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പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ചരിത്രത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളും
ചരിത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളും
ജീ

വിച്ചിരുന്നകാലത്ത്  പരിമിതമായ ഒരു സുഹൃദ്വലയ
ത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം  അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി 
തന്റെ നിര്യാണത്തിനുശേഷം മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ ല�ോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിത്തീർന്ന
അത്ഭുതപ്രതിഭാസമായിരുന്നു കാൾമാർക്സ്. യേശുക്രിസ്തുവി
നും പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദുനബിക്കും മാത്രമേ അതിനു മുമ്പ്
ഇത്തരത്തില�ൊരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാൾമാർക്സി
നുശേഷം അത്തരമ�ൊരംഗീകാരം മറ്റാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല.
'നീയുറങ്ങുമ്പൊഴും  നിൻവാക്കുറങ്ങാതിരിക്കുന്നു'വെന്ന്  അവ
കാശപ്പെടാൻ ഇവർക്കു മൂവർക്കും മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു.
ആറുമാസത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ നൂറ്, നൂറ്റമ്പത്, ഇരുന്നൂറ് 
എന്നിങ്ങനെ  മൂന്ന്  വാർഷികാചരണങ്ങൾ നടത്താനിടയാ
ക്കിയത് കാൾമാർക്സ്  എന്ന ദാർശനികന്റെ പേരിലാണ്.
സ�ോവിയറ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാംവാർഷികവും, 'മൂലധന'ത്തി
ന്റെ ഒന്നാം  വാല്യം  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ നൂറ്റമ്പതാം വാർ
ഷികവും, കാൾമാർക്സിന്റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാർഷികവും 
ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്  2017 ഒക്ട�ോബർ മുതൽ 2018 മെയ് 5
വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്. ഈ ദിനാചരണങ്ങൾ യാദൃശ്ചി
കമായിട്ടാണ്  ഒരേ കാലയളവിൽ വന്നതെങ്കിലും  അതിന്റെ
പ്രസക്തി സാർവകാലികമാണ്.
തനതുചിന്തക്കുപകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല മാർക്സിസമെ
ന്നും അത് ഒരു അപഗ്രഥന�ോപാധിയാണെന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധ 
ഇന്ത്യാചരിത്രകാരനായ ഡി.ഡി.ക�ൊസാംബി അഭിപ്രായ
പ്പെട്ടത്. ഒരു താക്കോൽക�ൊണ്ട് പൂട്ടാനും തുറക്കാനും കഴിയു
ന്നതുപ�ോലെ, ഒരു സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ക�ൊണ്ട് ആണിമുറുക്കാനും 
അഴിക്കാനും കഴിയുന്നതുപ�ോലെ പ്രശ്നനിർധാരണത്തിനുള്ള
സൂത്രവാക്യമാണ് മാർക്സിസം. ഏതുപകരണമായിരുന്നാലും 
അതുപയ�ോഗിക്കുന്നതിന് വൈദഗ്ധ്യം  ആവശ്യമുള്ളതുപ�ോ
ലെ  മാർക്സിസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വൈദഗ്ധ്യം 
ആവശ്യമാണ്. താക്കോലും  സ്ക്രൂഡ്രൈവറും  അവിദഗ്ധമാ
യി പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്  വ്യക്തിഗതമായ ദുരന്തം  മാത്ര
മാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയെങ്കിൽ മാർക്സിസം അവിദ
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ഗ്ധമായി ഉപയ�ോഗിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത്  സാമൂഹികമായ
ദുരന്തമായിരിക്കും; രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കലായിരിക്കും.
മാർക്സിസത്തിന്  മൂന്ന്  ഉറവിടങ്ങളാണ്  ഉള്ളതെന്ന് 
ഏറ്റവും  വലിയ മാർക്സിസ്റ്റായ ലെനിൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജെർമൻ ദർശനം (German Ideology), ബ്രിട്ടീഷ്  ക്ലാസിക്കൽ
അർഥശാസ്ത്രം (British Classical Political Economy) ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്ര
മീമാംസ എന്നിവയാണവ. (French Political Thought).മേൽപ്പറ
ഞ്ഞ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും  ഊറിവന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് 
വൈരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദവും  മിച്ചമൂല്യസിദ്ധാന്തവും 
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദവും ശാസ്ത്രീയസ�ോഷ്യലിസവും.
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസ
ങ്ങളെപ്പറ്റിയും  ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഘടനയെയും  പരിണാമത്തെപ്പറ്റി
യും മറ്റേതു സമൂഹത്തിലുമെന്നപ�ോലെ യൂറ�ോപ്യൻ സമൂഹത്തി
ലും  ആശയവാദപരവും  ഭൗതികവാദപരവുമായ രണ്ടുധാര
കളുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതീയ സമൂഹത്തിൽ ആസ്തികദർശനമെ
ന്നും  നാസ്തികദർശനമെന്നും  രണ്ടു ധാരകളുണ്ടായിരുന്നതിനു
സമാനമാണിത്. യൂറ�ോപ്യൻ സമൂഹത്തിലാകട്ടെ  പതിനേഴും 
പതിനെട്ടും  നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടായ
വികാസവും  അവയെ  ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സാങ്കേ
തികവിദ്യയുടെ  വളർച്ചയും  സാങ്കേതികവിദ്യയെ  ഉപയ�ോഗിച്ചു
ള്ള കാർഷിക-വ്യാവസായികരംഗങ്ങളിലെ  ഉൽപ്പാദനവർധന
വും  മനുഷ്യരുടെ  ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ തരംഗങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗമകേന്ദ്രമായിരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ സൗരകേന്ദ്രമാക്കി 
ക�ോപ്പർനിക്കസ് അവതരിപ്പിച്ചതും സൗരയൂഥം ഒന്നാകെ ചലി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗലീലിയ�ോ സിദ്ധാന്തിച്ചതും പാ
ശ്ചാത്യ ആശയവാദത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ വിള്ളലുകളുണ്ടാ
ക്കി. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ ഈ പ്രകമ്പന
ത്തെയാണ്  ജ്ഞാന�ോദയം(Enlightenment)അഥവാ ധൈഷണി
കവിപ്ലവം (Intellectual Revolution)എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
മനുഷ്യാധ്വാനത്തിനുപകരംവക്കാവുന്ന യന്ത്രശക്തിയുപ
യ�ോഗിച്ച് കാർഷികവും വ്യാവസായികവുമായ ഉപഭ�ോഗവസ്തു
ക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴുണ്ടായ വമ്പിച്ച  ഉൽ

പ്പാദനവർധനവിനെയാണ് കാർഷിക-വ്യാവസായിക വിപ്ലവ
ങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ ഉൽപ്പാദനവർധനവ് സാ
മ്പത്തികരംഗത്ത് വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും അത് സമൂഹ
ത്തിൽ വർഗപരമായ ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
സാമ്പത്തിക-സാമൂഹികരംഗങ്ങളിലെ  മാറ്റം  രാഷ്ട്രീയമായ
പ�ൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് കാരണമാവുകയും  പരമ്പരാഗതമായ
അധികാരഘടന തൽഫലമായി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും 
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഫ്രാൻസിലും പത്തൊ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവാർധത്തിൽ മറ്റു യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങ
ളിലും  നടന്ന വിപ്ലവങ്ങളും  ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ്.
അതായത് ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിപ്ലവം, ധൈഷണികവിപ്ലവം,
കാർഷിക-വ്യാവസായികവിപ്ലവം, സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം
എന്നിവകളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് മാർക്സിസം.
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും  മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള സകലജന്തു
ല�ോകത്തിന്റെയും  സ്രഷ്ടാവ് ദൈവമാണെന്നും  മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
കുന്നത് ദൈവേച്ഛക�ൊണ്ടാണെന്നും  സമർഥിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന
ആശയവാദികളെ  ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ഭൗതികവാദി
കൾക്കു കിട്ടിയ ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു ശാസ്ത്ര
-സാങ്കേതിക  വിപ്ലവവും കാർഷിക-വ്യാവസായികവിപ്ലവ
വും. മനുഷ്യന്റെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹികവും 
അല്ലാത്തതുമായ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന ച�ോ
ദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ വഴിമുട്ടി നിന്ന ആശയവാദികൾക്ക് കിട്ടിയ
പിടിവള്ളിയായിരുന്നു ജെർമൻചിന്തകനായ ഇമ്മാനുവൽ
കാന്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ആശയങ്ങൾക്ക്  സാമൂഹ്യമാറ്റമുണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയും (Ideas can change society) എന്ന സിദ്ധാന്തമായി
രുന്നു അത്. എന്നാലും  മാറ്റമെങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നുവെന്നുള്ള
ആവർത്തിച്ചുള്ള ച�ോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു മറ്റൊരു
ജർമൻ ചിന്തകനായ ഹെഗലിന്റേത്. ആശയരംഗത്തുണ്ടാകു
ന്ന വൈരുധ്യങ്ങളും  അവ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമാണ് 
പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ  ഉൽപ്പത്തിക്കും  സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനും 
കാരണമെന്നായിരുന്നു ഹെഗൽ സിദ്ധാന്തിച്ചത്. ഇതായിരു
ന്നു വൈരുധ്യാധിഷ്ഠിത ആശയവാദം (Dialectical Idealism).
ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക  വിപ്ലവവും കാർഷിക-വ്യാവസായിക 
വിപ്ലവവും  ഭൗതികവാദികൾക്ക്  ആവേശം പകർന്നു. ക�ോപ്പർ
നിക്കസിനും ഗലീലിയ�ോക്കും പിന്നാലെ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗു
രുത്വാകർഷണനിയമം കണ്ടെത്തിയത് അവരുടെ നിലപാടിന് 
ശക്തിപകർന്നു. സൂര്യനും  ഗ്രഹങ്ങളും  മറ്റു പ്രപഞ്ചഗ�ോളങ്ങളും 
ചലിക്കുന്നത്  ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെപ്പോലെ
യാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഒരു ഘടികാര
ത്തിന്റെ സൂചികളെപ്പോലെ കൃത്യമായും അവിരാമമായും സഞ്ച
രിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്  പ്രപഞ്ചവും  പ്രപഞ്ചശക്തികളും.
ഇതായിരുന്നു യാന്ത്രികഭൗതികവാദം (Mechanistic Materialism).
ജെർമൻ തത്വചിന്ത ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടുചേരിയായിതിരി
ഞ്ഞു നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കാൾ മാർക്സ് 
ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സമസ്യ
ഇതായിരുന്നു - വൈരുധ്യാധിഷ്ഠിത ആശയവാദവും യാന്ത്രിക
ഭൗതികവാദവും. ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓര�ോന്ന് സ്വീകരിക്കു
കയും മറ്റുള്ളവയെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ കി
ട്ടിയതാണ് വൈരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം.
യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി സാമ്പത്തികരംഗ
ത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നു. സ്വാ
ഭാവികമായും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഏറെ വികസിച്ചത് ബ്രി

ട്ടനിലായിരുന്നു. പതിനെട്ടാം  നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
ഡേവിഡ് റിക്കാർഡ�ോ മുന്നോട്ടുവച്ചതായിരുന്നു അധ്വാനമൂല്യ
സിദ്ധാന്തം  (Labour Theory of Value).   ഒരു വസ്തുവിന്  മൂല്യമു
ണ്ടാകുന്നത് അതിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ അധ്വാനശേഷി പ്രയ�ോ
ഗിക്കുമ്പോഴാണ്  എന്നതാണ്  ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ
കാതൽ. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മാർക്സ്  ഒരു ചെറിയ കൂട്ടി
ച്ചേർക്കൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. മനുഷ്യൻ തന്റെ അധ്വാന
ശേഷി ചെലുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യം അയാൾക്ക് പ്രതി
ഫലമായി കിട്ടുന്ന കൂലിയുടെ  മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാ
യിരിക്കും. അതായത് അയാൾ അധികമൂല്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കു
ന്നു. ഇതാണ് മിച്ചമൂല്യസിദ്ധാന്തം. (Theory of Surplus Value).
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നത് ഫ്രാൻസിലായതിനാൽ രാഷ്ട്രീയദർശനങ്ങൾ രൂപ
പ്പെട്ടതും  അവിടെയായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും  ഉദാത്തമായ
ഒന്നായിരുന്നു സ�ോഷ്യലിസം. ഫാബിയൻ സ�ോഷ്യലിസം,
ഗിൽഡ് സ�ോഷ്യലിസം, സിൻഡിക്കലിസം, യൂട്ടിലിറ്റേറിയ
നിസം, യുട്ടോപ്യൻ സ�ോഷ്യലിസം എന്നിങ്ങനെ പലതരം ദർ
ശനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നുവന്നു. അവയിൽ നിന്നും 
കാൾ മാർക്സ് കടഞ്ഞെടുത്തതാണ് ശാസ്ത്രീയസ�ോഷ്യലിസം.
ഓര�ോരുത്തരും കഴിവിനനുസരിച്ച്  പ്രവർത്തിക്കുകയും  പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്ന
അവസ്ഥയിൽ നിന്നും  ഓര�ോരുത്തരും കഴിവിനനുസരിച്ച്  പ്ര
വർത്തിക്കുകയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക 
എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള വികാസമാണ് ശാസ്ത്രീയസ�ോഷ്യലി
സം. ഉൽപ്പാദന-വിതരണ�ോപാധികളുടെ സാമൂഹികമായ ഉടമ
സ്ഥതയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം  സിദ്ധിയായ ഉപകരണങ്ങ
ളുടെ നിർമിതിയും കാല�ോചിതമായ നവീകരണവും അവക�ൊ
ണ്ടുള്ള സമ്പത്തുൽപ്പാദനവും  ഉൽപ്പാദനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള
സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയമാറ്റവും ആണ് സമൂഹത്തെ പുര�ോഗതിയി
ലേക്കുനയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
അഥവാ ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥാസിദ്ധാന്തം സമർഥിക്കുന്നത്.
ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിസഹവും സുവ്യക്തവുമായ ഈ സിദ്ധാ
ന്തങ്ങളാണ് മാർക്സിസം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു
അപഗ്രഥന�ോപകരണമെന്ന നിലയിൽ ഓര�ോ  സമൂഹത്തി
ന്റെയും  സവിശേഷതക്കനുസരിച്ച്  മാർക്സിസത്തെ  പ്രയ�ോ
ഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് വിപ്ലവകാരി എന്നു വിശേഷി
പ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതക്കനുസരിച്ച് 
ഔഷധക്കൂട്ടിന്റെ മാത്ര  നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭിഷഗ്വരനെപ്പോലെ
യായിരിക്കണം വിപ്ലവകാരി തന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ സമൂഹഗാ
ത്രത്തിൽ പ്രയ�ോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങിനെ  പ്രയ�ോഗിച്ചവരാ
യിരുന്നു ലെനിനും  മാവ�ോയും ഹ�ോചിമിനും കാസ്ട്രോയും.
''അവർതൻ കുലം അനാകുലം വാഴട്ടെ'' എന്ന്  ആശംസി
ക്കാം.
കാൾ മാർക്സിന്റെ ഇരുന്നൂറാം   ജന്മവാർഷികമാഘ�ോ
ഷിക്കുന്നവേളയിൽ മാർക്സിസമെന്ന ദർശനത്തെ  പ്രയ�ോ
ഗിക്കേണ്ടത് യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല സർഗാത്മകമായിട്ടായിരിക്ക
ണം എന്നതാണ്  ചരിത്രം  നമുക്ക്  നൽകുന്ന പാഠം.
ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് വർത്തമാനകാലസ
മൂഹത്തിലിടപെട്ട്  ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സൂത്രവാ
ക്യമാണ് മാർക്സിസം

- ചീഫ് എഡിറ്റര്
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സംസ്കാരപഠനം

പ�ോസ്റ്റ് ക�ൊള�ോണിയലിസം
അനിറ്റ ഷാജി

ക�ോ

ളനിയനന്തരപഠനത്തിന്റെ അക്കാദമിക  പരിസര
ങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ചിത്രം  പരിച
യപ്പെടുത്തുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. 2015-ൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ
നടന്ന ല�ോക  അത്ലറ്റിക്   ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം
നേടിയ ജമൈക്കൻ താരം ഉസൈൻ ബ�ോൾട്ട് ആരാധകരെ 
അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണത്. റ�ോയിട്ടേഴ്സിനുവേണ്ടി 
കാമറാമാൻ ഡിലൻ മാർട്ടിനസ്  പകർത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ
ഫ്രെയിമിൽ മുഖങ്ങൾക്കുപകരം കരങ്ങളാണുള്ളത്. ട്രാക്കിൽ
നിൽക്കുന്ന ഉസൈൻ ബ�ോൾട്ടിന്റെ കറുത്തകരം പുൽകുവാൻ
വേണ്ടി ഗ്യാലറിയിൽനിന്നും നീളുന്ന വളരെയധികം വെളുത്ത
കരങ്ങൾ. ഇത്തരമ�ൊരു ചിത്രത്തിന്റെ ചിഹ്നശാസ്ത്രപരവും 
വ്യാവഹാരികവുമായ പ്രസക്തിയ�ോർമിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോള
നിയനന്തരപഠനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി  തുടർന്ന് പരിശ�ോധിക്കാ
വുന്നതാണ്.
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ഘടനാവാദാനന്തരചിന്തയുടെ കടന്നുവരവ് ല�ോകബ�ോധ
ത്തിലുണ്ടാക്കിയ വ്യതിയാനം (Paradigm Shift) നിസ്സാരമായ�ൊ
ന്നല്ല. അർഥത്തെ  ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന ഒരു
കേന്ദ്രത്തെ അസ്ഥിരമാക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുവരെ  നിലനിന്നി
രുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാകെ തകിടം മറിച്ചു. സൂചിതങ്ങളുടെ അനു
സ്യൂതിയായുള്ള പ്രവാഹത്തിൽനിന്ന്  നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു
ബ�ോധമായി അർഥം സ്ഥാനപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ ജ്ഞാനവ്യവ
സ്ഥയുടെ  അടിസ്ഥാനസത്ത   വിവിധ ക�ോണുകളിൽനിന്നു   
ച�ോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടു. യൂറ�ോകേന്ദ്രിതമായിരുന്ന അറിവുകളെ 
ച�ോദ്യം ചെയ്തുക�ൊണ്ടുദയംചെയ്ത ചിന്താപദ്ധതിയാണ് ക�ോള
നിയനന്തരവാദം. പ്രാഥമികമായ തലത്തിൽ യൂറ�ോപ്യൻ അധി
നിവേശശക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയാധികാരവ്യവസ്ഥയ�ോടുള്ള ക�ോള
നീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമുഖമാണിത്. എന്നാൽ,
ക�ോളനിയനന്തരപദ്ധതിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ യൂറ�ോ

പ്യൻ കേന്ദ്രിതമായ ല�ോകബ�ോധം, ക�ോളനി രാജ്യങ്ങളുടെ  
അബ�ോധത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറ�ോപ്യൻ മൂല്യവ്യവ
സ്ഥ, ക�ോളനീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ  അവശേഷിക്കുന്ന
യൂറ�ോപ്യൻ ജ്ഞാനവ്യവസ്ഥയുടെ  ‘തിരുശേഷിപ്പുകൾ’
എന്നിവ വിമർശനവിധേയമാകുന്നു.   പ്രതിഷേധത്തിൽ  
ആരംഭിച്ച്  പ്രതിര�ോധത്തിന്റെയും  പ്രതിനിധാനത്തിന്റെയും 
തലങ്ങളിലേക്ക് ക�ോളനിയനന്തരചിന്തകൾ ഇന്നു വികസി
ച്ചിരിക്കുന്നു.

ത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെ  ഫാനൻ ഇപ്രകാരം  വെളിവാ
ക്കുന്നു.

സാമ്രാജ്യത്വവും ക�ോളനിവല്ക്കരണവും 

ക�ൊള�ോണിയലിസം  എന്നത് കേവലം ഭരണ, അധികാര
തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അധിനി
വേശിതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൂർവകാലചരിത്രത്തെ വികലമാക്കുന്ന
തിനും ന്യൂനീകരിക്കുന്നതിനും  മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിനും  ക�ൊ
ള�ോണിയൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുമാണ് 
ഫാനന്റെ മതം.
പൗരസ്ത്യവാദം (Orientalism) എന്ന ചിന്താപദ്ധതിയവതരി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് എഡ്വേഡ് സെയിദ് ക�ോളനിയനന്തര പഠന
പരിസരങ്ങളിൽ   ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. പാശ്ചാത്യചിന്താപരിസര
ങ്ങളിൽ  പൗരസ്ത്യനാടുകൾ എപ്രകാരമാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെ 
ടുന്നത് എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ ചിന്തയുടെ കാതൽ. തങ്ങ
ളുടെ സംസ്കാരത്തിൽനിന്ന് അന്യവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രാകൃ
തസമൂഹമെന്ന നിലയിലാണ്  പൗരസ്ത്യനാടുകളെ  പാശ്ചാത്യ
വ്യവഹാരമണ്ഡലം സമീപിച്ചിരുന്നത്  എന്ന് സെയിദ്  
നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അറിവധികാരങ്ങളുടെ  പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന
നിലയിൽ യൂറ�ോപ്പിനെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇത്തരമ�ൊരു
ചിന്ത നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികാര ശ്രേണി
കളിൽ അപരവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട അന്യമായി കിഴക്കൻഭൂവിഭാഗ
ങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും സ്ഥാനപ്പെട്ടു.  
പൗരസ്ത്യവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെയിദിന്റെ ചില ശ്രദ്ധേ
യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ   Orientalism  എന്ന കൃതിയുടെ ആമു
ഖത്തിൽ2 സൂചിതമാണ്. അവയിൽ ചിലത്   ചുവടെ ചേർ
ക്കുന്നു:

സാമ്രാജ്യത്വവല്ക്കരണവും ക�ോളനിവല്ക്കരണവും 
തമ്മിൽ കാതലായ അന്തരമുണ്ടോ? പ്രാഥമികമായ തല
ത്തിൽ ചില സമാനതകൾ വ്യക്തമാണെങ്കിലും  പ്രയ�ോഗമാ
തൃകയിലും  അധികാരവ്യവസ്ഥയിലും  ചില വൈജാത്യങ്ങൾ
പ്രകടമാണ്.   ഇവയ്ക്കിടയിലെ   ഭിന്നപ്രകൃതത്തെ   എഡ്വേഡ് 
സെയിദ് Culture and Imperialism എന്ന  പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാ
രം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
“...imperialism” means  the   practice, the theory, and the  attitudes
of a dominating   metropolitan center ruling a   distant territory;
“colonialism,” which is almost always a consequence of imperialism,  
is the implanting of settlements  on distant  territory. (9)  

ലളിതമായ അർഥത്തിൽ, നിയന്ത്രണത്തിനുകീഴിലുള്ള
പ്രദേശത്തെ  മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലിരുന്ന്  ഭരിച്ചിരുന്ന വ്യവ
സ്ഥ, അത്തരമ�ൊരു ബ�ോധമാണ് സാമ്രാജ്യത്വമെങ്കിൽ, കീഴ
ടക്കിയ പ്രദേശത്തെ  ഒരു അധിവസിത ദേശമാക്കിപ്പരിവർ
ത്തിപ്പിക്കുന്ന   പ്രക്രിയയാണ്  ക�ൊള�ോണിയലിസം. ഇവ
പ�ൊതുവിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 
തങ്ങൾ ഭരിക്കേണ്ടവരും മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവരു
മാണെന്ന ബ�ോധമാണ്. രണ്ടാം ല�ോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേ
ഷം രാഷ്ട്രീയതലത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ക�ോളനി
വല്ക്കരണത്തിനും പ്രകടമായ തരത്തിൽ അപചയമുണ്ടായി
ട്ടുണ്ടെങ്കിലും  സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക 
മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തരം അധീശത്വവ്യവസ്ഥിതി ഇന്നും 
നിർബാധം  തുടരുന്നുണ്ട്.

ക�ോളനിയനന്തരസിദ്ധാന്തങ്ങൾ:
ഒരു ആമുഖം

സൈദ്ധാന്തികരുടെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും  ബാഹുല്യം 
ക�ോളനിയനന്തരപഠനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
അതിനാൽത്തന്നെ  ഇവയിൽ ഓര�ോന്നും  വിപുലമായ തല
ത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്നവയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും 
ചില പ്രമുഖ സൈദ്ധാന്തികരുടെ  നിലപാടുകളെ ലഘുവായി
പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യം മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനം
നിർവഹിക്കുന്നത്.
അധിനിവേശാനന്തര സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
കൾ പ�ൊതുവിൽ ഫ്രാൻസ് ഫാനനിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
Black Skin: White Masks, The Wretched  of the Earth എന്നീ ശ്രദ്ധേയ
മായ കൃതികളിലൂടെ വംശീയ വെറി, സ്വത്വം തുടങ്ങിയ വയെ
ക്കുറിച്ച്  അദ്ദേഹം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷ എപ്രകാരമാണ് 
ഒരു അധീശത്വ ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെ ന്നതിന് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ സുലഭം. “On
National Culture”1 എന്ന ലേഖനത്തിൽ ക�ൊള�ോണിയലിസ

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

... .. The orient was  almost a European  invention, and had been
since   antiquity a place of romance, exotic beings, haunting
memories and  landscapes, remarkable  experiences. (87)
... Orientalism is a style of thought based  upon ontological and
epistemological distinction  made  between ‘ the Orient’ and (most
of the time) ‘the Occident’. (88)    

ഇവിടെ  ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽനിന്ന് കർത്തൃ
സ്ഥാനത്ത് പാശ്ചാത്യ ല�ോകബ�ോധത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുക�ൊണ്ട് 
നിർമിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യവഹാരമാണ് പൗരസ്ത്യവാദം എന്ന് വെ
ളിവാകുന്നു. കേവലം രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, അക്കാദമിക പരി
സരങ്ങളിലേക്ക്  പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നല്ല പൗരസ്ത്യവാദ
ചിന്തകളെന്നും  ലാവണ്യബ�ോധം, സാമ്പത്തിക  രംഗം,
സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, ചരിത്രം എന്നിങ്ങനെ സമസ്തജ്ഞാനമ
ണ്ഡലങ്ങളെയും  സ്വാധീനിക്കുവാൻപ�ോന്ന അധിനിവേശത്തി
ന്റെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയാവബ�ോധം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണതെന്നും 
സെയ്യിദ്  വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
സെയിദിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക  നിലപാടുകളിൽനിന്നു ഭിന്ന
മായ നിലപാടാണ് ഗായത്രി  ചക്രവർത്തി സ്പിവാക്കിന്റേത്.
“Can the  Subaltern Speak?”3 എന്ന ലേഖനത്തിൽ ക�ോളനിയന
ന്തര പഠനസമീപനങ്ങളുടെ  അന്തസ്സത്തയെ  അവർ ച�ോദ്യം 
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൂക്കോ, ദെല്യൂസ്, ദറീദ  തുടങ്ങിയവരുടെ  സമീ
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പനങ്ങള�ോട് പലമട്ടിൽ എതിർത്തും യ�ോജിച്ചുമാണ് സ്പിവാ
ക്ക് തന്റെ ചിന്ത വികസിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹികശ്രേണീകരണ
ത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള കീഴാള (Subaltern) പ്രാതിനിധ്യം 
പലപ്പോഴും അധിനിവേശാനന്തര പഠനസീമകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നി
ല്ല എന്നതാണ്  സ്പിവാക്കിന്റെ പ്രധാനവാദം. രണജിത് 
ഗുഹയുടെ  ചരിത്രരചനാപദ്ധതിയുടെ പ�ോരായ്മകളിലേക്കാണ് 
സ്പിവാക്ക് പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിൽ  വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.
Certain varieties of the Indian elite are at best native informants
for first world intellectuals interested in the  voice  of the Other. But
one must nevertheless insist that the colonized subaltern subject
is irretrievably heterogeneous. (26)

ഇന്ത്യയിലെ  സവർണവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്  അന്യവ
ല്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ച്  ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നാം  ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങ
ളിലെ  ചിന്തകരുടെ ന�ോക്കുപാടുകളിൽ  പതിയുന്നത് എന്ന് 
സ്പിവാക്ക്  ആര�ോപിക്കുന്നു. സമാനമായ തരത്തിൽ വൈ
ജാത്യങ്ങളെ  ഏകീകരിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏകശിലാത്മക
മായ കീഴാളബ�ോധമാണ് രണജിത് ഗുഹയുടെ പഠനങ്ങളിൽ
കാണാവുന്നത് എന്നും അവർ വെളിവാക്കുന്നു.

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

ണത്തോട്   വിയ�ോജിക്കുമ്പോഴും  strategic essentialism
എന്നതിന�ോട്  അനുകൂല നിലപാടാണ്  സ്പിവാക്ക് സ്വീക
രിക്കുന്നത്. ചില സാമൂഹികാവശ്യങ്ങളെ  നിറവേറ്റുന്നതിനാ
യി വൈജാത്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കീഴാളകർത്തൃത്വങ്ങൾ ഒന്നി
ക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകതയ്ക്കാണിവിടെ 
ഊന്നൽ
നൽകുന്നത്.
അധിനിവേശ നിർമിതികളുടെ  ഭാഗമായി കീഴാളസ്വര
ങ്ങളും  ചരിത്രങ്ങളും   അദൃശ്യമാക്കപ്പെടുന്നതുപ�ോലെ കീഴാള
സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യവും പ്രാന്തവല്ക്കരിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന    
മൂന്നാംല�ോക  സ്ത്രീവാദചിന്തയും  സ്പിവാക്ക്  “Can the  
Subaltern Speak?” എന്ന ലേഖനത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

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

ക�ോളനിയനന്തര സൈദ്ധാന്തികപ
രിസരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യ
മാണ് ഹ�ോമി കെ. ഭാഭ. അധിനിവേശാ
നന്തര
ഫലങ്ങളെ 
പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം  മു
ന്നോട്ടുവച്ച  പ്രധാന പരികല്പ്പനകളാ
ണ് ഉഭയത്വം (ambivalence),   സങ്കരത്വം 
((hybridity),   അനുകരണം (mimicry)
എന്നിവ. Postcolonial Studies: The Key
Concepts എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ സം
ജ്ഞകളെ  വിശദമായി പരിശ�ോധിക്കു
ന്നുണ്ട്. അധിനിവേശകനും  (colonizer)
അധിനിവേശിതനും (colonized) തമ്മിലു
ള്ള   ബന്ധത്തെ   ഒരു ഉഭയഭാവമായി
കാണുവാനാണ്  ഭാഭ   ശ്രമിക്കുന്നത്.
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ഉഭയത്വം എന്നത്: “... complex  mix of attraction and repulsion

that   characterizes the relationship   between colonizer and  
colonized” (10).

ഒരേ  സമയം അധിനിവേശശക്തിയെ  തള്ളാനും  
ക�ൊള്ളാനും അധിനിവേശിതരിൽ  പ്രകടമാകുന്ന  ഒരു പ്രതി
ഭാസമാണിത്. അധിനിവേശിതരും  അധിനിവേശകരും 
തമ്മിലുള്ള സുഗമമായ അധികാരഘടനയിൽ പലപ്പോഴും 
വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ ക�ൊള�ോണിയൽ വ്യവഹാര
ങ്ങളിൽ ഉഭയത്വം അസ്വീകാര്യമായ ഒന്നാണ്.
ക�ൊള�ോണിയൽ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക്  തങ്ങളുടെ  മൂല്യങ്ങ
ളും  ഭാവങ്ങളും  അനുകരിക്കുന്ന (mimicry) അധിനിവേശിത
സമൂഹത്തെ  നിർമിക്കുവാനാണ്  താൽപ്പര്യമെങ്കിലും  ഉഭയഭാ
വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും അതിനു തടസം  സൃഷ്ടിക്കു
ന്നുണ്ട്.  ഇത്തരമ�ൊരവസ്ഥയിൽ  അനുകരണം അപഹാസ്യ
മായി (mockery) പരിണമിക്കുന്നു. ഇതും  ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ട 
ക�ൊള�ോണിയൽ വ്യവഹാരങ്ങളെ  സാരമായി  ബാധിക്കുന്നു
വെന്ന് ഭാഭ  നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
“Bhabha’s argument is that  colonial  discourse is compelled to
be  ambivalent  because  it  never  really wants colonial  subjects  to
be  exact  replicas  of  the  colonizers...” (11). തങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കു

ന്ന   പരിധിക്കുള്ളിൽ തങ്ങളെ  അനുകരിക്കുന്ന അധിനിവേ
ശിത  സമൂഹത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന  അധിനിവേശകർക്ക്  
പലപ്പോഴും  ഉഭയത്വവും  സങ്കരത്വവും വെല്ലുവിളികൾ  സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു.
സാംസ്കാരിക നാനാത്വത്തെ  (cultural diversity) നിരാകരി
ക്കുകയും  സാംസ്കാരിക  ഭിന്നതകൾക്ക്  (cultural differences)
പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും  ചെയ്യുന്ന ഭാഭ,   സാംസ്കാരിക 
വ്യവസ്ഥകളെ  നിർമിക്കുന്ന മൂന്നാമിടം (Third Space) എന്ന
ചിന്ത ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. “For him, the recognition of this
ambivalent space of cultural identity may help us to overcome the
exoticism  of cultural diversity in favour of the recognition of and  
empowering hybridity within which cultural difference may
operate” (108).   ചുരുക്കത്തിൽ, ഉഭയഭാവമുൾക്കൊള്ളുന്ന മുന്നാ

മിടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം  സങ്കരത്വത്തെ   കൂടുതൽ ശാക്തീകരി
ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു.

ദേശീയതയും ആധുനികതയും

ക�ോള�ോണിയലിസത്തിന്റെ
ഫല
മായി ക�ോളനീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ 
ല�ോകബ�ോധത്തിൽ വന്നുചേർന്ന പ്രഖ്യാ
തമായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആധുനികത
യും ദേശീയതയും. തന്ത്രപരമായിത്തന്നെ 
ക�ോളനീകരിക്കപ്പെട്ട  രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 
കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട  പ്രബല വ്യവഹാര
ങ്ങളാണിവ.  
ജ്ഞാന�ോദയചിന്തയുടെ  ഭാഗമായി യൂ
റ�ോപ്പിൽ ഉടലെടുത്ത ആധുനികതയുടെ വി
കിരണങ്ങളേറ്റുക�ൊണ്ടാണ്  മൂന്നാം ല�ോക
രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പല സാമൂഹികപരിവർത്തന
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും  മിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ക�ൊ
ള�ോണിയൽ
ആധുനികത (colonial
modernity)യുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായിരു
ന്നു അധിനിവേശിത നാടുകളിൽ പരിഷ്ക

രണ കർമപദ്ധതി (civilizing mission)  നടപ്പിലാക്കുക എന്നത്.
റെയിൽവേയുടെ  ആവിർഭാവം വ്യാവസായികരംഗത്തെ  
പുര�ോഗതി സാധ്യമാക്കിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസം,
മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ക�ൊള�ോണിയൽ
ആധുനികതയുടെ  പുത്തനേടുകൾ  തുന്നിച്ചേർക്കുക യായിരുന്നു.     
ദേശീയതയെക്കുറിച്ചും   സമാനമായ ചർച്ചകൾ    നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ക�ൊള�ോണി യലിസത്തിന്റെയും  ആധുനികതയുടെയും  അനന്ത
രഫലമെന്ന നിലയിലാണ് പ�ൊതുവിൽ  ദേശീയതാബ�ോധ
ത്തെ  സമകാലിക  സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത്. ദേശീയ
സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസ്  ഫാനന് “A national
culture4 is not a folklore, nor  an abstract  populism that believes it
can discover the people’s true nature.... A  national culture is the
whole body of efforts made by a people in the sphere of thought to
describe, justify, and praise the action through which  that  people  
has created itself and keeps itself in existence ...” (154-155). സ്വയം

നിർവചിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കായി ഒരു ജനത നിർമി
ക്കുന്ന ബ�ോധമാണ് ദേശീയത എന്നാണ് ഫാനന് നിരീക്ഷി
ക്കുന്നത്.
ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന  ബനഡിക്റ്റ് ആൻ
ഡേഴ്സണിന്റെ പുസ്തകമാണ് Imagined Communities:
Reflections   on the   Origins and Spread of Nationalism. ദേശരാ
ഷ്ട്രം/ദേശീയത തുടങ്ങിയവ അച്ചടിമുതലാളിത്തത്തിന്റെ (Print
Capitalism) ആവിർഭാവത്തോടെ  രൂപമെടുത്ത സങ്കല്പ്പനങ്ങ
ളാണെന്നാണ്  ആൻഡേഴ്സൺ വാദിക്കുന്നത്. അച്ചടിയുടെ 
വ്യാപനത്തോടെ  നിരവധി പ്രദേശിക  ഭാഷാഭേദങ്ങൾക്കു
മേൽ ഒരു പ്രബല ഭാഷാഭേദം അധികാരം നേടുന്നു. ഇത്തര
ത്തിൽ സമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് 
ദേശീയബ�ോധം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർഥിക്കുന്നത്.
ആൻഡേഴ്സണിന്റെ നിലപാടുകള�ോടുള്ള വിപ്രതിപത്തി 
വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനമാണ്  പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ  “Whose
Imagined Community”. ആൻഡേഴ്സണിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ  
ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാഹ്യമായ  ദേശീയ ബ�ോധങ്ങ
ളെ മാത്രമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന് ചാറ്റർജി കണ്ടെത്തു
ന്നു. കൂടാതെ  അമേരിക്ക, യൂറ�ോപ്പ് തുടങ്ങിയ നാടുകളിലെ  
ദേശീയതയുടെ  മാതൃക  പിൻപറ്റിയാണ്  മൂന്നാം ല�ോകരാഷ്ട്ര
ങ്ങളിൽ ദേശീയതാവ്യവഹാരം രൂപമെടുത്തത് എന്ന വാദവും 
ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.  (പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ “Nationalism as
a Problem”5   എന്ന ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന   creole
nationalism, linguistic nationalism, official nationalism  എന്നിവ പരി
ശ�ോധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.) ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്ക
യിലും നടന്ന ക�ോളനിവിരുദ്ധ (anti-colonial) നിലപാടുകളെ 
പരാമർശിക്കാതെ ദേശീയതാ സങ്കല്പ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദ
ങ്ങൾ   അപൂർണമായിരിക്കുമെന്നാണ്  അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്ന
ത്. “I  object because I cannot reconcile it  with the evidence  on anti

-colonial  nationalism. The most powerful  as well  as the most  creative  
results of the nationalist imagination in Asia and Africa are posited not
on an identity  but rather  on a  difference with the ‘modular’ forms  of
the  national society propagated by the modern  west.” (Mapping  the
Nation: 216)

അപക�ോളനീകരണവും ഭാഷാസ്വത്വവും 

ക�ോളനീകരണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഫലപ്രദമായി ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന   ഉപകരണമാണ്  ഭാഷ. ഭാഷ കേവലം ഒരു  

ആൻഡേഴ്സണ്
ബ�ോധനമാധ്യമമായല്ല,   മറിച്ച്  ഒരു സാംസ്കാരിക  വാഹനം
എന്ന  നിലയിൽക്കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപക�ോള
(decolonization)
മുഖ്യവക്താക്കളിൽ
നീകരണത്തിന്റെ
ഒരാളാണ്  ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ങ്ഗൂഗി വാ
തിയാൻഗ�ോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത  കൃതിയായ
Decolonizing the Mind : The Politics of Language in African
Culture ഭാഷാസ്വത്വം  തിരികെ പിടിക്കുന്നതിലൂടെ ക�ോളനീ

കരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകൾ  അപക�ോളനീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു. The call for the rediscovery and the resumption of

our language is a call for a regenerative reconnection   with the
millions of revolutionary  tongues  in Africa and the  world  over
demanding liberation ... In struggle  is our  history , our  language
and  our  being” (108).
“On the Abolition of English Department”6 എന്ന ലേഖന

ത്തിൽ തിയാൻഗ�ോ  തന്റെ അപക�ോളനീകരണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട  നിലപാടുകൾ   ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് 
വകുപ്പിനെ റദ്ദ് ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷകളെയും സാ
ഹിത്യത്തെയും  പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്ന പഠനവകുപ്പ് സ്ഥാപി
ക്കണമെന്ന്  തിയാൻഗ�ോ  ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ
വാമ�ൊഴി വഴക്കങ്ങളെ അക്കാദമിക പരിസരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തുക  വഴി തങ്ങളുടെ  സ്വത്വബ�ോധവും  തനതുസംസ്കാരവും  
വീണ്ടെടുക്കുവാനാകുമെന്നും  അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം
തുടരുന്നു: “We want to establish the centrality of Africa in the
department... With Africa at the centre of things, not existing as  an
appendix or a  satellite of other countries and literatures, things must  
be seen from the  African  perspective” (441).  

ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ആവി
ഷ്കരണത്തിനു  പിന്നിലെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെ
യ്യുന്ന ലേഖനമാണ് ഗൗരി വിശ്വനാഥന്റെ  “The Beginnings of
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ഭത്തിൽത്തന്നെ  അവർ തന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു
ണ്ട്: My argument is that literary study gained enormous cultural

strength through its development in a period of  territorial expansion
and conquest, and  the  subsequent institutionalization of the  discipline  
in England itself took on a shape and an ideological content developed
in the colonial context...” (431). ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ പഠനം ഇംഗ്ല

ണ്ടിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അക്കാദമിക  പദ്ധതിയായി രൂപ
പ്പെടുന്നതുപ�ോലും ക�ോളനീകരണം വ്യാപകമായതിനുശേഷം
മാത്രമാണെന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണമാണ്  ഗൗരി വിശ്വ
നാഥൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
മറ്റൊരർഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയും സംസ്കാരവും  നിർമിച്ച 
മിഥ്യാവബ�ോധത്തിന്റെയും ഭാഷാസംസ്കാരിക പ്രാമാണ്യത്തി 
ന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിക്കുകവഴി  മാത്രമേ  അപക�ോ
ളനീകരണവും  സ്വത്വബ�ോധവും  സാധ്യമാവുകയുള്ളുവെന്നാ
ണ് ഇരുവരും  സമർഥിക്കുന്നത്.

ക�ോളനിയനന്തര പാഠവിമർശനം

കർത്തൃപദവിയിൽനിന്ന്  യൂറ�ോപ്യൻ മൂല്യബ�ോധത്തെ 
സ്ഥാനഭ്രഷ്ഠമാക്കിയപ്പോൾ അരികുവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ 
സ്വരങ്ങൾ കൂടുതൽ മിഴിവ�ോടെ   മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി. അതിന്റെ
ഫലമായി ഏകശബ്ദവിന്യാസം മാത്രം സാധ്യമാക്കിയിരുന്ന
വായനകൾക്ക് ബദലായി ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം സിദ്ധി
ച്ചു. ക്ലാസിക്കൽ പദവിയലങ്കരിക്കുന്ന കൃതികളിൽനിന്നും 
അധിനിവേശിതന്റെ പ്രതിഷേധസ്വരങ്ങൾ പുതുവായനക 
ളിലൂടെ  വെളിവായിത്തുടങ്ങി. വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ  നാട
കമായ The Tempest - നെ മുൻനിർത്തി  ക�ോളനിയനന്തരപഠ
നങ്ങൾ  വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ കഥാപാത്രമായ
പ്രോസ്പെര�ോ മകള�ോട�ൊപ്പം  കാലിബൻ  അധിവസിച്ചിരു
ന്ന  ദ്വീപിലെത്തുന്നു. തന്റെ  മാന്ത്രികശക്തിയാൽ  കാലിബനെ  
അടിമയാക്കുന്ന  പ്രോസ്പെര�ോ  ദ്വീപിന്റെ അധിപനായി
മാറുന്നു. ദ്വീപിന്മേലുള്ള തന്റെ അവകാശവും സ്വത്വവും പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്ന കാലിബൻ പ്രോസ്പെര�ോയ�ോട്  ഇപ്രകാരം
ആക്രോശിക്കുന്നു. This island’s mine, by Sycorax my mother
Which thou takest from  me...  “takest from  me...” തന്നെ അഭ്യ
സിപ്പിച്ച  ഭാഷയിൽ കാലിബൻ പ്രോസ്പെര�ോയെയും മകൾ
മിറാണ്ടയെയും ശപിക്കുന്നു. “You taught me language, and my
profit on this I know how to curse. The  red  plague  rid you for  
learning  me  your  language!”

ഇത്തരത്തിൽ സാഹിത്യകൃതികളിൽനിന്ന് കീഴാളസ്വരങ്ങ
ളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ്  ക�ോളനിയനന്തര വായനകൾ സാധ്യമാക്കുന്നു
ണ്ട്. സമാനമായ തരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ വന്യതയെയും  ജീവി
തത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ജ�ോസഫ് ക�ോൺട്രാഡിന്റെ Heart
of Darkness എന്ന ന�ോവലിലെ  വംശീയ വെറിയെക്കുറിച്ച് 
ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ചിനുവാ അച്ചീബേ “An Image of
Africa: Racism in Conrad’s Heart of  Darkness”  എന്ന  ലേഖനത്തിൽ
നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. “Heart of Darkness projects the

image of Africa as “ the  other world,” the antithesis of Europe and
therefore of  civilization, a place  where man’s vaunted intelligence and
refinement are finally  mocked  by triumphant  beastality”.  ആഫ്രിക്ക

യെ അന്യവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ല�ോകമായും യൂറ�ോപ്പിന്റെ വൈപ
രീത്യമായും  അവതരിപ്പിക്കുകവഴി ക�ോൺട്രാഡ്  തദ്ദേശീയ സം
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സ്കാരത്തെ കിരാതവല്ക്കരിക്കുകയുമാണെന്നാണ്  അച്ചീബേ 
വിമർശിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ കർത്തൃസ്ഥാനത്തുനിന്ന്   യൂറ�ോകേന്ദ്രിതവ്യവ
സ്ഥയെ  ബഹിഷ്കരിക്കുകവഴി അധിനിവേശിതന്റെ  കർത്തൃ
ത്വത്തിനു പ്രാതിനിധ്യം  സിദ്ധിക്കുന്നു. നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവ
സ്ഥാപിത ഘടനയെ അപഭ്രംശിക്കുകവഴി ബഹുസ്വര സാധ്യ
തകളുൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠനിർമിതിക്കുള്ള  സാധ്യതകളേറുന്നു.
ശാസ്ത്രമേഖലയിലെ   യുറ�ോപ്യൻ കേന്ദ്രിത വ്യവസ്ഥിതി
യും ക�ോളനിയനന്തര വിമർശന പദ്ധതികളിൽ ച�ോദ്യംചെയ്യ
പ്പെട്ടു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ യൂറ�ോ-ഗ്രീക്ക്  ചരിത്രയുക്തിയെ 
ച�ോദ്യംചെയ്യുന്ന കൃതിയാണ് ജ�ോർജ് ഗീവർഗീസ് ജ�ോസഫി
ന്റെ The Crest of the Peacock: Non European Roots of Mathematics.
ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ചരിത്രത്തില് എപ്രകാര
മാണ്  ഈജിപ്ത്, മെസപ്പൊട്ടേമിയ, ചൈന, ഇന്ത്യ, ഇസ്ലാ
മിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രശാഖ
ഇടം കണ്ടെത്താതെ പ�ോയത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കു
ന്നു. പഠനത്തിലെ  പത്താം  അധ്യായം ഗണിതശാസ്ത്രരംഗ
ത്തെ കേരളീയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച്  വിപുലമായ ചർച്ച  
സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്  (ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ഫ്രാൻസിസ്  ഇട്ടി
ക്കോരയും  ഇത്തരമ�ൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശ�ോധിക്കു
ന്നത്  ഉചിതമായിരിക്കും). ഇത്തരത്തിൽ സമകാലിക  ഘട
നാവാദാനന്തരചിന്തകളിലും സൈദ്ധാന്തികപരിസരങ്ങളിലും 
ക�ോളനിയനന്തരപഠനങ്ങൾക്ക് സവിശേഷസ്ഥാനമുണ്ട്. പ്രാ
ഥമികവും  സാമാന്യവുമായ തലത്തിൽ അധിനിവേശാനന്തര
ചിന്തകളുടെ  പ്രസക്തി  അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമാണ്  ഈ
ലേഖനത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിരവധി തലങ്ങളിലേക്ക് 
വ്യാപിക്കാവുന്ന ഒരു പഠനസമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരിമിതമായ
സാധ്യതകളാണ് ഇവിടെ വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആത്യ
ന്തികമായി, ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാംപകുതിയിൽ
അക്കാദമികപരിസരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ല�ോകബ�ോധത്തി
ലെ വ്യതിയാനത്തിന്റെ  ഉൽപ്പന്നമാണ് ക�ോളനിയ നന്തരവാ
ദം എന്നു നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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ന�ോവല് പഠനം

മിത്തുകളുടെ
പ്രതിര�ോധരാഷ്ട്രീയം
ഡ�ോ. റീജ വി.

മി

ത്ത് (പുരാവൃത്തം), 19 -ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ
കാസർക�ോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈഗ്രാമത്തെയും കാഞ്ഞ
പദം പ്രചാരം നേടുന്നത്. 'വിശുദ്ധമായതും വാമ�ൊഴിയിലൂടെ  ങ്ങാടിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന
ഇടനാടൻ
കുന്നാണ് 
പകരുന്നതുമായ ആഖ്യാനമാണ്  മിത്ത്  '(അലൻഡൻഡിസ്, ക�ൊരുവാനം. വെള്ളം സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് മടിക്കൈ.
എസ്സൈസ് ഓൺ ഫ�ോക് ല�ോറിസ്റ്റിക്സ്).' ഒരു ജനത പാവന കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളും ചെരുവുകളും  ഏറെയാണ്  മടിക്കൈ
മെന്നു കരുതുന്ന കഥയാണ്  പുരാവൃത്തം. അലൗകികവും  യിൽ. ഗുരുവനം, നൂഞ്ഞി  ഇവ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ
ദൈവികവും  ആയ കഥാപാത്രങ്ങളും  സംഭവപരമ്പരകളുമാണ്  കുന്നാണ്. ഒരുകാലത്ത്  ഇവ നിബിഡമായ വനപ്രദേശങ്ങളാ
ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക ' (രാഘവൻ പയ്യനാട്, ഫ�ോക്ല�ോർ). 'പ്രാ യിരുന്നു. ഗുരുവനം തീർത്തും വനംതന്നെയായിരുന്നു.
ചീനരുടെ  വംശീയവും  ചരിത്രപരവുമായ അവക്ഷിപ്തങ്ങളാണ് 
ക�ൊര് എന്നാൽ വെള്ളക്കെട്ട് എന്നാണ് അർഥം.  നിത്യാ
മിത്തുകൾ' (ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ, ഫ�ോക്ല�ോർ പഠനങ്ങൾ) നന്ദസ്വാമി തപംചെയ്യുക നിമിത്തം കുന്നിനെ ഗുരുവനം എന്നു
ഇങ്ങനെ  നിരവധി നിർവചനങ്ങൾ മിത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ചു പ�ോരുന്നു. ക�ൊരുവാനം കുന്നിൽ ധാരാളം ബലിപ്പാറ
മാക്സ്  മുള്ളർ ഭാഷയുടെ ര�ോഗംമൂലമാണ് പുരാവൃത്തം ജനിക്കു കൾ കാണാം. നരി , കുറുക്കൻ എന്നിവ സുലഭവുമാണവിടെ.
ന്നതെന്ന്  സിദ്ധാന്തിച്ചു. മിത്തുകൾതന്നെ ദേശീയമായവയും  നരിയെ  പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്  നരിമഞ്ച. അത് 
പ്രാദേശികമായവയുമുണ്ട്. ഉച്ചപുരാവൃത്തം  അപചപുരാവൃത്തം  സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് മഞ്ചക്കാൽ എന്നു പേരു വന്നു.
എന്നൊക്കെ  പണ്ഡിതൻമാർ അതിനെ             
ഈ ഒരു സ്ഥിരരാശിയിലാണ് ന�ോവൽ
വ്യവഹരിക്കുന്നു. പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ പ്രധാന
വികസിക്കുന്നത്.
ദൗത്യം  ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തെ  ഉറപ്പി
വടക്കേമലബാറിന്റെ സ്വത്വനിർണയ
ക്കുകയെന്നതാണ്. മിക്ക  പുരാവൃത്തങ്ങളും 
ത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപങ്ക് തെയ്യത്തിനും തി
ദൈവികപരിവേഷമുള്ളവയാണ്.
റയ്ക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാവുകൾക്കും 
പ്രകാശൻ മടിക്കൈയുടെ  'ക�ൊരുവാന
തറകൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ഹരിത
ത്തിലെ പൂതങ്ങൾ,' പൂതങ്ങൾ എന്ന മിത്തിലൂ
സംരക്ഷണമാണ്  ആണ്ടോടാണ്ട് തെയ്യം 
ടെ  ക�ൊരുവാനത്തെ  രാഷ്ട്രീയവും  പാരിസ്ഥി
കെട്ടുന്നതിന്റെ പിന്നിലുമുള്ളത്. കാടുകളുടെ
തികവുമായ കഥപറയുകയാണ്.  പ്രാദേശിക 
യും കാവുകളുടെയും സംരക്ഷണംകൂടി ഇത് 
മിത്തുകൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷക
ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  ദേവതാപ്രീതിയിലൂടെ നാടിന്റെ
രാകുന്നുവെന്ന് ന�ോവൽ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
സംരക്ഷണം നടക്കണം. കാർഷികമായ
കുന്നിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറി തുടങ്ങി പൂതങ്ങളെ 
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകണം. ഹരിതസംരക്ഷ
കുടിയിറക്കാനുള്ള ശ്രമം ന�ോവലിൽ കാണു
ണത്തിന്റെ ആവശ്യകത  ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തു
ന്നുണ്ട്.  കുന്നിനെ നെടുകെ പിളർന്ന് ജൈവ
ന്ന ന�ോവലാണ് 'ക�ൊരുവാനത്തിലെ പൂത
വൈവിധ്യം  നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഭൂമാ
ങ്ങൾ'.
പ്രകൃതിനശീകരണം
ഒരു
ഫിയകൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെ 
പ്രദേശത്തുണ്ടാക്കിയ
വിനാശത്തിന്റെ
തിരേയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ആവശ്യം 
നേർചിത്രവും   ന�ോവൽ തരുന്നു.
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താൻ ന�ോവൽ പര്യാപ്തമാണ്. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
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ന�ോവലിലെ  പ്രധാനകഥാപാത്രം  പൂതങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി ണ് നാം ഇന്നു ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യ
യെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യന്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ ചെറു ത്തിൽ പഴമയെ  കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ നയിക്കുന്ന
ക്കുന്നതിൽ ഇവർ പ്രധാന  പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പൂതങ്ങൾ മനുഷ്യ തിൽ ഇത്തരം ശക്തികൾക്കുള്ള പങ്ക്  വലുതാണ്.
രുമായും മറ്റു ജീവികളുമായും  നടത്തുന്ന ഒരു മത്സരം ന�ോവലിൽ ക�ോഴിക്കുരുതി, കള്ള്  എന്നിവ നൽകി ഈ ദുർദേവതകളെ 
കാണാം.  മനുഷ്യരേക്കാൾ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ, വനത്തിന്റെ, തളച്ചിടാനാണ്  മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരാധനയ്ക്കപ്പുറം
നീർച്ചാലുകളുടെ, പാറക്കെട്ടുകളുടെ, കുന്നിൻപുറങ്ങളുടെ രക്ഷക ഒരുതരം മെരുക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത്. പറമ്പിൽ കു
രായി ഇവർ മാറുന്നു.  മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെ സചേതനത്വം  പ്പിക്കഷണം കുഴിച്ചിടുക, മുരിങ്ങ  നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, മന്ത്രം 
നൽകിയാണ് ന�ോവലിസ്റ്റ്  ഇവയെ  അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചെയ്ത്  കുടത്തിൽ ആവാഹിച്ച്  പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിടുക, വെള്ള
വായുവും വെള്ളവും ചെടികളും അഗ്നിയും മൃഗങ്ങളും കല്ലുകളുമ�ൊ ത്തിൽ ഒഴുക്കി  വിടുക  ഇങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവാക്കൽ ക്രിയക
ക്കെ  പ്രകൃതിയുടെ  ഭാഗമാണെന്ന്  വിശ്വസിച്ചാ
ളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതല്ല
രാധിച്ചുപ�ോരുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ച 
ആവശ്യം  എന്ന് ന�ോവലിസ്റ്റ്  ഓർമപ്പെടു
ന�ോവലിൽ   കാണാം. പ്രകൃതിയിൽ ത്തന്നെ 
ത്തുന്നു.             
മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ബാഹ്യപ്രകൃതിയും  പ്രകൃത്യ
ഹരിതരാഷ്ട്രീയം, ഹരിതദൈവശാസ്ത്രം,
തീത ശക്തികളുമുണ്ട്. പൂതം, പ്രേതം, പിശാച്,
ഹരിത ആത്മീയത, ഹരിത മാർക്സിസം
കാളി, കൂളി തുടങ്ങിയവ മൂന്നാമത്തെ   വിഭാഗ
ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ്  വളർത്തേണ്ടത്.
ത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇവയെ ദുർദേവതകളാ യിട്ടാണ് 
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള
കണക്കാക്കുന്നത്. ദുർമരണം പ്രാപിച്ച  മനുഷ്യ
ആദ്യമുറവിളി കേട്ടത് ഇടശ്ശേരിയുടെ കുറ്റിപ്പു
രും ശ്രാദ്ധക്രിയ ലഭിക്കാത്ത  പരേതാത്മാക്കളു
റം പാലത്തിലൂടെയാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർ
മാണ്  ദുർദേവതകളായി തീരുന്നത്. ഇവയെ 
ത്തകരും  എഴുത്തുകാരും  ഉണർന്ന്  ജാഗ്രത
മനുഷ്യൻ ഭയക്കുന്നു. ആ ഭയപ്പാടിൽനിന്ന്   
യ�ോടെ  ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്  അതിനു
അവയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. കേര
ശേഷം മാത്രമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ  ചൂഷണ
ളത്തിൽ ഇന്നും നിലവിലുള്ള പ്രേതാരാധനയും 
ത്തെ  പ്രതിര�ോധിക്കുന്നതിനും  അതിനെ 
വൃക്ഷാരാധനയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി  നടന്ന സൈ
ശാസ്ത്ര  സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ  യുഗത്തിലാ രാഘവൻ പയ്യനാട്
ലൻറ്വാലി പ്രക്ഷോഭം, അതിന്റെ വിജയം

12 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മേയ് 2018

നൽകിയ ആശ്വാസം. ഇത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തി
ന്റെ ആദ്യ പടിയായിരുന്നു. 'നമഃ പൃഥിവ്യൈ' എന്ന
തായിരുന്നു അവരുടെ  മുദ്രാവാക്യം. സുഗതകുമാരി,
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ,
കെ.ജി.എസ്. എന്നിവരുടെ കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കിയ
ചലനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. മരത്തിന് സ്തുതി, തുലാവർ
ഷപ്പച്ച, കാടെവിടെ  മക്കളെ, ക�ൊച്ചിയിലെ  വൃക്ഷ
ങ്ങൾ   തുടങ്ങിയ കവിതകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലു
ണ്ടായവയാണ്. ഇവരെ  'മരക്കവികൾ' എന്നു
വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ചതും ഈ സമൂഹം തന്നെയാണ്. കാ
ലാന്തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ
ആവശ്യം  നമുക്കു ബ�ോധ്യപ്പെട്ടു. നീരുറവകൾ വറ്റി,
തണലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി, കായ്കനികൾ കാണാ
ക്കനികളായി, കിളികളും ശലഭങ്ങളുമെല്ലാം അന്യമാ
യി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ല�ോകത്തിലൂടെയാണ്  നമ്മൾ
വിഷ്ണു നാരായണന് നമ്പൂതിരി
യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയും കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ സുഗതകുമാരി
മാത്രം. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥതന്നെ   തകിടം മറിയുന്നു.
റിയാൻ ആളില്ലാതാകുന്നു. പൂതങ്ങളില്ലായ്കയാൽ    ശരീരം
വേർപെട്ട ജീവൻ നിലവിളിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കും.
പൂതങ്ങൾ
ഇത�ൊരു യാഥാർഥ്യമാണ�ോയെന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ അല്ലേ
ക�ൊരുവാനത്തിന്റെ വടക്കേപള്ളയിൽ പാറപ്പുറത്താണ് 
പൂതങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്; ആണും പെണ്ണുമായിട്ട്. വെള്ളാ യെന്ന മറുച�ോദ്യമാണ്  മറുപടി. ഇവയില�ൊക്കെ  നമ്മൾ വി
രങ്കല്ലുകൾ പല്ലിനുരച്ച്  മിനുക്കി ഗ�ോളാകൃതിയിലാക്കി  ക�ൊ ശ്വസിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച 
ത്തങ്കല്ല് കളിക്കാനാണ്. ആൺപൂതങ്ങൾ കുന്നിൻപുറത്തെ  ഒരു വിശ്വാസമാണിത്. നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല.
മരങ്ങളിൽനിന്നും കായും കനിയും ശേഖരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവാരാധനയുമായി പ്രകൃതിപൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
രാത്രിയിൽ പൂതങ്ങൾ നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനു ഒന്നാണ്. പാറകൾ വളരുന്നു. അവയ്ക്കും ചേതനത്വം നൽകുന്നു.
നേരെ ആനക്കല്ല് പ�ൊട്ടിച്ചെറിയും. ആ സമയം ഭഗവതി വട മനുഷ്യനെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പൂതങ്ങളാണ്. അവതര
ക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞ് പാറപ്പുറത്തേക്ക് തീക്കണ്ണെറിയും. ആനക്ക ണം തികച്ചും ഭ്രമാത്മകമാണ്. ക�ൊച്ചരേത്തിയിൽ  പറയുന്ന  
ല്ലിന്റെ ചീളുകൾ ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ വീടുകളിലെ കാലിത്തൊഴു ക�ൊല്ലൻകുന്നിന്റെ കഥ അതിന�ോടു ചേർത്തുവായിക്കാവു
ത്തിൽ പതിക്കും. പാലു  ചുരത്തുന്ന പശുക്കളുടെ  അകിടിൽ ന്നതാണ്.
ഈ ചീളുകൾ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടത്ത് ആൺപൂതങ്ങൾ
വന്ന് കടിച്ചുക�ൊണ്ട് പ�ോകും. കുന്ന്മ്മന്ന് നായ്കറ്റനിറങ്ങിയെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ
ന്ന് ആളുകൾ ധരിക്കും. നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതിക്കറിയാം അത് 
കുട്ടിച്ചാത്തൻസേവ കേരളക്ഷേത്രങ്ങളിലെ  ഒരിനമാണ്.
പൂതങ്ങൾ ചെയ്ത പണിയാണെന്ന്. വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ ചാത്തൻ പാറകൾ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണാം. സേവയ്ക്കാ
കണിയാൻ കുഞ്ഞമ്പുവിന്  തന്റെ ക�ോലം കിനാവ് കാണിച്ചു യി കള്ള്  നിവേദ്യമായി നൽകുന്നു. ചാത്തനെ  അപമാനി
ക�ൊടുക്കും. കണ്ടൻ വെളിച്ചപ്പാടന�ോട്  ഇക്കാര്യം  പറയും.    ച്ചാൽ ഭ്രാന്തുപിടിക്കും  എന്നുള്ളത്  ഒരു വിശ്വാസമാണ്. നൂ
വെളിച്ചപ്പാട് ഉറഞ്ഞുതുള്ളി പാറപ്പുറത്തേക്കു കുതിക്കും. നൂറ്റൊ ഞ്ഞിയാർ ഗ്രാമത്തിലെ കവലയിൽ എത്തുന്നവരെ 
ന്ന് ക�ോഴികൾ എറിഞ്ഞുക�ൊടുത്ത്  ഭഗവതി ആകാശത്ത്  സ�ോഡാക്കുപ്പിപ�ൊട്ടിച്ച്  പേടിപ്പിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി. അര
അദൃശ്യയായി നിൽക്കും. വാല്യക്കാർ നീട്ടിയ ക�ോഴിയുടെ കഴു യക്കടയിൽനിന്നും ക�ോട്ടയിൽ നാണി എന്ന വേശ്യയെ ക�ൊ
ത്തിൽ വെളിച്ചപ്പാടൻ വാളുവീഴ്ത്തുമ്പോൾ ച�ോരവീണ്  പാറ ണ്ടുവന്ന് പെരുവഴിയിൽ കിടത്തി ഭ�ോഗിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി ക�ൊ
ചുവക്കും. 'ഹൂയ്-ഹൂയ് ' എന്ന അലർച്ച മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആൺ - ട്ടേമ്മാടൻ. രാഷ്ട്രീയപ്പക  തീർക്കാൻ സ്വന്തം  കുടുംബ
പെൺഭേദമില്ലാതെ പൂതങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ  കയറിയിരിക്കും .
ബന്ധത്തിന്റെ   ആരാധനാമൂർത്തിയായ ചൂതുകണ്ടിലെ കുട്ടി
വാല്യക്കാരും വെളിച്ചപ്പാടും പ�ോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ   പൂത ച്ചാത്തന്റെ കല്ല് അയാൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് ബല്ലക്കാട്ടിലേക്കെ
ങ്ങൾ മരംവിട്ട്  പാറപ്പുറത്തെത്തുന്നു. പെൺപൂതങ്ങൾ ച�ോര റിഞ്ഞു. മടങ്ങി  വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും  പനി തുടങ്ങി. ക്ഷീ
നക്കിക്കുടിക്കും.  ആൺപൂതങ്ങൾ ക�ോഴിത്തല ചവച്ചു തിന്നുന്നു. ണിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ
ശരീരത്തിൽ
കുട്ടിച്ചാത്തൻ
ഗ്രാമത്തിൽ ആരെങ്കിലും   മരിച്ചാൽ ആ ദിവസം പൂതങ്ങൾ മാന്തുന്നതുപ�ോലെ ത�ോന്നി. റേഡിയ�ോ  തുറന്നപ്പോൾ താൻ
ആനക്കല്ല് പ�ൊട്ടിച്ചു മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി   പന്നിപ്പള്ളിച്ചാലി ഉൾപ്പെട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി  പിരിച്ചുവിട്ടതായി വാർത്ത. ആ
ലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. മരിച്ചവരുടെ നിലവിളി എട്ടുദിക്കിലും മുഴ സമയം കല്ലുപ�ോയ കുട്ടിച്ചാത്തനെപ്പോലെയായി ക�ൊട്ടേമ്മാ
ങ്ങുമ്പോൾ കിതച്ചുക�ൊണ്ട് ഊതിയൂതി അവർ പാറ വളർത്തും. ടൻ. ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ മുഴകൾ വളർന്നു. നൂഞ്ഞിയാറിന്റെ
ഗ്രാമത്തിൽ ഓര�ോ  മരണം നടക്കുമ്പോഴും ക�ൊരുവാനത്തിലെ  പെരുവഴികളിൽ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ 
പാറക്കെട്ടുകൾ വളരും. മരണദിവസം രാത്രിയിൽ പുതുതായി ഭീതിദമായ വിവരമാണ് ന�ോവലിസ്റ്റ്  നൽകുന്നത്: 'ശരീരം
വളർന്ന പാറകളിൽ കയറി പൂതങ്ങൾ മതിവരുവ�ോളം വർത്ത മുഴുവൻ മുഴകൾ വളർന്നിരുന്ന ക�ൊട്ടേമ്മാടൻ നൂറിൽ മഞ്ഞൾ
മാനം പറഞ്ഞിരിക്കും. പൂതങ്ങളെ അർജുതൻ മന്ത്രവാദി ആവാ തേച്ചപ�ോലെ ചുവന്ന കണ്ണുകളുമായി ആളെ ന�ോക്കും, നടന്ന
ഹിച്ചുക�ൊണ്ടു പ�ോയതിനുശേഷം മരിച്ചാൽ രൂപം ക�ൊത്തിയെ
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മാകുമ്പോഴേക്കും  എല്ലാം  തിന്നു തീർക്കും. കുട്ടികൾ
ക്ക്  നാരങ്ങ  എറിഞ്ഞു ക�ൊടുക്കും. 'പയ്യതിന്നാൽ
മുള്ളും തിന്നാം' എന്നു പറഞ്ഞ് ത�ൊട്ടാവാടി മുള്ളുകൾ
വായിലിട്ടു ചവയ്ക്കും. മലയി മാണിക്യത്തെക്കാണു
മ്പോൾ  വ്രതം തെറ്റിച്ച് തെയ്യം കെട്ടിയാടി ഉടയാടനാ
റ്റിച്ച യതീശനെ കളിയാക്കിപ്പാടും. ഇത�ൊക്കെ ദേവതാ
വിശ്വാസത്തെ  വീണ്ടും  ഉറപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതിശക്തി 
കളെ ആരാധിക്കുക അവരെ ധിക്കരിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന
ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വീണ്ടും ഓർ
മിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ന�ോവൽ വിശ്വാസത്തെ  ഉറപ്പിക്കു
വാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതി

അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്

കെ.ജി.എസ്

ബൈയീല് മാരണം വെച്ചിറ്റ്ണ്ടായിരുന്നു.'
ഒടല്  പൂത്തത് കണ്ടിറ്റേ?' അയാൾക്ക്  കുട്ടിച്ചാത്തൻ
തെയ്യം കൂടിയതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 'ചൂട്ട്  കത്തിച്ച
പ�ോലെ  ക�ൊട്ടേമ്മാടന്റെ ദേഹം ചുവന്നു തുടുക്കും. ഞരമ്പ്ക
ളിൽ ച�ോരക്ക് പകരം കലക്ക വെള്ളമ�ൊഴുകും'. ക�ൊരുവാന
ത്തിലെ ഒരു നൈല�ോൺ കയറിൽ അയാൾ ജീവന�ൊടുക്കി.
പൂതങ്ങൾ ആനക്കല്ലു ചെത്തിമിനുക്കി  മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി 
പന്നിപ്പള്ളിച്ചാലിലേയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ശവത്തിന് 
തീ ക�ൊളുത്തിയപ്പോൾ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ രൂപത്തിൽ ആകാശത്തിലേ
ക്ക് പുകപടലം ഉയർന്നു. പ്രപഞ്ചശക്തികൾ  പ്രതികാരമുള്ളവരും 
നശീകരണത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണെന്ന
പാഠം ന�ോവൽ നൽകുന്നു.

തട്ടം തെയ്യം

തട്ടം തെയ്യത്തിന്റെ പരിചക�ൊണ്ട് തട്ടു കിട്ടിയാൽ ഭ്രാന്ത് 
അല്ലെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പാണ്. അതുക�ൊണ്ട്  ആളുകൾ
നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചു. തെയ്യത്തിൽനിന്ന് തട്ടുകിട്ടിയതി
നുശേഷമാണ്  കെ.പി.രാമൻ ചെറൂളി രാമൻ ആകുന്നത്.
തെയ്യം  കെട്ടിയാടുമ്പോൾ കെ.പി.രാമൻ അമ്പലമതിലി
ന്മേൽ കയറിയിരുന്നു. തെയ്യത്തിന്റെ പരിചയിൽ  ആകാശ
ത്തുനിന്നും  തീ വീണു. വെള്ളിടിവെട്ടി. 'ഞാനീട്ന്ന്  മാറില്ല.
എന്നെ തട്ട്യാല് തെയ്യത്തിനെ ഞാൻ പിടിച്ചുകെട്ടും' കെ.പി.
രാമൻ ആകാശം ന�ോക്കി  പറഞ്ഞു. തെയ്യം  ഉറഞ്ഞാടി. കാ
ണെക്കാണെ തെയ്യത്തിന്റെ ന�ോട്ടം  മുഴുവൻ പടിഞ്ഞാറെ  ദി
ക്കിലേക്കായി. കെ.പി.രാമൻ കാലുകൾ പിന്നെയും  നീട്ടി.  
ബങ്കറിലേക്കു  വീഴുന്ന ബ�ോംബുപ�ോലെ   ഒരടി തട്ടം തെയ്യ
ത്തിൽനിന്നു രാമനു കിട്ടി. മതിലിന്റെ മുകളിൽനിന്നും മലക്കം 
മറിഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ്  അരിശംപിടിച്ച് തെയ്യത്തെ  ആക്രമിക്കു
ന്നു. ഒരിക്കൽക്കൂടി പരിചവീശി. രാമൻ കാറ്റത്തു വാഴവീഴും
പ�ോലെ താഴെ വീഴുന്നു. അയാൾക്ക് മറവി വന്നു. 'ഞാന�ൊരു
നാരങ്ങാ വില്പ്പനക്കാരനല്ലേ? ഏടപ്പോയി എന്റെ നാരങ്ങ?'
അയാൾ  പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു. ചന്തയിൽ പ�ോയി ചെറൂളി
നാരങ്ങ വാങ്ങി. 'നാരങ്ങ വേണ�ോ ചെറൂളി നാരങ്ങ' അയാൾ
പറഞ്ഞു വീടുത�ോറും നടന്നു. ആരും വാങ്ങിയില്ല. ഒരു ബ്ലേഡ് 
ക�ൊണ്ട്  നാരങ്ങയിൽ പ�ോറലേല്പ്പിച്ചായിരുന്നു നാരങ്ങാ 
വില്പ്പന. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാരങ്ങകൾ വായിലിടും  വൈകുന്നേര
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ക�ൊരുവാനത്തെ  പൂതത്താൻമാരുടെ  പാറയിൽ
ക്വാറി തുടങ്ങാൻ ചെറുവത്തൂരുള്ള കുര്യൻ മേസ്തിരി
എത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ  ദുസ്സൂചനകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി.
കണിയാൻ കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ കവടിയിൽ ഒരു പല്ലി 
വാൽ മുറിച്ചിട്ടു. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കണിയാൻ
കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നും ഒരാണി കിട്ടുന്നു. ഉളിയും 
കൂടാരവുമായി കൂടക്കാരൻ കമ്മാരൻ പാറയിൽ തമരടിച്ചപ്പോൾ
നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതിലിൽ വിള്ളൽ
വീണു. ഭൂതങ്ങൾ ആലിലപ�ോലെ  വിറച്ചു. പൂതത്താൻമാരുടെ 
സ്ഥലത്ത് ക്വാറി കെട്ടരുതെന്ന് കണിയാൻ കുഞ്ഞമ്പു സഖാ.
നൂഞ്ഞിയാർ കുമാരന�ോടു പറയുന്നു. പക്ഷേ, നടന്നില്ല. പുറംനാ
ട്ടിൽനിന്നും  നൂറ�ോളം ത�ൊഴിലാളികളെ  ക�ൊണ്ടുവന്ന് റ�ോഡു
വെട്ടി. സി.വി.കർത്തു സഖാ. നൂഞ്ഞിയാർ കുമാരനെ കാണാൻ
അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി പറഞ്ഞു, 'പാറ പ�ൊട്ടിച്ചാൽ അതിനടു
ത്തുനിന്ന് കന്നുകാലികൾക്കുള്ള പുല്ലു ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ക�ൊരുവാനം കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ദ�ോഷം പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാ
ണത്.റ�ോഡു വന്നാൽ എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും  മരം വെട്ടിമുറിച്ചു
കടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാറപ�ൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ
മണ്ണെടുപ്പും നടത്താം. കുന്നിടിയുന്നിടത്തുനിന്ന് ഉരുൾ പ�ൊട്ടലി
ന് സാധ്യതയുണ്ട്. നൂഞ്ഞിയാറിലെ വയലുകളിൽ നനവുണ്ടാകു
ന്നത് ക�ൊരുവാനം മൂലമാണ്. പാറയും മണ്ണും പ�ോയാൽ നമ്മുടെ 
നാട്, വരണ്ട വെള്ളമുള്ള ഈ നാട് ക്രമേണ വരണ്ടുപ�ോകും. കു
ന്നിൻപുറത്തെ പൂതങ്ങൾ കെട്ടുകഥയായിരിക്കാം.  
പക്ഷേ, അവയെ പേടിച്ച്  കുന്നിന�ോട് കളിക്കാൻ
ഇതുവരെ ആരും ഒരുമ്പെട്ടിട്ടില്ല. നാലഞ്ചാളുകൾക്ക് പണികി
ട്ടും എന്നുപറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ മരുഭൂമിയാക്കണ�ോ? നൂ
ഞ്ഞിയാർ കുമാരൻ പറഞ്ഞു, പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന ഖനനത്തിനു മാത്രമേ പഞ്ചായത്ത് പെർ
മിഷൻ നല്കൂവെന്ന്. സി.വി. കർത്തു മടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ 
നൂഞ്ഞിയാർ കുമാരന് ഉറക്കം വന്നില്ല. പുറത്തേക്ക് ന�ോക്കി
ക്കിടന്ന അയാളുടെ  കണ്ണിലേക്ക് വജ്രംപ�ോലെ ഒരു കരിങ്കൽ
ചീള്  വന്നുവീണു. അത്  വായിലേക്കു കയറി അന്നനാള
ത്തിലൂടെ  ഉദരത്തിലേക്ക്  പാഞ്ഞു തീ പിടിച്ച  വയറുമായി
അയാൾ കക്കൂസിലേക്ക്  ഓടി. ച�ോര വിസർജിച്ച് കിതച്ചു.
'എന്റെ നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതി' എന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ മാത്രമേ 
ഉദരത്തിൽനിന്നും ഇറച്ചിയരിയുന്നത് കരിങ്കൽ ചീള് നിർത്തി
യുള്ളൂ.  തന്റെ ആവാസകേന്ദ്രം നശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ഭഗവതി
യുടെ പ്രതിര�ോധമാണിത്. നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതിയുടെ, പൂതങ്ങളു
ടെ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുമ്പോൾ അവർക്കു ണ്ടാകുന്നത് 
അമ്മയുടെ ശരീരഭേദനം തന്നെയാണ്.

പൂതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ

ക�ൊരുവാനത്തെ പാറകളിൽ കുര്യൻ മേസ്തിരി ക്വാറി തുട
ങ്ങിയപ്പോൾ മരങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പൂതങ്ങളെ  ഒരു രാത്രി
യിൽ ചെമ്പുകലത്തിൽ ആവാഹിച്ചുക�ൊണ്ടുവന്ന്, അർജുതൻ
മന്ത്രവാദി സഖാവ്  കൃഷ്ണപിള്ള വായനശാലയ്ക്കടുത്തുള്ള പുറ
മ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെത്തി  ചെമ്പുക്കലം കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
ആ സമയം ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കെടുകയും മിന്നുകയും 
ചെയ്തു. കുര്യൻ മേസ്തിരിയും  കൂടക്കാരനും ചെമ്പുകലത്തിനു
മീതെ  മണ്ണുക�ോരിയിട്ടപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം കിഴക്കേചെരു
വിൽ വീണുതകർന്നു. അതിന്റെ ചീള് പാറിവന്നു അർജുതൻ
മന്ത്രവാദിയുടെ കയ്യിൽ  തറച്ചു. 'ച�ോര' അർജുതൻ മന്ത്രവാദി
പിറുപിറുത്തു. മണ്ണിനടിയിൽനിന്ന് ചെമ്പുക്കലം അനങ്ങി.
കൈവിരലിൽ ച�ോരത്തുള്ളികൾ. ചെമ്പുക്കലം നിക്ഷേപിച്ച
സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി കുടഞ്ഞു, അപ്പോൾ  ഒരുപിടി മണ്ണ് മുക
ളിലേക്കുയർന്നു അർജുതൻ മന്ത്രവാദിയുടെ  മുഖത്തു തെറിച്ചു.
പൂതങ്ങൾ കുഴിയിലായത�ോടെ  നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം  മുഴുവൻ
കെട്ടുപ�ോയി.

ഗുളികൻ തെയ്യം, പ�ൊട്ടൻതെയ്യം പൂതങ്ങൾ

മനുഷ്യസഹജമായ പ്രവൃത്തികൾ ഈ അദൃശ്യശക്തിക
ളിൽ ആര�ോപിക്കുന്നു. കാരാക്കുളിയൻ മരങ്ങളിൽനിന്നും കാ
യ്കനികൾ പറിച്ചു തിന്നുന്ന പെൺപൂതങ്ങളുടെ  അടുത്തുവന്നു,
'കാരാമുള്ള് എവിടെയായാലും എന്റേതാണ്. ആര് പറഞ്ഞിന് 
ഇതിന്റെ മേലെ കേറാൻ' എന്നു കയർത്തു. ഒരു കിളവിപ്പൂതം
കാരാപ്പഴം പറിച്ചിട്ട് വാലു പ�ൊന്തിച്ചു കാണിച്ചു. കാരാമുൾക്കാ
ട്ടിൽ ചാടിവീണു മലക്കംമറിഞ്ഞു. കാരാപ്പഴം ഉതിർന്നു വീണ
പൂതങ്ങൾ അവിടം വിട്ടുപ�ോകുന്നില്ല. കാരാക്കുളിയനെ 
ന�ോക്കി ക�ൊഞ്ഞനം കുത്തി. നിരാശനായ കാരാക്കുളിയനെ 
സഹായിക്കാൻ പ�ൊട്ടൻ തെയ്യം എത്തുന്നു. തീക്കട്ട എടുത്ത് 
ഒരു കുഞ്ഞിപ്പൂതത്തിന്റെ കയ്യിൽ വച്ചുക�ൊടുത്തു. കൈപ�ൊ
ള്ളിയ കുഞ്ഞിപ്പൂതം അതു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ക�ൊത്തംകല്ലാടിയ
ആൺപൂതങ്ങൾ ഓടിവന്ന്  മൂത്രമ�ൊഴിച്ച്  തീകെടുത്തി.
പ�ൊട്ടൻ ഇളിഭ്യനായി. കാരാക്കുളിയന് സങ്കടമായി. ആടിവേ
ടൻ എത്തുന്നു. കർക്കിടകമായി എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മേഘ
ങ്ങൾ മഴ പെയ്തു. പറച്ചക്കുടയും കൈയിലെടുത്ത് ആടിവേടൻ
മഴയത്തു തുള്ളിയപ്പോൾ കാരാക്കുളിയനും പ�ൊട്ടൻതെയ്യവും 
പൂതങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം ശമിക്കും എന്നു വിചാരിച്ചു. തെയ്യങ്ങ
ളെ അമ്പരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് പൂതങ്ങൾ പാറയിടുക്കുകളിൽ ഒളിച്ചു.
തെയ്യങ്ങളുടെയും കാരാക്കുളിയന്റെയും  ആടിവേടന്റെയും 
ശല്യം പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല.

വടക്കേമലബാറിന്റെ സ്വത്വ
നിർണയത്തിൽ ഒരു പ്രധാന
പങ്ക് തെയ്യത്തിനും തിറയ്ക്കും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
കാവുകൾക്കും തറകൾക്കും
ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ഹരിത
സംരക്ഷണമാണ് ആണ്ടോടാണ്ട്
തെയ്യം കെട്ടുന്നതിന്റെ
പിന്നിലുമുള്ളത്.

ഇവിടെയ�ൊക്കെ  വന്യതമാത്രമാണുള്ളത്. എല്ലാ  പ്രതി
ര�ോധവും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാത്രം. ഗുളികനും പ�ൊ
ട്ടൻതെയ്യവും ആടിവേടനും പൂതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തി
ലും  വിജയം പൂതത്തിന്റേതാണ്. പ്രകൃതിശക്തിയ�ോടു
വിജയിച്ച പൂതം ഇപ്പോൾ കുടത്തിനുള്ളിലായി. ഒരു നാടിനെ 
തെയ്യങ്ങളും പൂതങ്ങളും നയിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും പ്രതികാരവും 
പ്രതിവിധിയും പൂതങ്ങൾ/തെയ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. രക്ഷിക്കാനും 
ശിക്ഷിക്കാനും  അധികാരം തെയ്യങ്ങൾക്കും  പൂതങ്ങൾക്കും 
മാത്രം. നീതിപാലകർ അദൃശ്യശക്തികളാണ്.

വട്ട്ളം മ�ോഷണം

കുംഭമാസത്തിൽ മഞ്ഞടുക്കം തുളൂർ വനത്തിൽ തെയ്യത്തി
ന് പ�ോകുന്ന മൂശാരി കുഞ്ഞിരാമന്റെ വട്ട്ളം കുട്ടപ്പൻ മ�ോഷ്ടിച്ച് 
കാട്ടുവഴിയിലൂടെ പ�ോയി. ചേരൽ മരത്തിന് സമീപത്തെത്തി
യപ്പോൾ വട്ട്ളം താഴെ വച്ചു.   അതിനു ചാരിയിരുന്നു. മുന്നാ
യീശ്വരൻ കണ്ണെറിഞ്ഞു.
നചേരൽമരം കുപ്പായമിടാത്തശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു.
ശരീരംപ�ൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അസഹ്യമായ ച�ൊറിച്ചിൽ
കാരണം വട്ട്ളം കയ്യിലെടുത്ത് കള്ളൻ കുട്ടപ്പൻ ഓടാൻ
തുടങ്ങി. ച�ൊറിച്ചിലും നീറ്റലും കൂടിയപ്പോൾ വട്ട്ളത്തിലെ പിടി
വിട്ടു. ഓടി കരുണാകരൻ വൈദ്യരുടെ കടയിലെത്തി.
  'വൈദ്യരെ പറ്റെ ച�ൊറിയ്ന്നു'.
  'ഈന് ഈട നല്ല മരുന്നില്ല. ചേരല് പ�ൊള്ളിയാല്   
  കാട്ടൂരിന്റെ ഭസ്മം തേക്കണം. നീ വേഗം വിട്ടോ  
  കാട്ടൂരിന്റടുക്ക'.
ഒരു പിടി ചാരം കാട്ടൂര്  നൽകി. ഒര്നുള്ള്  ശരീരത്തിൽ
പൂശി ച�ൊറിച്ചിൽനിന്നു.
  'എന്റെ മുന്നായീശ്വരാ'എന്ന് കുട്ടപ്പൻ മന്ത്രിച്ചു.  
തെയ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുറപ്പിക്കൽ കൂടിയാണ്. നീതിക്കും 
സത്യത്തിനുംവേണ്ടിയാണ് തെയ്യങ്ങൾ നിലക�ൊള്ളുന്നതെ
ന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

 പത്രാളിച്ചി

കുട്ടികളുടെ കനം ന�ോക്കാനെത്തുന്ന പത്രാളിച്ചി ഒരു പ്രാദേ
ശിക മിത്താണ്. കനം കുറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ പത്രാളിച്ചി ഭക്ഷണ
മാക്കും. പൂതത്താൻമാർ ക�ോട്ടയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ
മാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പൂതങ്ങളെ  നാടുകടത്തിയപ്പേൾ അവർ
താമസിച്ചിരുന്ന പാറക്കെട്ടു  പ�ൊട്ടിച്ച് അമ്മിക്കല്ലും കടച്ചിക്കല്ലും 
തീർത്ത് വെന്തലുംകരയിലെ  കൽക്കുട്ടികൾ നൂഞ്ഞിയാറിലെ 
വീടുകൾത�ോറും  വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. പത്രാളിച്ചിയിൽനി
ന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ അമ്മിക്കല്ലിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തെയ്യവും

'എന്റെ ഞരമ്പില് ച�ോന്ന ച�ോരയാണ് ' എന്നു പറഞ്ഞു
നടന്ന കണ്ടൻ വെളിച്ചപ്പാടനായിരുന്ന തമ്പാച്ചിയച്ചനെ കളി
യാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 'മനുഷ്യന്മാരെ  പറ്റിക്കാനുള്ള
എളക്കം' എന്നു കണ്ടൻ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ
കണ്ടന്റെ ച�ോരയിലെ ച�ോപ്പിൽ നൂഞ്ഞിയാർ ഭഗവതിക്ക് 
ക�ൊതിയായി. വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ആചാരപ്പെടലിനുവേണ്ടി നൂ
ഞ്ഞിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വാല്യക്കാരും സ്ഥാനികളും 
ഒത്തുചേർന്ന ദിവസം കണ്ടന്റെ നെഞ്ചു പിടച്ചു. പാർട്ടിപത്രം 
വായിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടൻ അലറിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തി 
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കുറുക്കൻമാരുടെ പ്രതിഷേധം

കുട്ടികളുടെ കനം ന�ോക്കാ
നെത്തുന്ന പത്രാളിച്ചി ഒരു
പ്രാദേശിക മിത്താണ്. കനം
കുറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ പത്രാളിച്ചി
ഭക്ഷണമാക്കും. പൂതത്താൻമാർ
ക�ോട്ടയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ
അമ്മമാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

ലേക്കു  കുതിച്ചു. പള്ളിവാളെടുത്ത്  അമ്പലം ചുറ്റി. അന്നേരം
കവടി നിരത്തി. വെളിച്ചപ്പാടന്റെ ജന്മമാണ് കണ്ടന്റേതെന്ന് 
കണിയാൻ കുഞ്ഞമ്പു പറഞ്ഞു. വെളിച്ചപ്പാടായപ്പോഴും ചെങ്കൊടി
ഉപേക്ഷിച്ചില്ല, കാള്മാര്ക്സിന്റെ ഫ�ോട്ടോ  മാറ്റിയില്ല. ആർ.
എസ്.എസുകാരൻ കാമ്പു വിളക്ക് സ്പ�ോൺസർ ചെയ്തപ്പോൾ
അതിൽ ജനസംഘം എന്നെഴുതുക നിമിത്തം തിരിച്ചു നൽകി.   
ക�ൊരുവാനത്തിലെ പൂതങ്ങളുടെ പാറയിൽ കയ്യേറ്റമുണ്ടാ
യപ്പോൾ കണ്ടൻവെളിച്ചപ്പാടന്റെ വീര്യമെല്ലാം പ�ോയി. 101
ക�ോഴികൾ പാറയിലേക്ക് പള്ളിവാളുക�ൊണ്ട് അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുന്ന
കാഴ്ച ഓർമയിൽ തുളുമ്പി. കണ്ടൻവെളിച്ചപ്പാടൻ മിണ്ടാപ്പൂതമായി.
പിന്നീട്  വാളെടുത്തു നിൽക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പൂര�ോ
ത്സവത്തിന് കണ്ടൻ മരിച്ചു. തുടർന്ന് പാർട്ടിമെമ്പറായ വെന്ത
ലുംകരയിലെ  ഭാസ്കരൻ വെളിച്ചപ്പാടാകുന്നു. യതീശനാണ് 
അവിടെ  എത്തിച്ചത്. പാർട്ടിപറയാതെ വെളിച്ചപ്പാടായതി
നാൽ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. പാർട്ടി അറിവ�ോടെ 
വെളിച്ചപ്പാടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്.  ഇതാണ് 
പാർട്ടി നയം.

പൂതങ്ങളുടെ അതിജീവനപ�ോരാട്ടം

നിരന്തരമായ പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി പൂതങ്ങൾ ചെ
മ്പുകലത്തിന്റെ മൂടിയിളക്കി ഒരു സൂചിക്കഴപ�ോലെ വിടവ് സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നു. അർജുതൻ മന്ത്രവാദിയുടെ  ആഭിചാരംമൂലം
അവരുടെ ശരീരം വണ്ണം വച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അധിവാസകേ
ന്ദ്രമായിരുന്ന പാറകൾ വെടിവച്ചു തകർക്കുേമ്പാൾ നെഞ്ച് പി
ടയുന്നു. ചെമ്പുക്കലം തുറന്ന് പുറത്തേക്കു വന്നു കാറ്റും വെളിച്ച
വുമുള്ള പാറപ്പുറം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന്  അവർ ശപഥം
ചെയ്യുന്നു.  
കല്ലൻ എന്നു പേരുള്ള കുള്ളനായിട്ടുള്ള പൂതം ദീർഘശ്വാസ
മെടുത്ത് ചെറുതാകാൻ ന�ോക്കി, ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു
നൂൽ വലുപ്പത്തിലായി പുറത്തു കടന്നു. മണ്ണുതുളച്ചു കരയ്ക്കു കയറി
വലുതായി. പക്ഷേ, തീക്ഷ്ണമായ ശക്തി  അർജുതൻ ചെമ്പുകല
ത്തിന്റെ ചുറ്റിലും  നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് കടന്നപാടെ 
കല്ലന് പനിപിടിച്ചപ�ോലെയായി. സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള വായന
ശാലയുടെ ചുവരിൽ തലയടിച്ചുനിന്നു. ഒന്നരമണിക്കൂർ അവിടെ
നിന്നു. തലകറങ്ങി വീഴുമെന്നു ഭയന്ന് മണ്ണുമാന്തി നൂലുപ�ോലെ
യായി ചെമ്പുകലത്തിൽ  തിരിച്ചുകയറി.  ഒറ്റയ്ക്ക് അശക്തരാണെന്നു
മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്തുവന്ന് പ്രതിര�ോധിക്കാൻ
തീരുമാനിക്കുന്നു.
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പന്നിപ്പള്ളിച്ചാലിലുള്ള തുരുത്തിൽ തീം പാർക്കിന്റെ
നിർമാണം. ക�ൊരുവാനം കുന്നിന്റെ താഴ് വാരത്തുള്ള ചൂരിത്ത
ടത്തിൽ ക�ൊട്ടൻനായരുടെ തറവാട് കുറുക്കൻമാരും നരികളു
മുള്ള പ�ൊന്തക്കാടുകൾമാത്രം. പലതും  നാടുവിട്ടു. അവശേഷി
പ്പിച്ചവയെ  മഞ്ചത്തിൽ കുടുക്കി  ക�ൊട്ടൻനായർ ത�ോലുരി
ഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ടവിടെ  പറങ്കിമാവിൻ തൈയുകൾ വച്ചു.  
കുറുക്കന്മാർ പറങ്കിമാവിൻ ത�ോട്ടത്തിൽ അവശേഷിച്ചു.  
പകരം ച�ോദിക്കാൻ  കുറുക്കൻമാർ പറങ്കിമാവിൻ ത�ോട്ടത്തി
ലൂടെ    പ്രകടനം നടത്തുന്നു. നൂഞ്ഞി യാറിൽ ഇതേ കാലത്ത് 
നടന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു ചുവപ്പൻ പ്രകടനം ഇവർക്ക് മാതൃക
യായിരുന്നു. പൂഴ്ത്തിവച്ച നെല്ല് എടുക്കുന്നതിനായി കന്നിപ്പള്ളി
യില്ലത്തെ  തന്ത്രികളുടെ  വീട്ടിലേക്കുള്ള മാർച്ച്  കുറുക്കൻമാർ
മാതൃകയാക്കി. പറങ്കിമാവിൻ ത�ോട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാര
നായ ഗ�ോവിന്ദൻ മഴനനയാതിരിക്കാൻ നരിമേടയിൽ കയറി
യിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കുറുക്കൻമാരുടെ ജാഥ. പത്തുമുപ്പതെ
ണ്ണം വരും. ഗ�ോവിന്ദൻ ഭയന്നോടി. ത�ോട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിലു
ള്ള ഒരു പള്ളത്തിൽ പ�ോയി വീഴുന്നു. ഗ�ോവിന്ദൻ ചത്തുവെന്നു
വിചാരിച്ച്  കുറുക്കൻമാർ പ�ോയി. ഒരു പാറക്കല്ലുമായിട്ടാണ് 
പ�ൊങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും  മഴയെ കാറ്റുക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കല്ലിന്റെ തിളക്കം കണ്ട് ഗ�ോവിന്ദന്റെ
കണ്ണ്  അഞ്ചിപ്പോയി.  പൂതങ്ങൾ മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി വലി
ച്ചെറിയുന്ന കല്ലുകളിൽ കാലാന്തരത്തിൽ രത്നമായതാണ്  
തന്റെ കയ്യിലെന്ന് ഗ�ോവിന്ദൻ ഉറപ്പിച്ചു. പറങ്കിമാവിൻ ത�ോട്ട
ത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒയ്യുണ്ടൻനാ
യർ തടഞ്ഞുനിർത്തി മിന്നരക്ക് ന�ോക്കി ചവിട്ടുന്നു. ഗ�ോവിന്ദ
ന്റെ മുണ്ട്  അഴിഞ്ഞുവീണു. കല്ല് തെറിച്ചു. ഒയ്യുണ്ടൻ
നായരുമായി പിടികൂടുന്നു. വെടിവച്ച് വേങ്ങമരത്തിൽ കെട്ടി
ത്തൂക്കുന്നു. കല്ലിനും ത�ോക്കിനും അമർഷം വരുന്നു. കല്ല് പരി
ശ�ോധിക്കാൻ തട്ടാൻ എത്തുമ്പോൾ കല്ല്  വീര്യം കളഞ്ഞു.
അതിൽ ന�ോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഗ�ോവിന്ദന്റെ പ്രേതം ചിരി
ക്കുന്നതായി ത�ോന്നി. ഭയന്ന് കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. 'ഗ�ോവിന്ദ
നു വേണ്ടി ഞാനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. പൂതങ്ങളാണെ സത്യം.'
മുറ്റം കടന്നുപ�ോയപ്പോൾ കല്ല് പറഞ്ഞു. 'ഒയ്യുണ്ടൻ നായർക്ക് 
ഒരിക്കൽ ഞാൻ വിനയാകും' എന്ന് ത�ോക്ക്  പറഞ്ഞു. തീം
പാർക്കിന്റെ നിർമാണവേളയിൽ പന്നിപ്പള്ളിച്ചാലിലെ  തുരു
ത്തിന്റെ ചുറ്റിലും വെട്ടിനശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ്
ചീറ്റിവന്നു.  സഖാക്കൾ അതിനെ ക�ൊന്നു. തുരുത്തിനുള്ളിലും 
പാറക്കെട്ടുകളുണ്ടെന്നു സഖാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് തീം പാർ
ക്കിന്റെ നിർമാണവേളയിലാണ്. ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽനിന്നും  കുറു
ക്കൻകുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു. ഒയ്യുണ്ടൻനായരെ വരുത്തി ഗുഹയ്ക്കു
ള്ളിലേക്ക് കാര്യസ്ഥനും  ഒയ്യുണ്ടൻനായരും കടക്കുന്നു.
ത�ോക്ക് ആത്മഗതം നടത്തി. 'ഗുഹയെക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവർ
ക്കെതിരേ പ്രക�ോപിപ്പിക്കും'. അറിയാതെ വെടി പ�ൊട്ടി. ഒയ്യു
ണ്ടൻനായരും കാര്യസ്ഥനും പന്നിപ്പള്ളിച്ചാലിലേക്ക് എടുത്തു
ചാടി അതിന്റെ അഗാധതയിലേക്കു   താഴ് ന്നുപ�ോയി. കല്ല്,
ത�ോക്ക്  തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾപ�ോലും  പ്രതികാരശക്തി 
യുള്ളവയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

പൂതങ്ങളുടെ മടക്കം

 ചെമ്പുക്കലത്തിന്റെ മൂടി ഊരിത്തെറിച്ച് പൂതങ്ങൾ രക്ഷപ്പെ
ട്ടു. തങ്ങളുടെ  വാസസ്ഥലങ്ങൾ കിടങ്ങുകളായി മാറി എന്നറി
ഞ്ഞിട്ടും പൂതങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. മഴയ്ക്കുമുമ്പ് പാറപ�ൊട്ടി

ക്കുന്നതിനായി കുര്യൻ മേസ്തിരി കീശയിൽനിന്നും  സിഗററ്റു
ലാമ്പ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ക�ൊള്ളിയാൻ പാറമണപ്പിച്ചു
പ�ോയി. ഒരുഗ്രൻ സ്ഫ�ോടനത്തിൽ കുര്യൻ മേസ്തിരിയും  കൂട
ക്കാരൻ കമ്മാരനും  ഏതാനും ത�ൊഴിലാളികളും  ആകാശത്തി
ലേക്ക് ച�ോരത്തുള്ളികളായി ചിതറി. വീണ് മാംസക്കഷണങ്ങ
ളായി തീർന്നവരെ  പൂതങ്ങൾ ന�ോക്കി. നൂഞ്ഞിയാറിന്റെ
വിജനമായ ഒരിടവഴിയിൽവച്ച് പ്യൂൺ ദാമ�ോദരന്റെ നിലവിളി
യുയർന്നപ്പോൾ വരണ്ട ത�ോട്ടുവക്കത്തെ പ�ൊന്തക്കാടുകൾക്കിട
യിൽനിന്ന് കാലികളമറി. വെള്ളം  കുടിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന കാര്യ
സ്ഥൻമാരും ഒയ്യുണ്ടൻ നായരും ആകാശത്തിലേക്ക് കയ്യുകളുയർ
ത്താൻ തുടങ്ങി. കണ്ണുകളിലേക്ക് പടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാറ
പ്പൊടിതുടച്ച്  പൂതങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്കു  കുനിഞ്ഞു പാറകളിൽ
നഖങ്ങൾക�ൊണ്ട്  മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ ചെത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ
മഴപെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയ കുളിരുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെന്ന
റിഞ്ഞ് പൂതങ്ങൾ ഇക്കിളിപ്പെട്ടു ചിരിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ  അടിച്ചമർ
ത്തലുകളെയെല്ലാം  തരണം ചെയ്ത്  ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ
പ്രകൃത്യതീതശക്തികൾക്കാവുമെന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു
ന�ോവൽ.

ഉപസംഹാരം

പ്രാദേശികവിശ്വാസങ്ങളാണ്  ഓര�ോ  നാട്ടിലേയും 
ജനതയെ ചുറ്റുപാടിന്റെ സംരക്ഷകരാക്കി മാറ്റുന്നത്. ദേവീ ദേവ
ന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയെങ്കിലും  പരിസ്ഥിതി വിനാശ
പ്രക്രിയയിൽനിന്ന്  പിന്മാറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നതായി
കാണാം. സർഗാത്മക സാഹിത്യകൃതികൾ ആ ദൗത്യം ഫലപ്ര
ദമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താൻ, പച്ച
പ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വിമുഖരാകുമ്പോൾ
പ്രകൃത്യതീത ശക്തികളിലൂടെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടിവ
രും. പ്രാദേശികമിത്തിലൂടെ സാർവദേശീയമായ സന്ദേശമാണ് 
ന�ോവൽ നൽകുന്നത്.

പ്രാദേശികവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഓര�ോ
നാട്ടിലേയും ജനതയെ ചുറ്റുപാടിന്റെ
സംരക്ഷകരാക്കി മാറ്റുന്നത്. ദേവീ
ദേവന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ
യെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി വിനാശപ്രക്രി
യയിൽനിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ഒരു
ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കാണാം.
സർഗാത്മക സാഹിത്യകൃതികൾ
ആ ദൗത്യം ഫലപ്രദമായി
നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
റഫറൻസ്

1. ദേശമംഗലം

രാമകൃഷ്ണൻ, പി.രാമൻ (എ.ഡി.), ഫ�ോ
ക്ല�ോർപഠനങ്ങൾ, മലയാളവിഭാഗം, കേരളസർവ
കലാശാല, തിരുവനന്തപരം, 1997.
2. രാഘവൻ പയ്യനാട്, ഫ�ോക്ല�ോർ, കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 1997.
3. രാഘവവാര്യർ, രാജൻഗുക്കൾ (എ.ഡി.), മിത്തും സമൂഹവും,
ജാലകം പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ക�ോഴിക്കോട്, 1994.
4. റീജ വി., തൃക്കോട്ടൂർ തായ്വഴി, കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
തിരുവനന്തപുരം, 2007.
5. അജു കെ. നാരായണൻ (എ.ഡി.), താക്കോൽ വാക്കുകൾ
(ഭൂമിമലയാളം റിസർച്ച് ജേർണൽ) യു.സി.ക�ോളെജ്,
ആലുവ, 2017.
(ഡ�ോ. റീജ വി. - 8606050283)

ലിപി പരിണാമ ചരിത്രം
പളുകല് ഗംഗാധരന് നായര്
എഴുത്തുപകരണങ്ങളുടെ  നവീകരണംപ�ോലെ  തന്നെ 
ലിപികളുടെ പരിണാമവും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റ
ത്തിനനുസരിച്ച്  വികസിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. അവതരണത്തി
ലെ പ്രത്യേകതക�ൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ലിപി പരിണാമ
ചരിത്രം എന്ന ഈ പുസ്തകം.
വില ₹ 60
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ചലച്ചിത്രഗാനപഠനം

മലയാള ചലച്ചിത്രഗാന ശാഖയിലെ
പക്ഷിബിംബങ്ങൾ
ഡ�ോ. ദീപു പി. കുറുപ്പ്

പ്ര

കൃതി ചിഹ്നങ്ങളെ ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് ആശയ പ്രകാശ
നം നടത്താൻ ഭാരതീയ സാഹിത്യ ആചാര്യൻമാർ സമർ
ഥരായിരുന്നു. പുഴ, മല, മഴ, പൂവ്, പക്ഷികൾ എന്നിങ്ങനെ 
പ്രകൃതിയിലെ  നിത്യസാന്നിധ്യങ്ങളെ കാവ്യാനുഭവങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കാനും അവയെ അനുവാചകനിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുവാ
നുമായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിവന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രമുഖമാണ് 
സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന പക്ഷിബിംബങ്ങൾ. പക്ഷി 
ചിഹ്നങ്ങളെ  ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട്  ആഖ്യാനം നടത്തുന്ന
രീതി ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ തുടർ
ന്നുവരുന്ന ഒന്നാണ്. വാല്മീകിയും വ്യാസനും ഇത്തരത്തിൽ
ധാരാളം പക്ഷിബിംബങ്ങളെ ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനവേടൻ
ക്രൗഞ്ചമിഥുനങ്ങളില�ൊന്നിനെ എയ്തുവീഴ്ത്തിയതു കണ്ടുള്ള ശ�ോ
കത്തിൽനിന്നാണ് ആദി കാവ്യമുണ്ടായത് എന്നത് പ്രസിദ്ധ
മാണല്ലോ. കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ 
അഞ്ചാമങ്കം  പരിശ�ോധിക്കാം. ക�ൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ
മുനിമാർ, ഗർഭിണിയായ ശകുന്തളയെ  സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവളെ  ഒഴിവാക്കാനായി ദുഷ്യന്തൻ
പറയുന്ന വാക്കുകളിങ്ങനെ.
പ്രാഗന്തരീക്ഷ ഗമനാത്സ്വമപത്യജാതഃ അനൈ്യദ്ദ്വീ ജൈഃ
പരഭൃതാഃ ഖലുപ�ോഷയന്തി (ആകെ തൻമക്കളെയിഹ കു
യിൽപ്പെണ്ണുതാനേ  പറക്കാ-റാകുന്നോളം മറുപറവയെക്കൊ
ണ്ട് പ�ോറ്റുന്നുവല്ലോ).1
സ്വന്തം മക്കളെ പറക്കാറാകുവ�ോളം അന്യപറവയെക്കൊ
ണ്ട് പ�ോറ്റിക്കുന്ന കുയിൽപ്പെണ്ണിന്റെ കൗശലം മനുഷ്യ സ്ത്രീക
ളിലുമുണ്ടെന്നും  അത്  ജന്തു സഹജമായ ഒരു വാസനയാണെ
ന്നുമാണ്  ദുഷ്യന്തന്റെ വാദം. ഇങ്ങനെ  പക്ഷിപ്രകൃതിയെ 
മനുഷ്യ പ്രകൃതിയ�ോടുപമിച്ച് ആഖ്യാന സൗന്ദര്യം വരുത്തിയി
രിക്കുന്നു.
പ്രാചീന-മധ്യകാല മലയാള സാഹിത്യത്തിലും  ഇതിന്റെ
പരിസ്ഫുരണങ്ങൾ കാണാം. സന്ദേശകാവ്യങ്ങളിലുംമറ്റും സന്ദേ
ശവാഹകരായെത്തുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും  പക്ഷികളാ
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ണ്. ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയിലെ,
പാരാവതങ്ങൾ തൻ പേടകള�ൊട�ൊത്തു
നേരേ കളിച്ചു തുടങ്ങീതപ്പോൾ.....................
എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികളുൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ പക്ഷിവൃന്ദ
ങ്ങളെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി
ഗായകനെ കാണാം. എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ കാവ്യപദ്ധതിക്കു 
നൽകിയ പേരുതന്നെ കിളിപ്പാട്ട്  എന്നാണ്. തത്തയെ 
സബ�ോധന ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ആ കാവ്യങ്ങളിൽ
നിന്നുതന്നെ പക്ഷികൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം മലയാള
ആഖ്യാനങ്ങളിലുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വേഴാമ്പൽ പ�ോലുൻമുഖനായിനില്കു
കൃഷീവലന്നേറെ വിടർന്ന കണ്ണിൽ
സുഖാഞ്ജനസ്സത്തെഴുതിച്ചു മേഘം
സൗദാമിനീ രൂപ്യശലാകയാലെ എന്ന് വള്ളത്തോൾ വർ
ണിക്കുമ്പോഴും  “ഭൂമിയിൽ സത്യത്തിനെത്രവയസ്സായെന്ന്”
വയലാർ സ്വർഗവാതിൽ പക്ഷിയെ (നാകമ�ോഹൻ) ക�ൊണ്ട് 
ച�ോദിപ്പിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം  മനസ്സിലാകുന്നത് കല-ഭാഷാഭേദ
മെന്യേ കവികൾ പക്ഷിബിംബങ്ങളെ ധാരാളമുപയ�ോഗിച്ചിട്ടു
ണ്ട് എന്നുതന്നെയാണ്.
പൗരാണികകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ ആഖ്യാന പാര
മ്പര്യത്തിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖ
യിൽ ഭൂരിപക്ഷം  ഗാനങ്ങളിലും  ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒന്നായി
പക്ഷിബിംബങ്ങൾ മാറിയത്. പ്രണയം, വിരഹം, ദുഃഖം,
സന്തോഷം, ഉത്സാഹം, വാത്സല്യം, ഹാസ്യം എന്നീ വികാര
ങ്ങളാണല്ലോ  സാധാരണയായി സിനിമാഗാനങ്ങളുടെ  പ്രമേ
യമായി കടന്നുവരാറുള്ളത്.
ഈ
വികാരങ്ങളെ 
പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിക്കുന്നതിനും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുംമറ്റും 
ഗാനരചയിതാക്കൾ പക്ഷികളെയും പക്ഷി സ്വഭാവങ്ങളെയും 
കൂട്ടുപിടിച്ചുകാണുന്നു. കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക 
പക്ഷികളും ഇത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളിൽ കടന്നുവരുന്നു.

കുയിലാണ്  മലയാള ചലച്ചിത്രഗാന രചയിതാക്കൾക്ക്  വിരഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്  (ഇണകളായി മാത്രം  പ്രത്യ
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട  പക്ഷി. എത്രയെത്ര  ഗാനങ്ങളിലാണ്  ക്ഷപ്പെടുന്ന അവയെ  ഒറ്റയ്ക്കു കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും 
കുയിലിനെ വികാര സംക്രമണ�ോപാധിയായി ഉപയ�ോഗിച്ചി അതിന്റെ ഇണയെ തേടാറുണ്ട്. ഇരട്ട മൈനയെയല്ല കാണു
രിക്കുന്നത്. കുയിലിനെ തേടി കുയിലിനെ തേടി...... (നീലക്കു ന്നതെങ്കിൽ സ്കൂളിൽനിന്നും തല്ലുകിട്ടും എന്നൊരു വിശ്വാസംത
യിൽ - രചന: പി. ഭാസ്കരൻ), ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ ഇണക്കു ന്നെ  കുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ട്). ഒറ്റ മൈന തന്റെ പ്രണയിനി
യിലേ........... (കടത്തനാട്ടുമാക്കം  - പി. ഭാസ്കരൻ), നീല യെ  വിളിച്ചു കേഴുന്നതുപ�ോലെ  നായകൻ തന്റെ മാനസ
ക്കുയിലേ ച�ൊല്ലൂ.......... (അദ്വൈതം - കൈതപ്രം), മണിക്കു മൈനയെ തേടുകയാണ് ചെമ്മീനിലെ ഗാനത്തിൽ. “മഹാവാ
യിലേ  മണിക്കുയിലേ............ (വാൽക്കണ്ണാടി - എസ്. ചാലൻമാരാണ് മൈനകളെല്ലാം. അവയ്ക്ക് പല ശബ്ദങ്ങളുമുണ്ട്.
രമേശൻ നായർ), കുക്കൂ കുക്കൂ കുയിലേ  എന്റെ കൈ  മാടത്തയും കിന്നരി മൈനയും  ഇരതേടുന്ന സമയത്തുതന്നെ 
ന�ോക്കുമ�ോ...... (നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത്  - കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ അവ പലതും സം
കൈതപ്രം) എന്നീ  ഗാനങ്ങൾ ശൃംഗാരരസപ്രധാനമാണ്. സാരിക്കുകയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല”.2
ഇണയെ തേടി രാഗാർദ്രഗാനം പാടുന്നതിനാലാകണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാടുവായാടികളായതുക�ൊണ്ടാണ് കാട
നായികാ നായകൻമാരുടെ പ്രേമ പരവശതകൾ കുയിൽ സ്വ ണിയുന്ന കാൽച്ചിലമ്പാണ് കാനന മൈന എന്ന്  റഫീക്ക് 
ഭാവത്തിലുപമിച്ച്  രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. സമാഗമവിരഹ വി അഹമ്മദ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കാരങ്ങളെ 
ഒരുപ�ോലെ 
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ്  കുയിലിന്റെ
പൗരാണികകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ
ചേഷ്ടകൾ. ഇണപിരിയാതെ  എപ്പോഴും 
സന്തോഷഗാനം പാടി ഊരുചുറ്റുന്നവരാ
ആഖ്യാന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ്
ണ് കുയിലുകൾ. എന്നാൽ വിരഹം വരിക
മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖയിൽ ഭൂരിപക്ഷം
യാണെങ്കിൽ ഇവ തീവ്രനിരാശയിലേക്ക് 
ഗാനങ്ങളിലും ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒന്നായി പക്ഷി
വീണുപ�ോവുകയും തന്റെ ഇണയെത്തേടി
ബിംബങ്ങൾ മാറിയത്. പ്രണയം, വിരഹം, ദുഃഖം,
ചില്ലുകൾത�ോറും  വിരഹഗാനം പാടി നട
ക്കുകയുംചെയ്യും.
അതുക�ൊണ്ടാകണം
സന്തോഷം, ഉത്സാഹം, വാത്സല്യം, ഹാസ്യം
പ്രണയ സാഫല്യത്തെയും  വിരഹത്തെ
എന്നീ വികാരങ്ങളാണല്ലോ സാധാരണയായി
യും സൂചിപ്പിക്കാൻ കുയിൽബിംബങ്ങളെ 
സിനിമാഗാനങ്ങളുടെ പ്രമേയമായി
കൂടുതലായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കടന്നുവരാറുള്ളത്.
ശ�ോകം സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം കുയിൽ
പാട്ടുകളുണ്ട്.
ഒറ്റയ്ക്കു
പാടുന്ന
പൂങ്കുയിലേ........... (നടൻ - ഡ�ോ. മധു
വാസുദേവ്) എന്ന ഹൃദയ ദ്രവീകരണ ക്ഷ
തത്തക്കിളി ചിഹ്നങ്ങളും ചലചിത്ര ഗാനങ്ങളിൽ ധാരാളം
മതയുള്ള വരികളിൽ ഏകാകിയായി പ�ോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ
അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ കുയിൽചിഹ്നത്തെ ഉപയ�ോഗി കണ്ടുവരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ പൈങ്കിളിയെ  അഭിസംബ�ോധന
ച്ചിരിക്കുന്നു. ശാകുന്തളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ കുയി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച്  തത്തയ�ോട്  സംവദിക്കുന്ന
ലിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളും കുറുമ്പുകളും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലാര�ോ രീതിയിൽ  രചിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളുണ്ട്. ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂ
പിച്ച് രചിച്ചിരിക്കുന്ന മന�ോഹര ഗാനമാണ് കള്ളി പൂങ്കുയിലെ  യലാടും ചെല്ല പൈങ്കിളീ......... (പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് കന്നി തേൻമ�ൊഴിയെ (തേൻമാവിൻ ക�ൊമ്പത്ത് - ഗിരീഷ് പു ബിച്ചു തിരുമല), ആറ്റിരമ്പിലെ  ക�ൊമ്പിലെ  തത്തമ്മേ കളി
ത്തഞ്ചേരി). ഇതിൽ അന്യന്റെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കൗശലക്കാ തത്തമ്മേ..... (കാലാപാനി - ഗിരീഷ്  പുത്തഞ്ചേരി), പഞ്ച
രിയായ കുയിലിന്റെ അന്തരാള ജീവിതങ്ങളെ  അപ്പടി ഒപ്പി വർണ തത്ത പ�ോലെ  ക�ൊഞ്ചി  വന്ന പെണ്ണേ... (കറുത്ത 
യെടുത്ത്  മനുഷ്യ പ്രകൃതിയ�ോട് ചേർത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു. കൈ - തിരുനയനാർ കുറിച്ചി) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനു
ചക്കയ്ക്കുപ്പുണ്ടോ  പാടും  ചങ്ങാലി പക്ഷി... (ലാൽ സലാം - ദാഹരണമാണ്. സന്ദേശകാവ്യങ്ങളുടെ ആശയധാരയുടെ ചുവ
ഒ.എൻ.വി), കിളികൾ പാടുമ�ൊരു ഗാനം....(സ്വപ്ന സഞ്ചാരി ടുപിടിച്ചാണ്  പഞ്ചവർണ പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ  ഇന്നെനിക്കൊ
- റഫീക്ക് അഹമ്മദ്), കണ്ടോ കണ്ടോ കാക്കകുയിലേ........ രു ദൂതുപ�ോകാമ�ോ.... (സല്ലാപം - കൈതപ്രം) തുടങ്ങിയ
(ഇന്നത്തെ  ചിന്താവിഷയം - ഗിരീഷ്  പുത്തഞ്ചേരി), എന്നീ  ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രണയിനിയെ തത്തമ്മയായി
ഗാനങ്ങളിലും കുയിൽബിംബത്തെ സവിശേഷമായി ഉപയ�ോ കൽപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളുമുണ്ട്. പച്ചപ്പനന്ത
ത്തേ പുന്നാരപൂമുത്തേ.... (ന�ോട്ടം - പ�ൊൻകുന്നം ദാമ�ോദരൻ)
ഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഗാനരചയിതാക്കൾക്ക്  ഇഷ്ടപ്പെട്ട  മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ്  കിളിപ്പെണ്ണേ  നിലാവിൻ കൂടാരം കണ്ടില്ലേ...... (ദ�ോസ്ത്  മൈന. മാടത്ത എന്നുകൂടി വിളിപ്പേരുണ്ട് ഈ പക്ഷിക്ക്. മാന എസ്. രമേശൻ നായർ) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലു
സമൈനേ വരൂ... (ചെമ്മീൻ - വയലാർ), കാട്ടിലെ മൈനയെ  ള്ളവയാണ്. തത്തകളുടെ സൗന്ദര്യവും സൗകുമാര്യവും ഓമന
പാട്ടു പടിപ്പിച്ചതാര�ോ..... (ആകാശദൂത് - ഒ.എൻ.വി), നാട്ടുമാ ത്തം  തുളുമ്പുന്ന ക�ൊഞ്ചലുകളും  പ്രണയിനിക്കും യ�ോജിക്കും 
വില�ൊരു മൈന.......... (916 - റഫീക്ക് അഹമ്മദ്), കാടണിയും  എന്നതിനാലാണ്  ഇത്തരം ബിംബങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ
കാൽച്ചിലമ്പേ കാനനമൈനേ... (പുലിമുരുകൻ - റഫീക്ക്  കവികൾ തയാറാകുന്നത്. തത്തക്കൂട്ടങ്ങളുടെ  ഉത്സാഹവും 
അഹമ്മദ്) തുടങ്ങിയ രചനകളിലെല്ലാം തന്നെ മൈന പ്രണ സന്തോഷപ്രകടനങ്ങളും  ഹൃദ്യമായതിനാലാണ്  ചലച്ചിത്രങ്ങ
സന്തോഷകരമായ
മനുഷ്യകൂട്ടായ്മകളെ 
യിനിയുടെയും  പ്രണയത്തിന്റെയും  ചിഹ്നമാണ്. ഒറ്റ മൈന ളിലെ 
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പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവയെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. തത്തക 
തത്തക  തത്തകളെത്തി  ക�ൊഞ്ചും കല്യാണം..... (വടക്കും 
നാഥൻ - ഗിരീഷ്  പുത്തഞ്ചേരി), പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട്....
(ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ്  - സന്തോഷ്  വർമ) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങ
ളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിതാണ്.
മറ്റൊരു പ്രധാന പക്ഷിച്ചിഹ്നമാണ്  കുരുവികൾ. ഓമന
ത്തം തുളുമ്പുന്ന രൂപവും വാത്സല്യംത�ോന്നുന്ന പ്രകൃതവുമാണ് 
കുരുവികളുടേത്. കുരുവിയെ  പ്രണയിനിയായി കൽപ്പിക്കുന്ന
ധാരാളം ഗാനങ്ങളുണ്ട്. മഞ്ഞണിക്കൊമ്പില് ഒരു കിങ്ങിണി
തുമ്പിൽ.... (മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ - ബിച്ചു തിരുമല), കു
ഞ്ഞിക്കിളിയേ കൂടെവിടെ..... (ഇന്ദ്രജാലം - ഒ.എൻ.വി), കരി
മിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ.... (മീശമാധവൻ - ഗിരീഷ് പുത്ത
ഞ്ചേരി) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്.
സ്നേഹം,
വാത്സല്യം 
തുടങ്ങിയ
വികാരങ്ങൾ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് കുരുവിബിംബങ്ങളെ ഉപയ�ോഗിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ചീരപ്പൂവുകൾക്കുമ്മ ക�ൊടുക്കണ..... (ധനം - പി.കെ.  

എന്ന വരികൾ എത്ര  ഉദാത്തമായ കാവ്യാനുഭൂതിയാണ് 
അനുവാചകനു നൽകുന്നത്. ചന്ദ്രിക കുടിച്ചാണ് ചക�ോരം ജീ
വിക്കുന്നത്  എന്ന് കവി സങ്കൽപ്പം. പ്രണയമിഥുനങ്ങൾക്കും 
ചക�ോരമിഥുനങ്ങൾക്കും ധനുമാസത്തിലെ ചന്ദ്രിക ഏറെ പ്രി
യപ്പെട്ടതാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ പ്രണയ ചക�ോരമേ 
നീ എന്തുക�ൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത് എന്ന് കാമുകൻ പരിഭവി
ക്കുന്നു. പ്രണയിനിക്കും ചക�ോരത്തിനും അഭേദം കൽപ്പിച്ചിരി
ക്കുകയാണിവിടെ.
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരമായും ചേല�ൊത്ത ചെമ്പ
രുത്തിയും കേഴുന്നരാപ്പാടിയായും കറുത്ത മണവാട്ടിയായ കാ
ക്കത്തമ്പുരാട്ടിയായും വായാടിയായ വണ്ണാത്തിക്കിളിയായും തേടി
നടന്ന നീലപ്പൊൻമാനായുമ�ൊക്കെ പ്രണയിനിയെ കൽപ്പിക്കുന്ന
നൂറുകണക്കിനു ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്. പ്രണയം എന്ന
വികാരത്തെ  സംക്രമിപ്പിക്കാനാണ്  പക്ഷി  ബിംബങ്ങളെ 
കവികൾ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാള ചലച്ചിത്ര  ഗാനരചയിതാക്കൾ ഏറ്റവും  കൂടുതൽ
ആ വ ർ ത് തി ച്ചു പ യ�ോ ഗ ി ച് ചി ര ി ക്കു ന്ന
മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാക്കൾ ഏറ്റവും
ഒന്നാണ്  പക്ഷിബിംബങ്ങൾ. പ്രകൃതി
കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചുപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യെ സാഹിത്യത്തി ലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച് 
പക്ഷിബിംബങ്ങൾ. പ്രകൃതിയെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ സൗന്ദര്യ നിർമാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള
പൂർവ കവികളെ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാ
ആവിഷ്കരിച്ച് സൗന്ദര്യ നിർമാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള
നരചയിതാക്കൾ അനുഗമിക്കുന്നൂ എന്ന് 
പൂർവ കവികളെ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാ
നിസ്സംശയം പറയാം. പക്ഷേ, ഗാനമാ
ധുരിയിൽ വീണു പ�ോകുന്നതിനാൽ
ക്കൾ അനുഗമിക്കുന്നൂ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
പലരും ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ 
പക്ഷേ, ഗാനമാധുരിയിൽ വീണു പ�ോകുന്നതിനാൽ
കവിതയെ തിരിച്ചറിയാതെ പ�ോകുന്നു.
പലരും ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കവിതയെ
ചലച്ചിത്ര  ഗാനാസ്വാദനം പൂർണമാവ
തിരിച്ചറിയാതെ പ�ോകുന്നു.
ണമെങ്കിൽ സംഗീതാസ്വാദനത്തിന�ൊ
പ്പം  അതിനുള്ളിലെ കാവ്യാസ്വാദനംകൂ
ടി
നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സിനിമാ
ഗ�ോപി) ഓലഞ്ഞാലിക്കുരുവി... (1983 - ഹരിനാരായണൻ) പഠിതാക്കൾക്കും  സംസ്കാര പഠിതാക്കൾക്കും  ഈ മേഖല
എന്നീ ഗാനങ്ങളുടെ പ്രമേയമിതാണ്. നീലക്കുരുവികളും ച�ോ യിൽ ഉപരിഗവേഷണ സാധ്യതകളുമേറെയാണ്.
ലപ്പറവകളും...... (വിയറ്റ്നാം ക�ോളനി - ബിച്ചു തിരുമല)  
എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിലെ  കുരുവികൾ സിനിമാരംഗത്തി കുറിപ്പുകൾ
ലെ ക�ോളനിവാസികളായ കുട്ടികൾതന്നെയാണ്.
1. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, കേരള ശാകുന്തളം, പൂർണ പബ്ലി
അമ്പല പ്രാവിനെയും  ബിംബമാക്കി  ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്കേഷൻസ്, ക�ോഴിക്കോട്, ഏപ്രിൽ 2006, പുറം. 62.
ഒന്നാം രാഗം പാടി... ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി (തൂവാനത്തുമ്പി 2. ഇന്ദുചൂഡൻ, കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ, കേരള സാഹിത്യ
കൾ - ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി) വടക്കുംനാഥന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത് 
അക്കാദമി, തൃശൂർ, 1996 മാർച്ച്, പുറം. 9.
ഒരു അമ്പല പ്രാവാണ്. അവൾ പാടുന്നതും തേടുന്നതും രാഗം 3. അതേ പുസ്തകം, പുറം. 86.
തന്നെയാണ്. “യഥാർഥത്തിൽ പ്രാവിന്റെ കരച്ചിൽ വ്യസന
ത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പ്രണയാകുലനായ പൂവനും സന്തുഷ്ട ഗ്രന്ഥസൂചി
യായ പിടയും ഇതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്”. 1. അച്യുതവാര്യർ, എസ്. പ്രൊഫസർ. കേരള സംസ്കാരം,
ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക�ോട്ടകളിലുംമറ്റും  നിത്യസാന്നിധ്യമായ
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2003.
അമ്പലപ്രാവുകളെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു 2. ഇന്ദുചൂഡൻ, കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ, കേരള സാഹിത്യ
കവിക്കു മാത്രമേ ഇത്തരം വരികൾ എഴുതാൻ കഴിയൂ.  മാടപ്രാ
അക്കാദമി, തൃശൂർ, 1996.
വേ വാ ഒരു കൂടു കൂട്ടാൻ വാ ....(മദന�ോത്സവം - ഒ.എൻ.വി) 3. പരമേശ്വര അയ്യർ എസ്. ഉള്ളൂർ, കേരള സാഹിത്യ
എന്ന ഗാനത്തിന്റെയും  സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. മാടപ്രാവിനെ
ചരിത്രം, കേരള സർവകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം.
പ്പോലെ സുന്ദരിയായ പ്രണയിനിയെ നെഞ്ചിന്റെയുള്ളിൽ കൂടു 4. രാമചന്ദ്രൻ പെരിന്തൽമണ്ണ  കെ. ഭാരതത്തിലെ  പക്ഷി
കൂട്ടാനായി കാമുകൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
കൾ, പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ക�ോഴിക്കോട്, 2010.
മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു
5. ശ്രീധരമേന�ോൻ എ. കേരള ചരിത്രം, ഡി.സി.ബുക്സ്,
നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ
ക�ോട്ടയം, 2005.
പ്രേമചക�ോരി ചക�ോരി ചക�ോരി.... (കളിത്തോഴൻ - പി.
ഭാസ്കരൻ)
(ഡ�ോ. ദീപു. പി. കുറുപ്പ്- 9446663387)
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സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം

ഭാരതീയ താരതമ്യസാഹിത്യ
പഠനത്തിൽ സാഹിത്യചരിത്ര
വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി
പ്രസീത.കെ
“...... In recent years there has been a movement towards
redefining the goals of literary Historiography in India.   This
movement comes mainly from the advocates of Comparative
literary Study; but much of its brilliance and energy are devoted to
postulating a non-existent Pan-Indian field of literary study an
‘Indian Literature’ though it is composed in several dozen
languages”.1

സാ

ഹിത്യത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ളതും  വിശാലമായതു
മായ പഠനം ഒരിക്കലും ആ സാഹിത്യത്തിൽമാത്രം 
ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ലെന്നും  അത് കാലത്തിന്റെയും  ദേശത്തി
ന്റെയും അതിർത്തിരേഖകളെ മറികടക്കുകയ�ോ  മാറ്റിവയ്ക്കുക
യ�ോ  ചെയ്യും  എന്നുള്ള അറിവ് താരതമ്യ സാഹിത്യത്തിനെ 
കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.   ഒരു കൃതിയുടെ, സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ ബഹുതലസ്പർശിയായ പഠനത്തിന്  അത് രൂപപ്പെ
ട്ടകാലം, അത്  സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പിൽക്കാല
കൃതികൾ/ വ്യക്തികൾ/സംഭവങ്ങൾ,   ആ കൃതിയെയും  സാ
ഹിത്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിനുമുമ്പേ രൂപപ്പെട്ട  ഒരു
ചരിത്രധാര- തുടങ്ങിയ ബഹുകാലികവും  ബഹുഭാഷാ സാ
ഹിത്യങ്ങളെയും   സംസ്കാരങ്ങളെയും  ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ
ആഴവും  പരപ്പുമുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ്.  അങ്ങനെ ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ ആ  പഠനം താരതമ്യാത്മകവും സാഹിത്യ ചരി
ത്രരചനയുടെ  ഭാഗവുമാണെന്നുപറയാം.   സാഹിത്യപഠന
ത്തിന്റെ ഈ ഒരു തലമായിരിക്കും താരതമ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ
പ�ൊതുവായുള്ള രീതികളെ ച�ോദ്യം ചെയ്ത്, അതിന്റെ
യഥാർഥ ലക്ഷ്യം  സാഹിത്യ ചരിത്രമാണ് എന്നു പറയാൻ
ബെനഡിറ്റോ ക്രോച്ചയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുക.2
പലപ്പോഴും  താരതമ്യ സാഹിത്യപഠനങ്ങൾ പലതും 
കേവലം ഉപരിപ്ലവമായ സാമ്യങ്ങളുടെയും  വ്യത്യാസങ്ങളുടെ
യും സ്വാധീനങ്ങളുടെയും കണ്ടെടുക്കലുകളായി മാത്രം ഒതുങ്ങി 
നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു. കൃതിയെ  ചരിത്രവല്ക്കരിക്കുക
യ�ോ  ഒരു  സാഹിത്യ ചരിത്രം  രൂപപ്പെടുത്തുകയ�ോ ആയിരി

ക്കണം താരതമ്യ സാഹിത്യപഠനം എന്നല്ല വിവക്ഷിക്കുന്ന
ത്. എന്നാൽ സാഹിത്യചരിത്രരചനാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
രീതിശാസ്ത്രം  ഉപയ�ോഗിച്ച്  സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളുടെ  താരത
മ്യപഠനങ്ങളും  താരതമ്യ സാഹിത്യരചനയും  നടത്തുകവഴി
സാഹിത്യം, ദേശീയ സാഹിത്യം, സാഹിത്യ ചരിത്രം എന്നി
വയെക്കുറിച്ച്  നിലവിലുള്ള
പല
പ്രമാണങ്ങളെയും 
പ്രശ്നവല്ക്കരിക്കാന�ോ  ഉടച്ചുവാർക്കാൻ തന്നെയ�ോ കഴിയും.
ഗണേഷ് ദേവിയെപ്പോലുള്ള പണ്ഡിതർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച 
ഇത്തരം സാധ്യതകൾ താരതമ്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ പഠനമേ
ഖലകളെ നൂതനവും സജീവവുമാക്കും.

സാഹിത്യചരിത്രരചനയും താരതമ്യസാഹിത്യവും 
ദേശീയതയുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ

വർത്തമാനകാലത്തിലുള്ള ഗതകാല സംഭവങ്ങളുടെ 
സ്വാധീനം കണ്ടെത്തുക  മാത്രമല്ല, വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ
ആവശ്യങ്ങളെ  നിവൃത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത്   ഗതകാലത്തിൽ
നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുക  എന്നതുകൂടിയാണ്  ചരിത്രരചന എന്ന് 
ഡേവിഡ് പെർക്കിൻസ്  അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.3 ഇത്തര
ത്തിൽ ദേശീയതയുടെ സന്ദർഭം രൂപപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം, ഭൂത
കാലത്തെ ദേശീയതയുടെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് വെട്ടി പാകപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചത്തിൽ  ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും ഇന്ത്യൻ
ചരിത്രവും വിമർശനാത്മകമായ പഠനങ്ങൾക്കും പുനർനിർവച
നങ്ങൾക്കും  വിധേയമാകുന്ന  തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകു
ന്നുമുണ്ട്.   എന്നാൽ എപ്രകാരമാണ�ോ  ഇംപീരിയലിസത്തെ,
ക�ൊള�ോണിയൽ അധികാരത്തെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾതന്നെ 
ക�ൊള�ോണിയൽ   ആധുനികതയുടെ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ധാരകളെ ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തത്. അതുപ�ോലെതന്നെ സാമൂഹിക
-രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ  പുനപ്പരിശ�ോധിക്കുമ്പോഴും  യൂറ�ോപ്യൻ
മാതൃകയിലുള്ള സാഹിത്യത്തെയും സാഹിത്യചരിത്ര രചനാമാ
തൃകകളെയും ഇന്ത്യ കൈവിട്ടില്ല.
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ക�ൊള�ോണിയൽ വ്യവഹാരം സാഹിത്യചരിത്രത്തെയും 
താരതമ്യ സാഹിത്യത്തെയും  ദമനകാരികളായി ഉപയ�ോഗി
ക്കുകയും  അതുവഴി യുറ�ോപ്യൻ സാഹിത്യത്തെ  സാർവലൗ
കിക മാതൃകയായി  അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  ദേശീയത
ഈ  മാതൃകകളെ അപ്പാടെ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാഹി
ത്യചരിത്രവും  താരതമ്യ സാഹിത്യവുംതന്നെ ദേശ-രാഷ്ട്ര
സങ്കൽപ്പത്തിന്  അടിവരയിടാനും ഭാരതത്തെ ഏകീകരിക്കാ
നുമുള്ള പ്രയ�ോഗമാതൃകകളായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. ഈ ഏകീ
കരണത്തിൽ പലതും പാർശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെടുകയ�ോ തമസ്ക
രിക്കപ്പെടുകതന്നെയ�ോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ
ഭാരതീയ
സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലും  ചില ദമനസ്വഭാവങ്ങൾ
കാണാനാകും.
ഇന്ത്യൻദേശീയതയെ, ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തെ, ഇന്ത്യൻ
സംസ്കാരത്തെ  നിർമിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈന്ദ
വതയും സംസ്കൃതവും ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്രകളായി അവതരിപ്പി
ക്കപ്പെട്ടു; ഈ ‘ഇന്ത്യൻ’, പാശ്ചാത്യരുടെ  വീക്ഷണത്തിലെ 
ഇന്ത്യ  ആണെന്നിരിക്കിലും. ഇന്തോളജിസ്റ്റുകളായ വെബറും 
വിന്റർനിറ്റ്സും ഭാരതീയ സാഹിത്യം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാ
ക്കിയെടുത്തത്  ഭാരതത്തിലുടനീളമുള്ള ഭാഷയെ-സംസ്കൃതഭാ

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യപകു
തിയിൽ ഇന്ത്യക്ക്, വലുതായ പാര
മ്പര്യം അവകാശപ്പെടുകയും സ്വത്വം
സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയി
രുന്നു. അക്കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട
സാമൂഹിക ചരിത്രങ്ങളും സാഹിത്യ
ചരിത്രങ്ങളും ഈ പാരമ്പര്യവാദ
ത്തിനും സ്വത്വപ്രതിഷ്ഠാപനത്തിനും
യത്നിക്കുന്നതായി കാണാം.
ഷയെ  അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  എന്ന ശിശിർ കുമാർ
ദാസിന്റെ വീക്ഷണം ഉദ്ധരിച്ചുക�ൊണ്ട്  ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം 
എന്നതിന്റെ സാധ്യതയെ  പ്രശ്നവല്ക്കരിക്കുന്നുണ്ട് ശ�ോർമി
ഷ്ത പഞ്ജ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ.4 മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വീ
ക്ഷണത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്  ഭാരതത്തിലെ പ്രാദേശിക  ഭാഷ
കൾക്കും  സംസ്കാരങ്ങൾക്കും  സംസ്കൃതപാരമ്പര്യവുമായുള്ള
ബന്ധം  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും  ഇന്ത്യയുടെ  ബഹുസ്വരതയെ 
പ�ൊതു/മുഖ്യധാരയിലേക്ക് 
സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ഭാരതീയ സാഹിത്യം എന്ന പരികൽപ്പനയും താരതമ്യ സാ
ഹിത്യവും വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല.
ഭാരതീയ സാഹിത്യം എന്ന പരികൽപ്പനയ്ക്ക് അനുബന്ധ
മായി വർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷാ സാഹിത്യ
ങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവയെല്ലാം പങ്കിടുന്ന ചില
പ�ൊതുസ്വഭാവങ്ങളിൽ പഠനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും 
ചെയ്തു. സാഹിത്യ ചരിത്രവും ഉള്ളടക്കത്തിലും ആഖ്യാന മാതൃ
കയിലും  ഈ
അജണ്ടതന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി
കാണാനാകും.   സംസ്കൃതത്തിൽ വേരൂന്നിയുള്ള പ്രാദേശിക 
ഭാഷകളുടെ ഉല്ഭവവും പരിണാമവും സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രചീനഘട്ടം  (തെക്കേ  ഇന്ത്യയിൽ തമിഴു
മായും) പ്രാദേശിക  ഭാഷകളിലേക്കുള്ള പരിണാമം വ്യക്തമാ

22 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മേയ് 2018

ക്കുന്ന  മധ്യകാലം, വൈദേശിക ഭാഷകളുമായും  സാഹിത്യ
ങ്ങളുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തി  ‘വികസിച്ച’ ആധുനികഘ
ട്ടം  എന്ന  പ�ൊതുരീതിയിലാണ്  ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സാഹിത്യ
ചരിത്രങ്ങളുടെ ആഖ്യാന സമ്പ്രദായം എന്നുകാണാം.  പ്രസ്ഥാ
നങ്ങളിലൂടെയും  നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയും  വികസിക്കുന്നതായി
വിവരിക്കുന്ന സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളിലും പ്രാചീനം-മധ്യംആധുനികം എന്ന കാലബ�ോധം മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നു. ഈ
പ�ൊതുമാതൃക  ‘ഭാരതീയ സാഹിത്യം’ ഒന്നാണ് എന്ന ധാര
ണയ്ക്ക് അനുകൂലമാകുന്നുണ്ട്.
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്  ആദ്യപകുതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക്,
വലുതായ  പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുകയും സ്വത്വം സ്ഥാപി
ച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത്  എഴുതപ്പെട്ട  
സാമൂഹിക  ചരിത്രങ്ങളും സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളും  ഈ പാര
മ്പര്യവാദത്തിനും സ്വത്വപ്രതിഷ്ഠാപനത്തിനും യത്നിക്കുന്നതാ
യി കാണാം. മലയാളത്തിലെഴുതപ്പെട്ട പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ ‘തി
രുവിതാംകൂർ ചരിത്ര’വും (1868)   പി. ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ 
‘മലയാളഭാഷാചരിത്ര’വും (1881) പരിശ�ോധിച്ചുക്കൊണ്ട് അവ  
പങ്കിടുന്ന ഈ പ�ൊതുതാല്പ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്  പി.പി രവീ
ന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്.5
അധിനിവേശിത ജനതയുടെ  സംസ്കാരത്തിൻമേൽ പ്രഹ
രമേൽപ്പിക്കാനും 
ക�ൊള�ോണിയൽ
അധീശത്വം 
സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും തദ്ദേശസാഹിത്യത്തെ യൂറ�ോപ്യൻ സാ
ഹിത്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി  തുച്ഛമാക്കി കാണിക്കാൻ
മെക്കാളയെ പ�ോലെയുള്ളവർ എപ്രകാരം ശ്രമിച്ചോ6, അതേ 
താരതമ്യ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂടെ  ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും 
സാഹിത്യത്തെയും  ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും  ഏകീകരിച്ച് 
ശക്തിപ്പെടുത്താനും  ഇന്ത്യൻ താരതമ്യ സാഹിത്യം  ഉപയ�ോ
ഗിക്കപ്പെട്ടു. സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിലെല്ലാം  ഇന്ത്യൻ
ഭാഷകളെ പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തി അവ പങ്കിടുന്ന പ�ൊ
തുധാരയുടെ വേരുകളെ 
ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളുണ്ട്.
ഡ�ോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ
അക്കാദമിയുടെ മുഖവാചകമായി മാറിയ ‘പല ഭാഷകളിലെഴു
തിയാലും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം ഒന്നാണ്’ എന്ന വാക്യമാണ് 
സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളുടെ  അടിയ�ൊഴുക്ക്. ‘ഇന്ത്യ  പതിനെട്ട് 
ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും   അവളുടെ  ചിന്ത
ഒന്നാണ്’, എന്ന്  തമിഴ്കവി സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതിയും  അഭി
പ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.7 1950-70  കളിൽ ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെ 
സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ    പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസാ
ഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ  പദ്ധതിപ്രകാരം  എഴുതപ്പെട്ട സാഹി
ത്യചരിത്രങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ധാരണകൾ കൃത്യമായി
കാണാം. മു. വരദരാജന്റെ തമിഴ് സാഹിത്യ ചരിത്രവും (1970)
പി.കെ പരമേശ്വരൻ നായരുടെ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്ര
വും (1958)  പരിശ�ോധിക്കാം. രണ്ടിന്റെയും  പുറംചട്ടയിൽ ജവ
ഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസ്താവന അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ
ഭാരതത്തിലെ   ഇതര ഭാഷാകൃതികളെ  പരിചയപ്പെടാനും 
അതുവഴി ഭാരതത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ സംസ്കാരത്തെ 
അറിയാനും അതിൽ സ്വയം ലയിക്കാനുമാണ്  ഈ സംരഭമെ
ന്ന് നെഹ്റു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പി. കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ
തന്റെ മുഖവുരയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
“.......നിർദിഷ്ടപദ്ധതിയനുസരിച്ച്,  ഈ ചരിത്രം കഴിവത് 
സംക്ഷിപ്തവും   അതേസമയം സമഗ്രവും  ആക്കാൻ ഞാൻ
യഥാവിധി യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഭാരതത്തിലെ പ്രാദേശിക  ഭാഷ

കൾക്ക് കൂടുതൽ പാരസ്പര്യവും സ്വധർമബ�ോധവും ജനിപ്പിച്ച്,
ഭാഷാവൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയ്ക്കുകൂടി ഭാരതസാഹിത്യത്തിൽ
ആന്തരമായി കാണുന്ന ഏകത്വത്തെ   ആവിഷ്കരിക്കാൻ
പറ്റിയ ഒരുപാധിയായിട്ടുകൂടിയാണ് അക്കാദമി ഈ ഗ്രന്ഥപര
മ്പരയെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.  ഇവയെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും 
ഭാരതീയങ്ങളായ   ഇതരഭാഷകളിലേക്കും  പരിഭാഷപ്പെടു
ത്താൻകൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആ വിധത്തിലും  ഈ      
ഗ്രന്ഥത്തിൽ  അപ്രധാനങ്ങളും മറ്റു ഭാഷക്കാരെ സംബന്ധിച്ചി
ടത്തോളം അപ്രസക്തങ്ങളുമായ പലതും വിട്ടുകളയേണ്ടതായി
വന്നിട്ടുണ്ട്.”8
ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം 
‘അപ്രധാനങ്ങളും’, ‘അപ്രസക്തങ്ങളും’ എന്ന നിരീക്ഷണമാ
ണ്. മലയാള സാഹിത്യചരിത്രം  അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
മറ്റു ഭാഷക്കാരുടെ  ‘അപ്രസക്തങ്ങളെ’ നിർണയിക്കുന്നതിനു
ള്ള അടിസ്ഥാനമെന്തായിരിക്കും? അതാതു ഭാഷക്കാരുടെ 
സാഹിത്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി സമാനതകളെ അടി
വരയിടാൻ അവസരമ�ൊരുക്കുക  എന്ന വീക്ഷണത്തോട്    
തെറ്റിനിൽക്കുന്നതെന്തുമാകാം ഈ ‘അപ്രസക്തങ്ങൾ’
സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിലെ  ഈ വിടവുകളെക്കുറിച്ച്  ഈ പ്ര
ബന്ധത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം.
സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ  ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം തന്നെ 
മൻസുഖ്ലാൽ ഝാവേരി തയാറാക്കിയ  ഗുജറാത്തി സാഹി
ത്യചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ  ‘എല്ലാ ഗ്രന്ഥകാരൻമാരെയും 
കേവലം ഗുജറാത്തി  സാഹിത്യകാരൻമാർ എന്ന നിലയിൽ
മാത്രമേ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളു. അവരുടെ ജാതി, വംശം, ലിംഗം,
മതം എന്നിവയ്ക്ക്  ഒരു പ്രാധാന്യവും  നൽകിയിട്ടില്ല’ എന്ന്  
അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ‘പശ്ചാത്തലം’ വിവരിക്കുന്ന   ഒന്നാം 
അധ്യായത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും  മുസ്ലീങ്ങളും   പാർസികളും  ക്രി
സ്ത്യാനികളും  അടങ്ങുന്ന രണ്ടു ക�ോടി ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് 
ഗുജറാത്തി  എന്നുപറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹിന്ദുവ�ൊഴികെയു
ള്ള വിഭാഗക്കാരിലെ  എഴുത്തുക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം  
നാമമാത്രമാണ്. ഇത്  ഏതെങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള കാന�ോനീ
കരണത്തിന്റെയ�ോ  
അന്യവല്ക്കരണത്തിന്റെയ�ോ 
ഭാഗമാണ�ോ  എന്ന്  കൂടുതൽ പഠനവിധേയമാക്കിയാലേ 
പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്തുതന്നെയായാലും  സാഹിത്യച
രിത്ര  നിർമിതിയിലെ  തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ   സ്വാധീനിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച്  ഝാവേരി ബ�ോധവാനായിരുന്നു എന്നു
പറയാം.
വരദരാജന്റെ തമിഴ്  സാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ  അധ്യായ
വിഭജനം ഈ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.  ഇതിൽ 12ഉം 13-ഉം അധ്യായങ്ങൾ  യഥാക്രമം ‘ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യം’  
എന്നും ‘ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യം’ എന്നും  തുടർന്നുവരുന്ന 14-20
അധ്യായം ‘വിദേശികൾ നൽകിയ സാഹിത്യം’ എന്നും നാമ
കരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ നാമകരണം മറ്റധ്യായങ്ങളിൽ
നിന്നും  ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും 
ഇസ്ലാമിക  ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുനിർത്തു
ന്നു. മാത്രമല്ല തുടർന്ന്  ‘വിദേശികൾ നൽകിയ സാഹിത്യം’
വരുന്നത�ോടെ  മുന്നധ്യായങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം തമിഴ് സാഹിത്യ
ചരിത്രത്തോടു ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന  മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെന്ന രീതി
യിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. 14-ാം അധ്യായത്തിൽ  ‘വിദേ
ശികൾ’ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ്  സാഹിത്യകാരൻമാരാണ്. വിദേ
ശിയായി കാണുമ്പോഴും ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  തമിഴ് 
സ്വത്വത്തിൽ കണ്ണി ചേർക്കാനും  അവരെ  സഹജാവബ�ോധ

ത്തോടെ കാണാനുമുള്ള ശ്രമം സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളി
ലൂടെയും പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
എം. എസ്.   പൂർണലിംഗം പിള്ളയുടെ  ‘തമിഴ്  ലിറ്ററേച്ചർ’
(1929) എന്ന സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലും ‘Mohamedan poets’
എന്ന ഒരു അധ്യായം കാണാം ‘The Jaffna school’എന്ന  ഭാഗം
ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാർക്കുവേണ്ടി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു.  എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ (1929)   പറയു
ന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ  അടിവരയിടേണ്ടതാണ്. തമിഴ് സാഹി
ത്യത്തെയും തെക്കേ  ഇന്ത്യയെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ 
ഇന്ത്യയുടെ  ചരിത്രം  പൂർണമാകില്ലെന്നും  ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ
അതേക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായിരുന്നുവെന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയു
ന്നു.9 ഇവിടെ  ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ വരച്ചിട്ടതും  ഇന്ത്യക്കാർ
ഏറ്റെടുത്തതുമായ ‘ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം’, ‘ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം’
എന്ന സംസ്കൃതകേന്ദ്രിത പരികൽപ്പനയെ  മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം
കാണാം.
ഇങ്ങനെ സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പരി
ശ�ോധിക്കുമ്പോൾ  ദേശീയതയെ  അടയാളപ്പെടുത്താനും 
അതിൽ   സ്വയം ഉൾച്ചേരാനും  സാഹിത്യ ചരിത്രനിർമിതി

ഭാരതീയ ഭാഷകൾ പലതും പല കാല
ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഉല്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തമിഴിൽനിന്ന്
രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യ
യിൽ പല പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽനിന്ന്
പരിണമിച്ചും പിന്നീട് മറ്റു ഭാഷകളു
മായുള്ള സമ്പർക്കഫലമായി
വികസിച്ചുമാണ് ഓര�ോ ഇന്ത്യൻ
ഭാഷയുടെയും ആവിർഭാവം.
യെ എങ്ങനെ  പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സി
ലാക്കാൻ കഴിയും.  അതിനുകൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശകല
നം ആവശ്യമാണെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുക�ൊള്ളട്ടെ.

ഭാരതീയ സാഹിത്യങ്ങൾ /
പ്രദേശിക ഭാഷാ സാഹിത്യങ്ങൾ

റഹ്മത്ത് ജഹാൻ തന്റെ   Comparative Literature: A Case of
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ  ചരിത്രരകാരനായ
നിഹാർ രഞ്ജൻ റേയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്- “സാഹിത്യം പൂർണ
മായും ഭാഷാധിഷ്ഠിതമാണ്. ഭാഷ ഒരു സാംസ്കാരിക ഘടകമാ
ണെന്നിരിക്കെ, സാഹിത്യം  തീർച്ചയായും  നിർദിഷ്ട  പ്രദേശ
ത്തെ പ്രാദേശികവും  സാമൂഹികവും  ചരിത്രപരവുമായ
സ്രോതസുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. സാഹിത്യ
ങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്  അവയുടെ  ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാ
യിരിക്കുന്നത് ക�ൊണ്ടുമാത്രമല്ല.”10
ഒരേ  ഭാഷയിലെഴുതപ്പെട്ട  വ്യത്യസ്ത ദേശീയ സാഹിത്യ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നതുപ�ോലെ, പല   ഭാഷകളിലെഴുതപ്പെട്ട 
ഒരു  ദേശീയ സാഹിത്യം ഉണ്ടാകാം എന്ന  ‘ഇന്ത്യൻ സാഹി
ത്യ’ത്തിന്റെ വാദം   നിരർഥകമാണെന്നു മേൽക്കൊടുത്തിരി
Shaw and Bharatendu
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ക്കുന്ന ഉദ്ധരണി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.  
ദേശീയത ഒരു സങ്കൽപ്പമാണെന്നും ദേശ
ത്തിന്റെ ഐക്യം  സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്,
നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന  പ�ൊതുഘടകങ്ങളിലൂടെ
യാണെന്നുമുള്ള   ആശയം പ്രഭാവം
നേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടിവിടെ. സാഹിത്യം 
തികച്ചും  ഭാഷാകേന്ദ്രിതമായിരിക്കുകയും 
ഭാഷ  അതാതു  പ്രദേശത്തെ  സാമൂഹികസാംസ്കാരിക-ചരിത്ര  ധാരകളാൽ നിർണ
യിക്കപ്പെടുകയും  ആണെന്നിരിക്കെ   സാ
ഹിത്യകൃതികളുടെ  സ്വത്വം  ഭാഷയാൽ
മാത്രമല്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ ധാരകളാൽ
കൂടിയാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്  എന്നു  
വരുന്നു.   അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷാ
സാഹിത്യത്തെ മറ്റൊരു ഭാഷാ സാഹിത്യ
ത്തിൽനിന്ന്   വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്  പി.ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ള
ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല അവയുടെ സാംസ്കാരിക-ചരി
ത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം   കൂടിയാണെന്ന നിഹാർ
രഞ്ജന്റെ അഭിപ്രായം  കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഭാഷാസാഹി
ത്യ ചരിത്രങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
സാമൂഹിക  ചരിത്രത്തിന്റെ ‘ഭൂതകാലത്തെ രേഖപ്പെടു
ത്തൽ’ എന്ന തലത്തിനുമുപരിയായി, സാഹിത്യത്തിന�ോടും 
ഭാഷയ�ോടും  തദ്ദേശ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വൈകാരികതയുടെയും 
സാമ്യപ്പെടലിന്റെയും  ഒരു തലംകൂടി സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ
ക്കുണ്ട്.
ഭാരതീയ ഭാഷകൾ പലതും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായാണ് 
ഉല്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തമിഴിൽനിന്ന് രൂപാ
ന്തരം പ്രാപിച്ചും  വടക്കേ  ഇന്ത്യയിൽ പല  പ്രാകൃത ഭാഷക
ളിൽനിന്ന് പരിണമിച്ചും പിന്നീട് മറ്റു ഭാഷകളുമായുള്ള സമ്പർ
ക്കഫലമായി  വികസിച്ചുമാണ് ഓര�ോ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയുടെയും 
ആവിർഭാവം.   തമിഴിന്  രണ്ടായിരത്തിലേറെ   വർഷത്തെ 
പഴക്കമുള്ളപ്പോൾ 5-10 നൂറ്റാണ്ടു മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് കന്നട
ത്തിനുള്ളത്. എന്നാൽ 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ്  തെലുങ്ക് 
സ്വതന്ത്രഭാഷ ആകുന്നത്.   അതും കഴിഞ്ഞാണ്  മലയാളം
ആവിർഭവിച്ചത്.   10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ   മധ്യ ഇന്തോ  ആര്യൻ
ഭാഷാഭേദങ്ങളിൽനിന്ന്  ബംഗ്ലാ, ഒറിയ എന്നീ  ഭാഷകൾ     
വികസിച്ചപ്പോൾ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അസമിയ ഭാഷ ഉണ്ടാ
യത്.  ഹിന്ദി വകഭേദത്തിന് പേർഷ്യൻ-അറബി ഭാഷകളുമാ
യുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി 13-ാംനൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉറുദു
ഉടലെടുക്കുന്നത്.11

ഭാരതീയ ഭാഷകൾ പലതും പല കാല
ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഉല്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തമിഴിൽനിന്ന്
രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യ
യിൽ പല പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽനിന്ന്
പരിണമിച്ചും പിന്നീട് മറ്റു ഭാഷകളു
മായുള്ള സമ്പർക്കഫലമായി വികസി
ച്ചുമാണ് ഓര�ോ ഇന്ത്യൻ
ഭാഷയുടെയും ആവിർഭാവം.
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ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും   ക്രി
സ്തുവിനു പിമ്പ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും  ഇടയ്ക്കാ
ണെന്ന്  പറയപ്പെടുന്ന സംഘകാലമാണ് 
തമിഴ് സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ  പ്രാചീന
കാലം.  ശൈവ-വൈഷ്ണവ മതങ്ങൾ ഊർജ
സ്വലമാകുന്ന 10, 11, 12 നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് തമി
ഴിന്റെ മധ്യകാലം. എന്നാൽ ച�ോള-ചേര
-പാണ്ഡ്യ വാഴ്ചയുടേതായ ഈ  നൂറ്റാണ്ടുകൾ
മലയാളത്തെ  സംബന്ധിച്ച്  അതിന്റെ
12-ാം
പ്രാചീന കാലമാണ്.
നൂറ്റാണ്ടിലെഴുതപ്പെട്ട 
മലയാളത്തിലെ 
ആദ്യകൃതിയെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ‘രാമചരി
തം’ പ�ോലും  ഭാഷക്കൊണ്ട് തമിഴ് പ്രഭാവ
ത്തിൽനിന്ന് മുക്തി നേടിയിരുന്നില്ല.  തമി
ഴിന്റെ
മധ്യകാലം
അവസാനമാണ് 
മലയാളത്തിന്റെ മധ്യകാലം ആരംഭം. ഇനി
ഗുജറാത്തി സാഹിത്യ ചരിത്രം പരിശ�ോധിച്ചാൽ 11-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിലാണ്  ഉല്ഭവമെങ്കിലും അതിന്റെ മുൻഗാമികളായ  പ്രാകൃ
തങ്ങളെ  തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തോടു ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുജറാ
ത്തിലുണ്ടായ പ്രചീനഘട്ടം  അതിലും  പഴയതാണെന്നു
പറയേണ്ടിവരും. ഉറുദുവിന്റെ   പ്രാചീനകാലം മലയാളത്തി
ന്റെ മധ്യകാല ആരംഭമാണെന്നും പറയാം.
ഇനി ഈ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കെല്ലാം  സംസ്കൃതത്തോടും 
വിദേശഭാഷകള�ോടുമുള്ള സമീപനത്തിന്റെ കാര്യമെടുത്താലും 
ഓര�ോ  ഭാഷയ്ക്കും  അതിന്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.  
ഹേമചന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള ഗുജറാത്തി പണ്ഡിതർ   സംസ്കൃതത്തി
ന്റെ വിജ്ഞാനസമ്പത്തിനെ  തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ
സ്വാംശീകരിച്ചപ്പോൾ തമിഴ്   അതിന്റെ   തനതു പാരമ്പര്യ
ത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ മലയാളം
സംസ്കൃതത്തോട്  മാത്രമല്ല, കേരളവുമായി സമ്പർക്കം  പുലർ
ത്തിയ  എല്ലാ ഭാഷകള�ോടും തുറന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരി
ച്ചത്. ഉറുദുവിന്  സംസ്കൃതത്തേക്കാൾ കടപ്പാട് അറബി, പേർ
ഷ്യൻ ഭാഷകള�ോടാണ്.
ഇനി ഇന്ത്യയ�ൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യ
മെടുത്താലും ഓര�ോ ഭാഷയ്ക്കും തനതു മുദ്രകളുണ്ടെന്ന് കാണാം.  
ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെല്ലാം  സ്വാധീനം  ചെലുത്തിയ ഭക്തിപ്ര
സ്ഥാനത്തെ കണക്കിലെടുത്താൽ തന്നെ  കിളിപ്പാട്ട്, ദ�ോഹ,
അഭംഗ്, വചന തുടങ്ങിയ  വ്യത്യസ്ത ആഖ്യാനസമ്പ്രദായത്തി
ലൂടെ അവ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു. പാഠത്തെ ഒരു ചിഹ്നമായി
കാണുകയാണെങ്കിൽ  ഓര�ോ ആഖ്യാനരീതിയും വ്യത്യസ്ത അർ
ഥതലങ്ങളെ   ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാം. ഉദാഹരണ
ത്തിന് കന്നഡയിലെ  വചനകവിത അതിന്റെ ഉള്ളടക്കംക�ൊ
ണ്ടും  ആഖ്യാനസമ്പ്രദായംക�ൊണ്ടും  പാരമ്പര്യവാദത്തിൽനിന്ന് 
തെറ്റിനിൽക്കുന്നതായി കാണാം. അക്കാമഹാദേവിയെപ്പോലുള്ള
കവികൾ അധീശപ്രവണതകളെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രമേയത്തി 
ലൂടെ മാത്രമല്ല  രൂപത്തിലൂടെയും കൂടിയാണ് 12.
ഇങ്ങനെ ന�ോക്കുമ്പോൾ ഓര�ോ  ഇന്ത്യൻ ഭാഷയുടെയും 
സാഹിത്യ ചരിത്രരചനയ്ക്ക്  വ്യത്യസ്ത  ആഖ്യാന മാതൃകകൾ
സ്വീകരിക്കുകയാണ്  ഉചിതമെന്നുകാണാം. ‘ഭാരതീയ
സാഹിത്യം’ എന്ന ഏകീകരണം ഒരു സങ്കല്പ്പം മാത്രമാണെ
ന്നും  വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട  സാഹിത്യ
ചരിത്രങ്ങളെ  അവസാനവാക്കായി കരുതുന്നത് അനൗചിത്യ
മാണെന്ന് തെളിയുന്നു.   അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാഹിത്യപഠന

ത്തിൽ സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളെ  അടി
സ്ഥാന ഗ്രന്ഥമെന്നതിലു  പരിയായി
താരതമ്യ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂടെ  പ്രശ്നവ
ല്ക്കരിക്കേണ്ടുന്ന ‘പാഠങ്ങളായി’ തന്നെ  
കാണണമെന്ന് വരുന്നു. മാർഗ/ദേശീ ഭേദ
സങ്കൽപ്പം  എങ്ങനെയാണ്  പാരമ്പര്യ/
ആധുനിക, മുഖ്യധാരാ/ഉപധാരാ, ദേശീയ/
പ്രാദേശിക ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ നിർമിക്കുന്നതിന് 
അടിയ�ൊഴുക്കായി
വർത്തിക്കുന്നത് 
എന്നും  മനസ്സിലാക്കാൻ സാഹിത്യ
ചരിത്ര  വിജ്ഞാനീയത്തെയും  താരതമ്യ
സാഹിത്യപഠനത്തെയും  ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്താവുന്നതാണ്.

കഥയിൽ കുമാരനാശാന്റെ കൽക്കട്ടാവാസ
വും ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ് അദ്ദേഹ
ത്തിന്  സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നുമാ
റി
നൂതന കാവ്യപദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട 
‘വീണപൂവ്’ എഴുതാൻ പ്രച�ോദനമായ
തെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് ആശാന്റെ പ്ര
മുഖകൃതികളെല്ലാം  ഉടലെടുത്തതെന്നും  പറ
യുന്നു14. പി.കെ പരമേശ്വരൻ നായരും ഈ
വീക്ഷണം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.15
കാളിദാസനെ  ‘ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ’
എന്നുപറയുംപ�ോലെ സി. വി. രാമന്പിള്ള
യെ  ‘കേരളത്തിലെ സ്കോട്ടെ’ന്നും  എൻ. കൃ
ഷ്ണപിള്ളയെ  ‘മലയാളത്തിലെ  ഇബ്സൻ’
എന്നും മറ്റും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യുറ�ോകേ
ന്ദ്രിതമായ കാന�ോനീകരണത്തിന്റെ പ്ര
സംസ്കാരികാധിനിവേശവും 
സി.വി. രാമന്പിള്ള
യ�ോഗരീതികളാണ്. ഈ അപരനാമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടു
കാന�ോനീകരണവും
ന്നത് സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയാണു താനും.
സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിലെ കാന�ോനീകരണത്തിന്  രാ
എന്നാൽ തമിഴ്  സാഹിത്യ ചരിത്രം  ഈ കാന�ോനീക
ഷ്ട്രീയമായും  സാംസ്കാരികമായും  പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും  രണ പ്രക്രിയയിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതായി കാണാം.
അധികാരം കൈയാളുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ  ധാരണകളും രീതി
കളുമാണ്  അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുക.13 സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങ
ളിലൂടെ  കടന്നുപ�ോകുമ്പോൾ  രാഷ്ട്രീയാധീശത്വത്തെയ�ോ ഭര
ണവർഗത്തെയ�ോ  മുൻനിർത്തിയാണ് കാലവിഭജനവും 
സ്തോത്രകാവ്യങ്ങൾ മലയാള ഭാഷാ
സാഹിത്യ കൃതികളുടെ/ കർത്താക്കളുടെ  വിവരണവും  എന്നു
സാഹിത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ
കാണാം.   ഗുജറാത്തി  സാഹിത്യചരിത്രം  കൃതികളെക്കുറിച്ച് 
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി
സംസാരിച്ച്  തുടങ്ങുന്നത്  രജപുത്രഭരണത്തെക്കുറിച്ചും  രാജാ
കാണാമെങ്കിലും ക�ൊള�ോണിയൽ
ക്കൻമാരെ  സ്തുതിക്കുന്ന ‘രാസങ്ങളെ’ക്കുറിച്ചും   പറഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ടാണ്. ച�ോള-ചേര- പാണ്ഡ്യ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി   
ആധുനികതയുടെ സാഹിത്യമൂല്യ
യാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ
ത്തിന് ഈ സ്തോത്രകാവ്യങ്ങൾ
പുര�ോഗമിക്കുന്നത്. സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആധുനികത
കാലഹരണപ്പെട്ടവയാണ്.
നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്  ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം, ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാ
ഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ക�ൊള�ോണിയൽ ഘടകങ്ങളെ  അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ  പ്രാദേശിക  ഭാഷകളുടെ 
ഉല്ഭവം പരിശ�ോധിച്ചാൽ  വൈദേശിക  ഭാഷകളുമായി പരമേശ്വരൻ നായരുടെ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം കേരള
സമ്പർക്കം  പുലർത്തുംമുമ്പേതന്നെ  അവ പാരമ്പര്യത്തിൽനി ത്തിലെ നാടക പാരമ്പര്യത്തെ കണ്ടെടുക്കുന്നത് 19-ാം നൂറ്റാ
ന്ന് 
മാറി
സ്വതന്ത്രപദവി കൈവരിക്കുന്നതായും  ണ്ടിലെ  കേരളവർമ  വലിയക�ോയിത്തമ്പുരാന്റെ ശാകുന്തളം
ക്രമാനുഗതമായി വളരുന്നതായും കാണാം. എന്നാലിതിന്റെ വിവർത്തനത്തോടെ ആണ്. എന്നാൽ മു. വരദരാജന്റെ തമിഴ് 
തുടർച്ചയെ അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസം   സാഹിത്യ ചരിത്രം  സംഘകാലത്തോളംതന്നെ  പഴക്കമുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഒരു വിച്ഛേദം സൃ തമിഴ്  നാടകസാഹിത്യത്തിനെന്നും   ചിലപ്പതികാരത്തെ 
ഷ്ടിച്ചതായാണ് സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയി ഉദ്ധരിച്ചുക�ൊണ്ട് നാട�ോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ തമിഴ് നാടകസാ
ട്ടുള്ളത്  എന്നുകാണാം. ‘ഇംഗ്ലീഷ്   വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഹിത്യത്തിന്  വലുതായ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടു
സ്വാധീനം’ എന്നതിനെ  നിഷേധിക്കുക  എന്നതല്ല ഉദ്ദേശം, ന്നു. വാമ�ൊഴി  പാരമ്പര്യത്തിലെ രംഗാവതരണങ്ങളെ, നാട
മറിച്ച് അത് സംശയലേശമന്യേ  അടച്ചുകളഞ്ഞ മറ്റു സാധ്യത കപ്രയ�ോഗങ്ങളെ,  കേരളത്തിലെ  കൂത്ത്  മാതൃകകളെ 
കളുടെ  അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക  വഴി സാഹിത്യ ചരിത്ര സംഗീതനാടകങ്ങളെ  ഇവയെയ�ൊന്നും  നാടക  സാഹിത്യ
ങ്ങളുടെ അനിഷേധ്യതയെ പ്രശ്നവല്ക്കരിക്കുക എന്നതു മാത്ര ത്തിന്റെ  ഭാഗമായി പരമേശ്വരൻ നായർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല.  
മാണിവിടെ ഉദ്ദേശം.
മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയുലുള്ള അപരനാമങ്ങളും തമിഴ് സാഹിത്യ
സ്തോത്രകാവ്യങ്ങൾ മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിരളമാണ്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ  അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണാമെങ്കി
ലും ക�ൊള�ോണിയൽ ആധുനികതയുടെ സാഹിത്യമൂല്യത്തിന് 
ഈ സ്തോത്രകാവ്യങ്ങൾ  കാലഹരണപ്പെട്ടവയാണ്. ആധുനി സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിലെ വിട്ടുപ�ോയ കണ്ണികൾ
കണ്ണികൾ വിട്ടുപ�ോയതാണ�ോ, വിട്ടുകളഞ്ഞതാണ�ോ 
കതയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  മാതൃകയിലുള്ള ഭാവഗീതങ്ങളും  വിലാപ
കാവ്യങ്ങളും ന�ോവലുകളും  നാടകങ്ങളും  മറ്റുമാണ്  സ്വീകാര്യ എന്നതു തന്നെയാണ്  ആദ്യപ്രശ്നം. പ്രബന്ധത്തിന്റെ രണ്ടാം 
മായിരിക്കുന്നത്. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കൈരളിയുടെ  ഭാഗത്തിൽ പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ‘അപ്രസക്തങ്ങൾ’ എന്ന
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പരാമർശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.   
മലയാളത്തിൽ ആധുനികത ക�ൊള�ോണി
യൽ മൂല്യങ്ങളുമായും  നവ�ോത്ഥാനാശയ
ങ്ങളുമായും ചേർന്നുകിടക്കുകയാണ്. കേര
ളത്തിലെ  നവ�ോത്ഥാനം സവർണ
മൂല്യവ്യവസ്ഥയുമായുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പാ
ണ്  എന്നുവരുമ്പോൾ ഈ സവർണതയെ 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  മലയാള സാഹി
ത്യത്തിലെ കാന�ോനീകരണം എന്നുകാ
ണാം. അതിനാൽത്തന്നെ   സവർണമൂല്യ
ങ്ങളെ, മേൽക്കോയ്മയെ ച�ോദ്യം ചെയ്തും 
മുഖ്യധാരയ�ോടു തെറ്റിയും  നിന്നിരുന്നതെ
ല്ലാം  കൃതികളും കർത്താക്കളും  പ്രമേയ
ങ്ങളും സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുമെല്ലാം പാർശ്വ
വല്ക്കരിക്കപ്പെടുകയ�ോ  ഒഴിവാക്കപ്പെടുക
യ�ോ ചെയ്തു. പരമേശ്വരൻ നായരുടെ 
സാഹിത്യ ചരിത്രം  കെ. പി. കറുപ്പന്റെ
എന്. കൃഷ്ണപിള്ള
ജാതിക്കുമ്മി  (1992) യെക്കുറിച്ചും ബാലാക
ലേശം (1913) നാടകത്തെക്കുറിച്ചും   നിശ്ശബ്ദമാണെന്നു വരു
മ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ‘അപ്രസക്തങ്ങൾ’ കുറേകൂടി വ്യക്തമാകും.
പ്രത്യേകിച്ച് കെ.പി. കറുപ്പന്റെ  ഈ കൃതികൾ ജാതി വിവേചന
ത്തെയാണ്  എതിർത്തത്  എന്നുപറയുമ്പോൾ; ടി.കെ.സി
വടുതല, പ�ൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ, സഹ�ോദരൻ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങ
യവർക്ക്  സാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ  നവ�ോത്ഥാനഘട്ടത്തിൽ
വേണ്ടത്ര സ്ഥലം ലഭിച്ചോ എന്നതു സംശയമാണ്. ഇന്ത്യൻ ദേ
ശീയതയുടെ മുഖ്യധാരയെ ച�ോദ്യം ചെയ്ത, സംസ്കൃത പാരമ്പര്യ
ത്തെയും ഉത്തരേന്ത്യൻ മേൽക്കോയ്മയെയും ‘രാമായണ’ ഇതി
ഹാസത്തെത്തന്നെയും ച�ോദ്യം ചെയ്ത ദ്രാവിഡ 
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും  ഇ.വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെയും 
സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിലെ അഭാവം ഈ  വെളിച്ചത്തിൽത്ത
ന്നെ  പരിശ�ോധിക്കപ്പെടണം.
ഇപ്രകാരം സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളുടെ താരതമ്യപഠനം, കൃ
തികളുടെ താരതമ്യപഠനത്തിന്റെ ചരിത്രം  എന്നീ രണ്ടു നില
യ്ക്കും  താരതമ്യസാഹിത്യ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം  
നിലവിലുള്ള പല ധാരണകളെയും തച്ചുടയ്ക്കാനും കാന�ോനീക
രണത്തെയും സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളുടെ അനിഷേധ്യതയെയും 
പ്രശ്നവല്ക്കരിക്കാനും ഉപയുക്തമാണ്. ഇനിയും വികസിക്കേ
ണ്ടുന്ന ഈ പഠനമേഖല പ�ോസ്റ്റ് ക�ൊള�ോണിയൽ  സാഹിത്യ
പഠനമണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ   ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
താരതമ്യസാഹിത്യപഠനത്തിന്റെ ഇത്തരം പുതിയ സാധ്യത

ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
ക്രിസ്തുവിനു പിമ്പ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സം
ഘകാലമാണ് തമിഴ് സാഹിത്യ
ചരിത്രത്തിലെ പ്രാചീന കാലം.
ശൈവ-വൈഷ്ണവ മതങ്ങൾ
ഊർജസ്വലമാകുന്ന 10, 11, 12
നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് തമിഴിന്റെ
മധ്യകാലം.
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കൾ ഇന്ത്യയെ പ�ോലുള്ള മൂന്നാം  ല�ോകരാ
ജ്യങ്ങളുടെ സാഹിത്യപഠനത്തിന് അവശ്യം 
വേണ്ടുന്നതുമാണ്.
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ഒറ്റയാന്
ഡ�ോ, ഉഷാരാജാ വാര്യര്
അരങ്ങിലും അക്ഷരത്തിലും തന്റേതായ മുഖമുദ്ര കാഴ്ചവച്ച കാവ്യാചാര്യ
നായിരുന്നു കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്. ഒരു പ്രത്യേകക�ോണില്
നിന്നുമാത്രം  അളന്നെടുക്കാന് പറ്റുന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവമായിരുന്നില്ല
അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. കാവാലത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും 
കലാല�ോകത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
വില ₹ 80
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ശാസ്ത്രം

രാമാനുജൻ:
ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും
വി. വിജയകുമാർ

ശ്രീ

നിവാസരാമാനുജൻ എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജീ
വിതകഥ, ആരാലും  അറിയപ്പെടാതെ  മറഞ്ഞുപ�ോകുമാ
യിരുന്ന ഒരു അതിപ്രതിഭാശാലി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ
അത്ഭുതജനകമായ കഥയാണ്. ഇപ്പോഴും കണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ
യും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെയും നശിച്ചുപ�ോകുന്ന ധിഷണാശാലി
കളെക്കുറിച്ചു വിചാരപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കഥ കൂടിയാണത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭക�ോണത്തുള്ള ശാരംഗപാണിസന്നിധിക്കടു
ത്തുള്ള തെരുവിലെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിജ് 
സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള അതിപ്രശസ്തമായ ട്രിനിറ്റി 
ക�ോളെജിലെ പകിട്ടിലും നിലനിന്ന സംസ്കാരങ്ങളിലെ വൈരു
ധ്യങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും കഥയാണത്. പാശ്ചാത്യ
വും പൗരസ്ത്യവുമായ ചിന്താരീതികളുടെയും യുക്തിക്രമങ്ങളുടെയും 
വിഭിന്നതകളെയും  വ്യത്യസ്തതകളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കഥ
യുമത്രേ, അത്. രാമാനുജന്റെ ജീവിതകഥ   ഒരാളുടെ മാത്രം കഥ
യല്ല, ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ രണ്ടു മനുഷ്യരുടെയെങ്കിലും കഥയാ
ണത് - രാമനുജന്റെയും ഹാർഡിയുടെയും കഥയാണത്.
അമ്മ ക�ോമളത്തമ്മാളായിരുന്നു, രാമാനുജന്റെ ജീവിത
ത്തിൽ എല്ലാമെല്ലാം. അവർ തികഞ്ഞ വൈഭവക്കാരിയായ
സ്ത്രീയായിരുന്നു. നാമഗിരിദേവിയ�ോടുള്ള തന്റെ പ്രാർഥനയുടെ 
ഫലമായിട്ടാണ് രാമാനുജൻ ജനിച്ചതെന്നും അവൻ അതിബു
ദ്ധിശാലിയാണെന്നും ക�ോമളത്തമ്മാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
വീട്ടിലെ പ്രാർഥനകളും അമ്പലങ്ങളിലെ ഭജനവും കീർത്തനാ
ലാപവും ജ്യോതിഷപ്രവചനവും  എല്ലാംചേർന്ന്  ആധ്യാത്മി
കവും നിഗൂഢവുമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും 
അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് രാമാനുജൻ വളർന്നത്. അമ്മയുടെ ശി
ക്ഷണത്തിൽ രാമാനുജനും ഇവയെല്ലാം പരിശീലിച്ചു.
ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സാമർ
ഥ്യംകാണിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു, രാമാനുജൻ.
അപ്പോഴേ, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ സവിശേഷ താൽപ്പര്യമുണ്ടാ
യിരുന്നു. പൂജ്യത്തെ  പൂജ്യംക�ൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന്  എന്ന
ഫലം കിട്ടുമ�ോയെന്ന് അധ്യാപകന�ോടു ച�ോദിക്കുന്ന വിദ്യാർ
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ഥിയെ  കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ലല്ലോ?
ഹൈസ്കൂൾ വിടുന്നതിനുത�ൊട്ടുമുമ്പാണ്, ജി. എസ്. കാർ രചിച്ച 
ഗണിതശാസ്ത്രപുസ്തകം രാമാനുജനു കിട്ടുന്നത്. ബീജഗണിതം,
കലനം, ത്രിക�ോണമിതി, വിശ്ലേഷകജ്യാമിതി എന്നീ ഗണി
തശാസ്ത്രശാഖകളിൽനിന്നുള്ള ധാരാളം സമവാക്യങ്ങൾ സമാ
ഹരിച്ചതായിരുന്നു, അത്. അത്ര പ്രശസ്തമല്ലാത്ത ആ കൃതിയെ 
രാമാനുജൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും  അത്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത
ത്തിലെ വഴിത്തിരിവിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. ആ പുസ്തക
ങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച  സമവാക്യങ്ങളിലേക്കു  സ്വന്തമായിവഴി
തുറക്കുന്ന രാമാനുജൻ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മുഴുകാൻ
തുടങ്ങുന്നു.
ഹൈസ്കൂളിലെ പഠനനേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സ്കോളർഷിപ്പുമാ
യി കുംഭക�ോണത്തെ  സർക്കാർ ക�ോളെജിൽ പഠനമാരംഭിച്ച 
രാമാനുജന്  എല്ലാ  വിഷയങ്ങൾക്കും  വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നി
ല്ല. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ  അതീവതാൽപ്പര്യം  മറ്റു വിഷയങ്ങ
ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ  അശ്രദ്ധാലുവാക്കി. ക�ോളെജ്  അധികൃതർ
സ്കോളർഷിപ്പ് തടഞ്ഞതുമൂലം പഠനം തടസപ്പെട്ടു. ലജ്ജിതനും 
നിരാശനുമായ രാമാനുജൻ വീട്ടിൽനിന്നും  പലായനം ചെയ്തു.
കുറേ നാളുകൾക്കുശേഷം തിരിച്ചുവന്നു.     തുടർന്ന് മദ്രാസിലെ 
പച്ചയ്യപ്പാസ് ക�ോളെജിൽ ചേർന്നുവെങ്കിലും  പഴയ പ്രശ്നം
ഇവിടെയും  ആവർത്തിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്രതത്വങ്ങളിൽ മുഴുകിയ
രാമാനുജന്  മറ്റുവിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്  താൽപ്പര്യമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ഗണിതശാസ്ത്ര  ക്ലാസുകളിൽ അധ്യാപകരെയും 
സഹപാഠികളായ മറ്റു   വിദ്യാർഥികളെയും അമ്പരപ്പിച്ച പ്രകടന
ങ്ങൾ നടത്തിയ രാമാനുജന് ശരീരശാസ്ത്രക്ലാസ് അനാവശ്യമാ
യിട്ടാണ് ത�ോന്നിയത്! വിദ്യാർഥികളുടെ  ആഭിമുഖ്യങ്ങളെയും 
താൽപ്പര്യങ്ങളെയും  തിരിച്ചറിയാത്തതും  അവരുടെ  മാനസിക
ല�ോകത്തെ  ഉൾക്കൊള്ളാത്തതുമായ വിദ്യാഭ്യാസനിയമങ്ങളും 
പരിഷ്കാരങ്ങളും  ധിഷണാശാലികളായ വിദ്യാർഥികളെ  എങ്ങ
നെയാണ് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതെന്ന്, നിരാശരാക്കുന്നതെന്ന് രാ
മാനുജന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നൂറു

നൂറനുഭവങ്ങൾക്കു ശേഷവും  ഇപ്പോഴും  വിദ്യാർഥികളെ 
കേന്ദ്രമാക്കുന്ന നയങ്ങളും  സമീപനങ്ങളും  രൂപീകരിക്കാൻ
നമുക്കു കഴിയുന്നില്ല! അഭിരുചികള�ൊന്നും  പരിഗണിക്കാതെ 
എല്ലാ വിദ്യാർഥികളെയും   ഡ�ോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും 
ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരങ്ങളുടെ സമീപനം
എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ്!
പച്ചയ്യപ്പാസ് ക�ോളെജിലെ പഠനം തടസപ്പെടുന്നത�ോടെ 
രാമാനുജൻ വീണ്ടും  തകരാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ഇതിനിട
യിൽ രാമാനുജൻ തന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപഠനഫലങ്ങൾ ഒരു
ന�ോട്ടുബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജി.
എസ്. കാറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും ആരംഭിച്ച പഠനങ്ങൾ,
ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന പ്രമേയ
ങ്ങളിലേക്കു രാമാനുജനെ നയിച്ചു. രാമാനുജന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച  പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും 
മുക്തി നേടാൻ മകനെ  വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനാണ് ക�ോമള
ത്തമ്മാൾ തീരുമാനിച്ചത്. ശ്രീനിവാസന്റെ എതിർപ്പിനെ 
വകവയ്ക്കാതെ  അത്  അവർ നടപ്പിലാക്കി. രാമാനുജൻ
ജാനകിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ, വിവാഹത്തിനു പരി
ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നില്ല രാമാനുജൻ
നേരിട്ടിരുന്നത്. തന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ
മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിനുള്ള സമയവും ജീവിതം
നീക്കുന്നതിനു സഹായകമാകുന്ന പണം സ്വരൂപി
ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ത�ൊഴിലും രാമാനുജന് ആവശ്യ
മായിരുന്നു. ബിരുദധാരിയല്ലാത്ത  രാമാനുജനെ  സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം
തന്റെ
ഗണിതശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകളടങ്ങിയ പുസ്തകം മാത്രമായി
രുന്നു യ�ോഗ്യത. പല കടമ്പകൾകടന്ന് രാമാനുജനെ 
അറിയാനും  സഹായിക്കാനും  മനസ്സുള്ള ഒരാളുടെ 
മുന്നിൽ അയാൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗണിതസ
മൂഹ (Indian Mathematical Socitey) ത്തിന്റെ ഒരു കാര്യ
ദർശിയും നെല്ലൂർ കളക്ടറുമായിരുന്ന രാമചന്ദ്രറാവുവാ
ണ്  രാമാനുജന്  ആശ്രയമായി എത്തിച്ചേർന്നത്.
പ�ോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജ�ോലി
ലഭിച്ചു, ഗണിതം കൈകാര്യംചെയ്യാനുള്ള സമയവും. തുടർന്ന്,
മദ്രാസ്  പ്രസിഡൻസി ക�ോളെജിലെ  ഗ്രന്ഥശാല ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നതിനും അവിടത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രപ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾ
ക്കുന്നതിനും രാമാനുജന് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ക്കോളർ
ഷിപ്പും  അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം  ഇന്ത്യൻ
ഗണിതസമൂഹത്തിന്റെ ആനുകാലികത്തിൽ രാമാനുജന്റെ
ഗണിതശാസ്ത്രപ്രബന്ധം  ഇടം നേടി. തന്റെ ന�ോട്ടുപുസ്തകത്തി
ലെ  പ്രശ്നങ്ങളും  ഉത്തരങ്ങളും ല�ോകത്തിലെ  പ്രമുഖ ഗണിത
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ 
മുന്നിൽവയ്ക്കുന്നതിനും 
അവ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇത�ോട�ൊപ്പം ആരംഭി
ക്കുന്നുണ്ട്. ജി.എച്ച്. ഹാർഡി അദ്ദേഹത്തെ  സഹായിക്കാൻ
സന്നദ്ധനാകുന്നു. ഹാർഡിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം, പല പ്രതിബ
ന്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തരണം ചെയ്തുക�ൊണ്ടാണ് കേംബ്രിജ് 
സർവകലാശാലയിലെ ട്രിനിറ്റി ക�ോളെജിലേക്കു  രാമാനുജൻ
പ�ോകുന്നത്. ട്രിനിറ്റിയിലും    രാമാനുജന്റെ ജീവിതം പ്രശ്നസ
ങ്കീർണമായിരുന്നു. എങ്കിലും, അക്കാലത്തെ മഹാരഥന്മാരായി
രുന്ന ചില ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര�ോട�ൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും 
തന്റെ പാണ്ഡിത്യംക�ൊണ്ട്  അവരെ  അത്ഭുതസ്തബ്ധരാക്കാനും 
രാമാനുജനുകഴിഞ്ഞു. ഓയ്ലർക്കും ജെക്കോബിക്കും സമശീർ
ഷനായ ഗണിതജ്ഞനെയാണ്  ഹാർഡി രാമാനുജനിൽ

കണ്ടെത്തിയത്.   രാമാനുജൻ ഹാർഡിയ�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന് 
നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രാമാനുജന്റെ ന�ോട്ടു
പുസ്തകത്തിൽനിന്നും ആരംഭിക്കുകയും ആവർത്തിച്ചാവർത്തി
ച്ചുള്ള ഏകദേശനങ്ങളിലൂടെ  കൃത്യമാക്കുകയുംചെയ്ത വിഭാജി
തഏകദ (Partition Function)ങ്ങളെ  കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം 
പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം.    രാമാനുജൻ ദൈനംദിനജീവി
തത്തിൽ പാലിക്കുന്ന നിർബന്ധ ആചാരങ്ങളും ഒന്നാംല�ോക
യുദ്ധവും ക്ഷയര�ോഗവും  എല്ലാംചേർന്ന് ട്രിനിറ്റിയിലെ  അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ
ജീവിതം
സുഖകരമല്ലാതായി.
നാലു 
വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്കുവന്ന രാമാനുജൻ ജാന
കിയ�ോട�ൊപ്പം താമസം ആരംഭിച്ചു. ക്ഷയര�ോഗിയായി കുംഭ
ക�ോണത്തേക്കു തിരിച്ചു വന്നതിനുശേഷം രാമാനുജനിൽ വി
ശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തികൂടി ക്ഷയിച്ചിരുന്നുവെന്നു ത�ോന്നുന്നു.  
ക്ഷയര�ോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ
അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.     
ബ്രിട്ടീഷ്  ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉല്ഘാടനം
ചെയ്ത ആധുനിക  ശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ  പരമ്പ
രാഗത ജ്ഞാനവ്യവസ്ഥകളുമായി സംഘർഷങ്ങളിലേർപ്പെടു
ന്നതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസരാമാനുജനിൽ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിൽ
ഉല്ഘാടനംചെയ്ത ആധുനിക ശാസ്ത്രപ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ പരമ്പരാഗത
ജ്ഞാനവ്യവസ്ഥകളുമായി സംഘർഷങ്ങളി
ലേർപ്പെടുന്നതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നു.
ശ്രീനിവാസരാമാനുജനിൽ ഇത് എങ്ങനെ
യാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് അന്വേഷി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിത്.
ഇത്  എങ്ങനെയാണ്  പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന്  അന്വേഷിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിത്. ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയി
ലെ  പരമ്പരാഗത സംസ്കാരത്തിന്റെ ല�ോകവീക്ഷണങ്ങളിൽ
നിമഗ്നമായിരിക്കുന്ന സങ്കൽപ്പനങ്ങളും ആധുനികസങ്കൽപ്പന
ങ്ങളുംതമ്മിലുള്ള വൈരുധ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശ്ര
മമായി രാമാനുജന്റെ ധൈഷണികജീവിതത്തെ ന�ോക്കിക്കാ
ണാൻ കഴിയുമ�ോ?
രാമാനുജനും ഹാർഡിയുംതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വൈരു
ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക നിരത്താനാകും. നാമഗിരിദേവി
യുടെ ഭക്തനായിരുന്ന രാമാനുജന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ളവഴി തുറ
ന്നുനൽകുകയും 
ആധുനികഗണിതവുമായി
അയാളെ 
പരിചയപ്പെടുത്തുകയും  പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ
സഹായിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ഹാർഡി ഉറച്ച  നാസ്തികനായിരു
ന്നു. ആസ്തികനും നാസ്തികനും, വിശ്വാസിയും യുക്തിവാദിയും,
പൗരസ്ത്യനും  പാശ്ചാത്യനും, അധിനിവേശിതനും  അധിനി
വേശക്കാരനും, സസ്യഭ�ോജിയും മിശ്രഭ�ോജിയും... ഗണിതശാ
സ്ത്രത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽപ്പോലും അവർ വ്യത്യസ്ത ല�ോ
കങ്ങളിലായിരുന്നു. എങ്കിലും, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള
താൽപ്പര്യം അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തി. രാമാനുജന്റെ ജീവി
തത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡേവിഡ് ലീവിറ്റ് രചിച്ച ഇന്ത്യൻ ഗുമ
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സ്തൻ (The Indian Clerk) എന്ന ന�ോവൽ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ
സവിശേഷമായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നൽകുന്നുണ്ട്. രാമാനു
ജനെ  കുറിച്ചുള്ള ഹാർഡിയുടെ  ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഈ
ന�ോവലിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാമാനുജൻ സ്വയം നിർമിക്കപ്പെട്ട
താണെങ്കിലും  അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്  താനാണെന്ന് 
ഹാർഡി ന�ോവലിലെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടി
ലേക്കുള്ള രാമാനുജന്റെ യാത്രയ്ക്കു വഴിയ�ൊരുക്കുന്നതിൽ
പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന നെവിലും  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ
ആലീസുംതമ്മിൽ രാമാനുജനുള്ള സവിശേഷസ്നേഹബ
ന്ധം ന�ോവലിൽ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. നെവിലിന�ോടും  ആലീ
സിന�ോടുമ�ൊപ്പമാണ്  രാമാനുജൻ ഒന്നരമാസത്തോളം ട്രിനി
റ്റിയിൽ താമസിച്ചത്. രാമാനുജനു വേണ്ടി  പച്ചക്കറികൾ
പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും  അയാളെക്കൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ്  ഗാനം
പാടിപ്പിക്കുന്നതിനു വരെ  ശ്രമിക്കുന്ന ആലീസിനെ 
ന�ോവലിൽ വായിക്കാം. ഗണിതത്തിലെ കടങ്കഥകൾ നിർധാ
രണം ചെയ്യാൻ നാമഗിരിദേവി സഹായിക്കാറുണ്ടോയെന്നു
അമർത്തിപ്പിടിച്ച ചിരിയ�ോടെ ച�ോദിക്കുന്ന ആലീസിനെയും 
ന�ോവലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും 
ആലീസ്  രാമാനുജനു വലിയ തുണയായിരുന്നിരിക്കണം.    

ശാസ്ത്രത്തിലെ  ജീവിതത്തെ  അത്  സാരമായി ബാധിക്കുകയു
ണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും  ഹാർഡിയും  ലിറ്റിൽ വുഡും  പറയുന്നു.
രാമാനുജന്  നിശ്ചിതമായ മതവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുതന്നെ 
ഹാർഡി കരുതുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതത്തില�ോ  മറ്റു മതങ്ങളില�ോ 
എന്തെങ്കിലും സവിശേഷനന്മയ�ോ തിന്മയ�ോ രാമാനുജൻ കാ
ണുന്നില്ലെന്നും ഹാർഡി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യ
സ്തമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇ. എച്ച്. നെവിൽ, പ്രശാന്ത
മഹലന�ോബിസ് എന്നിവർ നൽകുന്നത്. തത്വചിന്തയും രാഷ്ട്രീ
യവും സംസാരിക്കാൻ ഉല്സുകനായിരുന്ന രാമാനുജൻ ഗണിത
ശാസ്ത്രത്തിനു പുറത്തും താൽപ്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നതായി
നെവിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കേവലം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ എന്നതിനപ്പുറത്ത്  ഗണിതത്തിന്റെ ദർശനത്തെ 
അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളായി തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ രാമാനു
ജൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി മഹലന�ോബിസ്  പ്രതികരി
ക്കുന്നു. ദൈവചിന്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാത്ത  ഒരു സമവാക്യത്തിനും 
താൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും തന്റെ ഗണിതപരമായ ജ്ഞാ
നത്തിനു നിദാനം നാമഗിരിദേവിയും  നരസിംഹമൂർത്തിയുമാ
ണെന്നും രാത്രികളിൽ ദേവി തന്റെ നാവിൽ ഗണിതശാസ്ത്രസമ
വാക്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുവെന്നും പറയുന്ന രാമാനുജനെ തീർത്തും 
തള്ളിക്കളയാനും കഴിയില്ല.
ക�ോമളത്തമ്മാൾ ജ്യോതിഷിയും  ഹസ്തരേഖകൾ
രാമാനുജൻ ജ്ഞാന�ോദയപ്രബുദ്ധതയുടെയ�ോ ന�ോക്കി  ഫലം പ്രവചിക്കുന്നവളുമായിരുന്നു. സംഖ്യ
കൾ നിയതിയെയും പ്രകൃതിയെയും നിർണയിക്കുന്ന
ആധുനികതയുടെയ�ോ സംസ്കാരത്തെ
തായി കരുതിയിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ്  രാ
ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരു
മാനുജൻ വളർന്നത്. തന്റെ മകൻ ല�ോകമെമ്പാടും 
ന്നില്ല. മതപരമായ ആശയങ്ങളെ ആധുനികത അറിയപ്പെടുന്നവനായി മാറുമെന്നും  യൗവനത്തിൽ
യ�ോടു ചേർത്തുവച്ചു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന�ോ നിര്യാതനാകുമെന്നും ക�ോമളത്തമ്മാൾ മനസ്സിലാക്കി
യിരുന്നത്രേ! അമ്മയുടെ കഴിവുകളും താൽപ്പര്യങ്ങളും 
അതിനെ പഠിക്കുന്നതിന�ോ രാമാനുജൻ
ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ  രാമാനുജൻ സ്വായത്തമാ
ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നു കരുതാനേ കഴിയില്ല.
ക്കിയിരുന്നു. മകന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചി
രുന്ന അമ്മ അവന്റെ ഗണിതപഠനത്തിൽ സവിശേ
ഷതാൽപ്പര്യമെടുക്കുന്നതു കാണാം. ആദ്യനാളുകളിൽ,
നമ്മുടെ കഥാനായകന്റെ കഴിവുകളിൽ സവിശേഷ
രാമാനുജന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹാർഡി വരുത്തിയ വീഴ്ചകളെ വി മായ താൽപ്പര്യം  പ്രകടിപ്പിച്ച  ഏകവ്യക്തി  അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മർശിക്കുന്ന നാവായി ന�ോവലിസ്റ്റ്  അവതരിപ്പിക്കുന്നത്  അമ്മയായിരുന്നുവെന്നും  പറയണം. മകന്റെ പഠനം തടസ
ആലീസിനെയാണ്. ഭാരവണ്ടി വലിക്കുന്ന കുതിരയെപ്പോലെ  പ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നിഷേധിക്കപ്പെടു
പണിയെടുക്കുന്ന രാമാനുജൻ എങ്ങനെയാണ്  തണുപ്പിനെ  മ്പോൾ, ക�ോളെജ്  അധികൃതരുമായി കലഹിക്കുന്നതിന് 
പ്രതിര�ോധിക്കുന്ന തെന്ന്, അയാൾക്ക്  എന്താണു വേണ്ടതെ അവർ തയാറാകുന്നു. രാമാനുജനെ കണ്ടെത്തിയത് ക�ോമള
ന്ന്, ആ പാവം മനുഷ്യനു സന്തോഷജനകമായ കാര്യങ്ങളി ത്തമ്മാളാണെന്ന അഭിപ്രായം ആശിഷ്  നന്ദി  എഴുതുന്നുണ്ട്.
ല�ൊന്നും  ഹാർഡി ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ന�ോവലിലെ  രാമാനുജന്റെ വിദേശപഠനത്തിനുള്ള നിർദേശം ഉയർന്നു വരു
ആലീസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.     
മ്പോൾ ക�ോമളത്തമ്മാൾ ആദ്യം  അതിനെ  എതിർക്കുന്നു.
രാമാനുജന്റെ സംസ്കാരവും മതവിശ്വാസവും ല�ോകവീക്ഷ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കടൽ കടന്നുള്ള യാത്ര  നിഷിദ്ധമായിരുന്നു.
ണവും  വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളും  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആചാരം തെറ്റിക്കാൻ ക�ോമളത്തമ്മാൾ തയാറായിരുന്നില്ല.
ഗണിതശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമ�ൊ വിദേശപഠനത്തിന്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചും  അതിനു സമ്മതം
ന്നും ചെലുത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന്  ഹാർഡിയും  ലിറ്റിൽ വുഡും  നൽകേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും  രാമാനുജന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും 
പറയുന്നുണ്ട്. രാമാനുജന്റെ വിശ്വാസവും  ഗണിതവും  തമ്മിലു അധ്യാപകരും ക�ോമളത്തമ്മാളിന�ോടു സംസാരിച്ചിരിക്ക
ള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശേഷു അയ്യരും രാമചന്ദ്രറാവുവും പറ ണം. ഒരു രാത്രിയിൽ കുടുംബദേവത നാമഗിരിദേവി അവരുടെ 
യുന്നതല്ല, തന്റെ അഭിപ്രായമാണ്  ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന്  സ്വപ്നത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും  വിദേശപഠനത്തിനു
തനിക്കു സംശയമേതുമില്ലെന്ന് ഹാർഡി രാമാനുജന്റെ ഗണി പ�ോകാൻ രാമാനുജനെ അനുവദിക്കണമെന്നു നിർദേശിക്കുകയും 
തത്തെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പന്ത്രണ്ടു പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ആദ്യ ചെയ്യുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള വഴി സുഗമമാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള
ത്തേതിൽ തന്നെ  നാം കേൾക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനു സ്വപ്നങ്ങൾ രാമാനുജന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന
പുറത്ത് ഗൗരവതരമായ ധൈഷണികതാൽപ്പര്യങ്ങൾ രാമാനു തായി കാണാം.   
ജന് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ കഥാനായകന്റെ ഗണിത
രാമാനുജൻ ജ്ഞാന�ോദയപ്രബുദ്ധതയുടെയ�ോ ആധുനിക
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തയുടെയ�ോ  സംസ്കാരത്തെ  ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി 
ആയിരുന്നില്ല. മതപരമായ ആശയങ്ങളെ ആധുനികതയ�ോടു
ചേർത്തുവച്ചു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന�ോ അതിനെ പഠിക്കുന്ന
തിന�ോ രാമാനുജൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നു കരുതാനേ കഴിയില്ല.
പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യാവൽക്കരണത്തിനുള്ള ത്വര
ജെ.സി. ബ�ോസിലുംമറ്റും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നതു പ�ോലെ 
രാമാനുജനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കരുതാനാവില്ലെന്ന് 
ആശിഷ്  നന്ദി  എഴുതുന്നുണ്ട്.   രാമാനുജൻ പാശ്ചാത്യയുക്തി
യ�ോടും രീതിശാസ്ത്രത്തോടും യുദ്ധംചെയ്തതേയില്ല; അവയെ ഇത
രരൂപങ്ങളിൽ തരണംചെയ്യുന്നതിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം  പ്രത്യക്ഷവാദപരമെന്നതിലുപരി
സഹജാവബ�ോധപരവും  സ്വത്വബ�ോധാത്മകവുമായിരുന്നു.
ആധുനികശാസ്ത്രദർശനമാകട്ടെ, സാംസ്കാരികവും  മാനസികവു
മായ നിർണായകങ്ങളെ  പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു പറയണം.
പ്രേരണാത്മകമായ അനുഭവൈകവാദത്തെയാണ്  അത്  മുഖ്യ
ദർശനമായി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ
മുഖ്യധാരയിൽ രാമാനുജന്റെ ഗണിതത്തെ  ന്യായീകരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾ  ഇല്ലെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. പ്രേരണാത്മകതയുടെ 
രീതിശാസ്ത്രം അദ്ദേഹവും ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു. സന്ദേഹങ്ങളില്ലാ
തെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രേരണാത്മകത വഴി
മറ്റു പ്രമേയങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും  ഒടുവിൽ അവ സാമാന്യവൽ
ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കണം രാമാനുജൻ കൂടുത
ലായി ഉപയ�ോഗിച്ചത്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ചില സമ്മിതിക
ളെ  കുറിച്ചും  ഉയർന്ന നിലകളിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ  കുറിച്ചും 
പ്രായ�ോഗികമായ അറിവുള്ളവർക്ക് അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒറ്റ
ന�ോട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനും നിർധരിക്കാനും കഴിയാറുണ്ട്. രാമാ
നുജനിൽ ഈ കഴിവുകളും  നന്നായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരു
ന്നിരിക്കണം. രാമാനുജന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയ്ക്ക് ഇതര ശാസ്ത്ര
മേഖലകളുടെ രീതിശാസ്ത്രം നിർബന്ധമായും പിന്തുടരേണ്ടിയിരു
ന്നില്ല!  ശുദ്ധഗണിതം മിക്കവാറും അനുഭവാധിഷ്ഠിതമല്ല. അത് 
യുക്തിപരമായ ഒരു മന�ോഭാവത്തോടാണ്  അടുത്തുനിൽക്കുന്ന
ത്. പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ അനുഭവാധിഷ്ഠിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ
ഉയർച്ചയ�ോടെ  ഈ യുക്തിപരത പ്രാന്തങ്ങളിലേക്കു  മാറ്റപ്പെടു
ന്നുണ്ട്; പ്രത്യേകിച്ചും  ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യനാളുക
ളിൽ. പരമ്പരാഗതരീതികളിൽത്തന്നെ തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര
ത്തിൽ ഈ യുക്തിപരതയ�ോടുള്ള തുറന്ന മന�ോഭാവം
അസ്തമിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം പ്രത്യക്ഷവാദപരമായ സമീ
പനങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയനിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും  പരീക്ഷണങ്ങളുടെ
യും പ്രവചനങ്ങളുടെയും പരിശ�ോധനാത്മകതയുടെയും രീതിശാ
സ്ത്രത്തെ, അത്  സന്ദേഹത്തോടെ ന�ോക്കിക്കാണുന്നുമുണ്ട്.
യുക്തിപരതയിലൂന്നുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ശേഷികളെ  കു
റെയ�ൊക്കെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായ രീതിശാസ്ത്രത്തി
നു കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പറയണം. രാമാനുജന്റെ ഗണിത
ത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങള�ോ  നിരീക്ഷണങ്ങള�ോ തെളിവുകള�ോ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, യുക്തിപരമായ ഭദ്രത മാത്രം  ഉണ്ടായിരുന്നു.
സഹജാവബ�ോധത്തിന്റെ
മാർഗത്തെ 
ഇത�ോട�ൊപ്പം 
കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. അനന്തത്തെയും  പൂജ്യത്തെയുംക്കുറിച്ച്  ഇംഗ്ല
ണ്ടിൽവച്ച്  രാമാനുജൻ കെട്ടിപ്പടുത്ത  ചില കാര്യങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക. പൂജ്യം കേവലയാഥാർഥ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അനന്തം യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ അസംഖ്യം ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കു
റിക്കുന്നു. പൂജ്യത്തിന്റെയും  അനന്തത്തിന്റെയും  ഗണിതഗുണന
ഫലത്തിൽനിന്നാണ്  എല്ലാ  സംഖ്യകളും  ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇത്തരം നിഗമനങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്നു പറയുകയല്ല; ഇത്ര 

മേൽ അമിതാവേശജനകമായ നിഗമനങ്ങളിലെത്താൻ ഉല്സു
കമാകുന്ന സഹജാവബ�ോധമാണ്  അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവർത്തി
ച്ചിരുന്നതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രം.
ഗണിതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു തെളിവുകൾ നൽകണമെന്നു
രാമാനുജൻ കരുതിയിരുന്നില്ല.   രാമാനുജൻ രണ്ടു വരിയിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗണിതസിദ്ധാന്തം  ശരിയാണെന്ന്  മറ്റുള്ള
വർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ
ഗണിതസമൂഹത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന നാരായണഅയ്യർ
നമ്മുടെ കഥാനായകന�ോടു ച�ോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ രണ്ടു
വരികൾക്കിടയിൽ പരസ്പരബന്ധിതമായ പത്തുവരികളെങ്കി
ലും  എഴുതണമെന്ന്  അദ്ദേഹം രാമാനുജന�ോടു നിർദേശിക്കു
ന്നുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽവച്ച് ഹാർഡിയും ലിറ്റിൽവുഡും ഗണിത
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തെളിവുകളെ 
കുറിച്ച് 
രാമാനുജന�ോടു ദിവസങ്ങള�ോളം വീണ്ടുംവീണ്ടും  പറയേണ്ടി 
വരുന്നുണ്ട്. തെളിവുകളെന്തിന്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുവ്യക്തമാ
ണല്ലോയെന്ന സമീപനമാണ്  രാമാനുജൻ എപ്പോഴും  സ്വീക
രിച്ചത്. ആധുനികഗണിതത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും 
അത്  ആവശ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകളെക്കുറിച്ചും  രാമാനുജന് 
ചെറിയ താൽപ്പര്യം പ�ോലുമില്ലെന്ന്  ഹാർഡിയും  ലിറ്റിൽവു

രാമാനുജന്റെ ഗണിതത്തിൽ പരീ
ക്ഷണങ്ങള�ോ നിരീക്ഷണങ്ങള�ോ
തെളിവുകള�ോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല,
യുക്തിപരമായ ഭദ്രത മാത്രം ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. സഹജാവബ�ോധത്തിന്റെ
മാർഗത്തെ ഇത�ോട�ൊപ്പം
കൂട്ടിച്ചേർക്കണം.

ഡും  അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ  ശാസ്ത്രജ്ഞസുഹൃത്തി
ന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സഹജാവബ�ോധപരവും  ഉൾക്കാഴ്ച നിറഞ്ഞതുമായ
ഗണിതശാസ്ത്രശേഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പു കൂടി അതിൽ സൂചി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൈ, ല തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളുടെ മൂ
ല്യങ്ങളും  സംഖ്യകളുടെ  ഉയർന്ന ഘാതങ്ങളും  എത്ര  ദശാംശ
സ്ഥാനത്തിനും 
കൃത്യമായി
പറയാൻ
രാമാനുജനു
കഴിയുമായിരുന്നു. വൃത്തഫലനങ്ങൾക്കും  ദീർഘവൃത്തഫലന
ങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ ചെറുപ്രായത്തിലേ 
രാമാനുജനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെതന്നെ  ഓയ്ലർ ഇതു
കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നറിയുമ്പോൾ രാമാനുജൻ നിരാശിത
നായി. തന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ  രാമാനുജൻ രൂപീകരിച്ച 
ഗവേഷണഫലങ്ങളിലേറെയും ആദ്യകാല പാശ്ചാത്യ ഗണിത
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിവുകൾ സഹിതം രൂപീകരിച്ചവയായി
രുന്നു. അവയിൽ തെറ്റുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഹാർഡി അതു ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുകയും  തിരുത്തുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നുണ്ട്.  
ചെറുപ്പംമുതലേ  ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഔപചാരികശിക്ഷ
ണം ലഭിക്കുകയും  പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നെ
ങ്കിൽ രാമാനുജൻ കൂടുതൽ മഹാനായ ഗണിതജ്ഞനായി മാ
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രാമാനുജന്റെ പഠനവിഷയം ഗണി
തശാസ്ത്രമായിരുന്നുവെന്നതു തന്നെ
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
ഗണിതശാസ്ത്രം സാംസ്കാരികവും
വ്യക്തിപരവുമായ ഘടകങ്ങളാൽ
കുറഞ്ഞത�ോതിൽമാത്രം സ്വാധീനി
ക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമായിരുന്നു.
റിത്തീരുമായിരുന്നുവെന്നു കരുതുക  വയ്യ! ചിലപ്പോൾ
അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ വളർത്തിയെടുത്ത കഴിവുകൾ ഇല്ലാതാ
കുകയും  മറ്റൊരു യൂറ�ോപ്യൻ പ്രൊഫസർ മാത്രമായി മാറി
ത്തീരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു! നേട്ടത്തെക്കാളും നഷ്ടമായിരി
ക്കും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നതെന്ന് ഹാർഡിതന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട്.
രാമാനുജന്റെ യാഥാസ്ഥിതികത്വം  അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാ
ത്മകതയെ  ബാധിക്കാതിരുന്നത്  എന്തുക�ൊണ്ടാണ്? ചില
കാര്യങ്ങൾ ആശിഷ്  നന്ദി  ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രാമാനു
ജൻ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ  മരിച്ചതുക�ൊണ്ട്  ഇന്ത്യൻ
മേധയുടെ  പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.
പുതിയതും  പഴയതുംതമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ രാമാനുജ
ന്റെ മനസ്സു ചെല്ലുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ഗണിതത്തോടുള്ള തന്റെ
താൽപ്പര്യങ്ങളെ  പൂർണമായും  നിറവേറ്റാനുള്ള സമയംപ�ോ
ലും ലഭ്യമാകുന്നില്ലല്ലോ. രാമാനുജന്റെ പഠനവിഷയം ഗണിത
ശാസ്ത്രമായിരുന്നുവെന്നതു തന്നെ  ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ
ണ്. ഗണിതശാസ്ത്രം  സാംസ്കാരികവും  വ്യക്തിപരവുമായ

ഘടകങ്ങളാൽ കുറഞ്ഞത�ോതിൽമാത്രം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന
വിഷയമായിരുന്നു, ഭൗതികശാസ്ത്രനിരീക്ഷണങ്ങളിൽ സംഭ
വിച്ചേക്കാവുന്നത്ര  മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും  ഗണിതശാ
സ്ത്രം  മുക്തമായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ  ഭദ്രല�ോക്  ഇന്ത്യയെയും 
അതിന്റെ അപരത്തെയും  സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ രാമാനുജ
ന്റെ
തമിഴ് 
സംസ്കാരം
ദ്വന്ദ്വവിഭജനത്തെ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ക�ോളനി - ക�ോള
നിവിരുദ്ധ  ദ്വന്ദ്വബന്ധങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു  വ്യാപിക്കുന്ന
തും ശക്തിയാർജിക്കുന്നതും പതുക്കെയാണല്ലോ. രാമാനുജന്റെ
യാഥാസ്ഥിതികത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാത്മകതയെ ബാ
ധിക്കാതിരുന്നതിന് ഈ ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനം സുവ്യ
ക്തമാണ്. ട്രിനിറ്റി ക�ോളെജിലെ  ഗണിതശാസ്ത്രാനുഭവങ്ങളും 
ബാല്യ, കൗമാരദശകളിലെ  പഠനാനുഭവങ്ങളും  പരസ്പരവൈ
രുധ്യങ്ങളുള്ളവയാണെങ്കിലും  അവ ഒരിക്കലും  ഗണിതശാസ്ത്ര 
താൽപ്പര്യങ്ങളെ ഭേദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു പരിധിവരെ, രാ
മാനുജന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രതാൽപ്പര്യത്തിന് ഇവയുടെ ചെറിയ
സ്വാധീനങ്ങളെ  അതിജീവിക്കാനും  ആ ഉജ്വലപ്രതിഭയെയും 
സർഗാത്മകതയെയും  ഉയർത്തിനിർത്തുന്നതിനും കഴിവുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഗണിതത്തിന്റെ ആന്തരികസ്വഭാവവും രാമാനുജന്റെ
ജീവിതകാലവും   ഭദ്രല�ോകിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും 
മിക്കവാറും മുക്തമായിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്കാരവും ഈ
വൈരുധ്യങ്ങളെ  വളർത്തുന്നതായിരുന്നില്ല. ജെ.സി.
ബ�ോസില�ോ പി.സി.റേയില�ോ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യ
ക്ഷപ്പെട്ട  മന�ോഭാവങ്ങൾക്ക് കടന്നുകയറാൻ രാമാനുജന്റെ
ചെറിയകാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം കിട്ടിയതുമില്ല. ശാസ്ത്ര
ത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ  നിലനിർത്തുന്ന പഴയ
പാരമ്പര്യത്തിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി ശ്രീനിവാസ
രാമാനുജനെ നമുക്കു കാണാം!

(വി. വിജയകുമാർ - 9446152782)

എറിക് ഹ�ോബ്സ്ബാം
ഡ�ോ.എം.പി. മുജീബ് റഹ്മാന്
മാര്ക്സിസമാണ്  ശരിയെന്ന്  അവസാന ശ്വാസംവരെയും 
അര്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത  വിധം ഉറച്ചനിലപാടെടുത്ത 
ഹ�ോബ്സ്ബാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തകര്ച്ചയെ  
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ തകര്ച്ചയായി വ്യാഖ്യാനിക്കു
ന്നത് ശരിയല്ലെന്നു് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചയാളാണ്.
വില ₹ 75
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ശാസ്ത്രം

റേഡിയ�ോ ആക്റ്റിവിറ്റി
കണ്ടുപിടിച്ച ബെക്വറല്
പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്

റേ

ഡിയ�ോ  ആക്റ്റിവിറ്റിയെന്ന അല്ഭുത പ്രതിഭാസം ഡിസംബര് 15ന്. ഫ്രാന്സിന്റെ   തലസ്ഥാനനഗരമായ
കണ്ടുപിടിച്ച്   അറ്റോമിക് ഫിസിക്സിന്റെ    (Atomic പാരീസ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കാന് സൗക
Physics)
ആവിര്ഭാവം കുറിച്ച  പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു ര്യമുള്ള ഒരു നഗരമായിരുന്നല്ലോ. ആ സൗകര്യങ്ങള് ബെക്വ
അന്ത്വാന് ആങ്റി ബെക്വറല് (Antoine Henri Becquerel) എന്ന
ഫ്രഞ്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്. ആറ്റങ്ങളില് അസ്ഥിരമായവ
ഉണ്ടെന്നും   അവ സ്വയം വിഘടിക്കുമെന്നും  കൂടുതല് ലളിത
മായ ഘടകങ്ങള് പുറത്തുവിടുമെന്നും  അങ്ങനെ വ്യക്തമായി.
അതില്നിന്നും   ആറ്റമല്ല ആത്യന്തികകണമെന്നും  അതിനു
ള്ളില് പല ഘടകങ്ങള് ഉെണ്ടന്നും തെളിഞ്ഞു. ഭൗതിക ശാ
സ്ത്രത്തില്  ഒരു പുതിയയുഗം അത�ോടെ പിറന്നു. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ 
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലെ 
വലിയ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളില�ൊന്നായിമാറി റേഡിയ�ോ ആക്റ്റിവിറ്റിയു
ടെ കണ്ടുപിടുത്തം.
വലിയ ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു
പാരീസിലെ ബെക്വറല് കുടുംബം. നാലു തലമുറ ആ പാരമ്പ
ര്യത്തിന്റെ ചങ്ങല നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛ
ന്  ആന്ത്വാന് സെസാര് ബെക്വറല് (Antoine Cesar Becquerel)
വിദഗ് ധനായ ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. വൈദ്യുതരസ
തന്ത്ര (Electro Chemistry) ത്തിന്റെ സ്ഥാപകരില് ഒരാളായിരു
ന്നു മുത്തച്ഛന്. അച്ഛന് അലക്സാന്ദ്ര്  (Alexandre Edmond
Bacquerel) ഫ്ലൂറസന്സിലും  ഫ�ോസ്ഫോറസന്സിലു  മായിരുന്നു
ഗവേഷണം ചെയ്തിരുന്നത്. ഫ�ോസ്ഫോറ�ോസ്കോപ്പ്
(Phosphoroscope) എന്ന ഉപകരണം  നിര്മിച്ചതും അദ്ദേഹമാ
യിരുന്നു. പ്രഗല്ഭനായ പരീക്ഷണകുതുകിയായിരുന്ന ആ
അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം   മകനും കിട്ടി. മകന് തന്റെ പരീക്ഷണ
ത്തിലൂടെ, റേഡിയ�ോ  ആക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ 
ന�ൊബേല് പ്രൈസും വാങ്ങി. പുത്രന് ജിന് ബെക്വറലും (Jean
Bacquerel) നല്ല ശാസ്ത്രോപാസകനായി പാരമ്പര്യം കാത്തു
സൂക്ഷിച്ചു.
പാരീസിലായിരുന്നു ബെക്വറല് ജനിച്ചത്. 1852 അന്ത്വാന് ആങ്റി ബെക്വറല്
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സ്ഫറസന്സിനെപ്പറ്റി  പഠിച്ചിരുന്ന
ത്. പിതാവ് പഠനത്തിനായി ശേഖ
Antoine Henri Becquerel
രിച്ചുവച്ചിരുന്ന പ�ൊട്ടാസ്യം 
യുറനൈല് സള്ഫേറ്റും  അക്കൂട്ടത്തി
ജനനം     15 ഡിസംബര് 1852
ലുണ്ടായിരുന്നു. 1895 ല് റ�ോണ്ട്ജെന്  
               പാരീസ്, ഫ്രാന്സ്.
എക്സ്റേ കണ്ടു പിടിച്ച്  ഭൗതികശാ
സ്ത്രജ്ഞന്മാരെ  ആവേശഭരിത രാ
മരണം   25 ആഗസ്റ്റ് 1908
ക്കിയിരുന്നു. ബെക്വറലും  അതിന്റെ
               ഫ്രാന്സ്.  
ആവേശത്തിലായി.
അപ്പോള് 
അദ്ദേഹത്തിന�ൊരു സംശയം. ഫ�ോ
പൗരത്വം   ഫ്രഞ്ച്.
സ്ഫോറസന്റ് വസ്തുക്കള് വെയില് തട്ടു
മ്പോള് പുറത്തേക്കു വിടുന്ന കിരണ
അംഗീകാരങ്ങള്
ങ്ങള്  എക്സ്റേകള്  ആണ�ോ?
റംഫ�ോര്ഡ് മെഡല് (Rumford Medal 1900)
വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിന�ൊരു
ന�ൊബേല് പ്രൈസ് (ഭൗതികം) 1903
ങ്ങി  1896 ആദ്യം  അദ്ദേഹം. തന്റെ
ബര്ണാഡ് മെഡല് (Bernard Medal) 1905.
കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന യുറേനിയം
ലവണം ഉപയ�ോഗിച്ച്  പഠനം
റല് സമര്ഥമായി ഉപയ�ോഗിച്ചു.  പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും    തുടങ്ങി. കുറച്ചു ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റുകള്  എടുത്ത് കറുത്ത 
മറ്റും നേടിയതിനുശേഷം പ്രശസ്തമായ എക്കോള് പ�ോളി          കട്ടിയുള്ള പേപ്പറില് പ�ൊതിഞ്ഞു വച്ചു.  അപ്പോള് സാധാരണ
ടെക്നിക്കില് (Ecole Polytechnique) പഠിച്ചു. പിന്നീട് എന്ജിനീ പ്രകാശം അവയ്ക്കുമേല് പതിച്ച്   അവ കറുപ്പിക്കുകയില്ലല്ലോ.
യറിങ്  പഠിച്ച് ഡിഗ്രിയെടുത്തു.   തുടര്ന്ന്  ഗവണ്മെന്റ്  ഓര�ോ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിനുമേലും (കറുത്ത കടലാസിനു
സര് വീസില് എന്ജിനീയറായി. പല പ്രൊമ�ോഷനുകളിലൂടെ  മുകളില് ഓര�ോ തരി യുറേനിയം ലവണം വച്ചു. എന്നിട്ട്  വെ
കടന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റില് ചീഫ് എന്ജിനീയര് യിലത്തു വച്ചു.  പിന്നീട് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ഡെവലപ്പ്
പദവി വരെ എത്തി.
ചെയ്ത് ന�ോക്കിയപ്പോള്   യുറേനിയം ലവണം ഇരുന്നതിനു
നല്ല സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗം കിട്ടിയെന്നു വച്ച്  ശാസ്ത്രകൗതു താഴെയുള്ള ഭാഗം കറുത്തിരിക്കുന്നു. ബെക്വറലിനു വലിയ
കം കളഞ്ഞുകുളിക്കാന് അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. ജ�ോലിയ�ോ ആഹ്ലാദമായി. താന് വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരി
ട�ൊപ്പം ഗവേഷണവും തുടര്ന്നു. അതിനിടെ 1890-ല് അദ്ദേഹം ക്കുന്നു. ഫ്ലൂറസന്റ്  (ഫ�ോസ്ഫോറസന്റ്) പ്രകാശം എക്സ്റേയ്ക്കു തു
വിവാഹിതനുമായി. Louise Desiree Lorieux ആയിരുന്നു വധു.
ല്യമായ കറുത്ത കടലാസിനെയും തുളയ്ക്കുന്ന പ്രകാശം പുറത്തു
പ്രകാശത്തിന്റെ പ്ലെയ് പ�ോളറൈസേഷനെ  (plane വിടുന്നു! ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് അക്കാദമിയില്
polerisation) സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹ
അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ത്തിന്  ഡ�ോക്ടര് ബിരുദം നല്കപ്പെട്ടത്. ആ മേഖലയില്
പാവം ബെക്വറല്! അദ്ദേഹം അതിലും വലിയ ഒരു കണ്ടു
തന്നെയായിരുന്നു ബെക്വറല് ഗവേഷണവും  തുടര്ന്നത്. പിടുത്തം  നടത്താന് പ�ോകുന്ന കാര്യം  അന്ന്  അദ്ദേഹമറി
സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന (ഫ്ലൂറസന്റ്, ഫ�ോസ്ഫോറസന്റ്) വസ്തു ഞ്ഞില്ല!
ക്കളെപ്പറ്റി എന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ അദ്ദേഹവും ധാരാളം
1896 ഫെബ്രുവരി 24-ന് ഫ്രഞ്ച് അക്കാദമിയില് പ്രസംഗിച്ചു
ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
തിരിച്ചുവന്ന ബെക്വറല് ഫെബ്രുവരി 26 ബുധനാഴ്ചയും 27 വ്യാഴാ
ചില വസ്തുക്കള്  പ്രകാശത്തില് (സൂര്യപ്രകാശത്തില്) ഴ്ചയും വീണ്ടും കുറെ സെറ്റ് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റുകള് തയാറാ
വച്ചിരുന്നാല് ആ വസ്തുക്കള്  പുറത്തേക്ക്   പ്രകാശം വിടുന്ന ക്കിവച്ചു. കറുത്ത കടലാസില് പ�ൊതിഞ്ഞിട്ട്  മുകളില്
പ്രതിഭാസമാണ് ഫ്ലൂറസന്സ്. വസ്തുവില് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ യുറേനിയം ലവണം വച്ചു. പക്ഷേ, എന്തൊരു കഷ്ടം. പാരീസില്
ത്തിന്റെ തരംഗദൈര്ഘ്യത്തിലും  കൂടുതലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ  ശീതകാലമായിരുന്നല്ലോ. തുടര്ച്ചയായ വെയിലില്ല. ഇടവിട്ടിട
ഫ്ലൂറസന്സ്  മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈ വിട്ട്  അല്പ്പം വെയില് മാത്രം. അതിനാല് അദ്ദേഹം പരീ
ര്ഘ്യം.  ചില വസ്തുക്കള് ബാഹ്യപ്രകാശം തട്ടിക്കുന്നത് മാറ്റി ക്ഷണ സെറ്റുകള് മേശവലിപ്പില്  (കബ�ോര്ഡില്) അടച്ചു ഭദ്ര
ക്കഴിഞ്ഞും കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ പ്രകാശം പുറത്തുവിടാറുണ്ട്. മായി വച്ചു. വെയില് വരുന്നതു കാത്തിരുന്നു മടുത്തു.   മാര്ച്ച് 
ആ പ്രതിഭാസമാണ് ഫ�ോസ്ഫോറസന്സ്.
ഒന്നായി. ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റുകള് 
ബെക്വറലിന്റെ വിവാഹംകഴിഞ്ഞ്   ഏകദേശം രണ്ടു ഒന്നെടുത്ത് ഡെവലപ് ചെയ്തു ന�ോക്കിയാല�ോ? മാറ്റമ�ൊന്നും 
വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ കാണാന് സാധ്യതയില്ല. ചിലപ്പോള്  വളരെ  മങ്ങിയപാട് 
മരണം; 1892-ല്. പാരീസിലെ  നാച്ചുറല് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയ കാണാം. ഗവേഷണമെന്നാല് അതാണല്ലോ. എല്ലാ സാധ്യതക
മായ മ്യൂസെയാങ് ദിസ്ത്വാര് നാത്യുറേലിന്റെ (museum d' histoire ളും  പഠിക്കണം.  വെയിലില്ല. വെയിലത്തുവയ്ക്കല് നടക്കില്ല.
naturelle) ഡയറക്ടറായിരുന്നു പിതാവ്  അലക്സാന്ദ്ര്. അദ്ദേഹ
അതിനാല്  ഈ പഠനം നടത്താം.   അങ്ങനെയ�ൊക്കെ ചിന്തി
ത്തിന്റെ മരണശേഷം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാന് അധികാരി ച്ച് അദ്ദേഹം ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ഡെവലപ് ചെയ്തുന�ോക്കി.
കള് പുത്രനായ ഹെങ്റി ബെക്വറലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.  ആങ്റി അപ്പോള് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി! എല്ലാ പ്ലേറ്റുകളും 
അത് സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ വച്ച് പിതാവ് നടത്തി കറുത്തിരിക്കുന്നു. വെയിലത്തു വച്ചപ്പോള്  സംഭവിച്ച  അത്രയും 
യിരുന്ന ഗവേഷണം തുടരാന് സൗകര്യവുമായി.
മാറ്റം പ്ലേറ്റുകള്ക്കുണ്ട്!
പല വസ്തുക്കള്  ഉപയ�ോഗിച്ചായിരുന്നു ബെക്വറല് ഫ�ോ
എന്താണതിനര്ഥം? സൂര്യപ്രകാശം അടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും 
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യുറേനിയം ലവണം ഒരു അജ്ഞാതകിരണം പുറത്തുവിടും.
ഇരുട്ടത്തിരുന്നാലും വിടും. അത് കറുത്ത കടലാസും തുളച്ചുകയ
റി ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിനെ കറുപ്പിക്കും! ഈ അജ്ഞാത
പ്രകാശംപ�ൊഴിക്കലിനെപ്പറ്റി  അടുത്തദിവസം
തന്നെ 
അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച്  അക്കാദമിയില് റിപ്പോര്ട്ടു െചയ്തു. പിന്നീട് 
വിശദമായി ആ കിരണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു.  പിന്നീട് പിയേര്
ക്യൂറിയും മദാം ക്യൂറിയും ഈ പ്രതിഭാസം പഠിച്ചു. അവരുടെ
യെല്ലാം  പഠനഫലമായി
യുറേനിയം
ലവണങ്ങള് 
പുറത്തുവിടുന്ന കിരണങ്ങളില് മൂന്നു ഘടകങ്ങള് ഉണ്ട് എന്നു
കണ്ടെത്തി. മദാം ക്യൂറി ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് റേഡിയ�ോ 
ആക്റ്റിവിറ്റി  എന്നു പേരുമിട്ടു. റേഡിയ�ോ  ആക്റ്റിവിറ്റി  സംബ
ന്ധിച്ച  ഗവേഷണങ്ങള്  നടത്തി കണ്ടെത്തലുകള്  നടത്തിയ
തിന് ബെക്വറല്, പിയേര് ക്യൂറി, മദാം ക്യൂറി എന്നിവര്ക്ക് 
1903 - ല് ഫിസിക്സ് ന�ൊബേല് പ്രൈസും നല്കപ്പെട്ടു. സമ്മാ
നത്തുക തുല്യമായി നല്കുകയായിരുന്നു.
യാദൃച്ഛികമായല്ലേ ബെക്വറല് ഈ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം 
നടത്തിയത്? ഭാഗ്യംക�ൊണ്ട്? അങ്ങനെ ച�ോദിക്കുന്നവരു
ണ്ട്. ശരിയാണ്. വെയിലില്ലാതായത്  ഭാഗ്യമായി. അതായി
രുന്നല്ലോ പരീക്ഷണസെറ്റ് ഇരുട്ടത്ത്  പൂട്ടിവയ്ക്കാന് കാരണം.
അത്രയും ശരിയാണ്. എന്നാല് ഇരുട്ടത്തിരുന്ന  സെറ്റ് വലി
ച്ചെറിയാതെ, കറുത്ത കടലാസിനുള്ളിലെ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക്  
പ്ലേറ്റിനു വല്ലതും സംഭവിച്ചോ എന്നറിയാന് അതു ഡെവലപ് 
ചെയ്ത് ന�ോക്കിയത് യാദൃച്ഛികമല്ല. അതി പ്രതിഭാശാലിയായ
ഒരു പരീക്ഷണകുതുകിക്കു  മാത്രമേ  അങ്ങനെയ�ൊന്ന്  
ചെയ്യാന് ത�ോന്നൂ. ബെക്വറലിനു ത�ോന്നി. അപ്പോഴാണ് വെ
യിലില്ലാതെയും  ഒരു യുറേനിയം ലവണം അദൃശ്യകിരണങ്ങ
ള് പുറത്തു വിടുന്നു എന്ന അത്യത്ഭുതകരമായ, അപ്രതീക്ഷിത
മായ കണ്ടെത്തല്  നടത്താനായത്.  അപ്പോള് ഭാഗ്യം കനി
യുന്നതും  ആരെയാണ്? മനസ്സ്  പരുവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ.
പക്വതയില് വച്ചിരിക്കുന്നവരെ. യാദൃച്ഛികതയെ ബുദ്ധിപൂര്വം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നവരെ. അങ്ങനെയ�ൊരു പ്രതിഭാശാലിയായി
രുന്നു ബെക്വറല്. ബെക്വറലിനു മുമ്പും  പലരും  യുറേനിയം
ലവണം അദൃശ്യകിരണങ്ങള് പുറത്തുവിടുന്നുണ്ടെന്നും ആ കി
രണങ്ങള് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക്   പ്ലേറ്റുകളെ കറുപ്പിക്കുമെന്നും 

കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അവര�ൊക്കെയും കരുതിയത് 
വെയില്തട്ടിയാല്  മാത്രമേ ആ കിരണങ്ങള് ഉണ്ടാകൂ എന്നാ
യിരുന്നു. വെയിലില്ലാതെയും  അതുണ്ടാകുമെന്നു കണ്ടത്തിയ
താണ് ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയത്.  
ശാസ്ത്രഗവേഷകര്ക്ക് മുന് വിധി പാടില്ല. അവരെ ഭരിക്കേ
ണ്ടത്  വിശ്വാസങ്ങളല്ല. വസ്തുതകളാണ്. യാത�ൊരു മുന് വിധി
കളുമില്ലാതെ, പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തി എല്ലാ വശങ്ങളും വില
യിരുത്തണം. അപ്പോഴാകാം നിസ്സാരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം
മഹത്തായ ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്കുനയിക്കുന്നത്. അതാണ് 
ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത്.
ബെക്വറലും പിയേര് ക്യൂറിയും മദാം ക്യൂറിയുമെല്ലാം കൂടി
റേഡിയ�ോ ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെ വിവിധ വശങ്ങള് പഠിച്ചു. അതി
ല്നിന്നും ഈ പ്രതിഭാസം ആറ്റത്തിന്റേതാണ് എന്നു മനസ്സി
ലായി. ഉദാഹരണമായി യുറേനിയം ഏതു ലവണമായിരുന്നാ
ലും റേഡിയ�ോ  ആക്റ്റിവിറ്റി കാണിക്കും.   ഖരാവസ്ഥയിലും 
ലായനിയിലുമെല്ലാം. അതിനര്ഥം റേഡിയ�ോ ആക്റ്റിവിറ്റി യു
റേനിയത്തിനാണെന്നു വ്യക്തമായി.
വാസ്തവത്തില് റേഡിയ�ോ ആക്റ്റിവിറ്റി ആറ്റത്തിന്റെ ല�ോ
കത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വാതായനമായി മാറി. ആറ്റ
ത്തിന്റെ ഉള്ളറരഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്  ആദ്യമായി ഒളിഞ്ഞുന�ോ
ക്കാന് ലഭിച്ച  അവസരമായി. അറ്റോമിക്  ഫിസിക്സും 
കെമിസ്ട്രിയും  പിന്നീട്  ഏറെ  വളര്ന്നു. ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന
വ്യക്തമായി. ആറ്റംബ�ോംബുവരെ കണ്ടെത്തി. ന്യൂക്ലിയര്
ഊര്ജം ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വിരുതുവരെ നാം നേടി. ഭൗതി
കത്തില് വലിയ വളര്ച്ചയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങള്ക്കു കാരണമാ
യി    ഈ വളര്ച്ചകള്. ക്വാണ്ടംസിദ്ധാന്തം  വരെ  ഉരുത്തിരി
ഞ്ഞു. പദാര്ഥഘടനയുടെ  മഹാപ്രപഞ്ചം  മനുഷ്യന് 
കുറച്ചെങ്കിലും  മനസ്സിലായി. അതിന്റെ തുടക്കംകുറിച്ച  മഹാ
പ്രതിഭാശാലിയായ ബെക്വറല്  തന്റെ 55-ാം വയസ്സില് 1908
ആഗസ്റ്റ് 25 - ന് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. എന്നാല് ശാസ്ത്രല�ോക
ത്ത്  അദ്ദേഹം അനശ്വരനായി എന്നും   നിലനില്ക്കും.
റേഡിയ�ോ  ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെ  si യൂണിറ്റിന് ബെക്വറല്
(becquerel, Bq) എന്ന് പേര് നല്കിയത് അതിനാകുന്നു.
(പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് - 9446380823)

മര്മശാസ്ത്ര മഹാര്ണവം
ചികിത്സാശാസ്ത്രം
വി. ചന്ദ്രബാബു
തെക്കന് സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള നൂറ്റെട്ടുമര്മങ്ങള്, അവയുടെ അവാന്തരവിഭാ
ഗങ്ങള്, മര്മങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥാനനിര്ണയം, മര്മാഘാതത്താല് ഉണ്ടാ
കുന്ന വൈഷമ്യങ്ങള്, അവയുടെ  പരിഹാരമാര്ഗങ്ങള്  എന്നിവ സവിസ്തരം
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരപൂര് വഗ്രന്ഥം.
വില ₹ 70
വിജ്ഞാനകൈരളി | മേയ് 2018 |

35

ശാസ്ത്രം ഇന്ന് - 80

കാലം
ഡ�ോ. സി.ജി. രാമചന്ദ്രന് നായര്

"കാ

ലം" എന്ന പ്രപഞ്ചമഹാപ്രഹേളികയെപ്പറ്റി, ആല്ബ
ര്ട്ട്  ഐന്സ്റ്റൈനുശേഷം, ഒരുപക്ഷേ, ഏറ്റവും 
അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫ
ന് ഹ�ോക്കിങ് (Stephen Hawking, 1942-2018) നിര്യാതനായിട്ട് 
ഒരു മാസക്കാലം ഇതാ കഴിഞ്ഞുപ�ോയല്ലോ. ഈ "അവസര"
ത്തില്, കാലത്തെപ്പറ്റി ആല�ോചിക്കാന് തുടങ്ങിയപ്പോള്ത്തന്നെ,
ശ്രേഷ്ഠമലയാള കവിയായിരുന്ന സഹ�ോദരന് അയ്യപ്പന്റെ
വരികളാണ് ഓര്മയില് എത്തിയത്.
"പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തെ
ആരാഞ്ഞു തലകാഞ്ഞു
പുകഞ്ഞു ക്ലേശിക്കേണ്ടാ,
കണ്ടിട്ടില്ലതു നരന്!"
ശരിയാണ്, "നരന്" ഇന്നും എന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു
പ്രതിഭാസമാണ് കാലം അഥവാ സമയം. എങ്കിലും  നമുക്ക്,
സമയത്തെപ്പറ്റി ആല�ോചിക്കാന് അല്പ്പം സമയം ചെലവഴി
ക്കാം!

ഷ്ടവും  സാമാന്യവും) ഈ സരള ന്യൂട്ടോണിയന് ചിത്രത്തെ 
ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു. സ്ഥലത്തിന്റെ (space) മൂന്നു മാനങ്ങളെ
പ്പോലെതന്നെ  (നീളം, വീതി, പ�ൊക്കം) മറ്റൊരു മാനം
(dimension) മാത്രമാണ് "സമയം" - ഒരു നാലാംമാനം (Fourth
Dimension). മാത്രമല്ല, ഈ നാലാംമാനവും മറ്റു മൂന്നു സ്ഥലമാന
ങ്ങളും  തമ്മില് സര്വസമങ്ങളുമാണത്രെ! ആകെ നാലു  മാന
ങ്ങളാണുള്ളത് -  നീളം (length-l), വീതി (breadth -b) പ�ൊക്കം 

ന്യൂട്ടന്റെ സമയസങ്കല്പ്പം

എന്താണ്  സമയം? ന്യൂട്ടന്റെ കാലത്ത്, ന്യൂട്ടണുള്പ്പെടെ 
പലരും സമയം രേഖീയമാണ് (linear time) എന്ന് വിശ്വസിച്ചി
രുന്നു - ഭൂതകാലത്തില്നിന്ന്  വര്ത്തമാനകാലത്തിലേക്കും 
അവിടെനിന്ന് ഭാവികാലത്തേക്കും അനുസ്യൂതമായി അവിച്ഛി
ന്നമായി ഒഴുകുന്ന കാലപ്രവാഹം! ന്യൂട്ടണുമുമ്പും  ഇതേ 
വിശ്വാസം തന്നെയാണ്, ഭംഗ്യന്തരേണയാകാമെങ്കിലും, നി
ലനിന്നിരുന്നത്. ന്യൂട്ടണുശേഷവും  ഐന്സ്റ്റൈന് വരെ  ഈ
വിശ്വാസം ശാസ്ത്രസത്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. എത്ര സരള
മായ ചിത്രം - രേഖീയമായ കാലപ്രവാഹം!

ഐന്സ്റ്റൈന്റെ സമയസങ്കല്പ്പം

ഐന്സ്റ്റൈന്റെ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തങ്ങള്  (വിശി
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ഐസക് ന്യൂട്ടന്

ഐന്സ്റ്റൈന്
(height, h), സമയം (time - t). സ്ഥലവും സമയവും ഈ സ്ഥല
കാലസത്യത്തിന്റെ (space-time continuum) നാല്  മാനങ്ങള് 
(l,b,h,t) മാത്രമാണ്. ഈ വിപ്ലവാത്മകചിന്താഗതി വികസിപ്പി
ച്ചതില് ഐന്സ്റ്റൈന് സഹപ്രവര്ത്തകരില് ആദ്യപത്നി 
മിലേവയും (Mileva), ആദ്യകാലഗുരുവും  പിന്നെ  സഹപ്രവ
ര്ത്തകനുമായിരുന്ന മിങ്കോവ്സ്കി (Minkowski) ഇവരും നല്ല
പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
ഇവിടെ  ഐന്സ്റ്റൈന്റെ തന്നെ  ഒരു സൂക്തം  (dictvm)
ഉദ്ധരിക്കട്ടെ.
"The distinction between past, present and
future is only an illusion, even it a stubborn
illusion!" (ഭൂതകാലം, വര്ത്തമാനകാലം,

ഭാവികാലം എന്നിങ്ങനെ വേര്തിരിച്ചുകാ
ണുന്നത് കേവലം ഒരു മിഥ്യാധാരണമാത്ര
മാണ് - പിടിവാശിയുള്ള ഒരു ത�ോന്നല്!)
അതായത്, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ കഴി
വുകള്ക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ�ോ 
കാലം?

പ�ോള്ഡേവീസും സമയവും

പ്രശസ്ത  ആേസ്ട്രലിയന് ഭൗതിക  ശാസ്ത്ര
ജ്ഞനും ചിന്തകനും ആയ പ�ോള് ഡേവീസ് 
(Paul Davies 1946) സമയത്തെപ്പറ്റി  ഒരു
പ്രൗഢ ഗ്രന്ഥംതന്നെ  എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. "About Time - Einstein's Unfinished
Revolution". ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ, ചില മൗ

ലികപ്രശ്നങ്ങള്  ഡേവീസ്  ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു.
ചില പ്രശ്നങ്ങള് ഇതാ:
പ�ോള് ഡേവീസ്

1. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു "തുടക്കം" (beginning) ഉണ്ടോ?
2. സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹം കേവലം അയഥാര്ഥമായ
ഒരു മിഥ്യാബ�ോധം (ത�ോന്നല്) ആണ�ോ?
3. സമയത്തില്ക്കൂടി പുറക�ോട്ടു പ�ോകുക എന്നത് സാധ്യ
മാണ�ോ?
4. സ്രഷ്ടാവായ ഈശ്വരന് എന്ന സങ്കല്പ്പത്തെപ്പറ്റി 
ശാസ്ത്രം എന്തുപറയുന്നു?
ഇത്തരം ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം നല്കാനാണ് സ്റ്റീഫെന്
ഹ�ോക്കിങ്ങും, അതിനുമുമ്പേതന്നെ ജ�ോര്ജ്  ഗാമ�ോയും 
(George Gamow, 1904-1968) മറ്റും  ശ്രമി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേ  മണ്ഡലത്തിലെ  മറ്റു
ശാസ്ത്രചിന്തകരില് പ്രമുഖരാണ് റ�ോജര്
പെന്റോസ് (Roger Penrose, 1931) കാള് 
സേഗന് (Carl Sagan, 1934-1996) മുതലാ
യവര്.

അപൂര്ണങ്ങളായ ഉത്തരങ്ങള്

പ്രപഞ്ചത്തിന്  ഒരു തുടക്കം  ഉണ്ടാ
യിരുന്നു എന്ന്  മഹാസ്ഫോടനസിദ്ധാ
ന്തം  (Big Bang Theory) പറയുന്നു.
എന്നാല് ഈ പ്രപഞ്ചം  എന്നും 
ഏതാണ്ട്  ഇങ്ങനെ  തന്നെ  ഉണ്ടായിരു
ന്നു എന്ന്  സ്ഥിരാവസ്ഥാ  സിദ്ധാന്തം 
(Steady State Theroy) അഭിപ്രായപ്പെടു
ന്നു. ഇന്ന്  ബിഗ്ബാങ്  തിയറിയ�ോടാ
ണ് മിക്കവാറും ഭൂരിപക്ഷം ശാസ്ത്രജ്ഞര്
ആഭിമുഖ്യം പുലര്ത്തുന്നത്. ഇതനുസരി
ച്ച്, "മഹാസ്ഫോടന" (Big Bang) ത്തോ
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ട�ൊപ്പം സമയവും തുടങ്ങുന്നു"!
അപ്പോള്, അതിനു "മുമ്പോ"? എന്നൊരു കു
സൃതിച്ചോദ്യം  വരാം. "അതിനുമുമ്പോ? അന്ന്,
മുമ്പ്, പിമ്പ് എന്നൊന്നും തന്നെയില്ല" എന്നാണ് 
ഈ ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരം!
ഇപ്പറഞ്ഞ മഹാസ്ഫോടനം തന്നെയാണ് പ്രപ
ഞ്ചസൃഷ്ടി  എന്നാണ് ഹ�ോക്കിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രാ
യം. ഈ "സൃഷ്ടി  നടത്തിയത്  സ്രഷ്ടാവായ
ഈശ്വരനാണ്" എന്ന് സമ്മതിച്ചു തരാം; പക്ഷേ,
സൃഷ്ടികര്മം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം അദ്ദേ
ഹത്തിനിവിടെ  ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല" എന്നാണ് 
ഹ�ോക്കിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായം. "ഇനിയെല്ലാം  പ്ര
പഞ്ചം അതിന്റെ വഴിക്ക് പ�ോയ്ക്കൊള്ളു"മത്രെ!

ഒരു ആപേക്ഷികതാഫലിതം

ജ�ോര്ജ് ഗാമ�ോയുടേതെന്നു  വിശ്വസിക്കപ്പെ
ടുന്ന ഒരു നര്മം കലര്ന്ന വാദമുണ്ട്. (പക്ഷേ,
ഗാമ�ോയുടെ  മിക്കവാറും  എല്ലാ  കൃതികളും  വായി
ച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലേഖകന് ഈ ഫലിതത്തിന്റെ പ്രഭ
വസ്ഥാനം - ഉദ്ഭവസന്ദര്ഭം എങ്ങും കണ്ടെത്താ
ന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല!) ഫലിതം ഇതാണ് :
ഇന്ന്  ഞാന് ലണ്ടനിലാണ്. ഇന്നലെ  പാരീ
െവര്ണെര് ഹൈസെന് ബെര്ഗ്
സിലായിരുന്നു. നാളെ ബെര്ലീനിലേക്കു പ�ോകുന്നു
(ബെര്ലീന് എന്ന ഉച്ചാരണമാണ്  ശരിയായ ജെര്മന് ഉച്ചാര sense) ആശ്രയിക്കാം  എന്ന്  നിങ്ങള്  പറഞ്ഞാല്, ഞാന്
വീണ്ടും  ഐന്സ്റ്റൈനെ  കൂട്ടുപിടിക്കും. ഐന്സ്റ്റൈന്  സാമാ
ണം - ദീര്ഘമായി 'ലീ' വേണം).
ശരി, ഇന്ന്  ഞാന് ലണ്ടനിലാണല്ലോ? അപ്പോള്  ഈ ന്യബ�ോധത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. "Comon sense is that
സമയത്ത് പാരീസ് ഉണ്ടോ? ബെര്ലീന് ഉണ്ടോ? എന്നൊരു collection of prejudices acquired by us by the age of eighteen"
മണ്ടന് ച�ോദ്യം, അല്ലേ? (തീര്ച്ചയായും, ഞാന് ഇന്ന് ലണ്ടനി (സാമാന്യം ബ�ോധം എന്നത്, നാം 18 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും 
ലാണെങ്കിലും, ഇപ്പോള്  പാരീസും ബെര്ലീനും  ഉണ്ട്, അവ ശേഖരിച്ചുകൂട്ടിയ മുന്ധാരണകളുടെ ശേഖരം മാത്രമാണ്).
ഭാഷയുടെ അപര്യാപ്തത, അപൂര്ണത
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നത് നിസ്സംശയമായ യാഥാര്ഥ്യമാണ്)
ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റിയ�ോ, ഒരുപക്ഷേ 
ആപേക്ഷികതാ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച്, സ്ഥലവും കാലവും 
വേറിട്ടുകാണുന്നത്  ശരിയല്ല. പകരം ഒരു സ്ഥല - കാല അതിലും കൂടുതലായി ക്വാണ്ടം (quantum) പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റി 
സാതത്യം (space - time contiuum) ആണ്  യാഥാര്ഥ്യം. യ�ോ, വിശദീകരിക്കുമ്പോള്  മഹാശാസ്ത്രജ്ഞര് അനുഭവിക്കു
അപ്പോള് സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്താവം സമയ ന്ന ഒരു പരിമിതിയാണ് ഭാഷയുടെ അപൂര്ണത. ഗണിതസമ
വാക്യങ്ങള് മാത്രം ഉപയ�ോഗിച്ച് ഗണിതഭാഷയില് ഇവയെ
ത്തിനും ബാധകമാകണം.
ഇന്ന് ഞാന് 2018 ഏപ്രില് മാസത്തില് എത്തിനില്ക്കുക ല്ലാം  പ്രതിപാദിക്കാം; പക്ഷേ, മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയില്
യാണ്. അത�ൊരു യാഥാര്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ, 2015 എന്ന ഇതെല്ലാം വിനിമയം ചെയ്യുക പ്രയാസമത്രെ!
ഇതുതന്നെയാണ്  "അനിശ്ചിതത്വ"ത്തിന്റെ (Uncertainty
വര്ഷവും 2020 എന്ന വര്ഷവും ഇപ്പോള് ഉണ്ടോ? വീണ്ടുമ�ൊരു
Principle) ആയ പ്രൊഫസര് െവര്ണെര് ഹൈസെന് ബെര്ഗ് 
മണ്ടന് ച�ോദ്യം, അല്ലേ?
ഒരു നിമിഷം ആല�ോചിക്കൂ: ഞാന് ഇന്ന് ലണ്ടനിലാണെ (Werner Heisenberg, 1901-1976) ഒരിക്കല് പറഞ്ഞത്. "I can
ങ്കിലും പാരീസും ബെര്ലീനും ഇപ്പോഴും "ഉള്ളപ�ോലെതന്നെ, easily explain uncertainity pricnciple using pure mathematics, but
ഞാന് ഇന്ന്  2018 -ാമാണ്ടിലാണെങ്കിലും, 2015, 2020 ഈ trying to explain it in human language, is difficult" (ശുദ്ധഗണിതം
വര്ഷങ്ങള്  ഇപ്പോഴും  ഉണ്ടാകേണ്ടത്" അല്ലേ? "ഞാന് ഉപയ�ോഗിച്ച്  അനിശ്ചിതത്വതത്ത്വത്തെ  വിശദീകരിക്കാന്
പാരീസില് നിന്നുപ�ോന്നു, ലണ്ടനിലെത്തി, ഇനി ബെര്ലീനി എളുപ്പമാണ്; പക്ഷേ, മനുഷ്യന്റെ ഭാഷകളില്ക്കൂടി അതു വ്യാ
ലേക്കു പ�ോകുന്നു" എന്നതുപ�ോലെതന്നെയല്ലേ" ഞാന് 2015 ഖ്യാനിക്കാന് പ്രയാസമാണ്.
വാല്ക്കഷണം
ല് നിന്നുപ�ോന്ന്  2018 -ലെത്തി, ഇനി 2020 ലേക്കു പ�ോകും"
മറ്റൊരു സന്ദര്ഭത്തില്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മഹാകവി കുമാര
എന്ന പ്രസ്താവവും?
അങ്ങനെയെങ്കില്, എന്റെ ജനനവര്ഷത്തെ ല�ോകവും  നാശാന് പാടിയതുകൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓര്ക്കാം;
"തന്നതില്ലപരനുള്ള കാടുവാമരണവര്ഷത്തെ ല�ോകവും  ഇപ്പോഴും  "ഉണ്ടോ"?! ഞാന്,
ന�ൊന്നുമേ നരനുപായമീശ്വരന്;
രണ്ട്  ഉദാഹരണങ്ങളിലും, "ഇല്ലത്തുനിന്നു പ�ോന്നു, അമ്മാ
ഇന്നു ഭാഷയിതപൂര്ണമാണഹ�ോ,
ത്ത് എത്താന് പ�ോകുന്നേയുള്ളു" എന്ന അവസ്ഥയിലല്ലേ?
വന്നുപ�ോംപിഴയുമര്ഥ ശങ്കയാല്"
ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ "സാമാന്യബ�ോധ"ത്തെ (common
(ഡ�ോ. സി.ജി. രാമചന്ദ്രന് നായര് - 9447033545)
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ചരിത്രം

സാഹിബ് ബഹദൂർ പി.എസ്. മുഹമ്മദും
കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം വിദ്യാഭ്യാസ
പുര�ോഗതിയും
സഖരിയ റ്റി.

താ

ൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിലനി
ന്നിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ ച�ോദ്യംചെയ്ത്, പുരോഗമ
നാശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോല്സാഹനം
നടത്തി,  അനാചാര - അന്ധവിശ്വാസ കെട്ടുപാടുകളെ ഉന്മൂല
നംചെയ്ത്, മാറ്റത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണല്ലോ 
സമൂഹിക  പരിഷ്കർത്താക്കളെന്ന്  വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുക.
മഹാന്മാർ സാമൂഹിക  ഇടപെടലുകളുടെ  സൃഷ്ടിയാണെന്ന് 
സാമൂഹികമായി മുമ്പേതന്നെ യാഥാർഥ്യമായിത്തീർന്ന ചില
ഘടകങ്ങളാണ്  അവരെയതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതെന്നും  പറ
യാറുണ്ട്.  ഒരു മഹദ്വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക സഞ്ചാരം പ്രധാ
നമായി
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക 
താൻ കാലേക്കൂട്ടി 
സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഉൾക്കാമ്പുള്ളതും സങ്കീർണവുമായ സ്വാ
ധീനങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നു വരുന്നവയാണെന്നും  അതിലൂടെ 
അവർക്ക് ക്രമാനുഗത സാംസ്കാരിക പുര�ോഗതി സാധ്യമാക്കു
ന്നുവെന്ന ഹെർബർട്ട്  സ്പെൻസറുടെ  വാദത്തെ  പുൽകി
ക�ൊണ്ട്  പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ   തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാ
ഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക  മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന,് 
അക്കാലത്തെ  പരിഷ്കർത്താകളിൽനിന്ന്  പ്രച�ോദനം ഉൾ
ക�ൊണ്ട്  പ്രവർത്തിച്ച്, തന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനം
കാംഷിച്ച  ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്  വക്കീൽ സാഹിബ്  എന്ന
സാഹിബ് ബഹദൂർ പി.എസ്. മുഹമ്മദ് (1889-1950).
വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ വളരെ   പിന്നോക്കംനിന്നിരു
ന്നവരായിരുന്നു  കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ; തിരുവിതാംകൂർ
-ക�ൊച്ചി രേഖകളിലും  ബ്രിട്ടീഷു രേഖകളിലും  'മുഹമ്മദൻ'
എന്ന പേരിൽരേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇവർ മലബാറിൽ മാ
പ്പിളമാരെന്നും  അറിയപ്പെട്ടുവരുന്നു.  ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളും 
വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടനിലക്കാരായും പ്രവർത്തി
ച്ച് ഉപജീവനം നടത്തിവന്നിരുന്നവരായിരുന്നു ഏറിയപങ്കും.  
കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നു വന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ
രാജകുടുംബത്തിലെ  കുതിരകളെ  പരിപാലിക്കുന്നവരായും 

സാഹിബ് ബഹദൂർ പി.എസ്. മുഹമ്മദ്
അംഗരക്ഷകരായും സൈനികസേവനം നടത്തി  വന്നിരുന്ന
തായും കാണാം.
മിഷണറിമാരുടെ  വരവ�ോടെ കേരളത്തിലാരംഭിച്ച 
ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യം  സവർണ
രും  തുടർന്ന്  അവർണ വിഭാഗവും  അത്യുൽസാഹത്തോടെ 
പങ്കുചേർന്നെങ്കിലും  മുസ്ലീങ്ങൾ അതിൽനിന്നെല്ലാം  പിൻതി
രിഞ്ഞായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത്.  ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെ
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യ്യുന്നതിൽനിന്ന്  മുസ്ലീങ്ങളെ  യാഥാസ്ഥിതിക  പുര�ോഹിത
നേതൃത്വം  ആദ്യകാലത്ത്  വിലക്കിയിരുന്നു. പള്ളികള�ോട് 
ചേർന്നോ, സമ്പന്ന ഗൃഹങ്ങള�ോട് ചേർന്നോ  മത വിദ്യാഭ്യാ
സം നൽകുന്നതിനുള്ള പള്ളിപ്പുരകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്ന
ത്; അറബി വായിക്കുക, എഴുതുക  എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള
പഠനപ്രവർത്തനങ്ങള�ൊന്നുംതന്നെ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുസ്ലീ
ങ്ങൾ കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലീം 
വിദ്യാർഥികളെ  ജ്ഞാനമേഖലയിലേക്ക്  ആകർഷിക്കുന്നതി
നായി മുഹമ്മദൻ/മാപ്പിള സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ച്  വിദ്യാഭ്യാസ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  ആക്കം  കൂട്ടാൻ സർക്കാരുകൾ നടപടി
കൾ കൈക്കൊള്ളുകയും അവിടങ്ങളിൽ അറബി മുൻഷിമാരെ 
നിയമിച്ച് അറബി പഠനത്തിന്  അവസരം നൽകിയും വന്നി
രുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിലെ  ആലപ്പുഴയിലും  തിരുവിതാങ്കോട്ടും 
സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽത്തന്നെ മുഹമ്മദൻ സ്കൂളുകൾ
ആരംഭിച്ചതും, 1908 - ൽ ഹമദാനി തങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായി
ആലുവയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനം അലിഗഢ്,
മൈസൂർ മാതൃകയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള സ്ഥലവും  സഹായവും 
അനുവദിച്ചതും 1914 - ൽ അറബി ഭാഷാപഠനത്തിനായി ഉത്ത
രവ്  പുറപ്പെടുവിച്ചതും  1919 - ൽ മുസ്ലീം  വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു  
പ്രാധാന്യം നൽകി വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചതും വിദ്യാഭ്യാസ
മേഖലയിൽ മുസ്ലീം സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതി
ലേക്ക്  തിരുവിതാംകൂറിൽനടന്ന ശ്രമങ്ങളായി വിലയിരു
ത്താം. ഇക്കാലയളവിലാണ് മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ നിന്നാദ്യ
മായി പ്ലീഡർഷിപ്പ് പരീക്ഷ  പാസായി പി.എസ്. മുഹമ്മദ് 
എന്ന ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പ�ൊതുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്.
1889-ൽ ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ച  പി.എസ്. മുഹമ്മദ്  പ്ലീ
ഡർഷിപ്പ് പരീക്ഷ  പാസായി, 1917-ൽ   ആലപ്പുഴയിൽ
വക്കീൽ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു.  അത�ോട�ൊപ്പം പ�ൊതുപ്രവർ
ത്തനത്തിൽക്കൂടി സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹംവഹിച്ച പദവി
കളും സ്ഥാനങ്ങളും അസൂയാവഹമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ മുൻസി
പ്പൽ കൗൺസിലർ, പട്ടണ വികസനകമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ,
ആലപ്പുഴ വില്ലേജ്  പഞ്ചായത്ത് ക�ോടതി ജഡ്ജി, തിരുവി
താംകൂർ സാമ്പത്തിക വികസന ബ�ോർഡ് അംഗം, തിരുവി
താംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയംഗം, തിരു
വിതാംകൂർ നിയമനിർമാണ ഘടകങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ
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ശ്രീമൂലം പ്രജാ സഭാംഗം, ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അംഗം, തിരു
വിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗം, തിരുവിതാം
കൂർ ജനപ്രതിനിധി സഭാംഗം എന്നീ  നിലകളിൽ
പ്രവർത്തിച്ചു.1 കൂടാതെ  ആലപ്പുഴ ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദീയ
അസ�ോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി, തിരുവിതാംകൂർ നാഷണൽ
ക�ോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി, തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മുസ്ലീം ലീഗ് 
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, കേരളത്തിലെ  ആദ്യത�ൊഴിലാളി
സംഘടനയായ തിരുവിതാംകൂർ ലേബർ അസ�ോസിയേഷൻ
(1922) രൂപീകരണയ�ോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, തിരുവനന്തപു
രത്തെ  മുസ്ലീം ഹ�ോസ്റ്റൽ വാർഡൻ, ആലപ്പുഴയിൽനിന്നും 
ആരംഭിച്ച 'മുസ്ലീം'എന്ന വാരികയുടെ സ്ഥാപകൻ  എന്നിങ്ങ
നെ ചെറുതും  വലുതുമായ ഒട്ടനവധി പദവികൾ അദ്ദേഹം
വഹിച്ചിരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മുസ്ലീമെന്ന നിലയിൽ
തന്റെ സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുര�ോഗതിയിലൂന്നിയുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധനൽകിയത്.  
1920 - ൽ ആദ്യമായി തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ2യിൽ
നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട്  എത്തി  അദ്ദേഹം   നടത്തിയ
കന്നി പ്രസംഗം 'തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
മാഗ്നാക്കാർട്ട' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 1919 - ലെ ഉത്തര
വിന്  നന്ദി  പ്രകടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണ്  തുടങ്ങിയത്.   മാത്രമല്ല,
ആ നിയമപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി   മുസ്ലീം 
വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്പെക്ടറെന്ന പദവിക്ക് അർഹനായ മുഹ
മ്മദ് സുലൈമാന് ആശംസകൾനേരുകയുംചെയ്തു. 1919 - ലെ 
മുസ്ലീം  വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ കുറച്ച് 
കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ആവശ്യമാണെന്നും  അതുകൂടി സർക്കാർ
പരിഗണിക്കണമെന്നും  ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട്  തുടർന്നൊരു
നിവേദനവും  അദ്ദേഹം സർക്കാരിന്  സമർപ്പിച്ചു3. മുസ്ലീം  വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക, സ്കൂളുകളിൽ
അറബി പഠനത്തിനായുള്ള സമയത്തിൽ വർധനവ്  വരു
ത്തുക,  മുസ്ലീം വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുക, ആവശ്യ
മെങ്കിൽ സമ്പന്നരായ മുസ്ലീങ്ങളിൽനിന്ന്  വിദ്യാഭ്യാസ
സെസ് പിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ നിവേദനത്തിൽ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു4.
തിരുവിതാംകൂറിലെ മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ
പുര�ോഗതിക്കായി തന്റേതായ ചില നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം
പ്രജാസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പബ്ലിക് 
സർവീസിൽ യ�ോഗ്യരായ മുസ്ലീങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക; തി
രുവനന്തപുരത്ത്  മുസ്ലീം  വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി ഹ�ോസ്റ്റൽ
സ്ഥാപിക്കുകയ�ോ ഹ�ോസ്റ്റൽ ഗ്രാന്റ്  അനുവദിക്കുകയ�ോ 
ചെയ്യുക5; അറബിയ�ോ ഉറുദുവ�ോ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയ�ോ വശമുള്ള
മുസ്ലീം സമുദായംഗത്തെ തിരുവിതാംകൂർ പാഠപുസ്തകക്കമ്മിറ്റി
യിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക; ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന
തുപ�ോലുള്ള സൗജന്യ നിരക്കിലെ  വിദ്യാഭ്യാസം മുസ്ലീം  വി
ദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിലും 
സാധ്യമാക്കുക, മുഹമ്മദൻ സ്കൂളുകളിൽ അറബി മുൻഷിമാരെ 
നിയമിക്കുന്നതിനായി പ�ൊതുപരീക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക; മുസ്ലീം 
ആഘ�ോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ദിവസങ്ങൾ തിരുവിതാം
കൂർ അൽമനാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക  തുടങ്ങിയ ആവശ്യ
ങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പ്രജാസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കു
കയുണ്ടായി6.   പ്രദേശത്തെ  മുസ്ലീം  വിദ്യാഭ്യാസ പുര�ോഗതി
സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി, 1924 - ൽ ആലപ്പുഴയിലെ  മുഹമ്മ
ദൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്ന

തിനായി  ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
നവ�ോത്ഥാന സഭയായ ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ അസ�ോസി
യ�ോഷൻ, സ്വരൂപിച്ച പണമായ 1300 രൂപ സെക്രട്ടറി എന്ന
നിലയിൽ അദ്ദേഹം   തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിലേക്ക്  ഭര
മേൽപ്പിച്ചു7.
ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസംക�ൊണ്ടേ മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ
മൂടികിടക്കുന്ന അന്ധകാരത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധിക്കുകയു
ള്ളൂവെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ദീർഘദർശിയായ മുഹമ്മദ് വക്കീ
ലിനെ ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ പ്രേരി
പ്പിച്ചത്.  തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ
ഉന്നമനത്തിനായി അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായി
നിരന്തരം കത്തിടപാടുകൾനടത്തുകയുംചെയ്തു. 1924 ഫെബ്രുവ
രി 13 - ന് ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻ സ്കൂളിൽ നാലാംഫ�ോറം ആരം
ഭിക്കുന്നതിനായി ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ അസ�ോസിയേഷ
ന്റെ പേരിൽ  സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.എസ്  മുഹമ്മദ് 
ഒപ്പുവച്ച ഒരു നിവേദനം സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു.  
തൽഫലമായി അടുത്ത അക്കാദമിക വർഷം (1924-25) മുതൽ
മുഹമ്മദൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നാലാം ഫ�ോറവും (8-ാം ക്ലാസ്)
സയൻസ് വിഭാഗവും ആരംഭിക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു8.
മുസ്ലീങ്ങളുടെ  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പുര�ോഗ
തികാംഷിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ പി.എസ്. മുഹ
മ്മദിന്റെയും  ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയയുടെയും   പ്രമുഖ മുസ്ലീം 
സാമാജികരുടെയും അഭ്യർഥനമാനിച്ചുക�ൊണ്ട് തിരുവനന്തപു
രത്തു വന്നുനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്യുന്ന മുസ്ലീം വിദ്യാർഥികളു
ടെ താമസത്തിനായി വഴുതക്കാട് ഒരു മുസ്ലീം ഹ�ോസ്റ്റൽ  സർ
ക്കാർ അനുവദിച്ചു നൽകി.  അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി
നടത്തുന്നതിനായി 300 രൂപ ഗ്രാന്റായും അനുവദിച്ചു9. മാത്രമ
ല്ല, ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാംഗമായിരുന്ന മുഹമ്മദ്  വക്കീലിനെ 
മുസ്ലീം ഹ�ോസ്റ്റലിന്റെ വാർഡനായും നിയമിച്ചു10.
മനുഷ്യസ്നേഹത്തിലും  സഹ�ോദര്യത്തിലും  ജാതിമതവ്യ
ത്യാസങ്ങളില്ലായെന്നും  എല്ലാവിഭാഗം ആളുകളും  വിദ്യാ
ഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നുവരണമെന്നാഗ്രഹിച്ച വ്യക്തികൂടി
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം.   ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻ സ്പെഷ്യൽ
സ്കൂൾ എല്ലാ  വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കും  പ്രവേശനം നൽക
ണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നുവന്നപ്പോൾ അതിനെ സ്വാഗതം
ചെയ്ത്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുകൂലമായ�ൊരു
നിവേദനം സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചു. 1929 മെയ് 19 - ന് ആല
പ്പുഴ മുഹമ്മദൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ അസ�ോ
സിയേഷൻ പാസാക്കി, അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. മു
ഹമ്മദ് വക്കീൽ ഒപ്പുവച്ച ഒരു പ്രമേയം സർക്കാരിനു ക�ൊടുത്തു.   
ആ പ്രമേയത്തിൽ   പ്രധാനമായും  ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത്   -   
മദ്രാസ്  സംസ്ഥാനത്തിലെ  മുസ്ലീം  സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ
പ�ോലെ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലും മറ്റു സമുദാ
യാംഗങ്ങൾക്ക്  പഠനാവസരം നൽകുന്നതിൽ എതിര്പ്പില്ലാ
യെങ്കിലും  അതിനുനൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക  പദവിയായ
'മുഹമ്മദൻ സ്പെഷ്യൽ ഹയർഗ്രേഡ് സെക്കന്ഡറി സ്കൂൾ'
എന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല; വിദ്യാർഥി പ്രവേശന
ത്തിൽ മുസ്ലീം പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല; അറബി ഭാഷാ
പഠനകാര്യത്തിൽ നിയമപ്രകാരം ക�ൊണ്ടുവന്ന രീതികളിൽ
മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പാടില്ല11.  ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ സമർ
പ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ ഭരണാധികാരികൾ മുഖവിലക്കെടുത്തു
ക�ൊണ്ട്  1931-32 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മൻ

സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ എല്ലാവിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കും       
പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു12. ഒരു സ്പെ
ഷ്യൽ സ്കൂൾ പദവിയിൽനിന്നും പ�ൊതുവിഭാഗത്തിലേക്ക് പരി
വർത്തനപ്പെടുമ്പോൾ വന്നുച�ോരാ നിടയുള്ള സർക്കാർ
സാമ്പത്തിക  സഹായങ്ങളും  ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ പിന്നിലു
ണ്ടെന്ന് പറയാതെ പറയേണ്ടി വരും.
തിരുവിതാംകൂറിലെ  സ്ത്രീ  വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിലും 
അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു.  1932 - ലെ 
തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന്റെ രണ്ടാം   
സെക്ഷനിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ക�ോളെജിലെ ഫീസ് വർധന
വിനെതിരെ  പ്രജാസഭാ മെമ്പറായിരുന്ന (ജസ്റ്റിസ്) അന്നാ
ചാണ്ടി ക�ൊണ്ടുവന്ന ഉപക്ഷേപത്തെ അനുകൂലിച്ച് പി.എസ്.
മുഹമ്മദ്  സംസാരിച്ചു: 'ക�ോളെജ്  വിദ്യാഭ്യാസം പുരുഷനെ
പ�ോലെതന്നെ  സ്ത്രീകൾക്കും  ആവശ്യമുള്ളതു തന്നെയാണ്.
സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടർ ഉല്ക്കർഷത്തിലും  മറ്റൊരു
കൂട്ടർ അപകർഷതയിലും പ�ോകത്തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യം 

1933 - ൽ തിരുവിതാംകൂർ സർ
ക്കാർ നിയമിച്ച വി. സുബ്ബയ്യർ
ചെയര്മാനായ പബ്ലിക് സർവീസ്
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയില�ൊരു
അംഗമായിത്തീർന്ന മുഹമ്മദ്
വക്കീൽ പിന്നാക്ക സംവരണ
കാര്യത്തിൽ യാത�ൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും
തയാറാകാത്ത അംഗമായി
പ്രവർത്തിച്ചു.
ഒരിക്കലും  ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.   അതുക�ൊ
ണ്ട്  പുരുഷനെപ്പോലെതന്നെ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർന്നു
വരുവാനുള്ള സൗകര്യം സ്ത്രീകൾക്കും ക�ൊടുക്കേണ്ടതാണ്.  പു
രുഷന്മാർ കുറെ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർന്ന
നിലയിലെത്തിയതുക�ൊണ്ടും കാല�ോചിതമായ ചില ഉദ്യോഗ
ങ്ങൾ അവർക്കുള്ളതുക�ൊണ്ടും  വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ
കൂടുതൽ സൗജന്യം സ്ത്രീകൾക്കു ചെയ്തു ക�ൊടുക്കണമെന്നാണ് 
അഭിപ്രായം'13. 1938 - ൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ  ആദ്യത്തെ 
മുസ്ലീം  വനിതാ ബിരുദധാരിയായ ആലപ്പുഴക്കാരി ബി.
ഐഷാമ്മയ്ക്ക്   മദ്രാസ്  പ്രസിഡൻസി ക�ോളെജിൽ എം.എ.
ബ�ോട്ടണി സയൻസിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി പ്രത്യേക 
സ്കോളർഷിപ്പായ, പഠനകാലയളവിൽ പ്രതിമാസം 50
രൂപവീതം സർക്കാരിൽനിന്നു വാങ്ങി നൽകുന്നതിൽ സഹാ
യിച്ച വ്യക്തിയും പി. എസ്. മുഹമ്മദായിരുന്നു.  മാത്രമല്ല, പഠ
നാനന്തരം ബിരുദധാരിയായ ആദ്യ മുസ്ലീം വനിതയെന്ന നി
ലയ്ക്ക്  തിരുവനന്തപുരത്തെ  രാജകീയ വനിതാക�ോളെജിൽ
ഒഴിവുവരുന്ന അധ്യാപകസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമനം നൽകണ
മെന്ന അപേക്ഷയുമായി ദിവാനായിരുന്ന സർ സി.പി. രാമ
സ്വാമി അയ്യരെ തന്നോട�ൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്തിവി
ലാസത്തിൽ വന്നുകാണുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായം
ചെയ്തതും  നിവേദനം നൽകാൻ സഹായിച്ചതും  മുഹമ്മദ് 
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സാഹിബ് ആയിരുന്നു.   എന്നാൽ അധ്യാപന മേഖലയിലെ 
പരിചയത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേരിട്ട്  രാജകീയ വനിതാ
കലാലയത്തിൽ നിയമനംനൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.   പകരം
ഗേൾസ്  സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി നിയമിക്കുവാനാണ് 
ഉത്തരവുണ്ടായത് 14.
തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ
കാലികരിൽ പലരും  അധഃകൃതപരിഷ്കരണത്തിനായി പ്രയ
ത്നിച്ച കുമാരനാശാൻ, അയ്യങ്കാളി, പ�ൊയ്കയിൽ യ�ോഹന്നാ
ന്, കണ്ടൻ
കുമാരൻ,
നാരായണൻ,
രാമൻ
തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോ
ഴും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധഃകൃത-പിന്നോക്കക്കാരുടെ 
ഉന്നമനത്തിനും ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി 
ഉറച്ച  ശബ്ദമായി പി.എസ്. മുഹമ്മദും  ഇവര�ോട�ൊപ്പം  നില
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. അധഃകൃത വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന്  ഫീസ് 
ഈടാക്കണമെന്ന റീട്രീഞ്ചുമെന്റ് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ  ശുപാർശ
ഗവണ്മെന്റ്  അംഗീകരിക്കുന്നതിനെതിരേ ജ�ോൺ ജ�ോസഫ് 

ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസംക�ൊണ്ടേ
മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ
മൂടികിടക്കുന്ന അന്ധകാരത്തെ
തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
വെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ദീർഘദർശി
യായ മുഹമ്മദ് വക്കീലിനെ
ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ഇടപെടലു
കൾ നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ക�ൊണ്ടുവന്ന ഉപക്ഷേപത്തെ പി.എസ്. മുഹമ്മദും അനുകൂലി
ച്ചു സംസാരിച്ചു15.
1933 - ൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിയമിച്ച വി. സുബ്ബയ്യർ
ചെയര്മാനായ പബ്ലിക്  സർവീസ്  റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയി
ല�ൊരു അംഗമായിത്തീർന്ന മുഹമ്മദ്  വക്കീൽ പിന്നാക്ക 
സംവരണ കാര്യത്തിൽ യാത�ൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും  തയാറാകാ
ത്ത  അംഗമായി   പ്രവർത്തിച്ചു16. പിന്നാക്ക  വിഭാഗങ്ങളുടെ 
അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി  തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിലെ 
ഐതിഹാസിക  സമരമായ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
കാലഘട്ടത്തിൽ അവശവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം  ജന
സംഖ്യാനുപാതികമായി നിയമസഭയിലും  ഉദ്യോഗങ്ങളിലും 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും  ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം  നില
നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
പ്രത്യേക മാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമിതി 12 സെക്ഷനുകളി
ലായി 37 മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി. ക�ൊച്ചി, മദ്രാസ്, മൈസൂർ എന്നി
വിടങ്ങളിലെപ്പോലെ  ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി തിരുവി
താംകൂറിലും  നിയമനം നടത്താമെന്ന്  തീരുമാനമെടുത്തു.  
എന്നാൽ ഇതുപ്രകാരം യ�ോഗ്യതയുള്ള ലഭ്യമായവർ തമ്മിലാ
യിരിക്കും ഉദ്യോഗത്തിനായുള്ള മത്സരം നടക്കുക.  അതുക�ൊ
ണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റി സാക്ഷരത മാനദണ്ഡമാക്കണമെന്ന് പരിഗ
ണനയിലേക്കെത്തി.   മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ
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ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാജ്ഞാനം പരിഗണിക്കണമെന്നുംവന്നു.  ഇത് 
മുസ്ലീങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ  കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്നു
കണ്ട  അദ്ദേഹം ഇതിനെ  എതിർത്തു.  കാരണം അന്നത്തെ 
മുസ്ലീങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  സാക്ഷരത 2% മാത്രമായിരുന്നു.  
എന്നാൽ ജനസംഖ്യ 3.5 ലക്ഷവും അതായത് തിരുവിതാംകൂർ
ജനസംഖ്യയുടെ 7% വും; തന്മൂലം കമ്മിറ്റി  തീരുമാനത്തിൽ
മാറ്റം വരുത്തുകയും നിയമനങ്ങളിൽ മൂന്നു പ്രധാന മതവിഭാഗ
ങ്ങൾക്കും   ആനുപാതിക  നിയമനങ്ങളാകാമെന്ന്  നിർദേശി
ച്ചു.  അതനുസരിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ - 18, ക്രിസ്ത്യാനികൾ - 9, മുസ്ലീ
ങ്ങൾ -2 എന്നിങ്ങനെ  തിരിച്ചു.   ഇതും  മുസ്ലീങ്ങൾക്ക്  ഗുണം
ചെയ്യില്ലായെന്ന് പി.എസ്. മുഹമ്മദ് വാദിച്ചു.  തുടർന്ന് മതവി
ഭാഗങ്ങളെ മ�ൊത്തത്തിൽ വർഗീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.  
ഇതിനായി അവരുടെ  ജനസംഖ്യ, സാക്ഷരത, പ�ൊതുവായ
പുര�ോഗതി എന്നിവയ�ോട�ൊപ്പം  അവർ തിരുവിതാംകൂറിൽ
എത്രമാത്രം  ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്നും  പരിശ�ോധിച്ച് 
നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.  അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളെ
7 വിഭാഗമായും17 ക്രിസ്ത്യാനികളെ 6 വിഭാഗമായും18 മുസ്ലീങ്ങളെ 
ഒറ്റയ്ക്കും പരിഗണിച്ചു.  അത�ോട�ൊപ്പം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച 18:9:2
അനുപാതം ഇരട്ടിയാക്കി ഓര�ോ വിഭാഗത്തിനും അനുവദിച്ചു
നിയമനങ്ങൾ നടത്താമെന്നും അംഗീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ടു സമർ
പ്പിച്ചു.  മുസ്ലീങ്ങളെ ഒറ്റവിഭാഗമാക്കി അനുപാതം കുറച്ചതിനെ 
പി.എസ്. മുഹമ്മദ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിയ�ോജനക്കുറിപ്പ്
തയാറാക്കി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയുംചെയ്തു19.
ഇത്തരത്തിൽ ഒരുകാലത്ത്  തിരുവിതാംകൂറിലെ  മുസ്ലീം 
സമുദായത്തെ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നോട്ട്  നയിക്കുന്നതിൽ  
കരുതല�ോടെ  പ്രവർത്തിച്ച  വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് 
വക്കീൽ. തിരുവിതാംകൂറിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും കേര
ളത്തിലാകമാനമുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുമായി, മുസ്ലീം സമുദായ
ത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വരുണ പ്രകാശത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു
നിർത്തി മടങ്ങിയ വക്കം മൗലവിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ആ
സമുദായത്തെ  അർക്ക  പ്രകാശത്തിലേക്കു  നയിച്ച  വ്യക്തിക
ളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൗര�ോഹിത്യത്തിൽ
ഊന്നിനിന്ന വ്യക്തികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ജാതി കൂട്ടാ
യ്മകൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നവ�ോത്ഥാനം സാധ്യമാക്കി
യതെന്ന ചിന്ത പിന്തുടരുകയും അതിനു ബലം നൽകാനായി
ചർവിത ചർവണംപ�ോലെ വൈജ്ഞാനിക  സാഹിത്യങ്ങൾ
നിർമിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തുവന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെറുതും 
വലുതുമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാമൂഹിക പുര�ോഗതിയ്ക്ക് നി
ദാനമായിട്ടും എന്തുക�ൊണ്ടോ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടുപ�ോയ ഒരു വ്യ
ക്തിത്വമാണ് പി.എസ്. മുഹമ്മദ്.

റഫറൻസ്:
1.

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ 16-ാം കൗൺസിൽ (1920), 19-ാം
കൗൺസിൽ (1923), 20-ാം കൗൺസിൽ (1924),  എന്നിവ
യിൽ മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽനിന്ന് നാമനിർദേശം ചെയ്യ
പ്പെട്ട അംഗം; 23-ാം കൗൺസിലിൽ (1927) ആലപ്പുഴയിൽ
നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം; 1922-ൽ തിരുവിതാം
കൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ രൂപംക�ൊണ്ടശേഷം
അതിന്റെ 3-ാം കൗൺസിൽ (1928-31), 4-ാം കൗൺസിൽ
(1931-32) എന്നിവയിൽ അംഗമായി; റെഗുലേഷൻ   II
പ്രകാരം  നിലവിൽവന്ന തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം അസം
ബ്ലിയുടെ  3-ാം കൗൺസിലിൽ (1944-47) നാമനിർദേശം
ചെയ്യപ്പെട്ട  അംഗമായി. 1948 - ൽ തിരുവിതാംകൂർ ജന

പ്രാതിനിധ്യ സഭയിലേക്കുനടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂവാറ്റു
പുഴ ഒന്നിൽ നിന്ന്  (മുസ്ലീം  സംവരണം) സഭയിലേക്ക് 
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.  
2. തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ പ്രൊസീഡിങ്സ്,
16-ാം സെക്ഷൻ (1920), ഗവ: പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം, 1920,
പുറം 90, 91.
3. ഫയൽ നം. 383, ബണ്ടിൽ നം.117, 1920, വിദ്യാഭ്യാസം,
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കൈവ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, പുറം 2.
4. മേൽസൂചന
5. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലീം ഹ�ോസ്റ്റൽ ആദം
സേട്ടിനെപ്പൊലുള്ള ചില നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ശ്രമഫല
മായി തിരുവനന്തപുരത്ത്  കുന്നുകുഴിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചി 
രുന്നു.   അവിടെ  വന്നു   താമസിച്ച്  തിരുവനന്തപുരത്തെ 
മഹാരാജാസ് ക�ോളെജിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയും കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം 
സ്പീക്കറുമായിരുന്ന കെ.എം. സീതി സാഹിബ് തന്റെ സ്മര
ണകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
6. തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ പ്രൊസീഡിങ്സ്,   
16 -ാം സെഷൻ (1920) ഗവ: പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം, 1920,
പുറം 112,113.
7. ഫയൽ നം. 596, ബണ്ടിൽ നം.127, 1924 ജൂൺ 21, വിദ്യാ
ഭ്യാസം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കൈവ്സ്, തിരുവനന്തപുരം,
പുറം 2.
8. മേൽ സൂചന, പുറം 4.
9. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച  ജാതിഹിന്ദു ഹ�ോ
സ്റ്റൽ (പിന്നീട്  മഹാരാജാസ് ഹ�ോസ്റ്റൽ), അധഃകൃത
ഹ�ോസ്റ്റൽ, കൂടാതെ വൈ.എം.സി.എ. ഹ�ോസ്റ്റൽ എന്നിവ
യ്ക്ക് ഗ്രാന്റ് നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.
10. ഫയൽ നം. 233, ബണ്ടിൽ നം. 147,1930 മാർച്ച് 21, വിദ്യാഭ്യാ
സം, കേരളസ്റ്റേറ്റ്  ആർക്കൈവ്സ്, തിരുവനന്തപുരം,
പുറം 4.
11. ഫയൽ നം. 411, ബണ്ടിൽ നം. 157, 1931, വിദ്യാഭ്യാസം, കേ
രളസ്റ്റേറ്റ് ആർക്കൈവ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, പുറം 5.
12. മേൽസൂചന

13.

തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ പ്രൊസീ
ഡിങ്സ്, 1932 ഗവണ്മെന്റ് പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം, പുറം
1092.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

ഫയൽ നം. 1282, ബണ്ടിൽ നം. 225, 1939, വിദ്യാഭ്യാസം,  
കേരളസ്റ്റേറ്റ് ആർക്കൈവ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, പുറം 23.
സൂചന 13, പുറം 1095.
1932 ജനുവരി 15-ന്  അധ്യക്ഷനായി പബ്ലിക്  സർവീസ് 
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി  നിലവിൽ വന്നുവെങ്കിലും  അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ആകസ്മിക മരണത്തെ തുടർന്ന് റാവു സാഹിബ് 
വെങ്കിട്ടരാമൻ അധ്യക്ഷനായി.  എന്നാൽ അദ്ദേഹം രാജി
വച്ചൊഴിഞ്ഞതിനാൽ വി. സുബ്ബയ്യരെ  അധ്യക്ഷനാക്കുക
യായിരുന്നു.  പി.എസ്. മുഹമ്മദിനെ കൂടാതെയുള്ള മറ്റംഗ
ങ്ങൾ: ജെ.എസ്. വെസ്റ്റെർഡയല് (ചീഫ് എൻജിനീയർ),
ഇ.ജി. മക്  ആൽഫിൻ (വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ), എൻ.
കുഞ്ഞന്പിള്ള (ആദായനികുതി - ഭൂനികുതി കമ്മീഷ
ണർ) സി.ഒ. മാധവൻ (എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ)
മിസിസ്സ്.ഡി.എച്ച്. വാറ്റ്സ് (മഹാരാജാസ് വനിതാക�ോ
ളെജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ - മിസിസ്സ് വാറ്റ്സ് രാജിവച്ചപ്പോൾ
പകരം അതേ ക�ോളെജിലെ ബ�ോട്ടണി പ്രൊഫസർ
ഇ.കെ. ജാനകിയെ അംഗമാക്കി), എ. താണുപിള്ള, റാവു
ബഹദൂർ എം. ഗ�ോവിന്ദൻ, കെ. നാരായണ പെരുമാൾ
നാടാർ, തരിയത്ത്  കുഞ്ഞിത�ൊമ്മൻ, റ്റി.എ. ത�ോമസ് 
(റിട്ട. തഹീൽ ദാർ)
ബ്രാഹ്മണർ (വിദേശീയർ), നായർ, വെള്ളാളവിഭാഗം,
ഈഴവർ, കമ്മാളർ - നാടാർ, അധഃകൃതഹിന്ദുക്കൾ, മറ്റ് 
ഹിന്ദുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഏഴു വിഭാഗങ്ങൾ.
ജാക്കോബൈറ്റുകൾ, മാർത്തോമ്മ - മറ്റ് സുറിയാനികൾ,
റ�ോമൻ കത്തോലിക്കർ - സിറിയൻ ആരാധന ക്രമം,
റ�ോമൻ കത്തോലിക്കർ- ലാറ്റിൻ ആരാധനാ ക്രമം, ആം
ഗ്ലീക്കൻ സഭക്കാർ, മറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ 
ആറു വിഭാഗങ്ങൾ.
തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക്  സർവീസ് കമ്മിറ്റി  റിപ്പോർട്ട്,
തിരുവനന്തപുരം, 1934. പുറം 40.

(സഖരിയ റ്റി. -9446854406)

കേരളപാണിനീയം
ഏ.ആര്. രാജരാജവര്മ

ഏ.ആറിന്റെ ആദ്യ കേരളപാണിനീയ പതിപ്പ് അതിന്റെ പൈതൃകമൂല്യം 
പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് കേരള ഭാഷാഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി പ്രശസ്ത  ഭാഷാ പണ്ഡിതരായ
ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്റെയും  ഡ�ോ. എന്.ആര്. ഗ�ോപിനാഥ        
പിള്ളയുടെയും രണ്ട് പഠനങ്ങള്കൂടി ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു. കേരളപാണിനി
യുടെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്കുമുന്നിലുള്ള സ്മാരകമാണ് ഈ അപൂര്വഗ്രന്ഥം.    
വില ₹ 475
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ചര്റി ത്ം

പമത്ൻമണിയന്െ
ചരിത്ര�ചനകൾ
പഡോ.എം.ജി.ശശിഭൂഷണ്

പ

ത്മനാഭസ്ാമിഡക്ത്ത്ിനു മുൻപിലള്ള ൌതുെമണി
ക്പ്, പതികനട്ാംനൂറ്റാണ്ിൽ ഡെരളത്ിൽ സംഭവിച്
സമയഗണനയികല ഒരു മാറ്റത്ികറെ െഥകൂടി പറയാനുണ്പ്.
നാഴിെയും വിനാഴിെയുമായി സമയം െണക്കൂട്ിയിരുന്ന
തിരുവനന്തപുരത്തുൊകര മണിക്കൂറായും മിനിട്ായും കസക്
റൊയും സമയഗണന നടത്ാൻ പഠിപ്ിക്ന്നതിൽ ഡമത്ൻ
മണിക്ം പങ്കുണ്ായിരുന്നു.
താഡക്ാൽ കൊടുത്ാൽ തിരിയുന്ന ഒരു പല്ച്ക്ംകൊ
ണ്പ് മകറ്റാരുപല്ച്ക്കത്യും തിരിപ്ിക്ാൻ െഴിയുകമന്ന
തത്മനുസരിച്പ്, തൂക്ിയിട്ിരിക്ന്ന ഭാരക്ട്ിെളുകട ഗതി
വിഗതിെളനുസരിച്പ് പ്രവർത്ിക്ന്നതായിരുന്നു മലയാള
ക്രയികല പണ്കത് നാഴിെമണിെൾ. നാഴിെമണിെൾ
അത്യപൂര്വമായിരുന്ന അക്ാലത്പ്, സാധാരണക്ാർ നിഴ
ലെളുകട നീളം അളന്നായിരുന്നു നാഴിെയും വിനാഴിെയും
ഗണിച്ിരുന്നതപ്. ഡക്ത്ങ്ളികല പന്തീരടിപ്പൂജയുകട സമയം
ഗണിക്ാൻ ശ്രീഡൊവിലെളുകട ഡമൽക്കൂരെളില് നിന്നപ് നി
ലഡത്ക്വീഴുന്ന നിഴലെളുകട നീളം അളന്നാൽ മാത്ം മതി
യായിരുന്നു. പള്ളിെൾക്മുമ്ിൽ പഴയൊലത്പ് നാട്ിയി
രുന്ന ഉയരമുള്ള െരിങ്ൽക്രിശുെളുകട നിഴലളന്നായിരുന്നു
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കുർബാനെൾക്ള്ള സമയവം െണക്കൂട്ിയിരുന്നതപ്. ഒരു
നാഴിെഡനരംകൊണ്പ് സുഷിരപാത്ത്ിൽ കവള്ളം നിറയുന്ന
നാഴിെവട്െളും അക്ാലകത് ആഢ്യഭവനങ്ളിൽ ൊണാ
മായിരുന്നു.
നാഴിെയ്ക്കും വിനാഴിെയ്ക്കും പെരം മണിക്കൂകറന്നും മിനികട്ന്നും
സമയകത് വിഭജിച്ിരുന്ന കൂട്കര ഡെരളീയർ ആദ്യമായി
െണ്തപ് ഡപാർട്ടുഗീസുൊരുകട അവസാനനാളുെളിലായിരുന്നു.
ഡപാക്റ്റുവാച്ചുെളും വാൾഡക്ാക്െളും അങ്കന രാജകൊട്ാ
രങ്ളിലം ഡ്വൊകത പ്രഡവശിച്ചു.
�ച്ചുൊരുകട വരഡവാകടയാണപ് ൌതുെമണിെൾ ഇവികട
വ്യാപെമായതപ്. നൃത്ംകചയ്യുന്ന ആൾരൂപങ്ഡളാടുകൂടിയ
ൌതുെമണിെളും സംഗീതം ഡെൾപ്ിക്ന്ന മണിസൂത്ങ്ളും
ൊണാൻ അങ്കന ഡെരളീയർക്ം അവസരം ലഭിച്ചു. ഒരു ദി
വസകത് 60 നാഴിെയായി വിഭച്ിരുന്ന ഡെരളീയർ 24 മിനിട്ടു
െൾ കൂടുഡമ്ാൾ ഒരു നാഴിെയാകുകമന്നുകൂടി തിരിച്റിയാൻ തുട
ങ്ിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസകമന്നാൽ 24 മണിക്കൂർ ഡചരുന്നതാ
കണന്നും ഒരു മണിക്കൂറിനപ് 60 മിനിട്പ് ഡവണകമന്നും അവര്
പഠിച്ചു.
ഗ�ിയാൾ, ഡപാക്മണി, മണിസൂത്ം, ഘടിൊയന്ത്രം

തുടങ്ിയ നിരവധി ഡപരുെളിലാണപ്, പാശ്ാത്യരുകട ൌതു
െമണിെൾ അക്ാലത്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നതപ്. ഇവയുകട പ്ര
വർത്നങ്ൾക് ഡമൽഡനാട്ം വഹിക്ാൻ മണിഡമസ്ിരിമാ
കര തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ാരത്ിൽ നിയമിച്ിരുന്നു.
നാട്ടുരാജാക്ന്മാരുമായുള്ള രാജ്യൊര്യങ്ൾ ഡരഖകപ്ടു
ത്തുഡമ്ാൾ തീയതിക്ം വർഷത്ിനും പുറഡമ മണിക്കൂറുെൾ
കൂടി ഡരഖകപ്ടുത്തുന്നതപ് �ച്പ് ഈസ്റിന്ത്യാെമ്നിയികല
ഉഡദ്യാഗസ്ന്മാർ പതിവാക്ിയിരുന്നു.
(ഒന്നപ്) 1730 ഒെപ്ഡടാബർ 28 ഡ്വെിട്പ് 4 മണിക്ായിരു
ന്നു പപ്പുത്മ്ി മാർത്ാണ്ഡവർമകയ ൊണാൻ നാഗർഡൊ
വിൽ കൊട്ാരത്ിൽ എത്ിയകതന്നും അതുെഴിഞ്ഞപ്
ഡ്വൊകത പപ്പുതമ്ി കൊല്ലകപ്ട്തായും �ച്ചു കറഡക്ാ
ഡുെൾ ഡരഖകപ്ടുത്ി.
(രണ്പ്) 1732 മാർച്പ് 29-ാം തീയതി പുലർകച് രണ്ടുമണി
യാണപ് ഡദശിങ്നാടു രാജാവം കുടുംബവം ൊയംകുളഡത്ക്പ്
രക്കപ്ടാൻ തിരകഞ്ഞടുത്കതന്നു മകറ്റാരു �ച്പ് ഡരഖയിൽ
ൊണാം.
(മൂന്നപ്) 1739 കഫബ്രുവരി 25-ാം തീയതി രാത്ി എട്ടുമണി
യ്കാണപ് ഡതങ്ാപ്ട്ണത്തുവച്പ് സിഡലാണികല �ച്ചുഗവർണർ
വാൻ ഇഡമാഫം മാർത്ാണ്ഡവർമയും തമ്മിലള്ള കൂടിക്ാഴ്ചയ്ക്കു
നിശ്യിക്കപ്ട്ിരുന്നകതന്നും എന്നാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ
ഡ്വെിയാണപ് മാർത്ാണ്ഡവർമ അവികട എത്ിയകതന്നും
ഇനികയാരു ഡരഖയിൽ ൊണാം. കൊല്ലത്തുവച്ചുനടന്ന നിർ
ണായെ യുദ്ങ്ളികലാന്നിൽ ഘടിൊയന്ത്രത്ികറെ സഹാ
യഡത്ാകട സൂര്യഗ്രഹണം തിരിച്റിയുന്ന തിരുവിതാംകൂർ
ഡ്സന്യകത്പ്റ്റി ശ്രീമാർത്ാണ്ഡമാഹാത്മ്യം െിളിപ്ാട്പ്
പറയുന്നുണ്പ്. തിരുവിതാംകൂർ ഡ്സന്യത്ികല പടത്ലവ
ന്മാരിൽ ഒരാളായ �ികലഡനായി ആയിരുന്നു ഘടിൊയ
ന്ത്രം കൊണ്പ് യുദ്ത്ിനിടയിൽ സംഭവിച് സൂര്യഗ്രഹണം
തിരിച്റിഞ്ഞതപ്. ജർമൻവംശജനായ ൊൾ ഓഗസ്റപ് �യൂവൻ
ഡഷാട്ടും �ച്ചുവംശജനായ ജാൻഡജക്ബ്ബപ് ക്ിഡ്സ്റപ്യഡ്ന
ഡസഷനും ഫ്രഞ്ചു വംശജനായ യൂഡസ്റഷ്യസപ് �ികലഡനായി
യും കൊല്ലത്ികനതിഡര നടന്ന യുദ്ങ്ളിൽ തിരുവിതാംകൂ
റിനു ഒപ്ം ഉണ്ായിരുന്നു.
കൊട്ാരത്ികല ജീവനക്ാകര പുതിയ സമയക്മം പരി
ചയകപ്ടുത്ാനായിരുന്നു പത്മനാഭപുരം കൊട്ാരത്ിൽ
ൊർത്ിെതിരുനാൾ രാമവർമ പുതുതായി ഡക്ാക്പ് സ്ാപി
ച്തപ്. �ച്ചുൊർ സമ്മാനിച്താണപ് ഈ ഡക്ാകക്ന്നും അതല്ല
നാട്ടുൊരനായ അരുളാനന്ദൻ കമയ്യപ്കറെ നിർമിതിയാണി
കതന്നും രണ്പ് നിരീക്ണങ്ൾ നിലവിലണ്പ്.
ൊർത്ിെതിരുനാൾ രാമവർമരാജാവാണപ് (1758 -1798 )
തിരുവനന്തപുരത്തും ഒരു ൌതുെമണി ഡവണകമന്നു തീരുമാ
നിക്ന്നതപ്. ഇതു സംബന്ധിച് ഉപെരണങ്ൾ കൊച്ീഡക്ാ
ട്യികല �ച്ചുൊരിൽനിന്നും 1770 -ലാണപ് ഉഡദ്യാഗസ്ർ വില
യ്ക്കുവാങ്ങുന്നതപ്. കൊ.വ.945 -ൽ കൊച്ിയിൽനിന്നു വാങ്ിയ
യന്ത്രസാമിഗ്രിെളിലാണപ് െിടാങ്കളയും ഡമത്കനയും ഉണ്ാ
ക്ി ഘടിൊരത്ിൽ ഉറപ്ിക്ാന് തക്ല സ്ഡദശി ഡപച്ിമുത്തു
ആചാരികയയാണപ് ചുമതലകപ്ടുത്ിയതപ്. ആയില്യം തിരുനാ
ളികറെ ൊലത്പ് തിരുവനന്തപുരത്തു വഞ്ിയൂരിൽ താമസിച്ിരു
ന്ന ഡതാക് നിർമാതാവായിരുന്ന കുഞ്ഞൻ എന്ന കൊല്ലപ്ണി
ക്ാരകറെ പൂര്വിെനായിരുന്നു ഡമത്ൻമണിയുകട നിർമാതാ
കവന്നു ഡെരളവർമ വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ എകറെ മൃഗയാസ്ര
ണെളിൽ ' എഴുതിയതപ് പൂർണമായി ശരിയകല്ലന്നു ചുരുക്ം.

ഡ്ഹദരാലി
തങ്ളുകട കതാഴിലികറെ രഹസ്യം ആർക്ം ൊണിച്ചു
കൊടുക്െയികല്ലന്നു നിർബന്ധമുണ്ായിരുന്ന ചില യൂഡറാപ്യ
ന്മാരുകട അടുക്ൽഡപായി അന്ധനാകണന്നു ഭാവിച്പ് ഈ
കൊല്ലൻ ഘടിൊരനിർമാണവിദ്യ രഹസ്യമായി പഠിക്െ
യായിരുകന്നന്നും ഡെരളവർമ വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ അറി
യിക്ന്നു. കൊല്ലകറെ അന്ധത യാഥാർഥ്യമാഡണാ എന്നു
പരീക്ിക്ാൻ യൂഡറാപ്യർ ഒരിക്ൽ അഡമധ്യമായ ചില സാ
ധനങ്ൾ കൊല്ലകറെ മൂമ്ിൽ വകച്ന്നും നിസ്ംശയമായി
അയാളതു ഭക്ിക്ാൻ തുടങ്ിയഡതാകട കൊല്ലകന അവർ
വിശ്സിച്ചുകവന്നും ഡെരളവർമ വലിയഡൊയിത്മ്പുരാൻ
ചമൽക്ാരഡത്ാകട എഴുതി. കൊല്ലകറെ ഡപരപ് വലിയഡൊയി
ത്മ്പുരാൻ പറയുന്നികല്ലങ്ിലം അതപ് തങ്ളുകട കുലകൂടസ്
നായിരുന്ന മാടുഡമസ്ിരിയാകണന്നാണപ് വഞ്ിയൂകര പിന്മുറ
ക്ാർ പറയുന്നതപ്. മാടു ഡമസ്ിരിയുകട കൊച്ചുമക്ളായിരുന്ന
മാഡതവൻ ഡഗാവിന്ദനും ഡവലക്ട്ിയും ഡമത്ൻമണിക്
താഡക്ാൽ കൊടുക്ാൻ നിഡയാഗിക്കപ്ട്ിരുന്നു. വഞ്ിയൂർ
ൊഞ്ഞിരക്ണ്ം പുത്ൻവീട്ിൽ െരുണാെരൻ ഡമസ്ിരി
യിൽനിന്നു ലഭിച് വിവരം. 7 രൂപ 28 പണമായിരുന്നു
മാഡതവൻ ഡഗാവിന്ദകറെ പ്രതിമാസ ശമ്ളം. സഹായിയായ
ഡവലക്ട്ി, ഡജ്യഷ്കറെ മെനായിരുന്നു. ഇനി അറിയാനുള്ളതപ്
തക്ല ഡപച്ിമുത്തു ആചാരിയും മാടുഡമസ്രിയും തമ്മിലള്ള
ബന്ധമാണപ്. മാടുഡമസ്ിരിയും ഡപച്ിമുത്തു ആചാരിയും ഒഡര
കുടുംബത്ില്കപ്ട്വരാൊം.
ഡ്ഹദരാലിയുകട ഡനതൃത്ത്ിൽ ഉത്രഡെരളത്ിഡല
ക് ഡ്മസൂർ ഡ്സന്യം ഇരച്ചുെയറിയതികറെ ആറാം വർഷ
ത്ിലാണപ് പിൽക്ാലത്പ് ഡമത്ൻമണിയായി അറിയകപ്ട്ി
രുന്ന ൌതുെമണി തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ാപിക്ന്നതപ്.
ഡ്ഹദർ, മലബാർ രണ്ാമതും ആക്മിച്ിട്ടു (1773) അഡപ്ാൾ
മൂന്നുവർഷം പിന്നിട്ിരുന്നു.
നാലായിരഡത്ാളം വരുന്ന സുശിക്ിതരായ കുതിരപ്ട
യാളിെളുമായാണപ് ഡ്ഹദർ ഉത്രഡെരളത്ിൽ എത്ിയതപ്.
ൊലാൾപ്ടയുകട എണ്ം, എണ്ായിരഡത്ാളമുണ്ായിരുന്നു.
ആലിരാജാവികറെ എണ്ായിരഡത്ാളം വരുന്ന ഡ്സന്യവം
ഡ്ഹദകറ സഹായിക്ാൻ ഒപ്മുണ്ായിരുന്നു. മാടായിയിലം
വ്റിജ്ാനടേരള്റി | കമയട് 2018 |

45

ക�ൊട്ടാരത്തിലെ ജീവനക്കാരെ
പുതിയ സമയക്രമം പരിചയപ്പെടു
ത്താനായിരുന്നു പത്മനാഭപുരം
ക�ൊട്ടാരത്തിൽ കാർത്തികതിരു
നാൾ രാമവർമ പുതുതായി ക്ലോക്ക്
സ്ഥാപിച്ചത്. ഡച്ചുകാർ സമ്മാനിച്ച
താണ് ഈ ക്ലോക്കെന്നും അതല്ല
നാട്ടുകാരനായ അരുളാനന്ദൻ
മെയ്യപ്പന്റെ നിർമിതിയാണിതെന്നും
രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
വളപട്ടണത്തിലും വച്ചുനടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ക�ോലത്തിരിയുടെ 
സൈന്യം  പരാജയപ്പെട്ടു. ചിറയ്ക്കൽ ക�ൊട്ടാരം വൈകാതെ 
മൈസൂർസൈന്യം   ക�ൊള്ളയടിച്ചു.   രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ,   
തിരുവങ്ങാട്ട്  അമ്പലത്തിൽ അഭയം തേടി.  മൈസൂർ
സൈന്യം തുടർന്ന് ക�ോട്ടയവും കടത്തനാടും കുറുമ്പ്രനാടും പി
ടിച്ചെടുത്തു. ക�ോഴിക്കോട്ടെത്തിയ മൈസൂർ സൈന്യം  ഒരു
ലക്ഷം  സ്വർണ മെഹർ ആയിരുന്നു,  കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധ
നായ സാമൂതിരിയ�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.  സാമൂതിരി ഗത്യന്ത
രമില്ലാതെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ�ൊന്നാനിക്ക്  രഹസ്യമായി
അയച്ചശേഷം ക�ൊട്ടാരത്തിനു തീക�ൊളുത്തി,  അതിനുള്ളിലി
രുന്നു ആത്മഹൂതി ചെയ്തു.  
ശ്രീനിവാസറാവുവിന്റെയും സയിദ്സാഹിബിന്റെയും നേ
തൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൈസൂറിന്റെ 1773 - ലെ മലബാർ ആക്ര
മണം.  കൗതുകമണിയെ മേത്തൻമണിയാക്കിയത്, അഭയാർ
ഥികളായി  1761 നും  1771 നും   ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ
മലബാർകാരായിരുന്നു.   1766 - ൽ അഭയാർഥികളായി തിരു
വിതാംകൂറിൽ എത്തിയ കവിണിശേരി, ചിറയ്ക്കൽ, തേവണം
ക�ോട്, അടുത്തില, ഉദയമംഗലം തുടങ്ങിയ ക�ോലസ്വരൂപ
ക്കാരിൽ ചാരന്മാരില്നിന്നും  പടയ�ോട്ടക്കാലത്തുനടന്ന
അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാർത്തികതിരുനാൾ കേട്ടിരുന്നു.  
കുന്നത്തുനാട്ടിലെ കരിമ്പിൻപുഴ ക�ൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
സാമൂതിരി കുടുംബാംഗങ്ങളും  പടയ�ോട്ട  ദുരിതങ്ങളിൽനിന്ന് 
ഒരിക്കലും മ�ോചിതരായിരുന്നില്ല. കൗതുകമണിയിലെ 
ഊശാൻതാടിക്കാരനിൽ ഹൈദരെ അവരെല്ലാം കണ്ടിരിക്കാം.
ഒരു ഊശാൻതാടിക്കാരനെക്കൂടി മണിയിൽ വിളക്കി
ച്ചേർക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ച കാർത്തികതിരുനാളിനും 
അങ്ങനെ  ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന്  ആരു കണ്ടു?
അമ്മ വഴി തന്റെ ബന്ധുവായിരുന്ന ക�ോലത്തിരിയ�ോടു
ഹൈദർ കാണിച്ച കടുംകൈ കാർത്തികതിരുനാളിനും  മറ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ല.
പുതിയ സമയവിഭജന ക്രമത്തോടു ജനങ്ങളെ പ�ൊരുത്ത
പ്പെടുത്താൻ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ  
മറ്റൊരു മാർഗമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ ഇടവിട്ടു പീരങ്കിവെടി
വയ്ക്കുന്നത്.  തിരുവനന്തപുരത്തെ കുന്നുകുഴിയ്ക്കു സമീപമുണ്ടായി
രുന്ന ഒരു വിജനസ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇതിനായി രാജകീയ
സര്ക്കാര് പീരങ്കി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.  അവിടം പിന്നീട് തിരു
വനന്തപുരത്തുകാർക്ക്  ഗുണ്ടുകാടായി.   ഗുണ്ടുകാട്ടിൽ വെടി
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പ�ൊട്ടിക്കുന്ന പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കിയത് കേ
ണൽമൺട്രോ
ആയിരുന്നുവത്രേ.  
നായർപട്ടാളം അപ്പോഴേയ്ക്കു നായർബ്രിഗേഡ് 
ആയിമാറിയിരുന്നു.
ക്ലോക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കാർത്തികതി
രുനാൾ രാമവർമയ്ക്കുശേഷം ഏറ്റവും  കൂടുതൽ
താൽപ്പര്യം  കാണിച്ച രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ
സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ (1829-1847) ആയി
രുന്നു.  മണിമേസ്തിരിയായിരുന്ന ആന്റണി ക്രി
സ്ത്യൻ എന്ന യൂറേഷ്യന�ോടു സ്വാതിതിരുനാൾ  
പ്രത്യേക  താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നു
രേഖകൾ പറയുന്നു.
1. മണിമേസ്തിരി അന്തോണി ക്രിസ്ത്യനു
മാസം ഒന്നുക്ക്  നൂറ്റിത�ൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച്  പണം
(ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.991)
2. അഞ്ചുതെങ്ങിൽ ചട്ടക്കാരൻ ഇട്ടീസൻവ
ശം വിലയ്ക്കുവാങ്ങിച്ച പ�ൊന്നിൻകൂടും തുടലുമുള്ള
നാഴികമണി ഒന്നുക്ക്  വില രൂപ 125 ക്ക് 812 1/2 പണം
(ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.992)
3.
അന്തോണി മാർട്ടിൻ മേസ്തിരിയെക്കൊണ്ട്  പുത്ത
നായിട്ടു തീർപ്പിച്ച ക്ലോക്കുപ�ോക്കുമണി ഉരു   ഒന്നുക്ക്  വില
രൂപ 449.  മ്യൂസിക്കൽ ക്ലോക്കുമണി അറ്റകുറ്റം തീർത്ത വകയ്ക്ക് 
രൂപ 287 1/2    വക  2-ൽ രൂപ 737 ക്ക്   5251 പണം (ഹജ്ജൂർ
തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.1004)
4.
മണിമേസ്തിരി അന്തോണി മാർട്ടിന്റെ കെട്ടിയവൾ
മരിച്ചതിനു കറുത്തപട്ടു കുത്തു ഒന്നുക്ക് മുഴം 18 ക്ക് ചിലവ് 361
(ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.1005)
5.
മഹാരാജമാന്യ രാജശ്രീ  ഗവർണർ സായിപ്പ്
അവർകൾ 1005-മാണ്ട്   ആനിമാസം 25-ന്  ക�ൊല്ലത്തുവന്നു
തിരികെ  പ�ോകുമ്പോൾ കൽപ്പിച്ച് ഇനാം ക�ൊടുക്കുന്നതിന് 
മണിമേസ്തിരി മാർട്ടിൻവശം പഞ്ചവർണപ്പക്ഷി  മുതലായ
വകകൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിച്ചതിനു ചിലവ്  - 1637 1/2    പണം
(ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.1006)
6.
മണിമേസ്തിരി അന്തോണിക്രിസ്ത്യന്റെ മകളെ കെട്ടി
ക്കുന്ന വകയ്ക്ക് 2100 പണം  (ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.1013)
7. മണിസൂത്രം അന്തോണി ക്രിസ്ത്യനു മാസം ഒന്നുക്ക് 
650 പണം വീതം ഉള്ളത്  ടിയാൻ ആനിമാസം 28 -നു കഴി
ഞ്ഞുപ�ോകയാൽ മകൻ ജ�ോൺക്രിസ്ത്യനു ആടി 15-ാംനു മുതൽ
ക�ൊടുക്കാൻ ഉത്തരവ് (ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ, ക�ൊ.വ.1013)
അമരവിളയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് നിർമാണശാല തുടങ്ങാൻ
ആന്റണി ക്രിസ്ത്യന്റെ മകൻ ജ�ോൺക്രിസ്ത്യന്  സ്വാതിതിരു
നാൾ കുറച്ചുസ്ഥലം പിന്നീട്  അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.   ഈ
സ്ഥലം മണിവിള എന്ന പേരിലാണ് അറിയുന്നത്.  മണിവിള
യിലെ  കത്തോലിക്കാപ്പള്ളിയിലാണ് ജ�ോൺക്രിസ്ത്യന്റെ  
അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥാനം.  ജ�ോൺക്രിസ്ത്യന്റെ  പിന്മുറക്കാർ പിന്നീട് 
തങ്കശ്ശേരിയിലേയ്ക്കു പ�ോയതായി മണിവിളയിലെ കാത്തോലി
ക്കാപ്പള്ളിയുടെ വികാരി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.
കാലത്തിന്റെ മഹായവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ യും 
കാർത്തികതിരുനാളും ഹൈദറും  അരുളാനന്ദൻ മെയ്യപ്പനും 
പേച്ചിമുത്തുവും  മാടുമേസ്തിരിയും  ആന്റണിക്രിസ്ത്യനുമെല്ലാം 
മൺമറഞ്ഞു. നിഴലുകള് ന�ോക്കി  ആരുമിന്നു നാഴികയും  വി
നാഴികയും ന�ോക്കാറില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിഴല് മണ്ഡപങ്ങ
ളും  രാജാക്കന്മാര്ക്കു വേണ്ടി  മരിക്കാന് സന്നദ്ധരായിരുന്ന

നിഴല് ചങ്ങാത്തങ്ങളും കടങ്കഥകളായിട്ടു കാലമേറെയായി.
കാലത്തെ ഒരു രൂപകമായി കണ്ടിരുന്ന ഭാരതീയ പാരമ്പര്യ
ത്തില്നിന്നുള്ള ഒരു ചുവടുമാറ്റത്തെക്കൂടി മേത്തന്മണി പ്രതി
നിധാനം ചെയ്യുന്നു. കല്പ്പം, യുഗം പെരുമാള് വര്ഷം എന്നെ
ല്ലാം പരാമര്ശിക്കുന്ന കാലബ�ോധത്തില്നിന്നുള്ള വ്യതിയാ
നമായിരുന്നു ക�ൊല്ലവര്ഷാരംഭത്തോടെ സംഭവിച്ചത്. വീണ്ടു
മ�ൊരു പരിവര്ത്തനമാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് ഉണ്ടായ
ത്. സര്ക്കാര് പ്രസില് അച്ചടിക്കുന്ന പഞ്ചാംഗത്തിനും വ്യോ
മനിരീക്ഷണശാലയ്ക്കും  പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടും  സാക്ഷ്യം 
വഹിച്ചു.
  തിരുവനന്തപുരത്തെ മേത്തൻമണിക്കുമാത്രം മരണമില്ല.  
ഭാരക്കട്ടികളും  പൽച്ചക്രങ്ങളുംക�ൊണ്ട്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന                 
മേത്തൻമണി പലതവണ പണിമുടക്കിയിട്ടില്ലെന്നല്ല.  അപ്പോ
ഴെല്ലാം മണി നേരെയാക്കാൻ മാടുമേസ്തിരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ
നിന്ന് ആരെങ്കിലും എത്താതിരിക്കില്ല.   റ�ോമൻ അക്കത്തിൽ
പന്ത്രണ്ട്  എന്നെഴുതിയ ഭാഗത്ത്  മണിക്കൂറിന്റെയും  മിനിട്ടി
ന്റെയും സൂചികൾ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോൾ  മുട്ടനാടുകൾ കുത്താനെ

ന്നോണം ആഞ്ഞടുക്കുന്നതും മനുഷ്യരൂപം നിലവിളിക്കാനെ
ന്നോണം  വാതുറക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. അതുകാണാന്
പത്മതീര്ഥക്കരയില് ഒരാള്ക്കൂട്ടവും  ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സർ
ക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ,  അടുത്തകാലത്ത് കൗതുകമണി
യെ മേഷമണിയാക്കി.   സാക്ഷാൽ സാഹിത്യപഞ്ചാനനും 
കൗതുകമണിയെ  ബൗദ്ധൻമണിയാക്കാൻ ന�ോക്കിയതാണ്.  
തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ സമയബ�ോധത്തെ കീഴ്മേൽ തി
രുത്തിയ ഈ സ്മാരകകൗതുകത്തെ  പേരുമാറ്റി എന്തിനു പരി
ഷ്കരിക്കണം. ?
   മേത്തൻമണിയെന്ന പേര് ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് എന്തിനു
തുടച്ചു നീക്കണം?  
**കിഴക്കേമഠം ഗ�ോവിന്ദൻനായരും  ബി. പുഷ്പയും 
ചേർന്നു തയാറാക്കിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്നാണ് 
ഹജ്ജൂർ തിരട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ചത്.

(ഡ�ോ.എം.ജി.ശശിഭൂഷൺ- 9633001290)

കത്ത്

"മാതൃഭാഷ: മന�ോഭാവം മാറേണ്ടത് എന്തുക�ൊണ്ട്
ഏപ്രിൽ ലക്കത്തിൽ ശ്രീമതി സ്മിത കെ. നായർ എഴുതിയ
"മാതൃഭാഷ: മന�ോഭാവം മാറേണ്ടത് എന്തുക�ൊണ്ട്" എന്ന ലേ
ഖനമാണ് ഈ എഴുത്ത് എഴുതുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
മാതൃഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്  അഭില
ഷണീയമാണെന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, ഇവിടെ 
ഒരു പ്രധാന ച�ോദ്യം ഉദിക്കുന്നു : എന്താണ് മാതൃഭാഷയുടെ 
നിര് വചനം ? എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മലയാളി ആണ്, അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആന്ധ്രക്കാരിയും.അവരുടെ  മകളുടെ 
മാതൃഭാഷ ഏതാണ്, മലയാളമ�ോ തെലുങ്കോ? ഉത്തരം പ്ര
യാസമാണ്. എന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ
ചൈനക്കാരിയും മറ്റൊരാളുടെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കു
ന്നത്  ഒരു ബീഹാറി പെൺകുട്ടിയേയുമാണ്. അപ്പോൾ,
അവരുടെ  മക്കളുടെ  മാതൃഭാഷ ഏതാണ്? മലയാളമ�ോ,
ചൈനീസ�ോ ഹിന്ദിയ�ോ, അത�ോ ഇംഗ്ലീഷ�ോ?
എന്റെ കുട്ടികൾ വളർന്നതും  പഠിച്ചതും  പശ്ചിമ
ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിലാണ് (NIT കാമ്പസിൽ). അവർക്ക് 
മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയില്ല, പക്ഷെ 
സംസാരിക്കും  (ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മലയാളം പറയുന്നതുക�ൊ
ണ്ട്).അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ്,
ഹിന്ദി, ബംഗാളി എന്നിവയാണ്. മാതൃഭാഷ എന്ന് ലേബൽ
ചെയ്യാവുന്ന മലയാളമല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തി
നും വൈകാരികമായ വളർച്ചക്കും  ഈ ഭാഷാപ്രശ്നം
(പ്രശ്നം എന്ന്  വിളിക്കാമെങ്കിൽ) ഒരിക്കലും  വിഘാതമാ
യി ഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി
കൾ confused ആകുമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ, ശ്രീമതി നായർ
ചില വികലങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരി
ക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, ഒന്ന്, two, മൂന്ന്, four എന്നിങ്ങ
നെ എണ്ണുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നുള്ള വാദം. ഇത് ഒരുതരം
വളച്ച്  ഒടിക്കലാണ്. ആരും  ഇങ്ങിനെ  എണ്ണുവാൻ പ�ോകു

ന്നില്ല. എന്നാൽ, എന്റെ മകൻ ഒരു brilliant student ആണ് 
എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ, എന്റെ മകൻ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വി
ദ്യാർഥി ആണ്  എന്ന്  പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം?  
അതുപ�ോലെ, എന്റെ ഹൈദരബാദ് trip വളരെ  comfortable
ആയിരുന്നു, problems ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നതാ
ണ്  എന്റെ ഹൈദരബാദ്  യാത്ര  പ്രശ്നരഹിതവും  സുഗമവും 
ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം.
വിഭിന്ന ഭാഷകളിൽനിന്ന് വാക്കുകൾ സൗകര്യപ്രദമായി
കടമെടുത്ത്  ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ അത്  ആശയവിനിമയം
കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അത�ൊരിക്കലും കുട്ടി
യുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയ�ോ കുട്ടിയെ 
ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയ�ോ (confuse ചെയ്യുകയ�ോ) ഇല്ല.
മാതൃഭാഷ എന്ന വാക്കിന�ോട്  ഒരു വൈകാരികമായ
സമീപനം അസ്ഥാനത്താണ്, അസ്വീകാര്യവുമാണ്. ആശ
യവിനിമയത്തിന്ന് ഏറ്റവും സുഗമമായ ഭാഷയെ മാതൃഭാഷ
എന്ന് വിളിക്കാം, അത്രമാത്രം. ഭാഷയല്ല പ്രശനം, ആശയ
ങ്ങൾ എത്രമാത്രം  ഫലവത്തായി കൈമാറപ്പെടുന്നു എന്നു
ള്ളതാണ്.
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മലയാളീ
കരണം അല്ല. മലയാളത്തിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും 
ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ശാസ്ത്രപഠ
നം സുസാധ്യമാക്കിക്കൊടുക്കക എന്നുള്ളതാണ്.
ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള (മാതൃഭാഷയെ  കുറിച്ചുള്ള) വൈകാ
രികമായ മുറവിളികൾക്ക്  ഇവിടെ  സ്ഥാനമേയില്ല.ശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരും  എൻജിനീയർമാരും ല�ോകപൗരന്മാരാണ്.
അവർക്ക് ഒരു ല�ോകഭാഷയിൽ അഥവാ ല�ോകഭാഷകളിൽ
പ്രാവീണ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ല�ോകഭാഷ
യാണെന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കുക, മലയാളമ�ോ തമിഴ�ോ 
ഹിന്ദിയ�ോ ഒരു ല�ോകഭാഷ അല്ലെന്നും.
(പ്രൊഫ. (ഡ�ോ.) സി.എം. നാരായണന് - 9732051861)
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സംസ്ാരപഠനം

പകടാ�ന്രീകരണത്ിന്റെ
ചരിത്ര�ടാഠവും
'മടാർത്ടാ�വർമ' പനടാവ�ും
കൃഷ്ണകുേോർ ജി.�ി
ബ്ിട്ടീഷക് അധിനിക്വശത്ിന്നതിക്രയള്ള ക്േശീയ പ്രതിക്രാധും രൂപുംന്കാള്ളുന്ന
സമയത്ാണക് സി.വി. കൃതികൾ പുറത്തുവരുന്നതക്. 1891-ലാണക് 'മാർത്ാണ്ഡവർമ'
പ്രസിദ്ധീകരികേന്പെടുന്നതക്. എങ്ിലുും, 1889-ൽ പ്രസിദ്ധീകരികേന്പെട്ട
ഒ. ചന്തുക്മക്നാന്റെ 'ഇ�ക്ലഖ'ന്യകോൾ ക്കാളനിവൽകേരണത്ിന്റെ
ചരിത്രാുംശും വായിന്ച്ടുകോൻ കഴിയന്നതക് 'മാർത്ാണ്ഡവർമ'യിലാണക്.
ഒക്രകാലഘട്ടത്ിൽ പിറന്ന രണ്ടു കൃതികളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രും കടന്നുവരുന്ന
ചരിത്രപരമായ ശവരുധ്യാത്മകതന്യക്റിച്ക്...

ച

രിത്ഡനാവകലന്ന സങ്ല്പ്ത്ിനപ് തുടക്ം കുറിച്
സി.വി.രാമൻപിള്ളയുകട 'മാർത്ാണ്ഡവർമ' ഡനാവലി
കനക്റിച്പ് ചിന്തിക്ഡമ്ാൾ പ്രധാനമാ
യും വിശെലനം കചയ്യകപ്ഡടണ്തപ്
അതികല ചരിത്പരത (Histioricity of
text)
തകന്നയാണപ്. 'ഹിഡസ്റാറിെപ്
കറാമാൻസപ്' എന്ന നിലയിൽ വിലയിരു
ത്കപ്ടുന്ന ഈ ഡനാവലിൽ തിരുവി
താംകൂറികറെ ചരിത്ാംശകത് വീരരസ
പ്രാധാന്യഡത്ാകട
ആഖ്യാനം
കചയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സാഹിത്യകൃ
തി എന്നനിലയിൽ നിഴലിക്ന്ന ചരി
ത്പാഠം വസ്തുതാപരമായ പല ചരിത്
യാഥാർഥ്യങ്ളിഡലക്ം
കവളിച്ം
വീശുന്നു. സി.വി. ജീവിച്ിരുന്ന ൊല
ഘട്ത്ിൽ തിരുവിതാംകൂറിലണ്ായ
രാഷ്ട്രീയവം സാംസ്ാരിെവം ചരിത്
പരവമായ സംഭവ വിൊസങ്ൾക്പ്
പ്രതിഡരാധം തീർക്െ എന്നതായി
രുന്നു ചരിത്ാഖ്യായിെയുകട രചനയി
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ലൂകട അഡദേഹം ലക്്യംവച്തപ്. അതിനപ് ആധുനിെ തിരുവി
താംകൂറികറെ ശില്പ്ി എന്ന നിലയിൽ ഭരണപ്രാഗല്ഭ്യം
കതളിയിച് മാർത്ാണ്ഡവർമ രാജാവികറെ
ചരിത്ം ഡബാധപൂർവം ഉപഡയാഗിക്െയാ
യിരുന്നു. ഇത്രത്ിൽ ഡനാവലിൽ
ആഖ്യാനം കചയ്യകപ്ട്ിട്ടുള്ള ചരിത്പാഠ
കത്ക്റിച്ചുള്ള അപഗ്രഥനമാണീപഠനം.
'രാജാവികന സർവശക്നും സർവസ്
തന്ത്രനുമായ ഒരു ഭരണാധിൊരിയാക്ി
ഉയർത്ാനാണപ് മാർത്ാണ്ഡവർമയും രാമ
വർമ ശക്ൻതമ്പുരാനും ശ്രമിച്കതങ്ിൽ,
മൺഡരോ കചയ്തതപ് രാജാവികന നിരുപദ്രവി
യായ ഒരു െളിപ്ാവയാക്ി അധപ്തിപ്ിക്
െയാണപ്. രാജാവികറെ ആജ് കൃത്യമായും
ൊര്യക്മമായും നടപ്ിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു
ഉഡദ്യാഗസ്ഡമധാവിത്ം
സൃഷ്ിക്ാനാണപ്
ഈ രാജാക്ൻമാർ ശ്രമിച്കതങ്ിൽ, 'ആദിത്യ
നസ്മിക്ാത് ആംഗല സാമ്ാജ്യത്ികറെ'
ആജ്ാനുവർത്ിയായ ഒരു ഉഡദ്യാഗസ് ഡമധാ
വിത്മാണപ് മൺഡരോ സൃഷ്ിച്തപ് ' (ഇ.എം.എസപ്,

2007:172)

ഈ അഭിപ്രായം തീർത്തും ചരിത്ര വസ്തുതകൾക്ക് 
നിരക്കുന്നതാണ്. കാരണം മാർത്താണ്ഡവർമയുടെ കാലഘട്ട
ത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സുശക്തവും സംഘടിതവുമായ
ഒരു ഭരണസംവിധാനം നിലവിൽവരുന്നത്. വൈദേശികശ
ക്തികളെ തന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാക്കി നിർത്തി ഭരണ
സംവിധാനത്തെ  മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 
സാധിച്ചു. എന്നാൽ മൺട്രോയുടെ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും 
ബ്രിട്ടീഷ്  ആധിപത്യത്തിന്  പൂർണമായും  അടിമപ്പെട്ട  ഭരണ
സംവിധാനത്തിലേക്ക്  രാജകീയ സംവിധാനം വഴിമാറുന്ന
കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 'യഥാർഥത്തിൽ മാർത്താ
ണ്ഡവർമയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരം കേരളത്തിലെ   ജനാധിപത്യ
ത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ, ആ രാജാധിപ
ത്യത്തിന്റെ
മുകളില�ൊരു
വിദേശവ്യാപാരാധിപത്യം 
വച്ചുകെട്ടാനാണ്  മൺട്രോ ശ്രമിച്ചത്  '(ഇ.എം.എസ്,
2007:172). ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭരണം
നിയമപരമായി സമ്പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കേണൽ
മണ്ട്രോക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭാരതത്തിൽ
ആകമാനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ  സംബന്ധിച്ച്  നിലനിന്നിരുന്ന
സംവിധാനക്രമം അതിനനുകൂലമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
തന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക്  തടസമായി നിലക�ൊണ്ട കേരള
വർമയെ അകാരണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വടക്കേക്കൊട്ടാ
രത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും  ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ 
കാവലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തന്റെ കൈയിലെ കളി
പ്പാവയായിരുന്ന ആയില്യം തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിഭായിതമ്പു
രാട്ടിയെ  വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്  ഉത്തമ
തെളിവാണ് കിരീടധാരണസമയത്തെ  റാണിയുടെ  വാ
ക്കുകൾ. 'അതിപുരാതന കാലം മുതൽ പ്രഗല്ഭൻമാരായ
എന്റെ പൂർവികൻമാർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതും  കുറ
ഞ്ഞൊരു കാലമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പ
നിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പ�ോരുന്നതുമായ ഈ രാജ്യ
ത്തിന്റെ ഭരണഭാരം എന്റെ കൈകളിൽ വന്നു
ചേരുമെന്നുമുള്ള കാര്യം സ്വപ്നേപി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പ്രി
യപ്പെട്ട  സായിപ്പേ  ഇന്നു മുതൽ എന്റെ രാജ്യത്തെ  സം
ബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങയെ ഏൽപ്പിക്കു
കയാണ്.' (കെ.ശിവശങ്കരൻനായർ, 2006:109) ഇത്രയും 
അടിയറവ് പറഞ്ഞിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശശക്തിക്കെതി
രെ 
നിലക�ൊള്ളാൻ
സജ്ജമായിരുന്ന
സ്വന്തം 
പ്രജകളെക്കുറിച്ച്  ചിന്തിക്കാൻപ�ോലും  റാണി തയാറായിരു
ന്നില്ല. പ്രജകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അതുപ�ോലെ രാജ്യസ്നേഹി
കളായ ക�ൊട്ടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ  ഭാഗത്തുനിന്നും 
ശക്തമായ എതിർപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ്  സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരേ 
ഉയർന്നുവന്നത് ചെവിക�ൊള്ളാൻ പ�ോലും റാണി തയാറായി
രുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല സ്വന്തം  രാജ്യത്തെയും  പ്രജകളെയും 
വൈദേശികശക്തിക്ക്  ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ കമ്പനി
ക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് തിരുവിതാംകൂ
റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്.
1811- ഏപ്രിൽ 15-ാം തീയതി റാണി റസിഡന്റിന് ഇപ്രകാ
രം എഴുതുകയുണ്ടായി: 'മുമ്പ് നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച രാ
ജ്യദ്രോഹികൾ ഇപ്പോഴും  അഴിമതിയും  അനീതികളും കാട്ടു
ന്നു. അവരെ  മാറ്റി  അവരുടെ  കുല്സിതവൃത്തികൾ
അവസാനിപ്പിക്കണം. പകരം എനിക്ക്  പിതൃതുല്യന്മാരായ
ഇംഗ്ലീഷ്  മാന്യന്മാരുടെ  ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണം'
(കെ ശിവശങ്കരൻനായർ, 2006:110) എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും 

ഇത്തരത്തിൽ പൂർണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടി
മപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. റാണിയുടെ  ഭർ
ത്താവ് രാജരാജവർമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്രിട്ടിഷ് അധീ
ശത്വത്തിന്  തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന്  മനസ്സിലാക്കിയ
മൺട്രോ വ്യാജഅസുഖം ചുമത്തി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിതാമസി
പ്പിക്കണമെന്ന്  റാണിയ�ോട്  ആവശ്യപ്പെടുകയും   എന്നാൽ
റാണിപ�ോലും  അറിയാതെ  ഖില്ലേദാർ അപ്പുക്കുട്ടി  മുഖേന
അദ്ദേഹത്തെ  ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക്  മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ഏറ്റവും  രസകരമായ സംഗതി എന്തെന്നാൽ ആ വർഷം
തന്നെ (1811) ചിങ്ങമാസത്തിലെ അരിയിട്ട് വാഴ്ചക്ക് ആറ്റിങ്ങ
ലിലേക്ക്  തന്നോട�ൊപ്പം പ�ോകാൻ സ്വന്തം  ഭർത്താവിനെ 
വിട്ടുതരണമെന്ന്  റസിഡന്റിന�ോട്  ആവശ്യപ്പെടേണ്ട  ഗതി
കേടിലേക്ക്  തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണസംവിധാനം അധപ്പ
തിച്ചുവെന്നതാണ്. തന്റെ സ്വകാര്യചെലവുകൾക്കു വേണ്ടി പ്ര
തിമാസം തുക 500 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്  ഇതുവരെ 
കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന്  റസിഡന്റിന�ോട്  പരാതിപ്പെടേണ്ട  ഗതി
യിലേക്ക്  രാജ്യത്തെ  അധപ്പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തൃപ്പടിദാ
നത്തിലൂടെ സർവവും അനന്തപദ്മനാഭനു മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് 
ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും പരമ പ്രാധാന്യം 

സൂക്ഷ്മമായി പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ
സി.വി ആവിഷ്കരിച്ച ചരിത്രത്തിൽ
ഇത്തരത്തിലുള്ള
വൈരുധ്യാത്മകത പ്രകടമാണ്.
അത്തരത്തിൽ ന�ോക്കുമ്പോൾ ക�ോളനീ
കരണത്തിന്റെ വൈരുധ്യാത്മകത,
ചരിത്രത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം,
ചരിത്രാംശം എന്നനിലയിൽ
ന�ോവലിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
കൽപ്പിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ, പദ്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്ര
ത്തിൽ 1812 ഫെബ്രുവരി 10-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട 
തിരുവ�ോണം പട്ടത്താനത്തിന് ഏതാനും നാൾ മുമ്പ് തെക്കും
മുഖം വലിയ സർവാധികാരിയെ നിലയ്ക്കാമുക്കിൽ (ഇന്ന് തിരു
വനന്തപുരത്തിനും  ക�ൊല്ലത്തിനും  ഇടയ്ക്കുള്ള ആലംക�ോട്)
മൺട്രോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലത്തിലെത്തി  തിരു
വിതാംകൂറിലെ കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ
പ്പോലും തെറ്റുകൾക്ക് ചാട്ടവാറു ക�ൊണ്ടടിക്കുക എന്നത് മൺ
ട്രോയുടെ നയമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തെക്കുംമുഖം വലിയ
സർവാധിക്കാരൻ കുമാരൻ ചെമ്പകരാമനെ  നിലയ്ക്കാമുക്കിൽ
ക�ൊണ്ടു പ�ോയി അടിച്ചതായി ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു.
ഇങ്ങനെ 'ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരേയുള്ള ദേശീയ
പ്രതിര�ോധം രൂപംക�ൊള്ളുന്ന സമയത്താണ്  സി.വി
കൃതികൾ പുറത്തു വരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ  റസിഡന്റ് 
ദിവാൻ ഭരണം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംനിർണയവകാശത്തെക്കുറിച്ചു
ള്ള ആശയം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. അക്കാലത്ത്  സ്വതന്ത്ര
രാജ്യമായിരിക്കവേ  തന്നെ  തിരുവിതാംകൂർ നേരിട്ട  സാമന്ത
ദേശീയതയെയും  രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര�ത്തെയും  സംബന്ധിച്ച 
ച�ോദ്യമായിരുന്നു സി.വിക്ക് ഉന്നയിച്ചത്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ധാർ
മികാടിത്തറയെയും നൈതികതയെയും  കുറിച്ചുള്ള ച�ോദ്യ
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ങ്ങൾ പൂർവചരിത്രത്തിലെന്നപ�ോലെ  വർത്തമാനത്തിലും 
ആവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ' (പികെ. രാജശേഖരൻ,
1999;31)

ന�ോവലിലെ ചരിത്രാംശം

ന�ോവലിൽ ആവിഷ്കൃതമാവുന്ന ചരിത്രം മാർത്താണ്ഡവർമ
മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഭരണാധികാരി എന്ന
നിലയിലും 
രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ
എന്നനിലയിലും 
പ്രഥമസ്ഥാനമാണ്  തിരുവിതാകൂർ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹ
ത്തിനുള്ളത്. തന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ   രാജാധികാരത്തെ 
എതിർത്തു പ�ോന്നിരുന്ന നാടുവാഴിത്ത  ദുഷ്പ്രവണതകളെ 
പരാജയപ്പെടുത്തുക  എന്നത്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ ദൗത്യ
മായിരുന്നു. എട്ടുവീട്ടിൽപിള്ളമാർ, മാടമ്പിമാർ, ദായക്രമം,
ചാന്നാർ സുദായമുൾപ്പെടുയുള്ള മറ്റു സമുദായങ്ങൾ, ആയുധമുറ
കൾ, എന്നിവ ചരിത്ര വസ്തുതയായി ന�ോവിലിൽ ഇടം പിടി
ക്കുന്നു. അക്രമികളായ മാടമ്പിമാരെയും താവഴി അംഗങ്ങളെ
യും അമർച്ച ചെയ്യുകയും തന്റെ രാജ്യവിസ്തൃതി വർധിപ്പിക്കുകയും 
സ്വരാജ്യത്ത്  സ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണസംവിധാനം നടപ്പിൽ
വരുത്തുകയും പുര�ോഗമനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്ക

ന�ോവലിൽ ആവിഷ്കൃതമാവുന്ന
ചരിത്രം മാർത്താണ്ഡവർമ
മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്.
ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലും
രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ എന്നനിലയിലും
പ്രഥമസ്ഥാനമാണ് തിരുവിതാകൂർ
ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.

രിക്കുകയും അവ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റ് സർവീ
സിൽ പാരമ്പര്യമായി കുത്തകാധികാരം സ്ഥാപിച്ച  മാടമ്പി
മാർ, പിള്ളമാർ, കാര്യക്കാർ എന്നിവരെ  ഒഴിവാക്കി 
വിശ്വസ്തത മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് പ�ൊതു സർക്കാർ
സർവീസ്  ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്  മാർത്താണഡവർമയുടെ കാല
ത്താണ്. ക�ൊല്ലവർഷം 1914-ൽ ഭൂമിനികുതി ഏർപ്പെടുത്തുക
യും റവന്യൂ വിഭാഗം തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമാ
യി ഭൂമി മുഴുവൻ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഭൂമി കണ്ടെഴുത്ത് എന്ന
സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തി, കുരുമുളകിന് കയറ്റുമതി ചുങ്കം 
ഏർപ്പെടുത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് 6000 പണം ചുങ്കം 
പിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. സൈനിക കാര്യ
ങ്ങൾക്ക്  പ്രത്യേക  പരിഗണന നൽകുകയും  തിരുവിതാംകൂർ
പട്ടാളത്തിന്റെ വികാസം നടപ്പിൽവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകപരമായ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവിഷ്ക
രിച്ചുവെന്നു തന്നെ  പറയാം. ന�ോവൽ ചരിത്രം  പരിശ�ോധി
ച്ചാൽ അധികാരമേൽക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ
നാളുകൾ വളരെ  ദശാസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ ഏറ്റവും  പഠനവിധേയമാ
ക്കേണ്ടത് പിള്ളമാരുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ്.
അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമയുടെ  അധികാര

50 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മേയ് 2018

തർക്കത്തിന് മുമ്പുതന്നെ പിള്ളമാർ രാജകുടുംബവുമായി കല
ഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 1721- ഏപ്രിൽ 15-ാം തീയതി റാ
ണിക്കെതിരേ  തിരിഞ്ഞു എന്ന കുറ്റം  ആര�ോപിക്കപ്പെടുന്ന
പിള്ളമാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി അധികാരിയും അവരുടെ ആൾ
ക്കാരും  ആണ്ടുത�ോറും  ആറ്റിങ്ങല് റാണിക്ക്  നൽകാറുള്ള
സമ്മാനവുമായി ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് പ�ോകുന്ന വഴി നാട്ടുകാർ
ആക്രമിച്ച് ക�ൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതാ
കട്ടെ പിള്ളമാരായിരുന്നു. (എ.പി. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് : 2016 :
95). എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരേയുള്ള
വികാരപ്രകടനമായിട്ടല്ല, മറിച്ച്  റാണിക്കെതിരേയുള്ള പ്രതി
ഷേധമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. നാട്ടിൽ അരാജകത്വവും 
ഭീതിയും  സൃഷ്ടിക്കാനും  അധികാരം തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ
ഒതുക്കി  നിർത്താനുമുള്ള പിള്ളമാരുടെ  ശ്രമമായി ഇതിനെ 
വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ മാർത്താണ്ഡവർമ അധികാരത്തിലേ
റുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ അധികാര സ്ഥാപ
നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ മാടമ്പിമാരെ  അമർച്ച ചെയ്യുകയെന്ന
ത് യുവരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമയെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്കരം
തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സി.വി. ആവിഷ്കരിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ നിഷ്പ്രയാസം അമർച്ചചെയ്തുവെന്നത് ചരിത്രവസ്തുതകൾക്ക് 
ഘടകവിരുദ്ധമാണ്. കാരണം 1756 -ഡിസംബറിൽ
പിള്ളമാർ, കാര്യക്കാർ, താവഴി അംഗങ്ങൾ മുതലായു
ള്ള ശല്യം അമർച്ചചെയ്യാൻ കമ്പനി നൽകിയ സഹാ
യത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് : കളക്കാടു
മുതൽ കണ്ണേറ്റി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരുവിതാകൂർ
രാജാവിന്റെതാണ്. എന്നാൽ ഗവർണർമാരും  പാളയ
ക്കാരും (മാടമ്പിമാർ) ശക്തരായത�ോടുകൂടി അവർ തിരു
വനനന്തപുരം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കയ്യടക്കി. ബഹു
കമ്പനിയിൽനിന്നും  എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വമ്പിച്ച 
സഹായംമൂലം അവയെല്ലാം  എനിക്ക്  വീണ്ടെടുക്കാൻ
സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല അനേകം ക�ോട്ടകൾ ഉയർത്തിയ
ത�ോടുകൂടി ശത്രുകൾക്ക് കളക്കാടുവരെ  പിൻമാറേണ്ടി 
വന്നു. ' (അൻജൻഗേ ഡയറീസ്, വാല്യം IV ബി, ഭാഗം
II-പുറം 97) ൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി   (എ.പി.
എബ്രഹാം കുഞ്ഞ് 2016:97) പറയുന്നു.
സൂക്ഷ്മമായി പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ സി.വി ആവിഷ്കരിച്ച 
ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുധ്യാത്മകത പ്രകടമാ
ണ്. അത്തരത്തിൽ ന�ോക്കുമ്പോൾ ക�ോളനീകരണത്തിന്റെ
വൈരുധ്യാത്മകത, ചരിത്രത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം ചരിത്രാംശം
എന്നനിലയിൽ ന�ോവലിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. 1721-ൽ ബ്രി
ട്ടീഷുകാർക്കും  റാണിക്കും  എതിരേ  തിരിഞ്ഞ എട്ടുവീട്ടിൽപി
ള്ളമാർക്കെതിരേ, 1722-ൽ അഞ്ചുതെങ്ങിലെ  പുതിയ ചീഫ് 
ഡ�ോ. അലക്സാണ്ടർ ഓമുമായി റാണി കരാറുണ്ടാക്കുകയും 
ആ കരാറിന്പ്രകാരം കുറ്റക്കാരെ  ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
അവകാശം റാണി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക്  വിട്ടുക�ൊടുക്കുകയും ചെ
യ്തിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല റാണിയുടെ  അധികാരപരിധിയിൽ
എവിടെ വേണമെങ്കിലും  ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അനു
വാദവും  നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ ക�ോളനികൾക്കെതിരെ 
തിരിഞ്ഞ തദ്ദേശീയരായ നാട്ടുപ്രമാണിമാരെയും  പ്രജകളെ
യും  ശത്രുക്കളായി മുദ്രകുത്തി. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക്  സർവസുഖ
സൗകര്യങ്ങളും  ഒരുക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി
കൾ ചെയ്തത്  'ഇരിക്കും  ക�ൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന'   നയമായിരുന്നു.
ഓര�ോ വെട്ടിനും ആക്കം കൂട്ടേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ബ്രിട്ടീ
ഷുകാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള  ചരിത്രയാ

തേടേണ്ടി വന്ന രാജാധികാരത്തിനെതിരെയു
ള്ള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് സി.വി മാങ്കോയി
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സർവസുഖ സൗകര്യങ്ങളും
ക്കൽ കുറുപ്പിലൂടെ  ഈ വാക്കുകൾ അവതരി
പ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാർത്താണ്ഡവർമ
ഒരുക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി
ന�ോവലിൽ ചാന്നാൻമാർ, പറയർ, മുസ്ലീ
കൾ ചെയ്തത് 'ഇരിക്കും ക�ൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന'
ങ്ങൾ, നായന്മാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ സമുദായ
നയമായിരുന്നു. ഓര�ോ വെട്ടിനും ആക്കം
ങ്ങളുടെ 
ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള
കൂട്ടേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രമേ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്  മാർത്താണ്ഡ
വർമ അധികാരത്തിലേറുന്നത്. ഇത്തര
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ.
ത്തിൽ ഒരു ഐക്യം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതി
ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രയാഥാർഥ്യത്തിലേ
ലൂടെ  സി.വി. ജനാധിപത്യ സംവിധാന
ക്കുള്ള സൂചകങ്ങൾ ആയിരുന്നു. സി.വി
ക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ സ്വപ്നം കാണു
കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.
കയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന
കാലം ജനാധിപത്യകാലമല്ലായിരുന്നു. ദേശീ
യതലത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ബ്രി
ഥാർഥ്യത്തിലേക്കുള്ള സൂചകങ്ങൾ ആയിരുന്നു. സി.വി കൃതി
ട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ  രൂപം ക�ൊള്ളുന്ന കാല
കളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. രാജഭരണകാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മായിരുന്നു.
'വിദേശിയ മേധാവിത്വം'   എന്ന
ഒരു കൃതി രചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട്  പ്രയാസങ്ങൾ തനിക്ക്  ലേഖനപരമ്പരയിൽ സി.വി. സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ 'ബ്രിട്ടീ
നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതു ക�ൊണ്ടുതന്നെ സ്വദേശാഭിമാനി രാ ഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവയെയും, മദിരാശി ഗവൺമെന്റിന്റെ
മകൃഷ്ണപിള്ളയെപ്പോലെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട്  അവതരിപ്പിക്കു പ്രശംസയെയും  യൂറ�ോപ്യൻമാരുടെ  സന്തോഷത്തെയും 
ന്നതിനു പകരം സാഹിത്യമെന്ന മാധ്യമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക മദിരാശി പത്രങ്ങളുടെ സ്തോത്രത്തെയും  ആഗ്രഹിച്ച്  രംഗം
യായിരുന്നു സി.വി ചെയ്തത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ യഥാർഥ തകർത്ത്  മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേഷക്കാർ' - അരങ്ങു വാണിരുന്ന
അവകാശികൾ ആരെന്നും  അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്  കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര യാഥാർഥ്യത്തെയും വസ്തുത
നിലക�ൊണ്ടതെന്നും, എന്തിനാണ്  സ്വവംശത്തെ  തന്നെ  യെയും  ആലേഖനം ചെയ്യുന്നതിന്  സി.വി. ആഖ്യാനതന്ത്ര
ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും ബ�ോധപൂർവം തമസ്കരിക്ക ത്തെ  പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി. 'സത്യവും  അധികാരവും'   എന്ന
പ്പെട്ട, തെറ്റിധാരണാജനകമാക്കിതീർത്ത  പിള്ളമാർ ചരിത്ര സംഭാഷണത്തിൽ ഫൂക്കോ  അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപ�ോലെ  പ്ര
ത്തെ  രാജകൽപ്പനയുടെ  ആഘാതമേൽക്കാതെ ന�ോവലിൽ സ്താവനകളുടെ  ഉല്പ്പാദനം, ക്രമീകരണം, വിനിമയം,
അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർഥ ചരിത്രമെന്തെന്ന് കണ്ടെ വിതരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  സൗകര്യമ�ൊരുക്കുന്ന ക്രമബന്ധ
ത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര�ം അനുവാചകന് അനുവദിച്ചു തരുകയാ മായ വ്യാപാരങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയായ സത്യത്തെ'' അനാവര
ണ് സി.വി ചെയ്യുന്നത്. എട്ടുവീട്ടിൽപിള്ളമാർ യ�ോഗം കൂടുന്ന ണം ചെയ്യുകയാണ് സി.വി ചെയ്തത്. ആ സത്യം കണ്ടെത്ത
സമയത്ത് ഒരിക്കലും തങ്ങൾ തമ്പി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തി ണമെങ്കിൽ യഥാർഥ ചരിത്രവസ്തുക്കളുടെ  സത്യസന്ധമായ
ലുള്ള ദായക്രമത്തെ അംഗീകരിക്കാനും, അനുവർത്തിക്കാനും  പഠനം അനിവാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൽ
തയാറാകുന്നില്ല. എന്നാൽ തമ്പിമാർക്ക്  പൂർണപിന്തുണയും  ക�ോളനീകരണത്തിന്റെ വൈരുധ്യാത്മക  ചരിത്രമാണ്  'മാർ
നൽകുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും  മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം  മാർത്താ ത്താണ്ഡവർമ' ന�ോവലിൽ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ളത്.
ണ്ഡവർമയെ എങ്ങനെ രാജാവാക്കാതിരിക്കാം എന്നതു മാത്ര
മായിരുന്നു അവരുടെ     ലക്ഷ്യം. തങ്ങൾക്ക് ആറ്റിങ്ങൽ റാ ഗ്രന്ഥസൂചി
ണിയിൽനിന്നും  അതുപ�ോലെ  ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽനിന്നും  1. ഇ.എം.എസ്. സമ്പൂർണകൃതികൾ (സഞ്ചിക-9), എ.കെ.
നേരിടേണ്ടിവന്ന ദുരനുഭവം മാർത്താണ്ഡവർമയിൽനിന്നും 
ജി പഠന ഗവേഷണകേന്ദ്രം, തിരുവനന്തപുരം, 2007.
നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതായിരിക്കണം മുഖ്യകാരണം. ബ്രിട്ടീ 2. കെ. ശിവശങ്കരൻ നായർ, അനന്തപുരി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ
ഷുകാര�ോട്  മാർത്താണ്ഡവർമ സ്വീകരിച്ച  നിലപാടുകൾ
ടെ, കറന്റ് ബുക്സ്, ക�ോട്ടയം; 2006.
അതിന് തെളിവ്  നൽകുന്നു. സൈനിക കാര്യങ്ങളിലും  മറ്റും  3. പി.കെ.രാജശേഖരൻ, അന്ധനായ ദൈവം, ഡി.സി,
അന്ധമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേതുൾപ്പെടെ  സഹായം തേടുന്ന
ബുക്സ്, 1999.
തിന് മാർത്താണ്ഡവർമയ്ക്ക് ഒരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു. മാങ്കോയി 4. എ.പി. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്, മാർത്താണ്ഡവർമ: ആധുനിക 
ക്കൽ കുറുപ്പിന്റെ വാക്കിലൂടെ അത് പുറത്തു വരുന്നുമുണ്ട്. 'പൂത
തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഉദയം, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
പാണ്ടിയിൽ പാളയം കെട്ടികിടക്കുന്ന പരദേശിപ്പടയ്ക്ക് 
തിരുവനന്തപുരം; 2016.
തിരുമേനി എങ്ങനെയും പ�ോട്ടെന്നേ  വിചാരമുള്ളൂ. കരുവലം 5. പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, മിഷേൽ ഫൂക്കോ  വർത്തമാനത്തിന്റെ
നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ തിരുമേനി തങ്കക്കുടം, ഒഴിഞ്ഞോ അകിടറ്റ
ചരിത്രം, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. തിരുവനന്തപുരം;
പശു. അടുപ്പിൽ തീ എരിയെ അയൽവീട്ടിൽ പ�ോയി തീക�ൊ
2002.
ളുത്തി ഇരപ്പനെ നാട്ടിൽ കിടക്കണ കുട്ടികളെ അടവ് ചേർത്ത്  6. സി.വി.രാമൻപിള്ള, മാർത്താണ്ഡവർമ (ന�ോവൽ),
പട കൂട്ടാതെ മുൻവഴി വിട്ട് എങ്ങാനും കിടന്ന കൂട്ടത്തെ പ�ോയി
ഡി.സി ബുക്സ്, ക�ോട്ടയം: 2014.
വാ അപ്പാ ഒത്താശ ചെയ്യപ്പാ എന്ന് താങ്ങിയത് പുത്തിയ�ോ.
(കൃഷ്ണകുമാർ.ജി.പി - 9496177106)
'സ്വരാജ്യത്തെയും ജനതയെയും മറന്നു ക�ൊണ്ട് സ്വാർഥമായ
അധികാര സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി വിദേശിയരുടെ സഹായം
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ചരിത്രം

അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ
സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം
മണ്സൂര് എ

കേ

രള സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ മുസ്ലീം  സമൂഹ
ത്തിന് ഗണനീയമായ സംഭാവനകൾ നല്കാൻ സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബാറിന്റെ സാമൂഹിക  സാംസ്കാരിക  ഉന്നമന
ത്തിന് സഹകരണത്തിലൂടെയും, സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെയും 
അവർ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശീയ സംസ്കാരവു
മായി അടുത്തിടപഴകുകയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള
പ്രയാണത്തിൽ അവർ കൈക�ോർക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരകേ
രളത്തിന്റെ   രാഷ്ട്രീയഗതിയെ  നിർണയിക്കുന്ന ഘടകമായി
അറയ്ക്കൽ രാജവംശം ഏറെ തിളങ്ങി.
കേരളത്തിലെ  ആദ്യത്തെ  ഏക  മുസ്ലിം  രാജവംശമായ
അറയ്ക്കൽ, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രശാഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു
കിടക്കുന്നു. ഐതിഹ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകള�ോട്  കൂടി ഉദയം
ചെയ്ത ഈ തറവാട്  വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരേ ചെറുത്തു
നിന്ന ഏക രാജവംശം കൂടിയാണ്. കേരളചരിത്രത്തിൽ പതി
നാറാംനൂറ്റാണ്ടിലെ ക�ോലത്തുനാടിന്റെ  ചരിത്രം പരിശ�ോധി
ക്കുമ്പോൾ ക�ൊള�ോണിയൽ വ്യവസ്ഥയെ  ഉൻമൂലനം ചെയ്യാൻ
ശ്രമിച്ച  നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ  ഗണത്തിൽ മുമ്പന്തിയിലാണ് 
അറയ്ക്കൽ രാജവംശം. കേരളത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച്  മലബാർ
പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി  ഒട്ടനവ
ധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ അറയ്ക്കൽ രാജവംശം മത കാഴ്ച
പ്പാടുകൾ ഇല്ലാത്ത  ഭരണസംവിധാനം കണ്ണൂരിൽ കാഴ്ചവച്ചു.
ലക്ഷദ്വീപും  മാലിദ്വീപും കൈമുതലായി ഉണ്ടായിരുന്ന അറ
യ്ക്കൽ ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണൂർ പട്ടണത്തിന്റെ
വികസനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചാലക ശക്തികളിൽ
ഒന്നാണ്.
കടൽമാർഗവും കരമാർഗവും  വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖല
കളെ  ഉന്നതിയിലേക്ക്  ഉയർത്താൻ സാധിച്ച  അറയ്ക്കൽ ഭര
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ണാധികാരികളുടെ ചരിത്രം ഇപ്പോഴും  കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ
ഏടുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ നവ�ോത്ഥാന
കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള
രാജവംശമാണ് അറയ്ക്കൽ, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക മേഖല
യിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ
സാധിക്കാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ അറയ്ക്കൽ രാജവംശ
ത്തിന്റെ ചരിത്രം കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.
കേരള ചരിത്രത്തിൽ   അപൂർവമായതും  എന്നും  തിളക്ക
ത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നതുമായ അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ
ഉല്പ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച ആധികാരിക രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല
എന്നത്  വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ  ഇസ്ലാംമത
ത്തിന്റെ ആരംഭകാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി  പറയപ്പെടുന്ന
ഐതിഹ്യ വിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ രാജവംശത്തി
ന്റെ ഉല്പ്പത്തിക്കും നിധാനമായി ചുണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ വ്യാപനചരിത്രം മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അറയ്ക്കൽ തറവാടിന് ചരിത്രപരമായി
ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
കേരള ചരിത്രരചനയ്ക്ക്  സഹായകമായി തീർന്നിട്ടുള്ള      
തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ, മലബാർ മാന്വൽ, മാപ്പിള
മുസ്ലീംസ്  ഓഫ്  മലബാർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത  ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച്  വ്യത്യസ്ത 
അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കേരള�ോൽപ്പ
ത്തിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐതീഹ്യമാണ്  അറയ്ക്കൽ
രാജകുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് ആധാരമായി വിവിധ വിവ
രണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ടാം ചേര
സമ്രാജ്യത്തിലെ  അവസാന രാജാവ്, ചേരമാൻ പെരുമാൾ
അറേബ്യയിൽനിന്നുവന്ന കച്ചവട സംഘത്തിൽനിന്നും 

ഇസ്ലാമിനെയും  പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെയുംപറ്റി  മനസ്സിലാ
ക്കിയ ശേഷം പ്രവാചകനെ കാണുന്നതിനായി മക്കയിലേക്ക് 
പ�ോകുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും രാജ്യം അനന്തരാവകാശി
കളെ  ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള�ോല്പ്പത്തിയുടെ 
വിവരണ പ്രകാരം ചേരമാൻ പെരുമാൾ  വേളാപുരം അഥവാ
ആര്യപുരം എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും  ഒരു ജ�ോനകനെയും  സ്ത്രീ
യെയും കണ്ണൂരിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി  അദ്ദേഹത്തിന് 
ആലി രാജാവ് എന്നപേരു നൽകി എന്നുപറയപ്പെടുന്നു.
അറയ്ക്കൽ കുടുംബം ക�ോലത്തിരി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും 
ഉൽഭവിച്ചതാണെന്ന് ഡച്ചു രേഖകളിൽ മ�ോയിൻസ് രേഖപ്പെ
ടുത്തുന്നു. മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം ക�ോലത്തിരി   കുടുംബ
ത്തിൽപ്പെട്ട  ഒരു രാജകുമാരി താഴ്ന്നജാതിക്കാരനായ ഒരാളുമാ
യി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇടയായതുകാരണത്താൽ അവരുടെ 
രാജാകീയ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് 
ഒരു പരിഹാരമെന്നോണം ക�ോലത്തിരി  രാജാവ് പ്രസ്തുത രാ
ജകുമാരിയെ സമ്പന്നനായ ഒരു മുസ്ലീം അറബിക്ക്   വിവാഹം
കഴിച്ച്  ക�ൊടുക്കുകയും അയാൾക്ക് രാജകുമാരാനെന്നും ആലി
രാജാവെന്ന ബിരുദം നൽകി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
മലബാർ മാന്വൽ എഴുതിയ വില്യം ല�ോഗൻ മറ്റൊരു
ഐതിഹ്യ കഥ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിവരം അനുസരിച്ച് 
രാജവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി പതിന�ൊന്നാം 
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനവും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യവും 
ജീവിച്ചിരുന്ന, ക�ോലത്തിരിയുടെ  മന്ത്രിയായിരുന്ന അരയൻ  
കുളങ്ങര നായർ ആയിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം
മതം സ്വീകരിക്കുകയും മുഹമ്മദാലി എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കു
കയും ചെയ്തു.
അറയ്ക്കൽ രേഖകളിൽ ഇതിൽനിന്നും  വ്യത്യസ്തമായ
മറ്റൊരു ഐതിഹ്യ കഥയാണ് രാജവംശത്തിന്റെ ഉല്പ്പത്തി
യെപ്പറ്റി  ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച്  തറവാടിന്റെ ഉല്പ്പ
ത്തിയെ ചേരമാൻ പെരുമാളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിപ്പറഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. പെരുമാളിന്റെ
സഹ�ോദരി ശ്രീദേവി
ധർമപട്ടണത്തായിരുന്നു താമസം, അവരുടെ  പുത്രൻ
മാവേലിയെ  ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഏല്പ്പിച്ചിട്ടാണ് പെരുമാൾ
മക്കയിലേക്ക് പ�ോയത്, മക്കയിൽ നിന്ന്  മടങ്ങുംവഴി
പെരുമാൾ മരണപ്പെട്ടതിനാൽ അനന്തിരവൻ മഹാബലി
രാജാവായി. പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരി
ച്ച അദ്ദേഹം മുഹമ്മദാലി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതായും പറയ
പ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ  മുസ്ലീം  രാജാവ്  എന്ന നിലയ്ക്ക്  ആധി
രാജാവ്  എന്നും  അലി രാജാവെന്നും പേര്  സ്വീകരിച്ചെന്നും 
പറയപ്പെടുന്നു. ഹിജ്റ 64-ാം വർഷമാണ് ഈ സംഭവം നടന്ന
തെന്നും അദ്ദേഹമാണ് അറയ്ക്കൽ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും 
പറയുന്നു. അറയ്ക്കൽ രേഖകൾ പ്രകാരം ഹിജ്റ 64 കഴിഞ്ഞാൽ
3 രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണവർഷം    രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല.
എന്നാൽ അഞ്ചാമനായ ആലിമൂസ ആധിരാജാ മുതൽ തുടർച്ച
യായി രാജ്യം  ഭരിച്ചിരുന്നവരുടെ  പട്ടിക  പ്രസ്തുതരേഖകളിൽ
കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു.
അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ സ്ത്രീ 
പുരുഷ  ഭേദമന്യേ  കുടുംബത്തിലെ പ്രായം കൂടിയ അംഗമാ
ണെന്നത്  ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹൈന്ദവ രീതിയിലുള്ള മരുമക്ക
ത്തായമാണ് പിന്തുടർച്ചാകാര്യത്തിൽ ഈ കുടുംബം സ്വീകരി
ച്ചുവരുന്നത്  എന്നത്  ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്  ഖലീഫയുടെ 
പ്രത്യേക അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിരുന്നതായി പറയ
പ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു എന്നതും  അറ

യ്ക്കൽ കുടുംബത്തിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവർ അറ
യ്ക്കൽ ബീവി എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
കടൽ മാർഗമുള്ള വാണിജ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിരുന്ന
അറയ്ക്കൽ ഭരണാധികാരികൾ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ,
മധ്യഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി  നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി
കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വന്തമായി കപ്പൽ
വ്യൂഹവും അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ശക്തമായ നാവിക
സൈന്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന അറയ്ക്കൽ പ�ോർച്ചുഗിസ് ആധിപത്യം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ മലബാർ മേഖലയിലെ അറബിക്കടലി
ന്റെ അധിപരായിരുന്നു. അതുലന്റെ മുഷകവംശ കാവ്യത്തിൽ
ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹം ക�ോലത്തിരി രാജാവിന്റെ അധീനതായി
ലാണെന്ന്  പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ക�ോലത്തിരിയുടെ കടൽ         
വാണിജ്യത്തിനും  നാവികപ്പടയ്ക്കും നേതൃത്വം  വഹിച്ച  മമാലി
ക്ക് ക�ോലത്തിരി രാജാവ് ദ്വീപുകളുടെ ഭരണം വിട്ട് നൽകിയെ
ന്നും ദ്വീപുകളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിച്ചെന്നും പരാമർശിക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ പട്ടണം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാണെ
ന്നും  അറബിക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ എല്ലാ     
രാജ്യങ്ങളിലെയും തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സാധ
നങ്ങളും ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നതായും പ�ോർച്ചുഗീ
സുകർ ഈ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കില് അത് മുഹ
മ്മദാലിക്കും അറയ്ക്കൽ കുടുംബത്തിനും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുമെന്നും 
പ�ോർട്ടുഗീസ് രേഖകളിൽ 'ക�ോർട്ടിസഗ�ോ' രേഖപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ  അറയ്ക്കൽ രാജാവിന്റെ
വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളും നാവിക സൈന്യ കാര്യങ്ങ
ളും സാമൂഹിക   രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യവും എത്രത്തോളം എന്നു
വ്യക്തമാവുന്നു.
കണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിന്റെ കടൽ വാണിജ്യവും നാവിക സംര
ക്ഷണവും  നിർവഹിച്ചിരുനത്  മമ്മാലി കുടുംബമാണ്. കടൽ
യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ പത്തേമാരികളും കപ്പലുകളും മറ്റും സജ്ജീ
കരിച്ചിരുന്നത് ഈ കുടുംബം ആയിരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപ് അടക്ക
മുള്ള അറബിക്കടലിലെ  പ്രധാന ദ്വീപുകളുടെ  നിയന്ത്രണം
അറയ്ക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ വാണിജ്യത്തിനും  നാവികശക്തി
ക്കും സഹായകമായിരുന്നു. ധനികനായ കച്ചവടക്കാർ രാജ്യ
ത്തിന്റെ കച്ചവട പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു.
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ�ോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനു
ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞു. കച്ചവത്തിനായി
വന്നെത്തിയ പ�ോർച്ചുഗീസുകാർ. ആവശ്യമായ സൗകര്യ
ങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകി എന്നിരിക്കെ തങ്ങളുടെ കൃത്രിമങ്ങളിലൂടെ 
പരമ്പരാഗത കച്ചവടക്കാരെയും  രാജാക്കന്മാരെയും  അവര്
ശത്രുക്കളാക്കി  മാറ്റി. അറയ്ക്കലിന്റെയും ക�ോലത്തിരിയുടെയും 
അനുവാദത്തോടികൂടി കണ്ണൂരിൽ കച്ചവട താവളം നിർമിച്ച 
പ�ോർട്ടുഗീസുകാർ   പിന്നീട്  ഇവരുടെ  എതിർപ്പിനെ  മറികട
ന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ  അവിടെ   ഒരു ക�ോട്ട  പണിയുകയും 
ഇതിലൂടെ അറബിക്കടലിലുടെയുള്ള വാണിജ്യം മുഴുവൻ തങ്ങ
ളുടെ  നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. സെന്റ്  ആഞ്ചല�ോ 
ക�ോട്ട  നിർമിച്ചത�ോടു കൂടി അറബിക്കടലിലൂടെ  സഞ്ചാരിക്കു
ന്ന കപ്പലുകൾ നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് പ�ോർച്ചുഗീസ് ക്യാപ്റ്റ
ന്റെ അനുവാദം സ്വീകരികണമെന്ന നിർദേശം ക�ൊണ്ടുവരിയു
ണ്ടായി. മാത്രമല്ല കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ഏലം തുടങ്ങിയ
ചരക്കുകൾ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റുവാൻ പാടില്ലെന്നും വരുത്തി.
'കർത്തസുകൾ' ഉള്ള കപ്പലുകൾ പ�ോലും പ�ോർച്ചുഗീസുകരുടെ 
ക�ൊള്ളയ്ക്ക് ഇടയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്  16 -ാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബിക്കടലിൽ നിരന്തര യുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കു
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ന്നത്. അറബിക്കടലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര�ത്തിനായി പ�ോരാടിയ
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർമാരുടെ  കൂട്ടത്തിൽ അലി രാജാക്കന്മാരും 
അറയ്ക്കൽ സൈന്യവും  പലപ്പോഴും  ഭാഗമാവുകയുണ്ടായി.  
വിദേശ ശക്തിയായ പ�ോര്ച്ചുഗീസുകാര്ക്കെതിരെ  മറ്റുള്ളവരു
മായി സഹകരിച്ച് പ�ോരാടിക്കൊണ്ട് രാജ്യഭരണവും വാണി
ജ്യകാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടു പ�ോയി. പലപ്പോഴും പ�ോർച്ചു
ഗീസുമായി സന്ധികളിൽ എർപ്പെടുന്നത് കാണാൻ
സാധിക്കും ഇതിനുദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടാൻ സാധിക്കു
ന്നത് മാലിദ്വീപുകളിൽ അറയ്ക്കൽ രാജാവിന്റെ സ്വാധീനം മന
സ്സിലാക്കിയ പ�ോർച്ചുഗീസുകാർ മാലിദ്വീപിന്റെ നിയന്ത്രണം
തങ്ങൾക്ക്  വിട്ടുനൽകണമെന്ന്  ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഓര�ോ 
വർഷത്തിലും നൂറ് ഭാരം വീതം അസംസ്കൃത ചകിരി നൽകാം
എന്ന് കരാർ നൽകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ 
വ്യക്തമാവുന്നത്  എതിരാളിയുടെ  ശക്തിയെപ്പറ്റി  വ്യക്തമായ
ബ�ോധം അറയ്ക്കൽ ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന
താണ്.
  മാലിദ്വീപുകൾക്കു മേൽ അറയ്ക്കൽ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന
നിയന്ത്രണം പലപ്പോഴും പ�ോർച്ചുഗീസുമായി സംഘർഷത്തി
ന് കാരണമായി ദ്വീപിലെ അധികാരതർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടു
കയും രാഷ്ട്രീയ വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും 
ചെയ്തിരുന്ന അറയ്ക്കൽ രാജാവിന് മലിദ്വീപിലെ ഭരണാധികാ
രികൾ കപ്പം നൽകിയിരുന്നതായി കാണാം.
പ�ോർച്ചുഗീസുകാരുടെ  പതനശേഷം അവരുടെ ക�ോട്ട
ക�ൊത്തളങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഡച്ചുകാർ 1663-ൽ
കണ്ണൂർ ക�ോട്ടയും  അവരുടെ  അധീനതയിലാക്കി. ഡച്ചുകാർ
ആലി രാജാവുമായി സഹകരണ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും  
ഇതിലൂടെ അറയ്ക്കലിന്റെ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാ
വുകയും ചെയ്തു. ഡച്ചുകാരെ  തുടർന്ന്  ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായും  ഫ്ര
ഞ്ചുകാരുമായും  അറയ്ക്കൽ വ്യാപാരബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു.
ഇക്കാലത്ത്  മറ്റുപല തുറമുഖങ്ങളുമായും  ഇവർക്ക് കച്ചവടബ
ന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. തലശ്ശേരിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ബ്രി
ട്ടീഷുകാരും ആലി രാജാവും തമ്മിൽ കച്ചവട സംബന്ധമായ
അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ സഹചര്യത്തി
നനുസരിച്ച് ക�ോലത്തിരിയെയും ക�ോട്ടയം രാജാവിനെയും 
സഹായിച്ചു പ�ോന്നു. പതിനെട്ടാം  നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മു
തൽതന്നെ  അറയ്ക്കലും ക�ോലത്തിരിയും  തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
വഷളാവാൻ തുടങ്ങി  ഇവർക്കിടയിൽ തുറന്ന സംഘട്ടനം
ഉണ്ടായി. 1760 ആയപ്പോഴേക്കും ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി.
ക�ോലത്തുനാട്ടിലെ  അന്നത്തെ  നിയമപ്രകാരം 3 ആരാധനാ
ലായങ്ങൾക്കു  മാത്രമേ  സ്വർണ താഴികക്കുടം വയ്ക്കാൻ അനു
വാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തളിപ്പറമ്പ് രാജ രാജേശ്വരീ ക്ഷേത്രം 
ക�ോട്ടയം താലൂക്കിലെ തൃക്കൻ കുന്നോത്ത് അമ്പലം, അഗാർ
അഥവാ എളാടകടത്തു ഉൗർപ്പഴശ്ശിക്കാവ് എന്നിവയായിരുന്നു
അത്.  എന്നാൽ 1761 ൽ നിയമം  ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട്  അറയ്ക്കൽ
രാജാവ് കണ്ണുരിൽ അറയ്ക്കൽ പള്ളിക്കു മുകളിൽ സ്വർണത്താ
ഴികക്കുടം സ്ഥാപിച്ചു. ഇത്  ക�ോലത്തിരിയും ആലിരാജാവും 
തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പ്രശ്നത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് 
ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനായി ക�ോലത്തിരി തലശ്ശേരി
യിലെ  ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിയെ  സമീപിച്ചു. ഒടുവിൽ 1762
ആഗസ്ത് 28 ന് ക�ോലത്തിരിയും  അറയ്ക്കലും  തമ്മിൽ ഉടമ്പടി
ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള വിര�ോധം വർധിച്ചു.
ക�ോട്ടയവും ക�ോലത്തിരിയുമായി പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ
1763 - ൽ അന്നത്തെ ആലി രാജാവ് മൈസൂർ ഭരണാധികാരി
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യായ ഹൈദറിനെ  മലബാർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ഇതിലൂടെ മലബാറിൽ അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ സ്വാധീനം
ശക്തമാക്കുക  എന്ന ലക്ഷ്യം  ആയിരുന്നു ആലി രാജാവിന് 
ഉണ്ടായിരിന്നത്. അതിന�ൊപ്പംതന്നെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ
ഇസ്ലാംമത പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക  എന്ന ലക്ഷ്യവും 
ഉണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കണം. മൈസൂർ ഭരണാധി
കാരികൾ ക�ൊള�ോണിയൽ ഭരണ സംവിധാനത്തെ  എതിർ
ത്തിരുന്നവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ന�ോക്കിയാൽ  കണ്ണൂരിലെയും 
തലശ്ശേരിയിലെയും അടക്കം മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപ
ത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായും 
ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ്.
മലബാറിലേക്കുള്ള മൈസൂർ ഭരണാധികാരികളുടെ കട
ന്നുവരവ്  മലബാറിന്റെ മാത്രമല്ല കേരളക്കരയുടെയാകെ       
രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ  മാറ്റിമറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ  തുട
ക്കംകുറിക്കലായിരുന്നു. മൈസൂരിന്റെ വരവിന�ൊപ്പം  ലഭിച്ച 
താൽക്കാലികമായ രാജ്യ വിസ്തൃതിയിലൂടെ  ആലി രാജാവ് 
തന്റെ സമ്പത്തിക-സൈനിക  അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തി.
മലബാറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഭരണാധികാരികളെ 
അപ്രസക്തരാക്കി ആധിപത്യം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം
അറയ്ക്കൽ രാജാവ് മൈസൂർ ബന്ധത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രധാന
കാര്യം.
കേരള ചരിത്രത്തിൽ വിദേശ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ 
നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച  അറയ്ക്കൽ രാജാക്കന്മാരുടെ  പ്രവർ
ത്തനം വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. മലബാറിൽ
ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഹൈദറിന്റെയും ടിപ്പുവി
ന്റെയും കാലത്തുണ്ടായ മാറ്റം  മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ
അതിന്റെ വ്യാപനത്തിനു പിന്നിലെ  ചാലകശക്തി  അറയ്ക്കൽ
രാജാക്കന്മാർ ആണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ജന്മി  സമ്പ്രദായം
നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക  അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും 
മലബാറിനെ  ആധുനികതയിലേക്ക്  മാറ്റുന്ന തരത്തില്  
ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായവും നാണയ സമ്പ്രദായവും അടക്കം സാ
മ്പത്തിക മേഖലയിലും  ജനങ്ങളുടെ  ജീവിതരീതി മാറ്റി  എടു
ക്കുന്നതിലും മൈസൂർ ഭരണാധികാരികൾ നിലപാടുകൾ സ്വീ
കരിച്ചതു കാണുമ്പോൾ
വ്യക്തമാവുന്നത്  അറയ്ക്കൽ
രാജവംശത്തിന്റെ കൂടി  നിലപാടുകൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് മന
സ്സിലാക്കേണ്ടി വരും.
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സംസ്കാരപഠനം

ദൃശ്യകലാസാഹിത്യചരിത്രവും
ഉപാദാനങ്ങളും
ജ�ോഷ്നി എ.എസ്

അ

തീവസമ്പന്നമായ ഒരു ദൃശ്യകലാചരിത്രം കേരളത്തിനു
ണ്ട്. മതാനുഷ്ഠാനങ്ങള�ോടും പ്രാചീനസാമൂഹികാചാരങ്ങ 
ള�ോടും  ബന്ധപ്പെട്ട  നാട�ോടിദൃശ്യകലകൾ, നാട്യശാസ്ത്രനിയമ
ങ്ങളെ ദേശ്യഭേദങ്ങള�ോടെ  ഉൾക്കൊണ്ട്  വളർന്നുവികസിച്ച 
ക്ലാസിക് കലകൾ, ഇവയിലെല്ലാമുള്ള പല അംശങ്ങളെയും 
സ്വാംശീകരിച്ച് രൂപംക�ൊണ്ട കലാരൂപങ്ങൾ; ഇങ്ങനെ വൈ
വിധ്യപൂർണമാണ്  ആ ദൃശ്യകലാചരിത്രം. നാട�ോടി സംസ്കാര
ത്തിൽ അനുഷ്ഠാനകലകൾ മുതൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ രൂ
പപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രാവതരണം വരെ നീളുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ
ദൃശ്യകലാചരിത്രം. നാടകം, സിനിമ തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളെ 
ഉപാദാനങ്ങളാക്കി ചരിത്രരചന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത
രകലാരൂപങ്ങളെ ക�ോർത്തിണക്കിയുള്ള സമഗ്രസ്വഭാവം
ഇത്തരം ചരിത്രകൃതികൾക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്  
'കേരളത്തിലെ ദൃശ്യകലാസാഹിത്യം' എന്ന കൃതിയെ മുൻനിർ
ത്തി  ഉപാദാനങ്ങളുടെ  തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നത്.
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രൊഫ. അയ്മനം കൃഷ്ണക്കൈമൾ പറയുന്നത് 
ഇങ്ങനെയാണ്: 'രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള
ഭാരതീയ ദൃശ്യകല ഇന്നും സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കുന്നത് കേ
രളത്തിലാണ്.' അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെ  ദൃശ്യകലാ
ചരിത്രം അതിന്റെ ഉപാദാനങ്ങൾക്കും പ്രസക്തമാണ്.  കാരണം,
സമൂഹത്തിന്റെ പ�ൊതുബ�ോധം നിഴലിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ദൃ
ശ്യകലകളിലാണ്. നാട�ോടിക്കലകളിൽനിന്നും  സംസ്കൃതനാടക
ങ്ങളിൽനിന്നുമ�ൊക്കെ ചരിത്രരചനയ്ക്ക് ഉപാദാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തു
മ്പോൾ അവയിൽ അന്നത്തെ  സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് 
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന്  ബ�ോധ്യമാകും. അത്തരമ�ൊരു ബ�ോ
ധ്യപ്പെടലാണ് ഓര�ോ ചരിത്രരചനകളും ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നത്.

നാടകസാഹിത്യചരിത്രം 

ഭാരതീയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനഭാവങ്ങളും  മൂല്യ
ങ്ങളും ഈശ്വരാരാധനാപരമായ ചടങ്ങുകളും സങ്കല്പ്പങ്ങളുമാ

യി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'. ഇതിൽനിന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് 
വെള്ളരിനാടകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ്. കൃഷിയി
ടങ്ങളിൽ കാവൽകിടക്കുമ്പോഴുള്ള വിരസതയിൽനിന്ന് മുക്തി 
നേടാനായെന്നോണമാണ് നാട�ോടിത്തത്തിന്റെ പച്ചമണ്ണിന്റെ
ഗന്ധംപേറി വെള്ളരിനാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പിന്നീട്  ദൃ
ശ്യാവിഷ്കാരമെന്ന നിലയിൽ നാടകം വികാസം പ്രാപിച്ചത് ജീ
വിതത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അരങ്ങത്ത്  അവതരിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ടാണ്. അധ്വാനവർഗത്തിന്റെ യാതനകളും  ചിന്തകളും 
അനുഭവങ്ങളും രംഗപാഠത്തിന്റെ നാലതിരുകളിൽ ക�ൊട്ടിയാടി
യത്  വിസ്മരിച്ചുക�ൊണ്ട്, സംസ്കൃതത്തിന്റെ വേരിൽനിന്നുക�ൊ
ണ്ട് വളർന്ന് ക്ഷേത്രകലകളെ  വിവരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പ്രൊഫ.
അയ്മനം കൃഷ്ണകൈമൾ കേരളത്തിലെ  ദൃശ്യകലാ സാഹിത്യ          
ചരിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു:
"ചാക്യാന്മാരും നാടകകൃത്തുക്കളും നാടകരചനയിലും സം
സ്കൃതത്തിലും  ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേകം കാണിക്കാറുണ്ട്.
ശക്തിഭദ്രന്റെ ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഒരു ഇതിഹാസ നാടകത്തിന്റെ രൂപശില്പ്പ 
ത്തിനു ഗുണമായി എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാം - ക്രിയാംശം നൽകി
എങ്ങനെ  പരിഷ്കരിക്കാമെന്നതിന്  ശക്തിഭദ്രൻ നൽകിയ
മാതൃക  ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദികവിയായ വാല്മീകിയുടെ 
രാമായണം എന്ന ആഖ്യാനകാവ്യം  ശക്തിഭദ്രന്റെ കൈയിൽ
കിട്ടിയപ്പോൾ എത്രമാത്രം രൂപാന്തരംപ്രാപിച്ചുവെന്ന് പരിശ�ോ
ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കവിയുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നാ
ടകശില്പ്പസങ്കല്പ്പം  ശക്തിഭദ്രനുണ്ടായിരുന്നു. കഥാഘടന,
അങ്കവിഭജനം,       മുഖ്യരസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തിഭ
ദ്രന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതരഭിന്നമാണ്. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ വനത്തിൽ
പർണശാലകെട്ടി  സീതയ�ോട�ൊത്ത്  താമസിക്കുന്നകാലം
മുതൽ രാവണനിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് സീതാദേവി അഗ്നിപ്രവേശം
ചെയ്ത് ആശ്ചര്യകരമാംവിധം വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ
യുള്ള രാമായണകഥയിലെ  ചില പ്രധാനരംഗങ്ങൾ മാത്രമാ
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ണ് നാടകത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ        ഇടപെടലുകളാ
നാട്യരംഗത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുക�ൊണ്ട് രചിക്ക
ണ് നാടകവേദിയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയത്. മല
പ്പെട്ട  ഒരു നാടകമാണിത്. ഇതിലെ  ഓര�ോ 
യാളനാടകസാഹിത്യചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി
അങ്കത്തിനും കഥാപരമായും കലാപരമായും 
നിർണയിച്ച  അഭിജ്ഞാനശാകുന്തള വിവർ
ക്രിയാപരമായും ഉള്ള ഏകതാനതയുണ്ട്. ശാ
ത്തനം കേരളവർമ വലിയക�ോയിത്തമ്പുരാൻ      
കുന്തളത്തിലും മറ്റും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേക
ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്  അങ്ങനെയാണ്. ചെറുതും 
തയാണിത്. ഓര�ോ  അങ്കവും വേറെ വേറെ 
വലുതുമായ നാട�ോടി കലാരൂപങ്ങളും കൂടിയാ
എടുത്ത്  അഭിനയിക്കാൻ പാകത്തിന്  രചി
ട്ടം,  കഥകളി, കൃഷ്ണനാട്ടം തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക് 
ക്കപ്പെട്ടതാണ�ോ എന്നു ത�ോന്നും. ചാക്യാന്മാ
കലാരൂപങ്ങളും അനുവർത്തിച്ചു വന്ന രംഗാവ
രാകട്ടെ  പർണശാലാങ്കം, ശൂർപ്പണഖാങ്കം,
തരണങ്ങളിൽ നിന്ന്  ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടു
ജടായുവധാങ്കം, മായാസീതാങ്കം, അശ�ോകവ
വെങ്കിലും  അവയിൽ നിന്നൊക്കെ  വ്യത്യസ്ത
നികാങ്കം, അംഗുലിയാങ്കം, അഗ്നിപ്രവേശാ
മായി  പുതിയ�ൊരു നാട്യക്രമം അവതരിപ്പിച്ചു
ങ്കം  എന്നിങ്ങനെ  ഓര�ോ  അങ്കത്തിനും 
ക�ൊണ്ടാണ്  'അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം' രചി
പേരുകൾ നൽകിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചു വരു
ക്കപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രമതിൽക്കെട്ടിൽ ക�ൊ
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
ന്നത്''.
ണ്ടുവരികയാണ് കേരളവർമ വലിയക�ോയി
നാട്യപ്രധാനമായ അഭിനയഭ്രമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്  ത്തമ്പുരാൻ ചെയ്യുന്നത്. പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് 
സംസ്കൃതനാടകപാരമ്പര്യത്തെ   ചാക്യാർകലകളിൽ ക�ൊ മനുഷ്യന്റെ പ്രണയമെന്ന വികാരത്തെ  ദൃശ്യവല്ക്കരിക്കുക 
ണ്ടുചെന്ന് നിര്ത്തുന്നത്. അതായത്, ല�ോകധർമിയിലുള്ള പാ യായിരുന്നു അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ചെയ്തത്. കേട്ടുശീലിച്ച 
ശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ നാടകാവതരണങ്ങളെ പാടേ മറ കൂടിയാട്ടം-കഥകളി സമ്പ്രദായങ്ങളിൽനിന്ന് വേറിട്ടൊരു
ന്നുക�ൊണ്ട് 
അഭിനയപ്രധാനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളെ  മാതൃക മനുഷ്യരുടെ പ്രേമവും അതിന�ോടനുബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങ
നാടകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്  അവര�ോധിക്കുകയാണ്  അയ്മനം ളും.  പ്രേമം തന്നെ  അതിമന�ോഹരമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ
കൃഷ്ണക്കൈമൾ ചെയ്യുന്നത്. വാല്മീകി കാവ്യമായ രാമായണ എല്ലാത്തിനും അലൗകികമായ�ൊരു പശ്ചാത്തലവും. മാത്രവുമ
ത്തിനെ  ഉപജീവിച്ച്  രചിക്കപ്പെട്ട   നാട്യരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചു ല്ല, ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ വികാസഘട്ടങ്ങളുടെ നിയതസ്വരൂപം!
പറയുമ്പോൾ ദൃശ്യകലാസാഹിത്യചരിത്രമെന്ന നിലയിൽ ഇത്  നാടെങ്ങും   ആഘ�ോഷിച്ചു.   ആംഗലഭാഷയിലൂടെയുള്ള
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരുടെ 'നാടകത്രയം' വിസ്മരിക്കാവ പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും  ഗദ്യസാഹിത്യപ�ോഷണവും  പത്രമാ
തല്ല. എന്നാൽ ദൃശ്യകലയുടെ  വികാസത്തെക്കുറിച്ച്  പഠിക്കു സികകളുടെ  പ്രചാരണവും  നവീനരീതികളറിയാനുള്ള ശാസ്ത്ര
മ്പോൾ ആധുനികനാടകങ്ങൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെ കൗതുകവും എല്ലാംകൂടി ശാകുന്തള തർജമയെ മലയാളികളുടെ 
യ്യുന്നത്. രാമായണകഥയെ  അടിസ്ഥാനമാക്കി  മനുഷ്യ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. കേരളവർമ വലിയക�ോയിത്തമ്പുരാൻ
ജീവിതത്തെ ദൃശ്യവല്ക്കരിക്കുകയാണ് സി.എൻ.ശ്രീകണ്ഠൻ സമാർജിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യയശസ്സും  ഈ കൃതിക്ക്  പ്രശസ്തി
നായർ ചെയ്തത്. രംഗാവതരണത്തിൽ നാട്യധർമിപഥ്യമായി നേടാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമായി4. (പുറം: 649-650, വയലാ
സ്വീകരിച്ച  സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ മലയാളത്തിൽ വാസുദേവൻപിള്ള, 2008, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂർ, സമ്പൂർണ
'തനത്' നാടകസമ്പ്രദായത്തിന് അടിക്കല്ലു പാകിയ വ്യക്തിയാ മലയാള സാഹിത്യ  ചരിത്രം). രംഗാവതരണപരമായി മാത്രം 
ണ്. ഇതേ രീതിയിൽത്തന്നെ 'അവനവൻ കടമ്പ, 'ദൈവത്താർ' അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന ചാക്യാർകലകൾക്ക്  സാഹിതീയമായ
തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ രംഗത്തവതരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്  തനത്  പ്ര പ്രസക്തി  ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്  ദൃശ്യകലാ
സ്ഥാനത്തിന് കരുത്തേകി, കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ദൃ സാഹിത്യമായി 'അഭിജ്ഞാനശാകുന്തള' വിവർത്തനം ഉണ്ടാ
ശ്യകലാസാഹിത്യചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ക്ഷേത്രമതിൽ കുന്നത്. ദൃശ്യകലാസാഹിത്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് 
ക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടല്ല ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ മലയാള ഇതിനെ  തുടർന്ന്  വികസിച്ചുവന്ന നാടകപ്രവർത്തനങ്ങളെ
ത്തിൽ വികസിച്ചു വന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ  യാണെന്ന്  വിസ്മരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ്  ദൃശ്യകലാ സാഹിത്യചരി
ആസ്വാദനത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന്  ദൃശ്യകാവ്യം  ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാക്യാർകലകളെ അയ്മനം കൃഷ്ണക്കൈ
ചമയ്ക്കുകമൂലമാണ് പുരാണപ്രമേയനാടകങ്ങൾ സമകാലികപ്രസ മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവയ�ൊന്നും 
ക്തമാവുകയും  അത്തരം നാടകങ്ങൾക്ക്  ജനകീയമായ അടി ജീവിതത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തെ  അടയാളപ്പെടുത്തുകയ�ോ 
ത്തറ ഉണ്ടാകുന്നതും. വളർച്ച മുരടിച്ച ക്ഷേത്രകലകളിൽ കുരുങ്ങി  പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന കലാരൂപങ്ങളല്ല. അതുക�ൊ
ദൃശ്യകലാസാഹിത്യചരിത്രം  രചിക്കുമ്പോൾ ബഹുജനങ്ങളുടെ  ണ്ടുതന്നെ നാടകമെന്ന ഗണത്തിൽ ഇവ പെടുകയില്ല. നാടക
ഇച്ഛയ്ക്കുമേൽ മറ്റൊന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ്. ചാക്യാർകൂത്തും, ത്തെക്കുറിച്ച് എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ
കൂടിയാട്ടവുമെല്ലാം ജനകീയമായ അനുകരണത്തിലല്ല ആസ്വാ ണ്:
"സർവാന്തർഭൂതമായ ഈ മൗലിക സത്യം അഥവാ ജീവി
ദ്യത തേടുന്നതെന്ന്  ചരിത്രകാരൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടുതാനും.
അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: 'ഇതരകലകളെ  അപേക്ഷിച്ച്  കൂടിയാട്ടം  തത്തിന്റെ പരിവർത്തനാത്മകത്വം,          മനുഷ്യകഥാസഹാ
ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിൽ വച്ചുമാത്രമേ  നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ' യിയായ ഏതു സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലും  പ്രതിഫലിക്കുക 
എന്നും  കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അനിവാര്യമല്ലേ?      പ്രതിഫലിക്കാത്തപക്ഷം, ഏതു സാഹി
മാത്രം ആസ്വാദനത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കലാരൂപം ഒരു ജന ത്യവിഭാഗത്തിലും  ശക്തിയും ചൈതന്യവും  ആവർജകത്വവും 
കീയകലയുടെ  സ്ഥാനം കൈയടക്കുന്നത്  വാസ്തവവിരുദ്ധമായ ഗൗരവവും ലഭിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ആ സ്ഥിതിക്ക്, നാടകത്തെ 
ഇതര സർഗാത്മക  സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വേർ
ചരിത്രബ�ോധമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
യഥാർഥത്തിൽ കേരളീയമായ സാഹചര്യത്തിലെ  സാമൂ തിരിക്കുന്ന സവിശേഷധർമമായി ഈ പരിവർത്തനപ്രതിഫ
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ലനത്തെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമ�ോ? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 
മറുപടി കാര്യം മാത്രം പറയാനേ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നുള്ളൂ. മറ്റു
സാഹിത്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട  കൃതികളിൽ ജീവിതപരിവർത്ത
നങ്ങൾ
വിഷയീഭവിക്കാമെങ്കിലും  അവ
മാത്രമേ 
പ്രതിപാദ്യങ്ങളായി
കൂടൂ
എന്ന് 
നിർബന്ധമില്ല.
പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ ആവക  ഗ്രന്ഥങ്ങ 
ളാൽ സാമേഗ്ര�ണ പ്രകാശിച്ചുക�ൊള്ളണമെന്നുമില്ല. ഒരു സൂ
ര്യോദയത്തെയ�ോ  സമുദ്രത്തെയ�ോ  അധികരിച്ചെഴുതുന്ന
ഖണ്ഡകാവ്യവും അന്തിച്ചന്തയെയ�ോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയ�ോ 
ആധാരമാക്കി  വിരചിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളും  ജീവിതപരിവർ
ത്തനദ്യോതകങ്ങളല്ലെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. ഒരു ന�ോവലിലെ 
ഇതിവൃത്തം പരിവർത്തനാപേക്ഷകമായിരുന്നാൽ തന്നെയും 
അത് ആദ്യന്തം ചലനാത്മകമായേ തീരൂ എന്നു വിധിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ല. പക്ഷേ, ഒരു നാടകത്തിലെ ഇതിവൃത്തം പദാ
നുപദം ചലനാത്മകവും  ചലനങ്ങൾ പരിവർത്തന�ോന്മുഖവും 
പരിവർത്തനം സമഗ്രവും  സമ്പൂർണവും  പ്രത്യക്ഷഭൃഷ്ടവും 
ആകാത്തപക്ഷം  ആ നാടകം നാടകമല്ലാതായിത്തീരുന്നു.
മറ്റെന്തുധർമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും  ആ കൃതിക്ക്  നാടകീയ
ത്വം ലഭിക്കാതെ പ�ോകുന്നു. ഗുരുതരങ്ങളായ ജീവിതസത്യങ്ങ
ളെ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കാൻ സമർഥമായ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് 
നാടകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യകൃതിയുടെ 
മേന്മയും കഴമ്പും  വർധിക്കുന്നു''. ഏതുസാഹിത്യമായാലും 
അത്  ജീവിതത്തിന്റെ പരിഛേദമായിരിക്കുമെന്ന്  വ്യക്തമാ
ണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ  ദൃശ്യകലാസാഹിത്യം  എന്നുവരു
മ്പോൾ അത്  ജീവിതത്തെ  ദൃശ്യവല്ക്കരിക്കുന്നതായിരി
ക്കണം; പ്രത്യക്ഷത്തിലായാലും  പര�ോക്ഷത്തിലായാലും.
എന്നാൽ ക്ഷേത്രകലകള�ൊന്നും  തന്നെ  ജീവിതത്തെ  ദൃശ്യവ
ല്ക്കരിക്കുകയ�ോ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുകയ�ോ ചെയ്യുന്നില്ല
എന്നതുക�ൊണ്ടുതന്നെ  അവ ജീവിതത്തിന്  പുറത്തുനിന്നു
ക�ൊണ്ട്  അതിഭൗതികമായ മറ്റൊരു ആശയം സംവേദനം
ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം കലകള�ൊക്കെത്തന്നെ  ഭക്തിരസപ്രദാന
മാണ്. കൃഷ്ണക്കൈമൾ എഴുതുന്നു 'പാഠകക്കാരന്  ലഘുവായ
ഒരു വേഷവിധാനം ആവശ്യമാണ്.    നെറ്റിയിൽ കുറിയിട്ട് 
തലയിൽ ചുവന്ന മുടിവച്ച്, കഴുത്തിൽ രുദ്രാക്ഷമാലയിട്ട് 
അരയിൽ മുണ്ടിനുമീതെ  പട്ടുചുറ്റിയാൽ പാഠകക്കാരന്റെ
വേഷമായി. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാതന്നെ  ഭക്തിപരമായ ഒരു പ്രഭാഷ
ണം നടത്തുന്നുവെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ത�ോന്നുകയും ചെയ്യും.
ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പരിപാടിയുടെ 
ആദ്യവും അവസാനവും 'ഫലശ്രുതിച�ൊല്ലുക' എന്നൊരു പതി
വുണ്ട്. അസുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മത്തെ  ഈശ്വരഭ
ജനക�ൊണ്ടും കഥാശ്രവണം ക�ൊണ്ടും  ധന്യമാക്കി മ�ോക്ഷം 
നേടുവാൻ ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്ന ആശ്രയമാ
ണ് ഫലശ്രുതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്'' (പു:18-19, പ്രൊഫ.
അയ്മനം കൃഷ്ണകൈമൾ, കേരളത്തിലെ ദൃശ്യകലാ സാഹിത്യം,
കേരള സർവകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം, 2006).
എന്നാൽ ഇതിനു വിപരീതദിശയിലാണ് ക്ഷേത്രകല യാ
ണെങ്കിലും ആട്ടക്കഥയും ഓട്ടൻ തുള്ളലും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്ര
ത്യേകിച്ച് ഉണ്ണായിവാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ ആചാരാനു
ഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രമതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലാണ് 
വേഷം കെട്ടിയാടുന്നതെങ്കിലും  നളചരിതം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് 
മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ അന്തസ്സംഘർഷങ്ങളുമാണ്. അതേസമ
യം സമകാലിക സാമൂഹികാവസ്ഥയ�ോടുള്ള ഫലിതാത്മകമായ
പ്രതികരണമാണ് കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽക്കൃതികൾ. ഇവ

രണ്ടും  ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളാണെന്നുള്ളതു
ക�ൊണ്ടാണ്  ദൃശ്യകലാസാഹിത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ത്തീരുന്നത്.

3.3.2 ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം

സംഗീതം, സാഹിത്യം, അഭിനയം, വേഷവിധാനം, മേള
ക്കൊഴുപ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം അസാമാന്യസാധ്യത തുറന്നുത
രുന്ന ക�ോട്ടയത്തു തമ്പുരാന്റെ ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധി
കം, കിർമീരവധം, കാലകേയവധം എന്നീ  കൃതികളും 
അശ്വതിതിരുനാളിന്റെ പൂതനാമ�ോക്ഷം,         രുഗ്മിണീസ്വയം
വരം, അംബരീഷചരിതം, പൗണ്ഡ്രകവധം മുതലായവയും ഇര
യിമ്മൻതമ്പിയുടെ കീചകവധം, ഉത്തരാസ്വയംവരം, ദക്ഷയാ
ഗം എന്നീ  ആട്ടക്കഥകളുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ    ദൃശ്യക
ലാസാഹിത്യചരിത്രത്തിന് 
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതും 

സൂക്ഷ്മമായി പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ
സി.വി ആവിഷ്കരിച്ച ചരിത്ര
ത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരു
ധ്യാത്മകത പ്രകടമാണ്.
അത്തരത്തിൽ ന�ോക്കുമ്പോൾ
ക�ോളനീകരണത്തിന്റെ വൈരു
ധ്യാത്മകത, ചരിത്രത്തിന്റെ
ആവിഷ്കാരം, ചരിത്രാംശം എന്ന
നിലയിൽ ന�ോവലിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
ആട്ടക്കഥകളിൽ ജീവിതത്തെ  അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതുമായ
ആട്ടക്കഥ ഉണ്ണായിവാര്യരുടെ  'നളചരിതം' ആണ്. 'ആംഗി
കാഭിനയപ്രധാനമായിരുന്ന കഥകളിയെ  നാടകത്തിന്റെ നി
ലവാരത്തിലേക്കുയർത്തുവാൻ വാര്യർക്ക് കഴിഞ്ഞു.  ഭാവാഭി
നയപ്രധാനമായിരുന്ന കഥകളിയിൽ രസാഭിനയത്തിനുള്ള
സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിച്ചും  ആദിമധ്യാന്തങ്ങള�ോടുകൂടി ലക്ഷ
ണയുക്തമായ ഒരു ഇതിവൃത്തം, ധീര�ോദാത്തനായകൻ, സ്ഥാ
യിയായ രസം, പ�ോഷകഗുണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ  നാടകല
ക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരാട്ടക്കഥ നളചരിതത്തിനു
മുമ്പും  പിമ്പും  ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ക�ോട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ സ്ഥാപിച്ച 
ക്ലാസിക്കൽ അസ്ഥിവാരത്തിന്റെ മുകളിൽ വാരിയർ പണിതു
യർത്തിയ ഒരു റ�ൊമാന്റിക്  സൗധമാണ്  'നളചരിതം ആട്ട
ക്കഥ'. നളചരിതം ആട്ടക്കഥയെക്കുറിച്ച് പ്രൊഫ. എന്. കൃഷ്ണ
പിള്ള നിരീക്ഷിക്കുന്നത്          ഇങ്ങനെയാണ്:
'ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളിലും വൈചിത്ര�ങ്ങളിലും 
ശ്രദ്ധ ഉറപ്പിച്ചും സുപ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരു
ടെ  മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾ  സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചും 
പരിണതജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു കവിയായിരുന്നതുക�ൊണ്ട്,
അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഓര�ോ കഥാപാത്രത്തിനും               അന്യ
ഭിന്നമായ വടിവും ചൈതന്യവും  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരസ്പരാഭിലാ
ഷം ത�ൊട്ട് ദമ്പതികളുടെ         പരിപൂർണമായ ഐക്യംവരെ 
പടിപടിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിസ്തുലപ്രേമകാവ്യമാ
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ണ് നളചരിതം. ചിരകാലമായി പ്രതീക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നതും 
പല ദുർഘടങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് സിദ്ധിച്ചതുമായ സൗഭാഗ്യം 
ആസൗഷ്ഠം  ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും  നായികാനാ
യകന്മാരായ ദമയന്തിയും നളനും ക�ൊടിയ വിപത്തുകൾ തി
ങ്ങിക്കൂടിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്  അടിമപ്പെടേണ്ടിവരുന്നു.  
തളർന്നും  ക്ഷീണിച്ചും ധൈര്യമവലംബിച്ചും  ദുർന്നിവാരമായ
ജീവിതഗതിന�ോക്കി  പലതും പഠിച്ചും ക്രമേണ ആ അഗ്നിപ
രീക്ഷകളിൽക്കൂടി പുറത്തുവരുന്ന ആ ആത്മാക്കൾക്ക്      അഭൂ
തപൂർവമായ കരുത്തും കഴമ്പും  ശുദ്ധിയും  ഗൗരവവും  സിദ്ധി
ക്കുന്നു. ഈ ഗംഭീരമായ        ജീവിതപരിവർത്തനത്തിന്റെ
തലയ്ക്കൽവച്ച്  അവർ വീണ്ടും  ഒന്നിക്കുന്നു. ഇത്രമാത്രം             
ശ്രദ്ധേയവും  ചിന്താനിർഭരവുമായ മനുഷ്യകഥാഖ്യാനം മല
യാളത്തിൽ നളചരിതത്തിനുമുമ്പ്      ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ത�ോ
ന്നുന്നില്ല''.
ഒരു സംസ്കൃതനാടകത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം യ�ോജിച്ചു

ആട്ടക്കഥയുടെ സാഹിത്യം ഗാന
രൂപത്തിൽ രംഗവേദിയുടെ പി
ന്നിൽനിന്ന് ആലപിക്കാനുള്ളതാ
ണ്. കഥാവിവരണരൂപത്തിലൂടെ
ശ്ലോകങ്ങളും സംഭാഷണരൂപത്തി
ലുള്ള ഗാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
താണ് ആട്ടക്കഥയുടെ
രൂപശില്പ്പം. സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങ
ളായ ഗീതാഗ�ോവിന്ദവും
കൃഷ്ണഗീതിയുമാണ് ആട്ടക്കഥാസാഹി
ത്യത്തിന് പ്രച�ോദകമായത്.
വരുന്ന ആട്ടകഥയാണ്  നളചരിതം. നളചരിതത്തിൽ പ്രയ�ോ
ഗിച്ചിട്ടുള്ള
രംഗാനുസാരിയായ
ഓര�ോ 
പദവും 
നൃത്തനൃത്ത്യനാട്യങ്ങൾക്ക്  അനുസൃതമാണ്. പുരുഷവേഷ
ങ്ങൾക്കും  സ്ത്രീവേഷങ്ങൾക്കും  അനുരൂപമായ   കലാശങ്ങൾ
ക്ക് കവി അവിടവിടെയായി സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നളച
രിതം ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ദമയന്തിയും ത�ോഴരും ചേർന്നുള്ള
ഉദ്യാനപ്രവേശവും, രണ്ടാം  ദിവസത്തിൽ ദമയന്തിയുടെ            
ഉദ്യാനവർണനയും  ലാസ്യപ്രധാനമാണ്. രണ്ടാം  ദിവസ
ത്തിൽ കലി, പുഷ്കരൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കലാശ
ങ്ങൾ താണ്ഡവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ആട്ടക്കഥയുടെ സാഹിത്യം ഗാനരൂപത്തിൽ രംഗവേദിയു
ടെ പിന്നിൽനിന്ന് ആലപിക്കാനുള്ളതാണ്. കഥാവിവരണരൂ
പത്തിലൂടെ ശ്ലോകങ്ങളും സംഭാഷണരൂപത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങ
ളും  ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്  ആട്ടക്കഥയുടെ  രൂപശില്പ്പം.
സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളായ ഗീതാഗ�ോവിന്ദവും കൃഷ്ണഗീതിയുമാണ് 
ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യത്തിന്  പ്രച�ോദകമായത്. ക�ൊട്ടാരക്കര
ത്തമ്പുരാൻ രാമായണം ആട്ടക്കഥ രചിക്കുമ്പോൾ ലളിതമായ
മണിപ്രവാളശൈലിയാണ്  സ്വീകരിച്ചത്. നാട്യം  ആസ്വാദ്യ
മാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹിത്യം ശക്തിയുക്തമായിരിക്ക
ണമെന്ന് പിന്നീടു വന്ന ക�ോട്ടയത്തു     തമ്പുരാൻ നിഷ്കർഷി
ച്ചു. അതുക�ൊണ്ടാണ് ശൃംഗാരകരുണരസങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം 
കൽപ്പിച്ച്    മഹാഭാരതകഥാസന്ദർഭങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നത്.
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ആട്ടക്കഥകൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്  മനുഷ്യജീവിത
ത്തിന്റെ വൈരുധ്യവും വൈചിത്ര�വുമായ അനുഭവങ്ങൾ സം
വേദനക്ഷമമാക്കുവാൻ മഹാഭാരതകഥകൾക്കുള്ള ശേഷി
കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ക�ോട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ രാമായണത്തെക്കൂടാ
തെ മഹാഭാരതത്തെയും ആശ്രയിച്ചത്.
സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സദസ്യ
നായിരുന്ന ഇരയിമ്മൻതമ്പി കീചകവധം, ഉത്തരാസ്വയംവ
രം, ദക്ഷയാഗം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ചു. സാഹിത്യസം
ഗീതങ്ങളുടെ താളലയ സമ്മിശ്രണമായി ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുടെ 
ആട്ടക്കഥകളെ കാണാം. ഇരയിമ്മൻതമ്പി  സംഗീതത്തിലൂ
ന്നി കാവ്യരചന നിർവഹിച്ചപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ അതീവ
ലളിതമാക്കാനാണ് ക�ോട്ടയം തമ്പുരാൻ ശ്രമിച്ചത്. ദൃശ്യകാ
വ്യത്തിൽ ശബ്ദാർഥങ്ങൾ നാടകീയമായിരുന്നാൽ മാത്രം 
പ�ോരെന്നും ലളിതവുമായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള നിഷ്കർഷയിലാ
ണ് അദ്ദേഹം കാവ്യരചന നിർവഹിച്ചത്.
പദങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽത്തന്നെ അതിന്റെ
അർഥബ�ോധം ജനിപ്പിക്കുംവിധം പദവിന്യാസം ലളിതമാ
ക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാവ്യാസ്വാദനത്തിന് കാലപരിമിതി ഇല്ലെ
ങ്കിലും  രംഗത്ത്  അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യകാവ്യങ്ങൾക്ക് 
ഈയ�ൊരു സ്വാതന്ത്ര�ം അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. നിശ്ചയിച്ച 
സമയപരിധികളിൽ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കേണ്ട ദൃശ്യകാവ്യ
ത്തിന്റെ ദുർഗ്രാഹ്യത       കാവ്യാസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കും.
മനസ്സിലാകാതെവന്നാൽ പുനപ്പരിശ�ോധന അസാധ്യമാണെ
ന്ന ബ�ോധ്യത്തിൽനിന്നുക�ൊണ്ടാണ് ക�ോട്ടയം തമ്പുരാൻ
രചന നിർവഹിച്ചത്.
എഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിവച്ച  ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാര
കൻ കൂടിയായിരുന്നു  ക�ോട്ടയംതമ്പുരാൻ. ഒരാൾക്ക് മാധ്യമം
കാവ്യകലയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയാൾക്ക് ദൃശ്യകലയായിരുന്നു
ആശ്രയം.
യാത�ൊരു മുൻവിധിയുമില്ലാതെ കലയെ  'മനുഷ്യക
ഥന'ത്തിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുകയാണ്  ഉണ്ണായിവാര്യർ
ചെയ്തത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ  മറ്റ്  ആട്ടക്കഥകളേക്കാൾ മനു
ഷ്യജീവിതത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ണായിവാര്യരുടെ 
ആട്ടക്കഥയാണ്.
ഭരതമുനിയുടെ  നാട്യശാസ്ത്രം  അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻസാഹി
ത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളെ          അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഉണ്ണാ
യിവാര്യർ തന്റെ കാവ്യരചന നിർവഹിച്ചിരുന്നതെന്നു
കാണാം.         കഥകളി ഒരു അഭിനയകലയായതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ അദ്ദേഹം കാവ്യരചനയിൽ അതീവശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു.
ഉപമ, ഉല്പ്രേക്ഷ, രൂപകം, അർഥാന്തരന്യാസം, പര്യാ
യ�ോക്തം  സ്വഭാവ�ോക്തി  തുടങ്ങിയ അലങ്കാരങ്ങൾ കഥാപാ
ത്രങ്ങൾക്കും  സന്ദർഭങ്ങൾക്കും  അനുസൃതമായാണ്  ഉണ്ണായി
വാര്യര്            നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്.
നളചരിതം ഒന്നാംദിവസത്തിൽ ശ്രീഹർഷന്റെ 'നൈഷധീയ
ചരിതത്തെ' ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും  അർഥാലങ്കാരകല്പ്പ
നയിൽ കാളിദാസനെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത്.
"ആടിക്കാണാനും  പാടിക്കേൾക്കാനും  ക�ൊള്ളാവുന്ന
കഥ' ഇതാണ് നളചരിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ�ൊതു അഭിപ്രായം.
നളചരിതത്തിലെ  ഭാഷയാകട്ടെ, നാളികേരപാകത്തിൽ.
ഇപ്രകാരം അനുകൂലവും  പ്രതികൂലവുമായ അഭിപ്രായങ്ങളുമു
ണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നളചരിതത്തിന്റെ മഹത്വം വ്യക്തമാക്കാൻ
സഹായകമായി. കലാമർമജ്ഞതയും  ജീവിതബ�ോധവും  പ്ര
കാശിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് നളചരിതം. അനുകരണശീലമല്ല

വാര്യരിൽ കാണുന്നത്. ആട്ടക്കഥയെനാടകവുമായി ബന്ധി
പ്പിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം. ശില്പ്പചാതുരി
യിൽ അതുല്യമാണ്  നളചരിതം. നാടകീയഭാവമാണ് 
ഉടനീളം. അതിന് യ�ോജിച്ച വിധത്തിലാണ് കഥാപാത്രങ്ങളു
ടെ സൃഷ്ടി. നളൻ, ദമയന്തി എന്നീ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങള�ോട�ൊപ്പം 
തികഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കലി,        പു
ഷ്കരൻ, കാർക്കോടകൻ തുടങ്ങിയവർ. മൂപ്പും, മുഴുപ്പും തിളക്ക
വുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ.        സങ്കരസ്വഭാവമുള്ള ഭാഷയാണ് 
നളചരിതത്തിലേത്.
പാണ്ഡിത്യവും കലാബ�ോധവും              
ആല�ോചനാശീലവും ഉണ്ടെങ്കിലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത്വം 
അനുഭവിച്ചറിയാനാകൂ. സാധാരണക്കാരെ  രസിപ്പിക്കുകയല്ല
വാര്യരുടെ  ലക്ഷ്യം. അവർ പാട്ടുകേട്ട്  രസിച്ചുക�ൊള്ളട്ടെ 
എന്നായിരിക്കാം  ഉണ്ണായിയുടെ  മന�ോഗതം.   ആദ്യന്തം  വാ
ങ്മയകാവ്യമാണ് നളചരിതം''.
ചാക്യാർകലകളിൽനിന്ന് ക്ഷേത്രകലകളെ  നാടകീയമാ
ക്കി ജീവിതത്തോടടുപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കഥകളിയെ, ശ്ര
മിച്ചയാളാണ് ഉണ്ണായിവാര്യർ. ഇതുപ�ോലെ ചാക്യാർകലകളെ 
(കൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം) സാധാരണജനതയിലേക്ക് പറിച്ചുനടാൻ
ശ്രമിച്ചയാളാണ്    കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ. കൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം,
കഥകളി, പടയണി തുടങ്ങിയ കലകളിൽ നിന്നെല്ലാം 
ജീവാംശം ഉൾക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട്  ഇത്തരം ക്ഷേത്രകലകളെ 
പ�ൊതുജനസമക്ഷം  ക�ൊണ്ടുനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് 
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനത്തിന് കളമ�ൊരുക്കിയത്.

3.3.3 തുള്ളൽസാഹിത്യം 

"പുരാണകഥകളെ തുള്ളൽ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ വിവിധ
ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാവരൂപങ്ങളിലൂടെ 
അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്പ്യാർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ അക്കൂട്ട
ത്തിൽ അദ്ദേഹം സാമൂഹികമായ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കു
കയുണ്ടായി. പുരാണകഥാകഥനമെന്ന          വ്യാജേന സാമൂ
ഹികവിമർശനവും  പ്രബ�ോധനവും  ജനങ്ങൾക്കുനൽകി.
തനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത പലരുടെയും നേർക്കദ്ദേഹം പരിഹാസ
ശരങ്ങൾ ച�ൊരിഞ്ഞു. ല�ോക�ോക്തികളും  പഴഞ്ചൊല്ലുകളും 
തത്വസാരങ്ങളും കലർത്തി കാവ്യത്തെ പ്രൗഢമാക്കാനും ശ്ര
മിക്കാതിരുന്നില്ല. നിശിതമായ വിമർശനമാണ്  തുള്ളലിലെ 
പ്രതിപാദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വശം'' (പുറം. 109-110,
അയ്മനം കൃഷ്ണക്കൈമൾ, കേരളത്തിലെ ദൃശ്യകലാസാഹിത്യം,
2006, കേരളസർവകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം).
മറ്റേത�ൊരു ദൃശ്യകലാസാഹിത്യത്തെക്കാളും  സാധാരണ
ക്കാര�ോട് കൂടുതൽ സംവദിക്കുന്നത് തുള്ളൽസാഹിത്യമാണ്.
ഒരേസമയം നൃത്തച്ചുവടുകളുടെ ദൃശ്യപരതയും കാവ്യാസ്വാദന
ത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മകതയും  തുള്ളൽസാഹിത്യം  പങ്കുവയ്ക്കു
ന്നു. കവിത എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തിന്റെ ദൃശ്യപരമായ
ആവിഷ്കാരമാണ്  'തുള്ളൽ' എന്നു പറയാം. നാട�ോടിത്തത്തി
ന്റെയും ക്ലാസിക് കലകളുടെയും അംശങ്ങൾ തുള്ളൽ പേറുന്നു
ണ്ട്. പറയൻതുള്ളൽ, ഓട്ടംതുള്ളൽ, ശീതങ്കൻ  തുള്ളൽ എന്നീ 
വിഭജനം തുള്ളൽക്കൃതികൾക്കുണ്ട്. അയ്മനം കൃഷ്ണകൈമൾ
എഴുതുന്നു:
"പൂർവികർ അവതരിപ്പിച്ചുപ�ോന്നിരുന്ന പലതരം നാടൻ
നൃത്തരീതികൾ പരിഷ്കരിച്ചതാണ് നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ. കഥാ
ഖ്യാനരീതി, വൃത്തവിശേഷം, ഭാഷാശൈലി, സംഗീതസന്നി
വേശം എന്നതിലെല്ലാം  നമ്പ്യാർ അവശ്യം വേണ്ട 
പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്നു കാണുന്ന മൂന്നുതരം            തു

ള്ളലുകളും നമ്പ്യാരുടെ ഭാവനാസൃഷ്ടിയാണ്. തന്റേതായ ചില
രീതികൾ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ച്  പുരാണകഥാഖ്യാനത്തിന് 
പ�ൊതുവേ ഒരു പുതുമ കൈവരുത്തി, ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ ചില
രാഗതാളങ്ങള�ൊപ്പിച്ച് വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി പ്രയ�ോഗിച്ചു. രചനാ
സമ്പ്രദായത്തിന് ദാർഢ്യവും ഉറപ്പും         കൈവരുത്താൻ
അദ്ദേഹത്തിന്  സാധിച്ചു. വൃത്തവിനിയ�ോഗത്തിന്റെയും  രാഗ
താളപ്രയ�ോഗത്തിന്റെയും സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തി അവയ്ക്ക് നൃത്തോചിതബന്ധം നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഇങ്ങനെ  തുള്ളൽ കവിതാമാർഗം വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്ന
വിഷയത്തിൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ നൽകിയ സേവനം നിസ്തുല
മാണ്.
തുള്ളലിൽ ഓട്ടൻ, ശീതങ്കൻ, പറയൻ എന്ന് മൂന്നിനങ്ങൾ
കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എങ്കിലും  ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്ന
വിശേഷണം തുള്ളലിന് സാമാന്യമായി ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ട്.
മൂന്നുതരം തുള്ളൽ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് 
ഓട്ടൻതുള്ളൽ തന്നെ. വേഷത്തിനും  ഗാനരീതിക്കും  കൂടുതൽ
വശ്യതയുള്ളതും ഓട്ടനാണ്'' (പു.99, കേരളത്തിലെ ദൃശ്യകലാ
സാഹിത്യം, പ്രൊഫ. അയ്മനം കൃഷ്ണകൈമൾ, കേരളസർവക
ലാശാല, തിരുവനന്തപുരം, 2006.)
ഹാസ്യാത്മകമായി ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട്  വ്യവ
സ്ഥകള�ോട് കലഹിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ തന്റെ
കൃതികളിലൂടെ ചെയ്തത്. കേവലം പരിഹാസമായിരുന്നില്ല
നമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മുഖാ
മുഖംനിന്നുക�ൊണ്ട് ച�ോദ്യമുന്നയിക്കുകയും  സ്വയം ച�ോദ്യം 
ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇരയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമാണ്. എം.എൻ.വിജയൻ ഇങ്ങനെ          നിരീക്ഷിക്കുന്നു:
"നമ്പ്യാരുടെ  ഈരടിയിൽ
മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങളും 
അവയുടെ സാക്ഷാല്ക്കാരത്തിനുള്ള ക്രൂരമായ പരിമിതികളും 
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം നമ്മിൽ ഓര�ോരുത്തന്റെയും  ഹൃദ
യത്തിൽ അത് കടന്നുവന്ന്  നൂറായിരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള
സമാധാനവും  പിന്നെയും  നൂറായിരം സമാധാനങ്ങൾക്കുള്ള
ച�ോദ്യങ്ങളും എറിഞ്ഞിട്ട് കടന്നുപ�ോകുന്നു''.
നമ്പ്യാർ കൃതികളിലെ കഥാവസ്തു പുരാണകഥകളാണ്.
എന്നാൽ ഈ കഥയെ  അതുപ�ോലെ  അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല
നമ്പ്യാർ ചെയ്തത്. ഘ�ോഷയാത്ര, സഭാപ്രവേശം പ�ോലുള്ള             
കൃതികളിൽ കഥാഘടനയെത്തന്നെ  മാറ്റിയാണ്  നമ്പ്യാർ
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം പ്രൊഫ.എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് :
"സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും എത്രയ�ോ ആശയങ്ങൾ
നമ്പ്യാർ സ്വകൃതിയിൽ           പരാവർത്തനം ചെയ്ത് ചേർത്തി
ട്ടുണ്ടെങ്കിലും  അവ പരകീയമെന്ന്  നമുക്ക് ത�ോന്നാത്തമട്ടിൽ
തന്മയത്വം  വരുത്തിയാണ്  അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉണ്ണായി
വാര്യർ കഥാഗതിയിലും  പാത്രസൃഷ്ടിയിലും കാണിക്കുന്ന
ഏകാഗ്രതയും  അംഗ�ോപാംഗഘടനയിൽ അവലംബിക്കുന്ന
ഔചിത്യവും നമ്പ്യാർക്ക് അല്പ്പംപ�ോലുമില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു
വർണിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ, ഫലിതത്തിന്  വഴിയുണ്ടെന്നു
കണ്ടാൽ, സാമൂഹികവിമർശനത്തിനു പഴുതു ലഭിച്ചാൽ,
നമ്പ്യാർ കഥയും  സന്ദർഭവുമ�ൊക്കെ കളഞ്ഞ് കാടുകയറും.
പിന്നെ പുറത്തുവരാൻ വളരെനേരം വേണം."
ഫലിതപ്രയ�ോഗസാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്പ്യാർ
രചനനിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാഴ്ചക്കാരെ  രസിപ്പിക്കുകയാണ്  പ്ര
ഥമ�ോദ്ദേശ്യം. 'നളചരിതം' തണലിൽ ദമയന്തിയുടെ ഒന്നാം സ്വ
യംവരം മാത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്.
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നമ്പ്യാരെ സംബന്ധിച്ച കഥാഖ്യാനം എത്രയും ലളിതമാ
യിരിക്കണമെന്ന്  നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ലളിതമായ
ആഖ്യാനംക�ൊണ്ട്  ജനത്തെ  ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുകയായിരുന്നു
നമ്പ്യാരുടെ       ലക്ഷ്യം. അതിനായി സാധാരണക്കാരുടെ 
ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച്  പറയും. കഥാപാത്രങ്ങൾ
അവരവർക്കനുഗുണമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. ഗ്രാമീണ
രെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ ശൈലിയും, പണ്ഡിത
രും ശ്രേഷ്ഠരുമായവർക്ക്  അവരുടെ  രീതിയിലുമാണ് 
സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത്.
ഉപദേശസ്വഭാവമുള്ളതും  ഹാസ്യാത്മകവുമായ പഴഞ്ചൊല്ലു
കളെ ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങള�ോട് കൂട്ടിയിണക്കി നമ്പ്യാർ ദൃശ്യവ
ല്ക്കരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെട
ലുകളാണ്  നമ്പ്യാർക്ക്  ഇതിന് കരുത്ത്  നൽകുന്നത്.
കാഴ്ചക്കാരായ ജനസാമാന്യത്തിന് ആസ്വാദ്യകരമാകത്തക്കവി
ധത്തിൽ ഗാനാഭിനയനൃത്യങ്ങളിലൂടെ  രസിപ്പിക്കുകയാണ് 
കവിയുടെ ലക്ഷ്യം. മൂർത്തമായ വസ്തുക്കളെക്കാൾ അമൂർത്തങ്ങ
ളായ ആശയങ്ങളെ കവി വർണനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്.
കാലനില്ലാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ച്  നമ്പ്യാർ വർണിക്കുന്നത് 
ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഭാഷാവൃത്തങ്ങളെയ�ോ  സംസ്കൃതവൃത്ത
ങ്ങളെയ�ോ നമ്പ്യാർ അന്ധമായി സ്വീകരിച്ചില്ല. മറിച്ച്    കവിത
കൾക്ക്  താളം നിർബന്ധമാണ്. താളത്തിന്  ഭംഗം വരുമെന്ന
ഘട്ടത്തിൽ വൃത്തങ്ങള്ക്കും  കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മാറ്റം  വരുത്തുന്നു
ണ്ട്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളും 
സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംഘാത്മകമായ നൃത്തച്ചു
വടുകൾക്ക് ഈ മാറ്റം അനിവാര്യമാണുതാനും. ദൃശ്യകലാരൂപ
മെന്ന നിലയ്ക്ക്  തുള്ളൽകാവ്യങ്ങൾ സ്വയം വേഷംധരിച്ച്  രംഗ
ത്തവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മീതാളം, കുംഭതാളം, മർമതാളം,
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കണ്ടനാളിതാളം, ചമ്പതാളം, പഞ്ചാരിതാളം, അടന്തതാളം, മുറി
യടന്ത എന്നിങ്ങനെയുള്ള താളമാലികകൾ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്ക് 
പഥ്യമായിരുന്നു.
സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആധിപത്യം  നിലനിന്നകാലത്ത് 
സാധാരണ ജനതയ്ക്ക് മലയാളഭാഷയുടെ കരുത്തറിയിച്ചത് കു
ഞ്ചൻനമ്പ്യാരാണ്. നാട്ടുഭാഷയുടെ  സംവേദനക്ഷമത പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്തി  നാട്ടറിവുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കേരളീയരീതിയി
ലാണ് നമ്പ്യാർ തുള്ളിയാടിയത്.  ലാളിത്യം, നാട�ോടിത്തം,
സ്വാഭാവികതയും നാടകീയതയും, ശൈലികൾ, കടങ്കഥകൾ
എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്പ്യാരുടെ ഭാഷ.
തുള്ളൽ രംഗത്തവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്പ്യാർ ലക്ഷ്യം 
വയ്ക്കുന്നത്  സാമൂഹികപരിഷ്കരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില
വിമർശനങ്ങൾ ഗുപ്തമാക്കി  അവതരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ
അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയാണെന്നുകാ
ണാം. നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെ അപായസൂചനയാണ് ഇന്ന് ആ
കൃതികൾ പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞുവരുന്നത്. തുള്ളൽ
എന്ന പ്രയ�ോഗം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭരണകൂടത്തെ  മത-അധി
കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പദമായിമാറുന്നു. ഉറഞ്ഞുതു
ള്ളുക, വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളുക എന്നത് മതപരമായ അധികാര
വ്യവസ്ഥയുടെ  ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ
പ്രവചനങ്ങളും, വിമർശനങ്ങളും  താക്കീതുമെല്ലാം  ശിരസാവ
ഹിക്കുന്ന സമൂഹമധ്യത്തിലാണ് തന്റെ നൃത്തകലയ്ക്ക് നമ്പ്യാർ
തുള്ളൽ എന്നു പേരിട്ടത്. ഭരണകൂടം അധികാരവ്യവസ്ഥയ്ക്കു
മേൽ മതപരമായ അധികാരവ്യവസ്ഥയെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തു
കയാണ്  നമ്പ്യാർ. തുള്ളലിന്  മതവുമായുള്ള ഏകബന്ധം 
ഇതാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല അങ്ങനെയ�ൊരുബന്ധവുമുണ്ട് എന്ന് 
ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.

ഭരണകൂടം മത-അധികാരത്തിനുമുന്നിൽ അനുസരണയു
ള്ളവനായിത്തീരുന്നതുപ�ോലെ 
മതത്തിനതീതമായി
ജനതയെ മുൻനിർത്തി കല മറ്റൊരു അധികാരബന്ധം സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ടാണ് കലാകാരൻ എല്ലാ അധികാരങ്ങൾ
ക്കുംമേൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. മതപരമായ അധികാരത്തി
ന്റെ സാധ്യത നമ്പ്യാർ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നത്  ജനതയെ 
മതത്തോടടുപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച്  മതത്തിനുപുറത്തു നിന്നുക�ൊ
ണ്ട് അധികാരവ്യവസ്ഥയെ ച�ോദ്യംചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാനാ
ണ്. ഈയ�ൊരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പടയണിയിലെ
യും ക�ോലം തുള്ളലിലെയും  അംശങ്ങളും  സങ്കേതങ്ങളും 
നമ്പ്യാർ തുള്ളലിൽ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ തുള്ളൽ ഒരേസമ
യം വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും അഭിസംബ�ോ
ധന ചെയ്യുന്നു. നമ്പ്യാരുടെ വിമർശനം എന്തിനെതിരെയായി
രുന്നു, അക്കാലത്തെ ദുരവസ്ഥ എന്തായിരുന്നുവെന്നു പ്രൊഫ.
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 'രാജാക്കന്മാർ, രാജഭൃ
ത്യന്മാർ, പലതരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ,
അവരെ  ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിവിധ ജാതിക്കാർ,
ഗണികാജനങ്ങൾ, ഊട്ടുപുരവിചാരിപ്പുകാർ, കച്ചവടക്കാർ,
പട്ടാളക്കാർ തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ്  അദ്ദേഹം ഇട
പഴകിയത്. ജന്മനാഫലിതപ്രിയനും  പരിഹാസചതുരനുമായ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ ഹീനവും 
മലിനവും  വികൃതവും  അധാർമികവുമായ ശിലാചാരവൃത്തിക
ളും ദുർനയങ്ങളുമാണ് ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അവ
രാകട്ടെ  ഏറിയകൂറും  സമുദായത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വർ
ത്തിക്കുന്ന മാന്യന്മാരെന്ന്  സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നവരും 
മാന്യന്മാരായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നവരുമായിരുന്നു. നമ്പ്യാർ
അവരുടെ  രക്ഷാധികാരത്തിൽ കഴിയേണ്ടിവന്ന കവിയായി
രുന്നുതാനും. പക്ഷേ, ഈ അസൗകര്യങ്ങളും  പാരതന്ത്ര�ങ്ങ
ളും വകവയ്ക്കാതെ തന്റെ വെറുപ്പിനും അമർഷത്തിനും കാരണ
മായ സാമൂഹിക  പരിതസ്ഥിതികളെ  അദ്ദേഹം നിർഭയം
വിമർശിച്ചു. വിമർശനത്തിന് നമ്പ്യാർ കൈക്കൊണ്ട ഉപകര
ണം ഫലിതപരിഹാസങ്ങളായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്നുവ
രെ ഒരു കവിക്കും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൈദഗ്ധ്യത്തോടുകൂടി
ആ ആയുധം അദ്ദേഹം പ്രയ�ോഗിച്ചു വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടിയാട്ടത്തിലെ വിദൂഷകന്റെ ഹാസ്യാവിഷ്കരണവും നമ്പൂതി
രിമാരുടെ സംഘക്കളിയിലെ       നേരമ്പോക്കുകളും ചമ്പുക്ക
ളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന സാമൂഹികവിമർശനസംബ
ന്ധമായ പരിഹാസവും ചെറുശ്ശേരിയുടെ  മൃദുവും  ശാന്തവുമായ
ഫലിതപ്രയ�ോഗവും എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗൗരവം വിടാത്ത വിന�ോ
ദവുമ�ൊന്നുമല്ല നമ്പ്യാർ സ്വീകരിച്ചത്. എരിവും  മൂർച്ചയുമുള്ള
പരിഹാസം വെട്ടിത്തുറന്നു തട്ടിവിടുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു
അദ്ദേഹം. നാട്ടുവഴികളുടെ  ദുരഹങ്കാരവും  ദണ്ഡും  നിർഭയത്വ
വും  ദുർമാർഗതല്പ്പരതയും  ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൈക്കൂലി
യും ക�ൊള്ളരുതായ്മയും ഉപജാപങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ആശ്രി
തവർഗത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ സേവയും തെളിവും  മാനം
വില്ക്കുന്ന കുലടകളുടെ  മയക്കുമന്ത്രവും  അത്യാഗ്രഹികളായ
കച്ചവടക്കാരുടെ അമിതലാഭാർജനവും അതുപ�ോലെ നാടുവാ
ഴിത്തസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഇതരദ�ോഷങ്ങളും  നമ്പ്യാരുടെ  നി
ശിതമായ ആക്ഷേപത്തിന്  ശരവ്യങ്ങളായി. മദ്യപാനവും 
സ്ത്രീസേവയും  ക�ൊണ്ട്  ഉള്ളതെല്ലാം കളഞ്ഞുകുളിച്ച്  ആയുധ
ങ്ങൾപ�ോലും  പണയംവച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴും  തണ്ടും  വീര
വാദവും  വിടാത്ത  നായന്മാർ, കടുത്തപലിശയ്ക്കു പണം കടം
ക�ൊടുത്തും കച്ചവടം ക�ൊണ്ട് സാധുക്കളെ ക�ൊള്ളയടിച്ചും ശു

ചിത്വവും നെറിയുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന പരദേശി ബ്രാഹ്മണർ
തുടങ്ങിയ പലജാതിക്കാരെയും അദ്ദേഹം കണക്കിന് ശകാരി
ച്ചു. വൈദ്യം, മന്ത്രവാദം മുതലായവ ത�ൊഴിലുകളെ അജ്ഞരും 
പണ്ഡിതന്മാരുമായ ആളുകൾ ചൂഷണംചെയ്ത് ജനവഞ്ചന നട
ത്തുന്നതും ജന്മിമാരുടെയും      നാടുവാഴികളുടെയും സിൽബ
ന്തികൾ കുടിയാന്മാരെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും  
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാതിരുന്നില്ല. നമ്പ്യാരുടെ 
ഏത് തുള്ളൽ പാട്ട് പരിശ�ോധിച്ചാലും ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ 
അപഥസഞ്ചാരങ്ങൾ അതിൽ വർണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.
സ്വന്തം  അനുഭവം മറ്റുള്ളവര�ോട്  പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഭാഷ
അനുഭവവേദ്യമായിത്തീരുകയും  അനുഭവം ഭാഷയെഭേദിച്ച് 
കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ വ്യക്തമാക്കിത്ത
രുന്നു. നമ്പ്യാർ അന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ മറ്റൊരു
ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.  നമ്പ്യാര് തന്റെ അനുഭവങ്ങളെ 
പ�ൊതുവേദിയിൽ തുറന്നുകാട്ടാൻ സ്വന്തമായ�ൊരു ഭാഷ സൃ

മറ്റേത�ൊരു ദൃശ്യകലാസാഹിത്യത്തെ
ക്കാളും സാധാരണക്കാര�ോട് കൂടുതൽ
സംവദിക്കുന്നത് തുള്ളൽസാഹിത്യ
മാണ്. ഒരേസമയം നൃത്തച്ചുവടുകളുടെ
ദൃശ്യപരതയും കാവ്യാസ്വാദനത്തിന്റെ
സൗന്ദര്യാത്മകതയും തുള്ളൽ
സാഹിത്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കവിത എന്ന
സാഹിത്യരൂപത്തിന്റെ ദൃശ്യപരമായ
ആവിഷ്കാരമാണ് 'തുള്ളൽ' എന്നു
പറയാം.
ഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.  ഇവിടെയാണ് ഭാഷ ഒരു ആയുധമായി
ത്തീരുന്നത്.   ഈ ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ചയിൽ മുറിവേറ്റവർ
ഒരിക്കലും  സാധാരണക്കാരല്ല. മറിച്ച്. ഭരണാധികാരികളും 
അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നു. അധികാരത്തി
ന്റെ വാൾമുനയ�ൊടിച്ച് ജനകീയമായ അടിത്തറയിൽ      കാ
ര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് 
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരെന്നു പറയാം. കലാകാരൻ ഏതുപക്ഷത്ത് 
നിൽക്കണം എന്നുതിരിച്ചറിയുകയും നിൽക്കുന്ന പക്ഷത്തിൽ
പരിക്കുകള�ൊന്നുമില്ലാതെ പ�ോറ്റിയെടുക്കുക  എന്നുള്ളതാണ് 
കലാകാരധർമം എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് കുഞ്ചൻന
മ്പ്യാർ മലയാളത്തിന് തുള്ളൽ എന്ന  ദൃശ്യകലാവിരുന്നൊരു
ക്കിയത്.

സഹായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അയ്മനം
കൃഷ്ണക്കൈമൾ
- കേരളത്തിലെ 
ദൃശ്യകലാസാഹിത്യം
വയലാ വാസുദേവൻപിള്ള - സമ്പൂർണ മലയാള സാഹി
ത്യചരിത്രം
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള - കൈരളിയുടെ കഥ
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സാഹിത്യം

റൗൾ സുറിറ്റ:
കവിത തന്നെ പ്രക്ഷോഭവും
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കളമുള്ളതിൽ

സാ

മൂഹിക  പ്രതിബദ്ധതയുടെ കാവ്യരൂപം: ഇങ്ങനെ 
ഒര�ൊറ്റ വാചകത്തിൽ വിവരിക്കാം; ഇപ്രാവശ്യത്തെ കു
മാരനാശാൻ വിശ്വകവിതാപുരസ്കാരജേതാവും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ
സാഹിത്യ ല�ോകത്തെ, വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ കവിയുമായ റൗൾ
സുറിറ്റ (Raul Zurita) യെ, "കവിത മനുഷ്യ വംശത്തോട�ൊപ്പം 
ഉല്ഭവിച്ചതാണ്. എഴുത്തിനെക്കാളും  പുസ്തകത്തെക്കാളും  പുരാ
തനമാണത്.”  “ഈ ഭൂമുഖത്തവശേഷിക്കുന്ന അവസാനത്തെ 
മനുഷ്യൻ അവസാനത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുമ്പിൽ ആല�ോ
ചനയ�ോടെ നില്ക്കുംവരെയും വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിൽ കവിത പ്ര
ത്യക്ഷപ്പെട്ടു ക�ൊണ്ടിരിക്കും.” കവിതയെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ കാ
ഴ്ചപ്പാട് ഒരഭിമുഖത്തിൽ റൗൾ വ്യക്തമാക്കിയതിങ്ങനെയാണ്.
ദന്തഗ�ോപുര വാസിയായ കലാകാരനല്ല റൗൾ സുറിറ്റ; മനുഷ്യ
നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന വിധ്വംസകശക്തികൾക്കെതിരായ ഏറ്റവും 
ശക്തമായ പ്രതിര�ോധങ്ങളില�ൊന്ന്, സ്ഫോടനാത്മകമായ  സൗ
ന്ദര്യത്തിന്റെ രൂപമായ കവിതയാണെന്നാണ്  സുറിറ്റയുടെ 
പക്ഷം.
സുറിറ്റയ്ക്ക് 23 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്  അമേരിക്കൻ പിന്തുണ
യ�ോടെയുള്ള പട്ടാളഅട്ടിമറിയിലൂടെ സാൽവദ�ോർ അലൻഡെ 

പ്രതീക്ഷയ�ൊന്നുമില്ലാത്ത
കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി
കവിതയെക്കാണുന്ന സുറിറ്റ,
കവിതയിൽ എന്തുപറയുന്നു എന്ന
തുപ�ോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ്
അതെങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നും
വിശ്വസിക്കുന്നു.
റൗൾ സുറിറ്റ
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ഭരണകൂടത്തെ  തകർത്തെറിഞ്ഞ്  അഗസ്റ്റേ  പിന�ോച്ചയുടെ  
സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം ചിലിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പട്ടാ
ളഅട്ടിമറി നടന്ന 1973 സപ്തംബർ 11 - ന് പുലർച്ചെ സുറിറ്റ അറ
സ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ആറാഴ്ചക്കാലം കാരാഗൃഹവാ
സമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സുറിറ്റയുടെ 
കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ന�ോട്ടുപുസ്തകത്തിലെ കവിതകൾ രഹ
സ്യസന്ദേശങ്ങളാണെന്നു കരുതിയ പട്ടാളം അവ മുഴുവൻ
നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സുറിറ്റ കവിതകൾ മുഴുവൻ ഒാർത്തെടുത്ത് 
വീണ്ടും എഴുതി. ആ കവിതകളാണ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
‘പർഗേറ്ററി’ എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നത്.
ആറാഴ്ചക്കാലത്തെ കാരാഗൃഹവാസമാണ് തന്നിലെ പ്ര
ക്ഷോഭകാരിയെ  ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന്  സുറിറ്റ
നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘കാണാതാ
വുന്ന, ക്രൂരമർദനത്തിനു വിധേയനാവുന്ന, ക�ൊലചെയ്യപ്പെടു
ന്ന ഓര�ോ മനുഷ്യനും മാനവികതയുടെ പൂർണമായ പരാജയ
മാണെന്നാണ്  'സുറിറ്റ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.' കവിതക�ൊണ്ട് 
ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെയും  പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും 
പക്ഷേ, കവിത ഇല്ലാതായാൽ അഞ്ചു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ
മാനവികത തന്നെയും  അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന്  സുറിറ്റ പറയു
മ്പോൾ; മാനവികതയുടെ നിലനില്പ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ
നൈതികമൂല്യമായി കവിതയെ കാണുന്ന വിശ്വമഹാകവിയാ
യി സുറിറ്റ മാറുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ് കവിതയും 
അതിജീവനത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും  സുറിറ്റയ്ക്ക്  ഒന്നുത
ന്നെയായി മാറുന്നത്.
പ്രതീക്ഷയ�ൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി
കവിതയെക്കാണുന്ന സുറിറ്റ, കവിതയിൽ എന്തുപറയുന്നു
എന്നതുപ�ോലെതന്നെ  പ്രധാനമാണ്  അതെങ്ങനെ  പറയുന്ന
തെന്നും  വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ് കവിത
രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കവി വലിയ പ്രാധാന്യം 
കല്പ്പിക്കുന്നതും. കവിത സംഭവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി അന്യ
ത്ര കരുതപ്പെടാത്ത  ഇടങ്ങളെയെല്ലാം കവിതക�ൊണ്ടു മെരു
ക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം സുറിറ്റയുടെ കവിതകളിൽ കാണാം.
ആകാശവും മണലാരണ്യവും പാറക്കെട്ടുകളുമെല്ലാം ഈ പരി
ശ്രമത്തിൽ സുറിറ്റയ്ക്കു വഴങ്ങുന്നു. മനുഷ്യവംശം കടന്നു
പ�ോകുന്ന, അസഹനീയമാംവിധം അല�ോസരപ്പെടുത്തുന്ന
സമകാലിക അനുഭവങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ ഒരു കലാകാരനും നിശ്ശ

ബ്ദനായിരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് കവി കരുതുന്നത്. നിത്യജീ
വിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി; അർഥമില്ലാതെ, ക്ഷയിച്ച്  നശിക്കു
ന്ന വാക്കുകളെ   ജീവസ്സുറ്റതായി മാറ്റാൻ കവിതയ്ക്കു
കഴിയുമെന്നും ചവിട്ടിയരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിധ്വംസക ശക്തി
കൾക്കു മുമ്പിൽ അത് മുഖാമുഖം നിന്ന് പ്രതിര�ോധം തീർക്കു
മെന്നാണ് സുറിറ്റയുടെ പക്ഷം.
1973 മുതൽ 1990 വരെ നീണ്ട പിന�ോച്ചെയുടെ ഏകാധി
പത്യ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുമ്പന്തിയിൽ
എന്നും  സുറിറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂയ�ോർക്കിന്റെ ആകാശത്തി
ലും  ചിലിയിലെ  മണലാരണ്യത്തിലും  സുറിറ്റ കവിതയെഴുതി.
ഇടത്തെ ഇത്ര തന്മയത്വത്തോടെ കവിതയിൽ ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്തിയ കവികളുടെ  എണ്ണം  വിരലിലെണ്ണാവുന്നതായിരിക്കും.
ക�ൊച്ചിൻ മുസിരിസ് ബിനാലെയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ‘ സീ ഓഫ് 
പെയിൻ’ എന്ന കലാസൃഷ്ടി രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയു
ണ്ടായി. ബിനാലെയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ രചനകളി
ല�ൊന്നായിരുന്നു സീ ഓഫ് പെയിൻ. യൂറ�ോപ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര
യ്ക്കിടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തു മുങ്ങിമരിച്ച  സിറിയൻ
അഭയാർഥിയായ ക�ൊച്ചുബാലൻ അലൻ കുർദിയുടെ സഹ�ോദ
രൻ ഗലിപ് കുർദിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കാവ്യശില്പ്പം പ്രതിപാ
ദിക്കുന്നത്. ഗലിപും  അലന�ോട�ൊപ്പം  മുങ്ങിമരിക്കുകയാണു
ണ്ടായത്. ‘ഞാൻ അലൻ കുർദിയുടെ അച്ഛനല്ല/ അവൻ എന്റെ
മകനാണ്, സമകാലിക സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ
ഈ വരികള�ോടെയാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത്.
1973 മുതൽ 1990 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുറിറ്റയു
ടെ പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യത്രയങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത്. പർഗേറ്ററി,
ആന്റി  പാരഡൈസ്, ന്യൂ ലൈഫ്  എന്നിവയാണ്  ഇംഗ്ലീഷി
ലേക്ക് തർജമ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രശസ്ത കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ. ഇറ്റ
ലിയിലെ പെരിക്ലിസ്  പുരസ്കാരവും ചിലിയിലെ പരമ�ോന്നത
മായ സാഹിത്യ ബഹുമതികളില�ൊന്നായ ചിലിയൻ ദേശീയ
പുരസ്കാരവുമടക്കം  നിരവധി ബഹുമതികൾ സുറിറ്റയെ തേടി
യെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘കവിത ഭൂമിയുടെ സ്വപ്നമാണെന്നും മനുഷ്യ
ശരീരത്തിലൂടെ അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും 
കരുതുന്ന കവിയെ ആശാന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം നല്കി 
ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ  മലയാള ഭാഷയും  സാഹിത്യവുമാണ് 
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

(ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കളമുള്ളതിൽ - 9400317472)

കേരളീയവാദ്യകല

ഞെരളത്ത് ഹരിഗ�ോവിന്ദന്
ദൃശ്യശ്രാവ്യകലയുടെ സങ്കലമായ വാദ്യകലയുടെ സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യ
ത്തെയും  സവിശേഷതകളെയും  മൗലികമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകള�ോടെ 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥം.
വില ₹ 80
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ന�ോവല് പഠനം

പരിസ്ഥിതിബ�ോധം
ജി.ആർ. ഇന്ദുഗ�ോപന്റെ
മണൽജീവികളിൽ
ലക്ഷ്മി എസ്.

പ്ര

കൃതിയും  മനുഷ്യനുംതമ്മിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നതിന്റെ സർ
ഗാത്മകസാന്നിധ്യമാണ് പരിസ്ഥിതി. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി
യുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത്  അധികാരരൂപേണ എത്തപ്പെട്ട
പ്പോൾ പ്രകൃതി ഒരു ചൂഷണ സ്ഥലമായി രൂപപ്പെട്ടു. ഫ്യൂഡൽ
കാലാനന്തര വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും പണമുതലാളിത്തവും 
പ്രകൃതിയെ 'ആക്രമിക്കാനുള്ള വിഭവം' എന്ന ഒറ്റ ആശയത്തെ 
മാത്രം  സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇതിന്റെ ഫലമാണ് 
പരിസ്ഥിതി ഇന്നഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ സാഹ
ചര്യത്തിലാണ് ല�ോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച റേച്ചൽ കഴ്സ
ന്റെ 'സൈലന്റ് സ്പ്രിങ് ' രചിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെത്തുടങ്ങുക
യും സൈദ്ധാന്തികതലത്തിലൂടെ 
വികസിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നതാണ്  പാരിസ്ഥിതിക  പഠനം. പരിസ്ഥിതിക്ക് 
ക�ോട്ടം വരുത്താതെ മനുഷ്യപുര�ോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കുക എന്ന
ബ�ോധത്തിലാണ്  പരിസ്ഥിതിവാദം മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്നത്.
അത്  പരിസ്ഥിതി പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ പാതയുമാണ്. പരി
സ്ഥിതി സൗന്ദര്യശാസ്ത്രചിന്തയിലൂടെ ജി.ആർ. ഇന്ദുഗ�ോപന്റെ
'മണൽജീവികൾ' വായിക്കുമ്പോൾ ജൈവപരി
ത�ോവസ്ഥയുടെ  സമകാലികമായ പരിസരം
വായനക്കാരനുമുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെ
ടുന്നു.
നീണ്ടകര മുതൽ കായംകുളം ചെറിയഴീ
ക്കൽവരെ  22 കില�ോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കു
ന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ല�ോഹമണൽശേഖരത്തി
നുമേൽ നടക്കുന്ന ഖനനവും  അതിന�ോട് 
അനുബന്ധമായി നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് 
ന�ോവലിൽ പ്രമേയം. അതുപ�ോലെ ല�ോഹ
മണൽ ശേഖരത്തിൽനിന്നുള്ള റേഡിയേഷന്റെ
ഫലമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ര�ോഗാതുരമായ ഒരു
ജനതയുടെ  അവസ്ഥാഭേദങ്ങളും  ഇവിടെ  പ്രമേ
യമാകുന്നു. കരിമണലിന്റെ ചരിത്രം ന�ോവലിസ്റ്റ് 

64 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മേയ് 2018

ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നീലകണ്ഠൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ
സ്വപ്നസിദ്ധിയിലൂടെയാണ്. സാമ്പ്രദായിക ചരിത്രരചനയിൽ
അഭിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
''സത്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഖണ്ഡത്തെ മറ്റെല്ലാ അസത്യ
ങ്ങളും നിറച്ചു വീർപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണു ചരിത്രം''. (പുറം 40)
ചരിത്രരചനയിൽനിന്നും പിന്മാറി അദ്ദേഹം സ്വപ്നസിദ്ധി
യിലേക്കെത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നവും ചരിത്രവുമെല്ലാം 
പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരിമണലിന്റെ ചരിത്ര 
മാണ് സ്വപ്നസിദ്ധിയിലൂടെ അദ്ദേഹം വരച്ചുവയ്ക്കുന്നത്.
ജർമനിയിലെ ല�ോകവ്യാപാരമേളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 
കയറുല്പ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു കണ്ട കറുത്തമണ്ണിന്റെ
ജന്മം  തിരഞ്ഞ്, അത് മ�ോണ�ോസൈറ്റാണെന്ന തിരിച്ചറി
വിൽ ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യയിലെത്തി. തിരുവിതാംകൂ
റിൽ ആദ്യത്തെ ല�ോഹമണൽ വ്യവസായശാല ആരംഭിച്ചു.

നീണ്ടകര മുതൽ
കായംകുളം ചെറിയഴീക്കൽ
വരെ 22 കില�ോമീറ്റർ
വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
പ്രകൃതിദത്തമായ
ല�ോഹമണൽശേഖരത്തിനു
മേൽ നടക്കുന്ന ഖനനവും
അതിന�ോട്
അനുബന്ധമായി നടക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്
ന�ോവലിൽ പ്രമേയം.

അത�ോടുകൂടി ഒരു തീരദേശത്തിന്റെ
സാംസ്കാരികചരിത്രം  അട്ടിമറിക്ക
പ്പെടുകയാണ്. ഈ ചരിത്രമാണു
മണൽജീവികളുടെ  ആഖ്യാനപരിസ
രമായി മാറുന്നത്.
അധികാരവ്യവസ്ഥ  സാധാരണ
ക്കാരന്റെ അഭിരുചിനിർമാണത്തെ 
തിരുത്തിയെഴുതുന്ന അവസ്ഥ  സംജാ
തമാകുന്നതും ന�ോവലിൽ കാണാം.
ആർ.ഇ.സി. കമ്പനിയിൽ ത�ൊഴിൽ
വാഗ്ദാനം നൽകി ധാരാളം ഐ.ടി.
സി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ തീരപ്രദേശത്ത് 
സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ
പഠനം കഴിഞ്ഞും ത�ൊഴിൽ രഹിത
രായി തുടരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു.
റെയർ എർത്ത്സ് കമ്പനിയിലെ 
എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ണിരാമനും (ആപ്പാടം
പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിമൺതുരു
ത്ത്) കൂമൻതുറ വാർഡിലെ കൃഷ്ണകുമാ
ജി. ആര്. ഇന്ദുഗ�ോപന്
രിയും  തമ്മിലുള്ള പ്രണയംപ�ോലും 
കമ്പനി വിലയ്ക്കെടുക്കുകയാണ്. ഈ
വിവാഹം ക�ൊണ്ട് രണ്ടുതുറക്കാരും പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ
മറന്ന് ഒന്നിക്കണമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. യൂണിയൻ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും  മണൽല�ോറികൾ സൗകര്യപ്രദമാ
യി കടന്നുപ�ോകണമെന്നുള്ള ചിന്തയുമാണ് ഇതിനു പിന്നിലു
ള്ളത്. ഇതിന്റെ സന്തോഷസൂചകമായി കമ്പനിയുടെ 
വകയായി രണ്ടുകരയിലെയും ക�ോസ്റ്റൽ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ഓര�ോ 
കളർ ടിവി സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നു കമ്പനി
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
''ജനം എൻഗേജ്ഡ്  ആകട്ടെ. കൂടുതൽക്കൂടുതൽ: പണി
ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്  വിപ്ലവം ത�ോന്നുന്നത്'' (പുറം 25)
സ്വാഭാവികമായും  പ്രശ്നത്തിന്റെ യഥാർഥകാരണങ്ങൾ
കണ്ടെത്താനുള്ള ജ്ഞാനശേഷിയും  അത്  പ്രതിര�ോധിക്കാ 
നുള്ള ബ�ോധവും  അവർക്കു  നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിപ്ലവംപ�ോലും 
ഇവിടെ സ്വാഭാവികമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ സ്ഥാപി
ച്ചു ക�ൊടുക്കുന്ന തലച്ചോറിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിത്തുകൾ കരി
ഞ്ഞുപ�ോകുന്നു.
വൻകിട ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ അവരുടെ  ലാഭത്തിനുവേണ്ടി 
ഒരു പ്രദേശത്തെ അട്ടിമറിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ അതുതി
രിച്ചറിയുന്നില്ല. പ്രതിര�ോധിക്കാതെ  ദുർബലരായിത്തീരുന്നു.
കമ്പനിയുടെ  ദൃഷ്ടിയിന്മേൽ പ്രതിര�ോധം തകർന്നുവീഴുന്നു.
ലളിതമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയി
രുന്ന വ്യക്തിയാണ്  നീലകണ്ഠൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമാശ
നിറഞ്ഞ പരീക്ഷണങ്ങളെപ്പോലും കമ്പനി ഭയപ്പാട�ോടെയാ
ണ് കാണുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടാണ്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ''നൂറ്റൊ
ന്നു ലളിതശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ'' കത്തിയമരുന്നത്.
ഡിസൂസയെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചൂഷണത്തിന്റെ ഭിന്ന
മുഖങ്ങളെ  തിരിച്ചറിയാനും  പ്രതികരിക്കാനും  തയാറാകു
മ്പോൾ ഭ്രാന്തിന്റെ പൂക്കളംവരയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ
വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. ഡിസൂസയുടെ പിതാവിന്റെ മരണത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട ഒരു കാൻസർ ആശുപ
ത്രി  പ്രമേയമായിവരുന്നുണ്ട്. കാൻസറിന്റെ കണക്കു  പുറത്ത
റിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ആശുപത്രി 

അടച്ചുപൂട്ടപ്പെടുന്നത്.
''പരിസ്ഥിതിക്കാര്
പറയുന്നത് 
ഇവിടത്തെ കരിമണ്ണിന്റെ റേഡിയേ
ഷൻക�ൊണ്ടാ  അപ്പൻ ചത്തതെന്നാ.
ഇവിടത്തെ കാൻസറിന്റെ കണക്കറി
യാതിരിക്കാനാ ആശുപത്രി  പൂട്ടി  
യതെന്നും പറയുന്നു'' (പുറം 19). വളർ
ച്ച  മുരടിച്ചവരും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം
ബാധിച്ചവരുമായി ധാരാളം കുഞ്ഞു
ങ്ങൾ തീരദേശത്തുണ്ട്. കണക്കെടുത്തു
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുകയും  പഠിക്കാനായി
ച�ോരകുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത
ല്ലാതെ 
പഠനഫലങ്ങൾ
പുറത്തേക്കുവരുന്നില്ല.
ഭൂമി കരിമണൽ ഖനനത്തിന്റെ
ഫലമായി കര കടലെടുത്തു പ�ോകുക
യാണ്. തീവ്രമായ ഖനനഫലമായി
കായലിനും കടലിനുമിടയിൽ ഭൂമി ചെ
റുതായിപ്പോകുന്നു. മണൽ ഒരിടത്തുനി
ന്നും ക�ോരിമാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതു
സമീപപ്രദേശത്തുനിന്നും  ഇല്ലാതായ
സ്ഥലത്തെത്തും. കടലിന്റെ വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസമാണത്.
സ്മൃതിയും     പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം ന�ോവലിലുടനീളം
കാണാം.
പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഓർമകളിലൂടെ കാർഷികസമൃ
ദ്ധമായ ഒരു ല�ോകത്തിന്റെ ചിത്രം ന�ോവലിൽ കടന്നുവരുന്നു
ണ്ട്. ആ പാടത്തെ കരിമണലിന്റെ കുന്നുകൾ ഹിമാലയൻ
ക�ൊടുമുടികൾപ�ോലെ കരയെ  സംരക്ഷിച്ചുപ�ോരുന്നു.
കടലിനും കായലിനുമിടയിൽ പാടങ്ങളും നിബിഡമായ കാവു
മുണ്ടായിരുന്നു. കാവിനുള്ളിലെ മരത്തിനുമുകളിൽ കയറി ന�ോ
ക്കിയാൽ കടൽ കാണാമായിരുന്നു. അമ്പതുക�ൊല്ലത്തിനു
ശേഷം കാവ് കടലിനു നടുവിൽ പ�ോയി. പാടങ്ങളുടെയിട
യിൽ തെളിനീരുള്ള താമരപ്പൊയ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. കടൽ നാ
ക്കമ്പലത്തിൽ താമരക�ൊണ്ടു ശിവനെ  മൂടിയാണ്  രാവില
ത്തെ  പൂജ കഴിക്കുന്നത്. കഥയ്ക്കുള്ളിൽ കഥ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ട് 
മാഞ്ഞുപ�ോയ ചരിത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമിതി നടത്തുന്നു.
ന�ോവലിനകത്തെ ന�ോവലെന്ന സങ്കേതമാണ്  നീലിമ
അഗ്നി എഴുതുന്ന 'മണ്ണുതീനികളുടെ സാമ്രാജ്യം' നിർമിക്കുന്ന
ത്. മിത്തുകൾക�ൊണ്ടു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ല�ോകമാണ് ഈ
ന�ോവൽ പകർന്നുതരുന്നത്. കടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം
മിത്തുകൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു:
1. വയർ കണ്ടമാനം ഇരയ്ക്കുന്നത് കടൽക്ഷോഭത്തിനാ
ണെന്നാണ് കടപ്പുറത്തിന്റെ പറച്ചിൽ.
2. കടലമ്മ വഞ്ചി കമഴ്ത്തുന്നുവെങ്കിലത് വഞ്ചിയിലുള്ളവ
ന്റെ നെറികേട്.
3. മൂന്നാം പക്കം തന്നിൽ കെട്ടുകിടക്കുന്നതിനെ കക്കി
യെറിയുന്ന ഒരേർപ്പാട് കടലമ്മയ്ക്കുണ്ട്.
കടപ്പുറത്തെ  പുരുഷന്മാരെല്ലാം  അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അവ
സ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. രാജാവിന്റെ മുന്നിൽവച്ച് ജ്യോല്സ്യൻ കവ
ടിനിരത്തിപ്പറഞ്ഞു 'കടലിന് കാമമാണ്'. 'ജനനേന്ദ്രിയച്ഛേദം
ചെയ്ത കൃത്രിമ ഷണ്ഡനെ ബലിക�ൊടുത്ത് കടലമ്മയുടെ ഭ്രാന്ത് 
നിർത്താം' എന്നു കടപ്പുറത്തെ ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ അറിയി
ച്ചു. ഒരു ത�ോട്ടിയാണ് ബലിമൃഗമായി മാറുന്നത്. നാടുവാഴിത്ത
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വും  അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളും ത�ോട്ടിയെ  ബലിമൃഗമാക്കുകയാ
ണ്.
''ത�ോട്ടിയുടെ  ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ച്  ചിന്തിച്ചപ്പോൾ
രാജാവിന്  ഒരു നേരം വേദന ത�ോന്നി. പെട്ടെന്ന്  അത് 
മാറിയത്  ഇങ്ങനെ  ചിന്തിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു, താൻ ഇവനേ
ക്കാൾ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. ഇവൻ അല്പ്പജീവി. നാഴികയ്ക്കു
ള്ളിൽ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച മാംസപി
ണ്ഡം'' (പുറം 92). രാജാവ് ഭ്രാന്തനായി മാറുകയാണ്. ''കടലും 
തുറയും പരസ്പരപൂരകമാണ്. അധികാരവും പ�ൊക്കിപ്പിടിച്ചു നു
ഴഞ്ഞുകയറ്റുകാരൻ ഞാൻ തുറയുടെ  ദല്ലാളായി ചെന്നു.
ഇപ്പോൾ അധികാരം കടൽ പിടിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ കടൽപ്പാത
യിൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കിരീടം മാത്രം'' (പുറം 98) എന്ന
തിരിച്ചറിവിലേക്ക് രാജാവ് ചെന്നെത്തുന്നു.
ന�ോവലിന്റെ ആഖ്യാന പരിസരത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന
മറ്റൊരൈതിഹ്യം ചെങ്ങന്നൂർ പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
താണ്. ഭയങ്കരനായ�ൊരു മല്സ്യത്തിന്റെ ശല്യത്തിൽനിന്നും 
മുത്തരയന്റെ പ്രാർഥനയാൽ ശിവൻ അവതാരമെടുത്തുവന്ന് 
ഒരു ജനതയെ രക്ഷിക്കുന്നു. അനേകം ഐതിഹ്യങ്ങളും മിത്തു
കളും  നിറഞ്ഞ ഒരു കഥാപരിസരം ന�ോവലിൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാം കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.
ചൂഷണം ചെയ്യാനും ആക്രമിക്കാനുമുള്ള ഒന്നല്ല ഭൂമി എന്ന ചി
ന്തയിലേക്ക് ന�ോവൽ ചെന്നെത്തുന്നു. അപാരമായ ഒരു പാര
സ്പര്യത്തിൽ എല്ലാം  ബന്ധിതമാണ്. ഭൂമിയുടെ ജൈവഘടന
യുടെ  തിരിച്ചറിവിൽ മനുഷ്യൻ പുനർജനിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇതാണ് ഡിസൂസയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡിസൂസയുടെ 
'കടൽപ്പാത'യിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതിനു തെളിവാണ്. പാറയ്ക്കു
ള്ളിൽ വെള്ളം അലയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഹുങ്കാരം, കടൽച്ചെടികളുടെ 
കടുംപച്ചകൾ, ഇഴയടുക്കത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറുമല്സ്യ
ങ്ങൾ, ക�ൊക്കുകളും കഠാരമുനപ�ോലുള്ള നഖങ്ങളുംക�ൊണ്ട് 
ആക്രമിച്ച  പരുന്തുകൾ, ആകാശത്തേക്ക് ന�ോക്കിയപ്പോൾ

ക്കണ്ട  നക്ഷത്രങ്ങളുടെ  കൂട്ടങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഡിസൂസയെ 
മാറ്റിമറിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ചിന്തകൾ ഏറ്റെടുക്കേ
ണ്ട  പ്രധാനമേഖലയായി ഇവിടെ  പരിസ്ഥിതി മാറുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര കുത്തകകൾക്കുവേണ്ടിയാണ്  ഇവിടെ  മണൽ
ഖനനം ചെയ്യുകയും കയറ്റി  അയയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.
''ല�ോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശക്തന്മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചു
ക�ൊണ്ട്  പുതിയ രാജ്യങ്ങളുയരുന്നു. വ്യാപാര ഉടമ്പടികൾ
മാറുന്നു. അത�ൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ മണ്ണു തുരന്നെടുക്കാനുള്ള
മെഷീനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇവന്മാർ ഇങ്ങോട്ടു ക�ൊണ്ടു
വരുന്നത്; കൂടുതൽ കുത്തിയിളക്കി  ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ''. സാ
മ്രാജ്യത്വ  രാജ്യങ്ങൾക്കു ത�ോണ്ടിയെടുത്ത്  വില്ക്കുവാനുള്ള
ഇടം മാത്രമാണ്  മൂന്നാംല�ോകരാജ്യങ്ങളും  ജീവിതങ്ങളും.
പക്ഷേ, ആരാണ്  നമ്മുടെ  ജീവിതം കുത്തിയിളക്കിക്കൊണ്ടു
പ�ോകുന്നതെന്ന്  പരസ്പരം മാത്രം  സംശയം ച�ോദിച്ചു നാം
സമയം കഴിക്കുന്നു.
വ്യാവസായികമായ അധിനിവേശം ഒരു ജനതയ്ക്കുമേൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആര�ോഗ്യകരമായ ചൂഷണത്തിനു
വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശം - ഇവിടെ ജീവിതം
നിശ്ചലമാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ ജീവിതനിശ്ചലതയാണ് 
'മണൽജീവികൾ' നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബ�ോധസത്ത. ഈ ജന
ജീവിതത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ധാതുനി
ക്ഷേപസമ്പന്നമായ ഒരു തീരപ്രദേശത്തെ  ചൂഷണം ചെയ്യാ
നെത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കുത്തകകളാണ്.   വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃത
വികസനം എന്നതിലുപരി എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ മാറ്റു
ന്ന, ക്രിയാത്മക  പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള വികസനമാണ് 
പരിസ്ഥിതിബ�ോധം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയ�ൊരു മാറ്റ
മാണ് മണൽജീവികൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ജ്ഞാനമണ്ഡലം.

(ലക്ഷ്മി എസ്. - 96633921855)

കേരളം ഡച്ചുകാരുടെ ദൃഷ്ടിയില്
കെ. ശിവശങ്കരന് നായര്

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡച്ചുകാരായ
ക്യാപ്റ്റന് ന്യൂഹാഫിന്റെയും  പുര�ോഹിതനായ ജേക്കബ് കാന്റര് വിഷറിന്റെ
യും കണ്ടെത്തലുകളും നിഗമനങ്ങളുമാണ് ഇതില് വിവരിക്കുന്നത്. കേരളത്തി
ലെ കാലാവസ്ഥ, വൃക്ഷങ്ങള്, ജനങ്ങള്, സാമൂഹികാചാരങ്ങള്, ഭരണക്രമം,
കാര്ഷിക വിഭവങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡച്ചുകാരുടെ വിലയേറിയ സം
ഭാവനയാണിത്.
വില ₹ 180
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സാഹിത്യപഠനം

രാമചരിതം
ഒരു പുനർവായന
ഡ�ോ. ഇന്ദുലേഖ ബി.

'ഭ്രമിത സംഘാതാക്ഷര നിബന്ധത' എന്ന നിര്ബന്ധം എടുത്തുമാറ്റിയാല്
രാമചരിതവും മറ്റ് മണിപ്രവാളകൃതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതാകും.
ലീലാതിലകകാരന് നിര്വ്വചിക്കുന്ന പാട്ടിന്, അതിന്റെ ആവിര്ഭാവഘട്ടത്തില് 
മണിപ്രവാള�ോന്മുഖമായ ചെറുത്തുനില്പ്പിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.
എന്നാല് രാമചരിതത്തില്നിന്ന് ഈ ചെറുത്തുനില്പ്പിന്റെ സ്വരങ്ങള് ഉയരുന്നില്ല.

സാ

ഹിത്യത്തെ കേവലഭാവനയുടെ  ഉല്പ്പന്നമായിട്ടല്ലാ
തെ  അതുണ്ടായ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും 
രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് വായിക്കേണ്ട
തുണ്ട്. ഋജുവായ�ൊരു വായനയിലൂടെ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്താ
നാഗ്രഹിക്കാത്ത  ചില യാഥാർഥ്യങ്ങൾ എല്ലാ  രചനകളിലു 
മുണ്ടാവും. മലയാളത്തിലെ  ആദികാവ്യമായ 'രാമചരിതം'
ഒരു പുനർവായനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ചില മുന്നറിവുകൾ
ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം. 'രാമചരിതം' ഒരു     
ദ്രാവിഡരചനയാണെന്ന സാഹിത്യചരിത്രപരമായ അറിവ് 
അതിനുള്ളിലെ തന്നെ സൂചനകൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. നിഗൂ
ഢമായ സവർണപക്ഷപാതവും  രാഷ്ട്രീയതാല്പ്പര്യങ്ങളും 
ഈ കൃതിയുടെ രചനയെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആര്യാധിനിവേശം ശക്തമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തി
ലാണ് 'രാമചരിതം' വിരചിതമാവുന്നത്. അധിനിവേശത്തിന്റെ
അനിവാര്യഫലമായ ഭാഷാസങ്കലനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിപു
ലമായിരുന്നു. മണിപ്രവാളം അതിന്റെ ഉല്പ്പന്നമാണ്. മണി
പ്രവാളഭാഷയുടെയും കാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും  ചരിത്രപ
ശ്ചാത്തലം കൃത്യമായി നിർവചിക്കാനാകും. എന്നാൽ

പാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉല്പ്പത്തികാരണം കണ്ടെത്തുകയും 
നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുക  അത്ര  ലളിതമല്ല. മണിപ്രവാളം
സംസ്കൃതത്തോടും അതു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ത്രൈവർണിക 
സംസ്കാരത്തോടും  ആഭിമുഖ്യം  പുലർത്തുമ്പോൾ അതിനെതി
രേ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദേശപാരമ്പര്യം പി
ന്തുടർന്ന ഒന്നാകാം പാട്ട്. ലീലാതിലകകാരൻ നിർവചിക്കുന്ന
പാട്ടിന്  അതിന്റെ ആവിർഭാവഘട്ടത്തിൽ മണിപ്രവാള�ോന്മു
ഖമായ ചെറുത്തുനില്പ്പിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.
എന്നാൽ രാമചരിതത്തിൽനിന്ന്  ഈ ചെറുത്തുനില്പ്പിന്റെ
സ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, രാമചരിതത്തിന്റെ രചനാ
കാലമാകുമ്പോഴേക്ക്  പാട്ട്  മണിപ്രവാള പക്ഷപാതികളുടെ 
കൈപ്പിടിയിലായ�ോ  എന്ന സംശയവും ത�ോന്നും. കാരണം,
രാമചരിതം വർണമാലയിൽമാത്രം  ചില ദ്രാവിഡമുദ്രകൾ
അവശേഷിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഭാഷാതലത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും 
ആദ്യമാകുന്നു.
ഇന്നു നാം വിവക്ഷിക്കുന്ന പാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിന്  ചരിത്ര
ത്തിലെപ്പോഴെങ്കിലും  ജനകീയമായ�ൊരു അടിത്തറയ�ോ 
തനിദ്രാവിഡമായ�ൊരു വ്യക്തിത്വമ�ോ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതി
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ന് കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ല. രൂപപരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ
തല്പ്പരരായിരുന്ന ത്രൈവർണികകവികളുടെ  ബുദ്ധിപരമാ
യ�ൊരു വ്യാപാരമായിരുന്നില്ലേ പാട്ടുപ്രസ്ഥാനം എന്നു സംശ
യിക്കുകയും വേണം. ഇതിനുള്ള സൂചനകൾ 'ലീലാതിലകം'
തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. മണിപ്രവാളകാവ്യരൂപത്തിനും സൗന്ദര്യ
സങ്കല്പ്പങ്ങൾക്കും അസ്തിത്വം കല്പ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ
നിന്നാണ് ആചാര്യൻ പാട്ടിനെ നിർവചിക്കാൻ നിർബന്ധിത
നാകുന്നത്. പാട്ടും  ഭാഷാസംസ്കൃതമാണല്ലോ  എന്ന ആശങ്ക 
പരിഹരിക്കാൻ പാട്ടിന് ലക്ഷകല്പ്പന നടത്തുന്നു.
ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരനിബദ്ധ 
മെതുകമ�ോന വൃത്തവിശേഷയുക്തംപാട്ട് 
      
(ലീലാതിലകം സൂത്രം 11)
ഇവിടെ  പാട്ടും  ഒരുതരത്തിൽ മണിപ്രവാളമല്ലേ  എന്നും 
അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലായെന്നുള്ള ഒരു പൂർ

ഓര�ോ വർഗത്തിനും കലയിൽ
അവരവരുടേതായ നയമുണ്ടായിരിക്കു
മെന്നു പറഞ്ഞത് ലിയ�ോൺ
ട്രോട്സ്കിയാണ്. രചനയുടെ
ബ�ോധതലത്തിൽ വ്യക്തമായ
വർഗതാല്പ്പര്യങ്ങൾ രാമചരിത
കാരനെ നയിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു
മുതൽ പ്രകാശന മാർഗങ്ങളിലെല്ലാം
അതു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.
വപക്ഷം  നിലനിന്നിരുന്നതായി കാണാം. ഭാഷാ സംസ്കൃത
യ�ോഗം പാട്ടിലുമുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടം. പാട്ടിന്റെ മണിപ്രവാള ഭിന്ന
മായ അസ്തിത്വത്തെ  ആര�ൊക്കെയ�ോ ച�ോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതംഗീകരിച്ചാൽ മണിപ്രവാളത്തിന്റെതന്നെ  അസ്തിത്വം 
നഷ്ടപ്പെടും. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മണിപ്രവാ
ളത്തിന്റെ   വ്യക്തിത്വം   ലീലാതിലകകാരൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കു 
ന്നത്.
നാത്യന്തം സംസ്കൃതേനൈവ നാത്യന്തം ദേശഭാഷയാ
കഥാം ഗ�ോഷ്ഠീഷു കഥയൻ ല�ോകേ ബഹുമത�ോ ഭവേത്
('ലീലാതിലകം' ഒന്നാം ശില്പ്പം ശ്ലോകം 6)
ഒരു കൃതിയെ  ഒരു പ്രത്യേക  പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തി 
വ്യവഹരിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്താണ്? അതിന്റെ ആര്യ
ദ്രാവിഡ  പക്ഷപാതങ്ങളെ  എങ്ങനെ  നിർണയിക്കാം? പരി
ശ�ോധിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയുടെ അകത്തുംപുറത്തുമുള്ള സൂചനകളെ 
സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടുവേണം ഈ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കു
ത്തരം കണ്ടെത്താൻ. രാമചരിതം ഒരു ദ്രാവിഡരചനയാ
ണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്കു മുന്നിലുള്ള തെളിവ്, ലീലാതില
കകാരൻ പാട്ടിനു നിർദേശിക്കുന്ന ലക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഷാശി
ല്പ്പത്തിലുള്ള യ�ോജനയാണ്. അതുപ�ോലും സൂക്ഷ്മാർഥത്തിൽ
നിലനില്പ്പില്ലാത്തതാണ്. സംസ്കൃതാക്ഷരമാലയിൽനിന്നു  
ഭിന്നമായ മുപ്പതക്ഷരം മാത്രമുള്ള ദ്രാവിഡ  രചനയാണെന്നു
സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്കു  മുന്നിലുള്ള തെളിവാണ്  ലീലാതിലക
കാരൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, രാമചരിതത്തിൽ
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷര നിബദ്ധമായ
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സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല. പിന്നെയുള്ള എതുകയും 
മ�ോനയും ഏത�ൊരു ഭാഷയിലെ കവിതയ്ക്കും സൗന്ദര്യമിയറ്റുന്ന,
കവിതയുടെ  സംഗീതതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന
ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളാണ്. വൃത്തവിശേഷം ഒരു വിശേഷമേ 
അല്ലെന്ന്  മണിപ്രവാള കൃതികളായ പ്രാചീനചമ്പുക്കളിലെ 
ഗദ്യം പരിശ�ോധിച്ചാലറിയാം.
രാമചരിതകാരന് സംസ്കൃതത്തോട�ോ അതിന്റെ സംസ്കാര
ത്തോട�ോ  വിപ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നെന്ന്  വിശ്വസിക്കാൻ
തക്ക തെളിവില്ല. ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷര മാലയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന
നൂറുകണക്കിനു സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ വിഭക്ത്യന്തങ്ങളായിത്ത
ന്നെ  അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമചരിതത്തിൽ തല്ഭവി
പ്പിച്ചു പ്രയ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുടെ കണക്ക്  വിസ്മ
യിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ചിലപ്പോൾ
സംസ്കൃതത്തോട് 
തീവ്രമായ�ൊരഭിനിവേശം തന്നെ  പുലർത്തുന്നില്ലേയെന്നു
പ�ോലും ത�ോന്നിപ്പോകും. പിന്നെ രാമചരിതകാരന്റെ സംസ്കൃ
താഭിനിവേശം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനെ? ദ്രമിഡസംഘാ
താക്ഷരമാലയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവി ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ
നമുക്ക് ദർശനം തരാത്തതുതന്നെ. പിന്നെ എന്തുക�ൊണ്ടാണ് 
സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും 
അദ്ദേഹം ഭ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരപാഠംതന്നെ സ്വീകരിച്ചത്?
അതിന് മൂന്നു കാരണങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. (1) പാ
ട്ടിന്റെ സങ്കേതബദ്ധമായ രചനാരീതിയിൽ കൗതുകം ജനിച്ച 
ഒരു ത്രൈവർണിക കവിക്ക്  അതുപരീക്ഷിച്ചു ന�ോക്കാനുള്ള
കൗതുകം.  (2) ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരമാലയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരു
ന്ന് സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യമില്ലാത്ത ത്രൈവർണികരെയും ത്രൈ
വർണികേതരരെയും  സംസ്കൃതമഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. (3)
സംസ്കൃതത്തിനും മണിപ്രവാള സംസ്കൃതത്തിനുമെതിരേ നിന്ന
ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ  അവരറിയാതെതന്നെ  പ്രസ്തുത ഭാഷയി
ലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും നയിക്കാനുള്ള ശ്രമം.
(രാമചരിതത്തിന്  സമകാലികമായുണ്ടായ വൈശികത
ന്ത്രവും  ഭാഷാകൗടലീയവും  സംസ്കൃതവർണഘടിതങ്ങൾ
തന്നെയാണ്. ഡ�ോ. പി.വി. വേലായുധമ്പിള്ള, മണിപ്രവാള
കവിത, പുറം 9).
രാമചരിതം ഒരു ദ്രാവിഡപക്ഷരചനയാണെന്ന് ത�ോന്നി
പ്പോകുംവിധം കൃതിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ കവി നടത്തുന്ന ഒരു
പ്രസ്താവമുണ്ട്.
'ഊനമറ്റെഴുമി
രാമചരിതത്തില�ൊരുതെ
ല്ലൂഴിയിൽ ചെറിയ
വർക്കറിയുമാറുരൈച്ചാ ൻ
ഞാനുടക്കിന്റത്'
ഈ പ്രസ്താവനയെ  അക്ഷരാർഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ച്  വ്യാ
ഖ്യാനിച്ചാൽ വഴിതെറ്റാനിടയുണ്ട്. വർണവിഭജനങ്ങളും വർഗ
വൈരുധ്യങ്ങളും  തീവ്രമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹ
ത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾക്ക്  വർഗപരമായ അർഥമാ
ണുള്ളത്. രാമചരിതരചനയ്ക്കുശേഷം എട്ടോളം നൂറ്റാണ്ടു കഴി
ഞ്ഞുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെറിയവർ സാധാരണക്കാരാവാം.
എന്നാൽ അന്നത്തെ ത്രൈവർണികനായ ഒരാളുടെ ചെറിയ
വർ സമൂഹത്തിലെ സർവസാധാരണക്കാരായ ജനതയായിരി
ക്കുമെന്നു പറയാൻ യുക്തിബ�ോധം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സമൂഹ
ത്തിന്റെ
ഏറ്റവും  അടിത്തട്ടിൽ
മനുഷ്യരാണെന്ന
പരിഗണനപ�ോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെയല്ല ഇവിടെ 
രാമചരിതകാരൻ ചെറിയവർ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പാട്ടു

പ�ോലെയ�ോ  മണിപ്രവാളം പ�ോലെയ�ോ  സങ്കേതബദ്ധമായ
ഭാഷാശില്പ്പത്തിലൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാസ്വദി
ക്കാനവർക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആരായിരുന്നു ഈ
ഊഴിയിൽ ചെറിയവർ? അധികാരത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
അധികമ�ൊന്നും  ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും  എക്കാലത്തും  സവർ
ണാധിപത്യത്തിനു സഹായികളായി വർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു
വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ. നായന്മാരെന്ന്  പിൽക്കാലത്ത് 
പേരുവീണ ഇവരുടെ  നിയ�ോഗം യുദ്ധംചെയ്യലായിരുന്നു.
നമ്പ്യാർക്കൃതികളിൽ പിന്നീടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട  ഭടജനങ്ങളുടെ 
പൂർവികരാണിവർ. 'രാമചരിതം' യ�ോദ്ധാക്കളിൽ യുദ്ധവീര്യം 
ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട കൃതിയായിരുന്നു എന്ന
പ്രസിദ്ധിയും ഇവിടെ ഓർക്കാം. നായന്മാരെ ശൂദ്രവിഭാഗത്തി 
ലുൾപ്പെടുത്തി വ്യവഹരിക്കാൻ മടിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണന്റെ 'ചെ
റിയവർ' അപ്പോൾ ആരെന്നു സ്പഷ്ടം. രാമചരിതത്തിന്റെ കർ
ത്താവ് ഒരു രാജാവ�ോ, ഇളമുറത്തമ്പുരാന�ോ  ആയിരുന്നിരിക്കാ
മെന്ന ഉള്ളൂർ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ 
അഭിപ്രായത്തെയും  ഇത�ോടുചേർത്തുവച്ചു വായിച്ചാൽ രാമചരി
തകാരന്റെ കുലവും പക്ഷപാതങ്ങളും തെളിഞ്ഞുവരും.
ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരനിബദ്ധതയെന്ന നിർബന്ധം എടു
ത്തുമാറ്റിയാൽ രാമചരിതവും മറ്റു മണിപ്രവാളകൃതികളും തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസം ഏതാണ്ടില്ലാതാകും. സംസ്കൃതവരമാല സ്വീകരി
ച്ചുക�ൊണ്ട് 
രാമചരിതത്തെ 
ഭാഷാശില്പ്പത്തിൽ      
പുനർനിർമിച്ചാൽ ലീലാതിലകകാരൻ നിർദേശിക്കുന്ന ഉത്തമ
മണിപ്രവാളഗണത്തിൽ അതിനെ  ഉൾപ്പെടുത്താം. തിരുനല്ലൂർ
കരുണാകരൻ 'രാമചരിതവും പഴയമലയാളവും' എന്ന സുദീർഘ
മായ ലേഖനത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉത്തമമണിപ്രവാ
ളകാവ്യങ്ങളിലും രാമചരിതത്തിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്കൃ
തശബ്ദങ്ങളുടെ  എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ 
എഴുതുന്നു: 'ഇക്കണക്കിന് രാമചരിതവും മണിപ്രവാളവും തമ്മി
ലുള്ള ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസം എന്താണ്? അക്ഷരമാലയെ 
സംബന്ധിച്ചു മാത്രമാണ് ആ വ്യത്യാസം. മറ്റൊരു രീതിയിൽപ്പ
റഞ്ഞാൽ 'ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരനിബദ്ധം' എന്ന നിർബന്ധം 
ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ രാമചരിതവും  മണിപ്രവാളമായി
കണക്കാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. 'ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷര നിബദ്ധം 
ഭാഷാ സംസ്കൃതയ�ോഗം' പാട്ട് എന്ന് നിർവചിക്കാവുന്ന രീതിയി
ലാണ് 'രാമചരിത'ത്തിലെ ഭാഷാ രചന. ചുരുക്കത്തിൽ രാമചരി
തത്തിലെയും പ്രാചീന മണിപ്രവാളകൃതികളിലെയും ഭാഷ അടി
സ്ഥാനപരമായി ഒന്നാണ്.' ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസയനുസരിച്ച് 
'രാമചരിത'ത്തിലെ രസം വീരമാണ്. എന്നാൽ നൂറ്റിപ്പതിനേഴാം
പടലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ശൃംഗാരരസത്തിന്റെ അതിപ്രസരമു
ണ്ടാകുന്നു. മണിപ്രവാളസംസ്കാരത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീന
ത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപ�ോയ ഒരു കവി മറ നീക്കി ഇവിടെ പുറത്തു
വരുന്നു.  മേനകാദികളായ വാരനാരിമാരുടെ  സീതാദർശനം
വർണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം മണിപ്രവാള സൗന്ദര്യസങ്കല്പ്പത്തിൽ
നിന്നൊട്ടുംഭിന്നമല്ല. സ്ത്രീയുടെ  അവയവനിഷ്ഠമായ സൗന്ദര്യ
ത്തിൽ ലഹരിപിടിക്കുന്ന രാമചരിതകാരൻ സ്വയം മറന്നുപ�ോ
കുന്നു.   ഒരു മാരലേഖയെയ�ോ, കൗണ�ോത്തരയെയ�ോ 
വർണിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ സീതയെ വർണിക്കുന്നു. സ്ത്രീയു
ടെ അംഗ�ോപാംഗ വർണനയ്ക്കുപയ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാലു 
പാട്ടുകൾക്കും സമാനമായ ശ്ലോകങ്ങൾ മണിപ്രവാളത്തിൽനി
ന്നു കണ്ടെത്താൻ വലിയ�ൊരന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല, ഒരു
ഉദാഹരണം ക�ൊടുക്കാം. രാമചരിതകാരൻ സീതയുടെ 
ര�ോമാവലി വർണന നടത്തിയിരിക്കുന്ന പാട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക:

ഇടകൂടുന്ന ക�ൊങ്കകൾ തങ്ങളിലെന്നറിന്തു ചേരുക നീ
   നടവേയാകെന്നകമന്തിത ര�ോമരാചി പ�ോർമുലയാം
മടുവാർ ചെമ്പൊൽ പങ്കയതാരിൽ മലിന്ത തേൻ നുകന്തു
ക�ൊൾവാൻ
തുടരും ചെന്താർ വണ്ടിനമെന്നു ചുരുങ്കിടേ എൻമാനതമേ 
                                 (രാമചരിതം, പടലം 118, പാട്ട് 4)
ലീലാതിലകത്തിലെ  ഒന്നാം  ശില്പ്പത്തിൽ അധമമണി
പ്രവാളത്തിനു ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണശ്ലോകത്തിലെ 
കുചകലഹമിങ്ങനെ വർണിച്ചിരിക്കണം.
ഇപ്പാടിതിന്നി, ദമിതിന്നിതു ച�ൊല്ലിവേണ്ടാ 
പ�ോരാട്ടുമിമ്മുലയിണയ്ക്കിതിമന്മഥേന
ഭൃംഗാവലീ രചിത ഞാൻ ക�ൊടി ക�ൊണ്ടു മധ്യേ 
സീമാകൃതേവ തവ രാജതി ര�ോമ രാജിഃ
                       (ലീലാതിലകം, ശില്പ്പം 1, ശ്ലോകം 23)
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബിംബകല്പ്പനകളില�ോ   സങ്കേത
ങ്ങളില�ോ  ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക
യ�ോ കേൾക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭടൻ ആയുധം കളഞ്ഞ് 
വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകുമെന്നദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടില്ലയ�ോ എന്തോ.
കണ്ണശ്ശകവി സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും ആഭിജാതമായ മൗനം പാ
ലിച്ചിടത്താണ് രാമചരിതകാരൻ കത്തിക്കയറുന്നത്.
ഓര�ോ വർഗത്തിനും കലയിൽ അവരവരുടേതായ നയമു
ണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞത് ലിയ�ോൺ ട്രോട്സ്കിയാണ്.
രചനയുടെ ബ�ോധതലത്തിൽ വ്യക്തമായ വർഗതാല്പ്പര്യ
ങ്ങൾ രാമചരിതകാരനെ  നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ
തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുതൽ പ്രകാശന മാർഗങ്ങളിലെല്ലാം അതു വ്യ
ക്തമാകുന്നുണ്ട്. യുദ്ധകാണ്ഡംതന്നെ രചനയ്ക്ക് ഇതിവൃത്തമായി
സ്വീകരിച്ചതും ബ�ോധപൂർവമാണ്. രാജാവിന്റെ ഭടജനങ്ങളെ 
ആത്മീയമായി ആയുധമണിയിക്കുന്ന ബാധ്യതയാണ് കവി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആയ�ോധനകലയുടെ  അതിസൂക്ഷ്മമായ അം
ശങ്ങളിൽപ്പോലും അഭിജ്ഞനായ കവിയെയാണ് യുദ്ധവർണ
നകളിൽ കാണുന്നത്. രചനയെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി 
േബാധപൂർവം ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന രാമചരിതകാരൻ തന്റെ     
വർഗത്തിന്റെ നയം തന്നെയാണ്  രചനയിലൂടെ വെളിപ്പെടു
ത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ  രാമചരിതത്തിന്റെ ഭാഷാശില്പ്പത്തിൽ
തുടങ്ങി  ഭാവശില്പ്പത്തിന്റെ ഓര�ോപടവുകളിലും വേഷപ്രച്ഛ
ന്നനായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ത്രൈവർണിക കവിയുടെ  സാ
ന്നിധ്യം നമുക്കു തിരിച്ചറിയാം.
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പുസ്തക നിരൂപണം

അക്കപ്പോരില് തകരുന്ന
ആത്മീയ മൂല്യങ്ങള്
റ്റോജി വർഗീസ് റ്റി.

മ

ധ്യകേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് ചിര
പരിചിതമായ സഭാതർക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമ
കാലിക കേരളീയസമൂഹത്തിന്റെ വഴക്കങ്ങളെ  ആഖ്യാന     
വിഷയമാക്കുകയാണ് ബെന്യാമിന്റെ അക്കപ്പോരിന്റെ
ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ (2008) എന്ന ന�ോവൽ. മല
ങ്കര സഭയിലെ പുത്തൻകൂറ്റ് നസ്രാണികളുടെ ചരിതത്തിലെ 
യുദ്ധകാണ്ഡകഥയാണ് അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി
വർഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ പ്രമേയം: ''ഈ ന�ോവലിൽ പരാമർശിക്ക
പ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ പലരും  ജീവിച്ചിരുന്നവര�ോ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര�ോ  ആണ്. അതുപ�ോലെ  പരാമർശിക്ക
പ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും  നിലവിലുള്ളവ തന്നെ. എന്നാൽ
അവരുടെമേൽ ആര�ോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കഥകളും സംഭവ
ങ്ങളും ഈ കഥാകൃത്തിന്റെ വെറും ഭാവനാസൃഷ്ടി മാത്രമാണ്.
അതാരെയും  അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.
സംഭവങ്ങളെ  മറ്റൊരു വീക്ഷണക�ോണിലൂ
ടെ ന�ോക്കിക്കാണുന്നു എന്നു മാത്രം.  അതു
ക�ൊണ്ട് ന�ോവലനന്തരം ആരും അക്കപ്പോ
രിന്  വരരുതേ  എന്ന്  വിനീതമായ
ഒരഭ്യർഥന''. മുന്നറിയിപ്പായി നൽകി ആരം
ഭിക്കുന്ന ന�ോവൽ പന്തളത്ത് രാജാവ് മാന്ത
ളിർ കറിയാച്ചന് തീറാധാരം ക�ൊടുത്ത സ്ഥ
ലത്ത് സ്ഥാപിച്ച മാന്തളിർ സെന്റ് ത�ോമസ് 
യാക്കോബായ സുറിയാനിപ്പള്ളി  ഇടവക
യിലെ  ബാവാ കക്ഷിയിലെയും മെത്രാൻ
കക്ഷിയിലെയും  വിശ്വാസികളുടെ  അക്ക
പ്പോരിന്റെയും അങ്കംവെട്ടിന്റെയും വിവരണ
മാണ്  ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ ആവരണ
മണിയിച്ച് ബെന്യാമിൻ അവതരിപ്പി 
ക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിന്റെ വർത്തമാനവും 
വർത്തമാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും ബെന്യാമി
ബെന്യാമിൻ
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ന്റെ തൂലികയ്ക്ക് അനായാസം വഴങ്ങുന്നതാണെന്ന് അക്കപ്പോ
രിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. 1954ൽ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ ശ്രീ. കെ. ഇ. മാമന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ സഭാസമാധാനം ലക്ഷ്യമാക്കി  നിരാഹാരവ്ര
തം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പി
ച്ച് കഥാ നായകനായ മാന്തളിർ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് എന്ന കെ.എസ്.
ആർ.ടി.സി. ഡ്രൈവർ അഞ്ചേമുക്കാലിന്റെ ക�ൊട്ടാരക്കര
ബസിൽ സ്വന്തം  നാട്ടിൻപുറമായ മാന്തളിർ പള്ളിമുക്കിൽ
ബസിറങ്ങുന്നത�ോടെയാണ്  അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് 
നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇരുപതു വർഷത്തെ 
സംഭവവിവരണങ്ങള�ോട�ൊപ്പം  ഇരുന്നൂറിലേറെ  വർഷം
ദൈർഘ്യമുള്ള കുടുംബചരിത്രവും  അനേക  നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ 
സഭാചരിത്രവും ഇവിടെ പരാമർശ വിധേയമാകുന്നു.  
റ�ോമൻ മെത്രാൻ മെനീസിനു മുമ്പിൽ മലങ്കര മെത്രാൻ
പകല�ോമറ്റം  ഗീവർഗീസ്  അർക്കദിയാ
ക്കോൻ കീഴടങ്ങിയ ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹ
ദ�ോസ്  സംഭവത്തോടെയാണ്  പുത്തൻകൂറ്റ് 
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്.
റ�ോമൻസഭയുടെ  ആധിപത്യത്തിൽനിന്ന് 
മ�ോചനം നേടാനായി സ്വാതന്ത്ര� കാംക്ഷി
കളായ തദ്ദേശനസ്രാണികൾ നടത്തിയ     
കൂനൻകുരിശുസത്യത്തോടെ  (1653) സ്വയം
പര്യാപ്തതയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കി
ലും  ആത്മീയവിഷയങ്ങളിൽ പരാശ്രയമി
ല്ലാതെ മുന്നേറാൻ അവർക്കായില്ല. ആ നിർ
ണായക  ഘട്ടത്തിലാണ്  അന്ത്യോഖ്യൻ
സഭയുടെ  ആത്മീയ രക്ഷാധികാരം മലങ്കര
സഭ തേടിയത്.   ഇന്ത്യൻ തീരപ്രദേശങ്ങ
ളിൽ ആധിപത്യം  സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിദേശ
ശക്തികളുടെ  ധാർമിക  പിന്തുണയ�ോടെ 

റ�ോമൻ മെത്രാൻ മെനീസിനു
മുമ്പിൽ മലങ്കര മെത്രാൻ
പകല�ോമറ്റം ഗീവർഗീസ് അർക്ക
ദിയാക്കോൻ കീഴടങ്ങിയ ഉദയം
പേരൂർ സുന്നഹദ�ോസ്
സംഭവത്തോടെയാണ് പുത്തൻ
കൂറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം
ആരംഭിക്കുന്നത്.
പുഷ്ടിപ്പെട്ട  മലങ്കര അന്ത്യോഖ്യൻ ബന്ധം  രണ്ടര ശതാബ്ദ
ത്തിലേറെക്കാലം സുഗമമായി നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ,
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ
ആദ്യപാദങ്ങളിലുടലെടുത്ത 
അധികാര തർക്കങ്ങൾ സ്വത്തുതർക്കത്തിലേക്കും കയ്യാങ്കളി
യിലേക്കും കടന്നു. മലങ്കര സഭയ്ക്ക്  സ്വയംഭരണം വേണമെ
ന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്ത്യോഖ്യൻ മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് മുർദ ബാദ് വി
ളിച്ചവർ മെത്രാൻ കക്ഷിയെന്നും, 'അമ്മേ ഞങ്ങൾ മറന്നാലും 
അന്ത്യോഖ്യായെ  മറക്കില്ല' എന്ന നിലപാടിലുറച്ചു നിന്നവർ
ബാവാകക്ഷിയെന്നും  വിളിക്കപ്പെട്ടു. കീഴ്ക്കോടതികളിൽനി
ന്ന് മേൽക്കോടതികളിലേക്കും  പള്ളികളിൽനിന്നും തെരുവു
കളിലേക്കും കയ്യാങ്കളികളിൽനിന്ന്  ക�ൊലപാതകങ്ങളിലേ
ക്കും വ്യാപിച്ച സഭാതർക്കം കരിക്കുപ്പായമിട്ട കൗശലക്കാരായ
വക്കീലൻമാർക്ക്  തങ്ങളുടെ കീശവീർപ്പിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവ
ഴികളില�ൊന്നായി മാറി. സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ കുഴ
ഞ്ഞുമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ സമരചരിത്രത്തെ കറുത്ത ഫലി
തങ്ങളുടെ ഘ�ോഷയാത്രയിലൂടെ  അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് 
ബെന്യാമിൻ അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങ
ളിൽ.
ക�ൊതിച്ചിടം ലഭിക്കാഞ്ഞാൽ നെഞ്ചുരുകുന്ന മലങ്കര     
മാപ്പിളയായ മാന്തളിൽ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് സഭാ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ
തല്പ്പരനാകുന്നതെന്തിനെന്ന ച�ോദ്യത്തിലാണ്  സകല
സഭാവ്യവഹാരങ്ങളുടെയും ചുരുളഴിയുന്നത്. കുറവൻ രാമന�ോ
ട�ൊപ്പം പറമ്പ് കിളച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞൂ
ഞ്ഞിന് പറമ്പിൽ നിന്നൊരു നിധി ലഭി
ക്കുന്നു. പ�ൊന്നിൻമണികൾ     
കിഴികെട്ടി  വച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുംഭം
അയാൾ നിലവറയില�ൊളിപ്പിക്കുന്നു.
കുടത്തിൽ നിന്നെടുത്ത  നാണയങ്ങളു
ടെ  മൂല്യനിർണയം പരമരഹസ്യമായി
ഒരു തട്ടാനെക്കൊണ്ട് നടത്തിയ കണ
ക്കുകൂട്ടലുകൾ മാന്തളിർ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ
സ്ഥിരചിത്തതയിൽ സാരമായ ചലന
ങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ കി
നാവുകളിൽ കൂറ്റൻ ബംഗ്ലാവുകളും 
എസ്റ്റേറ്റുകളും മ�ോറിസ് മൈനർ കാറു
മ�ൊക്കെ കടന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. നിറമു
ള്ള കിനാവുകളെ  മറ്റാരുമറിയാതെ 
താല�ോലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് 
കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ മൂത്ത മകൻ ശമുവേലു
ച്ചെറുക്കനു ശരീരമാസകലം കടുകുമണി

വാരിവിതറിയപ�ോലെ കുരുക്കൾ മുളച്ചത്. ചെറുക്കന്റെ വസൂരി
യ�ൊഴിയാൻ മത്തായിയുടെയും  കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെയും  ഭാര്യമാർ
തലയനാടു പള്ളിയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ പ�ോയനേരം
മാന്തളിർ മത്തായി പൂഴിക്കാട്ട് മാണിക്കണിയാരുടെ വീട്ടിലെ 
കവടിക്കളത്തിനു മുന്നിലെത്തി.   പൂർവികശാപം കിട്ടിയ
എന്തില�ോ  കുടുംബാംഗങ്ങളാര�ോ സ്പർശിച്ചതിന്റെ അനന്തര
ഫലമാണീ കുരുക്കളെന്ന് മാണിക്കണിയാർ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞു.
കുംഭത്തിൽനിന്നുകിട്ടിയ നാണയങ്ങളില�ൊന്ന്  മാന്തളിർ
പള്ളിയിലെ  ഭാണ്ഡാരത്തിലിട്ട്  നിധികുംഭം കാക്കും  ചുമതല
ത�ോമാശ്ലീഹായെ  വിളിച്ചു ഭരമേല്പ്പിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും 
അതില�ൊരെണ്ണം  വിറ്റുകിട്ടിയ പണം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ
പേരിൽ പ�ൊന്നുമ�ോന്  വസൂരി ബാധിച്ചത�ോടെ  ഇനി എന്തു
ധൈര്യത്തിൽ നിധിയെ സമീപിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ ആ മല
ങ്കര ഭക്തൻ ആകെ ധർമസങ്കടത്തിലായി. താൻ കണ്ട കിനാ
വുകളെല്ലാം ചിറക�ൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകണ്ട് കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന് 
തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു. ആര�ോടും മിണ്ടാട്ടമില്ലാതായി. എന്നി
ട്ടും  കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലെ  പൂതി ഒഴിഞ്ഞില്ല. എങ്ങനെ
യും നിധിയെ തന്റെ വരുതിയിലാക്കണം എന്നതു മാത്രമായി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. മണർകാട്ട്  ആൾ വലിപ്പമുള്ള നാല് 
മെഴുകുതിരിയും  ഒരു പാട്ട  എണ്ണയും  പുതുപ്പള്ളിയിൽ നാല് 
ക�ോഴിയും ഒരു പാമ്പിൻ രൂപവും, ഉഗ്രമൂർത്തിയായ മലയാല
പ്പുഴ ഭഗവതിക്ക്  ഒരു കുടം നെയ്യും, കക്കടയിലെ  ചന്ദനക്കുട
ത്തിന്  ഒരാനയെയും നേർന്നശേഷം ഒരു പരീക്ഷണത്തിനു
കൂടി കുഞ്ഞൂഞ്ഞു മുതിർന്നു.  നിധിയിൽ നിന്നൊരു നാണയം
രാമൻ കുറവന്  നൽകി.  ചെങ്ങന്നൂര്  പളനി ആചാരിയുടെ 
അടുത്തുപ�ോയി നാണയം വിറ്റ്  പണം എടുത്തോളാൻ
നിർദേശം നൽകി.   പിറ്റേന്ന്  കുറവന്റെ കുടിയിൽ കന്നി 
ഓണമായിരുന്നു. സന്തോഷാധിക്യത്താൽ അയാൾ വാത്തി
പ്പൊടിയന്റെ ഷാപ്പിലിരുന്ന് നിറയെ കള്ള് മ�ോന്തി.  വേണ്ടി
യവർക്കെല്ലാം കള്ളുവാങ്ങി  ക�ൊടുത്തു. പിറ്റേന്നുകാലത്ത് 
രാമൻ കുറവന്റെ ശവം വയറപ്പുഴയിൽ നീന്തി നടന്നു. സങ്കട
ങ്ങളുടെ മേൽ സങ്കടങ്ങളുടെ  മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ
കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് അന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞു ചിരിച്ചു.  കാരണം, സുപ്രീം 
ക�ോടതിയുടെ  വിധി മലങ്കരക്കാർക്ക്  അനുകൂലമായി വന്നു.  
അന്ത്യോഖ്യൻ പാത്രിയാർക്കീസിന്  ആത്മീയാധികാരങ്ങള
ല്ലാതെ  മലങ്കരയിലെ  ഭൗതിക  സ്വ
ത്തുക്കളുടെമേൽ യാത�ൊരധികാരവും 
ഇല്ലെന്നുള്ള വിധി മാന്തളിർ മക്കൾ
ക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു.
രാമൻ കുറവന്റെ അപമൃത്യുവ�ോടെ 
നിധിയിൽ ത�ൊട്ടുകളിച്ച് കാറും ബംഗ്ലാവു
മെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പൂതി മടക്കിവ
ച്ച് കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് തന്റെ ല�ോകം സഭാ കല
ഹങ്ങളുടെയും  മന�ോരമ വായനയുടെയും 
ല�ോകത്തേക്കു  ചുരുക്കി  അക്കപ്പോരിന് 
പുതിയ ഊർജങ്ങൾ സംഭരിച്ചു.  ശേഷിച്ച 
സമയം ശ�ോശകുട്ടിയുടെയും     ചിന്നമ്മയു
ടെയും  ആകാര സുഷമകളിലഭിര മിച്ചു
കഴിഞ്ഞു.  മാന്തളിർ ഇടവകയിലെ സർവാ
ധികാരിയായിരുന്നു മനയ്ക്കമണ്ണിൽ മത്തായി
കത്തനാർ. ഒരേയ�ൊരു കുഴപ്പമേയുള്ളൂ ''കത്ത
നാർ കറതീർന്ന അന്ത്യോഖ്യൻ കൂറുകാരനാ
ണ്. എത്രയ�ൊക്കെ  നിയന്ത്രിക്കാൻ ന�ോക്കി
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യാലും  പ്രസംഗത്തിനിടെ  അറിയാതെ  പാത്രിയാര്ക്കീസിന് 
കൂറ്  പാടിപ്പോകും'' (പേജ്:72). മത്തായി കത്തനാരെ 
ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടരുതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന മാന്തളിരുകാ
രുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി വെട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ വി.റ്റി. ത�ോമസ് 
കത്തനാരെ മാന്തളിർ ഇടവകയുടെ സഹവികാരിയായി നിയ
മിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള കല്പ്പന വന്നു. യാക്കൂബ് ത്രിത്രീയൻ പാത്രി
യാര്ക്കീസിന്റെ സ്ഥിരബുദ്ധിയെ ച�ോദ്യം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ഒരു
തകർപ്പൻ പ്രസംഗം നടത്തി വെട്ടിക്കൂട്ടത്തിലച്ചൻ തന്റെ മാ
ന്തളിർ പ്രവേശനം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റി.  മനയ്ക്കമ
ണ്ണിലച്ചനും പാത്രിയാര്ക്കീസ് കൂറുകാരും അന്ന് തിരുമാറിലേ
റ്റ അഞ്ചാം മുറിവുമായി കണ്ണീര�ൊലിപ്പിച്ചാണ് താന്താങ്ങളുടെ 
ഭവനങ്ങളിലേക്ക്  മടങ്ങിയത്. പ�ോരുംവഴിയിൽ ചരുവിൽ
കീവർച്ചൻ ചങ്കേത്തൊട്ടു പറഞ്ഞു: ''ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മലങ്ക
രക്കളിയിൽ ഞങ്ങൾ മലർന്നടിച്ചു വീണു എന്നതു നേരാ.
എന്നാലും ഇന്നത്തെയ�ൊരു കുത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മത്താ
യിച്ചാ. മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.  ഒരു രാത്രി ക�ൊണ്ട് കഴിയുന്നത
ല്ലല്ലോ മലങ്കര ചരിതം'' (പേജ്: 77).  ഇരുട്ടിവെളുക്കുമ്പോൾ
തണുത്തുറയുന്നതല്ല മലങ്കരയുടെ  സമരവീര ചരിതം. അത് 
പുതിയ, അക്കപ്പോരുകൾക്കായി കച്ചമുറുക്കിക്കൊണ്ടേയിരി

ഇരുട്ടിവെളുക്കുമ്പോൾ തണുത്തുറയുന്ന
തല്ല മലങ്കരയുടെ സമരവീര ചരിതം.
അത് പുതിയ, അക്കപ്പോരുകൾക്കായി
കച്ചമുറുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ഉത്തരാധുനികാഖ്യാനത്തിന് ഉതകും
വിധമുള്ള ചേരുവകൾ ആവ�ോളം
വാരിവിളമ്പിയാണ് ബെന്യാമിൻ
അക്കപ്പോരിന്റെ നസ്രാണിക്കഥകൾ
ആഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ക്കുന്നു. ഉത്തരാധുനികാഖ്യാനത്തിന് ഉതകുംവിധമുള്ള ചേരുവ
കൾ ആവ�ോളം വാരിവിളമ്പിയാണ് ബെന്യാമിൻ അക്കപ്പോ
രിന്റെ നസ്രാണിക്കഥകൾ ആഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കുറിപ്പടികളും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും കല്പ്പനകളും 
പ്രസംഗങ്ങളും  സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുമെല്ലാമിവിടെ  ആഖ്യാ
നത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാവുന്നു. മാന്തളിർ ഇടവകയിലെ 
ഉണ്ടികപ്പെട്ടിയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാ യിരുന്നു മാന്തളിർ
മത്തായി. ഉണ്ടികസ്ഥാനം മാന്തളിർ കുടുംബത്തിലെ  എല്ലാ 
തലമുറയിലെയും ആദ്യജാതന്മാർക്ക് ദായക്രമംവഴി പകർന്നു
കിട്ടുന്ന അപ്രമാദിത്വാധികാരങ്ങളില�ൊന്നായിരുന്നു. കാത�ോ
ലിക്കാപാത്രിയാര്ക്കീസ്  ഖണ്ഡയുദ്ധം  ക�ൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന കാലത്തുപ�ോലും മത്തായിയെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് 
മാറ്റണമെന്ന്  ആരും  ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ചത�ോറും 
കിട്ടുന്ന കാണിക്ക, പിടിയരിപ്പണം, ലേലത്തുക, മാസവരി,
വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ  എല്ലാം 
തന്നെ പ�ൊതുയ�ോഗത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തി  ഉണ്ടികപ്പെട്ടിയി
ലാക്കി ഉണ്ടികനെ ഏല്പ്പിക്കും. പെട്ടിയുടെ നാലുതാക്കോലു
കൾ നാല് കര പ്രമാണിമാരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അങ്ങനെ
യിരിക്കയാണ് 
ചാമക്കണ്ടത്തിൽ യ�ോനാച്ചായൻ
''പ�ോത്ത്-എരുമ-കാള-കൈവണ്ടി-കാളവണ്ടി കച്ചവടമ�ൊ
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ക്കെ നിര്ത്തി ചെങ്ങന്നൂരിൽ യ�ോന ആന്റ് സൺസ് ചിട്ടിഫ
ണ്ട്  എന്നൊരു പണമിടപാട്  സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്''
(പേജ്; 79,80).  ഉണ്ടികപ്പെട്ടിയിലെ സമ്പാദ്യം ചിട്ടിയിലിറ
ക്കാമെന്ന യ�ോനച്ചായന്റെ പദ്ധതിക്ക്  മാന്തളിർ മത്തായി
ഒഴികെയുള്ള താക്കോലുടമകൾ സമ്മതം നൽകുന്നു. അവർ
മാന്തളിർ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെ നിർബന്ധിച്ച് മത്തായി അറിയാതെ 
ഉണ്ടികപ്പെട്ടിയിലെ പണം എടുക്കുന്നു. കാലങ്ങളങ്ങനെ കട
ന്നുപ�ോകവേയാണ് റാഹേലമ്മയുടെ മകൻ ത�ോമസ് വൈദി
കപട്ടം കെട്ടി സെമിനാരിയിറങ്ങുന്നത്.  ആദ്യ കുർബാന മാ
ന്തളിർ പള്ളിയിൽവച്ച്  നടത്തണമെന്ന റാഹേലമ്മയുടെ 
ആഗ്രഹം കുറേ  തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിറവേറുന്നു.
കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കൈമുത്തിത്തീർന്നതും പള്ളിമുറ്റത്തുവച്ച് 
അടുത്ത  മാന്തളിർ കലാപത്തിലേക്കുള്ള ആകാശവെടി
ചരുവിൽ കീവർച്ചൻ പ�ൊട്ടിച്ചു. മാന്തളിർ മത്തായി ആരുമറി
യാതെ ഉണ്ടികപ്പണം ബാങ്കിലിട്ട് ക�ൊള്ള പലിശയെടുക്കുക
യാണെന്ന വാർത്ത  എല്ലാവരിലും ഞെട്ടലുളവാക്കി. തർക്കം 
മൂത്തപ്പോൾ അടുത്ത പ�ൊതുയ�ോഗത്തിൽ പെട്ടി തുറന്ന് എല്ലാ
വരെയും ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താമെന്ന്  മാന്തളിർ മത്തായി സർവ
രേയും അറിയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മത്തായി
യ�ോട്  പറയുന്നു. സംഭവങ്ങളുടെ  ഗതിവിഗതികളെക്കുറിച്ച് 
ബ�ോധ്യംവന്ന മത്തായി തന്റെ വസ്തുവിറ്റുകിട്ടിയ പണം ഉണ്ടി
കപ്പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് തന്റെ വിശ്വസ്തത വെളിവാക്കുന്നു.
മനയ്ക്കാമണ്ണിലച്ചൻ മരണപ്പെട്ടത�ോടെ  വാക്കുതർക്കത്തി
ലും  വാതുവയ്പിലും  ഒതുങ്ങിനിന്ന മാന്തളിരുകാരുടെ കലഹ
ങ്ങൾ പുതിയ രൂപഭാവങ്ങൾ ആർജിച്ചു. ക�ോടതിയിൽ ഇരു
വിഭാഗവും  വീറ�ോടെ  വാദിച്ചു മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
പ�ൊലീസ്  സംരക്ഷണത്തിൽ മാന്തളിർ ഇടവകയുടെ 
പ�ൊതുയ�ോഗം സുഗമമായി നടത്തുവാൻ ക�ോടതി ഉത്തരവിട്ടു.  
മാന്തളിർ ഇടവകയുടെ  നൂറുവർഷത്തെ  ചരിത്രത്തിലാദ്യമാ
യ�ൊരു പ�ൊലീസ് വാഹനം പള്ളിമുറ്റത്ത് പ്രവേശിച്ചു. നിരണ
ത്ത്  ബാവയ്ക്ക്  അനുകൂലമായി കൈപ�ൊക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ
മാന്തളിരിൽനിന്ന് പ�ൊങ്ങിയത് രണ്ടു കൈകൾ മാത്രമാണ്.
മൂന്നാമത്തെ കൈ പ�ൊങ്ങിയത്  അന്ത്യോഖ്യൻ പാത്രിയാ
ര്ക്കീസിനു വേണ്ടിയാണ്. നെടിയകാലായിൽ എൻ.സി.
വര്ഗീസ്  പാത്രിയാര്ക്കീസ്  പക്ഷത്തേക്ക്  കൂറുമാറി. സഭ
കൂടി വര്ഗീസിനെ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റി. വിങ്ങിപ്പൊ
ട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആവിക്കുടം പ�ോലെയായിരുന്നു
അന്നത്തെ  മാന്തളിർ പള്ളി. പള്ളിക്കുള്ളിലെ കൈവയ്പ് മുറ്റ
ത്തേക്കായി.  ''അന്നെന്തായാലും മാന്തളിർ പള്ളിയിൽ, കർ
ത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന കുർബാന
യപ്പത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാട്ടെടുപ്പ് നടന്നില്ല. അച്ഛൻ സമാധാനം
പറഞ്ഞില്ല. ആരും കൈമുത്തിയില്ല'' (പേജ്; 121). ദിവസവും 
വൈകുന്നേരം എണ്ണതേച്ച് പയറ്റുന്നതും മുട്ടയും മീറയും കഴിച്ച് 
ക�ൊഴുപ്പിക്കുന്നതുമായ മാന്തളിർ ഗുണ്ടകളുടെ മസിൽകനത്തി
നു മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ  അന്ത്യോഖ്യൻ
മൂവ്മെന്റുകാർ കണ്ടംവഴി ഓടുകയും  അടുത്തയാഴ്ച ഉന്നംപറ
ഞ്ഞ ചാവേറുകളെപ്പോലെ  പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും 
ചെയ്തു.  അടി കലശലായി മൂർച്ഛിച്ചത�ോടെ സിവിൽ ഭരണാധി
കാരികൾ ഇടപെട്ട്  പള്ളിപൂട്ടി  സീൽ ചെയ്തു.   സ്വത്തുക്കൾ
റിസീവർ ഭരണത്തിലായി.   ഈ കാലയളവിലാണ് കേന്ദ്രം 
ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയാടിയന്തരാവസ്ഥ  പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നത്. കക്ഷി  വഴക്കിൽ പൂട്ടപ്പെട്ട  പള്ളികൾ മെത്രാൻ
കക്ഷി  വിഭാഗത്തിന്  അനുകൂലമായ വ്യവസ്ഥകള�ോടെ  തുറന്നു

ക്രൈസ്തവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാ
വുന്ന യാത�ൊരു മൂല്യങ്ങളും അല്പ്പം
പ�ോലും സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരായ
കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ
കൃതി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാ
ന്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ആത്മീയതയിൽ നിന്ന കന്നുപ�ോയ
ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ
ജീർണത കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ക�ൊടുക്കുക, എതിർചേരിക്കാരെ  ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് 
ഗവൺമെന്റു തലത്തിൽ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുവരു
ത്തുക  തുടങ്ങിയ ഉപാധികള�ോടെ  അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് 
ജയ്വിളിച്ചോളാമെന്ന് കത്തോലിക്കര�ോട�ൊപ്പം കാത�ോലി
ക്കാ കക്ഷിയും മന�ോരമ മുഖേന കേന്ദ്രഭരണകക്ഷിക്ക് ഉറപ്പു
നൽകുകയുണ്ടായി. ഇത്തരുണത്തിൽ ആഖ്യായികയിൽ
നേരിട്ട്  ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ട് കാത�ോലിക്കയും കത്തോലിക്കയും 
തമ്മിൽ ആന, ആട്, അമ്മിക്കല്ല്  അവറാച്ചൻ വ്യത്യാസമു
ണ്ടെന്ന് ന�ോവലിസ്റ്റ്  വായനക്കാരെ  ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അന്ന
ത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കരുണാകരൻ തന്റെപാർട്ടി മന�ോരമയ്ക്ക് 
നൽകിയ ഉറപ്പുകളെ തൃണവൽഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് തർക്കം മൂർച്ഛിച്ച 
പള്ളികൾ അടച്ചുപൂട്ടി സീൽ വയ്ക്കാൻ ആർ.ഡി.ഒ. മാർക്ക് കർ
ശനമായ നിർദേശം നൽകി.  കാത�ോലിക്കാബാവയും മന�ോ
രമയും  പഠിച്ചപണി അമ്പത്തിയെട്ടും ന�ോക്കിയിട്ടും  അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തരിമ്പും  മാറ്റമുണ്ടായില്ല.
വിമ�ോചനസമരത്തിന് മലങ്കര സഭ വേണ്ടത്ര പിന്തുണ നൽ
കാത്തതിന്റെ ച�ൊരുക്കെന്നായിരുന്നു മാന്തളിരുകാരുടെ 

ആദ്യ പ്രതികരണം. മത്തായിയുടെ കൈയിൽനിന്നും പള്ളി
താക്കോൽ കൈപ്പറ്റിയ ആർ.ഡി.ഒ. പള്ളിയിലെ വസ്തുക്കളുടെ 
കണക്കെടുത്ത് സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുകയും പള്ളിയുടെ 
സർവവാതിലുകളും  പൂട്ടി  സീൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം 
റിസീവർ ഭരണത്തിലായി. നെഞ്ചിനകത്താകെ തീയുമായി
വന്ന മാന്തളിർ മത്തായിക്ക്  പുതിയ അക്കപ്പോരുകൾ നട
ത്താനുള്ള വക  മാന്തളിരെ  നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽനിന്നും  കുഞ്ഞൂ
ഞ്ഞെടുത്തു നൽകുന്നു. മലങ്കര സഭയിൽ ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ 
സംഭവിക്കുമെന്ന്  ദീർഘദർശനംചെയ്ത ശ്ലീഹ നൽകിയതെ
ന്ന് മാന്തളിർ കുടുംബം കരുതുന്ന ആയിരം പൂവരാഹനുമായി
മാന്തളിർ മത്തായി ക�ോട്ടയത്തേക്ക്  യാത്രയായി. അടുത്ത 
ഒരു നാറ്റാണ്ടു കാലത്തേക്ക് മാന്തളിർ അക്കപ്പോരിനുള്ള വക 
ആല�ോചിച്ച് കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ മനസ്സു പതഞ്ഞുണ്ടായ പുഞ്ചിരി
യിൽ അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ അവ
സാനിക്കുന്നു. സഭാപരമായ കലഹങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും കാ
ണിക്കുന്ന വീറും  വാശിയും  അന്തമായ പക്ഷം  പിടിക്കലും 
അതിക്രൂരമായിത്തന്നെ  അപഹസിക്കുന്ന അക്കപ്പോരിന്റെ
നസ്രാണി വർഷങ്ങളിലൂടെ ചില പുനർവിചിന്തനങ്ങളാ വശ്യ
മാണെന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ചരിത്ര
ദൗത്യമാണ് ബെന്യാമിൻ നിറവേറ്റുന്നത്.   അക്കപ്പോരുകൾ
ക്കിടയിലെ ഇടവേളകളുടെ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഈ കൃതിക്ക് 
ഒരു പാരിസ്ഥിതികമാനംകൂടി നൽകാൻ ബെന്യാമിൻ പരി
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.  ക്രൈസ്തവമെന്ന്  വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന
യാത�ൊരു മൂല്യങ്ങളും  അല്പ്പംപ�ോലും  സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടില്ലാ
ത്തവരായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കൃതി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാ
ന്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നത�ോട�ൊപ്പം ആത്മീയതയിൽ നിന്ന
കന്നുപ�ോയ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജീർണത കൂടി പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്നു.  
(റ്റോജി വർഗീസ് റ്റി - 7403272273)

കാലിത്തീറ്റ വിളകള്
ഡ�ോ. സി. ജ�ോര്ജ് ത�ോമസ്
കേരളത്തിന് യ�ോജിച്ച കാലിത്തീറ്റവിളകള്, ഇനങ്ങള്,
കൃഷിരീതികള്  തുടങ്ങിയവ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന    
പുസ്തകമാണ് കാലിത്തീറ്റ വിളകള്.
വില ₹ 90
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പുസ്തക നിരൂപണം

അകച്ചിരിയുടെ
ജാലകങ്ങൾ
ഡ�ോ. വി.ശ�ോഭ

വി

ശുദ്ധസ്വപ്നങ്ങൾക്ക്  പരാജിതരുടെ  മണമാണുണ്ടാവുക. ന�ോക്കിയാൽ കാണുക  പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലുകളല്ല അക
കാലുഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യനന്മയുടെ പൂമുഖത്തിരിക്കുന്ന ത്തേക്കു കിനിയുന്ന അകമുറിവുകളാകും. അത്തരംചില ആകാ
വരുടെ  ഉള്ളിൽ കനംവച്ച കിനാവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ശച്ചോപ്പിന്റെ സൂര്യവെളിച്ചമാണ് കലവൂരിന്റെ പ�ോക്കുവെ
സുഗന്ധം. ചില ത�ോല്വികൾ അങ്ങനെയാണ്, അകത്ത് ജയി യിൽ ചുവപ്പ്.
ക്കുന്ന സമരമുറകൾ. ത�ോല്ക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽനിന്ന് ജയിക്കു
ചില കഥകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് കൈയിൽ വന്നു
ന്ന മനസ്സുമായി വിജ്രംഭിക്കുന്ന ഉത്തേജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ കരു പെടുക. അപ്പോൾ എന്നും നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അകമുറിവു
ത്തുമുണ്ടാകും. ഈ കരുത്തിൽനിന്നാണ്  വിപ്ലവത്തിന്റെ കൾക്ക് എരിവു കൂടും. അകക്കണ്ണുക�ൊണ്ട് സങ്കടങ്ങളെ ആവാ
കാഹളമുയരുക. ല�ോകത്തെ  മുഴുവൻ ജയിച്ചവന്റെ ഊഷ്മളത ഹിച്ച്  മൗനവാല്മീകത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടിവരും. അവിടെ 
അവരിൽ പൂത്തുലയും. അവയിൽ കുരുത്ത  പൂവുകൾ സ്വന്തം  ആരുടെയ�ൊക്കെയ�ോ കാലടിപ്പാടുകൾക�ൊണ്ട്  നനഞ്ഞ് 
ച�ോരയുടെ നിറമറിയും.  അതിൽനിന്ന് ഉറവയെടുക്കുന്ന ഊർജ പുളഞ്ഞ് വരണ്ട് പിന്നെയും ഉർവരമാകുന്ന മണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ
ത്തിന്റെ കാന്തികപ്രഭാവം ഭൂമിയെ പുളകംക�ൊള്ളിക്കും. അത്  നാം പാർപ്പുറപ്പിക്കേണ്ടിവരും. അതാകുന്നു മനുഷ്യനെന്ന
ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർത്തും. ഉണർത്തിയവനെ ഉയർത്തും. ഉയ സങ്കടത്തിന്റെ ആകെത്തുക. പ�ോക്കുവെയിൽ ചുവപ്പിലെ 
രുന്നവൻ വിശ്വം മുഴുവൻ പ്രഭ പരത്തും. അതിൽ പക്ഷേ, ചുവപ്പു കഥാപാത്രങ്ങൾ കനത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണീർപ്പാടുകളെ സ്വ
രാശിയുടെ ബാക്കിപത്രമായി ഓര�ോ ജീവനും സ്വന്തം കാന്തിക ന്തമാക്കുന്നു. അസഹ്യമായ നിശ്ശബ്ദതയിലാണ്ടുമുങ്ങിപ്പോകു
ശക്തിയുടെ വക്താവാകും. അതിൽ പരാജയം ജയമായി മാറുന്ന ന്നു. പ്രിയ കലവൂർ ജീവിതത്തിന് ഇത്രയും ച�ോരയ�ൊഴുകുന്ന
സ്വപ്നത്തെ കാലം നമിക്കും.
പുഴവഴികളെ  താങ്കൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ
സിരകളിൽ ചുവപ്പ് പരക്കുന്നവരുടെ 
യാണ്? നിതാന്തമായ ഒരു കഠിനവ്യസനം
പവിത്രതയ്ക്ക് ആദിമകാലത്തിന്റെ പ�ോരാട്ടങ്ങ
ഉള്ളിൽ കിടന്നലയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരംകിട്ടാനിടയില്ലാ
ള�ോളം പഴക്കമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവും  കൃഷ്ണനും 
ത്ത ച�ോദ്യങ്ങൾ നിറയുന്നു. മർത്ത്യജന്മത്തിന്റെ
നബിയും  സമത്വത്തിന്റെ വചസുകൾക്കുവേ
നിസ്സാരതയും പരാജയവും വേദനയും നിസ്സഹാ
ണ്ടിയാണ്  സന്മനസ്സോടെ  നിലനിന്നത്.
യതയും എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കഥകളിലൂടെ
ഇന്നും  നിലനില്ക്കുന്നത്. ആ ച�ോരനിരകൾ
യുള്ള ഈ സഞ്ചാരം ചുവപ്പിന്റെ കറുത്ത ജാലക
ചില ജീവനിൽ കടു പിടിക്കും. ലഹരിയാൽ
ങ്ങളിലൂടെ വ്യഥയിറ്റുന്നു.
പതയും. അവരുടെ കണ്ണിൽ വലിപ്പച്ചെറുപ്പ
ജീവിതം പ�ോക്കുവെയിൽ ചുവപ്പിലൂടെയും 
ങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യകുലമുണ്ടാകും. സ്നേഹവും 
തമാശക്കളിയിലൂടെയും പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൈക
സഹാനുഭൂതിയും കാരുണ്യവും  മനസ്സിലും 
ളിൽച്ചെന്നടിയുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന അസ്വാ
അതിലൂടെ കണ്ണിലും കർമത്തിലും  നിറയും.
സ്ഥ്യമുണ്ടല്ലോ അത് അസഹ്യതയുടെ മുൾമുനക
അവരുടെ  അമ്പലങ്ങളിൽ ഈശ്വരന്മാരുടെ 
ളിലാണ്  വായനക്കാരെ  ക�ൊണ്ടെത്തിക്കുക.
നെയ്യമ്പുകൾ വിഗ്രഹമായി വിലയംക�ൊള്ളും.
ഇത് ഇന്നത്തെ കാലവിപര്യയം. ചതിയും വഞ്ച
അവ സാമൂഹികനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ�ോരാടിയ
നയും കാപട്യവും നിത്യസഞ്ചാരികളാകുന്ന വേദ
ചൈതന്യം  മാത്രമായിരിക്കും. അവിടേക്കു  കലവൂര് രവികുമാര്
നാനിർഭരമായ കാഴ്ച. പ്രവചനാത്മക  വചന
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ങ്ങൾ.
അത് 
അച്ഛനിലൂടെയും 
മകനിലൂടെയും 
നഗരഭീതിയിലൂടെയും നാമറിയുന്നു.
''മുമ്പൊക്കെ  ജീവിക്കാൻ ഒരു ആവേശമുണ്ടായിരുന്നു
ശിവാ. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കെട്ടുപ�ോവുകയാണ്.'' പഴയ തലമുറ
യാണ്  ഇപ്രകാരം പരിതപിക്കുന്നതെങ്കിലും  പുതിയ കാലവും 
ഭിന്നമല്ലെന്ന്  നാമറിയുന്നുണ്ട്. ജയിക്കാൻ ചില യുദ്ധങ്ങൾ
വേണം, അവ ത�ോല്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ
ജയങ്ങളായാലും പരാജയങ്ങളുടെ രുചിയാണ്. എതിരാളികൾ
പ�ോലും മരണമെത്തുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളാകും. നന്മയുടെ പൂമര
മായിരുന്ന ശ്രീധരേട്ടന്റെ ജീവിതം തികഞ്ഞ പരാജയമായിരു
ന്നെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും.
ത�ൊട്ടകന്ന ജീവനെ  ദൂരെനിന്ന് ന�ോക്കിക്കാണുമ്പോൾ
അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന രക്തവേദനയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശ്രീധ
രന്റെ മകനിലൂടെ പ�ോക്കുവെയിൽ ചുവപ്പായി വായനക്കാരി
ലേക്ക്  പകരുന്നത്. ശ്രീധരൻ ആരായിരുന്നെന്ന ച�ോദ്യം 
ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്  എന്നാൽ മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരിക്കണം
എന്ന പാഠത്തിന്റെ  പ�ൊരുളാണ് മകനിലൂടെ ആ ഗ്രാമത്തി
ലെ നാട്ടാർക്കൂട്ടത്തിലൂടെ നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നത്. സഖാവാ
യിരിക്കുക എളുപ്പമല്ല സഖാവേ എന്ന് പറയുവാനുമാണ് എനി
ക്കുമിഷ്ടം. അതിരുകളില്ലാത്ത  സങ്കടച്ചുഴികളും  തരണം
ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന കഠിനപാതകളും അറിയാതെ വന്നുഭവിക്കു
ന്ന ചതികളും ഒപ്പം അന്തമില്ലാത്ത സ്നേഹവും കൈമുതലായി
കിട്ടുമ്പോഴും ത�ോറ്റുപ�ോയ ജന്മബാക്കിയാകുന്നു ഒരു കമ്യൂണി
സ്റ്റിന്റെ ജീവിതപത്രം. എന്നാലും ശ്രീധരൻ മരിച്ചപ്പോൾ
അത�ൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെതന്നെ  നഷ്ടമാകുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമം
മുഴുവൻ വീട്ടിലേക്കും ഐ. സി. യു വിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്ന
ത് മകൻ കാണുകയായിരുന്നു. അവിടെ സെലീനയും ജ�ോയി
വാകത്താനവും  രഘുവും  മുസ്തഫയും  മാത്യുവും  പൂങ്കാവും 
ജ�ോസഫും  നന്ദനും    വ്യക്തിവധത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത 
സഖാവിന്റെ സ്നേഹം പലരുമങ്ങനെ  അനുഭവിക്കുകയായി
രുന്നു. വളരുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് തളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് ശ്രീ
ധരനെന്ന സഖാവ് കാണുകയായിരുന്നു. സഖാവിന്റെ ഹൃദയം
തകർത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ - പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ദാസന്റെ
തിര�ോധാനം? എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം പുതുക്കിപ്പണിത കൃ
ഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മാരക ഉല്ഘാടനമായിരുന്നുവെന്ന്, ന�ോട്ടുമാ
ലയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നുവെന്ന്, എടുക്കാത്ത ന�ോട്ടുകൾക്കുപക
രം തന്റെ പ�ോക്കറ്റിൽനിന്ന് ന�ോട്ടുകളെടുത്ത് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ 
സ്മാരകത്തിൽ അണിയിക്കുമ്പോൾ
ശ്രീധരൻ സഖാവ് കണ്ണുയർത്തിയതേ
യില്ലെന്ന്, എല്ലാവരും പ�ോയിട്ടും 
ഓഫീസിൽനിന്ന്  ഇറങ്ങാതിരുന്ന
തിൽനിന്ന്- നാം പഠിക്കുന്ന സത്യ
ത്തിന്റെ പാഠങ്ങളെന്തെന്ന് ഈ ന�ോ
വലെറ്റ്  പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ 
ശ്രീധരൻ സഖാവിന്റെ മനസ്സിടിയുന്ന
ത് ലാൽ കാണുന്നുണ്ട്.
''എനിക്കു പേടിയാ ലാലാ, സഖാ
വിന്റെ സ്മാരകത്തിനു മുന്നിലൂടെ 
വേണ്ടേ വീട്ടിലേക്കു പ�ോകാൻ. എനി
ക്കിപ്പോൾ ആ മുഖത്തേക്ക് ന�ോക്കേ
ണ്ടി വരില്ലേ. ആ കണ്ണിൽ തീയുണ്ട്. ''
പ�ോയ കാലത്തിന്റെ നന്മയും 
നേരും നെറിയും  സത്യവും  വിശ്വാസ

വും കാലഹരണപ്പെട്ടുപ�ോകുന്ന  പിടച്ചിൽ മൗനമായി, മറവി
യായി ശ്രീധരൻ സഖാവിൽ ഉരുവംക�ൊണ്ടു.
'ഒരിക്കൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ കൃഷ്ണപിള്ള സാറ്  നനയുന്നു
ണ്ട്. നമ്മൾ ആരും കുട കരുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നിങ്ങനെ പി
റുപിറുത്തു.'
ഗ്രൂപ്പില്ലാത്തവരെ  ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ
അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകനായിരിക്കുന്നതിന്റെ ജ്ഞാനം.
ശ്രീധരൻ, വളർച്ചയിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത  തികഞ്ഞ
ത�ോല്വിക്കാരൻ. പല മനസ്സുകളിലൂടെ രക്തച്ഛവിയായി കല
രുന്നു. ചുവന്ന ക�ൊടി  ധരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയിലെ 
നന്ദനാണ്. സംഘടനയുടെ  അച്ചടക്കരാഹിത്യവും  അപചയ
വും  നന്ദനിലൂടെ  പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ നേരി
ലേക്കൊരു വിരൽ ചേർത്തുപ�ോവുകയാണ് കഥാകൃത്ത്.
ഇത്രയും നൈർമല്യത്തിന്റെ ആകാരമായ സഖാവ് ശ്രീധര
നെ  ചുവന്ന ക�ൊടി പുതപ്പിക്കുമ്പോൾ, നന്ദൻ സ്പർശിച്ച  ആ
ശരീരത്തിൽ പുതപ്പിച്ച ക�ൊടിയുടെ ചുവപ്പ് ച�ോർന്നുപ�ോകുന്ന
ആസുരകാലത്തിന്റെ നിരാശ അവിടമാകെ പടരുന്നുണ്ട്.
രക്താഭമായ ഒരു കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്കാണീ കഥയുടെ 
കാതൽ. ചില പ്രവചനങ്ങൾ. ഒരുദാഹരണം
1. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജയിക്കാവുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ത�ോ
ല്ക്കുന്നതെന്ന് സഖാവ് അന്വേഷിക്കണം2. ജയിക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം ത�ോല്വിയല്ല കുഞ്ഞേ...
ഈ നന്മയുടെ ആകാരത്തെ എത്രമേൽ ചേത�ോഹരമാക്കു
ന്നു അനുഗൃഹീതകഥാകൃത്ത്.
ജീവിതം വലിയ�ൊരു തമാശക്കളിയാണ്. ആർക്ക്?
നന്നായി കളിക്കുന്നവർക്ക്. ജയിക്കുന്നവർക്ക്. ആരാണ് 
ജയവും ത�ോല്വിയും  നിശ്ചയിക്കുന്നത്  എന്നതിന്റെ പ്രത്യ
ക്ഷാക്ഷരമാണ് തമാശക്കളി. കൂട്ടക്കങ്ങളുടെ ചില പെരുക്കപ്പ
ട്ടികകളുണ്ടാവും ചില ജീവിതകാലങ്ങളിൽ. അവ കൂട്ടിയാലും 
കിഴിച്ചാലും ചിലർക്ക് ലഭിക്കുക ഗുണനം തന്നെയായിരിക്കും.
ചിലർക്ക്  തീരാക്കണ്ണീരിന്റെ കടലും. നഗരജീവിതത്തിന്റെ
തിളപ്പിലും 
കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെയും കൗമാരകാലത്തിന്റെയും  ഓർമ
കൾ കൂട്ടിനുണ്ടാവുക  സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ വിജയങ്ങൾ
എപ്പോഴും വിജയങ്ങളാവണമെന്നില്ല. കാലം ന�ോക്കി പല്ലിളി
ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിരാശയുണ്ടല്ലോ  അവ തീർത്താൽ
തീരാത്ത  പാപത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് കൈയിൽ
വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആഹ്ലാദമെല്ലാം 
ക�ൊഴിഞ്ഞ്  നരകവാതിലിന്റെ പടിയിൽ
നില്ക്കുമ്പോൾ ബ�ോധ്യമാവുന്ന ആ കഠിന
വ്യസനമുണ്ടല്ലോ  അവ തീരില്ല, കടലിന്റെ
എത്ര 
ആഴത്തിലേക്ക് 
മുങ്ങിയാലും.
ഇതെല്ലാം എന്റെയുള്ളിൽ വിതച്ചത് കലവൂരി
ന്റെ തമാശക്കളി എന്ന കഥയുടെ പശ്ചാത്തല
മാണ്.
അഞ്ച്  കൂട്ടുകാർ. വികൃതികൾ, കളികൾ,
തമാശകൾ. അതില�ൊരുത്തൻ ശുദ്ധരിൽ ശു
ദ്ധൻ-ദേവദത്തൻ., പ്രണയി.-ആനന്ദ. കറുപ്പി
ന്റെ ഭംഗി. മറ്റ് മൂന്നുപ�ോർക്കും അവൻ പ്രണയി
ക്കുന്നതിൽ വിദ്വേഷമ�ൊന്നും ത�ോന്നിയില്ല.
എന്നാൽ വിവാഹത്തെ  വീട്ടുകാർ എതിർത്ത
പ്പോൾ അവർ അഭയം തേടിയത് കാട്ടിൽ. അന്വേ
ഷിക്കാൻ നിയുക്തരായത്  മൂന്നു കളിക്കൂട്ടുകാർ.
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അവനെ കണ്ടെത്തി, കാട്ടിൽ, തീർച്ചയായും  ഇവർക്ക്  അറി
യാമല്ലോ  അവൻ എവിടെയാവും  ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകെയന്ന്.
എന്നാൽ അവന്റെയും  അവളുടെയും കണ്ണിലെ  അരുണിമ-പ്ര
ണയാഭ ഇവർക്ക്  സഹിച്ചില്ല. അവളെ  ഓടിച്ചിട്ടോടിച്ചിട്ട്....
അങ്ങനെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് സുഖിച്ചതിന്റെ വാശി.   ഇവർ മൂന്നുപേരും 
പരസ്പരം മത്സരിച്ച് 'അവളെ തിന്നുതീർത്തു.' കൂട്ടുകാരൻ, കൂട്ടു
കാരേ  നന്ദിയെന്ന്  എഴുതിവച്ച്  സ്വന്തം  മുറിയിൽ   കെട്ടിത്തൂ
ങ്ങി. അവൾ- ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
മുന്നിൽ ഒരു പ�ൊതിവച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾക്കു മൂന്നുപേർ
ക്കുമിരിക്കട്ടെ. പ�ൊതിയഴിച്ചു- ഒരു പെൺകുഞ്ഞ്. അവൾ
മറഞ്ഞേ പ�ോയി. അതെ, അവർ കുഞ്ഞയ്യപ്പനെ വളർത്താനേ
ല്പ്പിച്ചു. അവൾ വളർന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു. വളർത്തച്ഛൻ
അനുമ�ോൾ എന്ന് പേരിട്ടു വിളിക്കുന്നു, അയാൾ ച�ോദിക്കുന്ന
പണം നല്കി  ക്കൊണ്ട്  അനുമ�ോൾ വലുതാവുന്നു.   നഗര
ത്തിൽ ചേക്കേറിയ മൂന്നുപേരും സസുഖം മകളും ഭാര്യയുമ�ൊ

അവർ മൂന്നുപേരും അറിയാതിരിക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ച നി
മിഷത്തിൽ പിന്നിൽ പിന്നെയും  അവരുടെ കാറുകൾ.
എന്നാലും അയാൾക്ക് നിരാശ ത�ോന്നയില്ല. ആനന്ദ പറഞ്ഞ
തത്രയും  ശരിയാവുകയാണല്ലോ. ഞങ്ങളെന്നും  ഞങ്ങൾത
ന്നെയെന്ന്. ആനന്ദയ്ക്കും തങ്ങളെ ത�ോല്പ്പിക്കാനായില്ലല്ലോ...
അപ്പോൾ പുരുഷന് ജീവിതം ഒരു തമാശക്കളിയാകുന്നു. സ്ത്രീ
ക്ക് തീക്കളിയുമെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ.
അപ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് പുരുഷൻതന്നെ എന്ന കഥാകൃത്തി
ന്റെ തീരുമാനം വായനക്കാരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടുക്കം അപാരമാ
ണ്. വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല ചങ്ക് കത്തുകതന്നെയാണ്.  
എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി ജയിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന
ച�ോദ്യം  ബാക്കിയാക്കി കഥാകൃത്ത്  നമുക്ക്  അന്ത്യശാസനം
നല്കി   മാഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. കരളിൽ കുത്തിയിറക്കിയ കത്തി 
ഊരാനാകാതെ  ഞാൻ വിറങ്ങലിക്കുന്നു. ഇത്രയും  ഭീകരമാ
യും  മനുഷ്യന്  നീചനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന്  തമാശക്കളി
ഏറ്റു പറയുന്നു. കരാളമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ
നേർക്കാലമായി വർത്തമാനകാലം   മാറിമറിയു
ന്നു.

ചില കഥകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്
കൈയിൽ വന്നുപെടുക. അപ്പോൾ എന്നും
നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അകമുറിവുകൾക്ക്
എരിവു കൂടും. അകക്കണ്ണുക�ൊണ്ട് സങ്കടങ്ങ
ളെ ആവാഹിച്ച് മൗനവാല്മീകത്തിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടിവരും. അവിടെ ആരുടെ
യ�ൊക്കെയ�ോ കാലടിപ്പാടുകൾക�ൊണ്ട്
നനഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് വരണ്ട് പിന്നെയും
ഉർവരമാകുന്ന മണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നാം
പാർപ്പുറപ്പിക്കേണ്ടിവരും. അതാകുന്നു മനുഷ്യ
നെന്ന സങ്കടത്തിന്റെ ആകെത്തുക.
ത്ത്  - അപ്പോഴും  ഓർക്കുന്നു, അവളുടെ  മകളാണ്  സുന്ദരി.
കറുപ്പ് അഴകിന്റെ സുഖം എപ്പോഴും മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നതായി
രുന്നുവെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നായകൻ ഓർക്കുന്നു. കാർ ചീറിപ്പായു
കയാണ്, അവളുടെ കുഞ്ഞ്  വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് കുഞ്ഞ
യ്യപ്പൻ വിളിച്ചു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾ തഞ്ചാവൂർക്ക് 
പായുകയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യുക? നഗരക്കാഴ്ചയുടെ ഭീകരരൂ
പമായി നായകൻ മാറുന്നു, എന്തായാലും എന്റെ മകളല്ലല്ലോ,
അല്ലെന്നങ്ങനെ  സ്വയം ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടുത
ന്നെ മറ്റൊന്നുകൂടി തീരുമാനിക്കുയാണ്, കുഞ്ഞയ്യപ്പന് പണം
ക�ൊടുക്കണം, പിന്നെ  സുന്ദരിയെ  നഗരത്തിൽ എല്ലാവിധ
സൗകര്യങ്ങള�ോടുംകൂടി ജീവിപ്പിക്കണം. അവളും  വിളഞ്ഞു
പാകമാകുമല്ലോ ഒരിക്കൽ, അപ്പോൾ തനിക്ക് വീണ്ടും....
''കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ ഒന്നുമാത്രം ചെയ്തുതന്നാൽമതി. അനുമ�ോളെ 
എന്റെയ�ൊപ്പം വിടുക. ഞാൻ അവളെ ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിൽ
താമസിപ്പിക്കും. എന്റെ മാത്രം  നിയന്ത്രണത്തിൽ. അവള് 
വിളഞ്ഞു പാകമാകുകയാണല്ലോ. ഞാനും മറ്റുള്ളവരും എന്നിൽ
കെട്ടിവച്ച ഭാരങ്ങൾ എനിക്കു മടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് ഞാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര�വും  സന്തോഷവും  രസങ്ങളും വേണം.
ഞാൻ കൗമാരത്തിൽത്തന്നെ  മറന്നുവച്ചു എല്ലാ  രസങ്ങളും.
എന്റെ ചങ്ങാതിമാരെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖവുമുണ്ട് 
ഇതിൽ. സത്യമായും എനിക്കു ചിരി വന്നു. ''
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ചില പ്രവചനങ്ങൾ.

1. ഒരാളുടെ  ശരീരമല്ല അയാളുടെ  ജീവിതം.
ശരീരംകൊണ്ടല്ല ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്.
2. പകയ്ക്കണ്ട. ക്ഷമാപണവുംവേണ്ട.  നിങ്ങൾ
മനസ്സുകൊണ്ട് ക്ഷമ പറയില്ല. കാരണം, നിങ്ങൾ
എന്നുമിതായിരിക്കും.
3. ഞങ്ങളെ ത�ോല്പ്പിക്കാൻ അവൾ ഒരു
ക്കിയ ഒരു കെണിയും ഫലിച്ചില്ല.  
കമ്യൂണിസ്റ്റാവുകയെന്നാൽ പരാജിതനാവുക 
എന്നർഥമെന്ന്  പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്കൊളാരിയ�ോ 
വിളിച്ചു പറയുന്നു. സമകാലത്തിന്റെ നെറികെട്ട 
സംസ്കാരത്തെ ച�ോദ്യം ചെയ്യാനെത്തുകയല്ല.
മറിച്ച്  ഇതാണ്  സമകാലത്തിന്റെ നേരുകളും 
നുണകളും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രത്യാശയും മുന്നറിയിപ്പും പുതുകാല
ത്തിനുവേണ്ടി സംഭരിച്ച ഊർജവും എന്ന സത്യപ്രസ്താവനയാ
ണ്  മൂന്നാമത്തെ ന�ോവലറ്റായ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്കൊളാരി
യും മൂന്നുസഖാക്കളും. പണ്ടു കളിച്ചുവളർന്ന മൈതാനം വില്ക്കാൻ
തീരുമാനിക്കുന്ന ചേന്ദ്രട്ടന്റെ   വാക്കുകളിൽനിന്ന്  ഒരു കാല
ത്തിന്റെ കഥ കൂടി മെനയുകയാണ് കഥാകൃത്ത്. അതിലൂടെ 
ചുവപ്പുനടപ്പുകാരന്റെ സങ്കടവും  വീറും  വാശിയും  പ്രണയവും 
ഗ്രാമചിന്തയും ഫുട്ബ�ോൾ കളികളും ത�ോല്വിയും  ജയവും 
എല്ലാമെല്ലാം  കൂടിക്കുഴയുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ ഒരു പന്തയം
കൂടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു, മൈതാനം നഷ്ടപ്പെടാനും.
''കളിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ ടീമിൽ കളി
മികവല്ല പ്രധാനം. തങ്ങൾ ഒരു ടീമാണെന്ന ബ�ോധമാണ്.
അതാണ് പ�ോരാട്ടശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്നത്.''
അതാണ്  ചേന്ദ്രട്ടനിൽനിന്നുള്ള പരിഹാസത്തിനുള്ള മറു
പടിയായി സ്കൊളാരിയ�ോ  ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത്.അതുവരെ 
ഫുട്ബ�ോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പഠിപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറുംമാത്രം 
കാണുന്ന കുട്ടികളെയാണ് കളിക്കളത്തിലിറക്കാൻ അരവിയും 
ബമീദും  തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാം കണ്ടിട്ടും  ചന്ദ്രേട്ടൻ  
ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു.   ഒരിക്കൽക്കൂടി ആ മൈതാന
ത്തിൽവച്ച്  ഒരു ഫുട്ബ�ോൾമത്സരം, ജയിച്ചാൽ മൈതാനം
വില്ക്കില്ല. അത�ോടെ  തലപുകയൽ, കളിക്കാരെ കണ്ടെ

ചിലപ്പോഴല്ല എപ്പോഴുമെന്ന് മറുമ�ൊഴിയാൽ ഞാൻ.
ത�ോറ്റുപ�ോയ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ  വീര്യം  ഉയിർപ്പെടുക്കുന്ന
ചില കാവ്യരസങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക്  ഉയരവും  ഒരുപാടുണ്ട്.
ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഉയരങ്ങൾ. ത�ോറ്റാലും ചിരിക്കാൻ
കഴിയുന്ന വലുപ്പങ്ങൾ. ജയിക്കുന്ന മനസ്സുകളിൽ ചേക്കേറാൻ,
കുടിയിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സഖാക്കൾ. അവരുടെ ത�ോല്വി
കൾ ത�ോല്വികളേ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് ആരാണ് പുതുതലയുറ
യ്ക്ക് പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കുക ഇത്തരം നല്ല കഥകളിലൂടെയല്ലാതെ...
കൃതഹസ്തരായ കഥാകൃത്തുക്കൾക്കല്ലാതെ.

ജീവിതം വലിയ�ൊരു തമാശക്കളി
യാണ്. ആർക്ക്? നന്നായി കളി
ക്കുന്നവർക്ക്. ജയിക്കുന്നവർക്ക്.
ആരാണ് ജയവും ത�ോല്വിയും
നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ
പ്രത്യക്ഷാക്ഷരമാണ് തമാശക്കളി.

ചില പ്രവചനങ്ങൾ.

ത്തൽ. അതിനു നിയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നത്  പുതുതലമുറ. എഞ്ചി
നീയറാവാനും  ഡ�ോക്ടറാവാനും  മാത്രം  പഠിക്കുന്നവർ.
അവരുടെ  വീര്യമുണർത്താൻ കഠിനശ്രമം. വിജയിച്ചതാരാ
വാം എന്ന വലിയ ച�ോദ്യം  വായനക്കരാന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണീരു
ച�ൊരിയുന്നു. ഒരു മൈതാനം കാക്കാൻ തന്നെയാണ് ചേന്ദ്രട്ട
നും കളിയിൽ സ്വയം ത�ോറ്റുക�ൊടുത്തതെന്നറിയുമ്പോൾ
ഇവരുടെ  ഉയരങ്ങളെ ച�ൊല്ലി  നാം അഭിമാനിക്കുകയ�ോ  നമു
ക്കില്ലാത്ത  വീര്യം  നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇനിയുമെന്ന്  ഒരു മാത്ര 
നമ്മളും  ആഗ്രഹിച്ചുപ�ോകുന്നു. കഥ രസാത്മകമാകുന്നു. ഉള്ളു
പിടയ്ക്കുന്ന വേവലാതിയ�ോടെ  വായന തീരാതാവുന്നു. വേദന
ബാക്കിയാവുന്നു, കഥാകൃത്തിനെ മനസാ നമിക്കുന്നു.
''കളിക�ൊണ്ട്  ഞാൻ ജീവിതത്തതിൽ ത�ോറ്റുപ�ോയിട്ടു
ണ്ട്. ശരിയാണ്. പക്ഷേ, അവൾ പറഞ്ഞപ�ോലെ  ആ
മൈതാനം നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ അതെന്റെ ജയമാണ്.
എന്റെ ഗ്രാമത്തിന്  ഞാൻ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ജയം. എന്നെ 
അത് എന്തെന്നില്ലാതെ ആശ്വസിപ്പിക്കും.''
ജീവിതംക�ൊണ്ട്  ഒരു കീറാച്ചി ഫുട്ബ�ോളറായ അരവി
തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതവും ഗ്രാമത്തിന് നല്കുന്ന
ത് പുതുരക്തവും പുതുകളിയുമാണ്. അതിലൂടെ വായനക്കാരനും 
നവജീവനാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നത് അതിശയ�ോക്തിയല്ല.
''എനിക്കു  മനസ്സിലായി. ഈ മനുഷ്യരെ  എനിക്കു  മനസ്സി
ലായി. എന്നാലും എന്തൊരു ഉയരമാണ് ഇവർക്ക്.  
മണ്ണും  ചിലപ്പോൾ സങ്കടപ്പെടുന്നുവെന്ന്  ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

1. പിന്നെയാണ് അച്ഛൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി മാറിയതും 
ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിലാളി നേതാവായതും  ഒടുവിൽ പലതി
ന�ോടും സമരസപ്പെടാനാവാതെവന്നു സ്വയം ഒതുങ്ങിയതും.
2. ഇവിടെ ജാതിയും മതവുമല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്.
ഈ മൈതാനാ. കളിയാ.. ഇപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നായർ നായ
ന്മാർ നായന്മാര�ോടും തീയർ തീയര�ോടും മുസ്ലീങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങ
ള�ോടുമാ ഇപ്പോ കൂട്ട്.
3. അനുഭവങ്ങളുടെ കടലിൽനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടിണി
യെക്കുറിച്ച് പാടുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വയറു
കാളുന്നു, നെഞ്ചു കീറുന്നു.
4. ഒന്നുമില്ലേ ഞാന�ൊരു പഴയ കമ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ച�ോരയ
ല്ലേ. മാത്രമല്ല കുട്ടിക്കാലത്തെയും കൗമാരത്തെയും  യൗവന
ത്തെയും  ലഹരി പിടിപ്പിച്ച  മണ്ണ് കൈവിടാൻ ആർക്കാണ് 
മനസ്സുണ്ടാവുക?
വായനയുടെ  അതീന്ദ്രിയതലം ഉള്ളടരിനെ ത�ൊടുന്നു.
ആത്മാവിൽ  നെരിപ്പോടായി മാറുന്നു.  
കുറച്ചുകൂടി ഒതുക്കിപ്പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന്  ആഗ്രഹിച്ച 
കഥകൾ, കാരണം വല്ലാതെ വലിഞ്ഞു മുറുകിപ്പൊട്ടിപ്പോയാല�ോ 
മനസ്സ്  എന്ന ത�ോന്നലിൽനിന്ന്  രക്ഷപ്പെടാൻ.   ഇല്ല, ഈ
കഥകൾ എക്കാലത്തും വേദനിപ്പിക്കുകയ�ോ ജയിക്കാവുന്ന യു
ദ്ധങ്ങൾ എന്തുക�ൊണ്ട് ത�ോല്ക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുകയ�ോ 
ചെയ്യും, തീർച്ച.   
(ഡ�ോ. വി.ശ�ോഭ - 9895635440 )

എന്. എസ്. മാധവന്
മ�ൊഴിയടയാളങ്ങള്

പഠനവും സമാഹരണവും : പി. സുധാകരന്
എന്. എസ്. മാധവന്റെ എഴുത്തും ജീവിതവും അഭിമുഖം നില്ക്കുന്ന സംഭാ
ഷണങ്ങള്. കഥയുടെ കല വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങള്
വില ₹ 100
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പുസ്തക നിരൂപണം

മണ്ണിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപ�ോയ
പ്രേമസംഗീതം
ഡ�ോ. ഇ. ബാനർജി

ഓ

ർമിക്കപ്പെടേണ്ട  ചിലരെയെങ്കിലും  സാമൂഹിക പ�ൊതു
ധാരയിൽനിന്ന്  പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിരിലേക്ക് 
മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന ബലതന്ത്ര
ങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമായിരിക്കും. സാം
സ്കാരിക  തലങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക്  പ്രതിനിധാനം നഷ്ടപ്പെടു
മ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും  അയാളുടെ  വ്യക്തിസത്തതന്നെ 
ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളും. സ്വത്വനിരാസമാണ് ഒരാളെ ബഹിഷ്കൃ
തനാക്കുന്നത്. സാഹിത്യത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള സ്വത്വനി
രാസങ്ങളുണ്ട്. അതു കണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിലരെയെങ്കിലും മുറി
പ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിലെ പ്രാന്തവൽക്കരണം
ആശാവഹമല്ലായെന്ന്  ആർക്കും  മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയു
ള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും, സാമൂഹികപരിവർത്തനത്തിൽ ബഹുമുഖ
മായ പ്രതിഭ സമർപ്പിച്ച  വ്യക്തികളെ  സംബന്ധിച്ച്. ചരിത്ര
ത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും  സാമൂഹിക  നവ�ോത്ഥാനത്തിന് 
അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ  ഊർജം പകർന്നു ക�ൊടുക്കുകയുംചെയ്ത
സർഗധനരായ എഴുത്തുകാരെ  സംബന്ധിച്ച്. അനശ്വരത
ആർക്കും  അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത, മരണപ്പെട്ടാൽ
എല്ലാ  പ്രഭാവങ്ങളുമ�ൊടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരുകാലത്തു നിന്നു
ക�ൊണ്ട്  അതിനെ  സമീപിക്കുക  എളുപ്പമല്ല. ഉള്ളൂർ. എസ്.
പരമേശ്വരയ്യർ എന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുടെ സാമൂഹിക സാ
ഹിത്യബഹിഷ്കൃതാവസ്ഥ  വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് 
ഡ�ോ. സി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ രചിച്ച “മഹാകവി ഉള്ളൂർ: പാർശ്വ
വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം”.
മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്  ഒരിക്കലും  അവഗണിക്കാൻ കഴിയാ
ത്തത്ര  ആഴത്തിൽ വേര�ോട്ടമുള്ള പ്രതിഭാധനനാണ്  ഉള്ളൂർ.
എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ. പ്രധാന പാഠ്യവസ്തുവായി ഉള്ളൂരിനെ 
പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽപ്പോലും  അദ്ദേഹം പരാമൃഷ്ടമാകാതെ 
പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര  പ്രഭാവം ഉള്ളൂരിനു
ണ്ട്. സാഹിത്യത്തിൽ അത്തരമ�ൊരപ്രമാദിത്വം ഉള്ളവർ ചുരു
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ക്കമാണ്. ഒരുപക്ഷേ, കവിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു
നേരെ ബ�ോധപൂർവമായ തമസ്കരണങ്ങള�ോ  നിരാകരണങ്ങ
ള�ോ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. വഴിവിളക്കുകളായി നിന്ന മഹാരഥ
ന്മാരായ എഴുത്തുകാര�ോടുള്ള പിന്മുറക്കാരുടെ  കൃതഘ്നത
യായി മാത്രമേ അതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ. അതിന് ശക്തമാ
യ�ൊരു പ്രായശ്ചിത്തം കൂടിയാണീ പുസ്തകം. പരദേശി ബ്രാഹ്മ

ഉള്ളൂര്

ണര�ോട്  മലയാളികളായ ഉൽപ്പതിഷ്ണു
ക്കൾ വച്ചുപുലർത്തിയ ശത്രുതാഭാവവും 
അധമബ�ോധവും  ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻ
ബലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തുക�ൊണ്ടാ
ണ് ഉള്ളൂരിന്റെ സാഹിത്യ ബഹിഷ്കൃതാവ
സ്ഥ 
ഗ്രന്ഥകാരൻ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ചരിത്രത്തിന്റെ നവ�ോത്ഥാനശ്രമങ്ങ
ളെ കടപുഴക്കി  ജാതിമതചിന്തകളും  ഉച്ച
നീചത്വങ്ങളും അസ്പൃശ്യതയുമെല്ലാം കാള
കൂടമായി പരന്നൊഴുകുന്ന സാമൂഹിക 
പരിസരത്തിൽനിന്നുക�ൊണ്ടാണ്  അതി
നെല്ലാമെതിരേ പ്രതിഭയെ ധ്യാനസന്നിഭ
മായ ആയുധമാക്കി പടയ്ക്കിറങ്ങിയ ഉള്ളൂർ
എന്ന മഹാകവിയെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെ
ത്തുന്നത്. ആ കാഴ്ച ഇതുവരെയുള്ള
കണ്ടെത്തലുകളെ  അപ്രസക്തമാക്കുക
യും  പുതിയ ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചവും 
ദിശാബ�ോധവും  ഉള്ളൂരിന്റെ സ്വത്വ  ഭാവ
ങ്ങളിലേക്ക് കുലച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യു ന്നു. അന്നത്തെ  വി
ഷലിപ്തമായ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തെ സൂക്ഷ്മവും  അഗാധവു
മായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉള്ളൂർ
സാഹിത്യത്തെ  ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നത്. എന്നാൽ,
തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഖനിജങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതാകട്ടെ  സമകാ
ലിക  ജീവിതബ�ോധത്തിന്റെ പെരുംചൂടിലേക്കാണ്. അയി
ത്തോച്ചാടനത്തിന�ൊരുമ്പെട്ട ചരിത്രപുരുഷന്മാർ ഇവിടെ തിര
നീക്കിയെത്തുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട 
കീഴാളന്റെ ദീനവിലാപങ്ങൾ വിമർശനത്തിന്റെ സ്വരസ്ഥാനമാ
കുന്നു.   ജാത്യാചാരങ്ങളുടെ  ചാട്ടവാറടിയേറ്റ പതിതന്മാരും 
അവർ പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും  ഇതിൽ പ്രകമ്പനം
ക�ൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന്റെയും  പന്തിഭ�ോ
ജനത്തിന്റെയും  ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിന്റെ
സത്തയെ വഹിക്കുന്ന പ്രതലമാകുന്നു.
ഉള്ളൂരിന്റെ കാവ്യകൃതികളുടെ ബ�ോധഘടന ഇതിഹാസ
പുരാണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അതിലാവിഷ്കരിക്കുന്ന സത്ത 
സമകാലിക മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ താരതമ്യമാണ് 
കൃതിയുടെ  മുറുക്കം. അതുകണ്ടെത്താനുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അനു
ധ്യാനമാണ്  “മഹാകവി ഉള്ളൂർ: പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട 
വ്യക്തിത്വം” എന്ന കൃതി. കർണഭൂഷണമെന്ന വിശിഷ്ട 
കൃതിയുടെ വിമർശനങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തിയിട്ട് ജാതി വിവേചന
ത്തിന്റെയും മതസ്പർധയുടെയും നിലവിലിരുന്ന ബ�ോധനിർമി
തിയെ  അഴിച്ചെടുത്ത്  അവധാനതയ�ോടെ  വിശകലനം ചെ
യ്യാനാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഇതിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരാളെ 
ശൂദ്രനാക്കുന്നത് ജന്മമാണ�ോ കർമമാണ�ോ എന്ന പ്രശ്നത്തെ 
ഉന്നയിച്ചു ക�ൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി കർണകഥ പരി
ശ�ോധിക്കുന്നു. സഞ്ജയന്റെയും  മുണ്ടശ്ശേരിയുടെയും  സി.കെ.
ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെയും കർണഭൂഷണ പഠനങ്ങളെ  നീ
തിപൂർവമല്ലെന്ന കാരണത്താൽ ഇതിൽ മാറ്റിനിർത്തുന്നുമു
ണ്ട്. “കേരളീയ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിയുടെ
യും  വംശീയതയുടെയും  അടിവേരുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ
ഉള്ളൂർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് കർണനും കുണ്ഡലാപഹരണ
കഥയും” എന്നു വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ
പഠനതട്ടകം തെളിച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കീഴാളന്  തന്റെ

ആദർശംക�ൊണ്ടും  തപസുക�ൊണ്ടും 
ആരെയും  അതിശയിപ്പിക്കാൻ കഴി
യുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കർണമഹ
ത്വം  എന്നുറപ്പിക്കുന്ന ദർശനത്തിന് 
തിളക്കമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ജാതിഭേദമെ
ന്യേ  എല്ലാവർക്കും  നൽകണമെന്ന
അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളൂരിന്റെ
ആദർശം   വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃതിയായി
ഭക്തിദീപികയെ  ഗ്രന്ഥകാരൻ വിലയി
രുത്തുന്നു. നരസിംഹത്തിന്റെ രൂപംപൂ
ണ്ട് ചാത്തന്റെ മുന്നിൽ പ്രസാദിച്ച മഹാ
വിഷ്ണുവിനെ കാണിച്ചുക�ൊണ്ട് വിസ്തരിക്കു 
ന്നതിങ്ങനെയാണ്. “ദൈവം മന�ോശു
ദ്ധിക്കു മുന്നിലാണെത്തിച്ചേരുന്നത്. സാർ
ഥവാഹകർക്കൊപ്പമല്ല. വർണാവർണത്വം 
ഈശ്വരസൃഷ്ടിയല്ല. ഈശ്വരനു മുന്നിൽ
എല്ലാവരും  സമന്മാർ. ഉച്ചനീചത്വവും  ജാ
തിഭേദവും  പാണ്ഡിത്യഗർവവും  ഭൂദേവന്മാർ
ക്കേയുള്ളൂ. യഥാർഥ ദൈവങ്ങൾക്കില്ല. അതാണ്  യഥാർഥ
ഭക്തനായ കീഴാളച്ചെക്കന്റെ തപശ്ശുദ്ധിയിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനു
പ�ോലും  പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ  ചാത്തനുമുന്നിൽ പ്രത്യ
ക്ഷപ്പെട്ടത്. ജാതിയുടെപേരിൽ ഭക്തരെ  ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന
സവർണപ്രമത്തതയ്ക്ക്  ഉള്ളൂർ ഈശ്വരനെക്കൊണ്ട്  മറുപടി
നൽകുന്നു”. (പുറം 35) കർമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലൂടെ മനുഷ്യ
ന്റെ മൂല്യമളക്കാനാണ് ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ അർ
ഥത്തിൽ ഭക്തിദീപിക ജ്ഞാനദീപികയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ
ഗീതവും കീഴാള ഭഗവത്ഗീതയുമാണെന്നുള്ള നിരീക്ഷണ
ത്തിൽ
സാമൂഹിക 
വിമർശകന്റെ
ധർമംകൂടി
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
സഹ�ോദരൻ അയ്യപ്പൻ വിഭാവനംചെയ്ത പന്തിഭ�ോജനമെ
ന്ന തീപ്പന്തം ചെല്ലേണ്ടിടത്തൊക്കെ ചെന്നെത്തുകയും  ദഹി
പ്പിക്കേണ്ടുന്നതിനെയെല്ലാം കാട്ടുതീപ�ോലെ അശിച്ചു തീർക്കു
കയുംചെയ്തത് ല�ോകമറിഞ്ഞതാണ്. അത്  ഒരു ജനകീയ
വിപ്ലവമായിരുന്നു. എതിർപ്പുതന്നെ കരുത്തായിമാറിയ കഥ
ചരിത്രം  പറഞ്ഞുതരുന്നു. ചരിത്രം  നടന്നുപ�ോയവഴി ദിശ
തെറ്റാതെ തെളിച്ചെടുത്തുക�ൊണ്ടാണ്  ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉള്ളൂരി
ന്റെ ‘വിദുരഭിക്ഷ’യിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കൗരവസൗധങ്ങളു
ടെ  സൗവർണദീപ്തിയിൽ പിടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചെറ്റപ്പുരകളെ 
വിദുരർ കൃഷ്ണനു കാണിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നു. ഭൗതിക ധനത്തിന്റെ
അലങ്കാരങ്ങളല്ല ആത്മീയധനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ്  ജീ
വിതത്തിനു ശ്രേയസ്സ് നൽകുന്നതെന്ന് പറയാതെ പറയുന്നു.
മിത്തിന്റെ മായക്കണ്ണടയിലൂടെ  സമകാലിക  സമൂഹത്തിന്റെ
നേർക്കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാലമാണ്  വിദുരഭിക്ഷയിലൂ
ടെ ഉള്ളൂർ ഭാവന ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ജാതീയമായ ന�ോട്ടങ്ങ
ളുടെ ഭ്രാന്തവേഗങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ തെളിച്ച
പ്പെടുത്താൻ ഉള്ളൂരിന് അന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന ചിന്തയെയാണ് 
ഗ്രന്ഥകാരൻ പ�ൊലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ക്രാന്തദർശിയാണ് 
കവിയെന്ന ജ്ഞാനബ�ോധത്തെ ദൃഢമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
സാഹിത്യ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ബ�ോധപൂർവമായ ഡിമെൻഷ്യ
യെ  തുറന്നു പരിഹസിക്കുവാൻ ഭംഗ്യന്തരേണ ഈ ദർശന
ങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നതാണ് മേന്മ. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ദാർശ
നിക തീക്ഷ്ണത സമകാലിക സാമൂഹിക ജീവിതത്തിനു നേരെ 
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കുലയേറ്റുന്ന ജാലവിദ്യകൂടിയാണ്.
തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട  സ്ത്രൈണസത്തയുടെ  സ്വാതന്ത്ര�ാഭി
നിവേശംകൂടി ദൃഢമായി ഇതിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീര,
പിംഗള, ചിത്രശാല എന്നീ  കൃതികളുടെ  അന്തസ്സത്തയെ  പരി
ശ�ോധിച്ചുക�ൊണ്ട്  സമൂഹത്തിന്റെ അതിരിലേക്ക്  നീക്കിനിർ
ത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വബ�ോധത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു.
ദലിതരെപ്പോലെ സ്ത്രീകളും സമൂഹത്തിലെ മേലാളരാൽ റദ്ദു ചെ
യ്യപ്പെട്ട  ജീവിതത്തിനുടമകളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ബഹുസ്വര
മായ ദർശനം സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുകയാണ്  ഉള്ളൂർ ചെയ്തതെന്ന് 
ആവർത്തിക്കുന്നു. അപഥസഞ്ചാരിയായ അഭിസാരികയുടെ 
അന്തർഗതങ്ങളിലൂടെയും വേദനകളിലൂടെയും മനപ്പരിവർത്തന
ത്തിന്റെ ആത്മീയ തലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചെത്തുവാൻ പിംഗ
ളയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന്  കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മാംസപ്പോരിൽ
അഭിരമിക്കുന്ന സുഖാന്വേഷികളായവരുടെ  ജീവിതത്തെ ന�ോ
ക്കിക്കൊണ്ട് കാമനയുടെ തത്വശാസ്ത്രമെന്തെന്നു പറയാൻ ശ്രമി
ക്കുകയായിരുന്നു ഉള്ളൂരെന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ചില മൂല്യ
ങ്ങൾ നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ
എന്ന ചിന്തയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത�ൊരു നിയ�ോക്ലാസിസി
സ്റ്റിന്റെ കാവ്യമന�ോഭാവമായി
വിലയിരുത്തി 
ന്യൂനീകരിക്കാനാണ്  നമ്മുടെ  നിരൂപകർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രേമം ല�ോകജീവിതത്തിൽ സംഗീത
മായി നിറയുമ്പോഴാണ് സാർഥകമാകു
ന്നത്. ഉച്ചനീചഭാവങ്ങളെയും അതിരു
കളെയും അലിയിച്ച് ല�ോകത്തെ
ഒന്നാക്കാൻ സ്നേഹത്തിന് കഴിയു
മെന്ന് സർവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്.
ആ സമത്വസുന്ദര ജീവിതം സ്വപ്നം
കണ്ട എഴുത്തുകാരെല്ലാം സ്നേഹ
സാരമുരുക്കഴിക്കാൻ അക്ഷീണം
പ്രയത്നിച്ചവരുമാണ്.
എന്നാൽ സമകാലീന സാഹിത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തികദർശനം
പ്രബുദ്ധതയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ളൂ
രിന്റെ മാഹാത്മ്യം  തിരിച്ചറിയുന്ന മന�ോഭാവത്തെ  അംഗീകരി
ക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രേമം ല�ോകജീവിതത്തിൽ സംഗീതമായി നിറയുമ്പോ
ഴാണ് സാർഥകമാകുന്നത്. ഉച്ചനീചഭാവങ്ങളെയും അതിരുക
ളെയും  അലിയിച്ച് ല�ോകത്തെ  ഒന്നാക്കാൻ സ്നേഹത്തിന് 
കഴിയുമെന്ന് സർവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ആ സമത്വസുന്ദര
ജീവിതം സ്വപ്നംകണ്ട  എഴുത്തുകാരെല്ലാം  സ്നേഹസാരമുരു
ക്കഴിക്കാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചവരുമാണ്. എന്നിട്ടും 
ല�ോകം പല അതിരുകളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. വിടവുകളും 
അതിരുകളും  നിർണയിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ അർഥശൂന്യതയെ 
പ്രതിഭയുടെ  വജ്രമൂർച്ചയിൽ വിചാരണചെയ്യുന്ന കാവ്യമാണ് 
പ്രേമസംഗീതം. സ്നേഹവും  പാരസ്പര്യവും  നഷ്ടപ്പെട്ട്  ജാതി
ചിന്തയാൽ ശിഥിലമായ സമൂഹത്തിന്റെ തീവ്രഭാവത്തെ ചേർ
ത്തുവച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പ്രേമസംഗീതമെന്ന ഭാവശില്പ്പത്തെ 
ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉരുക്കഴിക്കുന്നത്. സ്നേഹമെന്ന വെളിച്ചംക�ൊ
ണ്ട് ല�ോകജീവിതം പ്രഭാപൂരിതമാകണമെന്നും വിഷമജ്വരങ്ങ
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സഹ�ോദരന് അയ്യപ്പന്
ളടങ്ങിയ തെളിച്ചത്തിൽ പാരസ്പര്യത്തിന്റെ അമൃതം നുരയണ
മെന്നുമാഗ്രഹിച്ച കവിയുടെ പ്രേമ�ോപനിഷത്താണ്  ഈ
കാവ്യമെന്ന ദർശനം ഏറെ  രുചിക്കുന്നതും കാലാനുയ�ോജ്യ
മാണ്. എല്ലാ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കു നേരെയുമുള്ള ഔഷധവും ആയു
ധവുമാണ് പ്രേമസംഗീതമെന്നു പറയുമ്പോൾ പഴയ�ൊരു
കവിയുടെ  മാനവികതാവാദത്തെ  ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും 
തുറന്നു കാട്ടുകയുമാണ് ഡ�ോ. സി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ.
ഗ്രന്ഥനാമം ഒരാളെ  വഴിതെറ്റിക്കുമ�ോ  എന്ന സന്ദേഹമാ
ണ് ഒരു ദ�ോഷമായി പറയാനുള്ളത്. പാർശ്വവൽകരിക്കപ്പെട്ട 
ഉള്ളൂരിന്റെ ജീവിതം ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം മാത്രമാണി
തെന്ന് ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. ആ പ്രശ്നം ഗ്രന്ഥ
ത്തിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിലും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചർച്ച
ചെയ്യുന്നത്  ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രധാന കൃതികളിൽ ഉള്ളടക്കംചെയ്ത
സാർവകാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ്. ആഞ്ഞുക�ൊത്തു
ന്ന തീവ്രാനുഭവമായി ജീവിതത്തെ  പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ജാതിമത
സ്പർധകൾ തന്നെയാണ്, അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ചിന്ത
കൾ തന്നെയാണ്  ഈ കൃതിയുടെ  ദിശ നിർണയിക്കുന്നത്.
കാലികപ്രസക്തമാണ്  ഉള്ളൂർ കൃതികളെന്ന സത്യത്തെ  ചി
ന്തേരിട്ട് തിളക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ. പുതിയ വഴിത്താരയി
ലൂടെ ഉള്ളൂർ കൃതികളെ തെളിച്ചെടുക്കുന്ന വായന അസാധാര
ണമാണെന്ന്  പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ
വിഷയത്തിന്  സമകാലിക  സമൂഹത്തിൽ സംവാദത്തിന്റെ
വലിയ ചാല് തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അത് 
മണ്ണിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപ�ോയ പ്രേമസംഗീതത്തെ  ഓർമിപ്പി
ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അടുത്തു നിൽക്കുന്നവൻ അനുജനാണെ
ന്നു കാണാൻകഴിയാത്ത  ദർശനം ജീവിതത്തിൽനിന്ന് 
ദൈവത്തെ ആട്ടിയ�ോടിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ കവിയെ തിരിച്ചറി
യുകയും ല�ോകത്തിനുമുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുമാണ്  ഡ�ോ.
സി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ. മരുഭൂമിയിലേക്കുപ�ോയ നദിപ�ോലെ പ്രേമ
സംഗീതം മാഞ്ഞുപ�ോയ ദിക്കുന�ോക്കി വ്യാകുലതയ�ോടെയും 
ജാഗ്രതയ�ോടെയും നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ പുസ്തകത്തി
ന്റെ മറ്റൊരു ഭാവാന്തരമാണ്.
(ഡ�ോ. ഇ. ബാനർജി : 9446080968)

പുസ്തക പരിചയം
എന്റെ അമ്മ, ഞങ്ങളുടെ അമ്മ, നാട്ടാരുടേയും

തുമ്പമണ് തങ്കപ്പന്
പത്തനംതിട്ട  ജില്ലയിലെ  തുമ്പമണ് താഴം എന്ന മന�ോഹരഗ്രാമത്തില്
ജനിച്ച്  92 സംവത്സരക്കാലം ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ ചൈതന്യപൂര്ണമായ
അനുഭവങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച മാമ്പള്ളില് വീട്ടില് എം.കെ. ഗൗരിയമ്മയു
ടെ ജീവസ്പന്ദനം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി.
ഭാഷാ സംഗമം, തിരുവനന്തപുരം
വില ₹ 200

ആത്മനിവേദനങ്ങള്
വിവ: വി.രവികുമാര്

നാം എഴുതാന് മടിച്ച  പ്രണയലേഖനങ്ങള്  നമുക്കുവേണ്ടി  അവര്
എഴുതുന്നു... പ്ലിനി മുതല് പസ�ോളിനി വരെയുള്ള 32 പ്രതിഭകള് 
എഴുതിയ പ്രണയലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂര്, വില ₹ 125

കാക്കാരിശ്ശിയും ചവിട്ടു നാടകവും

ജ�ോസി ഫ�ോക് ല�ോര്
കാക്കാരിശ്ശി നാടകം, ബ്രീജീനാ ചരിത്രം, ചവിട്ടുനാടകം എന്നിവയെ സംബ
ന്ധിച്ച ചരിത്രപഠനം. കലാസ്നേഹികള്ക്കും കലാകാരന്മാര്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും 
പ്രയ�ോജനകരമായ റഫറന്സ് ഗ്രന്ഥം.
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
വില ₹ 170

പ�ൊടിക്കാറ്റില് മൂടിയ ക്രസിഡ

പി.എ. ഹംസക�ോയ
ഇന്നലെകളെക്കുറിച്ച്  ചിന്തിക്കാന�ോ  നഷ്ടപ്പെട്ട  സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് 
വേദനിക്കാന�ോ തയാറാകാത്ത, അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടും ചൂരും പകരുന്ന ഒറ്റയാ
ന്റെ ഈ കഥ വലിയ�ൊരു വായനാനുഭവം നല്കുന്നു.
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂര്
വില ₹ 150

ഗര്ഭാശയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

പിങ്കി വിറാനി

ഈ വിഷയം ഇത്തരത്തില് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ല�ോകത്തെ 
ആദ്യ പുസ്തകം.
പ്രശസ്ത  പത്രപ്രവര്ത്തകയും  ഗ്രന്ഥകര്ത്രിയുമായ പിങ്കി  വിറാനിയു
ടെ  ഈ പുസ്തകം അച്ഛനമ്മമാരാകാന് പ�ോകുന്നവര്ക്കുള്ള അടിയന്തര
മായ ഒരു സന്ദേശമാണ്.
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂര് വില ₹ 350
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പുസ്തകനിരൂപണം

പുസ്തക പരിചയം
എഴുത്തു മേശകള്

സുമംഗല
ഓര�ോ എഴുത്തുകാരന്റെയും രുചിക്കൂട്ടുകള് രൂപപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ നിമിഷ
ങ്ങള്, യാത്രകള്, ഭക്ഷണശീലങ്ങള്, സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറി
ച്ചുള്ള അറിയപ്പെടാത്തതും കേട്ടറിഞ്ഞതുമായ കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ
ഉള്ളടക്കം.
കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂര്.  വില ₹ 135

മസ്തിഷ്കം സ്വയം സംസാരിക്കാറുണ്ടോ?
ഡ�ോ. എന്. ബാബു
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അറിയുവാനാകുന്നവിധം തയാറാ
ക്കിയ ലേഖനങ്ങള്. മസ്തിഷ്ക പ്രവര്ത്തനമറിയാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജ്ഞാന
ദാഹികള്ക്ക് ഒരു കൈപുസ്തകം.
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്,  വില ₹ 55

എന്നെയും സിനിമയിലെടുത്തു

ടിനി ട�ോം
മിമിക്രി  ഒരു ജീവിതമാര്ഗമാക്കുകയും  പുതുതരംഗങ്ങള്  സൃഷ്ടിച്ച്  നടനാ
യിത്തീരുകയും ചെയ്ത ടിനിട�ോമിന്റെ ജീവിതപുസ്തകം. അനുകരണകലയിലൂ
ടെ സിനിമയിലെത്തുകയും ടി.വി., സ്റ്റേജ് ഷ�ോകളിലും നിറസാന്നിധ്യമായി
നില്ക്കുന്ന ടിനിട�ോമിന്റെ വളര്ച്ചയുടെ വഴികള് ഈ കൃതിയില്നിന്ന് അനുഭ
വിക്കാനാകും.
ഒലിവ്, വില ₹ 130

കരള് ര�ോഗങ്ങളും പരിഹാരമാര്ഗങ്ങളും

ഡ�ോ. പി.എന്. കരംചന്ദ് MD (Hom)
കരള് ര�ോഗങ്ങള് തുടക്കത്തില്തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിര�ോധിക്കാനും 
ആയതിനുവേണ്ടി വരുന്ന പരിശ�ോധനകളും ചികിത്സകളെയും സംബന്ധിച്ച് 
വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം.

ഒലിവ്, വില ₹ 150

പ്രണയ ഗീതിക

ടി.പി. ശാസ്തമംഗലം

ഗാനനിരൂപണ രംഗത്ത്  ഇന്നും  തന്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങള് 
നിര്ഭയം പറയുകയും  ഏറ്റവും  പുതിയ ഗാനങ്ങളെവരെ  പുതിയ തല
ത്തില് ചര്ച്ചയ്ക്ക്  വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടി.പി. ശാസ്തമംഗലത്തിന്റെ ഈ
പുസ്തകം സംഗീതപ്രേമികള്ക്കും  പ്രണയിനികള്ക്കും  ഏറെ 
പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
ഒലിവ്, വില ₹ 160
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