
ഭംഗി അവ്യ കവിതരയാട് അു്ിുക മാ
്മെ, ചിലര്ാ്ഴൊം ൂ്ണകവിതത്്
യാുു. അവു പി്ി കഥയ്ടയെ
കവിതയ്ട രചനാതതമാണ് രവ്്ി്ി
രിു്ത്. അല്ാരങും ബിംബകപനക
ും ്കാ്് കഥ ചിലര്ാ കവിത ത്്
യാു്തിന് ചില ഉദാഹരണങ:
“കാ്രമഘങു്ട ചാരമഷി ത്ിൂവി
ൂമിക് ചതം ുറയ് തു് ക്ീ്
സധ്കളി ഏകാകിയായി സവനംകും
വിലപിും നടു് അ്ിരരണയിയായ
അങ്യ ഞാ എര്ാും ക്ിരിും”
(കവിതയംേീവിതവം: ഒരപന്ാസവിഷയ
്ിനുറം)
“വ്്ി വീുരപായ ൃൂരങാടിയി
്ല.....” (ചില രചനാതതങ - ശിപശാലക
ളികി്ാ്വ)
“ഇളംനീല ്വ്വറി് ്സറിരമ ഒര
്തരവ പ്ി്യര്ാ ുരുകിടു്
സ്ിയി നി്് കവി ഒര രനാ്ീസ് കു
പിടിു.” (ചില രചനാതതങ - ശിപശാല
കളി കി്ാ്വ)
“ഗാര്ി പീരിരയ�് തീരാറായ വീുപ
കരണങ എുു്പരമാു് വീ്മ്യ
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ര്ാ്ല ഉളി്ല രണയവതി ഭയ്്ുു.
രകുവു ുടങിരയാ ഈ രേഹവം (ചില
രചനാതതങ - ശിപശാലകളി കി്ാ
്വ)
“രാണവായവിന് പിടയ്വ്െ വകകാ
ലി്ടി രപാ്ല ത്െ ആശ്ക്ളയം വ്ഥക
്ളയം അവ നി്ല്ം എവി്ടയം രദ്
ശി്ിുകളയം (സുരം ുഴങാ്വാക് )
“എ്െക്ക” – അവ ഒരികലം ഉണ
ങാ് രുുറിവകളാണ്. ഓരരാ വ്ഥകളി
ലം ഓരരാ ആന്ങളിലം ്പാ്ി്യാലിു
് രണങ” (സുരം ുഴങാ്വാക് )
“എ്ിും അപമാനവം നടരബാധവം
ഒര ്ാത സുര്്ര്ാ്ല ഉളി തി
രവകക ഉയ്്ിയിും വീ്മ അതി്െ
ഒര നര്യര്ാലം ുറര്ുവി്ിെ”
(ഘ്രബായ്്ര)
“വ്ംവീശി ഊഞാലാു് രചല്ഞാറി
ക ഇടംഭാഗര്ക് മ്ി ്ഞാറിു
ു്ി േമീതാരിണി നവരലാകര്കങ
്നവരികയാണ്. ശംഖി ുുങിയ രദവത
രപാ” (ഘ്രബായ്്ര)
“എ്െ രേഹം, സവാഭാവിക വള്്ുരടി
്ി് ഒര ുള അരയാ രപാ്ല” (ഘ്ര
ബായ്്ര)
“നിലാവകളി തിളു് സ്്കാവ
ക്ള രനാകി േനാല്ടികളി ഇരിു
്വ. കവിത്യ അലകടലായി ഉളി
ുമു്വ. അതിമരനാഹരങളായ കഥ
കളിരാവകളി ക്കളി്ല ഉറക്് യ
്രംഗ്ി്െ ചുലതയാ ഊറികളഞ
വ” (ഇര്ി്െ ചിറകടി്യാ്ക)
“പുൂുരപാ്ല തു് ഗ്ാ്്റൗബ്
ണുക” (ഉ്ിു്്െ / അമയ്ടഒരദിവ
സം)

സവിഡേഷ്ഡയോ�ങൾ
ുു്ികവിതകളിലം മ്ം കാു്ു
രപാ്ല ആരലാചനാൃതവം സവിരശഷവം
ആയ ഭാഷാരരയാഗങ ഈ കഥകളി
സാധാരണമാണ്. സവയംവിമ്ശനവം പര

വിമ്ശനവം ഇ്രം രരയാഗങക്ചി
ലര്ാ്ഴാ്ക ആധാരമാും. ുന്വ്
ഹാസ്വം ്വും ുൃതിയം ചിലര്ാ്ഴ്ി
ലം ആ രരയാഗങളി്ല ്തളി്ങളാണ്.
ുലുടിമാറാ് ുഞി്ന ്്്ഷയിലാ
കി അമ വല്റിയിരലക് രപാുര്ാ
ുഞ്കരയു. കഥാകാരിയ്ട വിവരണം
ഇങ്ന: “മക അക്് അലറി്്ാളി
ുകയാണ്. എ്താര കീറ. ആ കീറല
ക കാരണം അമ ചിലര്ാ അവ്ന
മഹാകവി കീറ്സ് എ്് വിളികാു്്.”
(ഉ്ിു്്െ / അമയ്ട ഒരദിവസം).
നെ്ചു്ം ഇവി്ട “പ്്്ു്ം” ആുു
(ൃദയപരമാ്ഥി) രരയാഗങളി ുൃതി
കല്്ാ പലര്ാും ്ാക്ം ചില
ര്ാ അതിനളി രചാദ്ചിനവം ഉപ
രയാഗിക്്ുു:
“അത് ശതിയള ഫലിതമെ. എ്ിലം
തീക ഫലിതം പറഞാ ചിരികണമ
രൊ. അു്കാ്് യവാവ് ചിരിു (സംവര
ണ്ിരി)” -(ഉ്ിു്്െ / അമയ്ട ഒര
ദിവസം) “വക്യുു രതിയി (രതി?)
ക്നട്ി ഒുകം കവയ്ി ുന്ു
രന്രതിരിു” (ചില രചനാതതങ ശിപശാലകളി കി്ാ്വ) “രിയ്്്
പ്ാധിപ്, കഥ രപാറ് ്ചുകയാണ്
(രപാറ്രമാര�ൺ)” (ഉ്ിു്്െ/അമയ
്ട ഒരദിവസം)

വ്ഗീകരണ്ിന് വഴങാ് പല സവി
രശഷതകും തനിമകും ഗീതാഹിരണ്്െ
ഭാഷാരലാകു്്. മികര്ാും അതിനു
്ം ഒര ശിുവി്െ ഭാഷരയാടാണ്. സഹ
േമായ ൃടുുഖതയം അകാല്ിലള
രരാഗ്ി്െ കടുവരവം രച്്് സംഘ്
ഷഭരിതമാകിയ ആ രസവേീവിത്ി
ആുലതക്ള അവ് ുു്ിര്ാകാ്ത
കഥകു്ട
അടി്്ി
ആകാവ്്
ബധിുനി്്ി.
(“ആ്ര്ാഭ്ി്െ
്കാു്ാ്ക്ള േീവിതസധികു്ട ്താ
്യപക്് കഥാകാരി ചങലകി്് നി്
ുകയാണ് ”- അവതാരികയി എം.ടി. വാ
ുരദവ നായ്). വികാരങ്ള വിളകാ
മാ്മെ ഒളികാ ൂടിയാണ് ഇവി്ടവാ
ുക. ഒര ുഞി്െ ുൃതിയം അു
തവം കഥയ്ട ആ്ാവി്ല്രപാ്ല
ഭാഷയിലടനീളം എു്ണിയു്് ഈ
എുുകാരി.

സഹോയെരഥങൾ
ൃണപിള.
എ,
1982,
നാഷണ ു്്റാ.

വകരളിയ്ടകഥ,

ഗീതാഹിരണ്, 2016, ഗീതാഹിരണ്്െ കഥക,
കറെ്ു്്, ൃൂ്.
ഷാേിരേകബ്. ര�ാ, (എ�ി.) വിമ്ശനവം മലയാ
ളഭാവനയം, രകരള ഭാഷാഇറിറൂ്്.
ലിംഗപദവിവ്ത്തതയ്ട ൂചകങ, മലയാള്
്റിസ്്് രേ്ണ, വാല്ം 1 ലകം 5.
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എതിരികെ ുഴ്ങൾ
ഹ്ീുറുമോൻ വി. എം.
അസി. ്രാഫസ്
മലയാളവിഭാഗം
്ക.്ക.ടി.എം. ഗവ: രകാരളേ്, ുൂറ്.
E-mail: haleelrahman38@gmail.com
്ബധസംരഹം: ര�ാ. എം. ുഞാമ്െ ആ്കഥയായ എതിര് എ് ൃതി്യ ദളിത്
രാടീയവീ്ണ്ി വിലയിരുകയാണിവി്ട. രത്്മായം പരരാ്മായം
ോതിരബാധം സൂഹ്ി രവ്്ിു്തി്െ വ്ത്ത കാചകളാണ് ൃതിയിലടനീ
ളം കാു്ത്. സാധാരണകാര ുത യ.േി.സിയ്ട ഉ്താധികാര സമിതിയി്ല
്ിയ വ്തിവ്ര ോതീയവിരവചനവം അപമാനവം അനഭവിുു്വ്് ഈ ൃതി
വ്തമാുു. ദളിത് ുതലാളി്്ി്െ പാതക ുറ്ിു് സാ്്ികസവാതത്
്ി്െ ൂഷരാടീയവം എതിരി വിഭാവനം ്ചയ്്ുു.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ദളിത്, ആ്കഥ, ോതീയത, ദാരിര്ം, അപരവത്കരണം, അടിമ
്ം, സാ്്ികസവാതത്ം
ആ്കഥക് ‘എതിര് ’ എു രപരിടാ
ര�ാ. എം. ുഞാമ്ന രരരി്ി് ഘടക
ങ എ്തൊമായിരിും? ോതീയമായ
വിരവചനര്ാും അപരവകരണര്ാു
ുള അതിരകളിൊ് എതി്്ാണ് അരേ
ഹ്ി്െ ആ്ചരിത്ി ുഴകമായി
ധവനിു്ത്. ദളിത് സൂഹ്ി്ല േനവി
ഭാഗങ ുല്ു് അടിമമരനാഭാവ്ി
ന് ചരി്പരവം സാൂഹികവമായ നിരവധി
കാരണങു്്്് ര�ാ. അംരബദ്ക്
നിരീ്ിുു. ഈ അടിമ് മരനാഘടന
്യ മറികടക എു്ുള കാര്മ്െും
അരേഹം വിശദീകരിുു്്. രതിൂല
സാഹചര്ങരളാട് നിരതരം ഏ്ു്ി കീഴാ
ളമരനാഘടന്യ നി്വീര്മാു്തി്െ
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കര്ാണ് ുഞാമ്െ ആ്കഥ്യ
അതിേീവനകഥയാകി മാ്്ത്.
വ്വ്രയാുള നിരതരമായ ഏ്ു്ലാ
ണ് കീഴാളേീവിത്് വിമതപ്ു നി്
ു്ത്. ദളിത്ര സംബധി്ിടര്ാളം
അരങയറം ദരിരമായ ഭൗതികസാഹചര്
ങ അടി്്ി്്് രവ്്ിു്കാ
്ിരിുു. കു്ദാരിര്വം നിരതരമായ
വിരവചനവം ്ചു്ാനം കടലിനമിടയി
്്്ുരപാലള അര്ിതാവ് അവരി
ൃടിുു്്. രതിസധിയ്ട തിരക
കിടയിൂ്ട ഒറക് രതാണി ുഴു ുര്ു
്വ്െ ധീരത ‘എതിരി'കാണാം. ഇത്
യി്ല ഉ്തവിദ്ാഭ്ാസരമഖല ുുവ

നിയതിു് യേിസിയ്ട ഉ്താധികാ
രസമിതിയി ദീ്ഘകാലം അംഗമാു്ിട
ര്ാളം വളരാ ുഞാമന് സാധിു. അരേ
ഹ്ി്ല രപാരാ്വീര്ം പീ�ിതേനത്യ
നിരതരം രരചാദി്ിു് കര്ായി
ആ്കഥയി ഓളം്വുു.
ഇരുനിറഞതായിരു അരേഹ്ി്െ
ു്ികാലം. ദാരിര്്ി്െയം ഭയ്ി്െ
യം വിരവചന്ി്െയം നിഴലക ആ
ബാല്ന നിരതരം ഇരളി നി്്ി. ത്െ
ചാളയില്ായിര് ഒരര്യാര മ്്്വി
ളകി്ന്റി അരേഹം വിവരിു് സ്്
ഭു്്. ു്ബലമായ ആ തീനാള്ിന് ചരി
്്ി അടിുൂടിയ ഇരക്ക്ള
രതിരരാധികാനാുമായിര്ിെ. പാഠുത
കങ വായികാ ുടുര്ാഴാണ് അമ
വിള്കു്് അുകളയിരലക് രപാവക. ു
്ംപരു് ഇര്് ത്െ േീവിത്ിരലും
അരി്ിറുകയാരണാ എ്വ ആശ്്്
ു. ദാരിര്്ി്െ ഇര്് അ്രങു്ട തിള
ക്് നിരഷധിുരമാ?
ദാരിര്്ി്െ പുുഴിയിനിും സാ്
്ികവിദഗ്ധനിരലുള വള്് ുഞാമ
്െ േീവിത്ികാണാം. ഇ്താര വവ
ര്്്മാുമെ. നിരതരരപാരാ്്ിൂ്ട
രനടി്യുു് അനിവാര്മായ പരിണാമം
മാ്മാണ്.
ദാരിര്്ി്െ
പുുഴി
്വു്മാര ആല്ാരികരരയാഗമെ. കുള
യാഥാ്ഥ്മാണ്. വയുകാുര്ാ േ്ിമാ
ര്ട വീുകളിരലുരപാും. അവി്ട കഞി
പാ്്ി ്കാുകിെ. ്താടിയി ു
ഴിു്ി, ഇലയി്്ഒഴിുതരം. എ്്യ്
ദാരിര്ുഴിക രകരളമ്ി ുറിവടയാള
മായിു്ാും. അപമാന്ി്െയം അപമാ
നവീകരണ്ി്െയം ചതിുഴിക.
14 വയയ് രായുളര്ാ തനിു്ായ
ുരനഭവം ുഞാമ അനമരിു്തിങ
്നയാണ്. വീടിനുുള േ്ിയ്ട വീ്ി
കഞിുടികാ എ്ിയതാണ്. മൺു
ഴിയി കഞി്യാഴിുതു. ഒ്ം ഭയ്
രനായ പ്ി്യയം വീുകാ് അഴിുവിു. ു
ഞാമ്നാ്ം കഞി പ്ിടാ ുതി്യാര
ൂ്ാളി്യ സമാനിുകയായിരു അവ്.

മനഷ്നം നായയം ഒരര ുഴി്ാ്്ി
നിും കഞിരമാു് ഹരം പിടി്ിു
് രസിക ൃശ്മാണ് േ്ിുുംബ്ിന്
കരണ്ിയിര്ത്. വിശ്ിനാ കാച
മഞളി്വന് കഞിയി്ല മ്ം ുരു്
പ്ിയ്മാും രനമായിര്ിെ. പര്
കഞി രമാതാനള ആ്്ിരയാ്ട ഇര്്
്ിയ പ്ി ആ ബാല്ന കടിുമാറി.
പാവ്്്വ്െ സാ്്ികശാതുത
ക്ി ഒരധ്ായം മാ്രമയൂ, ദാരിര്ം.
ുതിയ രലാക്മ്ി ദാരിര്ം ഭ്ണമി
ൊമ മാ്മെ, നിര്രതയം ൂടിയാണ്. ു
ുുഞാമ ൂുത വിശ്ത് അറിവിന
രവ്ിയായിരു. അ്രങരളാട് വൊ്
ദാഹവം രേഹവം. ൂപഠനകാലു്ായ
ഒരനഭവം
ുഞാമ
വായനകാരരാട്
പ്ിുു്്. നീ്യാ്ക ൂളി വര്
ത് പഠികാനെ, ഉ്കഞി വിുങാനാണ്
എ്ാര്ാശി്്ഒരധ്ാപക അവ്െ ്ച
കിട്ടിുു്്. അുുത ൂളി്ല ഉ്
കഞിരഭാേനം അരേഹം അവസാനി്ിു.
എ്ാ പഠനരവ്്നങും വായനയം
ൂുത ഊ്േിത്്ുുകയം ്ചു. അറി
വി്െ സമാ്േന്ിൂ്ടയാണ് അരേഹം
വിശ്ാറിയത്. പീ�ിതമായ ത്െ സുദായ
്ിനം വിശ്ാ്് വിഭവമായി ്ാനമാ്
ഗ്് അരേഹം കാ്ി്കാുു. പ്ിണി
യായ മനഷ് വകയിരലതിയ ുതകമായി
അരേഹ്ി്െ ആ്കഥ മാുു.
എ്ിലി്െ രാടീയ്ി നിും ദളിത്
ുതലാളി്്ിരലും ദളിത് രചംബ്
ഓഫ് ്കാരമ്ിരലും ുഞാമ്െ ചിത
ക തീപട്ുു. ദളിത്െ സാ്്ിക
സവാതത്്് പരമരധാനമായി അരേഹം
കാുു.
സാ്്ികപരാ്യതവുള
േനവിഭാഗ്് അടിമമരനാഘടനയി നി
ലനി്്ാനം ബധിതാവ്യിലാകാനം
രമലാള്ക് സാധിും. ഇതരസവാതത്ങു
്ടയം മനഷ്ാവകാശാ്േന്ി്െയം അടി
്ാനമായി
സാ്്ികസവാതത്്്
അരേഹം വിഭാവനം ്ചുു.
ആരഗാളവകരണവം
അതി്െ
ഭാഗമായി ഉയ്ുവ് ലിബറനയങും
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ദളിത് സൂഹ്ിന് ുണകരമായി്ീര
്മ്് ുഞാമ നിരീ്ിുു. ആരഗാ
ളവകരണ്മാരു് ുതിയ ുറവിയം
സാധ്തകും ദളിത് വിഭാഗങ പരമാവധി
രരയാേന്്ു്ണം. അതിനായി ശതവം
ആൂ്ിതവമായ നിരതര ്മങ രവണം.
ോതിവിരവചനം ൃടിു്വ്ിുള സുചി
തമായ വ്വ്്യ രഭദികാ ഉദാരവക
രണ്ി്െയം സവകാര്വകരണ്ി്െ
യം രലാകം ദളിത്ക് ുണകരമാും.
‘വരു, ദളിത് ുതലാളി്ം’ എ് പ്ാ
മധ്ായ്ിലാണ് സാ്്ികസവാതത്
്്യം സാ്്ികശാതീകരണ്്യം
പറി അരേഹം വിവരിു്ത്. ൂ്ന രക
രീകരിു രവ്്ിു് ദളിത് രചംബ്
ഓഫ് ്കാരമ്് ആ�് ഇ�ടിയമായി
ബധ്്് അനഭവങ ുട്്രേഹം പു
വുു. ്താഴിലരനവഷകര്ട തല്ി
നിും ്താഴിദായകരായി മാറിയ ദളിത്
വ്വസായികു്ട ചി്ം നുു കാണാം.
ഉയ്്ോതികാരായ ്താഴിലരനവഷകരം
രോലിരതടി അവ്കരികി എുകയാ
ണിര്ാ. സ്്് നിയതിു്തിൂ്ട
വിരവചനവം പതിതവവം ുടുമാറാനാു്മ
്് ദളിത് വ്വസായിക ്തളിയിു. ദളിത്
ുതലാളിമാരരാും വ്വസായികരളാും സം
സാരി്ര്ാ തങക് ോതിപരമായ
യാ്താര രനവം രനരിരട്ിവര്ിെ
എ്ാണവ് വ്തമാകിയത്. ദളിതരി
നിും ൂുത വ്വസായിക്ള ൃടികാ
നള കഠിനരയന്ിലാണവ്. സ്ു
ളവരന സവാതത്ുൂ എ് ്ഹഗലിയ
വചന്് അരേഹം േീവിതര്ാും സൂഹ
ര്ാും രച്ുവുു.
രത്്വം പരരാ്വമായ ോതിരബാധ
വം ോതിയധിഠിത വിരവചനചിതയം സൂ
ഹ്ി്െ രവരപടലര്ാളം ആുനിു
ു. കടലി്ല ഉുരചി ഇൊതാും രപാ്ല
അരാരയാഗികമാണ് ഇത്സൂഹ്ി
നിും ോതിചിത്യ ൂ്്റിയ എ്
സരഹാദര അയ്്െ രവചനസവഭാവുള
വാുക സമകാലും രസതമാണ്. ോ
തിചിതയ്ട ലൂകരണവം നി്മാ്്ന
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വം അസാധ്മാു് ഒറവിലവമരീചിക്യാ
ുമെ. അമ്വം വനരതര്സവഭാവവുള
രതിരവ്്നങും രബാധവകരണ്
മങും അ്ീണമായി്്് നടകണം.
അയ്്െയം ്ചരറാണയ്ടയം മക്െ േീ
വിതസമരം എ് ഉപശീ്ഷുള ‘എതിര് ’
രപാരാ്്ി്െ ുട്ക്ിക്ള പി്്
യംപി്്യം ഉര്്ുകയാണ്. വരരണ്
രബാധം തീ്് പരിമിതികളി നിും
അപമാനഭാര്ി നിും ുതറിമാറാനള
്മമാണ് ഈ ൃതി്യ വ്ത്തമായ േീവി
താഖ്ാനമാു്ത്.
ക്ാ്സി്ല ോതി്യുറി്് പല
ര്ാും ുഞാമ വാചാലനാുു്്.
സം്ാര്ി്െയം
മാനവികതയ്ടയം
രപ്ുറിക്ള്്
വിരശഷി്ിക്്ു്
ഉ്തവിദ്ാഭ്ാസരകരങ വ്ര ോതി
വിരവചന്ി്െ വിഷുക ുുു. ബിര
ദാനതരലാസി പഠിുര്ാും ടാറാ ഇ
റിറൂ്് ഓഫ് സയസി രപായര്ാും
ോതിയവരഹളനം ത്് പലൂപ്ി
പിുട്്തായി അരേഹം വ്തമാുു.
ൂകാല്നഭവി് ോതിവിരവചന്ി
്െ ുട്്യാണവ. പാണ എ് ോതിര്
ര് വിളി്ാര്പി് കണുമാറരറാട് രപര്
വിളിൂ സാ് എു പറഞര്ാ കി്ിയത്
ുഖമടുള അടിയാണ്. സൂഹ്ി്ല ോതി
വിരവചന്ി്െ പരിരഛദങളായി നു്ട
വിദ്ാലയങും കലാലയങും മാറിയിരിു
ു.
സി�ിഎസി ഗരവഷണം ്ചു് രവ
ളയിലാണ് സ്വകലാശാലയി്ല ലക്ചറ്
തതികയിരലക് ുഞാമ അരപ്ിു്
ത്. ഒ്ാംറാു്ായിര്ിും നിയമനം കി്ി
യത് മ്റാര ഉരദ്ാഗാ്ഥികാണ്. ഇകാര്ം
പ്ങളി വാ്്യാവകയം വിവാദമാവ
കയം ്ചതര്ാ ുതി്യാര ൂ്്നൂമററി
തതിക ൃടി്് അതി എസ്സി / എസ്ടി
വിഭാഗ്ി്െ രതിനിധിയായി നിയമനം
നകി. ഒ്ാംറാുകാരന് എു്കാ്്
്പാുതതിക നകിയിെ എ് രചാദ്ം
നിയമന്ി്ല ോതിവിരവചന്ിരലു
വിരൂുു. കീഴാള സംവരണവഴിയിൂ

്ട മാ്ം രരവശി്ാ മതി എ്ാരണാ?
കീഴാള്െ രതിഭ്യ അംഗീകരികാനള
മടി ഇും ്പാുരബാധ്ി രവ്്ിു
്കാ്ിരിുു.
പി. രകശവരദവി്െ എതി്്ി നിും
തികും വ്ത്തമാണ് ുഞാമ്െ എതിര്.
വ്വ്രയാുള കലഹവം കലാപവം സമാ
നധാര്യാരുു്്്ിലം വ്ത്തമായ
നിലപാുതറയി നിു്കാ്് രലാക്്
വിമ്ശികാ ്മിുകയാണ് ഇരൃതിക
ും. ുഞാമ്െ എതി്ുകും ഏ്ു്ലകും
ഇനിയം ുടര്്. കാരണം ോതിചിത അ്
്യു്ം എുുകളയാവ് ഓല്ാ്െ.
നിരവധി അടരകുള, ൂുത ആഴ
്ി വിശകലനം ്ചയ്്രട് ആ്
കഥയാണ് എതിര്. സാൂഹിക സാ്്ിക
രാടീയചരി്മാനങുള നിരവധി ആശയ

ങ ഈ ൃതിയി ്കുപിണു കിടു
ു്്. അവ്യ രവ്തിരി്്ു്് ഇഴകീറി
പരിരശാധിുകയം ൂുത ൂഷമായി വി
ശകലനം ്ചയ്്ുകയം രവണം.
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ഇം്ീഷികെ �ീതോജെിയം മെയോളതികെ
വിവർതെങും
ഡ�ോ.എൻ. രജെി
അരസാസിരയറ് ്രാഫസ്
മലയാളവിഭാഗം
ഗവ: ്് രകാരളേ്, തലരശരി
E-mail: rajaniunni44@gmail.com
്ബധസംരഹം: ടാരഗാറി്െ വിശവരസി്ൃതിയാണ് ഗീതാജലി. 1913- രനാബ
സമാനം ലഭി്രതാ്ട അനന്സാധാരണമായ സവീകാര്ത ഈ ൃതിക് ലഭിുകയ
്ായി. നാനാഭാഷകളിരലക് ഗീതാജലി വിവ്്നം ്ചയ്്ു. മലയാള്ിലം ഗീ
താജലിക് അരനകം വിവ്്നങ ഉ്ായി. 1921 ുത 2021 വ്രയള ൂറ് വ്ഷം
വ്ത്തസവഭാവ്ിലള ഗീതാജലീവിവ്്നങ മലയാള്ി രസി്ീകരിു.
ഗീതാജലിയ്ട ഈ സവീകാര്തും വശ്തും കാരണമായ ഘടകങളി അതി്െ
സവിരശഷമായ നി്മിതിയം ൂപഘടനയം രധാനമാണ്. അതി്ന്റിയം മലയാള
്ി ഇുവ്ര ക്ിുള വിവ്്നങ്ളുറിുമാണ് ഈ രബധം.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ഗീതാജലി, വിവ്്നം, ഗീതം, മലയാളം, ടാരഗാ്

ആുഖം
ൂറി്്് വ്ഷം ുര് രചി് ഒര ഭാര
തീയൃതി ഇും ആസവാദക്ക് ൃദയര
വീകരണ്മമായി അനഭവ്്ുു. അത്
ഗീതാജലിയാണ്. ലഭ്മായ വിവരങു്ട
അടി്ാന്ി
മലയാള്ില്ായി
ുള ഗീതാജലിയ്ട ആദ്വിവ്്നം
1921- ആണ് വ്ത്. ൃത്ം 100 വ്ഷം
കഴിഞ് 2021ലം ഗീതാജലിക് പരിഭാഷ
ക വരു. വീുംവീും വായനകാ്ര
വലി്ു്ിു് ആക്ഷകതവം ഗീതാജ
ലിക് ലഭ്മാവ്ത് എങ്നയാണ്? രനാ
ബസമാനാ്ഹമായ ഇം്ീഷ് ഗീതാജ
ലിയ്ട ൂപ്്ടലം അതി്െ ഘടനയം
അതി്നാര ഘടകമാണ്.

�ീതോജെി - ബം�ോളിയിൽ
ആയിര്ി്്ാളായിര്ി്്ിലാ
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ണ് ബംഗാളിഗീതാജലിയ്ട രചന. ൂറി
അ്്ിരയഴ് ഗീതങു്ട സമാഹരണമാ
ണ് ഇത്. ടാരഗാറി്െ ഗീതിമാല്, ഗീതാളി
എ്ീ ൃതികും ഈ കാലഘ്്ിത
്്യാണ് ഉ്ായത്. ടാരഗാറി്െ രുത
കാവ്ഘ്്്്റി ുുമാ്്സ എുു
ു: ‘ഗീതാജലി ുത നാം ുര്ാു്ചു
ര്ാ വ്ധമാനമായ രതാതി കവിതക
ഗാനൂപം വക്കാു്തായി കാണാം.
ഭാവകാവ്്ിനം ഗാന്ിനം ഇടയി
ഉറ് ഒര വരുളതായി ടാരഗാ്കവിത കാ
ു്ി്െ്ു ശരിയാണ്. രയനഘടിതവം
ു്രബാധവമായ ചില കവിതക്ള സംഗീത
ര്ാട് വിേയകരമായി്ിണകാ ടാരഗാ
റി്െ അുലഭമായ സംഗീതവാസനകക്
കഴിഞിു്് എ്ും വാതവം ത്്.
ഇ്താ്കയാ്ണ്ിലം ഗാനവം കവിതയം
തമി വിരവചനം സാധ്മാണ്. ഗാനങളി

 അരേഹ്ി്െ വികാരങും ആകാം്
യം ുഖരവം ൂഢൂലവമാണ്. കവിതകളി
അരേഹ്ി്െ
വവകാരികരരചാദനം
മരവം ശാതവമാണ്. ഗാനങു്ട രീതി
വള്രയധികം ലളിതമ്്. അവയ്ട ൃ്ം
ലുതരവം കവിത സാധ്മായിടര്ാളം
മരനാ്വമാണ് (1966:314-315, വിവ. ൃണ
വാരിയ് എ േി)
്സ്ി്െ നിരീ്ണം ബംഗാളിഗീതാ
ജലിക് സ്വഥാ ഇണു്താ്ണ്്
കാണാം. ്ാമീണഗാനങു്ട രഗയത, ഭാവ
ഗീതങു്ട സവാഛ്്ം ഇവ സരമളിു്
താണ് ബംഗാളിഗീതാജലിയ്ട ഭാവതലം.
അവ രരാ്വലി്ിു് അ്ഥമാവ്്,
ആ്സമ്്ണ്ിരെും.
ഗീതാജലി
യി അനഭവരവദ്മാവ്ത് വദവ്ാ
ന്ിന രന്ുള സൂ്്മായ കീഴട
ങലാ്ണ്് നിഹാരജ രറ പറയ്ും
്വു്തയെ. (1967)1 അങ്ന വദവസ്യ
്ട രന്ുള നിരാമയമായ രാ്ഥനയായി
ഗീതാജലി അതി്െ സവാത്ി ത്്
വാ്ുവീണതാണ്.

�ീതോജെി - ഇം്ീഷിൽ
ബംഗാളിഗീതാജലിയി്ല
ഏതാനം
പദ്ങ ടാരഗാറി്െ ുൃ്ായ അമിയാ
ച്വ്്ി ഇം്ീഷിരലക് വിവ്്നം
്ചതിു്്. എ്ാ ഇ്റിയ്്ു്ും
രനാബ സമാനാ്ഹവമായ ഗീതാജലി
ടാരഗാ് ത്് വിവ്്നം ്ചതതാണ്.
ഇത് ബംഗാളിഗീതാജലിയ്ട രന്ത്്
മയെ.
ബംഗാളിഗീതാജലിയ്ട
രചനാകാല
്ിനരശഷം (1910) ൂരറാപ്പര്ടനം
നട്ാ ടാരഗാ് നി്യി്ിരു. ആരരാ
ഗ്പരമായ ചില രനങ ൂലം ആ യാ്
മാറി്വു. അങ്ന വി്മേീവിതം നയി
ക്വയാണ് ചില ഗീതങ ഇം്ീഷിരലക്
വിവ്്നം ്ചയാ ടാരഗാ് ്മി്ത്. ആ
രവ്്നം അരേഹം ുുമി്ി്ിെ. ആയിര
്ി്്ാളായിര്ി പത്് ്മയ് മാസ
്ി ടാരഗാ് ഇം്്ിരലക് യാ്തിരിു.
യാ്ാമര്് ക്ലി വും ത്െ വിവ്്

ന്മങഅരേഹം ുട്ു.
ല്നി ടാരഗാറി്െ ുൃ്ായിര
ു വില്ം രറാ്ഥ ്റയ്. ഇം്്ി്ല
ുരസി് ചി്കാരനായ അരേഹം പല
തവണ ഇത് സ്്ശിുകയം ടാരഗാുമാ
യി സൗൃദം ്ാപിുകയം ്ചതിു്്.
ടാരഗാ് ത്െ പര്ടനരവളയി രറാ്ഥ
്റയ്നി്ന കുു്ിയര്ാ ൃതികു്ട
വിവ്്നം അരേഹ്് ഏപിു. അുവാ
യി്് അുതതധനായ രറാഥ ്റയ്ന്
അവ ത്െ നിൂപകുൃുക്ള കാണി
കാനായി ്കാുരപായി. അങ്നയാണ്
ുരസി് കവിയായ രയറ്സ് ഈ വിവ്്
നങ ക്ത്. ടാരഗാറി്ല വിശവകവി്യ
പാ്ാത്രലാകം ക്്്ിയ നിമിഷവം
അതായിരു. രശതരായ എുുകാര
്്ു് ഒര സംഘ്് രറാഥ ്റയ്ന്
സവവസതിയിരലക് ്ണിുകയം രയറ്സ്
അവി്ട്വ്് ടാരഗാ്കവിതക ഉറ്ക
വായിുകയം ്ചു. വായന അവസാനി്
ര്ാ സദ്് പരിൂ്് നിശദമായിര
ു. ത്െ കവിതയ്ട സാരാംശം ഈ ഇം
്ീുകാ്ക് ്ഹികാ കഴിയാ്തി്െ
മൗനമാണി്ത്ാണ് ടാരഗാ് കരതിയത്.
എ്ാ വാുകളി രകാശി്ികാ കഴി
യാ് അഭിന്ന്ാ അവ് നിശദരാ
യിര്ായതാ്ണ്് പി്ീടാണ് ടാരഗാറിന്
മന്ിലായത്. അ്വി്ട ൂടിയിര്വ
രി എരാപൗ്്, സി.എഫ്. ആൂസ്
ുടങിയ രശത നിൂപക് കവിതയ്ട രമ
്്യയം ഉദാ്മായ ഭാവ്്യം രശംസി
ുകയ്ായി.
ഇത്ാ്സാവസറിയ്ട ആഭിുഖ്്ി
 ആയിര്ി്്ാളളായിര്ിപതിൂ്്
നവംബ് ൂ്ാംതീയതി രയറ്സി്െ ുര
സി്മായ അവതാരികരയാുൂടി ‘ഗീതാജ
ലി’ എ് രപരി ഈ കവിതക ല്നി
രസി്്്ു്ി. ആ വ്ഷ്് സാഹി
ത്്ിനള രനാബ സമാനം ഗീതാജ
ലി കര്മാുകയം ്ചു. ഭാരത്ി്െ
ആദ്്് രനാബ സമാനവമായിരു
അത്.
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ഇം്ീഷ്�ീതോജെിയകട ൂപഘടെ
ബംഗാളിഗീതാജലിയ്ട ൂപഘടനയി
 നിും ഏ്റ വ്ത്തമാണ് ഇം്ീഷ്ഗീ
താജലിയ്ട ൂപഘടന. ബംഗാളി നാ
രടാടിഗീതങരളാട് സാധ്മ്ം വഹിു്
ബംഗാളിഗീതാജലി
ഗാനാ്കതയാലം
താളൃ്ാദികളാലം സൃ്മാണ്. എ്ാ
ഇം്ീഷ്ഗീതാജലിയാക്് ഗദ്ൂപ്ി
ലാണ്. ബംഗാളിഭാഷയ്ട രാസഭംഗിയം
ഗാനചമകാരവം ഇം്ീഷ് രപാലള ഒര
ഭാഷയി ുനരാവി്രിുക അസാധ്
മാ്ണ്്
മന്ിലാകിയു്കാ്ാണ്
ടാരഗാ് ൂപപരമായ സവാതത്ര്ാ്ട
അവ്യ വിവ്്നം ്ചതത്. ൂല്്കാര
നം വിവ്്കനം ഒരാ ത്്യായു്കാ
്് അവി്ട ഔചിത്്ി്െ രനം അത
്ഭവിു്ിെ.
്ക്ിലം മ്ിലം ബംഗാളിഗീതാജലിരയാ
ട് യാ്താര സാധ്മ്വം വഹികാ്താണ്
ഇം്ീഷ്ഗീതാജലി. ബംഗാളിഗീതാജലി
യി ആ്ക ൂറിഅ്്ിരയഴ് ഗീതങളാ
ണ് ഉളത്. ഇം്ീഷ്ഗീതാജലിയി ൂറി
ൂും. ഇതി അ്്ിൂ്്്ം മാ്രമ
ബംഗാളിഗീതാജലിയി നിും ടാരഗാ്
സവീകരി്ിുൂ. ബാകിയളവ ത്െത്്
ഇതരൃതികളി നിും ടാരഗാ് ്തര്ഞ
ു്താണ്. അവ ഏ്താ്കയാ്ണും
ഏു ൃതിയി നി്ാ്ണും ഇങ്ന
രവ്തിരിു കാണികാവ്താണ്. ഇം്ീഷ്
ഗീതാജലിയി്ല ഗീതങളി്ല സംഖ്ാ്മ
വം അവ ഏു ൃതിയി നി്ാണ് എു്
്തും താ്ഴ ്കാുുു.
1, 5, 12, 20, 21, 44, 53, 55, 68, 71, 72, 89,
93, 94, 98, 99 – എ്ീ പതിനാ്റ്ം ‘ഗീ
തിമാല്’യി നി്്
4, 25, 35, 36, 40, 43, 67, 69, 73, 75, 76,
81, 82, 86, 96 എ്ീ പതിന്്്ം ‘വന
രവദ്’്ി നി്്
31, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 64, 78, 80
എ്ീ പതി്നാ്്്ം ‘രഖയ’ യി നി്്.
60, 61, 62 എ്ിവ ‘ശിു’വി നിും 102,
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92, 88, 87, 57 എ്ിവ യഥാ്മം ‘ഉസ
്ഗ’, ‘വചതാലി’, ‘കപന’, ‘മരണ് ’, ‘അചല’
എ്ിവയി നിും എു്താണ്. ൂറിൂ
്ി ഇവ്യാഴി്കയള ബാകി അന്പ
്ിൂ്്്മാണ് ബംഗാളിഗീതാജലിയി
 നിും എു്ത്.
അവ ഇം്ീഷ് ഗീതാജലിയി്ല 2, 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 22, 34, 37, 38, 39,
42, 45, 46, 49, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 70,
74, 77, 79, 83, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 100,
101, 103
എ്ീ ഗീതങളാണ്.2
ബംഗാളിഗീതാജലിയം ഇം്ീഷ്ഗീതാ
ജലിയം ഇങ്ന ര്ായിനി്ക ഇം്ീ
ഷ്ഗീതാജലിക് അനന്മായ രശംസ
ലഭികാന് കാരണ്മത്? അും വവരദശി
കര്ട ഇടയി? ഗീതാജലിയി രകട
മാവ് ആ്ീയാതരീ്വം വവകാരിക
സത്സധതയം ലാളിത്വം ഇവി്ട പരിഗ
ണിക്്രട്ു്്. അതിലപരിയായി നി
ഹാരജ രറ ക്്ു് ഒര കാര്ു്്.
ഭൗതികശതിും ലൗകികലാഭ്ിനം
രവ്ിയള തീരാസമര്ി ്പ്് തള്ും
തക്ും രപായ തങു്ട രണിതാ്ാക
്ള ആശവസി്ിു് ദിവ്ാനൂതിമുരമായ
ഒര ആഹവാന്ി്െ വിൂരശദമാണ്, കര
കാണാകടലി്െ നുവി വകയംകാലം ു
ടിുുഴഞ മനഷ്്ക് അഭയ്ാനമാണ്
(ുതനായര്ട ടാരഗാ് കവിയം മനഷ്
നം എ് ുതക്ി്ല പരാമ്ശം, രപേ്
78) ഗീതാജലിയി അവ് ദ്ശി്ത്. ഭാര
തീയ്കാവ്് ഇത് ുുമയള കാര്മെ. ര
പ്വം മനഷ്നം തമിലള ബധ്ി്െ
അൂ് വത, ഈശവരരാുഖമായ മാനവമന
്ി്െ അനന്ത എ്ിവ ഗീതാജലിയ്ട
സവിരശഷതയാണ്. ഉപനിഷദ് മതങളി
ൂടി ഭാരതീയ് പര് ്വി്ു ൂടിയാണി
ത്. ഈ ആ്ീയതയ്ട മതസാതവന്ി
ലാണ് പാ്ാത്മന്് വ്ാുഗ്ധമായിര്ാ
യത്. ഗീതാജലി്യ്റി രയറ്സ് പറഞത്
രനാുക:

“ഈ വിവ്്നങു്ട വക്യു്്ര
തി ഞാ ദിവസങരളാളം ്കാ്്നടു. തീ
വ്ികളിലം ബ്ിലം ്റരറാറുകളിലം
വ്് ഞാനത് വായിു. അതി്െ വവകാരിക
സവാധീനം മ്ളവ് കാുരമാ എ് ചിത
കാരണം പലര്ാും ുതകം അടു്വരക
്ിവു. ത്േമക് വഴങാ് താളലയങ
ും ഛ്ും വ്്താരള്ങും കല്്
ൂലൃതിയി്ല, മൗലികമായത് എ്് എ്െ
ഇത് ുൃുക വിരശഷി്ി് ഈ
വരിക ഞാ േീവിതകാലം ുുവ സവനം
ക്ിുള ഒരരലാക്് ചി്ീകരിു’3
ബംഗാളിഗാനങു്ട
താളൃ്ങ
ഉരപ്ിു്വ്ിലം ശദഭംഗി രദാനം ്ച
ു് ു്രമായ ഗദ്ം ത്്യാണ് ഇം്ീ
ഷ്ഗീതാജലിയി ഉളത്. വബബിളി്ല
സ്ീ്്നങു്ട സവഭാവം വഹിു്
അവക് ൃദയ്ി രനരി്് കടു്ചൊന
ള വശീകരണശതിയ്്. ഈ ൃദയരവീ
കരണഭാവമാണ് ഗീതാജലി്യ അനശവരമാ
കിയത്.

മെയോളതികെ വിവർതെങൾ
രനാബസമാനം ലഭി്രതാുൂടി ഗീതാ
ജലിക് രലാകഭാഷകളി്ലൊം ധാരാളം വി
വ്്നങ ഉ്ായി. മലയാള്ിലം ഗീ
താജലി വിവ്്നം ്ചയ്്ു. ഭാഗികവം
സമ്വം സവതതവമായ വിവ്്നങ
ഈ ൃതിക് മലയാള്ി ഉ്ായിു്്.
‘ഒരര പാഠ്ിന് ഒരര ല്്ഭാഷയ്ട
സംരചനാനിയമങ അഥവാ വ്ാകരണനി
യമങ അനസരിുത്് പലതര്ിലള
വിവ്്നങും ആകാവ്താണ്. ുതിയ
ആശയങ സവീകരി്് ആസവദികാന്
ല്്ഭാഷയി്ല എൊവ്ും ുല്ാവസ
രം ലഭിരക്താകയാ ഒരരപാഠ്ിന്
ഒ്ിലധികം ഭാഷാതരങ ആവശ്മാണ്.’
(രകാശി, ്ക.എം, 1994:46)
മലയാള്ി്ല ഗീതാജലീവിവ്്ന
ങ്ള നിരീ്ിുര്ാും ഈ അഭിരായം
രസതമാ്ണ്് കാണാം.
ഗീതാജലിക്

മലയാള്ില്ായിു

ള എൊ വിവ്്നങും ഇ്് ലഭ്മെ.
ചിലത് ഭാഗികമാണ്. ഗീതാജലീവിവ്്
നങളായി മലയാള്ി വ്ിുളവ്യ
താ്ഴ പറയ് രീതിയി ര്ാ�ീകരികാം.
ുതക്ി്െ രപര്, വിവ്്ക, വ്ഷം
1. ഗീതാജലി -കിഴരകട്് മാധവനായ്
- 1921
2. ഗീതാജലി ഒര നിൂപണം -നരത്ല
്്പ്നാഭരമരനാ - 1928
(ഭാഗികവിവ്്നം)
3. ഗീതാജലി - എ.എം. രതാമസ് - 1937
4. ഗാഥാജലി - പി.േി. പിള - 1947
(ഭാഗികവിവ്്നം)
5. ഗീതാജലി - േി. ശ്രുു്് - 1959
6. മലയാളഗീതാജലി - വിദവാ എം. ൃണ
പിള- 1964
7. ഗീതാജലി -്ക.സി. പിള, ര�ാ. വി.
എസ്. ശ്മ- 1978
8. സാഹിത്വിപ്ിക ര്ാംഭാഗം (ഭാഗിക
വിവ്്നം - എ. േി. ്ാസിസ് - 1978
9. ഗീതാജലി - നിത്വചതന്യതി4
10. ഗീതാജലി - ്ക. േയുമാ് - 1994
11. ഗീതാജലി എ. ്ക രദശം 2010
12 ഗീതാജലി എ സലീം പകുറി 2010
13 ഗീതാജലി എ.്ക. ശശീര. 2011
14. ഗീതാജലി ഏ്മാൂ് രസാമദാസ.
2011
15. ഗീതാജലി സേയ് ്ക വി 2011
16. ഗീതാജലി രകാുകാ എസ്. വിേയു
മാ് 2017
17. ഗീതാജലി എ.പി. ചരരശഖര 2019
18. ഗീതാജലി നാരായണകാരനാ്് 2021
ഇവ ൂടാ്ത ുൂ് നാരായണരമരനാ
രാവി�ൃ്്ി ഗീതാജലിക് വിവ
്്നം രചി്തായി പറയു. ു്ംുളം
മാധവ എ്്ാരാ ടാരഗാ്ൃതി്യ അന
കരി്് ഇരപ്ിര്് കവിതക രചി്്
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ഗീതാജലി എ് രപരി ആയിര്ി്താ
ളായിര്ി നാപ്ിനാലി ുറ്ിറ
കിയതായി ൂചനയ്്. ആയിര്ി്്
ളായിര്ി ഇരപ്ിഅ്ി ദിവാ
രഗാവി്പിളയം ആയിര്ി്്ളായിര
്ി അപതി എുരകാണ് ശിവശ്രനം
ഗീതാജലിക് ഭാഷാനവാദം രചി്തായി
പറയു.5 ബാലചരുളികാട് ഗീതാജ
ലിയ്ട ര്് ഗീതങ പരിഭാഷ്്ു്ി
യിു്്. (ബാലചരുളികാടി്െ കവി
താപരിഭാഷക, 2013)

or on the top of omnibuses and in restaurants and
I have often had to close it lest some stranger
would see how much it moved me. These lyrics
– which are in the original, my Indian tell me full
of subtlety of rhythm, of untranslatable delicacies
of colour, of metrical invention display in their
thought a world I have dreamed of all my lifelong'.
(Introduction, Gitanjali, Tagore)

4.

നിത്വചതന്യതിയ്ട വിവ്്നം നി
ത്ു്് ആണ് രസി്ീകരി്ത്. ആദ്പതി
്ി വ്ഷം രരഖ്്ു്ിയിര്ിെ. പര്
1996ന ുര്യാണത്. 96-97-്ല ഒര എം.
ഫി ഗരവഷണരബധ്ി അത് വിശക
ലനം ്ചുു്്. ര്ാംപതി്് നിത്ു്്
1998- ഇറകിയിു്്.

രനാബസമാനം ലഭി്രതാുൂടി വി
ശവരസി്മായി്ീ്്
ഗീതാജലിക്
മലയാള്ിലം വ്്ി് സവീകാര്ത ലഭിു
കയ്ായി. പല ൃതികളി്ല ഗീതങു്ട
സമാഹാരമായ ഗീതാജലി സവിരശഷമായ
ൂപഭാവചാരത ുല്ുു. 1921 ുത
2021 വ്രയള 100 വ്ഷകാലം ഇരപതി
ലധികം വിവ്്നങ മലയാള്ി
ഈ ൃതിക് വു. അവയി സവതതവം
ഭാഗികവം ൂ്ണവമായ വിവ്്നങു്്.

5.

ൂചനകമലയാളസാഹിത്സ്വസവം,
ത്േമ സി്ാതവം രരയാഗവം എ്ീ ുത
കങളി നി്്.

കാല്ി്െ ഓരരാ ഘ്്ിലള അനി
വാര്തയായം അഭിരചിയായം ഓരരാതരം
വിവ്്നങ ൂപ്്ുു. അരനകം
വിവ്്ിതപാഠങ നാനാവിധ്ിലള
വായനാസാധ്തകളാണ് നു്ത്. ൂുവ്
ഷം ്കാ്് മലയാള്ില്ായ വിവ്്
നങ ഒരരസമയം ഗീതാജലിയ്ട അന
ശവരതയം ല്്ഭാഷയായ മലയാള്ി്െ
സാധ്തയം ൂടിയാണ് രകടി്ിു്ത്.

ുതനായ് എസ് 1994. കവിയം മനഷ്നം രകരള
ൂണിരവ്ിറി, രകാ്രററീവ് ലിമിറ�്.

ഉപസംഹോരം

ുറിുെൾ
1.

We shall find nature poems in Gitanjali. But
the main theme of its poetry is a painfull and
passionate striving to realise God, to lose
all existence in this realisation, to surrender
allone's being to it. (Niharanjan Ray-An Artist
in Life. p162,163)

2.

ഈ വിവരങക് ടാരഗാറി്െ ൃതിക്ള്
റിയള വിവിധ പഠനങരളാട് കട്ാട്.

3.

I have carried the manuscript of these translation
about with me for days reading it in railway trains,
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സധയ കെ.
�ിപാ്്്്മെ് ഓഫ് മലയാളം
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്ബധസംരഹം: നരവാഥാന ചരി്്ി ആ്ീയദ്ശനങളിൂ്ട ഭാരതീയ മന
്ി ഇടം രനടിയ ആചാര്നാണ് സവാമി വിരവകാന്, എ്ാ അരേഹ്ി്ല
കവിതവ്്ുറിുള അരനവഷണമാണിവി്ട നട്ിയിുളത്. വിശവമാനവ സ്
്്ി്െ വതാവായിരുസവാമി വിരവകാന് അഥവാ നരര്നാഥ് ദ്് എ്
കവി. േീവിത്ി ആലസ്ര്കാ രയത്നമാണ് അഭികാമ്്മ്ാണ് അരേഹം
ഉദ്രഘാഷിു്ത്. ഇം്ീഷ്, ബംഗാളി, സംസ്ൃതം. ഭാഷകളിലാണ് അരേഹ്ി്െ
കവിതക രസി്ീകരിക്്്ിുളത്. ഭാരതീയ ദ്ശനങ്ള പ്ാത്്ുു്ി
അവതരി്ിു അരേഹം. സാ്വലൗകികതയിൂ്ട നരവാഥാന്ിന് വിുപാകി മന
ഷ്തവം വകുതലാകി ുര്റാ പഠി്ി് ുരവാണ് സവാമി വിരവകാന് എ്തി
ന് അരേഹ്ി്െ കവിതക സാ്്ം വഹിുു. അധികം അറിയാ് ആ കവിതവ
്് അരനവഷിു്തിലാണ് ഈ പഠനം വ്ത്തമാു്ത്.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: നരരരനാഥ് ദ്്, ആധ്ാ്ിക പരിരവഷം, ക്മഫലം, തവത
സംഗ, ടാരഗാ്, ആ്ീയവികാസം, രകാമളഭാവം, പരഷഭാവം, ശ്ാമകാളി, വിരവകാ
ന്.
ഭാരതീയ നരവാഥാന ചരി്്ി ഇടം
രനടിയ യഗുരഷ്ാരി ഒരാളാണ് വിരവ
കാന് സവാമിക. നരവാഥാന സാഹി
ത്്ിലം അരധാനമൊ് ഒര ്ാനം
അരേഹം അ്ഹിുു്്. ഒര കവി്യ്
നിലയി വിരവകാന് സവാമിക പു്വ്
ആശയങ എങ്നയളവയായിരു്വ
ും അവയ്ട ആ്സ് എതായിരു
്വും അരനവഷിു്താണ് ഈ പഠനം.
രഭാഷണങ്ള അരപ്ി്് എ്്ി

ുറവാ്ണ്ിലം സവാമിേിയ്ട കവിതക
ആ്േവം, ദാ്ശനിക ൂല്ം ുടങിയ രമഖ
ലകളി സവയം ൂ്്ങളാണ്. ബംഗാളി,
ഇം്ീഷ്, സംസ്ൃതം ഭാഷക വകകാര്ം
്ചതിര് സവാമിക കവിതകായി തി
ര്ഞു് ഭാഷകും ഇവത്്യാണ്.
നരരരനാഥ് ദ്ി നിും വിരവകാന്
സവാമികളിരലക് അരേഹം നട്്്ിയ
ൂരം അരനവഷിു്ത് കവിതകളിൂ്ടയാ
ുര്ാ ദാ്ശനികനായ ഒര കവി ത്െ
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ആദ്ശങ േീവിത്ി പക്്ിയതി
്െ ചരി്മാണ് അ്രാ്ഥ്ി പഠ
നവിഷയമാു്ത്. രലാകം അംഗീകരി്
നരവാ്ാന നായക്ന് നിലയി, വല
താ്യാും അംഗീകരിക്്ടാ്ത രപായ
കവിതവ്് അരനവഷിു്ത് ഒരര സമയം
കൗുകകരവം വി്ാനരദവമാണ്.
വിശവമാനവ സ്്്ി്െ വതാവാ
യിരു സവാമി വിരവകാന്. നരരരനാ
ഥ് ദ്് എ് കവിയ്ട സ്പമായിര
ു അത്. ഈ രപ്്ി മനഷ്്െ
്ാനം ഒരികലം അവഗണികണ്കും
നിരാശാ്കവമ്െും മഹതവൂ്്മായ
ആ ്ാനം സവയം രയത്നങ്ള്കാു
രനടി്യുരക്താ്ണുമാണ് അരേഹം
രധാനമായം ഉദ്രഘാഷി്ിുളത്. അലസ
തരയാ, നിരാശരയാ ഉ്്്ി അ്തൊം
ൂ്്റിഞ് മഹ്ായ ല്്്ിനരവ
്ി ആലസ്ം വിുണരണ്മ്ായിരു ഒര
കവി്യ് നിലയി നരരരനാഥ് ദ്ി്െ
സര്ശം. ഈ ആദ്ശ്് രാവ്്ികമാ
കാ കവി േീവിത്ി സവീകരി്താകാ
്് ആധ്ാ്ിക പരിരവഷവം.
വിരവകാന് കവിതകു്ട ഏറവം ആക്
ഷകമായ ഘടകം അവയ്ട ഭാഷാരരയാഗ
മാണ്. താ സവീകരിു് ഭാഷ ബംഗാളി,
ഇം്ീഷ്, സംസ്ൃതം ഇവയിരലുമാക്്
അവ ഒരര ആ്േവര്ാ്ടയം മരനാഹാരി
തരയാ്ടയം രരയാഗികാനള സവാമിയ്ട
കഴിവ് ്ര്യമാണ്. ത്െ കവി മന്ി്ല
വ്ാപാരങ നരരരനാഥ് ആസവാദക്ക്
രധാനമായം പക്ു്കാു്ത് ഈ ൂു
ഭാഷകളിൂ്ടയാണ്. ആംഗല ഭാഷയിലള
അരേഹ്ി്െ പാടവം എുു പറരയ്
താണ്. ഈ വനുണ്മാണ് ഭാരതീയ ദ്
ശനങ്ളയം സം്ാര്്യം പാ്ാത്്
ു പരിചയ്്ുു്തി അരേഹ്്
വലിയ ഒരളവവ്ര സഹായി്ത്.
ലൗകിക ുഖങളി താ്ര്മിൊ്
ഒര കവിയായു്കാുത്് ക്മഫല
്ിനരവി യത്നികാനെ മറി്് ്ാന
ൃടിയി ൂടി കാു് കാര്ങ്ള വുനി
ഠമായി കാണാനാണ് അരേഹം ആഹവാനം
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്ചതത്. അരേഹം പറയു. *'ക്മഫല
്ി നി്് ഒരികലം ഒഴിു മാറാ
നുു കഴിയിെ. പര് ഒരികലം അതി്ന
രപടിുകരയാ, അതിരനാട് ആസതിയ
ളവരായിരിുരമാ ്ചയരത്. അതി്െ
ൂപ്ി ത്് അംഗീകരിുക. എൊം
നി്മമായ ഒര രതേ്ി്െ രകാശ്ി
കാുക'. ഇവി്ടയാണ് അരേഹം തവതസം
ഗനായ ഒര സന്ാസിയായി്ീര്ത്.
തികും വ്ത്തമായ ആശയങളാണ്
സവാമികു്ട കവിതകക് വിഷയമായിു
ളത്. ഭതി, അരനവഷണതവര ലൗകികരഭാഗ
വിരതി, ആ്്ാനം ഇതി്നൊുപരി
യായി രമപറഞ ഭാവങു്ട ഒ്ിുള
ഒര ബഹിഃുരണ്മ് നിലയി രത്്
മാു് താതവിക ദ്ശനങ, ഇവ്യൊം
വിരവകാന് കവിതകു്ട ഊും പാവമായി
രിുു. ഒര്ഥ്ി ഈ കവിതകളിൂ
്ടയള ഒര യാ് സവാമികു്ട മാനസിക
സ്ാരവം പടിപടിയായള ആ്ീയ
വികാസവം വായനകാരന വ്തമാകി്കാ
ുുു.
്ീരാമൃണ പരമഹംസരമായള അരേ
ഹ്ി്െ നിതാതപരിചയം, പരപരുള
ആശയ സംവാദങ ഒ്ക നരരരദ്ി്ന
വിരവകാന് സവാമികളാു്തി വലിയ
പുവഹി്ിു്. ഈ വള്് അരേഹ്ി്െ
കവിതാ രചനകളിലം കാണാം.
ശിവനം കാളിയമാണ് കവിതയി്ല ഇട
വദവങ. എ്ിലം സ്വലൗകിക സ്രന
ഹമാണ് കവിതകളി രത്്്്ു്ത.്
അരേഹ്ി്െ ഇട ചിതാവിഷയവം അു
ത്്യാണ്.
‘വീ്ിു പാരി്ന സ്വം, സവയം ത്്യി്ി്തിനം കര്ും ്മി്ിടാ
എതിന ്ചയണം? അന്ുഖങളി
വനേമാകാര്മാ്െീ കാു്ും?
എ ക് നീ: ൂന്മു താ്ന ക്
നി്െ താ ൂപമഖില േഗ്ിലം
(പാ്്ാു പാുവാ നിര്ാട് )
രലാക്് ുുവ കാു് ക്്കാ

്് അന്ുഖങളി ഈശവര്ന കാു്
കവിയാണ് നരരര. ഈശവര്ന രവറി്
സ്പമായി മാറി നി്്ാരനാ, വി്ഹ
്ിനക്് ുരകാരനാ ആ്ഹിു്
മന്െ കവിയരടത് മ്ളവരി ഈശവ
ര്ന കാു് കവിക് അവ്ര മന്ി
ഉദാ്മായി ്ാനം നകി സവീകരികാ
രയാസമിെ. വിശവമാനവ സ്പം തലയയ്
്ി നിു് വരികളാണിവ. അതിലപരി
ഞാനം നീയം എ് വ്ത്ാസവം, സവാ്ഥ
തയം നശി്് സമഭാവനരയാ്ട സഹേീവി
ക്ള കാണാനം കഴിയു് കവിക്. വലിയ
ഈശവരഭതനായ കവിക് മ്ളവ്രര്ാ്ല
ഈശവര ഒര സ്പമെ. മറി്് രപ്്ി
ലള എൊമാണ്. ഇവി്ട അവദവതവാദ്ി
്െ പരിരവഷവം സവാമിേിയ്ട കവികക്
നകാവ്താ്ണ്് കാണാം. വി്ഹാ
രാധനരയാട് അമിതമായ അഭിനിരവശമെ
മറി്് വി്ഹങ്ളൊം തക്കാനള അഭി
വാഛ ഇതിൂ്ട ദ്ശികാവ്രതയു.
താ്ഴ കാു് വരിക ഇതിന് ൃടാത
ങളാണ്.
'േീവിുമാ ഈശവ്ന,
രലാക്മും നിറഞതായ്
അതമറവയാും തത്
രതിബിംബങരളയരമ
കണകാകാ്ത സ്പ
നിഴലി പിുവീരറാ്ട
പാുരപാരി, കലക്ി
്്ു ചാു് ൂഢരര !
കാുവാ പ്രമാ ഒറ
ഈശവര ത്്യാദരാ
ആരാധിുക മ്റൊ
ബിബംബങുുടുക !
(േീവിു് ഈശവര)
രലാക്മും നിറു നിു്ു അത
മറുമായ ഈശവര്ന ്വും സ്്്ി
ക്് ്ാതമായി അതിന പി്ാ്ല പാഞ്
കലക്ി ്ചുചാു് ൂഢരായ ആുക
രളാട് രലാക്മൊം ഒ്ാ്ണും എൊവ്
ുമായി ഒ്രാറ ഈശവരനാുള്തും
അരേഹം പറയു. ആ ഈശവരനാക്്

രലാകം ുുവ നിറു നിു്ു്കാ
്് എൊവരിലു്്, എൊ്ിലു്്. അത
ൊ് ബിംബങ ഉടുകുയം വ്തമാണ്
ആ ദ്ശനം.
'നാൃഷി: കവി' എ് ഭ്തൗത വാക്
്ി്ന അനവ്ഥമാു് േീവിതമാണ്
സവാമിയരടത്. കവിതവവം പരമാ്ത്വവം
അരഭദ്മാ്ണും കവി ഒര്ഥ്ി പര
മാ്ാവി നിും അഭി്നാ്ണുള ഉപ
നിഷത് മതം ഇവി്ട രരത്കം ്ര്യമാ
ണ്. പരമാ്ാവ് കവിയം, പരമാ്ഭാവം
കവിതയമാ്ണു പറയാം. ഈ പരമാ്ാ
നൂതിയാു വിരവകാന് കവിതകളി
ുഖ്മായം അനഭവ്്ു്ത്. ‘ുരാതന
കാല്് ഈ ്ാനവം ഭാവവം (രരമ കാ
രണ്ങ) ഒരര സമയ്് ഋഷിയ്ട ൃദ
യ്ി വിട്്ര്ാ പരമസത്ം കാവ്
ൂപം ്കാുകയം ്ചു. കാവ് ത്വവം
പരമാ്ത്വവം ഭി്മ്െും പരമ്ഷി
യായ അരേഹം മഹാകവിയാുു്വും വ്
തമാണ്. ആ്ത്വാരനവഷണം കവിതവ
്ിനം വിഘ്നമായെ മറി്് ൂരകമായാു
വ്്ിു്ത്.
വിരവകാന്കവിതകു്ട
ുഖ്ഭാവം
ഉസാഹമാണ്. ‘സന്ാസിഗീതം’, ‘സവാത
ത്ഗീതം’, ‘രു്ഭാരതര്ാട് ' എ്ീ
കവിതകളി നിറു നിു് ഉസാഹം
വായനകാരനിരലു ്പ്്ു പകര്
തര്ിലാണ് അവതരി്ി്ിുളത്. ആല
സ്്് പിതുക, മഹ്രമായ ഒ്ിന
രവ്ി യത്നിുക; ആ യത്ന്ി
ഒരികലം അലംഭാവം വര്ാതിരിുക
ഇവയാണ് വിരവകാന് കവിതകു്ട ു
ഖ്മായ ഒര ുഖം. കവിതയി്ല സൗ്ര്ം
ആസവദനീയമാ്ണുള അഭിരായമാണ്
അരേഹ്ിനളത്. ഭാവസൗ്ര്ം മാ്മാ
ണ് അരേഹം അംഗീകരിു്ത്. ൃ്ിമമായ
ശദ സൗ്ര്ം ഒരികലം അരേഹം അംഗീ
കരി്ിര്ിെ. അരേഹം പറയു *‘വാു
കു രാസ്മാ്ിു്ത് രലാക്ി്ല
ഏറവം അപരിഷ്ൃതമായ ഒരര്്ാടാണ്.‘
ശദാല്ാരങക് രധാന്ം ്കാുു്
ചിതകരരാടാണ് ഈ അഭിരായം രച്ു
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നിു്ത്.
കവിത മാനസികവികാസ്ി്െ ഒര
ഭാവമാണ്. ആ്ീയ സാ്ാകാര്ിന
ുല്മായ ഒരനഭവം കവിത രധാനം്ചയ
ു അു വദവികമായ പരിരവഷര്ാ്ട
മാ്രമ ആകാൂ എ് നി്ബധം അരേ
ഹ്ിനിെ. അത് രലാകസാധാരണമായ
രകാമളഭാവ്ിലം പരഷഭാവ്ിലം ഒരര
രപാ്ല അനഭവരവദ്മാണ് ‘ശ്ാമകാളി
ൃ്ം ്വക്്’ എ് കവിത ഇത് ്തളി
യിുു.രകാമളതയം കരഠാരതയം ഒരര നാ
ണയ്ി്െ ത്് രു വശങളാ്ണും
അു രും ഒ്ി്ാസവാദനരയാഗ്മാ്ണു
ഈ കവിത വഴി സമ്ഥിുു.
‘്വൺതി്്ള കാ രതാും,
വിര്ാ്രൊ്മാുൂടിു്ിരി്്ാലിമ മ്ി്്ാഴി്തായി;
മരലരയൂ്ത്ലു,
ൂ്വകാല മരണയാ
മാരലഖ്ാളിുര ്താു നിവ്ുൂ
താമസിയാ്ത ത്്
‘മതരമഘം വ്ായധ ഗ്േിതം
ുഴകി മും
വി്ം പര്്ും വ രപാരാരംഭിുു;
ൂരിര ൂരിരളി്ന വമിുു;
രളയ്ി
്കാു്ാ് ു്ാരം ൂടി്ിുു.
(ശ്ാമകാളി ൃ്ം ്വക്്)
ലാസ്താഡവങ ഒരര മനസി്െ രു
തര്ിലള ഉേീപനമായാു വിരവകാ്
സവാമിക കാു്്തു ുവ്തം.
സവാമികു്ട കവിതകളി കാു മ്റാര
ഭാവം സാതവനമാണ്.
‘...............രന്ം രനടി നീയാന്്ി;
ൃതു േീവന ൂതത്വ സാൂേ്ം കി്ി
രഹ സാഹായദ; പാരി
നിത്നിസവാ്ഥ! ുര്ാ

142

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

്ിനിയം ുണുകി സുല
രലാകം രരമാ!’
‘നി ൂ്ടയു വിൂര വീ്ക്;
നി ൂ്ടയാരണാ്ുക ശതിനാഥനം;
നിര് ്പാഴിഞീുക രശഷമംഗലം
നി്വിഘ്നമാ്യാ്ക വരം മഹാശയ!
(ധീര ചി്രമ)
ഒര ‘ഉദാരമന്ി്െ സാതവനംനിരതരം
കാു്ത് പല കവിതകും.
‘രതാുു രകു്തായ നീ
മുമതി്്ത
രരമം, ഞാനുു്, ഞാനുുീ വിധം’
(എ രരമരമ!)
ൂതത്വങ്ളുറി്് അറിവ് രനടി േീ
വിു് ഒരവന് ൃതുവള േീവിതം വിഷയ
മാു്ിെ. നിത്നിസവാ്ഥരായി ുര്ുക
മാ്മാണ് രവ്ത്. രലാകം ുുവ രരമം
്കാ്് നിറുക. അര്ാ എൊം നിര്ാ
്ടാ്ു്ാും. തട്ങളിൊ്ത ുര്റാ
നിനക് സാധിും-കവി പറയു.
അരത രപാ്ല്്് വിരവകാ് കവിത
കു്ട മ്റാര രരത്കത അതി്ല പരമാ്
സ്പമാണ്. വദവികമായ പരിരവഷം ഓരരാ
കവിതരയയം ൂുത രകാശി്ിു്ു
കാണാം മികവാും എൊ കവിതകളിലം
അതര്ാമിയായി ഇു രകാശിുു. ചില
കവിതകളി അു മാ്മാണ് അതി്െ
ബഹിുരണം മാ്മാണ്. പരമല്്മായ്
കാണി്ിരിു്ും.
എൊം ഞാ, പരാന്ം ധരിൂ
ത്വമസി
ധീരസം ന്ാസി ഭവാ രഘാഷിക
ഓം തസദ് ഓം’.
(സന്ാസി ഗീതം)
‘അവിട്്് എ്െയീശവര്ന രരമവം
അവിടര്താു ഞാ.
അവിടര്താു ഞാ’
(എ രരമരമ!)
അങ്ന ആ പരമാ് ത്വ്് ഉേീ
പി്ി്് അതി സവയം ലയികാ, അു

ത്്യായി്ീരാനള
അഭിവാഛയം
ചില കവിതകളി കാണാം. ‘തീ്്ി്ത്െ
കളി’, ഒര മി്ര്ാട്, ‘പാ്്ാു പാുവാ
നിര്ാട് ’ ുടങിയ കവിതകളി ഈ തവര
വള്ര രകടമായികാുു.
ഭാരതീയ വപൃക്ി എും അഭിമാ
നുള സവാമി വിരവകാന് ഭാരത്ി്െ
അടിമതവ്ി രവദനി്ിരു. താകാലി
കമായ അസവാതത്ി നി്് വി്്ാഴി
ഞ് എ്ായാലം ഭാരതീയത ു്ി്ലു്മ
്് അരേഹ്ിന് ഉറ്ായിരു. സവാതത്
ഗീതം, രു് ഭാരതം ുടങിയ കവിതക
വിഷയ സവീകാര്്ി വ്ത്തത ുല്
ുു. ഭാരതീയര്ട ഉയി്്്ുര്്ി
നള ആഹവാനങളാണ് അവ. ആ്ഷഭാരത
സം്ാര്ി അഭിമാനം ്കാു് കവി
ഭാരതം അടിമ്്ു കിടരക്ി വ്തി
രവദനിു്തായി കാണാം. സവാതത്ം
ഭാരത്ി്ന കാ്ിരിുു്വും ഭാരതീ
യത്യ തക്കാ മ്റാര ശതിും കഴി
യി്െും കവി എുു പറയു്. താകാ
ലികമായ അടിമതവ്് തക്്്റിഞ്
ഉയ്ു വരാനള ചുറ്് ഭാരതീയ്ക്
ഉ്ാകണ്മ്് ആഹവാനം ്ചു് സവാമി
അങ്ന രദശീയ കവി ൂടിയായി ൂപം
മാുു. ഇവി്ട നരരരനാഥ ദ്് എ്
കവിയ്ട കാവ്രലാക്ി്ല ആ്ീയ
ദ്ശനങ ഉറ്താുു. ഒ്ം വിശാലവം
തികഞ ആ്ീയവാദിയായ ഒര കവിയെ
അരേഹം അരത സമയം ലൗകികവാദിയമെ.
മറി്് സ്വചരാചരങരളാും അറമിൊ
് ഇടം ൂ്ിുരപാ് ഒര വിശവമഹാക
വിയായിരു.
സാധാരണകാര്ന അവഗണിു് ഒര
വിശവാസവം ശരിയെും നില നിു്
ത്െും ഈശവര വചതന്ം സാധാരണ
മനഷ്രിലാ്ണും മ് ൂേ്ബിംബങ്ള
ൊം തുടക്്രട്താ്ണും എൊം ര
ഭാഷണങളിലം അരേഹം ഊ്ി പറഞിു്.
ഇങ്ന വിരവകാന് കവിതക ബുുഖ
ങളാണ്. വിരവകാന് കവിതകളി്ല ഈ

വിശവമാനവികത മഹാകവിയായ ടാരഗാറി
്െ കവിതകളിലം നുു ദ്ശികാം.
ഇത് ഒര ബാഹ്മായ അവരലാകനം മാ്
മാണ്. വിരവകാന് സവാമികു്ട കവിതക
്ളുറിും അരേഹ്ി്െ ദ്ശനങ്ളു
റിും ഒര സമ്മായ പഠന്ിന് സാംഗത്
ു്്ുളു തിരി്റിരയ്ു്്. ഭാരതീ
യര്ട ഔ്ത്ം അതി്െ മാനവികതയ്ട
പരിൂ്ണതയാ്ണും മനഷ്തവം വിഭാ
ഗീയതക് അതീതമാ്ണുമാണ് അരേഹം
ഉദ്രഘാഷി്ിുളത്.
രലാക ന്കായി പിറ് ഒര യഗുരഷ
നാണ് സവാമി വിരവകാന്. ആ്ീയദ്
ശനങളിൂ്ട രു്തയിരലക് നയിു
് കവിതവം ആരം അധികം ്്ികാ്ത
രപായ നരരരനാഥ്ദ്ി്െ ആഹവാനങളാ
ണ്. നരരരനി നി്് പടി പടിയായി ഉയ്
്് വിരവകാന്നായതാ്ണതിന് സാ്്ം
വഹിു്വയാണ് അരേഹ്ി്െ കവിത
ക. ബുുഖങളായ അവയി ഒരരസമയം
ആ്ീയദ്ശനങും വിശവരണയവം ദ്ശി
കാനാുു്വ്ത് എും ആ കവിതകു
്ട മഹതവം വ്്ി്ിുു ഒ്ം വായനകാ
ര്െ േി്ാസയം.
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വിരവകാന് കവിതകു്ട സര്ശം -ര�ാ.
പി.എം.എ റഹിമാ, മാൃൂമി ആച്തി്്
ഒര്ാബ് 1992.

2.

്ീവിരവകാന് സവാമിക സം്ിത േീവ
ചര്ം-വിലാന് സവാമിക രു്രകരളം
രസ്, ൃൂ്- (1969- ൂലായ് 2012).

3.

സവാമി വിരവകാന് േീവിതവം ഉപരദശങ
ും-(15-ാം േ് വാ്ഷിക രസി്ീകരണം)
്ീരാമൃണ മഠം, രു് രകരളം രസ്,
ൃൂ് 2011.

4)

എ്െ ുരനാഥ-വിരവകാന് സവാമിക
രു് രകരളം രസ്, ൃൂ്- 1966.

5)

വിരവകാന് സവാമിക -്ീതപസ്ാന്
സവാമിക (േീവചരി്വം വപൃകവം) വി
വ്്നം ഒ.്ക.്ക പണിക്, ൃൂ്- 1990.
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െോർഷിെ ്തിഡരോധം പി. ുഡരരകെ
'മോയോുരോണ'തിൽ
ഡ�ോ. ൌസിയ പി.എ
അസി. ്രാഫസ്, മലയാളവിഭാഗം,
്ക.്ക.ടി.എം. ഗവ. രകാരളേ്, ുൂറ്
E-mail: fousiyashinoj@gmail.com

്ബധസംരഹം: ഒര രരദശ്ി്െ സാൂഹ് സാം്ാരിക േീവിത്ി ൃഷിയ്ട
്ാനം അവഗണികാനാവാ്താണ്. കാ്ഷികരമഖല കാലാനൃതമായി നിരവധി
പരിണാമങക് വിരധയമായി്കാ്ിരിുു. കാ്ഷികരംഗ്് ുര്റ്ി സാ
ര്തിക വിദ്യ്ട പ്് രസതമാണ്. എ്ാ സാ്്ിക ലാഭം ുനി്്ി സാ
ര്തികവിദ്്യ ൂഷരണാപാധിയാു് അധിനിരവശ താത്പര്ങ പരി്ിതിക്
ഭീഷണിയയ്ു്താണ്. പി.ുരരര്െ' മായാുരാണം' എ് രനാവലി കാ്ഷിക
സംൃതി ഉ്കാു് േനത സാര്തിക വിദ്യിൂ്ടയള അധിനിരവശ്ി്ന
തി്ര ്ചുുനി്ക നടുകയാണ്. മായാുര്ി്െ തനു േീവി്ാരങളിൂ്ട,
കാ്ഷിക സംൃതിയ്ട അനഠാന രകടനങളിൂ്ട, രൃതി സംൃതി നു് തിരി
്റിവകളിൂ്ട രതിരരാധ സ്്മാു് നാടി്െ കാചക ഈ രനാവലി കാണാം.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: പരി്ിതി, രതിരരാധം, മ്്, ൃഷി, സാര്തികവിദ്

പാരി്ിതിക വിഷയങരളാട് ആഭിു
ഖ്ം ുല്ു് എുുകാരനാണ് പി.ു
രരര. കാ്ഷികരംഗവമായി ബധ്്ുള
അധിനിരവശ ്മങ്ള ചി്ീകരിു്
രനാവലാണ് പി. ുരരര്െ "മായാുരാണം'.
രകരളീയ പ്ാ്ലമ്െ്ിലം മലയാള
സാഹിത്്ി്ല പാരി്ിതികാവരബാധ
്മങക് കരു പകര് രനാവലാണ്
"മായാുരാണം'. ൃഷി-ൂമി-വേവ വ്വ്
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ുടങിയ നിരവധി രരമയങ രനാവലി
ഭി്ൂപങളി
കടുവര്തായി
കാണാം. മിുകളിൂ്ടയം സവനങളിൂ
്ടയം അനഭവങളിൂ്ടയ്മൊം രൃതി
യമായള ബധ്് ആവി്രികാനള
്മര്ാ്ടാ്ം അതി തങു്ട ഇടം
എങ്നയാകണം
എ്തി്നുറിുള
കഥാപാ്ങു്ട
ധാരണകളിൂ്ടയം
രനാവ വികസിുു.

മോയോുരുെോും െോർഷിെൃതി
യം
മായാുരുകാ് കാ്ഷിക ൃ്ിയമായി
ബധ്്്ാണ് േീവിു്ത്. ൃഷിയിൂ്ട
സവയം പര്ാതത രനടിയിര്വരായിരു
അവി്ടയളവ്. തങു്ട പരിമിതമായ
ആവശ്ങകനസരിു
മാ്മായിരു
അവ് വിളയിറകിയിര്ത്. വുതികാല
്ിന് രവ്ിയളത് അവ് വീടിനു്ി
കരി്ുഴികു്ാകി
ൂ്ി്ിരു.
രൃതിരയാടിണങി േീവി്ിര് അവ്
ുല്്് വയലകളിലിറങി കാ്ഷികൃ്ി
യിരല്്്്ിരു. വിള്വു്് ബാകിവര
്ത് ുരരബാനി്ല ചതയി ്കാുരപാ
യി വിറ് അവ്കാവശ്ുള മ് സാധനങ
വാും. യതങു്ട ശദ്് മായാുരു
ളവ് ഇട്്്ിര്ിെ. വസകിളായിര
ു അവര്ട ുഖ് വാഹനം. മായാുര്്
്ാമവാസികു്ട േീവിത രീതിക്ളുറിു
ള സദാശിവ്െ നിരീ്ണം രനാവലിറ്
അവതരി്ിു്തിങ്നയാണ്''. "ൂണാവ
്യി്ല രൃതിനിയമങ അനസരിു
ുടു് മനഷ്് വേവീകമായ പരി്മണ
്ി രൃതിക് അ്്ിും തിരി്്ുും
േീവിതം പുു്കുു രൃതിു ഭാരമാകാ
്വ്ന രൃതി ത്് ു്ീകരിുകയം
നശീകരിുകയം ്ചുു. എൊറിനം എ്
നി്ള്മായ ഉ്രമാണ് മായാുരുകാ്
ക്. മായാുരുകാ്ക് അവര്ട മാ്
മായ നിയമസംഹിതക. ആരം അവ്ര
ഭരികാ ്ച്ിെ'' (ുരരര പി 2010:152)
തനതായ േീവിതരീതികളിൂ്ട തങു്ട
്ാമീണതയം സം്ാരവം നിലനി്ു്
ഒര സൂഹ്്യാണിവി്ട കാണാ സാ
ധിു്ത്. രൃതിരയാട് രച്് സവതത
േീവിത വ്വ്കളി സംൃതരായിരു
അവ്.
"പൗരാണികതയിരലക്
രവരാു്
ആവാസ വ്വ്യായതിനാ മായാു
രര്ക് ുറ്മനിുള തളികയറം
്പാു്വ അസാധ്മായിരു. ഭൗതികവം
ആ്ീയവമായ അവര്ട നിലനിുക
ൃഢമായ വിശവാസ്ിലം രതീ്യിലം

അ്ിവാരമി്താണ്. മ്ിരനാുള സമീപ
നങളി അവ്ക് വ്തമായ കാച്ാുകു
്്''. (ുരരര പി. 2010:155). ൃഷിയിടങ
്ള നമ്രി്് എുര്ുര്ാ മ്ി്െ
ആഴങ അവരരാട് സംസാരി്ത്യം
്ഹി്് കഴിയം. മ്ിനം തള്്യളതി
നാ വീര്ം തിരിു കിുരവാളം ഋുകക്
വകമാുക്യ്രീതിയാണ് അവ് പാലിു
വ്ിര്ത്. അങ്നവരര്ാ വീും
കല് വരക്ത് എര്ാഴാ്ണ്് ്ഹി
കാ അവ്ക് കഴിഞിരു. രതിയം പക
യുള മ്ി്ന അതി്െ ഗധങളിൂ്ട
അറിയ് മായാുരുകാ്ക് ൃഷിയ്ട
കാര്്ി പിഴവ് സംഭവികാറിൊയിര
ു. അവ് വള്ര ദരിരരാ്ണ്് ുറംരലാക
്ിന് രതാ്ിയാലം അവര്ട ൃഹങളി
ധാന്ങു്ട സൃ്ി അനഭവ്്്ിരു.
പ്് അവ് അ്താരികലം തങു്ട മഹ
തവമായി ക്ിര്ിെ.
അവര്ട ആരാധനാ സ്പങും വ്
ത്തമായിരു. ുുമം ചാ്്ിയ കുകളാ
യിരു അവര്ട രതിഠക. വലം വകാ
പാടിൊ് മരതാബയ്ട ുളവം രോഗമക്
്വളരിയിടല്മാ്കയായി വിചി്മായ
ആചാരങളായിരു അവ്ക്.
മായാുരുകാരനായിര് നാഗരാേ
എ്യാ ഒരിക ൃഷി്ണി്യ ഉരപ
്ി്് നാുവി്താണ്. "ഒുവി മ്ി്െ
മണം അവ്ന തിരിുവിളിു. എവി്ട്യാ
്കരയാ ുററി്ിരിഞ് നരകി്ര്ാ മാ
യാുര്ി്െ വിലയറിു''. (ുരരര പി.
2010:151). അങ്ന ഒുവി ത്െ കാ്ഷിക
മന്ിതിയിരലക് തിരി്്്ിയ അയാ
രചാളവം പര്ിയം ൃഷി ്ചത് േീവിു
കയാണ്. ഇങ്ന മായാുര്് േനതയ്ട
രൃതിരയാുള ഗാഢബധ്ി്െ വിവിധ
കാചക രനാവലി കാണാം.
മായാുരം എ് ്ാമ്ി്ല്ി്്്വ
രാണ് രേഹലതയം സദാശിവനം. ഏരതാ
സവനങു വിരധയരായി. തങു്ട
രനങു പരിഹാരം രതടിയാണവ്
പര്ിൃഷി നടു് മായാുരം ്ാമ
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്ി്ല്ിര്ര്ത്. സദാശിവ്െ രോ
ലിയമായി ബധ്്്ു്കാുൂടിയാണ്
അവ് മായാുരം ്തര്ഞു്ത്. മായാ
ുര്് രമാണിയായ പര്ലി്െ സഹായി
യായ നാഗരാേനാണ് അന്നാുകാരായ രേ
ഹലതും സദാശിവനം രവ് സഹായങ
്ചു ്കാുു്ത്.

െോർഷിെ �ഡവഷണ പധതിയകട
ആൂരണയ്ിെൾ
മായാുര്് ുതിയ കാ്ഷിക പ്
തികു്ട രചാരണവമായി ബധ്്്
രോലിയാണ് സദാശിവന് ലഭി്ത്. പല ്ാ
മങും ഇ്രം രതിനിധിക ഉ്ായി
രു. ഭരണതല്ി ത്് വള്ര ആൂ
്ിതമായി നടു് കാ്ഷിക ഗരവഷണ
പ്തിക്ളുറി്് രനാവലി ൃത്മായി
പരാമ്ശിുു്്. "ൂതനമായ സാര്
തിക വിദ്യ്ട സര്ശങ ്ാമങളി്ല
്ി്് പര്രാഗതമായ ൃഷിരീതികളി
നി്് ക്ഷക്ര രമാചി്ിുകയായിരു
ല്്ം'' വള്ര ആൂ്ിതമായ രീതിയി
കാ്ഷിക രംഗ്് നടു ്കാ്ിരിു്
അധിനിരവശമാണ് ഇവി്ട അവതരി്ിു
്ത്. ഘ്ം ഘ്മായള രവ്്നങളി
ൂ്ട നാ്ിുറുകാരായ ്ാമീണരി
ുതിയ വിു വിതരണ്ിൂ്ട അവരരട
തായ കാ്ഷിക സം്ാര്് കീഴടുക
്യ്താണ് ഇവര്ട തതം. ആ നാടി്െ
മനഃശാത്്ുറിും രാരദശിക പരി
രതാവ്ക്ളുറിും രവ്് പഠനം
നട്ിയ ഇതി്െ ആൂ്ക് പ്തിന
ട്ിുകാ്കിടയി വിശദീകരണം ന
ു്ത് ഇ്രം അധിനിരവശ ്മങു
പി്ി്ല അപകടങ രബാധ്്്ുും."
ൃഷി്യ്ത് ൂേരപാ്ലയാണവ്ക്. ൂ
റാുകളായി നിലനിു് അധവിശവാ
സങ വള്ര രബലമാണ്. ഒാരരാ രചാ
ളകതിരിരെയം
ൂര്കാതിൂവിരെയം
്പാ്ിവിരിയ് ഒാരരാ പഞികായയരട
യം രപരി വദവ്ിന് ന്ി പറഞ് നമ
്രിു്വരാണവ്. അതിനാ ൃഷിു
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രവ്ി അവര്ട ഇഛാശതി ൂഷണം ്ചു
്ിെ'' (ുരരര പി. 2010:153).
അവര്ട വാദഗതിക പരിരശാധിു
ര്ാ ആരഗാളു്കക നിയതികാ
്നാരു് നു്ട ൃഷിയിടങക് വു
രചര് അവ്യ്ട ഭീകരത വ്തമാവം.
ൃഷി്യ അധവിശവാസുതമാുക എ്
വാദം ുര്ാു ്വുര്ാ ു്കകക്
അവര്ട ആശയ രചരണ്ിനം അധിനി
രവശ്ിനുള വഴിക എു്മായി്ീ
രം. മ്ിരനയം ൂഷണം ്ചയണ്മ്
കാച്ാടാണ് സാര്തിക വിദ്യ്ട ആൂ
്ക്ുളത്. മ്ി നി്് പരമാവധി വി
ളൂറി്യു്് ലാഭു്ാുക എ് തതമാ
ണിതിന് പി്ി. കാ്ഷികൃ്ിയമായി
ബധ്്്് ുട്ു വ്ിര് ആചാരാന
ഠാനങ്ള അധവിശവാസങളായി അവ്
തളികളയു.
ആരഗാളവത്കരണ്ി്െ
ഭാഗമായ
ഇ്രം സംഘടനകു്ട താപര്ം ത്്
രൃതിൂഷണമാണ്. ഇതിന പി്ിലള സാ
്്ിക കാരണങ്ളുറിുൂടി പ്തിയ
്ട �യറ്് വിശദീകരിുു്്.
രകാടികണകിന ൂപയ്ട വവരദശിക
സഹായര്ാ്ടയാണ്
രാേ്ുടനീ
ളം ുതിയ പ്തി നട്ിലാു്ത്.
വവരദശിക സഹായുള പ്തിക രാ
രദശിക േനത്യ, അവര്ട സം്ാര്്,
പരി്ിതി്യ വള്ര ആൂ്ിതമായി്
്് ൂഷണം ്ചുു. പ്തി പരാേയ്്
ു്ത് രാേ്്ിന് നാണരക്ട്ാണ് �യ
റ്് പറയ്ത്.
വവരദശിക സഹായ്മ് ്കണിയി
വീണ് നുക് സവതമായ രൃതി സ്്ി
്ന, കാ്ഷിക സം്ാര്് ഇൊമ ്ച
യാനള ്മമാണിവി്ട കാു്ത്. അതി
നരവ്ി അവര്ട ൂഷസവഭാവപഠനം
നട്ി മനഃശാതപരമായ സമീപന്ിൂ്ട
അവ്ര കീഴടകാനാണ് ഒരകം.
രബാധവത്കരണം

വള്ര

ൃത്മായി

രതിനിധികു്ട ു്ി അവതരി്ികാ
�യറ്് ്മിുു്്. "പാര്ര്്്
വകവിടാ ക്ഷക് തയാറാവകയിെ
ുറു നിും വര്്തും സംശയര്ാ
്ട വീ്ിു്വരാണവ് തലുറകളിൂ
്ട വകമാറികി്ിയത് വീര്ം രപാ്ല ൂ
്ിുു. അവ് എതിനം വദവ്ി്െ
ഉ്രം രതും. അര്ാ നിങ വദവങ
ളിൂ്ട-സംസാരികാനം പഠിരക്ിവരം''
(ുരരര പി. 2010: 154).
അങ്ന അടി്ാനതല്ി നിും
ുടു് അധിനിരവശം പി്ീട് േനസ
ൂഹ്്്യാ്ാ്ക കീഴടും. അവ്ു
ു്ി മ്വഴികളിൊതാും. ആദ്ഘ്ങ
ളി്ല രരലാഭനങളി നി്് പി്ീട് ഭീ
ഷണികളിൂ്ട വള്്് ്ാമീണ േനതയ്ട
തനിമക്ളൊം കവ്്്ു്് സാൂഹികമാ
യം സാ്ാരികമായം ഇരകളാകി്ീ്ും.
രബാധവത്കരണം
സാവധാന്ി
മതി്യും ചിലര്ാ വ്ഷങ രവ
്ിവര്മും �യറ്് ഉപരദശിുു
്്. പര്ിൃഷിയി നിു ുടങാനള
കാരണവം അയാ വ്തമാുു. കാരണം
ധാന്്ി നി്് സാര്തിക വിദ്ാ പരീ
്ണം ുടങിയാ ്പ്്ുള രചിവ്
ത്ാസം ക്ഷക്ര രരകാപിതരാു്മ്
യാ ഒാ്മ്്ുുു.
പ്തിയ്ട ല്്വം �യറ്് വിശദീക
രിുു്്. "പ്തി ൂ്്ീകരിുര്ാ
ആുനികമായ കാ്ഷീക സാര്തിക വി
ദ്കളിൂ്ട മാറിര്ാു് ൃഷിയിടങ
മാ്മെ അടിുടി മാറിര്ായ ക്ഷക സൂ
ഹ്്യാണ് ുറംരലാക്ിന് കാണിു
്കാുരക്ത്'' (ുരരര പി. 2010:162).
പ്തിനട്ിുകാ്ക്
നിയതികാ
കഴിയ് മ്ി്നയം മനഷ്്നയം നി്മി
ുകയാണവര്ട ല്്ം. കാ്ഷിക േീവി
ത്ിരെയം മ്ിരെയം സാം്ാരിക്നി
മക്ള ഇൊതാകി ബുരാട ു്കകു്ട
പരീ്ണവിളകക് ഇട്മാരുകയാണ്
ഇങ്നയള പ്തിക ്ചു്ത്.

ഇൗ പ്തിക നട്ി വര്ാ നി
രയാഗിക്്ു്വ്ക് പല രമാഹന വാദാ
നങും നുു്്.
"ക്ഷക് ൂറാുകളായി ്നര്ാു രച്
ുപിടിു്്താ്ക പിടിു വാുര്ാ
ഒര സമാനം നിങ്ള കാ്ിരിുു്വ
്് കരുക'' (ുരരര പി. 2010:154).
വിുകുപകരം ആദ്ഘ്്ി ലു
രലഖകുമാ്യു് സദാശിവ്ന രേഹ
ലത പരിഹസിുു്്. അതിനയാ പറ
യ് മുപടിയം പ്തിയ്ട ആൂ്ിതമായ
ല്്ങ്ള ്വളി്്ുു്താണ്.
"ഇതി നി്് ുടങാനാണ് നി്രേശം.
ഒരതരം ുവിരശഷരവലത്്. ുതിയ സാ
ര്തികവിദ്യ്ട രത്യശാതം ുവിരശഷ
രവലകാര്നര്ാ്ല ക്ഷകരി്ല്ിക
ണം. ആദ്ം ഉുു മറിരക്ത് അവര്ട
മന്ാണ്. അു കവിഞാ വിും വളവ
മായി വ്ി വരം'' (ുരരര പി. 2010:155).
ഇങ്ന നിരീ്ണ്ി നി്് ുടങി
്രമണ ആ ്ാമീണ േനതയ്ട ആവാസ
വ്വ്്യ്്് ഇളകി മറി്് ുതിയ
രീതി ്ാപികാനാണ് ആ പ്തി ല്്
മിു്ത്.
മായാുര്് ൃഷിരീതിക അറിു
വരരതാും ുതിയ ൃഷിശാതപാഠങ
അവ്കാവശ്മാരണാ എ്് സദാശിവ
പലര്ാും സംശയിുു്്. അവര്ട
രതികരണങ എങി്നയായിരിു്മ
് ഭയവം അയാളില്ായിരു. അവര്ട
വിശവാസങ്ള ുറിരവ്ികാ്ത ുതിയ
സാര്തിക വിദ് രചരി്ികാനാവി്െ്
യാകറിയാമായിരു.
ത്െ ദൗത്ം നിറരവ്്തി്െ ഭാഗമായി
ഒരിക സദാശിവ വരം കാല്ി്െ
പര്ി്്ടിക കാണാ ഒര സംഘം
ക്ഷക്ര പ്തിരകരമായ രാമനഗര്ി
രലക്
്കാുരപായി. പരീ്ണശാല
യി വികസി്ി്്ു് പര്ി്്ടിക
പഞി്യുകാ പാക്ി നിു്
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തവ കു. "തലയിണയ്ട വലി്ുള
പഞികായക, അവ വിു്പാ്ി രമഘാ
ൃതിൂ് ്വളൂക ുറിുനി്ിരു''.
(ുരരര പി. 2010:159). എ്ാ മായാു
ര്് ക്ഷക് അതി ആൃടരായിെ.
അു്കാ്വര്ട ഉസാഹം നട്്ുകയാ
ണ് ഉ്ായത്. ആപുക രതീ്ിു്
വ്രര്ാ്ലയാണ് അവ് തിരി്്്ിയത്.
പി്ീട് ്ാമസഭ ൂടിയര്ാ സദാശിവ്െ
പ്തിക്ളൊം ്ത്് തീരമാനമാണ്
മായാുരു്ായത്. ആ ുതിയ പര്ി
വിുക തങു്ട മ്ിരലു ്കാുവ
രര്തി്െ്് അവ് തീരമാനിു. ്ാമസഭ
യി എതി്ുക്ളാുു്ായിര്ിെ.
്ാമ്ി്ല കാരണവരായിര് പര്ലി
്െ വാുക അവ്ക് അതിമമായിരു.
"മരതാബയ്ട പഞിവിുക മതി
മായാുര്ിന്, ഇവിട്് മ്ി്ന അു
്മാകാ അനവദിക്'' (ുരരര പി.
2010:159).
അതി്നുട്്് സദാശിവ രചരി്ി
് ലുരലഖക്ളൊം തിരി്്്ി. അയാ
രചരി്ിു്ത്
സവീകരികാതിരിുക
എ് നിലപാടാണ് മായാുരുകാ് എു
്ത്. മായാുര്ി്െ വിശവാസങ്ള
ഉ്കാ്് ക്ഷകനായി േീവികാനം
അയാക് സാധ്മായിരു. അതിനാ
അയാ ഒുവി രാമനഗര്ി ്ച്് രാ
േിക്് ്കാുുവാ തീരമാനിുു.
ുതിയ ൃഷിരീതിയ്ട
രചാരക്ന്
രോലി ഉരപ്ിു്ുവ്ര മായാുരു
കാ് ത്് ൃദയ്ി സവീകരിുകയി
്െ്് അയാക് രബാധ്മായിരു.
വേവസാര്തിക വിദ്ക് പി്ിലള
അപകടങ്ളുറിുള ്ക. സഹരദവ്െ
പരാമ്ശങ ൂ്ിര്്ുവായിുര്ാ
രനാവലി്ല രതിരരാധ സാഹചര്ങ
ൂുത വ്തമാും.
"വേവസാര്തിക വിദ്യ്ട ഏറവം
ഭീഷണമായ ുഖം അത് വേവ വവവി്്

148

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

്് തിര്രി്് വേവ ഏകതാനത്യ (Bio
Uniformtiy) പകരം ്വുു എുളതാ
ണ്. േീവ്െ അഭംുരമായ ുട്്ക് മ്്,
്വളം, വായ, ൂര്രകാശം എ്ിവരപാ
്ല വള്ര ുരധാനമായ ഒ്ാണ്വേവസ
്്്.- േനിതകമാറം വര്ിയ വിളകു്ട
വ്ാപനം പാരി്ിതിക ഭീഷണിയയ്ു
്താണ്. അവര്ട രതിരരാധശതിയം
അതിേീവികാനള കഴിവം ൃത്മായി
വിലയിരുവാ കഴിഞി്ിെ. മാ്മെ
ഇ്രം േനിതക സാര്തിക വിദ്കു്ട
നിയതണം വകിടക്നികു്ട കയിലാ
ണ്. അവ് തങു്ട ലാരഭഛക ൂരി്ി
ു്തിനള പരീ്ണരംഗമാുകയാണ്
ഇ്രം ഉത്പാദനങളിൂ്ട ്ചു്ത്''.
(രാമചര ്ക., ... 2009:89)
രനാവ അവതരി്ിു് പാരി്ിതി
കവീ്ണര്ാട് രചാ്ുവായികാവ്
താണ് ശാതീയമായ ഇൗ നിരീ്ണം.
മായാുരുകാ് തങു്ട ്ാമീണ സം
ൃതിയിൂ്ട സാര്തികവിദ്്യ മറയാകി
നടു് പാരി്ിതികാധിനിരവശ്ി്ന
തി്ര ്ചുുനി്് നടുകയാണ്. ൂതന
സാര്തിക വിദ്യിൂ്ടയള പഞിവിു
ക തങു്ട ൃഷിയിടങളി രരയാഗി
രക്തി്െ് തീരമാനം അവ്രുുു.
അധികാരിവ്ഗം അടിര്പിു് ൂഷണ
്മങ്ള തിരി്റിഞ അവ് അതിന
വളരാ സാഹചര്ം അനവദിു്ിെ.
കാ്ഷിക രംഗ്് ഘ്ംഘ്മായി ഭരണൂ
ടം നട്ാകാനരേശിു് പ്തിക തങ
ു്ട വപൃക്്യം സം്ാര്്യം പരി
്ിതി്യയം ഇൊമ ്ചു്മ്് അവ്
തിരി്റിയു്്. സാര്തികവിദ്യ്ട ര
ചാരണ്ിനായി ്കാുു് ലുരലഖക
രപാലം തിരി്യുകയാണ്. േനകീയ രതി
രരാധ്ി്െ അതിേീവന ശതി ഇവി്ട
വ്തമാണ്. കാ്ഷികരമഖലയി നിരവധി
പരീ്ണങ നടു്കാ്ിരിു് ഈ
കാലഘ്്ി അതിന പി്ിലള അധി
നിരവശ താത്പര്ങ്ള കരതിയിരിരക്

തി്െ ആവശ്കത രനാവ രബാ്്്്ു
ുു. പി.ുരരര്െ' മായാുരാണം' എ്
രനാവ കാ്ഷിക രതിരരാധ്ി്െ േന
കീയുഖം ്വളി്്ുുു.

്പാുവാ എം. ്ക., 2005, രകരള്ി്ല ക്ഷക
സമരങ, രഭാത് ുക് ഹൗസ്

ആധോരൂചി

രാമചര ്ക / സഹരദവ ്ക / ന്ലാ ആ്,
2009, ഉൗ്േം ൃഷി ്വളം, കററ് ു്്,
ൃൂ്

രഗാപി മണി ആ് (ര�ാ):, 2004, ആരഗാളവത്ക
രണവം ൃഷിയം, രകരള ഭാഷാ ഇറിറൂ്്,
തിരവനതുരം.
നി്മല േി, 2010, പരി്ിതിയ്ട വ്്മാനം,
മാൃൂമി ു്,് രകാഴിരകാട്.
പീതാംബര എം., 2013, േനകീയ സമരങും ു
ര്റങും ഗാധിമാ്ഗ സമീപനം, സ്രവാ
ദയ െറ്.

രഭാകര നായ് ്ക.പി. (ര�ാ:), 2009, കാ്ഷിക
രംഗം ചില നിരീ്ണങ, മാൃൂമി ു്്,
രകാഴിരകാട്.

ുരരര പി., 2010, പി ുരരര്െ 5 രനാവലക,
�ി. സി. ു്്
ഹരിദാസ് വി. എ., 2017, രകരള്ി്ല പരി്ി
തി ുര്റങ, �ി. സി. ു്,് രകാ്യം
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വളഡതോളികെ ുരോണോഖയോെങൾ:
വോയെയം ുെർവോയെയം
ഡ�ോ. രമയ ജി.
അസിറെ് ്രാഫസ്, മലയാളവിഭാഗം,
രദവസവംരബാ്�് രകാരളേ്
തലരയാല്റ്്
E-mail: remyagnath@gmail.com
്ബധസംരഹം: മഹാകവിവളര്ാനാരായണരമരനാ്െ കവിതകളി ുരാണ
ങു്ട സവാധീനം എങി്ന്യൊം നട്ിരിുു എ്വിശകലനാ്കമായ അരനവ
ഷണമാണ് ‘വളര്ാളി്െ ുരാണാഖ്ാനങ: വായനയം ുന്വായനയം’ എ്
ഈ രബധം. ുരാണങ കവിതകളി ആവി്രിുര്ാ ഉ്ാു് ്പാുസവ
ഭാവങ പഠന്ി്െ ആദ്ഭാഗ്് പറയു. വളര്ാളി്െ ഖഡകാവ്ങളിലം
കവിതകളിലം ുരാണങ എങ്ന ആവി്രിുു എ് വിശകലനമാണ് ുട്്്.
പൗരാണികബിംബങ അവതരി്ിു്തി്െ സവിരശഷതയം പഠിുു്്. ുരാ
ണങ ആഖ്ാനവിരശഷമായം ബിംബങളായം വളര്ാ ഉപരയാഗി്ിരിു്
തി്െ അ്ഥസാധ്തക്ള വിശകലനം്ചയാനള ്മമാണ് രബധ്ി്െ അവ
സാനഭാഗ്്. രകരളീയസൂഹം മരമക്ായ്ി നിും മക്ായ്ിരലും
അുുുംബ്ിരലും സ്രി്ത് വളര്ാളി്െ ഖഡകാവ്ങു്ട അത്ധാര
യാുു്്. ഭാവഗീതു്രമായ ്ചുകവിതകളിരലക് എുര്ാ സാൂഹികനീതിയ
്ട ധാരണകളിരലക് കവി സ്രിു്തായി വിലയിരുു.
തോഡ്ോൽവോുെൾ: ുരാണങ, ആഖ്നകവിത, ഖഡകാവ്ം, മരമക്ായം,
അുുുംബം, നരവാഥാനൂല്ങ.
ുരാതനമായത്, പഴയത് എ് അ്ഥ
്ിലാണ് ുരാണം എ് വാക് പലര്ാും
ഉപരയാഗിു്ത്. ുരാ അപി നവം എ്
വിശാലമായ അ്ഥം ൂടി ഈ പദ്ിന്
ഉ്്. പഴയത് ആ്ണ്ിലം ുുമയളത്
എ്ാണ് ഇതി്െ ആശയം. ദാ്ശിനിക
സമസ്കുള ഉ്രവം ഉപരദശവം
വിവിധവി്ാനങും
കഥാൂപ്ി
ുരാണങളി പറയ്്്ിരിുു. രവദം
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്ഹിു്തിനം പഠിു്തിനം അനവാ
ദമിൊ്തയിര് സമാന്േന്ിനം തീക
ും ധ്മതതവങ ്ഹിു്തിനാണ്
അവ രചി്ിരിു്്ത്് കരത്്ുു.
ഭാരതീയവിശവാസരകാരം പതി്നുുരാണ
ങ ഉ്്. ഉല്്്ിപരമായം രരദശപര
മായം വര്വയം ഉ്്. വഹ്ുരാണങ
രപാ്ല ആ്ീയബല്ിനായി നി്മി
ക്്് ുരാണവിശവാസങും കഥകും ഇത
രമതവിഭാഗങും ഉ്്.

ുരാണങു്ട ദിവ്തവ്്യം േനരി
യത്യയം ഏ്റ ഉപരയാഗി്ിു്് മലയാ
ളസാഹിത്വം.
ുരാണകഥാസ്്ഭങ
അ്ഥരഭദങരളാ്ട ആവി്രിു്തി
സവിരശഷരതിഭ വിവിധഘ്ങളി്ല സാ
ഹിത്കാര്ാ് രകടി്ി്ിു്്. കവി
താരംഗും ഈ സവിരശഷത ൃത്മായി
കാണാം. ുരാണങ്ള ുനി്്ിയള
കാവ്രചനാരീതി്യ നിൂപക് നാലായി
തിരിുു. ആഖ്ാതാവി്െ മരനാധ്മം
തീ്ര ഇൊ്, ഭാഷാപരമായ മാറം മാ്ം
ഉ്കാളിുള
കഥാഖ്ാനരീതിയാണ്
ആദ്ര്ത്. ുരാണവിവ്്നങ്ളൊം
ഈ വിഭാഗ്ി വരു. സവാനഭവങ
കല്്് ുരാണാഖ്ാനമാണ് അു്ത്.
കഥാഭാഗ്ി്നാ്ം കവിയ്ട അനഭവ
രലാകം ൂടി അവതരി്ിുു ഇ്രം
ൃതികളി. ുരചലൃ്ംവ്ി്ാ്് ഉദാ
ഹരണമാണ്. ുരാണങളി രവ്് വിശ
ദീകരി്ി്ിൊ് കഥാഭാഗങക് ുതിയ
വായനയം മിഴിവം നു് ആഖ്ാനമാണ്
അു്ത്. മദലനമറിയം ഈ വിഭാഗ്ി
വരു. ുരാണ്ി പരാമ്ശിുകരയ
്ചതി്ിൊ് ഭാഗങ ുരാണകഥ എ്്
രതാ്ി്ിു് രീതിയി കാവ്ാഖ്ാനം
നടു്താണ് അവസാന്് വിഭാഗം. ചി
താവിടയായ സീത, അഛനം മകും എ്ീ
ഖഡകാവ്ങ ഈ വിഭാഗ്ിലാണ് വര
്ത്. കവിരതിഭയ്ട വിരശഷമാനങ
പരീ്ിക്്ുു്് നാല് വിഭാഗങളി
്്ു് ുരാണാഖ്ാനങളിലം. മലയാള
കാവ്ശാഖയാക്് ഈ വിഭാഗ്ി്ലൊം
്പു് സ്്് ഉ്കാു്ുമാണ്.

ുരോണുെരോവി്ോരം വളഡതോളികെ
ഖഡെോവയങളിൽ
ുരാണങു ുുൂപം ന്ി അവത
രി്ിു്തി ഏ്റ ്്ി്ിരു വള
ര്ാ. ആശയങും തതവദ്ശനങും
അവതരി്ികാ ുരാണകഥക്ള വിദഗ്ധ
മായി ഉപരയാഗിു അരേഹം. വളര്ാളി
്െ ുഖ്ഖഡകാവ്ങ്ളൊം ുരാണങ്ള
ഉപേീവി്ാണ് ഉ്ായത്. രസി്മായ ു

രാണകഥകളി്ല അരധാന ഭാഗങ അട
്്ി്യു്് കാവ്ങ രചിു്തി
ു്ികാലം ്താര് വിദധനായിരു വള
ര്ാ. ചില ുരാണരംഗങ വളര്ാ
ളി്െ രചനാവശലിയ്ട വവഭവ്ാ
േനമനുകളി നിറു. ുരാണങളി
നി്്ു് ഭാഗങ എ്ത് മറ്് കപനാ
വവഭവ്് േനങ ആസവദിു. അതിര
സി്മായ ഇതിൃ്ങ തികഞ മൗലിക
തരയാ്ട അവതരി്ികാനം ഭാവനാശതി
്കാ്് ചില കഥകക് ൂുത മിഴിവ്
ന്ാനം അരേഹ്ിന് രതിഭ ഉ്ായിര
ു. രകരണു്ി, നാടകീയത, ചി്ണ
ഭംഗി, ശയാുണം, ശിപപരമായ അ്ടകം
എ്ിങ്ന
വളര്ാകവിതകളി
നി്് േനത അനഭവി് കാവ്ുണങ്ക
ൊം ുരാണകഥാബധുള ഖഡകാവ്ങ
 ഉ്മമാൃകകളായി.
ൃക്്കാ്് ്പാുു്ി, േട്യ തല
ുടി്ക്ാകി വകതൂവം ചരനം വ്് അല
്രി്്, ൃഥയ്ട ു്നായി കാ്ി എ്ിയ
മഹിതകപടകാ്ാള്ന ുതിു് കിരാതശ
തകം എുതിയ ബാലഭാവനയി്്് ു
രാണങു്ട ഈ ുന്നി്മിതി വിമയം
അനഭവികാം. വ്സാവതാരം, ദഡകാര
ണ്ം, തപതീസംവരണം എ്ിവ്യയം ു
രാണകഥാരംഗങു്ട മികവറനി്മിതിു
ളപരിശീലനകളരിയായി കാണാം.

ചി്രയാഗം എ് മഹാകാവ്്ിന്
ഗണപതി ുറി്ത് ഗണപതി എ് കാവ്
്ിൂ്ടയാണ് എ്് നിൂപക് കരുു.
ശിവുരാണ്ി നിുള ഇതിൃ്ം
സവീകരി്് ലളിതു്രമായി ആവി്രിു
ു വളര്ാ. ശീതളാചലുമാരി്യയം
ൂതബാണരിുവി്നയം ആദ്വരികളി്
്് എുുകാു് കവി ുരാ എ്് കാല
ൂചന ന്ാനം മറു്ിെ. പാ് വതിയ്ട
അൃ്ിമ സൗ്ര്ം കാണാ ആ്ഹിു്
ുക്്െ ക്ിന് ഉസവമായി നിു് ആ
നതാംഗിയാക്് അതിനിഠരയാ്ട ത്െ
സവകാര്ുറി കാു് ഒരാ്ള –ഗണപതി്യ
–ൃടിുകയാണ് ്ചതത്. കാ്നൂരലമാ
യി ഗണപതി കാവ നിുര്ാ വിലാ
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സപരനായി എ്ിയ ശിവ്നൂടി ഓടിു
വിുു. ആ രംഗം യ്കലഷമായി മാു്ത്
്്രയാ്ട അവതരി്ിുു വളര്ാ.
നാുഖ്െ താടിയി പിടിൂു് ബാലഗ
ണപതി്യയം ്പ്ി്െ കളിുരങായി
താ മാു്ത് ഓ്ുവീ്ുുു് ുഷാര
മൗലി്യയം ചാരതരയാ്ട വളര്ാ
വര്ിുു. കഥാവസാനം രദവ്ാര്ടയം
ൂതഗണങു്ടയം ഇടയി ഉ്ായിര്
യ്വീരാഹത്യ ഇൊതാു്തിനാണ്
ഈ നടകീയരംഗം ഉ്ായ്ത്് കവി ൂ്ി
ര്്ുു്്. ശിവുരാണ്ിനിുള
അതിരസി്മായ കഥാതു അതിലളിതമാ
യി അവതരി്ിുു വളര്ാ. രണയ
വം അധികാരരബാധവുള ുുംബനാഥ്െ
ഭാവം ശിവനം കാര്ഗൗരവുള ുുംബിനി
യ്ട ഭാവം പാ് വതിും എതിനം രപാ്
ുണു്്െ മിുക് ഗണപതിും കവി
ന്ിയിരിുു. ഇങ്ന കഥക് ുതിയ
വിതാനം നുിു.
ുുംബം എ് ്ചുഘടനയി നി്്
സൂഹ്ിരലു വളര് വളര്ാളി്ന
ബധന്നായ അനിര്നിൂ്ട കാണാം.
തീരവ്ായാമനായ അനിര്്ന വിേയി
്തിനരശഷുള ബാണ്െ രകാ്യി്ല
വവകാരികനിമിഷങളിരലകാണ്
കവി
ആസവാദക്ര ്കാുരപാു്ത്. അനി
ര്്ന ബധന്ി ആകിയിരിുു
എ്റിഞ ഉഷയ്ട വിഷാദവം ഉഷ്യക
്് വ്ാുലചി്നാു് ുംഭാഡ്െ ഭാ
വവംോതേവരയായി നിു് ചി്രലഖയ്ട
തിുകവം കവി അവതരി്ിുു്്.
“ഏകാതൂഢമിഹ നി്നഘാനരാഗം
സവീകാര് രകാടിയിലിരി്ു ത്്
പര്
രഹ കാര്രവദിനി യരശാധനനാം ൃപു
രലാകാപവാദമഖിരലാപരി ഗണ്മെീ” 1
എ്ിങ്നയള ചിതകളിൂ്ട ര്ക
്്ാവി്െ മനും ഒ്ം കാുകിയ്ട
മനും വിശകലന്ിന വിരധയമാുു
്് വളര്ാ. ആദ്ശരണയവം പിതാ
വി്െ വിശവാസവം തമിലള സംഘ്ഷം
വായനകാരിരലക് എുുു്്. രുവ
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ഴിുളധ്മവരബാധ്ി്െ ഇഴ പിരിഞ
ൂപം ുംഭാഡ്െ മന്ിൂ്ടയം കവി ൃ
ടിു.
1914-ഇ രചി് ൃതിയാണ് ഒര ക്്
–ര്ിയ്ട പ്ാ്ാപം. ുരാണ്ി്ല
കഥാപാ്്ിന് ുതിയ വായനയം പരിരവ
ഷവം നുി് ഈ ൃതി അനരാഗ്് രതി
ഉ്ാു് ര്യം ശി്യം ആണ് വിശക
ലനം ്ചു്ത്. അു സരഹാദര്ാര്ട
ഏകസരഹാദരിയായ ര്ിണിക് സരഹാദര
 ര്ി അയു് ക്ാണ് കവിത. കാമി
നിയ്ട ൂപ്ി കവിക അവതരി്ി്
ര്ിണിയ്ട വശശവം വളര്ാ അവ
തരി്ിു്ും ്ര്യമാണ്. ക്ി്െ
ൂപ്ിലള ഈ കവിത ൃദയബധങ
ു്ട വിു്മായ ദൗ്ബല്ങ പക്ു
ു. ുരാണകഥയി ര്ിണീസവയംവരസ
മയ്് ഏ്റ പരിഹാസ്നായ വ്തിയാ
ണ് ര്ി. േളനം കുംപിു്കാരനമായ
രതിനായക്െ ൂപമാണ് അവി്ട. രേഹ
നിധിയായ സരഹാദര്െ, വാസല്മി്്
പിൃൃദയ്ി്െ, മരമക്നുറി്് അഭി
മാനം്കാു് അമാവ്െ എൊം ഭാവങ
 വളര്ാ മാറി മാറി ര്ിു നുനു.
പൗരഷം എും യ്ധീരത എും ഉദ്രഘാ
ഷിക്്ു്വ്യകാ ശതി വാസല്ൂ
് വകമായ കരതലിന്് എ്് ്തളിയിു
ു കാവ്ം.
സൃദയൃദയങളി
ചിരരതിഠ
രനടിയ കാവ്മാണ് ശിഷ്നം മകനം. ു
രാണ്ി്ല രസി്മായ ഒര ഭാഗം തിര
്ഞു്് നാടകീയതരയാ്ട അവതരി്ി്
ര്ാ പിതാവ്, ുര, മാതാവ്, എ്ിങ്ന
ഉള നിലകളി മനഷ്മനുകളനഭവിു
് ധ്മസ്ടങ നാടകൂപ്ി എ്
രപാ്ല വാുക ്കാ്് വര്്ുു് ര
തീതിയാണ് ഉ്ായത്. ഇ് ശതിയിലം ു
ടതയിലം കഥാവിവരണം നടു് മ്റാര
ൃതി മലയാള്ി ഇെ എ്് നിൂപക്
ഈ കാവ്്് വിലയിര്ി. ുരവായ പര
മശിവ്ന ദ്ശികാനായി ൃതിയി വകലാ
സ്ി എു് പരുരാമനം ു്ികരം
്കാ്് തട്ം ൃടിു് ഗണപതിയംത

നി ുുംബിനിയായി മാറി ഭ്്ാവിരനാട്
കയ്ു് പാ് വതിയം വളര്ാളി്െ
ത്് മൗലികൃടികളാണ്.
“ശിഷ് രവ്്ി്ു വീരധ്മം
ുതാംഗവവകല്്മാര് ശല്ം
സ്വ്്ന്ാലമിതി് ഞായം
രതാ്ാു ചിതാവശനായ് മരഹശ”2
എ് സംഘ്ഷ്ിരലക് പരമശിവ്നാ
്ം വായനകാരം എുു.
വഹ്വുരണങരപാ്ല വബബി
സവാധീനവം മഹാകവി രകടി്ി്ിരു.
മദലനമറിയം എ് ഖഡകാവ്ം ഇതിന
ഉദാഹരണമാണ്.
ആ്രപാഷിണിയി
പ്ാധിപരായിര് കാല്് സിറിയ ഭാ
ഷയിലള ഒര ൃതി വിവ്്നം ്ചു്
തിന് സഹായി്താണ് മദലനമറിയ്ിരല
ക് എ്ി്ത്. മറിയം ശീരമാ്െ അ്ാഴ
വിര്ിരലക് എു്ും പ്ാ്ാപ
വിവശയായി രയുവി്െ വചനങളാ
ആശവാസം ക്്ു്ുമാണ് കഥാഭാഗം.
ശീരമാ്െ സ്്തയം ്പാങ്വം രയു
വി്െ ലാളിത്വം ആധ്ാ്ികരകാശവം
രച്ുവു്കാ്ാണ് മഹാകവി രംഗവ
്ണനക നടു്ത്. ഈ നാടകീയതയി
രലക് ഏകാകിനിയായി മറിയം എുു.
ദാരിര്്ി േനി് അവ താരണ്ലഷി
യായി മാു്ും അവു്ട ുടി ൂരഷ്ാ
ര്ട ൂരമട ആവ്ും ൂ്വകഥയായി കവി
രച്ുു. ക്ീരാ രയുവി്െ പാദം
കുകി വാ്ുടിയാ ുടുു അവ. ്ചത
പാപങക് പ്ാ്ാപമാണ് രായ്ി
്ം എ്് പറു ു്ിരിൂു് നാഥ്ന
കവി അവതരി്ിുു. പ്്വളം രപാ്ല
ലളിത്ു്കാ്ിര്
വബബിക
ഥ്യ വളര്ാ ുതിരി്ാറാകി മാറി
എ്് മദലനമറിയ്ി്െ വായനാനഭവം
പുവക്്ു.
വികാരസംഘ്ഷുൂ്്ങ
പക
്്ാനള വളര്ാളി്െ രതിഭ ൂ്ണ
യമായി കാു് ഖഡകാവ്മാണ് അഛനം
മകും. ുഷ്തനാ ഉരപ്ിക്്്് സ്വ

ദമനന്മാ്് കഴിയ് ശുതള അവിചാരി
തമായി പിതാവായ വിശവാമി്്ന കാു്
രംഗമാണ് ൃതിയി. മരമക്ായ്ി
ുല്് രകരളീയാവ്ക് ു്ി മറി
്്ാര രലാകം ്ാപിുു കവി. ത്െ
ു്ിയാണ് ശുതള എ്് മന്ിലാു്
വിശവാമി് ുഷ്ത്ന ശപികാ കരയാ
ുു്്. ത്െ കയാ മനഷ്്ര സവ്ഗ
്ി എ്ികാനം നരക്ി വീതാനം
കഴിയം എ്് ഉദ്രഘാഷിു് അഛരനാട്
മക പറയ്ത് ഇതാണ്
“അഛനമമാ് കാരല ്വടിഞ
നി്ഭാ ഗ്്യ
സവഛ്ുരപ്ി്ാ ഭ്്ാവ്മര്
രവു”3
ര്ിരക് സ്്ഭ്ി ത്് ഉരപ
്ി് രതാപിയായ പിതാവിന് മക നു
് ുലീനമായ ശകാരം ത്്യാണ് വള
ര്ാരച്്ിരിു്ത്.
സവഛ്മായി
തീ്യ ഉരപ്ി്വ്രൊം വളര്ാളി്െ
ശകാരം രകുു.
ുരാണങു തരെതായ വായന നു്
കവി്യ ഖഡകാവ്ങു്ട ുടക്ിരല
കാണാം. കഥകുറം കാല്ിനുറം കടു
കാു് കവിശതിക് ഉദാഹരണമാണ്
വളര്ാളി്െ ഖഡകാവ്ങ.

ുരോണുെരോവി്ോരം വളഡതോളികെ
െവിതെളിൽ
ഖഡകാവ്ങളി നി്് ്ചുകവിത
കളിരലക് നീു് മഹാകവിയ്ട ൂ്ണ
ചി്ം സാഹിത്മജരിയി ക്്്ാം.
വിശദമായ ചി്വിവരണം ന്ി കഥാ സ്
്ഭവംകഥാപാ്ൃടിയം നട്ിയിര്
കവി അരത വവദഗ്ധ്ം ത്് കവിതക
ളിലം ുട്ും. ുരാണങ, കവിത, കാ
റിപറ് കവിത, അഛ്െയെ ുടങിയ
കവിതകളി ുരാണരകീ്്നം കാണാം.
ുരാണസ്്് ഭാഷും സം്ാര്ിനം
ന്ിയ സംഭാവനക്ള രകീ്്ിുു ഈ
കവിതകളി.
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ുരാണ കഥാഖ്ാനങളായി വര് ്ച
ുകവിതകും ഉ്്. ുരാണകഥയി്ല ചില
രംഗങക് സവിരശഷ ഭാവ്ക്് ന്ാ
കവി ്്ിു. സാഹിത്മജരി ഒ്ാം ഭാഗ
്ി്ല ഒര ചി്ം എ് കവിത രവിവ്മ
്ി്്ി്െ അ്രഭാഷ്മാണ്. അ്ാടി
ക്്െ ൂപം ധ്ാനി്് മനുുളി്ു
് അനഭവം തരു കവി. അ്ാടിയി
്ചു് അൂര എ് കവിതയി ഉ്മ
ഭതിയ്ട ഉ്്ത അവതരി്ി്ിരിുു.
ക്മപൂമിയ്ട പിുകാലി എുര്ാ
 ഭതിയ്ട ചി്ങളി കവിഞ് സാൂ
ഹികതലങളിരലക് ൃണസ്പം എുു.
ആറിരലക് ചാടാ്ത അചുത്ന തടയ്
വരിക നാട പാ്് രപാ്ല മലയാളി ്ചാ
െിശീലി്ിു്്.
“ധവത ുവനമാം ദൗട്രമ നി തല
എ് പര്ി ഉയ്്ിയാലം
ഇക്മ ൂമിത പിു കാ രപാരരമ
ചി്ക്്താ്ക ചവ്ി താതാ. ”4
എ്് ഉറ്ക രഖ്ാപിുു കവി. ുഞി
കാ്കാ്് കാളിയപ്ിക താു്
ൂ്വകഥയിൂ്ട ഭാരത്ി്െ വീര്്്
ഊ്ി ഉണ്ുു കവി. അവതാരമായി;
അുതശിുവായി ക്്ന കാു്ിെ.
മറി്് ക്മവചതന്്ി്െ മനഷ്മാൃക
യായി മാ്ു.
രാവണ്െ അതുരഗമനം എ് കവിത
വിശാലമാ്യാര ക്ാവാസ് ആസവാദക മന
്ി ഒരുു. ഇരേി്് വനര്ട്യ നി
രഭരാകി എ്് അറിഞ് സരതാഷര്ാ
്ട മരഡാദരിയ്ട അതുര്ി എു്
രാവണ്ന ഔഷധാഹരണം ആ്കഥയി
അവതരി്ിുു്്. ആ്കഥയി വിശ
ദമായി ആടാ രവ്ിയാു ഇതി്ല ര്ാ
കങ എുതിയത്. അതുര്ിരലക്
എും രതാും പരിവാരങ ഓരരാര്
രായി ത്് വി്കല്ത് സമാധി്നായ
രയാഗിയ്ട അനഭവവമായി ബധി്ിു്
രാവണ്െ അൂ്വചി്മാണ് ഈ കവിത.
ഇരിയനി്ഹം രനടി രമാ്്ിരലക് നട
്ുു് ത്്്്് രാവണ വിലയിര
ുു. രിയപനിയ്ട ു്ി ദാസനായി
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സവയം അവതരി്ിുുു്്. ഇതിൂ്ട
എൊം അതുരഗമനം എ്തിന് അകര്
ുള യാ്യായി ുതിയ അ്ഥം നുു.
ുുസീതയ്ട
വശശവവ്ണന
്കാ്് രസി്മായ കവിതയാണ് കിളി
്കാ്. രകവല വാസല്ം മാ്മെ
വ്ഗയസ്്യ ൂചി്ിു് അനഭവം
ൂടി കവിത്യ ്ര്യമാുു എ്് വില
യിര്്്്ിരിുു. സ്പവായവിമാന
്ി ൂതകാല്ിരലക് യാ്്ചു്ത്
വായനകാ്ക് ഇടമാണ് എ്് തിരി്റി
ഞ കവിയാണ് വളര്ാ. ര്തായഗവം
മിഥിലാുരിയം എൊം വായനകാരിരലക്
സവിതരം എുു്്. ഉദ്ാനരദവതയായ
അു വയ്ായ ്പൺു്ിയം ആക്ഷ
ണരകരം ആുു. അവി്ട നി്് ആകാ
ശ്് പല രപരി വിളിു് പറവകു്ട
സവഛതയിരലകാണ് കവി വായനകാ്ര
്കാുരപാു്ത്. സവാതത്്ി്െ ര
തീകങ ത്്യായ ത്ക്ള വകയി
ലാകാ ്കാതിു് സീതു്ി്യയം ു
ട്ു ്കാുവരു.
“കയിലാരകണമിവറി്ന എ്ാള്യലാ രഖലനാകൗുക്ാ
താനിു രചാ്ര്ാരഴും ഹാ മ്റു
വാനി പറു് പ്ിരയയം
ുറ്്ശാഖി ത പ്ിലയാുു
്കാ്ര്ക്ി്ലകാം്ിതങ”5
എ്ാണ് പി്ീു്ായ കാര്ങ കവി
വിവരിു്ത്. ആകാശ്ി കഴിരയ്
തി്നയം മര്ി്ല പ്ിലയാു് അധി
കാര്് കവി ഇവി്ട കാണിു തരു്്.
പ്ിലു േീവ ഉ്്്ിലം കാറി്നരയാ
മര്്രയാ ആ്യിു മാ്രമ നികാ
സാധിൂ. അസവാതത്്ി്െ അതിദയനീ
യത കവിതയി ൂചിതമാുു. കാ്ിയ
പാലം രതനം രീതിയള സവാഗതവം ഒ്ക
ഉ്്്ിലം വീതിയള ആകാശ്ി േീ
വിു് ത്കക് ആ ഭയം മാ്രമ രതാ
ുുൂ. സവാതത്വം പാരതത്വം വിഷ
യമാു് കവിതയി അതിവിദഗ്ധമായി
ോനകിു്ിയ്ട വിവാഹവം രരമയമാകി
യിരിുു.

ഇസാം കഥാപാ്ാ്ലവം വളര്ാ
്്ി്ിരു. ോതകം തിര്ി, അൊഹ്,
പാംുോനം, വിവാഹരമാചനം എ്ീ
കവിതക ഉദാഹരണങ ആണ്. ര്ാ
മ്് ഖലീഫയായ ഉമ് ബി ഖതാബ്
അഥവാ ഖലീഫാ ഉമറിന് മന്രിവ്്നം
വ് കഥയാണ് ോതകം തിര്ി എ്
കവിതയി ആഖ്ാനം ്ചതിരിു്ത്.
നബി്യ്കാൊ തീരമാനി്് ആയധവ
മായി ുവ് ുഖര്ാ്ട ഇറങി്ിരി്
ഉമ് സരഹാദരിയ്ട ഇസാംമതരേഹവം
വ്ര്വം കു മന്് മാ്ു. നബിയ്ട
ഉ്മശിഷ്നാവു. മകയിനി്് മദീ
നയിരലക് യാ്്ചത നബിയ്ട അനഭ
വമാണ് അൊഹ് എ് കവിതക് വിഷയം
ആകിയിരിു്ത്. വലിയ ൂടി തള്ു
റങിയ നബി്യ വധികാ ്ചു്വ്ന
അൊഹ് എ് വാു്കാ്് നബി രതി
രരാധിുു. കരാള്െ വകയി നി്്
വാ വുതിരപാു്തായി കവി പറയു.
പാംുോന്ി ുഹമദ് നബി്യ മ്്
വാരി്യറിു ഇൊതാകാ ്മിു്
അരറബ്കാ്ര അവതരി്ിുു. ക്ി
ക്തി്നൊം ഈശവരതവം കപി്് നിരീ
ശവരതവ്ിരലക് നടുു അവ് എ്ാണ്
കവിയ്ട ഭാഷ്ം. എ്ാ ത്െ രചാര്കാ
്് ധ്മസസ്്് നനകാ ഒരു്
ുഹമദി്ന അളാു ര്ിും എ് ഉറ
്വിശവാസംകവിത രകടി്ിുു. വിവാ
ഹപാശ്ിനിുള ര്കായി നബി്യ
ആ്യിു് തീയ്ട ു:ഖം വിവാഹരമാ
ചന്ി കാണാം. ൃഹരദവത്യ കളി
്ാവയാു് സരഹാദര്ാ് മഹിളകു്ട
നിൂഢത അറിയ്വരെ എ്് ഉറ്ക ര
ഖ്ാപിു് നബികഥയാണത്.
ത്െ ഇടുരാണകഥാപ്മായ പര
ുരാമ്ന ഭാ്ഗവസവാമി ്താഴാം എ്
കവിതയി വളര്ാ ുതിുു. പരു
രാമനമായി ബധ്്് നിരവധി ുരാണക
ഥക ഈ കവിതയി ൂചിതമാുു. ഒര
ുരാണകഥയ്ട അ്െ്ി സ്്ഭ്ി്െ
ൂഷവിവരണം എ് നിലവി്് നിരവധി
കഥകളിൂ്ട കയറിയിറങിര്ാുു ഈ

കവിത. ഒര വകയി രയാഗദഡ് മുകയി
 പരശവധം എ്ിവ ധരി് പരുരാമൂപം
കവിതയി ഉ്്. അമ രരുക്യ വധി
്ും അൃതരണ്ന വ്ാര്ി നി്്
ര്ി്ും കവിതയി വിഷയമാുു.
്ാന്ടനാക്്്
മഹാബലി്യ
ഇര സ്്ശിു്തിനായി എു്
കഥയാണ് ഇരനം മാബലിയം എ് കവി
തയി. മഹാഭാരതം ശാതിപ്വ്ി്ല
ര്ാകങുമായി ഈ സ്്ഭ്ിന് ബധു
്്. അരനകം ഇര്ാരി ഒരാ മാ്മാണ്
താ എ് രബാധമാണ് മഹാബലി ഇരന്
നു്ത്.
“കാലമതി്െ കന് കരം്കാ്്
ലീലയാ്യാു പിടിുുലകിയാ
പാരട പതറി ്കാഴിുരപാം ്മാഡപാദപൂകളാ൦ താരങ ൂടിയം”6
എ് ശമരനാതി ഭാരതീയനൊ് ഒരാു്ട
ുഖര്ാട് രചരിെ എ് ഉറുൂടി കവി പു
വുു.
ുരാണങ വിഷയമാു് വളര്ാ
ളി്െ കവിതകളി പലും ആഖ്ാനാ്
കങളാണ്. കഥയം സംഭവവം അവതരി്ി
ു്തി വളര്ാ രതിഭ എ്മാ്ം
ഉ്ായിരു എ്ത് ുരാണങ്ള ുന്
വായിു് ഓരരാ കവിതയിനിും മന
്ിലാകാം.

ുരോണോഖയോെങൾ: വയ്ി, ുുംബം,
സൂഹം
ുരാണത്്മകളിൂ്ടയം വായനകളി
ൂ്ടയം സ്്മായ ചിതാമഡലംവള
ര്ാകവിതയ്ട എ്ര്യം ശതി
യാണ്. ഖഡകാവ്ങളിലം കവിതകളിലം
ുരാണകഥാസ്്ഭങും
കഥാൂചനയം
ഉ്കാളിു്കാ്് വിശാലമായ ഒര കാ
വ്സം്ാരം ത്് അരേഹം ൃടി്ിു്്.
ഖഡകാവ്ങളി കാവ്നി്മിതിയ്ട
ആദ്ഘ്്ി ത്് ുരാണകഥക വി
ഷയമായി ഉപരയാഗിു. ഒര ുരാണകഥ ൂ
്്ഘമായി അവതരി്ിു്തിലള ്്
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ഗണപതിയി കാണാം. കഥയ്ട ചില ഭാഗ
ങക് തരെതായ വായനയം വ്ാഖ്ാനവം
നുി് രീതിയാണ് ുട്ുള ഖഡകാവ്
ങളി. ുരരാഗമനാ്കമായ പല ആശ
യങു്ടയം അവതരണ്ിനാണ് ുരാണ
കഥക്ള ഖഡകാവ്ങളി വളര്ാ
ഉപരയാഗി്ത്. ബധന്നായ അനിര്
നി സംഘ്ഷാ്കമായ ബാണാുരയ്
ഭാഗങ എൊം വിുകളഞ് രണയ്്
രതി അഛ്െയം മകു്ടയം ഇടയി നട
ു് നിശദവാഗവാദമാണ് അവതരി്ിു
്ത്. പ്ാളി്യ തിര്ഞുു്തിനം
സവധര്ം രണയം രഖ്ാപിു്തിനു
ള അവകാശം കാവ്്ി രധാനമായി
വരു്്. കഥാവതരണം എ് ദൗത്്ി
 കവിഞ് തീസവാതത്്്ുറിും വി
വാഹേീവിത്ി്ല തിര്ഞുുക്ളു
റിും ുറ് ചിത നടുു്് കാവ്്ി.
1914- എുതിയ ഈ കാവ്്ി്ല ആശയ
ങ ഇും രസതമാണ് എ്് കാണാം.
തറവാട് അടകിവാണിര് കാരണവര്ട
ഭാവം കാവ്ഖഡ്ി രനരി്് എ്ാ്
ബാണാുരന് ന്ി രപാു്ത് യാൃഛിക
മെ.

ഒര ക്്, ശിഷ്നം മകനം എ്ീ
ൃതികും മരമക്ായ വ്വ്ിതിയ്ട
വിചാരശകലങളായി വായികാം. ുല്്ാ
ഴി എ് സ്പവം ുുംബപാര്ര്
്ി്െ ഭാഗമായി ഉള കല, ്താഴി അഭ്
സനവം നാുനട്ായിര് കാല്് ത്െ
പാര്ര്്ി്െ ുട്് മരമകനിൂ്ട വിക
സിു്ത് കു കൺനിറയ് മാൃസരഹാ
ദര്ാരം സാധാരണമായിരു. അമാവ്െ
കാ്കശ്്ി്െയം കാരണ്്ി്െയം
ുഖം ഒര ക്ി കാണാം. ബധന്നായ
അനിര്നി രഗാപ്മാകിയ ബാണ്െ
മന്് ഒര ക്ി വായികാം. പാര്ര്
്ി്െ ുട്് മകനിൂ്ടരയാ ശിഷ്നിൂ
്ടരയാ എ് ആശ്യാണ് ശിഷ്നം മകനം
എ് കാവ്്ി്െ അത്ധാര. ശിഷ്്െ
യം മക്െയം ഇടയി നി്ലനായിര്ാ
ു് ശിവ ഒര കാല്് രകരളസൂഹ
്ി്െ ുഖം ത്്യാണ്. ശിഷ്നം മകനം
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എ്തി കവിഞ് ശിഷ്രനാ മകരനാ
എ് തിര്ഞു്ിരലക് ആുലതരയാ്ട
്ച്്്ിയ രകരളസൂഹ്് ആ ഖഡ
കാവ്്ി വായി്്ുകാം.

അഛനം മകും എ് കാവ്്ിരലക്
എുര്ാ അ്രം ആശ്ക്ളൊം
കവി ഒഴിവാുു. ുുംബവ്വ്യി
അഛ, അമ, മക എ്ിവ്ുള രാധാ
ന്വം മന്്ാര്വം ശതമായ ആശയ
മുു്് ൃതിയ്ട വായനയി. അഛനം
അമയം ൃത്മായ പരിചരണവം രേഹവാ
യ്ും ന്ാ് മകു്ട അര്ിതാവ്
വരികകിടയി വായി്്ുകാം.
രകരളസം്ാരം
മരമക്ായ്ി
നിും മക്ായ്ിരലും പി്ീട്
അുുുംബ്ിരലും
സ്രി്തിന
പി്ി രവ്്ി് വിചാരസംഘ്ഷങ
വളര്ാളി്െ ഖഡകാവ്ങു്ട രധാന
വിഷയമാണ്. ൂഷമായ ഈ സ്ാര്ി
ന് ൂമികയായി അരേഹം തിര്ഞു്ത്
ുരാണകഥാസ്്ഭാങളാണ്. ുരാണങളി
 വിശദമായി വ്്ി്ിുള കഥാഭാഗങ
 ത്െ ഭാഷയിൂ്ട ആവ്്ിുകയെ
അരേഹം ്ചതത്. മറി്് ുരാണകഥകു്ട
രസി്മായ ഇതിൃ്ങകിടയി സൂ
ഹ്ി്െ
ആതരികസംഘ്ഷങക്
ഉ്രം രതടി. പൗരാണികമായ കഥാപ്ാ
്ല്ിനിടയിൂ്ട േനമനുകളിരലക്
എ്ിയത് ഈ ഉ്രങ ആയിരു. ു
രാണകഥകക് േനതയ്ട മന്ി ഉ്ാ
യിര് രവരരാ്ം അരേഹം വിദഗ്ധമായി
ഉപരയാഗിു. ഉഷയം ുംഭാഡനം ര്ിയം
ര്ിണിയം പരുരാമനം ഗണപതിയം പാ്
വതിയം ശിവനം വിശവാമി്നം ശുതളയം
എൊം ുുംബം എ് വ്വ്യ്ട ഇഴയു
്്ിന് കരു പകരാനള ഉപകരണങ
ളായി മാറി.
സംൃതൃ്്ി
ഖഡകാവ്രചന
ുടങിയ വളര്ാ മലയാള ൃ്്ി
്െ അയനസൗ്ര്്ിരലക് എു്ത്
അഛനം മകും, മദലനമറിയം എ്ിവയി
കാണാം. രവദസാരങു്ട േനകീയ വായന
യായി ുരാണങ്ള ക്ിര് അരേഹം

അതിലളിതമായ ഭാഷയം ്ചറിയ സംൃത
ൃ്ങും ആദ്ഘ്ം ുതരല ശീലിു.
കഥാതതവങ
േനസഹരങളിരലക്
എ്ണം എ് രബാധ്ം ത്്യാണ്
ഇതിന പി്ി രവ്്ി്ത്. കാവ്പാര
്ര്്ി്െ ഭാഗമായി രാവി�ൃ്്നിമ
യ്ട താളംൂടി ഉപരയാഗിു. ുുംബം എ്
ചിതയ്ട ൂ്്മായ പരവ്്ടലിന് കവി
തയ്ട ഭാവവം ഭാഷയം വളര്ാളി്െ
രതിഭ ഉപരയാഗിു.
ഖഡകാവ്ങളി രാവി�ൃ്ം ഉപ
രയാഗി്് ശീലി് കവിക് അതിരവഗം ്ചു
കവിതകും വഴങി. മലയാള്ി്െ നരവാ
ഥാനകാവ്പാര്ര്്ിരലുള
കാ
വ്്ൂ്ട ആയിരു ഈ മാറം. ്കാരളാണി
യലിസ്ിന എതി്രയള രക്നങളാ
യി ഈ ഘ്്ി വളര്ാളി്െ കവിത
മാുു. രദശീയത എ് ആശയ്ിനപരി
യായി ഈ ്മങ്ള വായികാം. ്കാരളാ
ണിയ രാടീയാധിപത്്ിന് എതി്ര
ഉള രതിരരാധം ൂതകാല ൂ് വുണ്ങളി
 കവി രതടി. ുരാണങ എ് കവിതയി
 ഇത് ൃത്മായി എുുപറയു. ുരാണ
രകീ്്നമായി ്് രനടിയ കവിതയ്ട
അവസാനം സവാതത്മാു് രമാ്്ി
്െ കീ്്നമാണ്. അധികാര്്കാ
ആ്ീയസവാതത്്ിന പിുണ നു്
ുരാണങ്ള എുുകാണിു്കാ്് സവാ
തത്്ിനായി സവധര്ം രവ്്ിുവാ
 കവി ആഹവാനം നു്തിന കാരണവം
ഇതാണ്. ക്മൂമിയ്ട പിുകാ എ്
കവിതയിലം ഇരത ആശയ്ി്െ മ്റാര
വായന കാണാം. വാുക്കാ്് ഇര്െ
ദ്്ം അടകിയ മഹാബലിയി ഭാരതീയ
തവം തിരയ് കവി്യ ഇരനം മാബലിയം
എ് കവിതയി കാണാം. അധികാര്ി
്െയം സാ്ാേ്തവ്ി്െയം ധാ്ട്
വം ശാതതയ്ടയം ്ാന്ി്െയം
പാകതയം തമിലള സംവാദമായി ഈ
കവിത്യ കാണാം. സവാതത്വം പാരത
ത്വം തമിലള ആതരസംഘ്ഷംണകി
ളി്കാ്ലി ഉ്്. സവാതത്്് േീവി
തസാരമായി അവതരി്ിുക മാ്മെ അത്

രനടാനള മരനാവീര്ം ുരാണാഖ്ാനങളി
 കരതി വുകയം ്ചുു കവി.
സവാതത്ം എ് ഒറ ആശയ്് ുനി
ു്ിയെ വളര്ാളി്െ നരവാഥാനസ
്പം ുര്ു്ത്. ഇതിന അരേഹ്ി്െ
ുരാണസംബധിയായ കവിതക ത്്
്തളിവാണ്. ൂതകാല്ി്െ ഐശവര്
്ി അഭിരമി്് വ്്മാന്ി്െ ്ക
ുതിക്ള കാണാ്തയിര്ിെ അരേഹം.
മദലനമറിയം, ോതകം തിര്ി, അൊഹ്,
പാംുോനം, വിവാഹരമാചനം എ്ീ രച
നക വഹ്വുരാണങ അെ വിഷയ
മാു്ത്. പലമതസാരവം ഉ്കാു്
ഏകതവ്് കാണാനള പരി്മമായി
ഇവ്യ വിലയിര്ാം.
തീസവാതത്്ി്െയം ുരരാഗമന്ി
്െയം ഉ്വലചി്ങ കളി്കാ്ലി
്ല സീതയിലം അനിര്നി്ല ഉഷയിലം
അഛനം മകും എ്തി്ല ശുതളയിലം
കാണാം. ഏവരം രേഹം ുുംബം എ്ീ
വിശാലാശയങളാ ബധിതരാണ്. ഒ്ം
ത്് സവതമായ അഭിരായവം ശദവം
ഉളവരാണ്. ൃഹരദവത്യ കളി്ാവയാ
യി കരു്വ്ുള താകീത് വിവാഹ
രമാചനം എ് കവിതയി വായികാം.
പൗരാണിക കഥാപാ്ങു്ട സാ്ിധ്ം
്കാ്് വിു്ത കല്് ി്ാണ് ഈ ആശ
യങ വളര്ാ അവതരി്ി്ത്.
ോതിചിതയ്ട ൂഷരാടീയ്് വിശ
കലനം ്ചുു ഒര രതാണി യാ്, ുറ്്
ുളസി എ്ിവയി. ലുവായ േീവിതസ
്്ഭങളിരലക്
ുരാണകഥാപാ്ങ്ള
യം കഥാസാര്്യം രച്ുവ്ാണ് ഈ
വിശകലനം ുരരാഗമിു്ത്. ുറ്് ുള
സിയി സാധാരണ ൃഹസ്്ഭ്ിരലകാ
ണ് ുരാണകഥകു്ട വ്്വ്ഗതലങ്ള
കവി ്കാുവര്ത്. കഥാവിശകലനം
വള്ര സവാഭാവിക്മ്് രതാു് തര
്ി നടു്ു്കാ്് ഇ്രം വായന
പലര്ാും വള്ര നിശദമായാണ് ആസവാ
ദകരി എു്ത്. രകരളീയസൂഹ്ി
നിലനി്ിര്
അസമതവങ്കതി്ര
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ുരാണകഥാവിചാരരലാക്് ആയധമാു
ു വളര്ാ.
ഐക്ം, അഹിംസ, ത്ാഗം എ്ീ നരവാ
ഥാനൂല്ങ്ള അവതരി്ികാ ഒര
പിടി വ്തിവി്ഹങ കവി നി്മിു.
ഗാധിേി, ു്, ശ്രാചാര്് എ്ിവ്
പലകവിതകളിലം ആരാധനാൂ്്ിവകളാ
ുു. ൃണ, ്ിു, ുഹമദ്, അ്ുന,
ക്്ത ഇവരരാട് രച്ുനി്്ിയാണ്
കവി മഹാ്ാക്ള അവതരി്ി്ത്.
ുുംബസ്പ്ിനിും
സാൂഹി
കൂല്ങളിരലുള
സ്ഗരചതനയ്ട
പരിണാമം കാവ്ങളി അവതരി്ിു വള
ര്ാ. ഇതിനായി ുരാണങും പൗരാണി
കബിംബങും വിദഗ്ധമായി രരയാേന
്്ു്ി. അസമതവങും അനാചാരങും
വിഷയമാു് കവിതകളിലം പാകതയള
സ് വ്്െ ഭാവമാണ് കവി ുല്്ി
യത്. ൃത്മായ വിദ്ാഭ്ാസരമാ സാര്തിക
വികാസരമാ അന്മായിര് ഒര പറം മന
ുകരളാട് സംവദികാ അവ്ക് പരിചി
തമായ കഥാപരിസരങ ഉപരയാഗിു.
സൂഹ്് ൂഷമായി വിശകലനം ്ചു
് നിരീ്ക്െ ്മയം അസമ്ഥരായ
വിദ്ാ്ഥിക്ള വകകാര്ം്ചു് വിദ
ഗ്ധനായ അ്്ാപക്െ രേഹമൃണമായ
കൗശലവം കവിു്്. അൂ്ണര്ാ്ട
ുരാണകഥകക് അരേഹം ുുവായന
ന്ി.
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രഷധങളി ആ്്ിര്ിയം മാലിന്ങ
ളി അുകിയം കലങിയം രണയ്ാ
ഇകിളിയിും രചാദ്ങളാ പിടിുലും
അസമതവങളി വിലപിും കവിതയ്ട ്ത
ളിനീരാ ദാഹമകറിയം സ്്വം സ്ീ്
ണവം വവവിധ്വമായ അനഭവങ ന
ു് ഒര വലിയ േലാശയമാണ് ബകറി്െ
‘ചാള, ്ാ, ്ചമീ ുടങിയ ചില മസ്
ങ്ളുറി്് ’ എ് കാവ്സമാഹാരം.
മസ്ങ്ള

ൂപകമാകി

മനഷ്ാവ

്ക്ള വിശകലന, വിമ്ശന വിരധയമാ
ു്താണ് ഈ കാവ്സമാഹാര്ി്ല
മിക കവിതകും. അു്കാുത്് ഈ
മസ്ങളി പാ്ശവവൃതരം ദലിതരം
ഇരകും രവ്കാരം സവ്്നം അവ്്
നം ഉ്തനം കീഴാളനം ു്ബലനം ഒ്ക
യ്്. ്ചുും വലുമായ േലാശയങളി്ല
ആവാസവ്വ്്യ അനഭവി്ിു് ഈ
കാവ്സമാഹാരം ുഴയി ുങിനിവ്ു ു
ളി്വ്െ ഉണ്്ം ഉര്ഷവം നുു്്.
നു്ട സാം്ാരിക പരിസര്് സ്ി
യമായി നില്കാു് ബിംബങ്ള, മിു
ക്ള, ചല്ി്ങ്ള, വാതാരിക്ള, സം
വാദങ്ള മാ്മെ അയ്്ണികര്ടയം
രമാഹനൃണ കാലടിയ്ടയം കവിതകു്ട
പതിഞശീലകും ഘടനകും വശ
ലികും ഈ കവി ുുഭാഷ്ം ചമുു
അഥവാ മ്റാര്ഥ്ി ത്െ കവിതക്
മഷിയാകി ുുൃടി നടുു. അയനല
ളിതമായി അ്രമ സവാഭാവികതരയാ്ട
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തിരി്ി്് അ്ിമറി നടു് കവനകലയ്ട
വശ്സൗ്ര്ം ഒുരവ്റ ത്്.
രണയിനിയി നദിരയയം നദിയി ര
ണയിനിരയയം ദ്ശിു് ഈ കവിക് രേ
ഹ്മ്ത് ചരാചരങളിൂ്ട പ്ൂതങളി
ൂ്ട രപ്ര്ാളം വികസി് ഒ്ാണ്.
ഈ േല മ്മരങളി നി്െ
ചിരിയ്ട വളകിലകം
എ്െ കാതിരലക് നീ പക്്
രന്് ശദങളിലള
രണയമതങരപാ്ല
മ്മാ്യാുു്
ഈ ുളി് രവാഹന്ി്െ അനരണന
ങ
ുരഷനായി മ്ിലിറങി തീയായി പരി
ണമിു് ഉഭയലിംഗതവമാണ് ഇവി്ട േല
്ിന്. േല്ി്െ അയവള ഘടന അതിന
നരയാേ്വമാണ്.
ൂമിയ്ട ്ചാടികളി
േലാധരങളാ ുംബിുര്ാ
മഴ ഒര കാുകനാണ്
്വയില്്ാളികളി ഊ്്ിറങി
്പാതാലിയമായ് വര് മഴ
ൂമി്യ പരിണമിു് വരനാണ്
'്വയി്ാളികളി ഊ്്ിറങി ്പാ
താലിയമായി വര്’ വരനായ മഴയ്ട വാ
ങ്മയചി്ം എ്രമ മരനാഹരം!. അത്
അവി്ട നിക്്, ലീനതവ്് സ്വ്ണ
മായി കാു് പര്രാഗത രീതിയിനി
ു മാറി കവിയായ ുരഷ തീയാു്
പരമസത്്ിരലക് നി്ലീനനാുു. തീ
യി രൃതിരയയം രൃതിയി തീരയയം
കാു് കവി അവരളാുള രണയ്ാതി
്െ ൂ്ധന്്ി ഉടുഖം ്വടിഞ്
അലൗകികമായ പരമാന്്ിരലുയ്്്
ുതി രാപിുു. ുരഷരനകാ ദിവ്വം
ര്ഠവമായ പദവിയി തീ്യ രതിഠി
ുു.
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“നി്െ ഭാവവം ൂപവം
ഈ രൃതിയാ്ക, രപ്മാ്ക.
കടം്കാ്്ാര രതീതി,
അ്ര്മാര അനഭവ്ി്െ
പറഞറിയികാ
കഴിയാ് അനൂതിയിൂ്ട
സവനസമാനമായ സവ്ഗുല്മായ
ഒര തല്ിരലക് അ്ത
നീ എ് സത്്ിരലക്
പരമസത്്ിരലക്
ഞാനിതാനി്ലീനനാുു.”
േലവം ആകാശവം തീയം രകടമായം
ുതമായം സമീകരിക്്ു് സ്്ഭങ
ഇനിയം കാണാം.
“ഒുവി ഞാ ക്്്ി
ഉദ്ാന്ി്െ ഒര രകാണി
വിട്ു നിു് ഒ്രാറ ൂവി
ഒര നീലൂവി നിുഖം”
എു്കാ്് ൂവി നിറം നീലയായി?
“നീലാകാശം ്താടാനായി വകനീു്
മാമരങ ”
ആകാശനീലിമയം േലനീലിമയം ഉള ര
ൃതിയി അഭിരമിു് കവിക് നീലയിരല
തീ്യ ദ്ശികാനാൂ. േലവം േലേീവികും
നിറഞ േലാശയ്ി്ല ആവാസവ്വ്
യി ുരഷന് ്ാനുര്ാ? േല്ിനി
്് പറു്വയം ഇഴയ്വയം നീു്വ
യം ഉ്ായ േീവപരിണാമ്് ‘മസ്ങ്ള
വരകാ ്മിു പരാേയ്്് ഒരവനി’
കാണാം. ആ ആവാസവ്വ്കിണങാ്
വനാണ് മനഷ് എ് തിരി്റിവ് കവി്യ
ഭരിുു്്. ചി്കാര്െ ൂലികയിനി
്് പാും പറവയം ആമയം തവളയം േനിു
ഒുവി: “പി്് ഞാ വര് മീ
ഒര ുുവനായി
ുുവ്ന കു് ചായ്ി ുകി
ഞാ ്കാു.”
കവിയ്ട പാരി്ിതിക ദ്ശന്ി
അപകടകാരിയായ ുരഷന് ്ാനമിെ

അതിനാ കവി കു് ചായം്കാ്്
ുരഷ്ന ക്പാ്ട മാുു. ഈ കവി്യ
സംബധി്് ന്്ങ ഉരവം ്കാ്ു
രപാലം ുള്ിനി്ാണ്.
“അതിനിടയിലം സവനം കാും
ുള്ി നിുയി്ു്്ാര
ന്്മായ് കരകവി്ഞാുു്്ാര
േലബിുവായ് ”
ഉണ് വി്െ രബാധ്ി മാ്മെ ഉറ
കി്െ അരബാധ്ി്ല സവനവം േലബിു
ത്്! ്പുമീനി്െ വാതാരിയി്ല മസ്
്ിനരപാലം അറിയാം ുരഷ്െ കാപട്
്്. ത്െ ഊരം രപരം തിരു്വ്െ
ല്്ം ത്െ നുക്ം തി്ലാ്ണ്
തിരി്റിവ് മീനിന്്. േനിതകവിവരങ
രശഖരിു് ുരഷൂട്ി്െ ല്്ം വം
ശഹത്യാ്ണ്് ഇത്യി്ല ്ചുമീനക
ും തിരി്റിയു്്.
ആവാസവ്വ്യിനി്് രവ്്പ്്
പിടു ചാവ്വ്െ ുരത്് ചി്ശാ
ലയി്ല മസ്ങളി കാണാം. നില്്ി ടം
ു്ഹമാവ്ിടുനി്് രതീ്യ്ട അഭ
യ്ാന്്്ാ കഴിയാ്വ്െ ്ിശ
ുനിലയ്ട ദാരണചി്മാണത്. ആകാശ
്ിനം കടലിനം മരധ് ്്യിമി ുരങി
പിടു്കാ്ിരിു്
മസ്്ി്െ
ചി്ം വൊ്്ാര ൃശ്ബിംബമാണ്! ്്
യിമി ുരങിയ മസ്ം - ു്കിയ്ട കട
്ീര്് മണലി ുഖം ു്ികിട്
സിറിയ വപത അല ു്ദി്യ ഓ്മി
്ിു്ത് നിപിട്് ്കാളയടിു് തി
്മിുകി്െ വപശാചികതയാലാവാം.
ുര്ിതയിടങളി നമ്ളാരു്
ബിനാ്ലയി്ല ഇറരലഷരനകാ ന്മ
ചിതി്ിു്വയാണ് ുരതുഖങ നുു
ുറിലം തീ്ു് ഇറരലഷനക എ്്
ഓ്മ്്ുുകയം അതി്െ ആഘാതം
അനഭവി്ിുകയം ്ചുു മസ്ങു്ട
ബിനാ്ല എ് കവിത. മനഷ്നം വിക
സനവം ഇതര േീവോലങുരമ നട
്ിയ ഹിംസയ്ട ദാരണൃശ്ങ കവി
മന്ി പതിു കിടു്ത് വാകായം

ബിംബമായം കവിതയി വാ്ുവീുു
്്. രറാ�ി ്വു്പാളിയം രകാ്്
യി പിടും ചുമലും അതങ്ന
ചിതറികിടുു. കരിമീനി്െ സം്ാന
മസ്പദവി്യ വിചാരണ്ചു് ചാളയ്ട
ശദം അരിുവകരിക്്്വ്െ സാൂ
ഹ്നീതിുരവ്ിയള കവിയ്ട ശദം
ത്്യാണ്. (ചാളും ചിലു പറയാന്് )
സാൂഹിക ര്ണിയി്ല രമ-കീഴ് ബധ
ങ്ള വിമ്ശനാ്കമായി ആവി്രിുക
യാണ് ു്ുടിയനി.
കാമനക്ള താ്വികമാ്യ്ിലം ശരി
്വു് സമകാല്് കടലമക് നയം
മാറാതിരികാനാവി്െ്് ‘്ചമീ’ ഓ്മ
്്ുുു. കു്മയ്ട പാതിരത്രമാ
പാതിരത്ഭംഗരമാ കടലമക് വിഷയരമ
അെ കാരണം കടലമ മ്റാര പരീു്ി്യ
രണയി്് ത്െ കാമനക്ള സവതതമാകി
നി്ൃതി അടയകയാണ്. തരാ കാമം
തീ്ു്ത് ത്െ അമയിലാ്ണ്് തി
രി്റിഞ മക തരാ്ന ്കാ്്്ിലം
അമയ്ട ആ്ഹത്ു ു്ി നി്ഹായ
നാവു. അമയ്ട രണയകാമനക തു
രാനി സാഫല്ം ക്്്ിയിരു എ്
തിരി്റിവിന ു്ിലാണയാ നിരായധനം
നി്ഹായനമാു്ത്.
്പൺമന്ി്െ
രരഹളികഭാവ്് ഇതിലം ന്ായി വര്ി
ടാ രയാസം.
ഇരയം രവ്കാരനം വദവര്ാട് രാ്
ഥിുര്ാ ുഴങിര്ാു് വദവ്ി
്െ ആവി്ാരം ചിരിു വക നുു്്.
വിട്ും ചിറകടിും രകാശിും ഒുവി
രതാരാ് ക്നീ് ബാകിയാവ് തീേീ
വിത്് ുറഞ വാുക ്കാ്് ആവി
്രി്ിരിുു. (നി്െ രപ്രുതിയര്ാ)
േനനം-ബാല്ം-യൗവനം ഒുവി വിവാഹ
ര്ാ്ട ുരിത്ി അവസാനിു് േീ
വിത്ി്െ രരഖീയചലനം പരരാ്മായി
വിവാഹ്മ് വ്വ്രയാുള വിമ്ശനമാ
യി മാുു്്.
തീക് സൂഹം ്കാു് വിരശഷണ
ങ്ളയം ്ാനമാനങ്ളയം ഒരരസമയം
നിരാകരി്് അതെ ഞങു്ട കാമന്യ
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്് രഖ്ാപിു് കവിതയാണ് ‘ഞങും
ഒ്് ്താര്ാ്്’. എ്ത് സവാ്യതവവം
ലിംഗനീതിയം ക്ൃതവപദവിയം ആണ് രവ
്്ത്് പറയാ്ത പറയു ഈ തീപ്
കവിത. എൊ വവവിധ്ങും ഒ്ം വദ
വങു്ട വവവിധ്വം ഇൊതാവ് ആു
രകാല്് ഇര്യ ഭാവനയി്ല്ിലം കവി
വദവമായി മാറി ആശവാസം്കാുു ‘വദ
വങു്ട പടം വിപനകാരനി’.
മസ്ങളി മാ്മെ പറവകളിലം ദലി
തതവം ക്ുു്താണ് ‘ക്ാടി രനാു
് ൂ്ാംകീരിക’ എ് കവിത. ുതിയവ
പഴയതായി രപാു് മാറ്ി്െ ഗതി
രവഗ്് ുറിുള ു്റിയി്ാണ് ‘ആനറാ
്ി്്ി’ ുുമയ്ട ുുമമായം ുര് അവ
പഴമയ്ട ഗധം പരു്മും അതിനാ
ോഗൂകമായി ഇരര്ാൂ എും ഈ കവിത
താകീു ്ചുു. ‘കാ്ലാടിഞ ്ബ്് ’
്പാുവിദ്ാഭ്ാസ്ി്െ തക്്്യ ൂചി
്ിു് ശതമായ ൂപകമാ്ണ്ിലം ഈ
കവി അവിടം്കാ്് ൃതി്്ടാ്ത അതി
അൂ്്മായി തക്് സാം്ാരികരകര
ള്് സാധ്മാകിയ മരതതരതവ്ി്െ
ൂല്ം ൂടി ഉ്്്് പറയക വഴി കവിത
ശതമായ അനഭവമാണ് രദാനം ്ചു്ത്.
പണവം അധികാരവം പദവിയം ്കാ്്
ൂമിയി ശി്ിക്്ടാ് രകരളരാടീയ
്ി്ല നായക്ാ് നരക്ി ശി് അന
ഭവിു്ത് കു കവിമന്് ആശവാസം
്കാുു. തങ-ഐ്ീം-മതി ുടങി
രകരള്ി്െ സാം്ാരിക രാടീയ്ി
നി്് ക്്ുു് അടയാളങ അ്ഥ
വിനിമയരശഷിയി വള്ര വാചാലമാണ്.
പ്് ഉ്ിക് വാ ുറ്ര്ാ
വായി
ഈരരുപതി്ാല
രലാകവം
ക്ാണ് അമ പരി്മി്്ത്ി സമകാല
്് കണികാു് ക് വാ ുറ്ര്ാ
അതി കാു്ത് ൂമി്യ വിുങാ
വായം പിള്്ിരിു് രാ്സ്നയാണ്.
ആസ്മായ ഒര പാരി്ിതിക ുരത്ി
്െ അപകടകരമായ വകിലാണ് മനഷ്ാവം
ശ്മ് ു്റിയി്ാണ് ഈ കവിത.
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നെരന്ങക് അരാപ്മായ രൃ
തിയ്ട സ്ഗര്ിയകക് ്ചവിരയാ്
ുകയം അതി ആന്ിുകയം ്ചു്
കവിൃദയം ൂമിയി സാധ്മാകാ് രണ
യങ്ള ്നര്ാട് രച്്് വ്വ്രയാട്
കലഹിുു.
“ൂവി്െ മണമായി ുലരാ
്കാതിു്
വിുക കൺമിഴിു്
അതിരലാലമായ സവരം
േല ബിുകു്ട ആലിംഗനങളി
ുളകമണിയ് മണതരികു്ട
ഹ്ഷങ
രവരകളി ്പാടിരവരക
ുള്പാു്തി്െ
സൗമ്സവരങ
അങ്നയങ്ന, ഒരപാ്ടാ്ക
സാ്ാത്കരിക്്ടാ്
രണയവമായി
ൂമിയിനിും അരത്്രായ
ആ്ാവക
ഇണരചര്തി്െ കിതുക”
എൊവരാലം നിരാകരിക്്്് ുഴിുൂരട
്ി വ്ാലം ുഴിയിനി്് ുള്പാ്ി വള്
ു പതലി്് ആകാശര്ക് വളര്മും
വ്വ് നിരാകരി്വ്ക് ത്െ കവിത
അഭയമാു്മും കവിതമര്ി കവി
ആ്വിശവാസര്ാ്ട രഖ്ാപിുു. ആ
തണലി ന്്ങും ൂര്ര്ിക
ും ചി്ശലഭങും രശഷം രണയിനിക
ും വരാം.
“മര്ിന കീ്ഴ രണയിക
ധാരാള്മുകയം
ഇണകുമായി ലീലകളിരല്്്ുകയം
്ചു”
ൂമിയി സഫലമാകാ് കാമനകും
രണയ്ിനം ആകാശ്് സാ്ാത്കാരം
രതുൂ കവി മന്ി്െ ്മാ്ക ഭാവന.
“വലിയ വ്ം ്ചുതായി്്ുതായി
വരികയം

്ചറിയവ്്ി എ്െ ുഖം മാ്ം
ഒര മാണിക്കുരപാ്ല തിളുകയം
്ചു.
പി്് ചിറു ുള് നികിതാ മിരഷാവ്
ക്െുു് ു്ി്യര്ാ്ല
എ്് ്പാകി്യു്്
മാനര്ു പറുരപായി”
(സ്ീ്്ന ുതക്ി എുതിര്്
രക്ത് )
മന്ി വി്്റിഞ് കടലാസി വി
ള്വുു് കവിക്മര്കാ ര്ഠ
മാണ് മ്ി വി്്റിഞ് കവിത വിരി
യിു് ക്ഷകക്മ്മ്് തിരി്റിഞ
കവി ൂവ ഉരപ്ി്് ൂ് എുുു. സ്
ഗര്ിയ്കാ്് സമീകരിക്്ുര്ാ
ഒ്ിന് മ്റാ്ാവ എ് അനായാസമാ
്ണ്് കാണിുതരികയം ്ചുു.
വേവവവവിധ്ങു്ട
ആവാസവ്വ
്കക്് അതി്ന സാധ്മാകിയ രചനാ
കൗശലങും ആഖ്ാനതതങും എ്താ
്കയാ്ണ് അരനവഷണം രസതമാണ്.
കട വിലാസമാു് മീനി്െ േനിതക്്
വര്ിടാ സവീകരി് നാുപാ്ി്െ രചാരദ്ാ
്രരീതി കവിത്യ ഉയ്് തല്ിരലു
്കാുരപാുു. കവിതമരവം ്ചാറിയം
ആ്ാലാപനമാണ്. ഒ്്, ത്െ കവിതയ്ട
അതിേീവന ശതിയിലള ആ്വിശവാസ
മാ്ണ്ി മരറത് - ത്്, ത്െ വവൂ
പ്ര്ാ്ട േീവികാവിടണ്മ് അരപ
്യാണ്. കെിനടിയി ഒളി്ാ്ണ്ിലം
എ്് േീവികാനനവദികണ്മ് യാച
നയാണ്. നാുുറ്് ്പ്ങു്ട ‘നാു
വ്്ാന’്ി ്ന്തു് വിലാപകാ
വ്ം അതി്െ ആഖ്ാന ഭംഗി്കാു ൂടി
്ര്യമാവു. തീയ്ട സമകാലഉണ്വി
്ന അടയാള്്ുു് ശദതാരാവലിയി
രബധരചനയ്ട റഫറസിംഗ് രീതി ഉപ
രയാഗി്ിരിു്ത് ന്മ വിമയ്്ുും.
“രപേ് 1740
(പര്ായം) – രയാഷി്്, അബല,
രയാഷ, നാരീ, സീമതിനി, വു, രദീപദ്

ശിനി
വാമ, മഹിള, ചപല....”
എ എസ് മാധവ്െ തിര്് എ്
കഥയി്ല ുല്ാറി്െ തിരുരപാ്ല
കവിതയി്ല ശതമായ തിര്ാണ് ബക്
രമ്ലയ്ട ശദതാരാവലി എ് കവി
തയി്ല അവ വര്ിയ തിര്്. ൂപ
്ിലം ഭാവ്ിലം നാടക്ി്െ ലിഖിത
പാഠമാണ് ‘ഒര മരം വദവര്ാും രരം
നസീറിരനാും സംസാരി്ത് ’ എ് കവി
തക്. ഇവി്ട ഭാഷാവ്വഹാരൂപങു്ട
അതി്വരുക്ള കവി ഇൊതാുു. േീവ
രനാ്ടാ്ം ുഴിുൂട്്ു് ്വളി്്ടാ്
സത്ങ്ളുറിുള ചിതയാണ് മരിുകിട
ുര്ാ എ് കവിത. ഇതി്ല കു് ഹാ
സ്്് േനി്ിു്ത് ആഖ്ാന്ി്ല
രരതഭാഷണ സവഭാവമാണ്.
ു്ആ, വബബി ൂതങു്ട വചന
ൂപ്ിലം രാ്ഥനാൂപ്ിലം കവിത
ക വാ്ുവീുു.
“നാഥാ, ഈ ൂമിയി സമാധാനം ്ാ
പിരകണരമ”
മീകാര എ് ഒ്രാറ വിരശഷം മതി
ഈ കവിക് ഏുപതിറാ്ി്െ സാൂഹി
കേീവിത പരിണാമ്മ് സാമാന്്്
ുുവ വര്ിടാ. വികസനര്ാ്ടാ്ം
വികസിു് വിനാശങ്ള ുുവ ധവനി
്ിു് രതിനിധാനമായി മീകാര്ന
മാ്്ത് ൃക് സാ്ി വിവരണൂപ്ില
ള ആഖ്ാനമാണ്. മിുകക് നു്
ുതിയ വ്ാഖ്ാനവം ്ര്യം.
“വദവം മീനായിു കടലി അവതരി്ത്
േനങ്ള മീൂ്ാനാണ് ” (അവതാരം)
്ക്കാല്് േീവിുര്ാും രത്ാശ
വക്വടിയ്ിെ. കവി, ുു തലുറയിലം
മാനവികതയിലം ഇതര േീവോലങളിലം
സ്രവാപരി കവിതയി്്് അതിേീ
വന സാധ്തക ക്്ുു. വിശവമാന
വികതയ്ട വറാ് ്തളിനീരറവയാണ്
േനിൃതികളിൂ്ട വകമാറി്യാുകി പര്്
ഈ ൂമിയി വസതം തീ്ു്ത്. വത
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നു് കിഴവനം തട്ിരലക് ്വള്മാ
ഴിു് ുും ‘കാച’യില ഈ ചി്ം
വര് കവിക് ുുതലുറയി വിശവാസു
്്. ഇതി്െ ുട്് രകാ്ുറം രകാ്യി
ലം കാണാനാും. രകാ്ുറം രകാ്യി്ല
ുഹയ്ട വാതിലട്വ് ചരി്്ിരലുള
വാതിലാണ് അട്ത്. സത്ാനതര കാല്്
രനരറിയാനള വാതിലക ്കാ്ിയടക്്
ും മിുക്ള ചരി്മാും എ്ിലം കവി
രതീ് വക്വടിയ്ിെ. ‘വെര്ാും രകാ
്കാണാ്നു് ൂ ു്ികളി’ കവി
ആശവാസം ക്്ുു. ൂു്ി്യര്ാല
ള ുഞമീനക മാ്മെ രത്ാശയ്ട
ന്്ങ്ള സവനം കാു്ത് നമരളാ
രരാര്രമാണ്. കവിത മാ്മാണ് എൊ
്വുവിളികരളയം
അതിേീവിുക്യ്
രത്ാശ ‘രശഷി്് അഥവാ ഒര പിതിരി്
കവിത’യി കാണാം.
“്പരൊ്ളാഴി്് തീ ്കാുുര്ാ
ഒും രശഷികരരത എ്്ാര
രാ്ഥന
എ്ിും രശഷിു
ചാ്ൂ്ാര്ി
അെി പ്ശരമകാ്ത
ഒര ്ക്് താളിരയാലയം
ഒര നാരായവം”
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രപ്്് ചലി്ിു്ത് കവിതയാ
്ണ്് വിശവസിു് കവി, ്ച്ാകു്ട
അ്ഹാസം കാരണം ്പരമാ ുരക
രപന താ്ഴ്വ്ര്ാ ചരാചരങു൦ നി
്ലമായതായി പറയു. രപപിടി് ്ച്ാ
ക്ള്കാ്് ൂമി നിറഞര്ാ, ൂമിയം
ആകാശവം പ്വതവം, ശലഭങരളാും കി
ളികരളാു്മാ്ം രകാടികണകിന് രപന
വകയി്ലു്്
കടരലും
മഷിയാകി
അ്രങ ൂര്ായം തീേവാലയായം ്വ
ടിയ്യായം വ്ഷി്് ൂമി്യ ര്ിുു.
ഈ ു്ീകരണ ര്ിയയാണ് ബകറി്െ
രപനയം കവിതയം നി്വഹിു്ത്.
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Abstract: The present study evaluates the physico-chemical properties of Thevetia peruviana, one of the ornamental therapeutic taxon distributed through out the
Southern parts of India, in three morphoforms. Different parameters were studied
as per the standard protocols of Pharmacopoeia of India in the powdered samples
of leaf, lower, rind and kernel. Comparative account of samples analyzed under
study showed that the total ash content varied greatly in different parts of the same
plant (2.24 - 10.82%). A higher ash content, and ethanol water extractive values,
revealed the presence of good amounts of minerals and extractable phytochemicals
in all samples, though slight variations were noticed. Similarly, promising amount
of essential elementsCalcium (2.682 %), Potassium (2.737), Sodium (0.105) and
Magnesium (0.747) were detected, but heavy metals like Cadmium, Mercury, Arsenic were found altogether absent. In contrast, presence of Lead is detected in feeble amount. Seed kernel contain signiicant amount of oil (63 - 66%), an expectant
biofuel. The results justiied the use of this potent medicinal plant in the folklore
system of medicine from ancient times.
Key words-Ash value, cold extract, morphovariants, toxic elements

Abbreviations: OFP - Orange Flowered Plant, OL - its Leaves, OF - Flowers,
OR -Rind, OS - Seed Kernel; WFP - White Flowered Plant, WL - its Leaves, WF
-Flowers, WR - Rind, WS - Seed; YFP - Yellow Flowered Plant, YL- its Leaves,
YF - Flower, YR - Rind, YS - Seed.
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Introduction
Most plants in nature, have curative
properties in one way or the other as
they contain a broad array of bioactive
principles that are distributed to various
tissues and organs. The biological
properties of medicinal herbs often lie
in secondary metabolites, hence, it is of
utmost importance to extract, isolate, and
analyze various classes of compounds
at both organic and inorganic levels.
Traditionally in Ayurvedic System of
Medicines, herbal remedies are used
as powders, decoctions, infusions,
tinctures or extracts (Singh 2006). The
advantages of traditional medicines are
ease of accessibility, acceptability and
affordability, but the drawback is that herbs
consist of many beneicial and harmful
active ingredients which cause some
unknown effects on human body, whereas
drugs with a single known compound
could not (Odugbemi 2008). A systematic
and detailed investigation on various
metabolites will always help to ascertain
the pharmacological activities and
phytochemical properties of any given
taxa.
Even though the taxon Thevetia
peruviana was enlisted as a toxic plant,
enormous medicinal properties were
cited in various literature. Various
herbal combinations used in traditional
medicine are currently being used around
the world as therapeutic remedies for
common ailments. Whole plant and
various plant parts of Thevetia are used
to treat snakebites, rheumatism, dropsy,
intermittent fevers, amenorrhoea, sores,
skin infections, wounds, myalgia, violent
headache, cold, tumors etc., since it have
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cathartic, emetic, abortifacient, purgative,
insecticide, fungicide, bactericide, antitermite and pest control properties (Kirtikar
et al. 1980; Odugbemi, Akinsuline 2006;
Ahmad et al. 2017; Meena et al. 2021).
In view of the vast literature
accumulated over centuries related to
the therapeutic signiicance as well as
the toxic nature of the plant, present
study focused to evaluate the physicochemical parameters of various plant
parts, assessing ash values and extractive
values, composition of selected essential
elements and heavy metals, from different
parts of Thevetia morphovariants growing
in present climatic conditions.

Materials and Methods
Collection of samples
Plant specimens such as fresh twigs,
withered lowers and matured fallen
fruits were collected from yellow (YFP),
orange (OFP) and white lowered plants
(WFP) from different localities of Kerala
state. Specimens were washed thoroughly
in running water to remove adhering soil
particles and drained. Fruits were kept in
the shade for 2 - 3 days for the ease of
separation of the outer leshy pericarp. Seed
kernels were gathered by the mechanical
cracking of stony endocarp.
Sample preparation
Plant parts of YFP taken for analysis
included leaves (YL), lowers (YF), rind
(YR) and seed kernels (YS). Similar parts
of orange (OL, OF, OR & OS) and white
(WL, WF, WR & WS) colour variants
were subjected to phyto-pharmacological
analyses. Accordingly, all 12 samples
were dried in shade for 10 - 30 days, at

room temperature. They were powdered
thoroughly in a disc type grinder (SWAN
TECH, German - S. J. 500) and kept in
labeled airtight containers for further
analyses.

Physico-chemical analysis
The methods recommended by
Pharmacopoeia of India (Lohar 2007)
were followed.

ethanol and water to obtain the solubility
of phytochemicals in the respective
solvents.

a) Determination of ethanol soluble
extractive values
Extractive values of samples using
alcohol were calculated by macerating
accurately weighed 5 g of air dried,
powdered sample with 100 ml of 95 %
ethanol, by shaking frequently during
the irst 6 h and allowed to stand for the
remaining 18 h. After 24 h the mixture
was iltered, transferred into a tared
beaker, evaporated to dryness at 105 oC,
cooled and weighed. The percentage of
alcohol soluble extractive content was
calculated, with reference to the air dried
powdered drug.

Total ash value
Accurately weighed 2 g powdered
sample was incinerated in a previously
ignited and tared silica crucible placed
over a mufle furnace (KEMI, KMF-4) at
a temperature of 450 oC, until it became
carbon free white coloured ash. Whole
material was cooled in a desiccator,
weighed and the percentage of total ash
was calculated with reference to the air b) Determination of water soluble
extractive values
dried powdered sample.
The same procedure was repeated;
a) Water soluble ash
chloroform-water (0. 25 %) was used
To the total ash, added 25 ml of distilled instead of ethanol for the determination of
water, boiled for 5 min and removed the water soluble extractive values.
insoluble part using an ashless ilter paper.
Remaining portion was dried, weighed Determination of essential elements
and the percentage of water soluble ash and heavy metals
Samples were digested with 5 ml
was calculated with reference to the air
nitric acid and 2 ml perchloric acid in a
dried sample.
microwave digester, and made up to 50
b) Acid insoluble ash
ml using ultra-pure water. The iltered
To the total ash 25 ml of 1 % solution was analyzed for essential
Hydrochloric Acid (HCl) was added, elements
(Calcium,
Magnesium,
boiled for 5 min and the insoluble matter Potassium, Sodium: Ca, Mg, K, Na)
was collected in an ashless ilter paper, and heavy metals (Arsenic, Cadmium,
dried, weighed and the percentage Lead, Mercury: Ar, Cd, Pb, Hg) using
of insoluble ash was calculated with Inductively Coupled Plasma Atomic
reference to the air dried sample.
Emission Spectrometer (Thermo Electron
Corporation, IRIS INTREPID II XSP
Extractive values
DUO). The atomic spectrum emitted by a
The extractive values were analyzed in sample is used to determine its elemental
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composition. The wavelength at which
emission occurs identiies the element,
while the intensity of the emitted radiation
quantiies its concentration.

Seed oil parameters
The properties of the seed oil were
analyzed using the following parameters.
a) Determination of saponiication
value
Accurately weighed 2 g sample was
taken in a tared 250 ml lask. To this, 25 ml
of alcoholic Potassium Hydroxide (KOH)
was added, boiled in a water bath for 1 h,
cooled and added 1 ml of phenolphthalein
solution. Titrated the excess of alkali with
0.5 N HCl and noted the number of ml
required. Repeated the experiment with
blank and the saponiication value was
calculated.

was allowed to stand in a dark place at a
temperature of about 17oC for 30 min. A
volume of 15 ml Potassium Iodide (KI)
and 100 ml water was added, shaken and
titrated with 0.1 N sodium thiosulphate
using starch as an indicator. Carried out
the titration using blank and the iodine
value was calculated.

c) Determination of acid value
Accurately weighed 2 g sample was
mixed with 50 ml of a mixture of equal
volumes of alcohol and solvent ether,
and neutralized by the addition of 1 ml
phenolphthalein solution. Titrated with
0.1 N KOH shaking constantly until
pink colour was obtained. Number of ml
required was noted and the acid value was
calculated.
Results

Physico-chemical properties
b) Determination of iodine value
Using iodine monochloride (ICl) i) Ash Analysis
method, 2 g sample, 10 ml CCl4 and 20
In order to assure the effectiveness
ml ICl solution taken in an iodine lask and quality of medicinal plants, it is
Table 1 Ash analysis of various plant parts of three morphovariants
Total ash content (%)

Water soluble ash (%) Acid insoluble ash (%)

Plant Yellow Orange White Yellow Orange White Yellow Orange White
part
(Y)
(O)
(W)
(Y)
(O)
(W)
(Y)
(O)
(W)
Leaf (L) 10.82

10.86

10.92

3.13

3.37

3.84

6.97

5.16

7.60

Flower
(F)

6.80

7.07

6.51

3.76

3.76

3.58

1.80

1.87

1.44

Rind
(R)

8.18

8.00

7.38

3.18

3.27

3.58

2.01

2.49

2.67

Seed
(S)

2.24

1.99

1.40

0.25

0.31

0.30

1.29

1.00

1.19
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necessary to monitor the availability of
bioactive constituents both in terms of
quantity as well as quality. The standard
ignition method was employed for the
determination of ash content, water soluble
and acid insoluble ash, by carbonizing the
samples at 450 oC until a constant weight
was achieved.
Comparative account of samples
analyzed under study showed that the total
ash content varied greatly in different parts
of the same plant. Ash content was higher
in leaves (YL - 10.82 %), followed by rind
(YR - 8.18 %) and lowers (YF - 6.80 %),
whereas minimum quantity was noticed in
seed kernels (YS - 2.24 %) of the yellow
variant plant. However, water soluble ash
content in all plant parts showed minimum
variations (3 - 4 %), except in seed kernels
(YS - 0.25 %), but acid insoluble ash was
higher in leaves (YL- 6.97%). Similar
observations were recorded in the other
two colour variants (OFP and WFP) also.
Table 1 shows the ash content (OL - 10.86;
WL - 10.92 %), water soluble (OL - 3.37;

WL - 3.84 %) and alcohol extractable (OL
- 5.16; WL - 7.60 %) phyto-constituents
of leaves and other samples.

ii) Extractive values
The phyto-constituents extracted
using ethanol was lower in leaves (YL5.30 %), compared to lowers and fruits
(YF - 15.60; YR - 25.20; YS - 38.00 %).
The water extract of fruit rind occupied
maximum extractable contents followed
by lowers, while almost equal amount
was present in the leaves and seed kernel
extracts of yellow lowered plant (YFP).
Comparing other two morphovariants,
alcohol extractive value is higher in OL
(7.90 %), but lower in OF (11.70 %)
than WL and WF. Similarly, an excellent
quantity of phytochemicals was extracted
using water from lowers (OF - 25.40; WF
- 30.40 %) and fruit rind (OR - 58.50; WR
- 52.80 %), when compared to leaves (OL
- 18.50; WL - 15.40 %) and seed kernels
(OS - 10.40 to WS - 11.80 %) of orange
and white variant plants (Table2).

Table 2. Cold extractive values of various plant parts of three morphovariants
Alcohol extractive value (%)
Samples

Water extractive value (%)

Yellow
(Y)

Orange
(O)

White
(W)

Yellow
(Y)

Orange
(O)

White
(W)

Leaf (L)

5.30

7.90

6.80

14.70

18.50

15.40

Flower (F)

15.60

11.70

13.90

28.20

25.40

30.40

Rind (R)

25.20

27.50

20.80

55.60

58.50

52.80

Seed kernels
(S)

38.00

27.80

30.30

16.30

10.40

11.80
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iv) Acid, Iodine and saponiication
values
The cotyledons of ripe seeds of
all three morphovariants carried a
signiicant amount of ixed oil content
(63 - 66 %) (Table4). The acidic (0.58
mg/KOH) and saponiication values (190
mg/KOH) was found almost identical
for three samples, but the iodine value
showed slight variation among the
morphovariants (25.68 - 30.11 g/100 g).

iii) Elemental analysis
Atomic Emission spectroscopy is one
of the powerful instrumental methods for
elemental analysis, with high sensitivity
of detection at ppm levels. In the present
study, the powdered samples from
different parts of YFP were analyzed for
the presence of 8 elements: 4 essential
elements and 4 heavy metals. Of the heavy
metals Cd, Hg and As were depicted as nil
anywhere in the plant parts. However, the
presence of Pb was detected above the
border level at a concentration of 0.18 and
1.41 ppm, in leaves and fruit rind samples
of the yellow variant plant (Table 3).
Among essential elements, a higher
concentration of Ca (2.682 %) was found
in the leaves, in contrast to the other parts
of the plant (YF - 0.359, YR - 0.200, YS
- 0.372 %). However, concentration of K
was higher in rind (2.737 %), followed by
lowers (1.550 %), leaves (1.307 %) and
seed kernels (0.504 %). In addition, leaves
stands as a good supplement of Mg and Na
with a concentration of 0.747 and 0.105
%, and rind with 0.102 % Na element.

Discussion
Different plant species would
obviously have different chemical proiles
with respect to both inorganic and organic
compounds. These phyto-constituents
could be extracted by different methods,
according to the objectives of the
investigation.
The physico-chemical parameters
are commonly applied for detecting
impurities and adulterations of the drug,
which establishes its quality and purity.
Ash is the incombustible inorganic residue
remaining after incineration at 450-500oC,
generally the mineral content of the sample.

Table 3. Elemental composition in different parts of yellow variant
Samples

Elements
Measured

YL

YF

Ca 3158
2.682
0.359
K 7664
1.307
1.550
Mg 2852
0.747
0.234
Na 5895
0.105
0.083
Cd 2144
BDL
BDL
Pb 2203
0.18
BDL
Hg 1849
BDL
BDL
As 1937
BDL
BDL
BDL: Below Detection Limit
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YR

YS

0.200
2.737
0.109
0.102
BDL
1.41
BDL
BDL

0.372
0.504
0.465
0.084
BDL
BDL
BDL
BDL

Unit

Detection
limit in
ppm

%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.05
0.10
0.05

So the value of total ash indicates the
quantity of the inorganic minerals present
in the crude powder, which is derived
from the plant tissue itself. In the present
study, the total ash content quantiied was
maximum in the leaves (10.82 - 10.92
%) compared to lowers (6.51 - 7.07 %),
rind (7.38 - 8.18 %) and seed kernels
(1.40 - 2.24 %). A comparative evaluation
revealed that same organ of YFP, OFP and
WFP contained almost an equal quantity
of crude minerals, even though minor
variations were visible among the samples
(Table1).

2012), revealed that among the studied
organs seed kernels have a minimum
amount of these ester compounds.

Similarly, all samples (leaves, lowers
and rind) showed almost an equal amount
of water soluble ash (3.13 - 3.84 %),
though a major reduction was observed
in the seed kernels (0.25 - 0.31 %) of all
morphovariants. On the contrary, leaf
samples possessed a higher acid insoluble
ash content (5.16 - 7.60 %) followed by
rind (2.01 - 2.67 %), but among the colour
variants, a lesser deviation was observed
in the solubility of the ash content of
The amount and composition of ash lowers (1.44 - 1.87 %) and seed kernels
remaining after combustion of plant (1.0 - 1.29 %).
material vary considerably according to
Principally, total ash and acid-insoluble
the part of the plant, age, treatment, etc. ash contents are important indices to
and also differ with time from organ to illustrate the quality as well as purity of
organ (Momin, Kadam 2011). The total herbal medicines (Rao, Xiang 2009).
ash value could be used to detect foreign Earlier, Gangwar et al. (2013) and Pragati
organic matter and adulteration with sand et al. (2012) reported the parameters
and earth, which would relect the kind of of total ash, water-soluble ash and acid
care that must be taken while preparing insoluble ash content in the leaves (5.15,
herbal drugs (Ibrahim et al. 2012). A 5.92 and 0.65 %) and lowers (3.50, 1.30
lower content of total ash indicated a low and 1.60 %) of Thevetia neriifolia, which
level of carbonates, phosphates, silicates are found to be lower than the present
and silica in the samples (Bigoniya et al. results.
Table 4. Estimation of Acid, Iodine and Saponiication values of seed oil
Total oil
Acid value Iodine value
Saponiication
Morphoforms content (%) (mg/KOH)
(g/100 gm)
value (mg/
KOH)
Yellow (Y)

63.81

0.58

25.68

190.45

Orange (O)

66.21

0.58

30.11

189.58

White (W)

63.16

0.58

27.74

190.11
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Determination of extractive values
using different solvents would be useful
in determining the amount of the active
chemical constituents present in the plant
material (Prasad et al. 2012). Likewise,
higher water soluble extractive values
indicated that the universal solvent has
good extracting eficacy than ethanol,
which would be useful in making
formulations with powdered drug, and
for the determination of exhausted or
adulterated drugs (Shrivastava, Leelavathi
2010).
Various
plant
parts
exhibited
remarkable variation in cold extractive
values. A higher percentage of
phytoconstituents was pulled out with cold
ethanol from seed kernels (27.8 - 38.0 %),
followed by rind (20.8 - 27.5) and lowers
(11.7 - 15.6). But the seed samples gave
minimum content with water extraction
(10.4 - 16.3) than fruit rinds (45.6 - 58.50)
and lower samples (25.4 - 30.4). The
leaves also carried 14.7 to 21.5 % water
soluble compounds than ethanol (5.3 7.9), in all three colour variants.
Variations in extractive values could
be possible due to the presence of speciic
compounds, according to the solubility,
soil condition, atmospheric condition
and water content of the sample (Jahan
et al. 2008). Alcohol soluble extractive
values indicated the presence of polar
constituents like phenols, steroids and
glycosides (Shrivastava, Leelavathi 2010;
Mushtaq et al. 2014); and water soluble
extractives indicated the presence of
water soluble matters such as alkaloids,
amino acids, carbohydrates, mucilage,
triterpenoids and lavonoids, which
possessed promising biological activities
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that can be utilized to develop potential
drugs (Bigoniya et al. 2012).
Cold extractive values, using both
alcohol and water from the yellow lowers
of Thevetia were reported as 8.30 % and
4.80 % by Pragati et al. (2012). Higher
extractive values justify the use of herbal
drugs in traditional system of medicine
in the form of decoctions, infusions,
tinctures and pastes to treat various
ailments, supported the folk use of various
plant parts of T. peruviana for purgative,
cathartic, emetic and febrifuge purposes
(Pullaiah 2006; Vardhana 2008). The basis
of many of the modern pharmaceuticals
that we use today for various diseases are
also plants and plant-based medicaments.
Plants with the richest source of
elements can be used to treat a number of
deiciency diseases linking to an Ayurvedic
system of medicine (Vermani et al. 2010).
Quantitative estimation of four essential
elements (Ca, K, Mg and Na) were carried
out during the study. Higher ash content
in the leaves (YL) can be correlated with
the accumulation of the higher content of
these minerals Ca (2.682 %), K (1.307
%) and Mg (0.747 %). Similarly, lowers
(YF) as well as the fruit rind (YR) were
observed as a good source of K (1.550 and
2.737 %). An elevated concentration of K
in the medicinal plants could be related to
the diuretic action of drugs prepared from
these plants (Vermani et al. 2010). A total
of 2.24 % ash content and predominant
occurrence of three macro elements (Mg:
213.71 ± 0.02; K: 91.34 ± 0.03: Na: 29.18
± 0.03ppm) which were essential for plant
growth was piled upin the seed kernels
of Thevetia, according to Olatunji et al.
(2011). In another study, Shieunda (2013)

reported the total ash content (1.18 - 5.40
%) and essential element composition (K:
1.21 - 1.38 %; Ca: 0.10 - 0.22 %; Mg: 0.18
- 0.24%: Na: 800 - 930 ppm) in yellow
oleander seed kernels collected from
different geographical localities of Kenya.
An analysis of heavy metal contents
revealed the presence of Pb in YL and
YR samples. Both specimens were
collected from different locations, and
their presence in medicinal plants depends
on the climatic factors, air pollution and
other environmental factors (Prasad et al.
2012).
The physical and chemical parameters
of seed oil (acid, iodine and saponiication
values) were determined, according to
the standard procedure of the Indian
Ayurvedic Pharmacopoeia. The iodine
value is an index for assessing the ability
of oil or fat to go rancid. The low iodine
value indicated that the oil contained
appreciable levels of saturated bonds,
hence, low ability to undergo oxidative
deterioration (Ogunsuyi, Daramola 2013).
Both iodine and acid values were obtained
in the range of 25.68 - 30.11 g/100 g; and
0.575 - 0.584 mg/KOH for the investigated
variants during the study.
Likewise, the saponiication value is an
indication of the average molecular mass
of fatty acids present in the oil. A higher
saponiication value indicates that the
oil contained higher proportions of low
molecular weight fatty acids(Ikyenge et
al. 2012). The high saponiication value
of seed oil (190 mg/KOH) indicated that
it is made up of high molecular mass long
chain fatty acids. A similar observation was
reported by Ibiyemi et al. (2002) during
their investigation on the physico-chemical

properties of T. peruviana seed oil from
yellow and purple colour variant plants
grown in three geographical locationsin
Nigeria.
Considering the richness of oil in
these oilseeds, it is recommended for
the production of oleochemicals such as
liquid soap, shampoos and alkyl resins
(Usmanet al. 2009) and for making biodegradable grease (Olisakweet al. 2011)
and high quality biodiesel (Sahoo et al.
2012; Yarkasuwa et al. 2013). biodiesel
produced from Yellow oleander seed oil
was obtained as 40.42 kJ/g which indicated
good fuel properties such as density,
ignition quality, viscosity, heating value
and lash point (Nasirudeen et al. 2019).
Studies on various physico-chemical
parameters provided valuable information,
which would be helpful in authentication
and adulteration for quality control of raw
materials. It would be an added advantage
in developing formulations for treating
various diseases in the Indian Ayurvedic
System of Medicine.

Conclusion
Safe, inexpensive and effective herbal
remedies are gaining popularity among the
people worldwide. A positive approach for
the effective utilization of herbs having
extractable and curable phyto-constituents
will lead a healthy and disease free
environment. Following conclusions are
drawn after phytochemical analysis.
A higher ash content, and ethanol
and water extractive values, revealed the
presence of good amounts of minerals
and extractable phytochemicals, justiied
the use of this plant in the folk system
of medicine. These inorganic proiles
KKTM COGNIZANCE
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will contribute to evaluate the quality
control of the herbaceous trade and
also will assist to identify which parts
of the medicinal plants have a greater
therapeutic effect. Another important
point to add is the absence of heavy
metals assured that they have no role in
the relative toxic nature of the plant.
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Comparison of the level of
competitive state anxiety in the
fide rated Male and Female Chess
Players
Dr. Vinu Bhaskar
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Abstract: The purpose of the study was to examine the level of Competitive State Anxiety
in the FIDE rated male and female Chess Players from Kerala, India. The participants of
the study were 110 male and female FIDE rated Chess Players between the ages of 13
to 35years from various districts in Kerala. The Competitive State Anxiety Inventory -2
(CSAI-2) developed by Martens et al. was used to measure the Competition Anxiety of
the subjects under the study. The indings of the study indicated that signiicant differences
were obtained between the male and female FIDE rated chess players on Sports Cognitive
Anxiety and Somatic Anxiety. Female players had more Cognitive and Somatic Anxieties
than male players.
KeyWords: Chess, Rating, Male, Female & Competitive State Anxiety

INTRODUCTION
Chess is a distinctive cognitive nexus
where art and science come together in
the human mind and are sophisticated
and enhanced by knowledge and
experience. The blending of physical
ability, conditioning, chess training,
mental preparation and ability to perform
wee under pressure determine the success
and failure of an individual chess player.
Clearly, anxiety exerts a variety of effects
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on chess performance. These effects
vary based on the level of experience of
the players. In order to facilitate peak
performance the sports psychologists
must consider the different components of
the competitive anxiety. The competitive
anxiety contains two sub components ie,
cognitive and somatic anxiety. Cognitive
anxiety is characterized by negative
feelings, incapability to concentrate and
disturbed attention. Somatic anxiety is

one’s perception of his physiological
arousal such as rapid heart rate, tense
muscles and butterlies in stomach.
Self- conidence is an emotion or state
of mind commonly associated with
athletic success. Conidence is usually
a result of a sportsperson anticipating
success in the upcoming event. Early
research was limited to due to the lack
of clear operational deinitions for the
construct of anxiety. The development
of multi dimensional theory of anxiety
and the catastrophe model provides
future researchers with a theoretical
framework for better understanding of the
relationship between cognitive anxiety,
somatic anxiety, self- conidence and their
effect on sports performance. The purpose
of the study was to examine the level of
competitive state anxiety in the FIDE
rated male and female Chess Players from
Kerala, India.

METHODOLOGY:
Subjects:
The participants of the study were
110 male and female FIDE rated Chess
Players between the ages of 13 to 35years
from various districts in Kerala.
Tool:
Competitive State Anxiety Inventory
-2 (CSAI-2)
Purpose: The Competitive State
Anxiety Inventory -2 (CSAI-2) developed
by Martens et al. was used to measure the
competition anxiety of the subjects under
the study. The CSAI-2 contains three
subscales in cognitive anxiety, somatic
anxiety and self-conidence. Each item is
rated on a 4-point scale range from 1(not
at all) to 4(very much so). The lowest
score possible for each subscale is 9 and
the highest score 36.
Scoring: The score was recorded to
the nearest whole number.

Table 1 Difference in Means of the Cognitive Anxiety of the FIDE rated male and female chess
players

Gender

Number

Mean

Mean
Difference

Male
50
18.360
2.480
Female
50
20.840
Table value at 0.05 level of conidence = 1.98

‘t’
Value

Signiicance

5.59

Signiicant

Table 2 Difference in Means of the Somatic Anxiety of the FIDE rated male and female chess players

Gender

Number

Mean

Mean
Difference

Male
50
16.740
3.200
Female
50
19.940
Table value at 0.05 level of conidence = 1.98

‘t’ Value
6.97

Signiicance
Signiicant
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PROCEDURE:
The participants of the study were 110
male and female FIDE rated Chess Players
between the ages of 13 to 35years from
various districts in Kerala. Prior to the
test, a meeting of all the participants were
held and they were explained regarding
the objectives of the study, test procedure
and effort they had to put in. The necessary

data was collected by administering the
test for the chosen variable.

Figure 2 Mean difference of the male and
female chess players for Somatic Anxiety

Figure 3 Mean difference of the male and female
chess players for Self- Conidence

Statistical Analysis of Data:
‘t’ test were used to determine the
difference between the subjects under the
study.

RESULTS:

The data pertaining to the competitive
state anxiety of the FIDE rated male and
female chess players were analyzed by‘t’
Figure 1 Mean difference of the male and female
test with the help of SPSS version 17.
chess players for Cognitive Anxiety
Findings pertaining to the all the three
subscales of the competitive state anxiety
of the FIDE rated male and female chess
players which were subjected to‘t’ test
have been presented in the tables 1, 2 &
3. The mean difference of all the three
subscales of competitive state anxiety of
the FIDE rated male and female FIDE
rated chess players are presented in

Table 3 Difference in Means of the Self Conidence of the FIDE rated male and female chess players

Gender

Number

Mean

Mean
Difference

Male
50
31.020
0.300
Female
50
30.720
Table value at 0.05 level of conidence = 1.98
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‘t’ Value

Signiicance

0.50

Not Signiicant

igure1, 2 & 3.
Tables 1, 2 & 3 shows the results of
the t- test analysis. The t- test analysis
indicated that the differences in cognitive
anxiety and somatic anxiety between male
and female FIDE rated chess players but
there was no signiicant difference found
in the case of self- conidence between
the male and female players. The female
players had recorded higher scores in
cognitive and somatic anxiety than male
players. It was also indicated that both
male and female chess players had the
same level of self –conidence. Mean
difference of the male and female chess
players for cognitive anxiety, somatic
anxiety and self –conidence are presented
in igures 1, 2 & 3.

DISCUSSION:
The present study was conducted to
compare the competitive state anxiety
differences between the genders. The
indings of the study highlighted that
signiicant differences were obtained
between the male and female FIDE rated
chess players on sports cognitive anxiety
and somatic anxiety. Female players had
more cognitive and somatic anxieties than
male players. The reason may be related
to the differences in personality traits,
mode of thinking or cognitive structure
between male and female chess players.
The psychological arousal can inluence
the performance as a result of individual’s
interpretation of the psychological
symptoms. But there was no difference
found in the self- conidence between
the male and female chess players. This
shows that the strongest predictor of self
–conidence has been found to be the

amount of ability that a player believed
he or she had. Here both male and
female chess players believed that they
have the high level of self- conidence
in the competitive chess situation. The
possible reasons might be that male and
female chess players possess equal level
of conidence in their playing ability.
It was proven that competitive and
somatic anxieties are higher in females
than in male counterparts. But form this
investigation; we can also see that there
was no signiicant difference between the
male and female chess players for selfconidence.
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Abstract: Indian Music is a vast ocean which comprises of enormous number of Ragas and
the boundless melodies derived from them. Each of these Ragas has its own unique identity
in its aesthetic feel through which endless compositions can be created. The identity of
each Raga lies in the swaras used in that Raga and the beauty given to them by means of
Gamakas. An insight about the relevance of Swarasthanas and Gamakas in a Raga along
with its resemblances and distinctions are briely explained in this article.
KeyWords: Raga – Raga bhava – Swara – Gamaka – Anuswara

Ragas are the combination of few swaras
chained together to produce a unique
melody structure. Raga bhava which
is otherwise deined as the ornamental
expressions of a Raga is certainly the
ultimate soul of Indian Classical Music.
To embellish and convey the eternal and
inherent attributes of a Raga in its most
melliluous way is the sole purpose of
Carnatic music. The captivating vibrations
contained in a Raga deeply moves the
musician and the singer to an ecstatic
level.
To understand and experience this
beauty, one has to immerse himself in the
wonder of this vast ocean and continue
learning many compositions in a Raga.

It can be Varnas, Keerthanas, Padas,
Thillanas, Bhajanas or any other musical
form because ultimately all these classical
compositions are nothing but Raga crystals
or Raga phrases. Each composition is
a storehouse of a Raga which holds in
itself the immense soul of that Raga. So,
while learning any krithi or Varna, it is not
just that we are learning a composition,
but much above that, it strengthens our
connection with that Raga, making us
aware of its subtle nuances. This ultimately
takes us forward in knowing the creative
part of music, which is the manodharma
sangeetha. Thus, stage by stage, the art
and skill of manodharma Sangeetha starts
to get imbibed in our music and thus we
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could enter into a much-elevated blissful
zone of music.

Role of Arohana and Avarohana in
Ragas
Arohana and Avarohana deine the
basic scale of a Raga which consists of
the Swaras and swarasthanas used in the
Raga. Through this, the swaras of a Raga
sung in the ascending and descending
scales are deined. This gives a technical
speciication of the Raga. The Raga
sanchara (Raga passage) in a nutshell
is illustrated through the Arohana and
Avarohana.
Arohana and Avarohana are just a
specimen which gives us the knowledge
of the swaras used in the Raga. But at the
same time, to know and feel the Raga in its
complete melody, we need to go through
different swara phrases of that Raga. It is
through learning compositions and also
by singing swara phrases that one gets to
acquire deeper insights of a Raga.
Gamakas and Anuswaras
The melodic characteristic of any Raga
resides in between the swara sthanas by
means of Gamakas and Anuswaras. It is
not just the plain Swara sthanas, but the
harmonious waves of musical oscillations
lowing melliluously in between the
swaras which mainly garnishes the life
and feel of a Raga. These ornamentations
given to a swara or between multiple
swaras are known as Gamakas. While
Swara sthanas act as the pillars of a Raga,
the mystic waves of a Raga that lows in
between the notes become the Gamakas
of that Raga.
Without suitable Gamakas, a Raga will
not attain its complete Raga swaroopa.
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Mere plain Swarasthanas cannot fully
bring out the cream of a Raga. It is when
the proper and suitable Gamakas are
imbibed in a swara or between multiple
swara, that the complete Raga swaroopa
is attained. Any alteration given to a swara
other than its plain and straight note is
considered as a Gamaka. The Gamakas
when attached to the swarasthanas of a
Raga makes the Raga shine in its fullest
aesthetic charm.
A Gamaka is an expressional beauty
given to a swara through the combination
of multiple swaras in a Raga. These swaras
which constitute a Gamaka are known
as Anuswaras. Thus, a Gamaka when
carefully examined will be a combination
of Anuswaras.

Signiicant features of Gamakas
1) Same swara with different Gamakas

The same swara in a Raga can be sung
with different varieties of Gamakas. This
also applies from Raga to Raga, where the
same swarasthana is applied in different
ways in different Ragas. For example,
the Ragas Abhogi and Mohanam uses the
2nd Ri known as Chatursruthi Rishabham
(Ri2), but are different in their expression
of rendering. In Mohanam, Ri2 can be
sung by applying Gamaka to it whereas
in Abhogi Ri2 is always sung as a plain
note. In Mohana, the Ri2 starts from
Sa, transcends to Ga and inally rests in
the actual swara position of Ri2 thereby
constituting the Anuswaras of Ri2 as Sa
and Ga. At the same time, in Abhogi, the
Chatursruthi Rishabaham can be sung
only as plain note. The Gamaka for Ri2
that is applied in Mohana cannot be used
for Ri2 in Abhogi. If we try to change the

plain note of Ri2 in Abhogi, it moves away
from the Raga bhava of Abhogi. Thus, it
is very relevant as to how and where the
Gamakas need to be applied in a Raga.
The purpose of a Gamaka should always
be to enhance the Raga beauty for which
the perfect Gamakas need to be applied.
2) Anuswaras which does not contain the
main swara

For many Ragas, the Anuswaras
for a Gamaka note will never contain
its swarasthana. This is a contrasting
phenomenon between Gamaka and Swara
in a Raga. Such contrast between the
Swarasthanas and Gamakas occur across
many Ragas. Here the Gamaka dominates
the swarasthana and takes a shape which
justiies and conveys the life and soul of
a Raga. A few examples are given below
where, in a Raga, the actual swara is
inactive or is not touched by its Gamaka.
a)

Ga and Ni in Arabhi

In Arabhi, the swaras Ga (Anthara
Gandharam) and Ni (Kakali Nishadam)
that appears only in the avarohanam are
inactive notes. These swaras are never
sung in their actual swara positions in
Arabhi. Instead, they are been sung in
their previous notes. That is, the swara
Ga rests in Ma and Ni rests in Sa making
these two notes weaker in Arabhi. Ga and
Ni does not ind its actual swarasthanas
in Arabhi. It is then only that we get the
Raga bhava of Arabhi. If we sing Ga and
Ni in its actual swarasthanas then it won’t
convey the feel of Arabhi.
b)

Ga in Thodi

In Raga Thodi, the Ga (Sadharana
Gandhara) oscillates between Ri and Ma
making the actual position of Ga irrelevant

or less important in this Raga. So, the Ga
in Thodi is actually the combination of Ri
and Ma notes only. Thus, Ri and Ma are
the Anuswaras of Ga in Thodi. In Thodi,
we could never hear the Ga note in its own
position.
c)

Ga in Abhogi

In Raga Abhogi, the swara Ga is mostly
used as an oscillation between Ri and Ma
without touching the actual note of Ga.
This particular Gamaka for Ga is rendered
in the arohanam phrases. Through this
Gamaka, Raga Abhogi becomes more
expressive and conveys its Raga Swaroopa
more precisely.
d)

Ni in Kanada

In Raga Kanada, the Ni in the arohanam
passage is an oscillation between Dha and
top Sa. The Ni starts at Dha itself and
goes to Sa without touching the actual
Ni position. Thus, Ni in the arohanam of
Kanada is sung as a combination of Dha
and Sa alone.
3) Ragas having same swaras and are
differentiated only through Gamakas

There are few Ragas which has the
same arohana- avarohana and same
swarasthanas but are distinct through the
usage of Gamakas alone. A classic example
of two such Ragas are Madhyamavathy
and Brindavana Saranga. Thodi and
Sindhu bhairavi also can be taken as
examples.
• Madhyamavathi and Brindavana
Saranga
Madhyamavathi
and
Brindavana
Saranga are two Janya Ragas of the Parent
Raga Kharaharapriya. Both Ragas use the
same swara syllables and Swarasthanas in
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its arohana and avarohana.
Madhyamavathi
Arohanam: S, R2, M1, P, N2, S
Avarohanam: S, N2, P, M1, R2, S
Brindavana Saranga
Arohanam: S, R2, M1, P, N2, S
Avarohanam: S, N2, P, M1, R2, S
The swarasthanas of these two
Ragas are Shadjam (Sa), Chatursruthi
Rishabham (Ri2), Shuddha Madhyamam
(Ma1), Panchamam (Pa) and Kaishiki
Nishadam (Ni2).
These two Ragas has the same arohana
and avarohana including the swarasthanas
also. It is just through the usage of Gamakas
that both Ragas stand apart in their feel
and mood. Dikshitar has established
the entire essence of Raga Brindavana
Saranga through his divine and immortal
composition ‘Ranga pura vihara’. In this
krithi, Dikshitar has extracted the core
Gamakas of Brindavana Saranga by using
the swaras of Madhyamavathy and hence
proving the difference between these two
Ragas. This Krithi can be taken as the best
example where Brindavana Saranga lows
melliluously in each and every phrase
establishing the beauty of this Raga to such
an ultimate level. There is no resemblance
to Madhyamavathi anywhere in this krithi.
It is only through the Gamaka usages that
these two Ragas stand apart. So here, it is
certainly proved that Brindavana Saranga
and Madhyamavathy contain the same
swarasthanas but could very well hold its
identity without showing any similarity to
each other. It is only through the difference
in the usage of Gamakas that this musical
wonder happens.
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• Thodi and Sindhu Bhairavi
Ragas Thodi and Sindhu bhairavi have
the same swarasthanas, but the Gamaka
difference makes both Ragas entirely
different. Both Ragas use all the swaras
in their Arohanam and Avarohanam.
The swarasthanas are also the same for
both Ragas which are Shadjam, Shuddha
Rishabham, Sadharana Gandharam,
Shuddha Madhyamam, Panchamam,
Shuddha Dhaiwatham and Kaishiki
Nishadam. While Sindhu bhairavi is
more oriented on the plain notes with its
unique Gamaka sanchara, Thodi is a very
powerful Raga enriched with a wide range
of Gamakas. Only a very experienced
musician can involve into the Gamakas of
Thodi and capture its complete Ragabhava.
The varieties of expressions glorify this
Raga and has made it the “King of Ragas”.
But Sindhubhairavi, even though having
the same swarasthanas as that of Thodi, is
so different in its feel and Raga bhava that
there is no comparison between these two
Ragas. Both stands apart in their aesthetic
feel. Thus, we get to know the role of
Gamakas by taking the examples of these
two Ragas.
4) Raga embellishment through Plain notes
and Gamakas

There are many Ragas which are
completely Gamaka oriented. Examples
of such Ragas are Thodi, Atana, Arabhi,
Bhairavi etc. These Ragas can never be
sung using plain swaras. At the same
time, there are Ragas which can be sung
either in plain format or with Gamakas.
Mohanam, Shuddha saveri, Kalyani etc are
examples of such Ragas. Raga Mohanam
gets a different feel while sung in plain
format. The Geetham Varaveena in Raga

Mohana suits so well while rendering
through its plain notes. The simple and
beautiful Mohanam can be felt through
this style of rendition. The same Raga
while singing major krithis like Kaapali,
Raktha ganapathim etc undergoes through
the most intrinsic Gamakas of Mohanam.
Again, Mohana Raga when passed through
Bhajans, Folk songs, Film songs etc.
attains different lavors and dimensions
of Gamakas while maintaining the purity
and Raga bhava of Mohanam. Mohana
Raga is so popularly used through various
genres of music, across many countries.
It is an internationally established Raga.
In Western music and Japanese music, the
plain scale of this Raga is used giving it a
different lavor.
Another example of a Raga which can
be rendered in its plain scale as well, other
than its Gamaka usages is Raga Kalyani.
Even though the Gamaka possibilities are
so high in Raga Kalyani and that each
swara can attain multiple expressions
making it a sarva swara Gamaka Raga,
still this Raga can be sung in a simple and
plain version also. Thus, such Ragas can
extend their Gamaka possibilities from
plain version to its most intense Gamaka
sancharas.
Many Gamakas involved in Ragas are
so deep and complex that it is dificult to
decode them, or at many times impossible
to trace the Anuswaras. It is through
pure experience and practice that one
gets to deliver a Raga in its purest form
imbibing all the needed Gamakas in it.
Thus, there are contrasts and similarities
between Swaras and Gamakas in Ragas.
It is ultimately the Raga that needs to

be communicated based on which the
swarasthanas and Gamakas need to be
assimilated.
5) Factors inluencing the levels of Gamakas
in a Raga

The same Raga can portray different
dimensions of Raga bhava which depends
on factors such as Genre of song, Lyrical
meaning, Theme and situation. The same
Raga when sung in a Geetham, Krithi,
Bhajan, Folk song, Film song, all stand
apart in the feel portrayed. A musician who
knows the nature of song and applies the
feel of Raga accordingly, would deinitely
be a very versatile musician.

Conclusion
Gamakas are the backbone of Indian
Classical music. The 12 Swarasthanas
(Musical notes) along with its appropriate
usage of Gamakas across numerous
Ragas form the basis of Indian Classical
Music. The sweetness of each Raga could
be brought out to its peak through the
eficient execution of Gamakas together
with the Swarasthanas. Therefore, it is
so important to understand the relevance
of Swaras, Gamakas and Anuswaras, its
various modes of application in a Raga
so as to yield the lavor and fragrance
of it. Utmost care needs to be given
to assimilate the most attractive and
appealing Raga bhavas which suit so well
to the personality of a Raga.
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Abstract: Swami Vivekananda was a yogi who spread Vedanta and Yoga in the Western
and Eastern worlds alike. He looked at the practical aspects of spirituality embedded in
Hinduism. In 1863 he successfully attended the Inter religious Conference in Chicago and
travelled to the United States, Europe, England, and other countries to present practical
Vedanta. He had acquired extensive knowledge of the East and the West. He was an
outspoken orator. He was known for his eloquence and high values and contributed to
mankind through various services. He acted in recognition of the most poignant poverty
of the people and their backwardness. Pay more attention to the poor and women. Many
projects were implemented for them. For all this, he established Sri Ramakrishna mission
in the name of his Guru. Aiming at social progress and well-being of distressed, he started
hospitals, schools, colleges, hostels and various centres for the good of the people. He gave
all possible help to the Ādhyatmika, Ādhidaivika and Ādhibhautika sufferings of the people.
His contribution to mankind in his short life span of 39 years is invaluable. As his birthday
is celebrated as National Youth Day, the youth who are the energy hubs of the country
should be deeply known and they should work for the country. This Karma yogi practiced
Raja Yoga and Karma Yoga and manifested. Everything that goes along with man needs
to change over time. At the same time, some of the lasting values that must be upheld for
the survival and core progress of human society must not be compromised. If these values
are abandoned in the midst of external gains, human society will fall into ruin. Therefore,
in the course of time, such spiritual masters should never be rejected. The true light of
mankind is the light imparted to man by these masters. Man should not become inactive.
But at the same time, one should not act for the sake of fruits. In this situation where all
the activities of man are changing only for external appearances, material upliftment and
comfort, people like Swami Vivekananda should not be pushed into the abyss of oblivion.
It is imperative that such people be known and followed again and a g ain. This Karma
yogi, who devoted his entire life to human service for a whole lifetime, should always be
remembered.
Key words: Karma, Karma yogi

Introduction
The word karma is derived from
the Sanskrit root ‘kṛ’meaning ‘to do’.
The reason why a person is formed as a
special person is because of his innate
karmic instincts. The present body of
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a person is formed by sanjitakarmas.
What we are experiencing now are
prarabdakarmas and the accumulated
deeds or agamikarmas are the contribution
to the future of the deeds being done
now. The broader meaning of the word

karma is each mental and physical impact
experienced by the soul in a way that
illuminates its inherent light and wisdom,
suficient to ignite the mighty ire of the
soul. The power of karma is the strongest
of the forces that man has to deal with in
terms of inluencing his character. Swami
Vivekananda was a great and noble man
who knew and realized karma in its real
way and convinced mankind of its power
throughout his wonderful life. Here is a
short look at it.
India is a very most holy and virtuous
land apart from other continents. It has
ancient temples, knowledge, culture,
sacred temples, theerthams and rituals.
Tapas, vratas and rituals are the specialties
of this place. Devotion, Wisdom, Religions,
Vedas, Sastras, Upanishads, Philosophy,
Puranas, Epics, Smritis, etc. are the only
treasures of India. Life in India is based
on various tapo lands, ashrams, yajnas,
special places of worship, purusharthas
like dharma, artha, kama and moksha, as
well as celibacy, domesticity, vanaprastam
and sanyasa. Faith in God, devotion to
teacher, guest worship, Education, etc.
also are the features of Indian culture.
Humility, co-creation, love, generosity,
sacriice, kindness, truth, non-violence,
attentionetc. are the hallmarks of Indian
culture. Sadhanachatustayas such as
shama, dama, uparati, titiksha, shraddha,
samadhana etc. are also unique to India. In
addition the virtue of dharma and nishta,
as well as the pious and self-awarded
saints are the treasures of Indian culture.
Great education that is virtuous and
knows the purpose of life, truthful and
sweet words, and deeds that beneit
the world, the halls of Bharatamba

were characterized by a unique culture,
a clean life, virtue, glory and glory.
India has existed under the names of
Bharatakhandam
Aarshabharatham
Aryavartham Bharatabhumi etc. since
time immemorial due to its invincible
qualities. How can the human birth on the
soil of India not be great with the diverse
landscape, the objects of great life, and the
Brahma-wise Gurus!
Everyone wants everything based on
quality, and they still have it all today. But
today it can be seen that it is deteriorating
and deteriorating. If we look at the causes
of this danger, exhaustion, distress,
dissatisfaction and devaluation, we can
see that the changes in education and
the ignorant and immature people who
worked behind the wrong changes. This is
because the progress of a country depends
on the education, art, literature and
spiritual wisdom of its people. All these
should be given high importance. When
all of this is disastrous, meaningless and
essence less, the journey down begins.
Such depravity will make people barbaric,
sick, ignorant, dissatisied, selish, sinful,
competitive intellectuals, unbelievers and
even poor even if they have wealth.
From Lord Krishna, Vyasamuni, Vidura and Shuka to Gowdapadar, Govindapada, Sankarabhagavadpadar, Sureshwaracharya, Padmapada, Hastamalakan,
Thodakacharya, and many great Guru
Series like Sri Ramakrishna Paramahamsa, Sri Narayana Guru, RamanaMaharshi
and Chattambiswamyetc like many great
Guru Series have served as the eyes and
mirror of India!
Swami Vivekananda is a shining beacon
in that great series of great births. His life
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conirms the proverb,
“pradoṣedīpaka: candra:,
prabhātedīpaka:ravi:|
trailokyedīpaka: dharma:, suputra:
kuladīpaka:”||
Which means, themoon illumines the
evening. Sun illumines the morning, and
Dharma or righteousness illumine in all
three worlds. And a capable son illumines
all ancestors.
Born in the lap of Bharatamba, one of
the human-like deities saw the glory of
India, showered a ierce stream of energy
in the realm of karma, and gave full
excitement, knowledge and strength to a
nation, who has travelled to every corner
of India and other countries, passed on
the truth he experienced to the people and
continues to do so even today andthe great
Swami Vivekananda stays as a young yogi
even today!
On Monday, January 12, 1963, during
a MakaraSankranti celebration at a
Kayastha family in Calcutta, Bengal,
Vivekananda, nicknamed as Naran by
the name of Narendra born as one of the
nine children of Bhuvaneshwari Devi,
a sadhvi who lived a religious life and
VishwanathDutta, the Attorney General of
the Calcutta High Court. At birth, the child
had a great legacy of looking into an area
unknown to the common man. Naran’s
grandfather was Durgacharandatta, a
Sanskrit scholar and Persian linguist, who
left his family at the age of 25 and entered
the monastery as a renunciant.
Schooling began in 1869. Educated at
PanditVidyasagar School,
Presidency College and Scottish
Church College, Naran moved to Calcutta

188

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

in 1881. There he met Sri Ramakrishna
Paramahamsa and invited Naran to
Dakshineswar. When he irst saw the
Guru, the Guru replied, “Yes” to the
Naran’s question as to whether he had
seen Ishwar. Naran was fascinated by the
Guru’s rare behaviour.
When he saw the Guru for the second
time in 1892, his doubts about the
existence of God completely disappeared.
The reason for this wasthat the experience
of the Guru placing his foot on the heart
of Naran. During the period 1882-83,
Naran visited Dakshineswar continuously
and even more miraculously the Guru
occasionally went to Calcutta to see his
disciple. In 1844, Narendra graduated
from Scottish Church College with a
degree in philosophy. That same year, his
father’s separation shook Naran’s entire
life.
This philanthropist, now associates
with the Guru and in 1886 dropped out
of law school and went out to minister
to the Guru. In January 1886, Narendra
was initiated into Swami Vivekananda
by Sri Ramakrishna Paramahamsa, his
great master. The body was later released
in August. Later, it was the uninterrupted
rise of the real Vivekananda. After sowing
the seeds of Vedanta thought in the West
and presenting to them the great lands
of yoga, this hero returned to India and
told the people that spirituality was the
lifeblood of India.
India will fall into a never-ending abyss
if it loses its spirituality to the people
who are paralyzed by Western progress.
This son of Arshabharata was constantly
chanting about Karma, Karma Yoga,
Raja Yoga and Bhakti Yoga. It is full of

all things, indestructible, free from births
and deaths, unchangeable, ininite, unique
and ininite. Swami Vivekananda was
a Karma Yogi, a Karma Sanyasi and a
Siddha Purusha who saw and experienced
the Vedanta truths about what is unique
and immense parashakti, where it is,
and how to achieve it. From the day of
birth, ordinary human beings do many
things and unknowingly experience its
miraculous aspects. He who does not even
bother to know about this birth, what is
there to know about past and future births!
The goal of human life is not merely
sensual pleasures, but the unique births
of those who have attained the special
knowledge that it is spiritual, and who are
endowed with knowledge of the eternal
principle and the way to attain it, become
enlightened and capable of salvation.
They bring the power of the universe into
themselves and bring it back in the form
of a great lood. This is the great wisdom
that all Vedanta scholars have passed on.
All wisdom, whether physical or spiritual,
resides in the human mind.
Whenever the veil of ignorance begins
to fade, from then on he becomes the
possessor of an amazing wisdom. This
form of wisdom also includes what
man experiences power, knowledge,
meditation, mind, word, name, mantras
and deeds, all that is seen and experienced
is derived from this eternal truth. It is
derived from, exists in, and dissolves into.
Everything that is known, every mental
and physical impact is embedded in the
term karma. Everything we speak, hear,
or do with our body, mind, or intellect
is karma. Each of them gives birth to a
culture in us.

This is where the deeds of the nobles
and the deeds of the common people are
distinguished. Mahatmas exalt each of
their deeds to some kind of glory. They
show inferiority complex in some places
and superior qualities in others. On the
contrary, their every move will always
be a matter of excellence. Vivekananda
argues that the discernment of action,
which inluences the character of every
human being, is stronger than the forces
that ordinary man must deal with.
All the actions we see in the world, all the
man-made movements, all the activities
around us are all manifestations of the
human will. What drives this will power is
his character. Because everyone’s actions
are different, their behaviour is different.
It is his actions that create his character.
The external constants of the heavenly
power will be as the deeds are. All the
Mahatmas who have acquired the power
to shake the world may have acquired that
power in many births. This entire means is
that no one gets anything except what one
earns by one’s own deeds and hard work.
In the same way, as a person was, it also
came with his innate consequences.
One may have bought all the books
in the world and stored them in his
library. However, he can only read what
is worth reading. One qualiies for this
by one’s own deeds. That is to say, such
theologians have taught us the great lesson
that we are responsible for all our present
conditions. One of the great insights that
can be gleaned from this is that if our
present state is the result of our own past
deeds, then whatever condition we wish
for in the future can be achieved with our
present deeds.
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Thus karma comes to be very important
in daily life, and although everyone does
karma, there is also a tendency to scatter
our power. Karma Yoga is the practice
of doing this ininite power without
scattering it in any way. He who knows
what is karma and its consequences, etc.,
will get the result from his deeds. That is,
the real purpose of all actions is to awaken
one’s self-power. Everything else is just
work. The release of the power of the
soul also takes place through the ideals of
love, truth and sellessness. Vivekananda
swami says what our powerlessness is.
The world of the common man is a small
narrow circle other than this true object.
He does not have the patience to look
beyond that. That is why he is immoral
and evil-minded. Karma should be done
without wanting the result. Our ancient
Acharyas and Vedic wisdom were all for
the good of the world. Not speciically for
an individual gain.
There are two sides to human life,
such as darkness and light. One of them
is karmic. This path is always around
us. It ills the pages of life with sadness
and grief. Every action has its own
consequences. The doer experiences the
consequences. If one clears the karma and
leads it to the great path and follows the
path of guidance, one will gradually reach
the next path of fulilment or the path of
salvation.
This is the way of the ultimate bliss of truth - of God. To get to this you need
to know the real ways of karma. Those
who are immersed only in material world,
means and wealth and its sheer comforts,
leaving everything behind and one day
leaving here. Still, working cultures come
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with life. This will shape the next life
and life path. Then you only have to go
through it. These things were not known
during his lifetime. For this, one should be
doing personal deeds and increasing one’s
sellessness every moment. Gradually, it
will be possible to become selless in the
struggles of life. Conidence and faith in
God are essential for this.
Duties are godly deeds. It is to prevent
harm, torture and violence to other
creatures. It is necessary to see the duty
of others with their own eyes, to value the
customs of others, and not to set one’s own
standards for it, and to do the deeds which
we see as our duty at all times. Swamiji
says that when karma becomes archanaor
something better, then karma is done for
karma itself.
Human life is so beautiful. So is this
world. It sets the time and context for us
to do well. It’s good or bad, depending on
how we look at life. Ignorance gives rise
to the view that what we do and what we
have is great, and what we do not do and
what we do not have is not great. Some
good deeds sometimes have some bad
effects and some bad deeds have some
good results somewhere. Those who know
this know the secret of karma.
The universe and God are also is
selishness and sellessness. Those who
do good deeds are those who have left
the congregation of the world and are
witnessing the deeds of the world without
taking part in them doing their own duties.
They become self-controlled. They are
not affected by anything in the outside
world. He who has no slavery as well as
freedom deserves to live happily in the
world. They initially said that the world

was hell, but now they see the world as
heaven with restraint. There the ego will
perish forever. All this can be achieved
only through intense practice. Practice
is the secret of any Siddhi. It requires
listening, meditation, and meditation.
Treasure hunting is a continuous practice.
Such a practice requires a guru. External
gurus try to awaken the inner Guru.
Swami says, are you selless? If so, one
can practice Siddha Purusha without any
monotheistic scripture and without going
to any place of worship. Similarly, Karma
Yoga enables one to attain salvation. All
mental, physical, verbal and intellectual
actions of man are the most important
thing in life, as any action that produces
result, even one’s thoughts, is included
in the term karma. As long as there is
karma, man has to sink into pleasures and
sorrows. Loss of function is a return to the
resurrected state. As such, this world and
every living thing in it will be in bondage
from freedom and will merge into
freedom itself. This return will be inal. It
transcends all the limitations of the world.
It is a phase of unexplained peace. That
peace is not to be found in this world or
in heaven. The mind and thoughts cannot
go there. It is beyond all imagination.
Religions tell us the ways and means to
reach that land of freedom, but not the
conlicts, achievements, behaviours and
experiences of the narrow world. When
one seeks only material pleasures in the
world, one gets evil pleasures. They can
be leeting and transient. True happiness
is beyond that. All other desires in life
are their results, momentary and sad
offerings. In other words, all that is being
shown here is ignorant trade. These are

limited and conditional beneits.
Ultimate freedom can be attained
only by renouncing these limitations,
renouncing all that is conditional, and
renouncing everything that is subject to
the senses and mind. This method is as
cumbersome as walking through a sharp
sword head. It’s not easy. It is the fusion
with Brahma, the supreme enlightenment,
beyond all means. The lamentations like
mine and me are utterly miserable here.
By paving the way for each deed to be
done, and forsaking one’s own and one’s
own devotion, the way to this abode will
be opened over time. Anyone who knows
this secret of karma is engaged in karma
and they are karma yogis.
India is a holy land where such apostates
have emerged. Swami Vivekananda
is a link in that series. Here all these
pious souls are the ones who seek and
discover the eternal truth. No one else
can experience that truth. You have to
experience it for yourself. Not everyone
will be able to do it right away. But there
is such a thing as truth, that every deed has
its own consequences, that each one must
experience the consequences of his own
deed, and that no one can do anything
beyond the true laws of this universe.
But there is one thing that is true, and that
each action has its own consequences, and
that one should suffer the consequences
of one’s own deeds, and that no one can
do anything beyond the true laws of this
universe, and the thoughts of any cruelty
or any good deed arise in a person, and
he has the power to know irst, even if he
commits it or not, and that no one can do
anything to coverup that power, and that
life is a mysterious cyclical low itself
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and what is the cause of evil there, and
what makes each person’s experience
different and so on etc., this yogi teach
us. Such yogis teach man to approach a
life of peace, to abstain from blasphemy,
to eliminate persecution and murder, and
to understand the futility of competition.
These spiritual masters are able to wipe
out the addictions and aflictions caused
by cataracts of ignorance on earth. If we
want, we can pass them by slapping and
insulting them. Doing so can make life
miserable like worms. Otherwise, one can
move away from the leeting pleasures to
everlasting bliss.

Conclusion
One must be constantly doing karma
without any attachment or without seeking
any fruit. When we have no attachment
to the karma we do, that karma cannot
bind our soul. Self-puriication is the way
to purify the world. Have full respect
for the world. As the world progresses,
the depth and breadth of life’s problems
will continue to increase. Swami says
that should be one’s greatest duty. One
can reach the heights through the ladder
of karanas like word, thought and deed.
Trapped in external advances, our vision
is blurred. One of the main reasons for this
decline is the rejection of the spiritual side
of man and life. Though the spiritual views
of India are huge, these views uphold
the unity of the peoples of the world. It
upholds the essence of God in all its forms.
The general meaning of the word religion
is the path to Truth. Proper education is
needed to create the right perspective
withoutdistorting anything. In education,
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along with external developments, karma,
inner components like karma, jiva,
karmayoga, bhakti, jnana etc. are also
should be connected. We must not forget
that the essence of life is the Soul and that
the basis of the life journey is spirituality.
And the spiritual masters who knew and
made us understand. Man having special
intelligence can recognize and distinguish
virtues and sins. He can realise himself.
He can recognize his inexhaustible spirit.
Thus Swami Vivekananda is one who
knows by wisdom, gone through the path
of sreya and realized the Supreme Being
and also pass on the means of knowing the
supreme power to mankind. Swami was
a blessed Arshabharataputra and brave
Karmayogi who knew the true meaning of
life and its value.
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Abstract: This paper attempts to analyze the need of women empowerment in India
and highlights the role of Indian constitution in women empowerment. Empowerment is
the main process of social development which can enable women to participate in the
economics, political, and social sustainable development of the communities.
The Indian constitution gives women right to equality. Moreover, powers were given
to the state Governments to make special provisions for women and children. This breaks
the walls of old customs and traditions which governed the woman and emphasized in
their Upliftment. Empowerment is the vital instrument to expand women’s Ability. It is the
process of guarding then against all forms of violence. the study is based on purely from
secondary source. The study concludes by an observation that providing basic facilities and
implementing various programmes are enabling factors to women empowerment.
Key Words: women empowerment in India, constitutional provisions for women in India,
legal provisions, special initiative for women, women empowerment schemes.

INTRODUCTION
“THERE IS NO CHANCE FOR THE
WORLD UNLESS THE CONDITION OF
WOMEN IS IMPROVED. ”

__Swami Vivekananda
From the history we know that women
have always been ill-treated or have not
been given the position that they actually
deserve in society. From sati pratha in
the ancient times to the girl child born
abortion in the present scenario, women
have always been facing such violence.
The founders of the Indian constitution

realized that majority of the women in
India are generally ill-treated in areas of
employment. They realized that religion,
caste and class played a main role in
establishing the status of the women. They
therefore, felt it essential to incorporate
some provisions to improve the status
of women in India and check on the
discrimination between men and women.
Indian as a nation has started to take
signiicant steps to ill the gender gap
existing in the societies. The constitution
of India provides equal opportunity for
employment, voting rights and equal pay
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for equal work. The constitution also lays
great emphasis on the dignity on women
and constitutes several provisions like
maternity relief to maintain a greater
sensitive environment at workplaces. The
principle of gender equality is enshrined
in the Indian constitution in its preamble,
fundamental rights and duties, directive
principles, article 14, 15, 16, 19, 21, 23,
24, 39[a], 39[d], 39[e], 42, 44, 51-A[e],
243-D[3], 243-D[4], and 243-T relates to
women.

socio economic, education and political
disadvantages faced by them.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL
PROVISIONS FOR WOMEN IN
INDIA
The principle of gender equality is
enshrined in the Indian constitution in its
preamble, fundamental rights, fundamental
duties, and directive principles. The
constitution not only grants equality to
women, but also empowers the state to
adopt measures of positive discrimination
in favour of women.
Within the framework of a democratic
polity, our laws, development policies,
plans and programmes have aimed
at women’s advancement in different
spheres. India has also ratiied various
international conventions and human
rights instruments committing to secure
equal rights of women. Key among them
is the ratiication of the convention on
elimination of all forms of discrimination
against women in 1993.

FUNDAMENTAL RIGHTS

CONSTITUTIONAL PROVISIONS
The constitution of India not only
grants equality to women but also
empowers the state to adopt measures
of positive discrimination in favour of
women for neutralizing the cumulative
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Fundamental rights, among others,
ensure equality before the law and equal
protection of law; prohibits discrimination
against any citizen on grounds of religion,
race, caste, sex, or place of birth, and
guarantee equality of opportunity to all
citizens in matters relating to employment.
Article14, 15, 16, 39[a], 42, of the
constitution are of speciic importance in
women empowerment.

Article. 14 [EQUALITY]
It states that ‘the state shall not deny
to any person equality before the law or
the equal protection of the laws within
the territory of India’. The principle of
equality adopted in this article is that
among equals the law should be equal and
should administered, that ‘like should be
treated alike’. This article facilitates the
existence of other provision that might
seem discriminatory but are, in fact not.
Article. 15 [PROHIBITION OF
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF
RELIGION, RACE, CASTE, SEX OR
PLACE OF BIRTH]
While article 15[1] prohibits that state
shall not discriminate against any citizen
on grounds only of religion, race, caste,
sex or place of birth or any of them,
article 15[3] allows the state to makes
any special provisions for women and
children. Article 15 merely elaborates
that same concept and acknowledges that
women need special facilities for their
empowerment.
In the case of Yusuf Abdul Aziz Vs

State of Bombay, AIR 1954, Supreme
Court held that section 497 of IPC is valid
even though it punishes only the man for
adultery and not women even if she has
abetted the crime.
Article. 16 [EQUALITY OF
OPPORTUNITY IN MATTERS OF
PUBLIC EMPLOYMENT]
Article [1] ensures equality of
opportunity for all citizens in matter
relating to employment or appointment to
any ofice under the state and article 16[2]
prohibits any kind of discrimination on
the grounds of sex, race, caste, religion.
Even though article 16 does not contain
any direct provision for women. In the
case of state of Andhra Pradesh vs. P.
B. Vijayakumar, AIR 1995, court held
that a rule 22A introduced by Andhra
Pradesh government that gave preference
to women over men was valid. Supreme
Court held that it is not necessary to have
a speciic provision in article 16 because
such provision can be made article 15[3]
itself. It further noted that article 15[3] is
recognition of the fact that for centuries
the women of this country are socially
and economically handicapped. As result
they are unable to participate in the socioeconomic progress of the country on
an equal footing. Thus, making special
provisions for women in employment is
an integral aspect of article 15[3]. This
power of article 15[3] is not whittled
down any way in article 16.
Article. 21 [PROTECTION OF LIFE
AND PERSONAL LIBERTY]
Article 21 of the constitution says that
“No person shall be deprived of his life
or personal liberty except according to
procedure established by law’. Article21

have interpreted very widely by the court.
In some cases the article 21 has come to
rescue of women who have been wronged.
In case of Bodhisatva Gautam vs. Subra
Chakrabarti, AIR 1996, in this case SC
granted interim compensation to the rape
victim and in the case of Vishaka vs.
State of Rajasthan, AIR 1997, due to
lack of any speciic law, Supreme Court
gave certain guidelines to prevent sexual
harassment of women in work place.
Article. 23 [RIGHT AGAINST
EXPLOITATION]
Article 23 of constitution “prohibits
trafic in human beings and forced
labour”. This right improved the condition
of women in terms of forced prostitution
and traficking for commercial sexual
exploitation. In case of Gaurav Jain vs.
Union of India SC ordered to constitute
a committee make an depth study into
problems and evolve such suitable
schemes for rehabilitation of traficked
women. The court taking a proactive view
believe and hoped that directions would
relieve human problem by rehabilitation
of the unfortunate fallen woman caught
in the trap of prostitution, their children
would be brought into the mainstream of
social order, these directions would be
enable them to avail of the equality of
opportunity and status, with dignity of
person which are the arc of constitution.

DIRECTIVE PRINCIPLES
Article. 39 [CERTAIN PRINCIPLES OF
POLICY TO BE FOLLOWED BY THE
STATE]
Article 39[a] urges the state to provide
equal right to adequate means of livelihood
in men and women.
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Article 39[d] provide equal pay for
equal work for both men and women,
In case of Randhir Singh vs. Union of
India, AIR 1982, SC held that equal pay
for equal work is a constitutional goal and
is capable of being enforced.
Article 39[e] urges the state should
secure the health and strength of workers,
men and women, and the tender age of
children are not abused and that citizens
are not forced by economic necessity to
enter avocations unsuited to their age or
strength.
Article. 42 [JUST AND HUMAN
CONDITIONS OF WORK]
The state shall make provision for
securing just and human conditions of
work and for maternity relief.
Article. 44 [UNIFORM CIVIL CODE]
Article 44 states that the state shall
endeavour to secure for the citizens a
uniform civil code throughout the territory
of India. The women are frequently
exploited in name of personal laws
promulgated by religions, due to absence
of uniform civil code. Thus the framers
of the constitution urged the states to
implement UCC. In the case of Sarala
Mudgal vs. Union of India, AIR 1995,
The Supreme Court urged to implement
uniform civil code by states.

FUNDAMENTAL DUTIES
Article 51A[e]
It shall be the duty of every citizen of
India – to promote harmony and spirit
of common brotherhood amongst all the
people of India transcending religious,
linguistic, and regional or sectional
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diversities; to renounce practices
derogatory to the dignity of women.

LEGAL PROVISIONS
To uphold the constitutional mandate,
the state has enacted various legislative
measures intended to ensure equal rights,
to counter social discrimination and
various forms of violence and atrocities
and to provide support services especially
to working women. Women may victims
of any of the crimes such as murder,
robbery, cheating etc, the crimes, which
are directed speciically against women.
Crimes against women are classiied in to
two categories.
THE CRIMES IDENTIFIED UNDER
THE INDIAN PENAL CODE [IPC]
 Homicide for dowry, dowry death
or their attempts [sec. 302/304-B
IPC]
 Molestation [sec. 354 IPC]

 Kidnapping and abduction for
different purposes [sec. 363-373
IPC]
 Rape [sec. 376 IPC]

 Torture, both mental and physical
[sec. 498-A IPC]

 Sexual harassment [sec. 509 IPC]
 Importation of girls [up to 21
years of age]

THE CRIMES IDENTIFIED UNDER
THE SPECIAL LAWS [SLL]
Although all laws are not gender
speciic, the provision of law affecting
women signiicantly have been reviewed
periodically and amendments carried out
to keep pace with emerging requirements.

Some acts which have special provisions
to safeguard women and their interests
are:
 The employees state insurance
act, 1948

 The plantation labour act, 1951
 The family court act, 1954

 The special marriage act, 1954
 The Hindu marriage act, 1954

 The Hindu succession act, 1956
 Immoral trafic[prevention] act,
1956
 The maternity beneit act, 1961
 Dowry prohibition act, 1961
 The medical termination of
pregnancy act, 1971

 The equal remuneration act, 1976
 The prohibition of child marriage
act, 2006
 The protection of women from
domestic violence act, 2005

 Commission of sati [prevention]
act, 1987

SPECIAL INITIATIVES FOR
WOMEN
I. National commission for women in
January 1992: The government setup this statutory body with a speciic
mandate to study and monitor all
matters relating to the constitutional
and legal safeguards provided
for women, review the existing
legislation to suggest amendments
wherever necessary, etc.
II. Reservation for women in local
self government [LSG]: The 73rd
constitutional amendment act passed

in 1992 by parliament ensure onethird [1/3] of the total seats for women
in all elected ofices in local bodies
whether in rural areas or urban areas.
III. The national plan of action for the girl
child [1991-2000]: The plan of action
is to ensure survival, protection and
development of the girl with the
ultimate objective of building up a
better future for the girl child.
IV. National policy for the empowerment
of women, 2001: The department
of women and child development
in the ministry of human resource
development has prepared a national
policy for the empowerment of
women in the year 2001. The goal
of this policy is to bring about the
advancement, development and
empowerment of women.

WOMEN EMPOWERMENT
SCHEMES
1. Beti bachao beti padhao scheme
2. One stop centre scheme
3. Women helpline scheme
4. UJJAWALA: a comprehensive
scheme for prevention of traficking and
rescue, rehabilitation and re- integration
of victims of traficking and commercial
aexual exploitation
5. NARI SHAKTI PUSHKAR
6. Mahila police volunteers
7. Mahila Shakti kendras [MSK]
8. Awardees of Rajya Mahila
samman and zila Mahila Samman
9. NIRBHAYA
10. SWADHAR Greh [a scheme for
women in dificult circumstances]
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WOMEN EMPOWERMENT IN
INDIA
The concept of empowerment lows
from the power. It is vesting where it
does not exist or exist inadequately.
Empowerment of women would mean
equipping women to be economically
independent, self-reliant, have positive
esteem to enable them to face any
dificult situation and they should be able
participate in development activities. The
number of women in India is nearly 50%
of its total population. Indian women are
being empowered in the various ield of
the society effectively. Indian women are
working as teachers, professors, doctors,
nurses, advocates, judges, managers,
administrators, police oficers, bank
employees, clerks, typists, receptionist and
personal assistants are found in almost all
major cities in our country. Today women
are hesitates to work as bus conductors
and drivers, police oficers, auto rickshaw
drivers, etc.
In India, slowly but with great effect
women empowerment has started to take
place. The past decade law played an
important role in empowerment. Taking
the legal context into consideration,
terms like ‘rape’ and ‘violence’ had an
expansion of their deinitions and there
were formulation of various Law for
protecting women against violence like
the protection of women from domestic
violence act, 2005 and ‘sexual harassment
of women at work place[prevention,
prohibition and redressal] act, 2013’.
Institutions like the national commission
for women have been formed to identify
and register the cases of oppression faced
by women. The ministry of Women
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and child development is speciically
dedicated to addressing the issue, policies
and their implementations related to the
women and children in the country.
Within the acceptance that women
should stand shoulder to shoulder with
men, we are now also starting to see
women dominating the key positions in
many ields that were earlier denied to
them. The emergence of women to the
strategic positions in the social structures
has given way to a relatively better
understanding and identiication of the
oppressive practices. Most of the measures
adopted by the state follow the top-down
approach and essentially consider women
as mere beneiciaries of the welfare
schemes. Women are not empowered to
understand and confront the structures
of patriarchy. ‘decision making’ which
is emphasized upon in the process of
empowering women, have to emerge out
of knowledge and informed meditation to
install changes in the familial structures
and social arrangements that would help
in the evolution of genders roles.
Keeping all this in mind, I feel we all
should do our bit to bring equality between
men and women and help the society in
backing up the policies which help in
bring due rights and equal opportunities
to women.

CONCLUSION
The framers of the Indian constitution
ensure that equality would not be
only of opportunity but in reality. The
constitution has guaranteed various rights
to women as citizens of India so as to
protect their interests as human beings
and individual but the judiciary in the

course of its functioning as another wing
of our Government has interpreted the
constitutional provisions so as to enable
the implementation of the rights and also
to facilitate the access to these rights in
various cases that have come before
it in the form of writ petitions iled by
individuals or groups.
In addition to the fundamental rights
various other provisions of the constitution
in part four that deals with the directive
principles provide directions to the state
in formulating policies and programmes
in the interest of women. Article 38
requires the state to secure a social order
in which justice, social, economic and
political for the promotion of welfare of
the people. It requires the state to strive to
eliminate inequalities in status, facilities
and opportunities. Article 39 puts down
the principle policy to be followed by the
state which include that the states should
direct its policy towards securing the
right to an adequate means of livelihood,
that there is equal pay for equal work,
that the health and strength of workers
men and women, are not abused and
that citizens are not forced by economic

necessity to enter avocations unsuited to
their age or strength. Article 42 requires
the state to make provision for securing
just and human conditions of work and
for maternity relief. Article 46 requires
the state to promote with special care the
education and economic interests of the
weaker sections of the citizens. Clearly
then the objective is to strive towards a
gender just society
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Introduction
Prison a place properly arranged and
equipped for reception of persons who
by legal processes are committed to it
for safe custody while awaiting trial
or for punishment. The most common
use of prisons as part of the criminal
justice system, is in which individuals are
oficially charged with or convicted of
crimes are conined to a Jail or Prison until
they are either brought to trial to determine
their guilt or complete the period of
incarceration they were sentenced to, after
being found guilty at their trial. Hence, in
its origin the Prison was considered as a
place of detention of offenders until trial
and Judgment and the execution of the
latter. Prisons as any jail or place used
permanently or temporarily under general
or special orders of the State Government
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for the detention of Prisoners and include
all lands and buildings appurtenant
thereto, but does not include - any place
for the coninement of prisoners who are
exclusively in the custody of the police.
In Cochin State, the Central Prison
was established in Eranakulam in 1890.
This was later shifted to Viyyur, located
in Thrissur, the capital of the Kochi
Kingdom. Seven sub-jails also functioned
in the Cochin state since 1929-30.
Thrissur prison was initially located in
front of Sri Vadakkumnathan temple.
However; records show that, in 1914 the
prison was relocated to Viyyur as a result
of the request from the temple authority.
With the formation of the TravancoreCochin state, these prisons became the
part of larger Travancore. The purpose
and justiication of imprisonment is

correction and reformation of offenders
and protection of society from crime.
Hence the prison administration is aimed
at ensuring the return of offender to the
society not only as law as biding citizen.
These are the institutions meant
for conining persons sentenced
to
undergo imprisonment up to 6 months
besides Remand / Under trial prisoners.
There The history of prisons in the
Travancore state began 1862 with three
principal jails. The Trivandrum Central
Prison became functional in 1873 in a
building, which was used as a barrack
for the Nayar Brigade. This prison was
later transferred in September 1886
to Poojappura, Trivandrum, after the
construction of prison cells. In addition,
two divisional jails existed attached to the
District Criminal Courts at Kollam and
Alappuzha. Besides these, police station
lock-ups located in various parts of the
state were also used for accommodating
prisoners whose sentences did not exceed
a period of one month. The irst women’s
jail of Kerala was established in 1990 at
Neyyattinkara,
Thiruvananthapuram1.
In the Cochin state, the Central Prison
was established in Eranakulam in 1890.
This was later shifted to Viyyur, located
in Thrissur, the capital of the Kochi
Kingdom. Seven sub-jails also functioned
in the Cochin state since 1929-30. The
Thrissur Prison was initially located in
front of the Sri Vadakkumnathan Temple.
However; records show that, in 1914 the
prison was relocated to Viyyur as a result
of the request from the temple authority.
With the formation of the TravancoreCochin state, these prisons became the
part of larger Travancore. In the early

nineteenth century, the towns of Tellichery
(now Thalassery) and Cannanore (now
Kannur) had their own jails. Cannanore
was a British Cantonment with extensive
barracks. There are reports on using the
prisoners to build the current jail and
work on the roads.
The present Central Jail in Kannur was
built in 1869, with a capacity to hold 1062
prisoners. There are 30 political prisoners
in the jails of Kerala.17 of these are in the
Trivandrum Central Jail and the rest are
in the Cannanore Central Jail2. This jail
was used for housing long time convicts
from the district of South Canara. This
jail became part of the new Kerala state
when the state was uniied in 1956.
The open prisons might admit those
well-behaved male prisoners with good
health, those who are sentenced for more
than three years of imprisonment and
those who have completed three years of
imprisonment including remission, and
those who have been sentenced for three
years of imprisonment and who have
served two years including remission.
The Act also says that those prisoners
who are sentenced for offences related
to counterfeiting of currency, those
sentenced under Negotiable Instrument
Act (1881) and those civil prisoners
who have completed one-third of their
sentences and A-class prisoners could
also be considered for transfer to open
prisons” (free translation from Kerala
2014 by the researcher). It also suggests
certain categories of prisoners who are
not to be transferred to open prisons.
“All women convicts who are sentenced
for more than three months are to be
housed in women prisons. Those women
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prisoners who have been awarded death
penalty needs to be transferred to central
prisons once their sentence is conirmed”.
It needs to be noted that the Act does not
mention on the women prisoners who are
eligible to be transferred to open prisons,
when technically the open prison for
women is functional. Convicts who have
been sentencedto imprisonment for six
months and remand prisoners are to be
housed in District jails. Those prisoners
sentenced for an imprisonment of three
months and remand prisoners are to be
housed in Special Sub-Jails. All those
who have been sentenced for one month
of imprisonment are to be housed in subjails.
Currently, there are three central
prisons, three open jails, four district
jails, three women’s prison, nine special
sub-jails, and twenty-nine sub jails in
Kerala. According to the Kerala Prisons
Rule, 1958 (Rule 3(c)), Central Prison,
Viyyur is used only for conining habitual
prisoners. Simultaneously, the Kannur
Prison is classiied as a jail for casual
offenders, from the districts of Trichur
(now Thrissur), Palghat (now Palakkad),
Cannanore, and Kozhikode. However,
recently there is a re-organisation of
prisons, shifting habitual offenders to
Kannur Prison and casual offenders to the
Viyyur Prison.

District Prison in Kollam
District jail is situated near the heart
of kollam city along the national high
way near the collector ate. In 1862 – 1863
there was a jail. The present jail was
opened upon 10th of June 1955. Based
on the recommendation of jail reforms
committee under the chairman ship of Sri

202

KKTM COGNIZANCE
FEBRUARY 2022

A P Udayabhanu, the Government was
upgraded the present jail to district jail
with reference to G.O. The total area of
the jail is 54 cents.

Women Prison and Correctional
Home
First women prison was established
at Neyyattinkara, Trivandrum in the
year 1990. As per kerala prison rules,
the prison is meant to detain convicted
habitual prisoners on a long term basis.
The prison has separate
buildings
designated as special jail sub jail meant
for short term convicts and people on trail
respectively. This is the institution meant
for conining women offenders sentenced
to undergo imprisonment irrespective of
tenure and all remand /Under trial women
prisons. The three women prisons situated
at Thiruvananthapuram,
Viyyur and
Kannur. A women prisoner for instance,
who stitches a salwarkameez is currently
paid 13rs for charged by a tailor. even the
13rs is paid only on completion of the
entire job and not for working through a
day. The Neyyattinkara women prison
has about 75 inmates.
Central Prison & Correctional Home
To house all regular convicted
prisoners. Under trails of political cases,
key sensational cases like those related
to terrorism or similar, those who are
classiied in to highly sensitive as well
as under trail prisoners related to whitecollars whose cases are pending in
specialized economic courts etc are kept
here.
These are the institutions meant for
conining persons sentenced to undergo
imprisonment above 6 months and to

lodge the detenues, prisoners convicted
by court martial and the civil prisoners.
Remand/ Under trail prisoners are also
accommodated in central prisons, if the
nearby sub jails are overcrowded. There
are 3 Central prison & Correctional home,
situated at Thiruvananthapuram, Viyyur
and Kannur.

District Jails
There are 11 District jails, situated
at
Thiruvananthapuram,
Kollam,
Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam,
Idukki, Ernakulam, Thrissur, Kozhikode,
Wayanad and Kasaragod.
Special Sub Jails
These are the institutions meant for
conining persons sentenced to undergo
imprisonment up to 3 months besides
Remand/ Under trial prisoners. There
are 16 special sub jails, situated at
Thiruvananthapuram,
Neyyattinkara,
Kottarakara, Mavelikara, Ponkunnam,
Devikulam, Muvattupuzha, Irinjalakkuda,
Palakkad, Chittoor, Mancheri, Kozhikod,
Vythiri, Kannur, Thalassery, Kasaragod.
Sub Jails
These are the institutions meant for
conining persons sentenced to undergo
imprisonment up to one month besides
Remand/ under trial prisoners. There
are 16 sub jails situated at Kannur,
Vadakara, Koyilandy, Tirur, Ponnani,
Perinthalmanna, Ottappalam, Alathur,
Viyur, Chavakkad, Aluva, Ernakulam,
Mattancherry, Peerumade, Meenachil,
Attingal.
Sub jails / special sub jails are mainly to
house under-trials / unconvicted prisoners

during their remand period either for their
personal safety or for smooth conduct
of investigation etc. special jails were
constituted to house undertrials whose
remand period has extended beyond the
mandatory 90 days / 3 months.

Sociological Characteristics
The aim of imprisonment is correction
and rehabilitation. All jail oficers have to
treat prisoners with good temper and strict
impartiality. It is also the duty of oficers
to maintain strict discipline and enforce
rules and regulations. It is important that
every complaint made by the prisoner
should be heard with attention in order
that grievances may be redressed and that
no cause for discontent may be allowed
to remain.
There are three Central Prisons,
three Open Prisons and three Women
Prisons in the state that houses inmates
who are convicted for various crimes.
Those inmates convicted for rigorous
imprisonment are supposed to work
during their stay in prison. In theory, work
programme is different form vocational
training. When work programmes are
designed to impart discipline and right
attitude towards work, the vocational
training should have a
classroom
component coupled with practice of the
trade. However, in practice, there is no
observable difference between vocational
training and work programmes in Kerala.
When asked about training, many a
time, oficers could not relate to what
was being asked. When explained, they
could only relate to the manufactory and
a few short-time training programmes
that are organised for inmates by various
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governmental and non-governmental
organisations. In the work programmes
that are associated with the manufactory,
there are no provisions for training,
although the trainers relate training in
prison as “in-job” training.

Jail Administration
The Director General of prisons
controls the jail administration. The
prison staff consists of the Superintend,
jailer, Deputy jailer, Assistant jailer ,
Chief warder, Head warder, Warder and
Female warder. Female prisoners are
under the control of female warder. The
jailer is chief executive oficer of the
jail and is immediately subordinate to
the superintend of the prison3. The jailer
is responsible for the observance of all
prescribed rules and orders and for the
super vision of the subordinate staff.
It is the duty of the jailer to maintain
the disciple among the prisoners and
subordinates. The jailer must also keep a
Report book in which he has to record the
details of the prisoners and any matter on
which he may require order4.
Role of Police
The basic functions of police being
prevention and control of crime, the
police cannot afford to ignore after care
services of offenders so long they help
directly in matter of preventing and
controlling crimes by way of rehabilitating
criminals in society. The police is the irst
and foremost agency which comes in to
contact with the criminals the society
has got enormous dependence on them
relating to the protection of society
against antisocial. The police cannot
afford to ignore this responsibility rather
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it becomes imperative for them to share
this task in close collaboration with
correctional oficers and social workers to
yield the best result4. There are 6 blocks
for conining prisoners situated as a petals
of a lower pointing towards ofice block.
Among the blocks A,B,C,D are made for
cellular coninement having 44 cells each5.
E and F blocks are dormitory type having
4 compartments and the latter is used for
female prisoners as a separate enclosure.
Besides the prisoners blocks there are
separate buildings such as kitchen, store,
manufactory section, library, hospital
ward, prayer hall consists of temple,
church, mosque and outside the prison
there are barrack hall, staff mess, staff
canteen and cattle sheds etc are situated.
In Viyyur central prison has Good
hygiene facility. Pesticides are not used in
jail. The condition of toilets and bathrooms
is average. There is drainage system in
jail. The jail authority provides toothpastes
soaps etc to the inmates. There were
no issues like overlow in the drainage
system.
All the garbage are collected properly
and separated in the dimorphisms. There
are wide open spaces kitchen and cooking
area are clean. canteen is available there.
No leakage was noticed in the plumbing
system. Visitors room is provided. A
large playground and auditorium are
there in the prison. Viyyur central
prison has good medical facility. All
the prisoners wash their cloths and bed
sheets themselves. They get water facility
for need of them. Some prisoners have
health problems. There is one staff nurse,
one pharmacist, and one NCG Assistant
in prison. Although there is a dental

doctor, service of other specialists doctors
are made available in all the prisons
as a part of the camps occasionally
organized in the jails. The inmates of the
women jail and subjail are sometimes
taken to the central prison for treatment.
Medical services is available twice a
week. There is a pharmacy system,which
provides primary care at the appropriate
level. Central prison in Viyyur also have
library and reading room. Prisoners are
allowed to read books or periodicals in
the jail library. Suitable books, magazines,
and newspapers were supplied. Jail has
a suficient book facility, having 14000
books10. The prison has room facility
for library, in which books are arranged
in shelves. Facilities are provided for
watching Television.20 Televisions sets
are seen provided to the inmates.
The Viyyur Central Jail, which has
introduced many novel projects for its
inmates, is all set to have its own radio
transmission. Freedom Melody Radio will
have radio jockeys as inmates themselves.
Freedom Melody, the music band of
the inmates, is behind the initiative. All
the 800-odd prisoners can enjoy the
radio programs. A irst of its kind in the
State, the one-hour transmission every
day evening will have Sruthilayam - a
program for favorite songs, important
news related to prisons, prime-time news,
awareness about criminal laws and major
court orders; Cine Talkies – for ilm
criticism; and health news. The programs
can be heard through speakers installed at
all sections in the prison. The initiative
will encourage the creative talents of the
inmates, points out jail superintendent
M.K. Vinod. The Viyyur jail has

introduced many ventures such as food
production, preparation of craft items like
‘Nettippattam’, a music band and organic
farming as a correctional program for the
inmates.
The chappattis from the jail, which
is being marketed in the brand name of
Freedom Chappattis, is a huge hit in the
market6. Agriculture Minister V.S. Sunil
Kumar switched on the Freedom Melody
Radio on Monday and
distributed
certiicates of vocational training
programme conducted jointly by the
Central Prison and Correctional Home,
Viyyur, and the State Resource Centre.
The training was provided for 15
inmates with the cooperation of National
Skill Development Corporation. The
Advance Diploma in Optic Fibre ad CCTV
Surveillance course was completed online.
The government has allotted 13 lakh for
the vocational training of the inmates. He
also released the newly introduced range
of products from the jail, including soap
powder, hand wash, dish wash, and
chicken fry.

Parole System
Parole means the system of releasing
the prisoners temporarily for such period.
It is a temporary or permanent release of a
prisoner who agrees to certain conditions
before the completion of the maximum
sentence period. The conditions
of
the parole often include things such as
obeying the law, not voting in an election ,
refraining from drug and alcohol use,
avoiding contact with the parolee victims,
obtaining employment and keeping
required appointments with a parole
oficer.Discretionary parole: under parole
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as most people think of it sometimes
called discretionary parole - an inmate
gets out of prison early and serves some
part of the remaining sentence under
parole supervision.
Mandatory parole: Another kind of
parole is called mandatory parole. It comes
after not in lieu of part of the defendant’s
prison sentence. 60 days area allowed to
prisoners as parole during a year. This
parole is provided in 4 parts. 15 days are
allowed after 2 ½ months.
Prisoners undergoing long term
sentence are sent on parole at the
discretion of the Inspector General of
prisons to visit their family. Release on
parole is a great consolation for many
of the offenders. Under the Amendment
Act of 1953 (original Act 1884 )prisoners
can pay periodic visit to their family, for
seeing a sick relative or in the event of
death of a close relative. The relative of
the prisoners are required to give surety
to government for good conduct of the
prisoners while on parole. Many times
prisoners could not avail of the concession
of parole only because he/she is unable to
arrange for the surety.

Prisoners Sentenced to Death
When a prisoner is sentenced to death,
every article of private belonging will
be taken away from him/her and he/she
will be supplied with a suit of convict’s
clothing. Then the prisoner is removed
to the condemned cell. It is the duty of
the jailer to inspect the cell before the
prisoner is put in it. When the prisoner is
put in the condemned cell, a special guard
of three warders will be deputed to watch
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him continuously both day and night7. It
is the duty of the guard to check others
from communicating with the prisoner.
The key of the cell door will be kept by a
head warder. Every morning and evening
it is the duty of the jailer to examine the
prisoner carefully. Contemned prisoner
will be provided with books at the
expense of the government on the receipt
of copy of the high court judgement
conirming the punishment. It should be
communicated without any delay. The
jail superintendent will inform the convict
concerned that if he/she wishes to appeal
to the supreme court he /she is free to do
so. If he/she desire to submit a petition
for mercy, it should be submitted within
7 days. If no reply is received within 15
days, the superintendent will telegraph to
the secretary to the government drawing
attention to the fact. It shall at once be
forwarded to the government.
No prisoner will be allowed to attent
or witness an execution. The gallow
will be carefully examined before the
execution. every detail in connection
with an execution will receive the
personal attention of the superintendent
and medical oficer. When the sentence
has been executed,the superintendent
return the warrant to the court with an
endorsement certifying the manner in
which the sentence has been carried out.
The body remains hanging for one hour
and then is examined by the medical
oficer. Medical oficer needs to certify
the death of the executed prisoner. If
the relatives or friends of the deceased
are ready to receive the body, it will be
handed over to them.
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