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Foreword
It’s my great pleasure to present to you the 11 th issue of the
Research Journal (Language and Humanities) of Govt. Arts
& Science College, Calicut. This issue discusses the theme
of Exclusion, Marginalisation and Dispossession. It contains
research papers on various aspects of the themes from various
disciplines of languages and humanities. Another speciality of
the issue is that it is trilingual. I hope the issue would be a
meaningful intellectual exercise which is useful to the academic
community and the general reading public.

Dr. Edakkotte Shaji
Associate Professor in charge of Principal
Kozhikode
30.1.2021





ആമുഖം
ാന്തവത്കരണത്തിെന്റ ബഹുരൂപമാനങ്ങൾ

അേമരിക്കയിെല ാക്ക് െഫമിനിസത്തിെന്റ മുൻനിരക്കാരി�
െലാരാളും ഇം ീഷ് െ ാഫസറും ന്ഥകാരിയും ആ ിവി മായ
േബൽ ഹുക് സ് എന്ന േ ാറി ജീൻ വാട്കിൻസിെന്റ 1984-ൽ
പുറ വന്ന െഫമിനിസ്റ്റ് തിയറി ം മാർജിൻ ടു െസന്റർ എന്ന

ന്ഥത്തിെന്റ ആമുഖത്തിൽ ാന്തീയാവസ്ഥെയ റി ള്ള -
മാർജിനാലിറ്റി - തെന്റ ആശയം അവർ ഇങ്ങെന അവതരിപ്പി :
‘ ാന്തസ്ഥമായിരി ക എന്നത് സമൂഹസാകല്യത്തിെന്റ ഭാഗമാ�
യിരി ക എന്നതുതെന്നയാണ്. പേക്ഷ, സമൂഹഗാ ത്തിെന്റ
മുഖ്യഭാഗത്തിനുപുറത്താണ് ാന്തീയവിഭാഗങ്ങളുെട സ്ഥാനം.
െകന്റക്കിയിെല ഒരു െചറുപട്ടണത്തിൽ ജീവി ന്ന ഞങ്ങളുെട

ാന്തസ്ഥതെയ അവിടുെത്ത തീവ ിപ്പാത ഓർമ്മെപ്പടുത്തി�
യിരു . െറയിൽപ്പാളത്തിന് അേങ്ങ റം േചേതാഹരമായ
െതരുവീഥിയും ഞങ്ങൾക്ക് േവശിക്കാൻ അനുവാദമി ാത്ത
കടകളും ഭക്ഷണശാലകളും േനെര മുഖേത്തക്ക് േനാക്കാൻേപാലും
കഴിയാത്ത ആളുകളും ഉ ായിരു . ആ േലാകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്
വീ േജാലിക്കാരായും വാതിൽകാവൽക്കാരായും അഭിസാരികക�
ളായും വർത്തിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാ േമ ഉ ായിരു .
ആ േലാകേത്തക്ക് കട െച ാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ
അവിെട വസിക്കാൻ പ മായിരുന്നി . ഞങ്ങൾക്ക് എ ാ
ദിവസവും ാന്തത്തിേല തെന്ന തിരി േപാേക ിയിരു ;
െറയിൽപ്പാതമുറി കടന്ന് പട്ടണവക്ക ള്ള താൽക്കാലികെഷ�

കളിേല ം ആളുകൾ ഉേപക്ഷി േപായ ഇടി വീഴാറായ
വീടുകളിേല ം ഞങ്ങൾ തിരിെക േപാകു െ ന്ന് ഉറ �
വരുത്താൻ നിയമങ്ങളുമു ായിരു . തിരി േപായിെ ന്ന്
കെ ത്തിയാൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പായിരു . പട്ടണവക്കിൽ ജിവി�
ക്കേവ നിത്യജീവിതയാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഒരു േത്യകരീതിയിൽ
കാണുന്ന സ്വഭാവവിേശഷം ഞങ്ങൾ വളർത്തിെയടു . ഞങ്ങൾ
ആ േലാകെത്ത പുറ നിന്ന് അകേത്ത ം അതിനുള്ളിലുള്ള�
േപ്പാൾ അക നിന്ന് പുറേത്ത ം വീക്ഷി മായിരു . ഈ
വിധത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മേനാട്ടം സമൂഹശരീരം േക വും ാന്തവും
േചർന്ന് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതാെണന്ന് ഞങ്ങെള നിേത്യന ഓർമ്മി�
പ്പി .’  



ാന്തവത്കരണത്തിെന്റ ബഹുരൂപമാനങ്ങൾ

െബൽ ഹൂക് സ് തുടരു : ‘ഞങ്ങളുെട അതിജീവനം തൂങ്ങിക്കി�
ടന്നത് േക വും ാന്തവും തമ്മിലുള്ള േവർതിരിവിെന റി ള്ള
െപാതു അവേബാധെത്തയും ഞങ്ങൾ സമൂഹസാകല്യത്തിെന്റ
അവശ്യവും അനിവാര്യവുമായ ഘടകമാെണ ള്ള സ്വകാര്യ�
യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ സ്വീകാരെത്തയും ആ യിച്ചായിരു .
ഞങ്ങളുെട നിത്യജീവിതത്തിെന്റ ഘടനെയ റി ള്ള േബാധം
ഒരു എതിർേലാകവീക്ഷണം ഉ ാക്കിെയടു . ഞങ്ങളു�
െട മിക്ക ചൂഷകർ ം മർദ്ദകർ ം അറിവി ാതിരുന്ന ഈ
ദർശനരീതിയാണ് ഞങ്ങെള പുലർത്തിയതും ഇ ാ െയയും ഇച്ഛാ�
ഭംഗെത്തയും മറികടക്കാനുള്ള കഠിനയത് നത്തിൽ തുണച്ചതും
ഞങ്ങളുെട വ്യ ിസത്താേബാധെത്തയും ഐക്യദാർഢ്യെത്ത�
യും സുദൃഢമാക്കിയതും. അതുെകാ ാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്,

ാന്തസ്ഥമായിരി ക എന്നത് െവറും അരുക്കാക്കലും ഇ ാ �
യും ചൂഷണവും വിേവചനവും അടിച്ചമർത്തലും മാ മ , അത്
റാഡിക്കലായ സാധ്യതകളുെട സ്ഥാനവും െചറു നി ിെന്റ
സ്ഥലിയുമാണ് എന്ന്. ാന്തസ്ഥാനം ഇതരമാർഗ്ഗങ്ങെള റി ം
പുതിയ േലാകങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിഭാവനം െച ാനുള്ള പഴുതുകൾ
തുറ തരു .’

അേമരിക്കയിെല വർണ്ണ/വംശീയവിേവചനത്തിെനതിെര
കറുത്ത വർഗക്കാരായ ആ ിക്കനേമരിക്കക്കാർ ഉയർത്തിയ
ശ മായ മു ാവാക്യങ്ങളിെലാന്ന് ‘ഞങ്ങളുെട േപാരാട്ടം മറ�
വിെക്കതിെരയുള്ള ഓർമ്മയുെട സമരമാണ് ’എന്നതായിരു .
സംസ് കാരപാഠങ്ങളായ ചലച്ചി ങ്ങളും ാക്ക് ലിറ്റേറച്ചറും
വിമർശനാ കസിദ്ധാന്തങ്ങളും അവർ ഇതിനായി ഉപേയാ�
ഗെപ്പടുത്തി. മെറ്റാരു വിധത്തിൽപറഞ്ഞാൽ, ഓർമ്മയുെട
രാ ീയവത്കരണമാണ് അവർ നടത്തിയത്. േകരളത്തിൽ
െപാ യിൽ അപ്പച്ചൻ തി വും നി രവുമായ അടിമത്തഭൂതകാ�
ലെത്ത റി ള്ള ഓർമ്മകൾ പലമട്ടിൽ പുനരാവിഷ് കരി കയും
അങ്ങെന തെന്റ ജനതയുെട അടിമത്തകാലഘട്ടത്തിെന്റ തിക�
െള രാ ീയവത്കരി കയുമായിരു െച ത് എന്ന പരാമർശം
ഈയവസരത്തിൽ ഓർക്കാം. സനൽേമാഹൻ േമാേഡണിറ്റി
ഓഫ് േ വറി എന്ന ന്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യം സവി രം തി�
പാദി ു ് (Modernity of Slavery: Struggles Against Caste
Inequality in Colonial Kerala, 2015). ഇങ്ങെന ഭൂതകാലെത്ത
വീെ ടു ം പീഡയുെടയും യാതനയുെടയും ൈപതൃകെത്ത
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ഓർമ്മിപ്പി ം വർത്തമാനയാഥാർത്ഥ്യെത്ത പരിവർത്തിപ്പിച്ച്
ഒരു സാമൂഹ്യഇടം സൃ ി കയാണ്, ാന്തീയവിഭാഗങ്ങളിൽ
ഏേകാപിത ജനനീക്കത്തിന് ാ ിയുള്ളവർ െച ത്.

ഞ്ച് ദാർശനികനും സമൂഹശാ ജ്ഞനുമായ പിയർ
േബാർദ (1930-2002) ാന്തവൽക്കരണെത്ത േനരിട്ട് �
ശ് നവത്കരിച്ചിട്ടിെ ങ്കിലും അതിെന വിേ ഷണം െച ാനുള്ള
ചില അടിസ്ഥാന സങ്ക ങ്ങൾ ആവിഷ് കരിച്ചി ്. തെന്റ

േദ്ധയകൃതികളിെലാന്നായ ഉത്കർഷത്തിൽ (Distinction),
സമൂഹസ്ഥലി (Social space) എന്ന സങ്ക വും ഈ സാമൂഹിക
ഇടത്തിൽ ഓേരാ വ്യ ി മുള്ള സ്ഥാനം (space) എങ്ങെന അത�
തുവ്യ ികളുെട അനുഭവമണ്ഡലെത്തയും ജീവിതാവസരങ്ങെളയും
സൗകര്യങ്ങെളയും കരുപ്പിടിപ്പി എന്നതുമാണ് േബാർദ വി�
െന്റ അേന്വഷണവിഷയം. അധികാരെത്തയും അസമത്വെത്തയും
സംബന്ധിച്ച ഭൗതികവാദപരമായ ധാരണകളിൽനിന്ന് ഭിന്നമാ�
യി സാസ് കാരികമൂലധനം, സാമൂഹികമൂലധനം, തീകാ ക�
മൂലധനം എന്നീ നവസങ്ക നങ്ങൾ േബാർദ മുേന്നാ െവ .
അധികാരവും േമധാവിത്തവും ൈകവരുന്നത് ഭൗതികവിഭവങ്ങ�
ളിലൂെട, അതായത് സാമ്പത്തികമൂലധനത്തിലൂെട മാ മെ ം
അതിൽ സാംസ് കാരികവും സാമൂഹികവുമായ സമ്പ കളുെട
ഉടമസ്ഥത ഒ ം അഗണ്യമ ാത്ത പങ്ക് വഹി െ ം
വിപുലമായ പഠനത്തിലൂെട േബാർദ സ്ഥാപി . ഏത് രൂപ�
ത്തിലുള്ള മൂലധനമായാലും അതിെന്റ മൂല്യം ഭാഗികമാെയങ്കിലും
ആ യിച്ചിരി ന്നത് അതിൽനി ലഭി ന്ന സാമൂഹിക അം�
ഗീകാരെത്തയാണ്. ഇവിെടയാണ് തീകാ കമൂലധനത്തിെന്റ

സ ി.

ഇന്ത്യയിെല ഒരു ഉന്നതജാതിയിൽപിറന്ന െപണ്ണിെനേയാ
ആണിെനേയാ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജാതിതെന്ന ഘനമുള്ള
സാംസ് കാരികമൂലധനമാണ്. അവർണ്ണജാതികളിൽെപ്പട്ടവർക്ക്
അങ്ങെനയ . സാമൂഹികസ്ഥലിയിൽ വ്യ ികളുെട വ നിഷ്ഠ�
സ്ഥാനം നിർണ്ണയി ന്നതിൽ സാമ്പത്തികമൂലധനേത്താെടാപ്പം
സാംസ് കാരികവും സാമൂഹികവുമായ മൂലധനരൂപങ്ങളും ഗണ്യ�
മായ പ വഹി . ാന്തസ്ഥാനീയർക്ക് െപാതുവിൽ
സാംസ് കാരിക-സാമൂഹികമൂലധനം തൂേലാം തുച്ഛമായിരി ം.
ഒേര സാമൂഹികനിലയിൽ വിന്യസിക്കെപ്പട്ടവർക്കിടയിൽ ഒരു
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േത്യകതരം ഒന്നി േചരൽ വണതയു ാവുക സ്വാഭാവിക�
മാണ്. ഈ ‘ പ്പ് െനസ് ’ വർഗ്ഗേബാധത്തിൽനിന്ന് എങ്ങെന
വ്യത്യ മാണ് എന്ന കാര്യത്തിേലെക്കാ ം വി രഭയംകാര�
ണം കട ന്നി .

സമൂഹേക ത്തിൽ അനുഭവേവദ്യമായ അധികാരത്തിൽ�
നി ം േത്യകാനുകൂല്യങ്ങളിൽനി ം പുറന്തള്ളെപ്പട്ടവരും

ാന്തത്തിേലക്ക് ഒതുക്കെപ്പട്ടവരുമാണ് ാന്തീയജനവിഭാഗ�
ങ്ങൾ. മുഖ്യധാരയിെല ഉത്പാദന വർത്തനത്തിൽനി ം
സാമൂഹിക ത ാദന വൃത്തികളിൽനി ം സാമാേന്യന പുറ�
ത്താണ് ാന്തവത്കൃതജനവിഭാഗങ്ങളുെട സ്ഥാനം.

ാന്തവത്കരണം ബഹുവിധമാനങ്ങൾ ഉള്ളതും ബഹുവി�
ധകാരണങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ചരി തിഭാസമാണ്. ാന്ത�
വത്കൃതാവസ്ഥയുെട സങ്കീർണ കൃതം െകാ തെന്ന അതു
മനസ്സിലാക്കാനും അപ ഥിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും െപാ�
തുനിയമങ്ങേളാ െപാതുസിദ്ധാന്തങ്ങേളാ ഇ . വർഗ്ഗം, ജാതി,
ലിംഗപദവി, മതം, സമുദായം, വർണ്ണം എന്നിത്യാദി സംവർഗ്ഗ�
ങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉ ാകുന്ന ാന്തവത്കരണെത്ത

ഹിക്കാനും വിശകലനം െച ാനും പലരും പലവിധത്തിലുള്ള
അപ ഥനരീതികളും അപ ഥനസാമ ികളുമാണ് ഉപേയാഗി�

ന്നത്.

േകാഴിേക്കാട് ഗവ. ആർട് സ് സയൻസ് േകാേളജിെല ഈ
വർഷെത്ത റിസർച്ച് േജണലിെന്റ േമയം ാന്തവത്കരണമാ�
ണ്. ഇതിൽ ന െട സമൂഹത്തിെല ാന്തവത്കരണത്തിെന്റ വ്യ�
ത്യ രൂപങ്ങെള റിച്ചാണ് വ്യത്യ പരിേ ക്ഷ്യത്തിൽ ഗേവഷ�
കർ തങ്ങളുെട കാ പ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചിരി ന്നത്. മലയാളം, ഇം�

ീഷ്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിെല ബന്ധങ്ങളടങ്ങിയ ിഭാഷാ�
േജണലായാണ് ഈ പതിെനാന്നാം ലക്കം റിസർച്ച് േജണൽ വി�
ഭാവനം െച ിരി ന്നത്. പതിനാറ് ബന്ധങ്ങളും ഒരു പു ക�
നിരൂപണവുമാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾേച്ചർത്തിരി ന്നത്.

‘വിേവചനരഹിതവിദ്യാഭ്യാസം: ഒരു േകരളീയാനുഭവം’ എന്ന
ബന്ധത്തിൽ േഡാ. ീജിത്. ഇ പെത്താൻപതാം നൂറ്റാ ിെന്റ

അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെന്റ ആദ്യദശകങ്ങളി�
ലുമായി അധഃസ്ഥിതവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവരുെട വിദ്യാഭ്യാസ
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അവകാശങ്ങൾ േവ ിനടന്ന സുദീർഘമായ ആേലാചനക�
െളയും വർത്തനങ്ങെളയും വിലയിരു . ഒടിയൻ എന്ന
മിത്തിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി രാേജഷ് േമാൻജി രചിച്ച ‘ഒടി�
സൂചിക’ എന്ന നീ കഥെയ മലബാറിെല ബഹുജനസമൂഹങ്ങൾ
ഉയർത്തിെക്കാ വന്ന തിേരാധങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി വി�
ശകലനം െച കയാണ്, േഡാ.  എം. ബി. മേനാജ് ‘നിഗൂഢതയുെട
ഒടിസൂചിക’ എന്ന ബന്ധത്തിൽ.

ആധുനികാനന്തര േകരളീയെപാതുസമൂഹെത്ത ആന്തരിക�
മായി നവീകരിക്കാനുള്ള പല മങ്ങൾനടത്തിയ വ്യ ിയാ�
യിരു , കേ ൻ െപാ ടൻ. ആധുനികാനന്തരേകരളത്തിെന്റ
പാരിസ്ഥിതിക ജാ തയുെട ജ്വലി ന്ന േപരായി കേ ൻ
െപാ ടൻ സ്ഥാനെപ്പട്ടതിെന്റ സാംസ് കാരിക-രാ ീയ ചരി�

െത്ത വിശകലനം െച കയാണ്, ‘ആ ം, ആഖ്യാനം:
വ്യ ിരാ ീയത്തിെന്റ വഴികൾ’ എന്ന ബന്ധത്തിൽ രവി. െക.
പി. മൂലധനത്തിെന്റ അപര്യാ തെകാ മാ ം സിനിമയിൽ
ഇടെപടാൻ കഴിയാെത ാന്തവൽക്കരിക്കെപ്പ കഴിഞ്ഞിരുന്ന

ീകൾ, കറുത്തവർ, ആദിവാസികൾ, ക ർ വിഭാഗങ്ങൾ, ാ�
മവാസികൾ എന്നിങ്ങെന വലിെയാരു വിഭാഗം, സിനിമയുെട
െവളുത്തപുരുഷെന്റ െഹേ ാേനാട്ടത്തിന് കീഴ് െപ്പട്ട് തിനിധാ�
നപരമായിമാ ം, സിനിമയിൽ അടയാളെപ്പ േപാ െവന്ന്,

തിനിധാനത്തിന റം അത്തരം കർതൃത്വങ്ങൾ സിനിമയിലു�
ാവുന്നതിെന്റ സൂചനകൾ അേന്വഷി ന്ന, േഡാ. ആർ. വി. എം.

ദിവാകരെന്റ ‘പിന്നാ റസിനിമ’ എന്ന ബന്ധം നിരീക്ഷി .

‘സമുദായം: ആധുനികതാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ’ എന്ന േലഖന�
ത്തിൽ ഭുവേനശ്വരി െക. പി. ആധുനികതയുെട സങ്ക നങ്ങളിലൂെട
സമുദായെത്ത വിശകലനം െച . സമുദായം, രൂപീകര�
ണം, നിർമ്മിതി, സമുദായവാദം എന്നീ പരിേ ക്ഷ്യങ്ങെള
ആേലാചന ് വിേധയമാ ന്ന ഈ ബന്ധം േകരളീയ െപാ�
തുമണ്ഡലത്തിേല ള്ള കീഴാളസമുദായങ്ങളുെട ദൃശ്യതയുെട
ചരി ം പ െവ . കൂട്ടാ കൾ, വ്യ ികൾ എന്നിവയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ചരി സാംസ് കാരിക അവേബാധെത്ത വർത്തമാന�
രാ ീയവുമായി േചർത്ത് വിശകലനംെച ഗേവഷക.
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േകരളീയ മു ിം നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ആദ്യേപരുകളിൽ
ഒന്നാണ് സ ിദ് സനാഉ ാ മ ിതങ്ങൾ. അറബിമലയാ�
ളത്തിൽനിന്ന് മലയാള ലിപിയിേല ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചുവടുമാറ്റം േകവലം സാേങ്കതികമ എ ം ഭാഷെയ റി ള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവേബാധത്തിെന്റ ഫലമായിരു എ ം
െതളിയി കയാണ് ‘മ ിതങ്ങളുെട ഗദ്യഭാഷയും േകാളനിയ�
ധികാരവും’ എന്ന ബന്ധത്തിൽ ഹിലാൽ അഹമ്മദ് . സി. 
സി. അത്തരെമാരു അവേബാധെത്ത നിർവചിക്കാനും ആ അവ�
േബാധെത്ത സാധ്യമാക്കിയ അധികാരെത്ത ചൂ ിക്കാട്ടാനും
ഗേവഷകൻ മി ്.

ശശാങ്ക െപേരരയുെട ‘Warzone Tourism in Sri Lanka: Tales
from Darker Place in Paradise’ എന്ന േനാവലിലൂെട ീലങ്കയുെട
ആന്തരികമായ രാ ീയ-സാംസ് കാരിക സംഘർഷങ്ങളുെടയും
യുദ്ധങ്ങളുെടയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങെനയാണ് വിേനാദ�
സഞ്ചാരം ഒരു പുതു അനുഭവമായി മാറുന്നെത ം ഓർമ്മകൾ
എങ്ങെനയാണിതിെന്റ ആഖ്യാനത്തിെന സ്വാധീനി ന്നെത ം
വിശകലനം െച , േഡാ. അനുജ രാജ്, അരവിന്ദ്. പി, േഡാ.
എസ്. ഹരികുമാർ എന്നിവർ സംയു മായി എഴുതിയ Bonds and
Linkages - Exploring the Life and Times of എന്ന ബന്ധം
ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവും പുറം േലാകവുമായുള്ള സമ്പർക്കവും
എ കാരത്തിലാണ് േകരളത്തിെല കുംഭാര സമൂഹത്തിെന്റ
സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനുസഹായകമാെയ ള്ളതിെന്റ അേന്വഷ�
ണമാണ്.

MYSTIQUE OF STARDOM AND MAKING OF A CELIBRITY
എന്ന ബന്ധത്തിൽ ഇ . എം. എസ് സിനിമയിെല സൂപ്പർ�
സ്റ്റാർനിർമ്മിതിെയ റിച്ച് സംസാരി . സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ
ചിഹ്നങ്ങളാവുകയും അവരുെട വ്യ ിത്വം വാണിജ്യവത്ക്കരണ�
ത്തിെന്റ ഉത്പാദനമായി മാറുകയും െച ന്നതിെന വിശകലനം
െച . മനു മാധവിെന്റ ‘Education and Upward Social Mobility:
A Study of Malayalam Novel Saraswativijayam by Potheri
Kunhambu’ എന്ന ബന്ധം എങ്ങെനയാണ് പാശ്ചാത്യവി�
ദ്യാഭ്യാസം ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ പുേരാഗതിയിേല ള്ള വഴി
െതളി ന്നത് എ ള്ളതിെന കുറി ള്ള വിശകലനമാണ്. പൂജ
സർക്കാർ The Subaltern Voice of The Mahabharata - Hidimba
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എന്ന േലഖനത്തിൽ ഭീമപത് നിയായ ഹിഡിംബിെയ റി ളള
കീഴാളപഠനമാണ് നടത്തിയി ള്ളത്. ഹിഡിംബിെയ റി ള്ള
ആഖ്യാനങ്ങെള മി കളുെട പുനെരഴു കെള മുൻനിർത്തിയാണ്
വിശകലനം െച ീ ള്ളത്.

ഷംഷാന. വി. സിയും േഡാ. ാവണ. െകയും സംയു �
മാെയഴുതിയ Role of Digital Media Advertising on Healthcare
Awareness and Behavioural Changes in Public in India during
Covid-19 Pandemic എന്ന ബന്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ േകാവി�
ഡ് േരാഗം പകരാെത തടയുന്നതിൽ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിെല
പരസ്യങ്ങൾ എ േത്താളം സഹായി എന്നതാണ് ധാന�
മായും അേന്വഷി ന്നത്. േകാഴിേക്കാട് ജി യിൽ നി ള്ള
166 േപരിൽനിന്ന് േചാദ്യാവലി മുേഖന േശഖരിച്ച വിവരെത്ത
ആ ദമാക്കിയാണ് പഠനം നടത്തിയിരി ന്നത്.

ഭരണഘടനയും ഹിന്ദി ദളിത്കവിതയും എന്ന ബന്ധത്തിൽ
േഡാ. േമാദ് െകാവ്വ ത്ത് നൂറ്റാ കളായി അടിച്ചമർത്തെപ്പ�
ട്ടവരുെടയും പാർശ്വവത്കരിക്കെപ്പട്ടവരുെടയും സ്വരം ഇന്ത്യൻ
ഹിന്ദികവിതകളിൽ മുഴ െ ന്ന് സ്ഥാപി . അനാചാര�
ത്തിനും അസമത്വത്തിനും െതാ കൂടാ െമതിരായ ശ മായ
മുേന്നറ്റം ഹിന്ദി ദളിത്കവിതകളിൽ കാണാൻ സാധി ം.
ഫ ഡൽ വ്യവസ്ഥിതിെക്കതിെരയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹനി�
ക്കെപ്പടുന്നതിെനതിെരയും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതിെനതിെരയുമുള്ള ആധി പ െവ കയും
ഇത്തരം അനീതികേളാട് ശ മായി തികരി കയും െച ,
ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദികവിതകൾ എന്ന് ഗേവഷകൻ വിശദീകരി .

‘എൽ. ജി. ബി. ടി. ക -ഉം മനുഷ്യാവകാശം ന മായ
ഹിജഡകളും : തീസരി താലിയിൽ’ എന്ന ബന്ധത്തിൽ
മനുഷ്യാവകാശം ന മായിെക്കാ ിരി ഹിജഡകളു�
െടയും, െലസ് ബിയൻ, േഗ തുടങ്ങിയവരുെടയും ജീവിതവും
മനുഷ്യാവകാശലംഘനവും ദീപ് സൗരവ് എങ്ങെന തിപാ�
ദിച്ചിരി എന്ന് അേന്വഷി കയാണ് േഡാ. പി. ിയ.
‘ ാൻസ് െജ റുകളുെട പാർശ്വവത്കൃതജീവിതം: ഒരേന്വഷ�
ണം എന്ന ബന്ധത്തിൽ’ േഡാ. രാധാമണി. സി ഇന്നെത്ത
സംസ് കാരസമ്പന്നമായ സമൂഹത്തിൽ ാൻസ് െജൻഡറുകൾ
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ാന്തവത്കരണത്തിെന്റ ബഹുരൂപമാനങ്ങൾ

അനുഭവി ന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പാർശ്വവൽക്ക�
രണവും മ പീഡനങ്ങളും ഹിന്ദികവിതകളിൽ എ േത്താളം

തിഫലി എന്ന അേന്വഷണമാണ് നടത്തിയിരി �
ന്നത്. സുേരഷ്ച ഗു ിെന്റ മുഖമായ അക്ഷയവട് എന്ന
നാടകത്തിെല ചാണക്യെന േക ീകരി ള്ള പഠനമാണ്, േഡാ. 
ഐഡാ മാന്വലിെന്റ ‘അക്ഷയവട് നാടകത്തിെല ചാണക്യൻ:
ഒരു പുനർവിചിന്തനം’ എന്ന പഠനം. സമൂഹത്തിൽ പരെക്ക
വ്യാപി െകാ ിരി ന്ന അന്യായവും പാർശ്വവത്കൃതരായ

ീകൾക്ക് അനുഭവിേക്ക ിവരുന്ന തിസന്ധികളുെമാെക്ക
അേന്വഷണവിേധയമാ ്, ഗേവഷക.  

ഏെതാരു കലാലയത്തിെന്റയും അക്കാദമികഔന്നത്യത്തി�
െന്റ അടയാളമായ ഗൗരവതരമായ ഒരു സംരംഭമാണ് റിസർച്ച്
േജണൽ. ഈെയാരു മഹത്തായ സംരംഭെത്ത അതിേന്റതായ

ാധാന്യേത്താെട പരിഗണി കയും പൂർണ്ണമായി സഹകരി�
കയും െച ിൻസിപ്പാൾ, പി. ടി. എ., സഹ വർത്തകർ,

ഈ േജണലിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായി ഇടെപട്ട
എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ, ബന്ധരചയിതാക്കൾ,
പിയർ റിവ കമ്മിറ്റിയിെല വിദഗ്ദ്ധർ, സാേങ്കതികസഹായം
ന ിയ മ ഴി മഹാ ാഗാന്ധി ഗവ. േകാേളജിെല മലയാളം
പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളുെട െചമ്പകം ഡിജിറ്റൽ െസാല ഷൻസ് -
എ ാവേരാടുമുള്ള േ ഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കെട്ട. ചർച്ചകൾ�

ം വിശകലനങ്ങൾ മായി അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ
ഈ റിസർച്ച് േജണൽ ആദരേവാെട സമർപ്പി .

എഡിറ്റർ
േഡാ. ഷീബാദിവാകരൻ

30-01-2021
േകാഴിേക്കാട്
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 വിേവചനരഹിതവിദ്യാഭ്യാസം:
ഒരു േകരളീയാനുഭവം

േഡാ. ീജിത്ത്. ഇ

സം ഹം

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാന�
മാണ് േകരളം. സാമൂഹ്യനീതിയുെട കാര്യത്തിലും അത് മുന്നിൽ
നി . ഇത് കരഗതമായത് നിരവധി ചരി സന്ദർഭങ്ങളിലൂെട�
യാണ്. അധഃസ്ഥിതവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവരുെട വിദ്യാഭ്യാസാവകാ�
ശങ്ങൾ ം സുദീർഘമായ ഒരു ചരി മു ്. പെത്താമ്പതാം നൂ�
റ്റാ ിെന്റ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെന്റ ആദ്യദശക�
ങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നടന്നി ള്ള മങ്ങെള പരിേശാ�
ധി കയാണ് ഈ പഠനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
താേക്കാൽവാ കൾ: വിദ്യാഭ്യാസം - സാക്ഷരത - ജാതി - തിരു�
വിതാംകൂർ - മലബാർ - േഡാ. പ - കുമാരനാശാൻ - അ ങ്കാളി -
േതാമസ് മൺേറാ - മിഷനറി - എറിഞ്ഞടി - ആശാൻ പള്ളി ടം
- വടക്കൻപാട്ട്
 

ഒരു ദശാ ം മുമ്പ് നടന്ന കാേനഷുമാരി കാരം േകരള�
ത്തിെന്റ സാക്ഷരത 93.91 ശതമാനമാണ്. െതാ പിറകിലുള്ള
ലക്ഷദ്വീപിൽ 92.28 ഉം മിേസാറാമിൽ 91.58 ശതമാനവുമാണ്
സാക്ഷരതാനിരക്ക്. അന്ന് േകരളത്തിൽ പട്ടികജാതിവിഭാഗത്തി�
െല 479455 കുട്ടികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലു ായിരു . (232973
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െപൺകുട്ടികളും 2465482 ആൺകുട്ടികളും).1 പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽ�
െപ്പട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുെട എണ്ണം 78790 (38012 െപൺകുട്ടികളും
40778 ആൺകുട്ടികളും). ഇന്ത്യയിൽ െപൺകുട്ടികളുെട ഇടയി�
ലുള്ള െമാത്തം സാക്ഷരത 65.46 ശതമാനമാണ്. അതാവെട്ട
ആേഗാളനിലവാരമായ 79.7 ശതമാനേത്തക്കാൾ വളെരത്താെഴ�
യാണ്. േകരളത്തിൽ പുരുഷസാക്ഷരത 96.02 ഉം ീകളിൽ
91.98 ശതമാനവുമാണ്. െപൺവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആേഗാളശരാ�
ശരിെയക്കാൾ േകരളം വളെര മുൻപന്തിയിലാെണന്നർത്ഥം.

സുദീർഘമായ ചരി സന്ദർഭങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരി െകാ�
ാണ് അന്താരാ തലത്തിൽ േപാലും ദ്ധിക്കെപ്പട്ടി ള്ള

ന െട സാക്ഷരത ഈ ഒരു അവസ്ഥ കരഗതമാക്കിയി ള്ളത്.
അെതാരു മിഷനറി സമ്മാനവും െകാേളാണയൽ ഉ ന്നവുമാണ്
എെന്നാെക്കയുള്ള വ്യാപകമായ ധാരണ െകാേളാണിയൽ േര�
ഖകൾ തെന്ന റദ്ദ് െച ്.2 1822ൽ, അതായത് ഈ ര ്
ഘടകങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് േവശി ന്നതിന് മുമ്പ്, മദി�
രാശി സിഡൻസിയിൽ ഗവർണറായിരുന്ന േതാമസ് മൺേറാ
നടത്തിയി ള്ള സർേവ്വ കാരം മലബാറിൽനി ം ലഭിച്ച കുടിപ്പ�
ള്ളി ടങ്ങളുെട എണ്ണവും കുട്ടികളുെട സ്ഥിതിവിവരകണ കളും
ഇത് സൂചിപ്പി ്.

േകരളത്തിെന്റ അതുല്യമായ സാക്ഷരത ് അടിത്തറപാകിയ
കുടിപ്പള്ളി ടങ്ങൾ അഥവാ ആശാൻകളരികൾ ചരി േരഖ�
കളിൽ ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് ഏതാ ് പതിനാറാം നൂറ്റാേ ാടു�
കൂടിയാണ്. ശൂ രുെട അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസപരി മങ്ങെള
കായികമായി തിേരാധിച്ചിെ ങ്കിൽ ടി അക്ഷരസംയു �
നായ ശൂ െന മാറ്റിനിർത്തണെമന്ന വിശ്വാസം ന തിരിമാർ�
ക്കിടയിൽ ബലമായിരു . യഥാർത്ഥത്തിൽ േവദങ്ങേളാ
അനുബന്ധസാഹിത്യങ്ങേളാ ശൂ െന്റ ൈവദിക-ശാ പഠന�
െത്ത നിേരാധി കാണുന്നി . അത് നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്
സാധനാചതു താസമ്പന്നനാണ്, പൂണൂൽകാരന എന്ന് �
മാണങ്ങെള ആധാരമാക്കി െ ാഫസർ പൂജ ര കൃ ൻ നായർ

1ഡി.പി.ഐ യുെട റിേപ്പാർട്ട് (2010-11) കാണുക.
2മൺേറായുെട മിനുട്ട്സ്-തേദ്ദശീയ വിദ്യാഭ്യാസെത്ത റി ള്ളത് 25 ജൂൺ

1822.
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അഭി ായെപ്പടു ്.3 അതുെകാ തെന്ന േവദ-ശാ ങ്ങൾ�
ക്കധികാരിയെ ന്നേതാർ /േചതസ്സി സർവ്വം ക്ഷമിച്ചീടിൻ
കൃപയാേല എന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ വരികളിൽ ാഹ്മണേരാടുള്ള
ക്ഷമായാചനയ മറിച്ച് പരിഹാസമാണ് നിറ െവച്ചിരി ന്ന�
െത ം അേദ്ദഹം സൂചിപ്പി .

ൈവദികകൃതികളിലിെ ങ്കിലും ന തിരി അധികാരെത്ത
അരക്കി റപ്പി വാൻ േവ ി രചിക്കെപ്പട്ട പിൽക്കാല ന്ഥ�
ങ്ങളായ ലഘുധർമ്മ കാശികയിലും, ശാങ്കര തിയിലുെമാെക്ക
ഇക്കാര്യം അടിവരയിടു ്. ശാങ്കര തിയിൽ ശൂ ധർമ്മം
വിവരി ന്ന സ്ഥലത്ത് ‘ന വേദത് സം താം വാണീ’ (സം �
തത്തിൽ സംസാരി കൂടാ) ‘ൈനവ ശാ ം പേഠത് ’ (ശാ ം
പഠിക്കരുത് ) ‘ന ണുയാത് ൈവദികാക്ഷരം’ (േവദം േകൾക്കരു�
ത് ) ‘ഇതിഹാസപുരാണി ന പേഠത് േ ാതുമർഹതി’ എെന്നാെക്ക
നിർേദ്ദശി ്.

ശാങ്കര തിക്ക് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭി�
ച്ചിരു െവങ്കിലും വിദ്യാവിഷയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനെമാ ം
ഉ ായിരുന്നി . കുടിപ്പള്ളി ടങ്ങളിൽ എ ാം സം തമയമാ�
യിരു . വ്യാകരണവും പദേകാശവും നാടകവും ഗണിതവും ഒെക്ക
തെന്ന. േകരളത്തിെല സാമാന്യജനങ്ങളിൽ സം തസ്വാധീനം
വലുതായതുെകാ ് തെന്നയാണ് മലയാളഭാഷെയ േരഖെപ്പടു�
ത്താൻ ന്ഥലിപി ഉപേയാഗിേക്ക ിവന്നത്. േകരളഭാഷയുെട
ഉ ത്തി തമിഴിൽനിന്നാേണാ സം തത്തിൽനിന്നാേണാ
എെന്നാെക്കയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിയത്
ഈെയാരവസ്ഥയാണ്.

ശൂ നായന്മാർ മാ മ കണിയാനും ഈഴവനും തച്ചരും
െകാ രുെമാെക്ക ആശാൻകളരിയിെല വിദ്യാർത്ഥികളായിരു .
ജാതി അേങ്ങയറ്റം ആചരിക്കെപ്പട്ടിരു . എന്നാൽ വിദ്യാലയ�
ങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ കാണു ്. ീനാരായണഗുരുവിെന
എഴുത്തിന് െവച്ചത് െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ളമാരുെട തറവാട്ടിെല മൂത്തകാ�

3പൂജ ര കൃ ൻ നായർ, ‘ഭ ിയും ദർശനവും എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളിൽ’,
സ ർണ്ണ മലയാളസാഹിത്യചരി ം, പന്മന രാമച ൻ നായർ (എഡി), പുറം
317-354.
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രണവരായിരു .4 അവിെട തെന്നയുള്ള കുടിപ്പള്ളി ടങ്ങളിൽ
ാഥമികപഠനം നടത്തിയ ഗുരു സം തത്തിൽ ഉന്നതപഠനം

േനടുന്നത് പുതുപ്പള്ളി കുമ്മംപള്ളിയിൽ രാമൻപിള്ളയുെട അടു �
നിന്നാണ്. േഡാ. പ വിെന്റ അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസം േപട്ടയിൽ
രാമൻപിള്ള ആശാെന്റ അടുത്തായിരു . അവിടുെത്ത മുതിർന്ന
വിദ്യാർത്ഥിയായിരു കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ.
കുഞ്ഞൻപിള്ള അയിത്തം േനാക്കാെത ഈഴവരുെടയും മ ം വീടു�
കൾ സന്ദർശി കയും ഭക്ഷണം കഴി കയും െച ന്നതുെമാെക്ക

ദ്ധയിൽെപ്പട്ടേപ്പാൾ രാമൻപ്പിള്ള ആശാൻ അത് സൂചിപ്പി �
്. ഞാൻ ആശാെന്റ വീട്ടിൽനി ം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറു േ ാ

എന്നായിരു ചട്ടമ്പിയുെട മറുപടി.5 ഉപജാതികളിൽ ചട്ടമ്പി�
സ്വാമികൾ ആശാനായ രാമൻപ്പിള്ള ം മുകളിലായിരു എന്ന
വ ത ഇവിെട കൂട്ടി വായിേക്ക തു ്. വ്യ ിജീവിതത്തിൽ
അയിത്തം ആചരി ന്ന രാമൻപ്പിള്ള ആശാന് പ വിെനയും
േജ്യഷ്ഠനായ പരേമശ്വരെനയുെമാ ം വിദ്യാലയത്തിൽ സ്വീകരി�

ന്നതിന് ൈവമുഖ്യമു ായിരുന്നി .

ജാത്യാചാരം കഠിനായി പാലിച്ച അദ്ധ്യാപകർ ഈഴവർ,
െകാ ൻ, തട്ടാൻ, ആശാരി മുതലായവർ േവ ി ധാന
െകട്ടിടത്തിന് സമീപം മെറ്റാ കൂടി െകട്ടിയു ാ കയായിരു
പതിെവന്ന് മലയാളത്തിെല ആദ്യകാല ഉപന്യാസകർത്താക്ക�
ളിൽ ഒരാളായിരുന്ന ആർ. ഈശ്വരപ്പിള്ള േരഖെപ്പടു ്.6
സർദാർ െക. എം. പണിക്കർ തെന്റ അമ്മാവെന്റ വിദ്യാലയത്തിൽ
നായരും ഈഴവരും ി ്യാനികളും െപൺകുട്ടികളുെമാെക്ക
പഠിച്ചിരുന്നതായി സൂചിപ്പി . ഇ. എം. എസ്സിെന്റ ആദ്യ�
ഗുരുനാഥൻ അച തവാര്യരായിരു . ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ
കുട്ടിെയ െതാടാൻ താെഴത്തട്ടിലുള്ള അദ്ധ്യാപകന് വില ്.
ഉപനയനേവളയിൽ ഗുരുവിെന്റ അനു ഹസന്ദർഭത്തിൽ മടി നി�
ന്ന വാര്യെര തെന്റ അച്ഛൻ അതിന് നിർബന്ധി െവന്ന് ഇ. എം.
എസ് എഴുതു . ആശാൻ പള്ളി ടങ്ങൾ ആശാെന്റ സ്വന്തം
ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നടത്തെപ്പട്ടവയായിരു . അത് അവരുെട

4എൻ. കുമാരനാശാൻ, ഹ്മ ീ ീനാരായണഗുരുേദവെന്റ ജീവിതചരി �
സം ഹം, അദ്ധ്യായം 2.

5സജീവ് കൃ ൻ, ൈദവത്തിൻെറ പടത്തലവൻ - േഡാ. പ വിെന്റ ജീവചരി�
ം, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് 2015, പുറം 15.

6ആർ. ഈശ്വരപ്പിള്ള, ചിന്താസന്താനം, േകാട്ടയം 1988, പുറം 94.
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ജീവിേതാപാധിയും ആയിരു . അതുെകാ ം േദശമര്യാദകൾ
പാലി െകാ മാണ് ജാത്യാതീതമായി പഠന വർത്തനങ്ങൾ
ഏെറ്റടു നടത്താൻ ആശാൻമാർ ത ാറായത്. എന്നാൽ
ശിക്ഷയും മ ം നടപ്പിലാേക്ക ി വരുേമ്പാൾ ചിലർ കുട്ടികെള
െതാടാൻ ൈവമുഖ്യം കാണി . താ വിഭാഗത്തിെല കുട്ടികെള
അടി േമ്പാൾ അടി ന്ന മാ യിൽ തെന്ന വടി താെഴയിടു�
ന്ന അധ്യാപകെര സി. േകശവനും ടി. െക. മാധവനുെമാെക്ക
പരാമർശി ്. കുട്ടികൾക്ക് േനെര വടി എറിയുന്നവരും
ഉ ായിരു . “എറിഞ്ഞടി” എന്നായിരു ഈ സ ദായം
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്.7

േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ച മൺേറായുെട സർേവ്വ കാരം 1823ൽ
മലബാറിൽ മാ ം 759 ാമവിദ്യാലയങ്ങളു ായിരു . അതിൽ
ശൂ വിഭാഗത്തിെല വിദ്യാർത്ഥികളുെട എണ്ണം 4904 ആയിരു
(3697 ആൺകുട്ടികൾ, 707 െപൺകുട്ടികൾ). േകരളത്തിെല
െപൺകുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം ലഭി ന്നത് മിഷനറി�
മാരിലൂെടയാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഇ ാതാക്കാൻ മലബാർ
കല റായിരുന്ന െവൗഘൻ ത ാറാക്കിയ ഈ റിേപ്പാർട്ട് പരി�
േശാധിച്ചാൽ മതി. ഗു ർട്ടിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ മലബാറിൽ
ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ചാരത്തിലാകുന്നത് 1839ന് േശഷ�
മാെണ ം ഇേതാട് കൂട്ടിവായിക്കാം. ാഹ്മണവിഭാഗത്തിെല
ആൺകുട്ടികൾ 2230 ഉം െപൺകുട്ടികൾ േകവലം 5 ഉം മാ �
മായിരു . വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മു ീം വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട 1132
െപൺകുട്ടികളുമു ായിരു .

െപൺകുട്ടികൾക്ക് പള്ളി ടങ്ങളിൽ േവശനം ഉ ായിരു�
െന്നങ്കിലും അവരുെട വിദ്യാഭ്യാസം ായപൂർത്തിയാകുന്നതുവെര
മാ മായിരു . സം തത്തിെല അടിസ്ഥാന ന്ഥങ്ങളായ സി�
ദ്ധരൂപം, ബാല േബാധനം, അമരേകാശം എന്നിവേയാെടാപ്പം
രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം കൃതിയിലും തിരുവാതിരക്കളി�
യിലുെമാെക്ക െപൺകുട്ടികൾക്ക് സവിേശഷമായ പരിശീലനം
ന ി. ആ കളിയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ തെന്റ ആശാെന സാഹി�
ത്യപഞ്ചാനനൻ അനു രി ്. െപൺവിദ്യാഭ്യാസെത്ത�

7സി. േകശവൻ, ജീവിതസമരം, േകാട്ടയം, 2011, പുറം 62, പി. െക. മാധവൻ,
േദശാഭിമാനി ടി. െക. മാധവൻ, േകാട്ടയം, 2015, പുറം 39-40.
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റി ള്ള മൺേറായുെട റിേപ്പാർട്ടിെന അടിവരയിടുന്നതാണ്
വടക്കൻപാ കളിെല സൂചനകൾ.8

പുതുനാടൻ ച നാടുകാണാൻ േപായ വടക്കൻപാ കഥയിൽ
മാതുവിെന കല്യാണം കഴിച്ച ച അവെള എഴു ം പയ ം പഠി�
പ്പിച്ചതായി പറയു . (മാതുവിെന വിദ്യ പഠിപ്പി /എഴു ം
പയ ം പഠിച്ചവൾ) ബാലയുെട പാ കഥയിൽ അവെള എഴു ം
പയ ം പഠിപ്പിക്കണെമന്ന് അമ്മേയാട് പറഞ്ഞ് അതിന് ഏർ�
പ്പാടുകൾ െച ന്നത് ഏഴാങ്ങളമാരും കൂടിയാണ്. ഒേതനനും
ചാപ്പനും കൂടി െപാന്നാപുരം േകാട്ട ് േപാകുന്ന വഴി കുടർമാല
െകാങ്കിയുെട വീട്ടിൽ കയറു ്. െകാങ്കിെയ കാണുന്ന അവസ�
രം വിവരി ന്നതിങ്ങെനയാണ്.

കാറ്റാടും ന കളിത്തിണ്ണേമൽ
വീരാളി പുൽപ്പായ ഇടകലർത്തി
കാൽ നീട്ടിയ ഇരിപ്പവെള

ന്ഥം മടിയിൽ അഴി െവ
ചാരിയിരുന്നങ്ങ് വായി
ഒേതനേനയും ചാപ്പേനയും ക ി ം-
കേ ടം ഭാവമവൾ മി
നീട്ടിയ കാലും ചുരുക്കിയി
വായന ഒ േമ കുറച്ചതി
കഴിച്ചിട്ട േകാൽമുടി െകട്ടിയി

ഒേതനനും ചാപ്പനും അന്ന് അവിെടയാണ് താമസി ന്നത്.
ഊണു കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ തുട ന്ന ഒേതനേനാട് െകാങ്കി
പറയു :

ഒ േകൾേക്കണം നിങ്ങേളാട്
നാൽെക്കട്ടകത്ത് കിട റങ്ങാം
കിടക്കകൾ ഏഴും വിരിച്ചി േ

ന്ഥം േവ തരമു ിവിെട
8വടക്കൻപാ കളിൽ കാണുന്ന ീ വിദ്യാഭ്യാസെത്ത റിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ

കാണുക, എം. എം. സചീ ൻ, േകരളത്തിെല ീകളുെട വിദ്യാഭ്യാസം - ഇന്ന�
െല, ഇന്ന്.,െസമിനാർ ബന്ധം, ഗവ. േകാേളജ്, െകായിലാ ി, 2008.
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കുറെഞ്ഞാ നിങ്ങളും വായിച്ചാേലാ
ഉറക്കം ക്ഷണം വരാൻ ഇടയു േ ാ

പയറ്റിൽ െതളിഞ്ഞ ഒേതനന് എഴുത്തറി കൂടായിരു .
അേദ്ദഹം പറയു :

എനി േമ വായന അറി കൂടാ
ചങ്ങാതിേക്കറ്റം അറിയാമേ ാ

ന്മാ വടക്കൻപാ കളിെല ീ വിദ്യാഭ്യാസസൂചനകൾ സാഹിത്യ�
ഭാവനകളായി മാ ം തള്ളിക്കളയാവുന്നത എന്ന് വ്യ മാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ചില നീ േപാ കൾ ഉ ായി�
രുെന്നങ്കിലും ജാതി ചട്ട ടിന് പുറത്തായിരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക്
ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ േവശനം ഉ ായിരുന്നി . േജാൺ
മത്തായി തെന്റ വിേ ജ് ഗവൺെമന്റ് ഇൻ ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന

ന്ഥത്തിൽ എഴുതു : ഇന്ത്യയിെല തേദ്ദശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തി�
െന്റ ാചീനകാലം മുതലുള്ള ചരി ം പരിേശാധി േമ്പാൾ
ഇത്തരം വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവർ െപാതുജനവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
ഭാഗമായിത്തീർന്ന ഒെരാറ്റ ഉദാഹരണംേപാലും ചൂ ിക്കാണിക്കാ�
നാവി .9 ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് അപവാദമായി ഈ ഗേവഷകൻ
ക ി ള്ള ഒരു ഉദാഹരണം സാമുവൽ അമ്പാട്ടിേന്റതാണ്. അേദ്ദ�
ഹം െകാച്ചിരാജ്യക്കാരനും ബാസൽ മിഷേനാടുേചർന്ന് മതം
മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അവർണ്ണവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടയാളുമായിരു .
അ മിദിവസം പള്ളി ടത്തിന് അവധിയായതിനാൽ അേദ്ദ�
ഹവും സുഹൃ ം േചർന്ന് നടത്തിയ ഒരു യാ ജീവിതഗതി
തിരി വിട്ട സന്ദർഭം വിശദീകരി േമ്പാൾ തനിക്ക് മലയാളം
അനായാസമായി വായിക്കാൻ കഴിയുെമ ം ഓലയിെലഴുതാൻ
കഴിവുെ ം സൂചിപ്പി ്.10 താ വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ചി�
ലർെക്കങ്കിലും കുടിപ്പള്ളി ടസംവിധാനം ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ,
ഒരുപേക്ഷ അവർതെന്ന നട ന്നതായിരിക്കാം, അവസരം
ഉ ായിരു െവന്ന് ഇതിലൂെട മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് സാമാന്യ�
വത്ക്കരിക്കാവുന്നത , അപൂർവ്വമായ ഒരു ഉദാഹരണം മാ ം.

9േജാൺ മത്തായി, വിേ ജ് ഗവൺെമന്റ് ഇൻ ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ, ഡൽഹി,
1915.

10വിശദമായ വായന ്, െക. െക. എൻ. കുറുപ്പ്, സുവിേശഷം ഉത്തരേകരള�
ത്തിൽ, േകാട്ടയം 2009, പുറം 26.
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തിരുവിതാംകൂറിൽ പുലയവിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തിൽ ര േപർ�
മാ മാണ് സാക്ഷരത എന്ന് ാവൻകൂർ േസ്റ്ററ്റ് മാന്വലിൽ വി.

നാഗമ എഴുതു ് (1906). ആ വിഷയത്തിൽ അേങ്ങയറ്റം
പരിതാപകരമാണ് സമുദായത്തിെന്റ അവസ്ഥ എ ം അേദ്ദഹം
സൂചിപ്പി . അതിലും േമാശമാണ് പറയവിഭാഗത്തിേന്റത്.

ാഹ്മണന്മാരിലും ക്ഷ ിയരിലും അമ്പലവാസികളിലും ഏെറ�
േറ എ ാവരും സാക്ഷരരായിരി േമ്പാൾ പുലയ, പറയ,

േഗാ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ എ ാവരും തെന്ന നിരക്ഷരരാണ് എന്നാണ്
െകാച്ചിൻ േസ്റ്ററ്റ് മാന്വലിൽ സി.  അച തേമേനാൻ പറയുന്നത്
(1911).

തിരുവിതാംകൂറിൽ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ സർക്കാർ �
മങ്ങളു ാകുന്നത് 1817ൽ റാണി െഗൗരി പാർവ്വതീഭായിയുെട
നീേട്ടാടുകൂടിയാണ്. ആ ഉത്തരവിൻ കാരം കുടിയാന്മാരുെട
മക്കളടക്കമുള്ളവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. അതിൽ ഈഴവസമു�
ദായത്തിലും അതിന് താെഴയുള്ളവരും ഉൾെപ്പട്ടിരുേന്നാെയന്ന്
വ്യ മ . എന്നാൽ 1834ൽ സ്വാതിതിരുനാളിെന്റ നിർേദ്ദശ �
കാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇം ീഷ് വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ

ാഹ്മണരും വ്യത്യ വിഭാഗം ശൂ ന്മാരും പാ ിത്തമിഴന്മാരും
േറാമൻ കാത്തലി ം െ ാട്ടസ്റ്റ കളുെമാെക്ക ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതാ�
യി ൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നറിയാം. െതാട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ
മുഹമ്മദീയരും േവശിപ്പിക്കെപ്പടു ്. രജിസ്റ്ററിൽ ഈഴവരും
മ ള്ളവരും ഉൾെപ്പട്ടിട്ടി . താെഴക്കിടയിലുള്ളവർ രാജാസ് ീ

ളിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നിെ ന്ന് അർത്ഥം.

എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് സമ്മർദ്ദങ്ങൾെക്കാടുവിൽ തിരുവ�
നന്തപുരം രാജാസ് ൈഹ ളിലും േകാേളജിലും പരിമിതമാെയ�
ങ്കിലും ഈഴവെര േചർക്കാൻ സർക്കാർ ത ാറാവു ്. േഡാ.
പ വിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ േവലായുധൻ തിരുവിതാംകൂറിെല ആദ്യെത്ത
ഏഴ് ബിരുദധാരികളിൽ ഒരാളായിരു . മൂന്നാം േഫാറത്തിേല �
ള്ള പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായ പ മഹാരാജാസ് ഇം ീഷ് ളിൽ

േവശി ന്നത് സവർണ്ണർ എതിർത്തിരു . ിൻസിപ്പലിെന്റ
േത്യക താ ര്യമാണ് പ വിന് തുണയാവുന്നത്. എന്നാൽ
ാസ്സിെന്റ ഒരു മൂല ് െബഞ്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് അേദ്ദഹെത്ത
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ഇരുത്തിയത്.11 ഈ എതിർപ്പിന്, വിദ്യാഭ്യാസം സർക്കാർ
സർവ്വീസിേല ള്ള പാേ ാർട്ട് കൂടിയായിരി ം എന്ന ദിവാൻ
മാധവറാവുവിെന്റ ഖ്യാപനവുമായി ഒരു ബന്ധംകൂടി കാണാം.
പാട ം പറമ്പിലും പണിെയടുക്കാനും പരമ്പരാഗതെതാഴിലിനും
ആെള കിട്ടി എന്ന ഭയമായിരു സവർണ്ണർക്ക് ധാനമായും.
എന്നാൽ ഈഴവെര സർവ്വീസിൽ േചർക്കാൻ സർക്കാർ അേപ്പാഴും
ത ാറായിരുന്നി . േറാബിൻ ജ ി എഴുതു : ഈഴവൻമാരു�
െട പരമ്പരാഗതേജാലികൾ െത കയറ്റവും ക െചത്തലും
ചകിരിപിരിക്കലുെമാെക്ക ആയിരു . പണം കുറ മാ ം ഉപ�
േയാഗത്തിൽ ഉ ായിരുന്നതുെകാ ം േകരളത്തിന് െവളിയിൽ
നാളിേകരത്തിന് ആവശ്യം ഇ ാതിരുന്നതുെകാ ം ഈ മാമൂൽ�
െതാഴിലുകൾ വിരസവും കാര്യമായി േയാജനം െച ാത്തവയും
ആയിരു . എന്നാൽ പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിേനാടനുബന്ധിച്ച്
നാളീേകര ഉ ന്നങ്ങൾക്ക് യൂേറാപ്പിലും അേമരിക്കയിലും ആവ�
ശ്യം വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ഈഴവർക്ക് നാണയസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുെട
ഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴി . അവരിൽ ചിലരുെട സാമ്പ�
ത്തികസ്ഥിതിയിൽ വലിയ പുേരാഗതി ഉ ാവുകയും ചിലർ
സമ്പന്നരായിത്തീരുകയും െച .12 അത്തരത്തിൽ കുറെച്ചങ്കിലും
വകയു ായിരുന്നവരാണ് ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവ ി
അക്ഷീണം പരി മിച്ചത്.

േവലായുധൻ താ ജാതിയിൽെപ്പട്ടതിനാൽ രാജ്യെത്ത പരമ്പ�
രാഗതനിയമമനുസരിച്ച് േജാലി ന ാനാവി എന്ന മറുപടിയാണ്
സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭി ന്നത്. േജാലി േതടി േകാഴിേക്കാട്ട്
എത്തി ബാസൽ മിഷൻ ളിൽ അദ്ധ്യാപകനായി േചർന്ന
േവലായുധൻ മതം മാറണം എന്ന െഹഡ് മാസ്റ്റർ േ ാൺേമയറുെട
നിർ ന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതിരി കയും േജാലി രാജിെവേക്ക ി
വ എ മുള്ളത് മിഷനറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഹിഡൺ
അജ െയ കൃത്യമായി അടയാളെപ്പടു ്. അേദ്ദഹം േകാ�
ഴിേക്കാട് ജി ാ േകാടതിയിൽ ാർക്കാവുകയും പിന്നീട് െഡപ ട്ടി
കല റായി തീരുകയും െച . ഹി രാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂറി�
െല ജാതിവിേവചനങ്ങൾ ിട്ടീഷ് മലബാറിെല ഭരണരംഗത്ത്
ഉ ായിരുന്നി . ഇേത കുറിച്ച് െക. െക. എൻ. കുറുപ്പ് എഴുതുന്നത്

11സജീവ് കൃ ൻ, േമ റഞ്ഞ പു കം.
12േറാബിൻ ജ ി, നായർ േമധാവിത്വത്തിൻെറ പതനം (വിവ.), േകാട്ടയം,

2016, പുറം 47-48.
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കാണുക: ാേദശികഭാഷയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആശാവ�
ഹമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിലനിർത്തിയിരുന്ന ാഹ്മണരും
നായന്മാരും ജാതിപരമായ പരിമിതികൾ കാരം ഇം ീഷ് വി�
ദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കുതിേച്ചാടിയി . െതാ കൂടാൻ പാടി ാത്ത
മ താ ജാതിക്കാർ സാം ാരികമായി വളർച്ചേനടാത്തവരും
സാമ്പത്തികമായി വിദ്യാഭ്യാസം േനടാൻ കഴിവി ാത്തവരും
ആയിരു . മലബാറിെല തി രാവെട്ട ഇവിടുെത്ത ജാതിപര�
മായതും പടിപടിയായതുമായ സാമൂഹികഘടനയിൽ പതിതരും
അവർണ്ണരുമായിരു െവങ്കിലും സം തത്തിലും മറ്റ് പഠന�
ങ്ങളിലും പരമ്പരാഗതമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ളവരായിരു .
മലബാറിെല പരമ്പരാഗതസമൂഹത്തിൽ ഇവർക്കിടയിൽ നി ം
പണ്ഡിതന്മാരും പടയാളികളും ഉയർ വന്നിരു . അതിനാൽ
തി ർ വിദ്യാഭ്യാസം േനടുവാൻ സാം ാരികമായി വളർച്ച േനടി�
യവരും പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഒരു ന്നതിൽ ജാതിപരമായ
അവശതകെളാ ം ഇ ാത്തവരുമായിരു .13

തിരുവനന്തപുരെത്ത മഹാരാജാസ് ളിെന്റയും േകാേളജി�
െന്റയും സ്ഥിതി ആയിരുന്നി മ പല സ്ഥലങ്ങളിലും. 1891ൽ
കായംകുള കാരായ ചിലർ തങ്ങളുെട കുട്ടികെള സ്ഥലെത്ത
ഇം ീഷ് മീഡിയം ളിൽ േചർക്കണം എന്നഭ്യർത്ഥിച്ച് ഡി�

ി ് പള്ളി ടങ്ങളുെട സൂ ിന് ഹർജി ന ിയേപ്പാൾ
ഹർജിക്കാരുെട കുട്ടികെള സർക്കാർ പള്ളി ടത്തിൽ േചർ
പഠിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയി ാത്തതിനാൽ േഖദി എന്ന
മറുപടിയാണ് ലഭി ന്നത്. 1895ൽ ഒരു ഈഴവ ട്ടി ആറ്റിങ്ങൽ
ഇം ീഷ് മീഡിയത്തിൽ േചർന്ന് പഠിക്കാൻ അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
ലഭിച്ച മറുപടി ഇ കാരമായിരു : ആറ്റിങ്ങൽ പള്ളി ട�
ത്തിൽ ഒരു ഈഴവ ട്ടിെയ േചർത്തതിെന സ്ഥല കാരായ
ആളുകൾ സമ്മതിക്കാതിരി ന്നതിനാൽ ഹർജിക്കാരെന
അവിെട േചർക്കാൻ നിർവ്വാഹമി . ആ പരാതി ള്ള അപ്പീ�
ലിന് അയാെള തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹാരാജാസ് ളിൽ
േചർ െകാള്ളാം എന്നാണ് മറുപടി ഉ ായത്. തെന്റ ാമ�
ത്തിലുള്ള ഒരു പള്ളി ടത്തിൽ േചരാനാ ഹി ന്ന കുട്ടിേയാട്
തിരുവനന്തപുരെത്ത രാജകീയ മഹാപാഠശാലെയ അവനായി തു�
റ െവച്ചിരി െവന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവന് എ േത്താളം

13െക. െക. എൻ. കുറുപ്പ്, ‘ഇം ീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയും
മലബാറിെല തി രിൽ’, ആധുനികേകരളം, തിരുവനന്തപുരം,2011.
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ആശ്വാസകരമായിതീരും എന്ന ഒരു വിമർശനം േഡാ. പ ഉന്ന�
യി ്.14 സർക്കാറിൽ നിന്ന് നിർേദ്ദശമു ായാലും അത്
അവഗണിക്കാനാണ് മിക്ക ൾ അധികാരികളും മിച്ചിരുന്നത്.
കുമാരനാശാെന്റ നിയമസഭാ സംഗങ്ങളിെലാന്നിൽ ഇങ്ങെന
കാണാം: താ തരം ളുകളിെല െഹഡ് മാസ്റ്റർമാർ മാനവപരി ാ�
രം സിദ്ധിച്ചവര . അവർ പലേപ്പാഴും സ്വേമധയായും സ്ഥല ള്ള
വ ഉയർന്നജാതിക്കാരുെടയും േ രണകൾക്ക് കീഴ് െപ ം
ര വിധത്തിലായാലും ഈഴവ ട്ടികെള അകറ്റിനിർ .
ഗവൺെമന്റ് ഉത്തരവിന് വിേരാധംകൂടാെത തെന്ന അവരുെട
ഉേദ്ദശം സാധിപ്പാൻ അവർ പല ഉപായങ്ങളും എടു ന്നതായി
അറിയു ്. അവയിൽ ചിലത് രസകരമാണ്. “ചട്ട കാരം
അധികം കുട്ടികെള ഈ ളിൽ േചർക്കാൻ തരമി . കുട്ടികുളുെട
സംഖ്യ തിക േപായി.” ഇതിെനപ്പറ്റി പരാതി ന ിയാൽ
ഉടൻ ഇൻെ ർ പരിേശാധന ് വരും. അത് ഇേപ്പാഴെത്ത
മുറ ് മുന്നറിേവാടുകൂടിയാെണന്ന് പറേയ തി േ ാ. അവർ
വ േനാ േമ്പാൾ കുട്ടികൾ കണക്കിൻപടി തികഞ്ഞിരി ം.

ൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഒടുവിൽ േപെരഴുതിയിരി ന്ന കുട്ടികളിൽ
പലരും േറാഡിൽ അല തിരിയുന്നവേരാ കൂലിേവല െച �
െകാ ിരി ന്ന ഉയർന്നവർഗ്ഗത്തിെല പിേള്ളേരാ ആയിരി ം.
ഇൻെ ർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടെന അവരും വന്ന വഴിേയ
േപാകും.15 അ ങ്കാളിയും സമാനമായ അവസ്ഥ വിവരി �

്.16

തിരുവിതാംകൂറിൽ വിവിധതലത്തിൽ നടന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ�
െക്കാടുവിൽ 1853ൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽനി ം അടിമകെള
േമാചിപ്പി . െതാട്ടടുത്ത വർഷം രാജ്യ ടനീളം അടിമത്തം
നിർത്തലാക്കി. എന്നാൽ അരനൂറ്റാ കഴിഞ്ഞി ം താ വിഭാഗ�
ത്തിൽെപ്പട്ടവരുെട ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പുേരാഗതിെയാ ം
ഉ ായിരുന്നി , വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ േത്യകി ം.

ി മതം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മിഷൻ ളുകൾ ഉ ായിരു .
14വിശദവായന ്, േഡാ. പ , തിരുവിതാംേകാെട്ട ഈഴവർ, കായംകുളം,

2014.
15പത്താമത് ജാസഭയിൽ നടത്തിയ സംഗത്തിെന്റ സം ഹം, കൂടുതൽ

വിവരങ്ങൾക്ക് കാണുക, ജി. ിയദർശനൻ, കുമാരനാശാെന്റ ജാ സംഗ�
ങ്ങൾ, േകാട്ടയം, 2009.

16കു കുഴി എസ്. മണി, അ ങ്കാളിയുെട സംഗങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരം,
2016, പുറം 43.
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മുൻധാരണകളും മാറ്റിനിർത്തലും കാരണം മതം മാറ്റത്തിന് വിേധ�
യമാകാത്തവർക്ക് ഗവൺെമന്റ്, ൈ വറ്റ് ളുകളിൽ േവശനം
ലഭിച്ചിരുന്നി . അവരാകെട്ട വിശ്വാസപരമായ കാരണങ്ങളാൽ
മിഷൻ ളുകളിേലക്ക് േപായതുമി .17

1894-95 കാലെത്ത ാന്റ് ഇൻ േകാഡ് നിയമത്തിലാണ്
ആദ്യമായി പിേന്നാക്കവിഭാഗങ്ങൾ േവ ി വിദ്യാഭ്യാസ �
മങ്ങൾ ഉ ാകുന്നത്. ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിേധയമായി
20 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ളിന് നാല് രൂപയും 40കുട്ടികളുള്ള

ളിന് 8 രൂപയും മാസം ാന്റ് ന ാൻ തീരുമാനമായി. തുടർന്ന്
മു ീങ്ങൾക്ക് േവ ി 4, ഈഴവർക്ക് േവ ി 7, പുലയ വിഭാഗ�
ത്തിന് േവ ി 2, മരക്കാൻവിഭാഗത്തിനും കാണിവിഭാഗത്തിനും
ഓേരാ വീതവും ളുകൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പ . െതാട്ടടുത്ത വർഷം
പതിനഞ്ച് ളുകൾ കൂടി തുറക്കെപ്പ . േയാഗ്യരായ അദ്ധ്യാപ�
കെര ലഭിക്കാത്തതായിരു ളുകൾ േനരിട്ട ധാന ം.
അതിനായി 185 േ ാളർഷി കൾ ഏർെപ്പടു കയും െവർണാ�

ലർ എലെമന്ററി എജ േക്കഷൻ പരീക്ഷ ് േവ ി (2 വർഷം)
കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ന കയും െച . 1903 -04 വർഷമാകുേമ്പാ�
േഴ ം പിേന്നാക്കവിഭാഗക്കാർ േവ ി തിരുവിതാംകൂറിൽ 480

ളുകളും അതിൽ 43580 വിദ്യാർത്ഥികളും ഉ ായിരു . േഡാ.
പ വിെന്റ നിേവദനങ്ങളും ഈഴവ െമേമ്മാറിയലുെമ ാം ഇതിൽ
വലിയ പ വഹിച്ചിരു .

1910 കാലമാകുേമ്പാേഴ ം ൾ േവശനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടു�
തൽ അയവുകൾ ഉ ാകു ്. ഈഴവരുെട ആൺകുട്ടികൾക്ക്
മിക്കവാറും ളുകളിൽ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േവശനം അനുവദിച്ച�
തിനും േശഷം ഉള്ളവയിൽ ഉടെനതെന്ന അനുവദി ന്നതിനും
േവ ഏർപ്പാടുകൾ െച വാൻ തീർച്ചയാക്കിയതിനും ഞങ്ങൾ
നന്ദിയുള്ളവരായിരി െമന്ന് കുമാരനാശാൻ തെന്ന പറയു ്.18
ഈഴവ െപൺകുട്ടികൾക്ക് േവശനം അനുവദിച്ചാൽ മ കുട്ടികൾ
വി േപാകുെമന്ന സർക്കാരിെന്റ ഭയം അസ്ഥാനത്താെണന്ന്
മിഷൻ, ാന്റ് ളുകളുെട അനുഭവം മുൻനിർത്തി ആശാൻ
വാദി ്. േക്ഷ ങ്ങൾ ം ത രാൻ ഭവനങ്ങൾ ം സമീ�
പങ്ങളിലുള്ള ളുകളിൽ ഈഴവ ആൺകുട്ടികൾ ം േവശനം

17വി. നാഗമ , ാവൻകൂർ േസ്റ്ററ്റ് മാന്വൽ, 1906.
18ആശാെന്റ ജാസഭാ സംഗങ്ങൾ
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ഇ ായിരു . അവയിൽ ചിലത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണെമ ം വള�
െര വി ള്ളവയിൽ കുട്ടികൾക്ക് േവശനം അനുവദിക്കണെമ ം
ആശാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരു .

1916 െഫ വരി 29െല ജാസഭാ സേമ്മളനത്തിൽ അ �
ങ്കാളി ഇ കാരം സൂചിപ്പി : െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും മിക്ക
ഗവൺെമന്റ് വകു കളിലും ളുകളിലുെമാെക്ക പുലയർ ം മ ം

േവശിക്കത്തക്കതരത്തിൽ വി െകാടുത്തി െ ങ്കിലും േകവലം
25 സർക്കാർ ളിൽ കൂടുതൽ ഇതുവെര ആെരയും േവശിപ്പിച്ചി�
ട്ടി . ഈ സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്ക് തടസ്സമായി നി ന്നത്
വിദ്യാഭ്യാസമി ാത്തവരാണ്. അവരുെട കുറവുകൾ കാരണമാ�
െയടുത്ത് ൾ േവശനം െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് മതം
മാറ്റത്തിന് േ രിപ്പി ം. ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനം പകർ �
െകാടുത്താൽ വയൽപ്പണിെയയും മ ം സാരമായി ബാധി െമന്ന്
പറയുന്നതും െതറ്റാണ്. അടിമത്തം അവസാനിച്ചതിനുേശഷം
വ്യാവസായികവും കാർഷികവുമായ അഭിവൃദ്ധി ഉ ായതും
അേദ്ദഹം ചൂ ികാണി . പുലയെപ്പൺകുട്ടികൾക്ക് അേപ്പാഴും
വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉ ായിരുന്നി . അധഃസ്ഥിതർക്ക്
േവ ി േത്യകം ളുകൾ തുട ന്നത് അസാദ്ധ്യവും അനു�
േയാജ്യമ ാത്തതുമായ സംഗതിയാണ്. അങ്ങെന െച േമ്പാൾ
അവർക്ക് പ ിക്ക് ളുകളിൽ േവശനം നിേഷധിക്കെപ്പടുെമ�

ം അേദ്ദഹം ചൂ ികാട്ടി. പുലയസമുദായത്തിൽെപ്പട്ടവർക്ക്
മുഴുവൻ ഫീസാനുകൂല്യവും ന ണെമ ം അേദ്ദഹം നിരന്തരമായി
ആവശ്യെപ്പട്ടിരു .19

അധഃസ്ഥിതർക്ക് േവശനം ലഭി െവങ്കിലും വിദ്യാലയ�
ങ്ങളിൽ കടുത്ത അവഗണനയും എതിർ കളും േനരിേട ി�
വന്നിരു . 1921ൽ പുലയരുെട ജനസംഖ്യ മൂന്ന് ലക്ഷവും
വിദ്യാർത്ഥികളുെട എണ്ണം 12380 ഉം ആയിരു . അഞ്ചാം ാ�
സ്സിന് മുകളിൽ പഠിച്ചവർ 136. ആേറാ ഏേഴാ കുട്ടികൾ ഇ. എസ്.
എൽ. സി പാസ്സായവരും ആയിരു . ഈ വിദ്യാർത്ഥികെള ാം
തെന്ന രാവിെലയും ഉച്ച ം ഭക്ഷണമി ാെതയാണ് കഴി േപാ�
ന്നിരുന്നത്. ഉച്ചഭക്ഷണമിെ ങ്കിൽ ഫീസാനുകൂല്യം െകാടുത്ത്
പഠിപ്പി ന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശം നടക്കാെത േപാകുെമ ം അവർക്ക്

19അ ങ്കാളിയുെട സംഗങ്ങൾ, േമൽ സൂചിപ്പിച്ചത്.
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ഒരു ച േമാ ഒരു നാഴി അരിേയാ ന ണെമന്ന് അ ങ്കാളി
ജാസഭയിൽ ആവശ്യെപ്പട്ടിരു . ഒരാൾക്ക് ഒരു ച ം എന്ന

നിരക്കിൽ തിട്ടെപ്പടുത്തി ഹി പുലയർ ം മറ്റ് അധഃസ്ഥിതർ ം
ഉച്ചഭക്ഷണം ന ി അവർക്ക് നിർ ന്ധിതവിദ്യാഭ്യാസം ന �
ണെമന്ന താങ്കളുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഗവൺെമന്റ് പരിഗണി ക
തെന്ന െച െമന്നാണ് 1924 മാർച്ച് 10ന് സഭാ സിഡന്റ് മറുപടി
പറയുന്നത്.

അധഃസ്ഥിതവിഭാഗങ്ങെള പൂർണ്ണമായും മാറ്റിനിർത്തിയിരു�
െന്നങ്കിലും ഇവിടുെത്ത െപാതുസാക്ഷരതാ നിരക്ക് മുകളിൽത്ത�
െന്നയായിരു പ ം. ജി ാ കല ർമാരിൽ നി ം ലഭിച്ച
വിവരങ്ങൾ േ ാഡീകരി െകാ ് േതാമസ് മൺേറാ 1826ൽ
ഇങ്ങെന അഭി ായെപ്പ . ന െട രാജ്യവുമായി (ഇം ് )
തട്ടി േനാ േമ്പാൾ കുറവാെണങ്കിലും പല യൂേറാപ്യൻ രാജ്യ�
ങ്ങൾ ം മുകളിലാണ് മദിരാശിയിെല സാക്ഷരത. കുറ കാലം
മുമ്പ് ഇതിേനക്കാൾ െമച്ചമായിരിക്കാേന വഴിയു . പതിെനട്ടാം
നൂറ്റാ ിെല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ - നിരന്തരയുദ്ധങ്ങളും പലായ�
നങ്ങളും അവരുെട വിദ്യാഭ്യാസെത്ത കാര്യമായി ബാധിച്ചി ്.
സമാനമായ ഒരു നിരീക്ഷണം 1817ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ റാണി
െഗൗരി പാർവ്വതീഭായ് പുറത്തിറക്കിയ നീട്ടിൽ നി ം വായി�
െച്ചടുക്കാം. “െകാ ത്തിന് വട ള്ള േദശങ്ങളിൽ പിള്ളാെര
എഴു പഠിപ്പി ന്നതിന് വാദ്ധ്യാൻമാർക്ക് ശമ്പളം െകാടുപ്പാൻ
ജനങ്ങൾക്ക് വകയി ാെതയും പള്ളി ടം െവച്ച് വാദ്ധ്യാൻമാർ
വന്ന് പാർക്കാെതയും ആ ദിക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴു ം
കണ ം ഇടെപ ള്ള അഭ്യാസം ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വന്നിരി�

ം....20മുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൺേറായുെട വിലയിരുത്തലിേനാട്
േചർ നി . അദ്ധ്യാപകർക്ക് ലഭി ന്ന കൂലി മാസത്തിൽ
ഏേഴാ എേട്ടാ അണ മാ മാെണ ം അതുെകാ തെന്ന േയാ�
ഗ്യതയുള്ളവർ ഈ േജാലിയിേലക്ക് േവശിക്കാൻ താ ര്യം
കാണി ന്നിെ ം മൺേറാ പറയു ്. വിദ്യാഭ്യാസം
െകാ ് െഭൗതിക േയാജനെമാ മിെ ങ്കിലും അതിേനക്കാ�
ളുപരി ദാരി ്യം തെന്നയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ തകർച്ച ്

20വിശദമായ വായന ് കാണുക, ീജിത്ത്. ഇ, എജ േക്കഷൻ ഇൻ േകരള:
ാൻസിഷൻ ം ീ - െകാേളാണിയൽ ടു ദി െകാേളാണിയൽ െഫയ്സ്, ഗേവ�

ഷണ ബന്ധം, സിദ്ധീകരിക്കാത്തത്, കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല, ചരി വി�
ഭാഗം, 2019.
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കാരണെമ ം അേദ്ദഹം കൂട്ടിേച്ചർ ്. ഈെയാരു പശ്ചാ�
ത്തലത്തിലാണ് റാണി മാസം 50പണം വീതം ശമ്പളം ന ി
ഓേരാ ളിേല ം ര ് വീതം അദ്ധ്യാപകെര നിയമി �
ന്നത്. ഇങ്ങെന സാമ്പത്തികകാരണങ്ങളാൽ തകർ േപായ
തേദ്ദശീയസാക്ഷരതയുെട വീെ ടുപ്പാണ് മിഷനറിമാരിലൂെടയും
അധികാരികളുെട വർത്തനം മൂലവും ഉ ാകുന്നത്. സവർണജാ�
തിക്കാരുെട തടസ്സെപ്പടുത്തലിേനാെടാപ്പംതെന്ന താ വിഭാഗങ്ങൾ�
ക്കിടയിലുള്ള ജാതിേ ണികളും കൂടികലർ ള്ള പഠനത്തിന്
വിഘാതമായിരു . 1912ൽ കു പാറ ആ മത്തിൽ വി മിച്ചി�
രുന്ന ീനാരായണഗുരുവിെന കാണാൻെചന്ന അ ങ്കാളിെയ
ആ മകവാടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ തടഞ്ഞെതാെക്ക അതിെന്റ
ഭാഗമാണ്. എ ാറ്റിലുമുപരി സാമൂഹ്യനേവാത്ഥാനനായകന്മാരുെട
ഇടതടവി ാെതയുള്ള പരി മങ്ങളാണ് െപാതുജീവിതത്തിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങെള തട്ടിമാറ്റിെക്കാ ് അധഃസ്ഥിത
വിഭാഗക്കാെര ടി ഉൾെക്കാ െകാ ള്ള െപാതുസാക്ഷരത ്
കാരണമായിത്തീർന്നത്. േക്ഷ േവശന വിളംബരങ്ങേളാടുകൂടി
അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ ള്ള നിരവധി തിബന്ധങ്ങൾക്ക്
വിരാമമാവുകയും അവരുെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ഉണർവ്വ്
ഉ ാവുകയും െച .
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 നിഗൂഢതയുെട ഒടിസൂചിക

േഡാ. എം. ബി. മേനാജ്

സം ഹം

േഡാ.രാേജഷ് േമാൻ ജി എഴുതിയ നീ കഥയാണ് ‘ഒടിസൂ�
ചിക’. ഒറ്റക്കഥാപു കം എന്ന േപരിൽ 2020ൽ ഈ കഥ
പു ക രൂപത്തിലായി ്. ‘ഒടിയൻ ’ എന്ന മിത്തിെന അടി�
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ് ഈ കഥ രചിച്ചി ള്ളത്. മലബാറിെല
ബഹുജനസമൂഹങ്ങൾ ഉയർത്തിെക്കാ വന്ന തിേരാധങ്ങളി�
െലാന്നിെന ഈ കഥ േനാക്കിക്കാണു .

താേക്കാൽ വാ കൾ: ദലിത്-ബഹുജനങ്ങൾ, ഭാരതീയ ഫ �
ഡൽഘടന, കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ഡാകിനി, യക്ഷി, ബൗദ്ധർ, ൈജനർ,
ഒടിവിദ്യ, തിരു റൾ, വ വർ, ാഹ്മണ്യം.

ഭാരതീയമായ ഫ ഡൽഘടന അതിെന്റ അധികാരം ക ട�
ക്കിയേപ്പാൾ അധികാര അവകാശങ്ങളിൽ നി ം പുറത്താക്കെപ്പ�
ട്ടവർ പലരൂപത്തിലുള്ള തിേരാധങ്ങൾ നിർമ്മി കയു ായി.
ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്ന പല തിേരാധങ്ങളും സൂ�
ക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ, ജാതി-ഫ ഡൽ അധികാരഘടനെയ
ഉ ംഘി ന്ന ബഹുജനങ്ങളുെട ഇടെപടലുകളായിരു എ
വ്യ മാകും. കാഞ്ചാ ഐല എന്ന ശൂ ചിന്തകൻ, കർണാ�
ടകയിെല ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽ ന്ന
‘െപാച്ചമ്മ’എന്ന അമ്മസങ്ക െത്ത റിച്ച് നിരന്തരം എഴുതുന്നതാ�
യി കാണാം. ‘െപാച്ചമ്മ’എന്ന ൈദവസങ്ക ത്തിനു മുന്നിൽ ഏതു
ഭാഷയിലും അർത്ഥനകൾ നടത്താം. ഏെതങ്കിലും ഒരു േത്യക
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ഭാഷ ഇവിെട ആവശ്യമി . അതുേപാെലതെന്ന ക ം ചാരാ�
യവും ഭക്ഷണവും ൈദവത്തിനും ന ിവരു . ബഹുജനങ്ങളുെട
ഇത്തരം അമ്മ സങ്കല്പ്പങ്ങൾ പലരൂപത്തിലുള്ള തിേരാധങ്ങൾ
കൂടിയായിരു .

ബഹുജനങ്ങളുെട മതമായിരുന്ന ബുദ്ധമതെത്തയും അതി�
േനാടു േചർ നിന്ന ൈജനമതെത്തയും പരിപൂർണ്ണമായും
പരാജയെപ്പടു ന്നത് അവർ േമൽ നിരന്തരം നിഗൂഢത
അടിേച്ചൽപ്പി െകാ ായിരു . ജന ിയ ബാല സിദ്ധീക�
രണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഒരു സചി കഥയാണ്,
മായാവി. മായാവിയായി മാറുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തനും, അതുേപാെല
കുട്ടിച്ചാത്തെന്റ എതിർവശത്ത് നിൽ ന്ന ഡാകിനിയും െപാതു�
ജനങ്ങളുെട ആ ീയ സങ്കല്പ്പത്തിെന്റ ഭാഗമായിരു എ ം
വ്യ മാണ്. കുട്ടിച്ചാത്തൻ കാവുകളും തിറകളും േകരളത്തിെല,

േത്യകിച്ച് മലബാറിെല ദളിത് -ബഹുജനങ്ങളുെട ആ ഭാവന�
യുെട ഭാഗമാണ്. ദീർഘകാലം കുട്ടിച്ചാത്തനുേമൽ നിഗൂഢതകൾ
അഴി വിടുന്നതിൽ വേരണ്യത ദ്ധാലുക്കളായിരു എന്നത്
വ്യ വുമാണ്. ചാത്തൻ എന്ന വാക്കിന്, ബൗദ്ധവും തേദ്ദശീയ�
വുമായ നിരു ിയു ്. എന്നാൽ അതിനുേമൽ വേരണ്യതയുെട
അധികാരം നടപ്പിലാക്കി, അതിെന പിടിെച്ചടുത്തതിെന്റ സാം�
സ് കാരികാധ്യായമാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്. അതിനായി
ഇന്ത്യയിേലേതാ, ാവിഡമായേതാ േകരളീയമായേതാ അ ാത്ത
ൈവദികബദ്ധമായ കഥകെള രൂപെപ്പടു കയും അതിേലക്ക് കൃ�

ിമമായതിെന കൂട്ടിേച്ചർ കയുമായിരു . ശബരിമല ശാ ാവ്
എന്ന ബുദ്ധ-ആദി ാവിഡ -േഗാ മൂർത്തിെയ പിടിെച്ചടുത്തതു
േപാെലയായിരു , കുട്ടിചാത്തൻ എന്ന തേദ്ദശ ആ ീയഘടക�
െത്ത പിടിെച്ചടു വേരണ്യെപ്പടുത്തിയതും.

ഇതിെന്റ ഉത്തേരന്ത്യൻ സ്വഭാവമായിരു ‘ഡാകി�
നി’മൂർത്തിെയ അപരെപ്പടു ന്ന വർത്തനങ്ങളും. കുട്ടികൾ
നേന്ന െചറിയ ായത്തിൽ തെന്ന ഡാകിനിമൂർത്തിെയ ദുർ�
മ വാദിയുെടതായ സൗന്ദര്യരഹിത മൂല്യമണ്ഡലത്തിലൂെട
േനാക്കിക്കാണാൻ േ രിപ്പി ന്ന ഒരു മം ഇവിെട കാണാം.
ൈ വർണ്ണിക ജന ിയ ബാലസാഹിത്യങ്ങൾ നട ന്ന �
ചാരണങ്ങളിെലാന്നായിട്ടാണ് മായാവി എന്ന സചി കഥെയ
ഈയർത്ഥത്തിൽ കാണാനാവുക. എന്നാൽ ‘സർവ്വ ബൗദ്ധ ഡാ�
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കിനി’ എന്നാണ് ഡാകിനിമൂർത്തി അറിയെപ്പടുന്നത്. മാ വുമ ,
ഹിമാലയം ഉൾെപ്പടുന്ന ഇന്ത്യയുെട കിഴക്കൻ േമഖലകളിലും േന�
പ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ടിബറ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ആദരണീയയായ
മൂർത്തികളിെലാന്നാണ് ഡാകിനി എന്നതും നാം അറിയാെത
േപാകു . ബഹുജന േക ങ്ങളിൽനി ം അവരുെട ആ ീയമൂർ�
ത്തികെള അപരെപ്പടു ന്ന ഇത്തരം നിഗൂഢ വർത്തനങ്ങൾ,
വേരണ്യരുെട പക്ഷ നി ം നിരന്തരം രൂപെപ്പടുകയും െച �

്.

ഇതിെന്റ മെറ്റാരു ഉദാഹരണമാണ്, ‘യക്ഷി’കളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടതും. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അ ിയവും അനാകർ�
ഷകവുമായ ഇടത്താണ് യക്ഷികൾ സ്ഥാനം. യക്ഷികളുെട
ശിരസ്സിൽ ഇരുമ്പാണി തറച്ച് മരത്തിൽ ആവാഹി ന്ന ചട �
കൾ സിനിമയിലൂെടയും നാടകങ്ങളിലൂെടയും ബഹുജനങ്ങൾക്ക്
പരിചിതവുമാണ്. എന്നാൽ ആരാകുന്ന യക്ഷിമാർ എന്ന ഒരു േചാ�
ദ്യം ഉയർ വരാനാവാത്ത വിധം ബഹുജനങ്ങൾ അജ്ഞരായി
കഴി . ൈജനമതത്തിെല പ കൾ എറിയെപ്പട്ടിരുന്ന മൂർത്തി�
കളായിരു ഇവർ. ാഹ്മണ്യം, ബൗദ്ധ-ൈജന മതങ്ങൾ �
േമൽ അരാ ീയവും അനുചിതവുമായ വിജയം േനടിെയടുക്കാൻ
നടത്തിയ മങ്ങളുെട സാംസ് കാരികമായ െതളിവുകളാണ്
യക്ഷിമാരിലും ന ക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. തമാശിെനങ്കിലും
െകാേമഡിയന്മാർ േചാദി ന്ന ഓറൽ ഡയേലാഗുകൾ ന ക്ക്
പരിചിതമാണേ ാ.‘യക്ഷികൾക്ക് എങ്ങെന െവളുത്ത സാരി ലഭി�

?’ എന്ന െകാേമഡിയൻ പഞ്ച് ഡയേലാഗ്. എന്നാൽ െവളുത്ത
സാരിയുടുത്ത ‘ൈജന പ കൾ’ ആയിരു ‘യക്കികൾ’ എ ം
‘യക്ഷികൾ’ എ ം അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ മൂർത്തികൾ എ ം
നാം മനസ്സിലാേക്ക തു ്. േബാധിസ്വത്വ മൂർത്തികെളയും
ഇങ്ങെന വിളി വിരു എ ം‘സാലഭഞ്ജിക’എത് ഇവരുെട
മെറ്റാരു വിളിേപ്പരായിരു എ ം നാം മറ േപാകു .

ബൗദ്ധ-ൈജന പ കളും ഭി നികളും വേരണ്യമതത്താൽ
േവട്ടയാടെപ്പട്ടവരാണ്. ‘േതരിഗാഥ’ പറഞ്ഞിരുന്ന ബൗദ്ധ ഭി�

നികളുെട ഗാഥകെള െതറിഗാഥകൾ എന്ന് വിവർത്തനം
െച ന്നതിനും ൈജന പ കെള രമാംവിധം േതേജാവധം
െച ന്നതിനും ൈവദികമതം സ്വീകരിച്ച നീചമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരു അവർ േമൽ നിഗൂഢത അടിേച്ചൽപ്പി ക
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എന്നത്. യക്ഷികൾ എ െകാ ് ാഹ്മണ പുേരാഹിതെന
തട നിർ എന്ന േചാദ്യം േചാദി വാൻ ബഹുജനങ്ങൾ
മറ . തേദ്ദശ മതങ്ങൾ േമൽ ൈവദികമതത്തിെന്റ കടന്നാ �
മണെത്തയും അതിെന്റ തിഫലനെത്തയും ൈജന പ കളുെട
െചറു നില് കളും വായിെച്ചടുക്കാം എന്ന് േഡാ.േരണുക.എൻ
വിലയിരുത്തിയി ്. മുടിയഴിച്ചിട്ട, െവളുത്ത സാരിയുടുത്ത,
ചുണ്ണാ േചാദി ന്ന യക്ഷി, വേരണ്യതെ തിെരയുള്ള തിേരാ�
ധത്തിെന്റ ഒരു സൂചനയായിരു . ചാത്തൻ, ശാ ാവ്, യക്ഷി,
യക്കി, മാടൻ, മറുത, മു ്യൻ, ഡാകിനി എന്നിങ്ങെന നീളുന്ന
തേദ്ദശ മൂർത്തികൾ ം തിേരാധ ആ ീയതകൾ ംേമൽ സം�
ഭവിച്ച കട കയറ്റവും പിടിെച്ചടുക്കലും ഇനിയും പഠിക്കെപ്പട്ടിട്ടി .
ൈ വർണ്ണകർ മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അടിയറവു പറയാത്ത
ബഹുജന - തേദ്ദശ ഇടങ്ങൾ ഇനിയും അവേശഷി എ
വ്യ മാണ്. അേതസമയം സാംസ് കാരികവും ആ ീയവും മാ�

മായ രാ ീയപരവുമായും അടിയറവു പറഞ്ഞ ഒരു സമകാല
സാഹചര്യവും ന മുമ്പിലു ്.

ഒടിവിദ്യ ചാരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലം
നേവാത്ഥാന േകരളത്തിന് മുമ്പാണ് എന്ന് കാണാം. അഥവാ
നേവാത്ഥാന വർത്തനങ്ങളുെട ഫലമായി ഒടിയന്മാർ അ ത്യ�
ക്ഷമായി എന്നർത്ഥം. അേപ്പാൾ എന്തായിരു നേവാത്ഥാന

വർത്തനത്തിെന്റ േത്യകത എത് ഒരു േചാദ്യമായി വരു .
ഫ ഡലിസെത്തയും അടിമത്തെത്തയും ജാതിവേരണ്യതയും
ഒരു വലിയ അളേവാളം േചാദ്യം െച ് ജനാധിപത്യത്തിനു
വഴിതുറക്കാൻ നേവാത്ഥാനത്തിന് സാധി . അഥവാ ഒടിയന്മാർ
െച ിരുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിനു േവ ിയുള്ള മങ്ങൾ ആയി�
രു . പറയരും പാണരുമായിരു ധാനമായും ഒടിവിദ്യ ്
മുൻനിരയിൽ നിന്ന തേദ്ദശീയർ. എ െകാ ാവാം അത്? മുമ്പ്
ചൂ ിക്കാണിച്ചതുേപാെല തേദ്ദശീയ ആ ീയധാരകളുെട ൈജവ�
നാരുകൾ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരു . വേരണ്യെപ്പടുത്തിയും
കൃ ിമെപ്പടുത്തിയും ഇവരിൽ ൈദവസങ്ക ങ്ങെള ൈകകടത്തി
വിേധയെപ്പടു വാൻ ൈ വർണ്ണികത സാധി . എങ്കിലും
പതികളും കാവുകളും നിലനിർ വാൻ ഒരു പരിധിവെര ഈ
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരു . അവരിെല ആ ീയവഴികെള
അട്ടിമറിക്കാനുള്ള വലിയ മം പത്താം നൂറ്റാ ിൽ അരേങ്ങ�
റിയിരുന്നതിെന്റ സൂചനയാണ് പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൽ

34



G A C RESEARCH JOURNAL Vol.11. Issue: 1, January 2021

പിതൃത്വം കൽപ്പി ന്ന കുടിേയറ്റാധിപത്യ ാഹ്മണ്യ പുരുഷത്വം.
അശാ ീയമായതും അസ്ഥാന നി ന്നതും ചരി വിരുദ്ധ�
വുമായ ഇത്തരം െക കഥകെളെക്കാ ാണ് തേദ്ദശീയെരയും
അവരുെട ൈവജ്ഞാനിക േക ങ്ങെളയും വേരണ്യത നിരന്തരം
അട്ടിമറിച്ചത്. ‘ ഭാകരമതം’ േപാലുള്ള തേദ്ദശ ചിന്തകൾ തെന്ന�
യും അട്ടിമറിക്കെപ്പ .

ഒടിവിദ്യയുെട േക മാകുവാൻ വ വനാടിന് സാധിച്ചത്
എ െകാ ് എന്ന േചാദ്യത്തിേലക്ക് ഇവിെട െവളിച്ചം വീ�
ശു ്. വ വനാട് അതിെന്റ േപരുെകാ തെന്ന അത്
വ വരുെട നാടായിരു . വ വരിൽ ഒരു ജ്ഞാനിെയ ന ക്ക്
പരിചയമു ്. അത് മറ്റാരുമ , ‘തിരു റൽ’ രചിച്ച തിരുവ �
വർ തെന്ന വ വർ ഒരു പറയൻ ആകു എന്നാണ് മെറ്റാരു
ഭാഷ്യം. അങ്ങെനെയങ്കിൽ വ വർ എന്ന സമൂഹവും പറയരും
ഒേര സമൂഹമാകു . തിരു റലിെന്റ ചിന്തകൾ അതിെന്റ
ആദ്യേ ാകം മുതൽ ബൗദ്ധമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തിയി ള്ളത്
മറ്റാരുമ , പണ്ഡിറ്റ് അേയാത്തി ദാസർ ആണ്. ബൗദ്ധവും
ൈജനവും ആദി ാവിഡവുമാണ് കുറൽ എന്ന് ഇതിൽ നി ം
വ്യ ം. വ വനാടിെന്റ മെറ്റാരു േത്യകത, പട്ടാമ്പിയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്. കൃ കുമാർ എന്ന പാലി സ് േകാളറുെട
അഭി ായത്തിൽ പട്ടം അഥവാ ബൗദ്ധദ്വീക്ഷ നൽകിവന്നിരു�

ധാനെപ്പട്ട ഒരു വിഹാരം നിലനിന്ന േദശമായിരു
പട്ടാമ്പി എെന്നാരു അഭി ായം മുേന്നാ െവ . പാക്കനാർ
എന്ന ജ്ഞാനി എ െകാ ് ശങ്കരാചാര്യെര തട നിർത്തി
എന്ന േചാദ്യവും ജനങ്ങൾ മറ േപാകു . കാര്യം വളെര
ലളിതമാണ്, അേതസമയം മറഞ്ഞതുമാണ് അഥവാ നിഗൂഢ�
വുമാണ്. തേദ്ദശ ബഹുജന ൈവജ്ഞാനിക ധാരകൾ േമൽ
മാ മ , ആ ജനതെയത്തെന്നയും േ ച്ഛരാക്കാൻ നടത്തിയ

മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാേക ി വ വ വനാടിന്. വേരണ്യത
അതിെന്റ അധികാരം നിർമ്മിെച്ചടു . അടിസ്ഥാന സമൂഹങ്ങൾ
അവരുെട തിേരാധത്തിനും ത ാെറടു . വേരണ്യതയുെട

മങ്ങൾ എ യും വൃഥാവിലാെണ കാണി കയായിരു
നാറാണത്ത്. എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത അധികാരം ാന്തൻ എന്ന്
അഭിസംേബാധന െച . ചാത്തന്മാരും ചടയൻമാരുമായ മുനി�
മാരുെട അറിവുകൾ ഓേരാ ം അട്ടിമറിക്കെപ്പ . േമൽപ്പ ർ
അ ിേഹാ ിയിൽ എ േമ്പാൾ ഭൂമിയും അറിവും അധികാര�

35



നിഗൂഢതയുെട ഒടിസൂചിക

വും തട്ടിെയടുത്തതിെന്റ ഖ്യാപനം കൂടിയായിരു നടന്നത്.
ജാതിവ്യവസ്ഥയും ജന്മിസ ദായവും അടിമത്തവും ആരംഭി �
െകാ ാണ് ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ വേരണ്യത മനുഷ്യവിരുദ്ധത
ആരംഭിച്ചത്. അതിെനതിെരയുള്ള ശ മായ തിേഷധവും
രൂപംെകാ . ശൂ രും അവർണരും അയിത്ത വിഭാഗങ്ങളുമായ
ബഹുജനങ്ങൾ കൂട്ടേത്താെട ഇ ാംമതം സ്വീകരി െകാ ാണ്
വേരണ്യതയുെട മനുവാദെത്ത തിേരാധിച്ചത്. അേതാെടാപ്പം
നിരന്തരമായി നടത്തിയ തിേരാധത്തിെന്റ സൂചനകളായി േവ�
ണം ഒടിയൻമാെരയും ഒടി േയാഗങ്ങെളയും വിലയിരു വാൻ.  

എെന്തന്നാൽ ഒടിയന്മാരുെട എതിർപ്പിന് പാ മായവർ
പലേപ്പാഴും അധികാരികളായിരു . ഭൂമി തട്ടിെയടുത്തവരും
അവർണ ീകെള അതി മി ന്നവരും ജാത്യാചാര മങ്ങൾ
അടിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ മിച്ച ഹീനർ ം േമെലയാണ് �
േയാഗങ്ങൾ പലതും നടന്നത്. ഫ ഡലിസം കശാപ്പ് െച
ജഢശരീരങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നി ം രൂപെപ്പട്ടവയായിരു
ഈ തിേരാധരൂപങ്ങൾ എ വ്യ ം. കരി ട്ടിേപാലു�
ള്ള മൂർത്തികൾ ഇതിെന്റ ആ ീയതയുെട സ്ഥാനങ്ങളുമാണ്.
എെന്തന്നാൽ തേദ്ദശ ജനത ് കരി ട്ടി അവരുെട ഇ മൂർത്തിയാ�
യിരു . അതിെന്റ സംസ് കാരിക വിനിമയം പ െവ ്
അ ദീപയുെട ‘കരി ട്ടി’ േപാലുള്ള കവിതകൾ. അഥവാ
വേരണ്യർക്കായിരു ഇവ ദുർമൂർത്തികൾ എന്ന് ഇവിെട വ്യ �
മാകു ്. അഥവാ വേരണ്യത േചാദ്യം െച െപ്പട്ടിരുന്നത്, ഈ
മൂർത്തികളിലൂെടയും കൂടിയായിരു . അതിനാൽ പുറജാതികളും
അവരുെട മൂർത്തികളും അപമാനിക്കെപ്പടുകയായിരു .

എസ്.േജാസഫ്,‘കീരി’എന്ന കവിതയിൽ എഴുതും േപാെല
പാതി മനുഷ്യെന്റയും പാതി മൃഗത്തിെന്റയും സദൃശ്യത ഒടിയ�
നിൽ ന ക്ക് കാണാനാവും. മൃഗചർമ്മം െകാ ് േതാലുപുതച്ച്,
മൃഗത്തലയും മൃഗക്കാലും അണിഞ്ഞ് മരെക്കാ കളിൽ ശാഖാ�
മാറ്റം െച ന്നതിെന്റ ചലനം, രാ ിെയ പകലാ ന്നതിെന്റ
സമയം, ഒടിമരു കളായ േത്യക കൂ കൾ. ഇ യും മതി,
വേരണ്യത പറ പര ന്ന നിഗൂഢതയില , ഒടി മറഞ്ഞവർ
നിലനിൽ ന്നത് എന്ന് വ്യ മാകുവാൻ. അവർ കൂട്ടി എടു �
ന്ന മരു കൾ, അപാരമായ െമയ്വഴക്കങ്ങൾ, കൂരിരുട്ടിെനയും

കാശമാനമാ ന്ന േന ങ്ങൾ ടമകൾ, രാ ിയിലും അക്ഷി
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ഉള്ളവരാണേ ാ രാക്ഷസർ എന്ന് വിളി വന്നവർ. ഇവർ രാക്ഷ�
സരായ രക്ഷാമൂർത്തികളായിരു . എങ്കിലും കര മാണിമാരും
നാ ടയവന്മാരും അടിസ്ഥാന ജനതയുെട തിേഷധെത്ത പല�
രൂപത്തിലും നിശ മാക്കി െകാ ിരു . ശൂ രും ആ ിത
അവർണരും അധികാരികളുെട പക്ഷ നി െകാ ് താൽ�
ക്കാലിക ലാഭത്തിനുേവ ി യഥാർത്ഥ തിേരാധങ്ങെള
േചാരയിൽ മുക്കിെക്കാ കയും െച . ഒടിവിദ്യക്കാർ മറിമായ�
ക്കാരാെണ ം ശിശുക്കെള വധി വരാെണ ം ഉൾെപ്പെട
കള്ളക്കഥകളുെട അര കളാണ് ഇവർ നടത്തിയത്. അേപ്പാഴും
അവർ ം വ്യ മായിരു അത് ശാ ീയമാെണ ം അതിനു
ശാ ീയമായ മ വഴികളുെ ം. ഫ ഡലിസം അതിെന്റ
അധികാരം നിലനിർത്താൻ മിച്ചേപ്പാെഴാെക്കയും അടിത്തട്ടിൽ
നി ം തിേരാധവും രൂപെപ്പട്ടിരു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം
സംസ് കാരചരി ത്തിെന്റ ഭാഗവുമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
െവളിച്ചം തുറന്നിട്ട നേവാത്ഥാനകാലവും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
തുറന്നിട്ട െവളിച്ചവും ഫ ഡലിസെത്തയും ജാതി അടിമത്തെത്ത�
യും പരാജയെപ്പടുത്തിയ സാമൂഹികഭൂമികയിലാണ് ഒടിയന്മാർ
എന്ന വി വകാരികൾ താൽക്കാലികമായി മടങ്ങിയത് എന്നതും
സാംസ് കാരിക ചരി ത്തിെന്റ ഭാഗമാണ്.

രാേജഷ് േമാൻജിയുെട ‘ഒടിസൂചിക’ എന്ന കഥ മുേന്നാ െവ �
ന്നത്, ഒരുപേക്ഷ ഇത്തരം ഒരു ചരി ത്തിെന്റയും സാംസ് കാരിക
ചരി ത്തിെന്റയും സൂചകങ്ങളാകു എ പറയുവാൻ കഴിയും.
സയൻസിെന്റ വികാസവും ആധുനിക ഇം ീഷ് വിജ്ഞാനശാ�
ഖയുെട പി ണയും മനഃശാ സമീപനവും ഉറപ്പി െകാ ാണ്
ഇവിെട കഥ മുേന്നറുന്നത്. ഏെതങ്കിലുെമാരു അന്ധവിശ്വാസെത്ത
സ്ഥാപി വാേനാ അവിശ്വാസെത്ത ചരിപ്പി വാേനാ അതു
മുതിരുന്നി . അബുൾ ഹക്കീമും േവണു കറുത്തി വുമാണ് കഥ�
യിെല ധാന കഥാപാ ങ്ങൾ. മെറ്റാരാളാകെട്ട ഇണ്ണ്യാച്ചയാണ്.

നേന്ന െചറുപ്പം മുതൽ ചില േത്യകതകേളാെട ജീവിതം
ആരംഭിച്ച യുവാവാണ് അബുൾ ഹക്കീം. തിരു രിൽ നി ം
മലബാറിൽ എത്തിയ ഒരു െതാഴിലാളിയായിരു അവെന്റ
വല പ്പ. പരന്ന വായനയായിരു ആ യുവാവിെന്റ ഏറ്റവും
വലിയ സവിേശഷത. അേതാെടാപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടിയു ്,
പരിസരെത്ത െചറുജീവികൾ മുതൽ ഏെതാരു ജ ക്കേളാടുള്ള
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നാഭീനാളമായ ഒരു അടുപ്പമായിരു മെറ്റാന്ന്. കു റാത്തീ�
ബിലും കളിയാട്ടക്കാവിെല അവർണരുെട ആേഘാഷത്തിലും
പെങ്കടുത്തിരുന്ന ഒരു േത്യകത അവനിൽ ഉ ായിരു .
അേതസമയം അറിവിെന്റയും വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും ഒരു വന്മരം
കൂടിയായിരു അബുൾഹക്കീം. നാട്ടിൽ എ ാവരും ൈവജ്ഞാ�
നികമായ സംശയങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തിയിരുന്നത് അവേനാട്
േചാദിച്ചിട്ടായിരു . അവെന്റ വീട് ാമവായനശാലായി വർ�
ത്തി വന്നിരു . രക്ഷിതാക്കൾ മരി േപായ ആ യുവാവ് ഒറ്റ ്
അവിെട താമസി വ . േവണു കറുത്തി ം എന്ന സുഹൃത്ത്
അവെന െച കാണുന്നത് ഇം ീഷ് ഭാഷയുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ട ചില സംശയങ്ങൾ പരിഹരി വാനായിരു . എന്നാൽ
ഏെറക്കാലത്തിന് േശഷമുള്ള കൂടിക്കാ സംഭവബഹുലവും ഉേദ്യ�
◌ാഗജനകവുമായ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനി .

അവരുെട സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഇണ്ണ്യാച്ച എന്ന വൃദ്ധെന�
റി ള്ള പരാമർശവും കട വരു ്. ഇണ്ണ്യാച്ച ് ’പൂേച്ചെന്റ

കണ്ണാ. ഏത് ഇരുട്ട ം അയാൾക്ക് ക കാണും. പേക്ഷ
ഇണ്ണ്യാേച്ചെന്റ കണ്ണ് പൂച്ചക്കെണ്ണാ മ . വലെത്ത കണ്ണിെന്റ
കൃ മണിയിൽ ഇടതുഭാഗത്തായി സാമാന്യം വലിെയാരു െവളുത്ത
പുള്ളിയു ്. മൂപ്പര് ഏതു കട്ടപ്പാതിരാ ം ഒരു തുള്ളി െവട്ടവുമി ാ�
െത നട േപാകും.’ എന്നിങ്ങെനയാണ് ഇണ്ണ്യാച്ചെയ റിച്ച്
വിവരി ന്നത്.

സുഹൃത്തായ േവണു കറുത്തി െത്ത ബേസ്റ്റാപ്പിൽ െകാ വി�
ടാൻ േപാകുന്ന രാ ി സമയത്താണ് അതുവെരയും കാണാത്ത,
ചില േത്യകതകളുള്ള ആളാണ് തെന്റ ാേ റ്റായ ഹക്കീം
എന്ന് േവണുവിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നിരവധി പരിവർത്തന�
ത്തിന് വിേധയനായിക്കഴിഞ്ഞിരി അയാൾ എന്ന് േവണു
മനസ്സിലാ െ ങ്കിലും അതിെന ശാ ീയമായി വിവരി �

് ഹക്കീം. ഇരുട്ടിലും കാ യുള്ള ഒരാെളേപ്പാെലയാണ്
അവൻ നട ന്നത്. ചതു നിറഞ്ഞ വഴിയിൽ കാ നാ ളുെട
താവളമാണ്. അവിെടെയ േമ്പാൾ േവണുവിനു േനെര നാ�

ൾ വേന്നക്കാെമ ം തനി േനെര വരി എ ം ഹക്കീം
വ്യ മാ ്. മാ വുമ അതുവെരയും കാണാതിരുന്ന
ഒരു വടി ക ിൽ ത്യക്ഷെപ്പടുന്നതും േവണുവിനു മുിന്നിൽ
നിരവധി േചാദ്യങ്ങൾ െതാടു വിടു ്. അതിേനക്കാൾ
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ഭയാനകമായ ഒന്നായിരു , ഹക്കീമിെന്റ ശരീരത്തിനു സംഭവിച്ച
പരിവർത്തനം. ഭീകരരൂപിയായ ഒരു നാൽക്കാലിയായി അവൻ
മാറിക്കഴി േവാ എന്ന് േതാ ം വിധമായിരു ഹക്കീമിൽ
സംഭവിച്ച പരിവർത്തനം.

എന്നാൽ ഇത്തരം അമാനുഷരൂപങ്ങൾ ം നിഗൂഢവും
മാ കവുമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ം പിന്നിൽ ശാ ീയമായ

ചിലകാര്യങ്ങളുെ ന്ന് േവണുവിെന ധരിപ്പിക്കാൻ ഹക്കീം മി�
ന്നതുകാണാം. ‘ ജ്ഞയുെട ഒളി കളിയാണത് ’എന്നായിരു

ഹക്കീമിെന്റ നിലപാട്. അങ്ങിെനെയാരു സന്ദർഭത്തിലാണ്
ഇണ്ണ്യാച്ചെയ റി ള്ള ചർച്ച വീ ം ഉയർ വരുന്നത്. ആരാ�
യിരു ഇണ്ണ്യാച്ച? അയാളിൽ ഹക്കീം ക േത്യകത
എെന്ത ാമായിരു ? പരന്നവായനക്കാരനായ, അറിവുള്ള
ഹക്കീമിന് ഒരുകാര്യം വ്യ മായിരു , അവൻ വായിച്ചി ള്ള
നിഗൂഢതകളുെട പു കങ്ങൾക്ക റത്ത് ഇതാ നിഗൂഢതയുമായി
ജീവി ന്ന മനുഷ്യർ. ഒടിയന്മാർ എന്ന് േദശക്കാർ അവർക്ക് േപ�
രി . ഒടിമറഞ്ഞവരുെട േലാകം ഒരു ചരി േമാ സാംസ് കാരിക
ചരി േമാ ആയി അ ത്യക്ഷമായിരി . എന്നാൽ അവർ
നിർമ്മിച്ച േലാകം ഇനിയും അ ത്യക്ഷമാകാെത നിലെകാ .

ജ്ഞയുെട ഒളി കളിയും, െഷർലക് േഹാംസും േഡാ ർ
വാട്സണും മനശാ വിശകലനങ്ങളും ശാ ീയയു ിയും ആധു�
നിക അവേബാധവും ഒെക്കയുള്ള േവണുവിെന്റയും ഹക്കീമിെന്റയും
ഇടയിേലക്ക് എന്തിനാണ് ഇണ്ണ്യാച്ച വ െപട്ടത്. േവണുവിന്
കാര്യങ്ങൾ അവ്യ മായിരു . എന്നാൽ നിഗൂഢതകൾ അവ�
സാനി ന്നി എന്ന് ഹക്കീമിന് വ്യ മായിരു . അവെന്റ
അറിവുകൾ പു കങ്ങളിെല അറിവുകെള വിട്ട് തിരിച്ചറിവുകളായി
മാറിയിരി . ആ തിരിച്ചറിവ് അവെന െകാെ ത്തിച്ചത്
ശരികളുെട േലാകേത്തക്കാണ്. ആ ശരികളിൽ ഇണ്ണ്യാച്ച
എന്ന ഒരു തേദ്ദശീയനായ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഉ ായിരു .
വേരണ്യരാൽ പുറംതള്ളെപ്പട്ട, ഈ മണ്ണിെന്റ ഉടമ. ഉലയിൽ
ചാരമാവാെത കിടന്ന തിേഷധങ്ങളുെട ഒരു െചറിയ കനൽ,
ഇണ്ണ്യാച്ച ഹക്കീമിന് ൈകമാറിയിരു . ാഹ്മണ്യെത്തയും
ൈ വർണ്ണികതയുെടയും നവക്ഷാ ിയത്വത്തിെന്റയും അധികാര
നിഗൂഢതകൾ കെ ത്തിയ അകക്ക ള്ളവരായി അവർ മാറി�
ത്തീർ . അറിവിെന്റ മരുന്ന് െചവിക്ക് പുറകിൽ പുരട്ടിയേപ്പാൾ
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നിഗൂഢതയുെട ഒടിസൂചിക

അവർ രാ ിയിലും അക്ഷിയുള്ളവരായി മാറി. അവർെക്കാപ്പം
കാ നാ ളും ജ ക്കളും അണിനിര . അധികാര രഹിതർ
േമൽ അധികാരികൾ, സ്വന്തം െപ  ൺമക്കൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള

ീകൾ േമൽ പുരുഷന്മാർ േയാഗി ന്ന അധികാരരൂ�
പങ്ങൾ, പുേരാഗമേനച്ഛയുെട മുഖംമൂടി അണി െകാ ്
ജനകീയാധികാരവർഗ്ഗം പുലർ ന്ന അധമ വർത്തനങ്ങൾ,
അപരരായിത്തീരുന്ന ീകൾ എന്നിങ്ങെന നിഗൂഢതകളുെട േലാ�
കം കതുറുന്ന കാണു രാക്ഷസന്മാരായി ഹക്കീമും ഇണ്ണ്യാച്ചയും
പരിവർത്തനെപ്പടു . സ്വന്തം പിതാവിനാൽ ഗർഭവതിയാേക�

ി വരുന്ന െപൺകുട്ടികൾ. അവർക്ക് ദുഃഖം ഇറക്കി വ വാൻ
ഈ മനുഷ്യെര ഉ ായിരു . അറിവുള്ളവനായ, ആംഗേലയ
വിദ്യാഭ്യാസം േനടിയ ഹക്കീം തെന്റ ഗുരുവായ ഇണ്ണ്യാച്ചെ ാപ്പം
േചർന്ന് കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ െകാടു വാൻ തീരുമാനി .
അവർ െതരെഞ്ഞടുത്ത മാർഗ്ഗം ഒടിവിദ്യയുെടതായിരു .

ഉേദ്യാഗജനകമായ നിരവധി സംഭവങ്ങളിേലക്ക് വായ�
നക്കാെര െകാ േപാകു ് ഈ കഥ. ഒരു േനാവലിെന്റ
ഘടന സ്വീകരി ന്ന ‘ഒടിസൂചിക’എന്ന കഥ, ചരി ത്തിെന്റ
ആവർത്തനങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പി ്. നേവാത്ഥാന, ആധുനി�
കകാലം കുഴി മൂടിയ ജീർണ്ണതകളുെട മടങ്ങിവരവ് വേരണ്യത ്
സംഭവ്യമാകുെമങ്കിൽ, തേദ്ദശീയർക്ക് അതിനുതക്ക തിേരാ�
ധങ്ങെളയും സ്വീകരിേക്ക ിവരുെമന്ന സൂചന നൽകു ്
ഈ കഥ. ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പതനവും അധികാരത്തിെന്റ
ഏകാധിപത്യ വണതയും മതരാ ത്തിേലക്ക് ഏകപക്ഷീയ�
മാ ന്ന അതിെന്റ സാംസ് കാരിക അധികാരങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം
തിരിച്ചറിയുന്ന ഒടിയൻകണ്ണ്, ഈ കഥയിൽ തുറന്നിരി .
ബഹുജനങ്ങളുെട തിരിച്ചറിവിെന്റ അനിവാര്യത മാ േമ അധി�
കാരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട നിഗൂഢതകെള അസ്ഥിരെപ്പടുത്താൻ സാധി .  
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 ആ ം, ആഖ്യാനം:
വ്യ ിരാ ീയത്തിെന്റ വഴികൾ

രവി െക. പി.

സം ഹം

ആധുനികാനന്തര േകരളീയെപാതുസമൂഹെത്ത ആന്തരികമായി
നവീകരിക്കാനുള്ള പലവഴികളിൽ മാണവഴിെയന്നത് കേ ൻ
െപാ ടെന്റതായിരു . സ ചിതവും പീഡാ ക അധികാേരാ�

ഖവുമായ ാഹ്മണ്യ-ആ ീയേകാ ാപാരമ്പര്യത്തിെനതിെര
സാമൂഹിക സമത്വത്തിെന്റ തിവ്യവഹാരങ്ങൾ സൃ ിച്ച ദാർശ�
നികരുെട ഇേങ്ങയറ്റെത്ത തുടർച്ചയുെട കണ്ണിയാണ് െപാ ടൻ.
ആധുനികാനന്തരേകരളത്തിെന്റ പാരിസ്ഥിതികജാ തയുെട
ജ്വലി ന്ന േപരായി കേ ൻ െപാ ടൻ സ്ഥാനെപ്പട്ടതിെന്റ
സാം ാരിക-രാ ീയചരി െത്ത വിശകലനം െച ാനാണ് ഈ
േലഖനത്തിലൂെട മി ന്നത്. വ്യ ിപരേപാരാട്ടത്തിെന്റയും
സ്വത്വപരവും ത്യയശാ പരവുമായ തിരിച്ചറിവുകളുെടയും
വലിയ ൈകവഴികൾ അതിനു പിന്നിലു ്. കൃതിവിരുദ്ധവും
ആദിമനിവാസി-ദളിത്- ീവിരുദ്ധവുമായ വികസന സങ്ക നത്തി�
െന്റ ൈവരുദ്ധ്യത്തിൽ നി െകാ ാണ് കേ ൻ െപാ ടെന്റ
പാരിസ്ഥിതികചിന്തകളും േയാഗങ്ങളും, സാമൂഹിക-രാ ീയ
വിമർശനങ്ങളും സാദ്ധ്യമാകുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക ങ്ങെള
അധ്വാനി ന്ന ജനതയുെട ൈനതിക മായി കാണുന്ന െപാ�

ടെന്റ സമീപനത്തിൽ േകാ ിക് ദർശനമു ായിരു . ന െട
െപാതുരാ ീയകാർക്ക് തീർ ം അപരിചിതമായ വഴിയായിരു�

അത്.
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താേക്കാൽവാ കൾ: ജാതി, സ്വത്വം, കർ ത്വം, ഹരിതരാ ീ�
യം, ത്യയശാ ം, സാമൂഹിക അന്യവൽക്കരണം, വ്യവഹാരം.

ആമുഖം

േകരളീയെപാതുസമൂഹെത്ത രാ ീയമായി ആഴത്തിൽ സ്വാ�
ധീനിച്ച ത്യയശാ ം മാർക്സിസമായി കൂടി ആ സ്ഥാനത്തിൽ
നി േപാലും അേദ്ദഹത്തിന് ജാതിപരമായ അന്യവൽക്കരണം
േനരിേട ിവ എന്നത് േകരളം െകട്ടിെപാക്കിയ നേവാത്ഥാ�
നത്തിെന്റ ഇടർച്ചെയയാണ് കാണി ന്നത്. േകരളത്തിൽ
നി മുയർ വന്ന ീനാരായണഗുരുവിെന്റയും സേഹാദരന�

പ്പെന്റയും അ ൻകാളിയുെടയും െപാ യിൽ അപ്പച്ചെന്റയും
വഴികെളന്നത് ആധുനികേകരളനിർമ്മിതികളുെട തേദ്ദശീയമായ
വഴികളായിരു . ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് െപാ �
ടൻ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് േവറിട്ടവഴി അേന്വഷി ന്നത്.
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇടതുേബാധെമന്നത് ബാഹ്യമായ ഒരലങ്കാരം
മാ മായിരു െവന്ന് െപാ ടന് ആഴത്തിൽ േബാദ്ധ്യെപ്പടു .
സാമുദായികരാ ീയത്തിെന്റ വഴികളിൽ സഞ്ചരിച്ച െപാ ടെന
ഉൾെക്കാള്ളാൻ സ്വസമുദായം േപാലും വളർന്നിരുന്നി എന്ന
സത്യം അേദ്ദഹം അനുഭവിച്ച സാമൂഹിക അന്യവൽക്കരണെത്ത
കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമാ .

പാരിസ്ഥിതികരാ ീയം

അറിവ് സാമൂഹിക-രാ ീയ വിേമാചനത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനവിഭവമാെണന്ന തിരിച്ചറിവ് എ ാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും
ആധുനികാനന്തരം രൂപെപ്പടു ്. സ്വത്വം (Identity) കർ �
ത്വം (Subjectivity) എന്നിവെയ റി ള്ള വിചാരങ്ങൾ തേദ്ദശീയ
സമൂഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിലും പഠനഗേവഷണങ്ങളിലും ധാന
അറിവടയാളമായി മാറുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. പാരി�
സ്ഥിതികാവേബാധത്തിെന്റ ബഹുസാം ാരികതെയ റ െച ്
ഏകശിലാ ക ത്യയശാ ത്തിേല ം വിപണിസം ാര�
ത്തിേല ം ഒതു ന്ന വിചാരമാതൃകെയ ആേഗാളടിസ്ഥാന�
ത്തിൽത്തെന്ന തേദ്ദശീയജനത േചാദ്യം െച െകാ ാണ്
ൈജവികതയിലും ഉ ാദന ിയയുമായി ജ്ഞാനെത്ത ബന്ധ�
െപ്പടു ന്നത്. ഈ ഭൂമിെയ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന വി ാനാവും
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എന്ന സിയറ്റീൻ േഗാ മൂപ്പെന്റ േചാദ്യം ാധാന്യം േനടുന്നത്
പാരിസ്ഥിതികരാ ീയത്തിെന്റ വിേമാചനാ ക ത്യയശാ �
െത്ത ആന്തരവൽക്കരി ന്നത് െകാ ാണ്. പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാ ിേലെക്ക േമ്പാൾ പാരിസ്ഥിതിക രാ ീയത്തിെന്റ
മാനിെഫേസ്റ്റാ ആയി സിയാറ്റിൻ മൂപ്പെന്റ വിചാരങ്ങൾ മാറി.
ഇന്ത്യൻ പാരിസ്ഥിതികരാ ീയവിചാരങ്ങളിൽ െപാ ടെന്റ�
യും മയിലമ്മയുെടയും സി. െക. ജാനുവിെന്റയും ജ്ഞാനവും

േയാഗവും സർഗ്ഗാ മാകുന്നത് അതുൾെക്കാ ന്ന ശാ ീയവും
യു ിനിഷ്ഠവുമായ സമീപനം െകാ ാണ്. ഇവർ മൂ േപരും
േഗാ പരവും തേദ്ദശീയവുമായ തിേരാധസാം ാരികരാ ീയ�
ത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾ കൂടി െപാതുേബാധത്തിേലക്ക് സം മിപ്പി�

. കൃതിെയ േകവലം ആനന്ദം കെ ത്താനുള്ള ഉപാധിയാക്കി
മാ ന്ന മദ്ധ്യവർഗ്ഗ - ഉപരിജാതി വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാ�
ണ് ഇവരുെട ദർശനം. പാരിസ്ഥിതികചരി ത്തിെന്റ ഭൂമികയിൽ
നിന്ന് തേദ്ദശീയ ഇടെപടലുകെള മറ െവക്കാനാവാത്ത വിധം
ഈ ജ്ഞാനിമം വികസി െവന്നർത്ഥം.

ഒരു ആഖ്യാനത്തിന് ലാവണ്യാ കമാനം ൈകവരുന്നത്
ഉ ാദനവ്യവസ്ഥയുമായും ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിനി�
മയത്തിലൂെടയും അവ കട േപാകുേമ്പാഴാണ്. തേദ്ദശീയമായ
സാമൂഹികഇടെപ്പടലുകേളയും ആഖ്യാനങ്ങെളയും നിശ്ശ മാ�
ക്കിയതിെന്റ സാമൂഹിക-രാ ീയചരി െത്ത അപനിർമ്മി
െകാ ് വിേമാചനത്തിെന്റ പുതിെയാരു രാ ീയകർ ത്വം
സാദ്ധ്യമാെണന്ന് ദളിത്പാരിസ്ഥിതികരാ ീയം പറയു .
െപാക്കടെന്റ ക ൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ എെന്റ ജീവിതം (2000)
ചൂട്ടാച്ചി (2010) എെന്റ ജീവിതം (2010) എന്നീ ആഖ്യാനങ്ങൾ

ാധാന്യം േനടുന്നത് ൈജവികമാെയാരു കൃതിജ്ഞാനെത്ത
ഉ ാദിപ്പി ന്നതുെകാ ാണ്. മാ മ ഭൗതികവും സാം�

ാരികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ രാ ീയാവേബാധം അത്
ആന്തരവൽക്കരി . പരിസ്ഥിതിവാദം േകവലാർത്ഥത്തിൽ

കൃതിയുെട േമൽ നട ന്ന അധിനിേവശത്തിെനതിെരയുള്ള
തിേരാധം മാ മ ; മറിച്ച് സമ മാെയാരു രാ ീയപദ്ധതി

കൂടി ഉൾെക്കാ ്. േകവല പാരിസ്ഥിതികവാദത്തിത്തിൽ
നിന്ന് ഭിന്നമായി തേദ്ദശീയജീവിതത്തിെന്റ സമ ാനുഭവമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് പരിസ്ഥിതിെയ കാണാനുള്ള മമാണിവിെട നട�

ന്നത്. ഭൂമിെയ രക്ഷിക്കാനുളള േകവലമായ മ ം എന്നതിൽ
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നിന്ന് ആ ജ്ഞാനത്തിെന്റയും ആ പരിേശാധനയുെടയും
ിയയിേലക്ക് ഹരിതരാഷ ീയം വികസി െവന്ന് എൻ.

എം. പിേയഴ് സൻ നിരീക്ഷി ്. ഫൂേക്കാ മുേന്നാ െവ ന്ന
ഹരിതരാഷ ീയം ൈജവജ്ഞാനത്തിെന്റ ഈ ദാർശനികതയി�
ലാണ് നിലയുറപ്പിച്ചി ള്ളത്.

വികസനവും സാമൂഹികൈവരുദ്ധ്യവും

വ്യ ിജീവിതെത്ത സൗന്ദര്യാ കമായ നിലനി ായി
മാ ന്ന ചരി ിയ ക ൽ ജീവിതകാരെന്റ ജീവിതത്തിലും
സംഭവി ്. ഫൂേക്കായുെട ീൻ റസിസ്റ്റൻസും െപാ �
ടെന്റ ജീവിതവും സന്ധിെച ന്നത് മനുഷ്യസ്വാത ്യത്തിെന്റ
തലത്തിലാണ്. ചരി പരമായി ഇന്ത്യയിെല തേദ്ദശീയ ജനത
എങ്ങെനെയ ാമാണ് കർ ത്വവൽക്കരണത്തിന് വിേധയമായി�
െക്കാ ിരി ന്നത് എന്നതിെന്റ വിമർശനാവേബാധമാണിത്.
അധീശത്വ ത്യയശാ ം െമരുക്കിെയടു ന്ന അവസ്ഥയിൽ
നിന്ന് സ്വന്തം കർ ത്വെത്തയും അതുവഴി െപാതുേബാധെത്ത�
യും പുതുക്കിെയടു ന്ന സാമൂഹിക ിയ പൗരസമൂഹത്തിെന്റ
വിേമാചനാ കതകൂടി ലക്ഷ്യമാ ്. ചതു കളാലും ൈക�
പ്പാടുകളാലും ചുറ്റെപ്പട്ട ഭൗമികതെയ തെന്റ കർ ത്വത്തിെന്റ
ഭാഗമായി തിരിച്ചറിയന്ന െപാ ടൻ ഹരിത തിേരാധത്തിെന്റ
തേദ്ദശീയഭാഷ്യമാണ് സൃ ി ന്നത്. ഒരു ാന്തൻ ക ലായി
തെന്ന തിഷ്ഠി ന്ന െപാ ടൻ സ്വാത ്യാനന്തരം ഇന്ത്യ�
യിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന ിയയിലൂെട ശിഥിലമായി
േപാകുന്നത് തേദ്ദശീയജനതയുെട കർ ത്വവും ആവാസവ്യവസ്ഥ�
യുമാെണന്ന് വ്യ മാ . വികസനെമന്ന ആധുനികസങ്ക ം
എങ്ങെനയാണ് ആദിവാസിവിരുദ്ധവും ദളിത് വിരുദ്ധവുമായി
മാറുന്നെതന്ന് സി. െക. ജാനുവിെന്റയും മയിലമ്മയുെടയും
ആ ാഖ്യാനങ്ങളും പ െവ ന്ന സമാനാനുഭവമാണ്. വികസനം
െകാ വരുന്ന സാമൂഹികൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ ഒട്ടനവധി വ്യവഹാ�
രങ്ങെള തുറ കാണിക്കാൻ െപാ ടൻ കാണി ന്ന ജാ ത

േദ്ധയമാണ്. നാട്ടറിവുകളും, ാേദശികചരി വും, തേദ്ദശീയസ�
മരത്തിെന്റ തിേരാധാ കതയും കണ്ണിേചർക്കെപ്പടുന്നതിലൂെട
വികസി ന്ന സ്വാത ്യേബാധമായി പാരിസ്ഥിതികരാ ീയം
െപാ ടെന്റ ആഖ്യാനത്തിൽ സ്ഥാനം േനടു . കാർഷികജീവി�
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തചര്യയിലൂെട ആർ ിെച്ചടുത്ത ജ്ഞാനമാണ് ഇവിെട ധാനം.
െപാ ടൻ പറയു :

ക ൽക്കാടും ദളിതരും മത്സ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് േവെറാരു
േലാകം അറിയാെത ജീവി േപാരുകയായിരു . അങ്ങെന
ൈകപ്പാടുകളിൽ ജീവി ന്നവർ ദളിതരും കൂപ്പിലും കാട്ടിലും
താമസി ന്നവർ ആദിവാസികളുമായി. ൈകപ്പാടുകളിൽ നിന്ന്
കി ന്ന മീനുകെള ാം പുലയർ ആഹാരമായി കഴി ം. വലിയ
മീനുകൾ കിട്ടിയാൽ ത രാനും മുതലാളിമാർ ം എത്തിക്ക�
ണം. ൈകപ്പാടുകളിൽ ക ൽക്കാടുകളുെട ഇലകൾ വീണ്
ഒഴുകിവടി ള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് െപാട്ടത്താൻ, കാക്കാത്തി,
ആനേപാേ ാൻ തുടങ്ങി മരു മത്സ്യങ്ങൾ ഉ ാവുക. ഇവ പുല�
യരുെട ഭക്ഷണത്തിെല ധാനഇനവുമായിരു . നൂറ്റിെയാന്ന്
ഇനം ഇത്തരം െചറുമീനുകെള ഈർക്കിൽ െപടലുെവച്ച് ൈകപ്പാ�
ടുകളിൽ നി ം െതര പിടിച്ച് ഉണക്കിെയടുത്താണ് കഴിക്കാറ്.
ഇങ്ങെന ൈകപ്പാടുകേളാെടാപ്പം ക ൽക്കാടുകേളാെടാപ്പം
നി െകാ ാണ് െപാ ടൻ തെന്റ ജീവിതെത്ത ആഖ്യാനം
െച ത്. കാ നികമായി കൃതിെയ കാണുന്ന േകവലപരി�
സ്ഥിതിവാദേത്താട് െപാ ടൻ ഇടയുന്നത് ൈജവപരിസരം
ഉൾെക്കാ ന്നതിനാലാണ്. ദളിതെര സംബസിച്ചിടേത്താളം

കൃതിയായിരു ജീവിതവും അതിജീവനവും. ഈ സാം ാരിക�
ഭൂമിശാ െത്ത സംബന്ധിച്ച രാ ീയാവേബാമാണ് പഴയങ്ങാടി
മുതൽ മുട്ടക്ക ിവെര ഒരു കിേലാമീറ്റേറാളം ദൂരത്തിൽ വഴി�
േയാരത്ത് ക ൽെച്ചടികൾ വ പിടിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹെത്ത
േ രിപ്പി ന്നത്. െപാ ടൻ അതിെന റിച്ച് പറയുന്നത്
ഇങ്ങെനയാണ്:

‘പുഴയിെല തിരയടിച്ച് ചിറ തകരുന്നത് തടയാനും കുട്ടികൾ
ളിൽ േപാകുേമ്പാൾ കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷേനടാനും േവ ി�

യായിരു ഞാനിത് െവ തുടങ്ങിയത്. ക ൽെച്ചടികളുെട
പാരിസ്ഥിതിക ാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്ന െപാ ടൻ ക ൽഭി�
ത്തി എന്ന ആശയത്തിേലക്ക് സഞ്ചരി ്. യു ിനിഷ്ഠവും
ശാ ീയവുമാണാവേബാധം. കടേലാരത്ത് കരിങ്കൽ ഭിത്തിയ
ക ൽഭിത്തിയാണ് േവ െതന്ന െപാ ടെന്റ ൈജവപാരിസ്ഥി�
തികവേബാധം എന്നാൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഉൾെക്കാള്ളാനായി .
ശാ ത്തിെന്റയും പരി തിയുെടയും വിശാലേമഖലകളിൽ നിന്ന്
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അന്യമായി നി െകാ ് സംരക്ഷിക്കെപ്പേട ന്ന ഒന്ന
ജനതയുെട കൃതിേബാധവും സ്വത്വവുെമന്ന കാ പ്പാടാണ്
െപാ ടനിൽ വർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ശാ ീയവും പാരിസ്ഥി�
തികവുമായ ഈ അവേബാധം സൂക്ഷിക്കാൻ െപാതുേബാധം
വളർന്നിരുന്നി എന്നാണ് പിൽക്കാലസംഭവങ്ങൾ വ്യ മാ�

ന്നത്. പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഏേഴാം മൂലയിെല മു ിം
പള്ളിവെരയുള്ള േകാമത്ത് ബ ് േറാഡാക്കി മാറ്റാൻ ഫിഷ�
റീസ് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചേപ്പാൾ െപാ ടൻ ന വളർത്തിയ
പതിനായിരത്തിലധികംവരുന്ന സമൃദ്ധമായ ക ൽെച്ചടികൾ
െവട്ടിനശിപ്പി . ബ ിെന്റ അക നി സ്ഥലെമടുക്കാനു�

ായി ം പഞ്ചായ ം െപാതുേബാധവും ക ൽക്കാടുകൾ
സംരക്ഷിക്കാൻ ത ാറായി . േറാഡ് വികസനത്തിെന്റ േപരിൽ
ക ൽ െകാത്തിെക്കാ ം െപാ ടെനയും കുടുംബെത്തയും
മർദ്ദി െകാ മാണ് സമൂഹം േനരിട്ടത്. പരിസ്ഥിതിസംഘടന�
യായ സീക്ക്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് എന്നിവെരെയ ാം െപാ ടൻ
സമീപിെച്ചങ്കിലും യാെതാരു ഫലവുമു ായി . െപാതുേബാധം
എ മാ ം പാരിസ്ഥിതികമായി അരാ ീയവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിരി�

എന്നാണിത് വ്യ മാ ന്നത്. മാ മ സാമൂഹികമായ
് തെന്ന അേദ്ദഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും േനരിേട ി വ .

ക ൽ നശീകരണെത്ത റിച്ച് ഏേഴാം േലാക്കൽ കമ്മറ്റി
െസ ട്ടറിേയാട് പറെഞ്ഞങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ തികരണം
സാമാന്യേബാധത്തിെന്റ കൃതിേയാടുള്ള സമീപനേത്താെടാ�
പ്പം പാർട്ടിയുെട പരിസ്ഥിതികേബാധംകൂടി വ്യ മാ ്.
അേദ്ദഹം പറ : നടപടിെയടുത്തിട്ട് നമുെക്കന്താ ഗുണം?
പാർട്ടിെക്കന്താ ഗുണം? കായ് പറിച്ച് തിന്നാൻ പ േമാ? ാേദ�
ശികതലം മുതൽ തെന്ന സ്ഥാനത്തിന് പാരിസ്ഥിതികമായ
കാ പ്പാട് ഉ ായിരുന്നി എന്ന് കാണാം. സാമാന്യജനതെയ
പാരിസ്ഥിതികരാ ീയത്തിെന്റ ാധാന്യം വ്യ മാക്കിെക്കാടു�

ന്ന ബദൽ വർത്തനപദ്ധതി െപാ ടൻ രൂപെപ്പടു ്.
അെതാരു സമാന്തരവിദ്യാഭ്യാസ വർത്തനമായി മാറി. േകരളം
മുഴുവൻ ളുകളും േകാേളജുകളും േക ീകരിച്ച് ഒട്ടനവധി പഠന ാ�

കൾ െപാ ടൻ നടത്തി.

വളെര പതുെക്കയാെണങ്കിലും െപാ ടെന്റ പാരിസ്ഥിതിക�
മായ ഇടെപ്പടലുകൾ സ്ഥാനത്തിന് അംഗീകരിേക്ക ി വ .
ശാ സാഹിത്യ പരിഷത്ത് െപാ ടന് സ്വീകരണം ന ാൻ

47



 ആ ം, ആഖ്യാനം: വ്യ ിരാ ീയത്തിെന്റ വഴികൾ

ത ാറായി. എന്നാൽ െപാ ടെന്റ പാരിസ്ഥിതികരാ ീയ�
വർത്തനെത്ത അറിഞ്ഞാദരിച്ചത് െജ. െജ. പള്ളത്തിെന്റ

േനതൃത്വത്തിൽ വർത്തി വരുന്ന സം തി നാട്ടറിവ് പഠനേക�
മായിരു . ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ക ൽെച്ചടികൾ ന പി�

ടിപ്പിച്ച െപാ ടെന്റ പാരിസ്ഥിതിക അവേബാധെത്ത റിച്ച്
യൂേഗാ ാവിയയിലും ഹംഗറിയിലും ജർമ്മനിയിലും ഒേട്ടെറ ഗൗര�
വമായ പഠനങ്ങൾ നട എന്നത് ആേഗാളാടിസ്ഥാനത്തിൽ
തെന്ന പാരിസ്ഥിതികരാ ീയം സ്വീകരിക്കെപ്പ എന്നാണ് വ്യ�

മാക്കെപ്പടുന്നത്. മാ മ ഹംേഗറിയൻ പക്ഷിശാ ജ്ഞനും
ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് ഓഫ് ഓർണിേത്താളജി ഡയറ റുമായ ആേ
ആറ്റി ബേങ്കാവിച്ച് െപാ ടെന്റ വർത്തനങ്ങെള റിച്ച്
പഠനം നടത്താൻ ക രിൽ എ കയും െച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇടെപടൽ െകാ ്, യുനേ ായുെട പരിസ്ഥിതികവിഭാഗം െപാ�

ടെന്റ േപര് േത്യകം പരാമർശി കയു ായി.

പാരിസ്ഥിതികമായ അവേബാധം െപാതുേബാധത്തിനക�
ത്ത് വർത്തി േമ്പാേഴ മ ം ജലവും കൃതിവിഭവങ്ങളും
നിലനി കയു എന്ന കാ പ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കി ന്ന
അവസരങ്ങെള ാം െപാ ടൻ ഉപേയാഗി ്. രാ�

ീയപാർട്ടികൾ ഒരു കാല ം പരിസ്ഥിതി അനുകൂലമായ
തീരുമാനങ്ങൾ കർശനമായി എടുത്തിട്ടി എന്ന െപാ ടെന്റ
വിമർശനം ഭരണകൂടത്തിന് പാരിസ്ഥിതികമായ സമീപനം
േവണെമന്ന ദർശനത്തിേലക്കാണ് നയി ന്നത്. മാ മ

ാേദശികമായി വളെര അബദ്ധമാണ് രാ ീയ സ്ഥാനങ്ങൾ
എ ം അേദ്ദഹം വിമർശി . ജാതിയുെടയും വികസനത്തി�
െന്റയും ഇരകൾ ദളിതരും ആദിമനിവാസികളുമാെണന്ന ചിന്ത
ഇന്ന് ബലമാണ്. ഈെയാരു തിരിച്ചറിവിെന േകരളത്തിെല
െപാതുസമൂഹത്തിനകേത്ത ് ന ാൻ െപാ ടെന്റ വർത്ത�
നങ്ങൾക്കായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതവും ആഖ്യാനങ്ങളും
പാരിസ്ഥിതികരാ ീയത്തിെന്റ ജ്ഞാനവഴികളിൽ ധാനമാകു�
ന്നത് േകവലപരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മു ിേനടുന്നതുെകാ ാണ്.
െപാ ടൻ മുേന്നാ െവ ന്ന ജ്ഞാനത്തിെന്റ രാ ീയെമന്നത്
വിപുലമാണ്. വർത്തമാനകാല നി െകാ ് ഭാവിയിെല
രാ ീയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള വഴികളു തിൽ. ജീവിതാനു�
ഭവങ്ങെളയും അതിൽ നിന്ന് നിരൂപിെച്ചടു ന്ന ശാ ീയവും
യു ിനിഷ്ഠവുമായ അറിവാണ് ധാനമായും തേദ്ദശീയജന�
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തയുെട ജീവിതാവസ്ഥെയ നിർണ്ണയി േപാന്നി ള്ളെതന്ന
ഭൗതികസത്യെത്തയാണ് െപാ ടെന്റ ആ ാഖ്യാനങ്ങൾ
സാക്ഷ്യെപ്പടു ന്നത്. ാേദശികമായ ജ്ഞാനത്തിലൂെട സ്വയം
നവീകരിക്കെപ്പടുന്ന ദർശനമാണത് ലക്ഷ്യമാ ന്നത്.
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േഡാ.ആർ.വി.എം.ദിവാകരൻ

സം ഹം

വലിയ മൂലധനമാവശ്യമുള്ള കലയായതുെകാ തെന്ന സി�
നിമയിൽ വി വകരമായി ഇടെപടാൻ കഴിയാെത ാന്ത�
വൽക്കരിക്കെപ്പ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി വിഭാഗങ്ങളു ്.

ീകൾ, കറുത്തവർ, ആദിവാസികൾ, ക ർ വിഭാഗങ്ങൾ, ാ�
മവാസികൾ എന്നിങ്ങെന വലിെയാരു വിഭാഗം സിനിമയുെട
െവളുത്തപുരുഷെന്റ െഹേ ാേനാട്ടത്തിന് കീഴ് െപ്പട്ട് തിനി�
ധാനപരമായിമാ ം, സിനിമയിൽ അടയാളെപ്പ േപാ .

തിനിധാനത്തിന റം അത്തരം കർതൃത്വങ്ങൾ സിനിമയിലു�
ാവുന്നതിെന്റ സൂചനകൾ അേന്വഷി ഈ ബന്ധം.

സാേങ്കതികവിദ്യയുെട വ്യാപനവും ഭാവുകത്വത്തിൽവന്ന വിേച്ഛദ�
വും അരികുവൽകൃതരുെട സിനിമാ േവശത്തിന് കളെമാരു .

താേക്കാൽവാ കൾ: ാന്തവൽക്കരണം, നവതലമുറസിനിമ,
ക ർ, ഓയ്റ്റർ, തിനിധാനം

സമൂഹത്തിെന്റ െപാതുവായ േനട്ടങ്ങളിൽനി ം മുേന്നറ്റ�
ങ്ങളിൽനി ം അധികാരഘടനയിൽനി ം ചില മനുഷ്യർ
മാ ം ഒഴിവാക്കെപ്പടുകേയാ തരംതാ െപ്പടുകേയാ െച െപ്പടുന്ന
സാമൂഹികാവസ്ഥയാണ് ലളിതമായ അർത്ഥത്തിൽ ാന്തവൽ�
ക്കരണം. സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ചില േത്യക
മനുഷ്യഗണങ്ങൾമാ ം ഇങ്ങെന ാന്തവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്ന

തിഭാസം ഒ ം പുതുത . എന്നാൽ അരികു/ ാന്തവൽക്കരണം
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അഥവാ മാർജിനൈലേസഷൻ എന്ന സാംസ് കാരികസങ്ക നം
താരതേമ്യന പുതിയതും ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങളുെട േയാഗഭൂ�
മികകളിൽമാ ം വിലേപ്പാവുന്നതുമായ ഒന്നേ . നിേയാ ാസിക്
സാമ്പത്തികശാ ം ചില സമൂഹങ്ങൾമാ ം അരികുകളിലാവു�
ന്നതിെന്റ െപാരുളേന്വഷിച്ചിരു . രാ ീയസംവാദങ്ങളിേലാ
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിലേപശലുകളിേലാ പങ്കി�

ാെത മാറ്റിനിർത്തെപ്പടുന്ന സമൂഹങ്ങൾ; വംശം, മതം, ജാതി,
െതാഴിൽ, ലിംഗം, ായം എന്നിങ്ങെന നിരവധി ഘടകങ്ങൾകാ�
ണാം അതിന്. സാമ്പത്തിക ചിന്തകൻ ആൽ ഡ് മാർഷലും
മ ം ‘കൾച്ചർ ഓഫ് േപാവർട്ടി’ എ വിേശഷിപ്പിച്ച ഈ �
തിഭാസെത്ത കാൾ മാർക് സ് ‘കരുതൽ െതാഴിൽപ്പട’ (റിസർവ്
ആർമി ഓഫ് േലബർ) എന്നമട്ടിൽ വിശദീകരിക്കാൻ മി ന്ന�
തുകാണാം. െതരുേവാരങ്ങളിൽ കഴിയാൻ നിർബന്ധിക്കെപ്പടുന്ന
െതാഴിലി ാപ്പടയുെട ദാരി ്യാവസ്ഥമാ മ ഇന്ത്യനന്തരീക്ഷ�
ത്തിൽ ാന്തവൽക്കരണം എ നമുക്കറിയാം. സാമ്പത്തികമായ
ഉയെരനി േമ്പാഴും കീഴ്ജാതിക്കാർ സാമൂഹികമായി ാന്ത�
വൽകൃതരാണ്. ജാതീയമായി വലിയ െകാമ്പത്താെണങ്കിലും
അന്തർജനങ്ങൾ ാന്തവൽകൃതരായിരു . ഒറ്റയു ിയിൽ വിവ�
രിക്കാവുന്ന ഒന്ന ഈ തിഭാസെമ ചുരുക്കം. പിൽക്കാലത്ത്
സം ാരപഠനത്തിെന്റയും േകാളനിയാനന്തരചിന്തകളുെടയും
നവമാർക്സിസത്തിെന്റയും ആേലാചനാമണ്ഡലത്തിലാണ് അരികു�
ജനതെയ റി ള്ള ആശങ്കകൾ മൂർത്തരൂപം േനടുന്നത്.

അനുഭവങ്ങളുെട അരികുവൽക്കരണമായി േകാളനിയാന�
ന്തരചിന്തകൾ ഈ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക തിഭാസെത്ത
നിർവ്വചിക്കാൻ മി ്. ആണധികാരവ്യവസ്ഥ, സാ ാ�
ജ്യത്വം, വംശാധിപത്യവ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ അധീശവ്യവഹാരങ്ങ�
ളിൽ, അതിെന്റ ഘടനാപരമായ ദ്വന്ദ്വാ കയു ിയിൽ ചില
സമൂഹങ്ങൾ അരികിേലക്ക് മാറ്റിനിർത്തെപ്പടുു. സാമൂഹികമായ
മാറ്റിനിർത്തൽ- േസാഷ്യൽ എക് സ് ഷൻ. ചില അനുഭവങ്ങൾ
െവറും ഉപരി വമായി ചി ീകരിക്കെപ്പ . അരികുകൾ-മാർജിൻ
എന്നത് ഭൂപരമ , അധികാരപരമാണ് എേന്നാർക്കണം. അരി�
കുവൽക്കരണത്തിെനതിരായ തിേരാധങ്ങൾ േക ം- ാന്തം
എന്ന ദ്വന്ദ്വെത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതാകയാൽ അത് പലേപ്പാഴും
േക വിരുദ്ധമായ ഒന്നാകാൻ സാധ്യതകൂടും. അധികാരത്തിെന്റ
ബലത ങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ച്ഛവും അദൃശ്യവുെമാെക്കയാക�
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യാൽ തിേഷധങ്ങളുെട മൂർച്ച കുറയാം. േക - ാന്തങ്ങെള
നിർണയി ന്ന ദ്വന്ദ്വാ കയു ികെള അപനിർമി കെയ
േജാലിയാണ് അരികുവൽക്കരെത്ത െചറുക്കാൻ ആദ്യംെച�
േ െതന്ന് േകാളനിയാനന്തരചിന്തകൾ ഓർമ്മിപ്പി .
അരിക് എന്ന ഒറ്റ തിഭാസമിെ ത് ധാനമാണ്. മൂന്നാം
േലാകരാജ്യങ്ങൾ സാ ാജ്യത്വ, ഒന്നാംേലാകദൃ ിയിൽ അരികുക�
ളാെണങ്കിൽ അവയപ്പാെട, എ ാകാലേത്ത ം അതിരി താനും.
അതിനക തെന്ന േക വും ാന്തവും താരതമ്യാ കമായി

ത്യക്ഷെപ്പ െകാ ിരി . അധികാരത്തിെന്റ േ ണീപര�
മായ യു ികെള റി ള്ള ഫൂേക്കാൾഡിയൻ ചിന്തകളിൽ ഈ
ആവലാതികൾ കാണാം.

പിന്നാ റസിനിമ

വൻേതാതിൽ മൂലധനമാവശ്യമുള്ള കലയായതുെകാ തെന്ന
‘മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കല’യായതുെകാ തെന്ന സിനിമയിൽ
വി വപാരത കുറയും എ പറയാറു ്. മൂലധനമുെ ങ്കിൽ
മൂലധനതാ ര്യവുമു ാവും. നൂറുശതമാനം വി വാ കമായ
സിനിമ സാധ്യമെ ന്ന് ചിലിയൻ സംവിധായകൻ മിേഗ്വൽ
ലിറ്റിൻ ഒരിക്കൽ ഏ പറഞ്ഞി ്. നവചിലിയൻ സിനിമയുെട
ആരംഭംകുറിച്ച ജക്കാൾ ഓഫ് നേഹൽേതാേറാ (1969) െതാട്ട്,
പിേനാേഷഭരണകാലത്ത് േഡാസ ദ്വീപിേലക്ക് നാടുകടത്തെപ്പട്ട
തടവുകാരുെട കഥപറയുന്ന േഡാസ ഇ െടൻ (2009) എന്ന
വി വസിനിമയുൾെപ്പെട, അരികുജീവിതങ്ങളുെട കഥകൾ ഏെറ
പറഞ്ഞയാളാണ് ലിറ്റിൻ. വി വകരമായ കവിതേയാ കഥേയാ
മു ാവാക്യേമാ ഉ ാ ന്ന കരുേത്താെട സിനിമ ഉ ാക്കാൻ

യാസമാണ്. സിനിമ അറിയാെത വാർ വീഴുന്ന തി�
േഷധസ്വരേമാ നിലവിളിേയാ അ . േബാധപൂർവം കൂട്ടായി
നിർമ്മിെച്ചടു ന്ന ഒന്നാണത്. അരികുവൽകൃതഗണങ്ങളുെട
ചലച്ചി ാതിനിധ്യെത്ത ഈെയാരു ധാരണാപരിസര നി �
േവണം സമീപിക്കാൻ.

ചലച്ചി ത്തിെല കർതൃത്വെമന്നത്, അതിെല തിനിധാ�
നയു ികളിൽ മാ ം അേന്വഷിച്ചാൽ േപാെരന്ന് വാദി ന്ന
ചിന്താപദ്ധതികളു ്. െഫമിനിസ്റ്റ് ചലച്ചി വിമർശനങ്ങളിൽ
ഈ ആശയം കാണാം. േലാറാ മൽവിയുെട ‘കഥാസിനിമയും
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ദൃശ്യാനന്ദവും’ (1975) എന്ന സിദ്ധ ബന്ധത്തിൽ, ഘടനാവാദാ�
നന്തരചിന്തകളിെല കർതൃ-കർമ്മ ദ്വന്ദ്വെത്ത അവതരിപ്പി ന്നത്
ഒരുദാഹരണം. സിനിമയിൽ പുരുഷനാണ് കർതൃസ്ഥാനത്ത്.
അതും െവളുത്ത പുരുഷൻ. പുരുഷെന്റ തുറി േനാട്ടമാണ്-െമ�
യ്ൽ േഗസ്-ക്യാമറ പ െവ ന്നത്. അവെന്റ ദൃശ്യാനന്ദെത്ത
സംതൃ മാ ംവിധമാണ് സിനിമയുെട ഘടനതെന്ന ഇരുട്ടിൽ
ഒളി േനാ ന്ന കാണിയും പ െവ ന്നത് ഈ േഗസ്
ആണ്-ഒരുതരം ദൃശ്യ രതി-െവായറിസം. ചലച്ചി ശാലയിലിരി�

ന്ന സ ീയുെട േനാട്ടെത്ത റിച്ചാേലാചി കയും അതിെന
സിദ്ധാന്തീകരി കയുമാണ് േലാറ മൽവി അത് െച ത്.

കർത്താവ് ആ ീവാണ്, കർമ്മം പാസ്സീവും. വ്യാകരണ�
ത്തിെല കർത്താവും കർമ്മവും േപാെല. കുട്ടി പട്ടം പറ
എന്ന വാക്യത്തിെല കുട്ടി കർത്താവും പട്ടം കർമ്മവുമാണ�
േ ാ. സിനിമയിൽ സവർണപുരുഷനായകന് ഈ കർതൃപദവി
(സ ് െപാസിഷൻ) ൈകവരുന്നത് കഥയുെട പതിവു നായ�
കേക ിതഘടനെകാ മാ മ . സിനിമയിെല കർതൃപദവി
കഥാപാ ത്തിെന്റ ലിംഗം, വംശം, ജാതി, ഭാഷ, േദശം തുടങ്ങി
പല ഘടകങ്ങളാൽ നിർണീതമാണ്. അതിെന്റ നിർവഹണമാ�
വെട്ട ചലച്ചി ഘടകങ്ങളാലാണ്. ക്യാമറയുെട േനാട്ടം അവെന്റ
േനാട്ടമാണ്. അവെന്റ വീക്ഷണേകാണിലാണ് അവൾ സ്ഥാ�
നെപ്പടുന്നത്. സ ീവ് േഷാട്ട്, േപായിന്റ് ഓഫ് വ േഷാട്ട്
തുടങ്ങിയവയുെട ഘടനയിൽ ഇത് കടമാണ്. അവെന്റ േനാട്ട്പ്പാ�
ടിേല അവളു എ ചുരുക്കം. േ ാസ കൾ അവ ള്ളതാണ്.
അവെന്റ കർതൃത്വം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ േവ ി രൂപംെകാ വ.
അവളുെട േ ാസ കൾ ആനന്ദദായകവും കാമനാ കവുമാണ്.
ശരീരഭാഗങ്ങെള ദീ മാ ന്ന ൈലറ്റിങ്, ൈഹ ആങ്കിൾ േഷാ�
കൾ, ശരീരത്തിെന്റ അടിമുടി വ്യ മാ ന്ന ടിൽട്ട് േഷാ കൾ,

നായകവീക്ഷണം വ്യ മാ ന്ന പാൻ േഷാ കൾ എന്നിങ്ങെന�
േപാകുന്ന കർതൃസ്ഥാപനവിദ്യകൾ.

ഈ ആശയം സ്വീകരി കയാെണങ്കിൽ, സിനിമ മുതലാ�
ളിത്തകലയാെണന്ന് ക തുേപാെല പുരുഷകലയുമാെണന്ന്
പറേയ ിവരും. സിനമയുെട േനാട്ടം തെന്ന പുരുഷെന്റ ആധിപ�
ത്യേനാട്ടമാെണങ്കിൽ അതിെന തിേരാധി ന്നെതങ്ങെന?  

53



പിന്നാ റസിനിമ

സിനിമയുെട കർതൃപദവിെയന്നത് അതിെന്റ അർേത്ഥാ ാദ�
നസേങ്കതങ്ങൾ േമലുള്ള അവകാശമാെണന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ
പറയാം. സിനിമയുെട േമേയതിവൃത്തങ്ങൾ, തിരക്കഥ, സംവി�
ധാനം, ഛായാ ഹണം, എഡിറ്റിങ്, നടനശരീരം, വ ാലങ്കാരം,
ൈലറ്റിങ്, േമക്കപ്പ്, ശ വിന്യസനം തുടങ്ങി സേങ്കതങ്ങളുെട
ഓേരാ ഇടവും അർത്ഥനിർണയത്തിൽ പേങ്കടു െ ന്നത്
വാ വം. ഇവ േമൽ പരിപൂർണനിയ ണം സാധ്യമാവുേമ്പാേഴ
സിനിമയുെട ‘അർത്ഥം’ ന െട വരുതിയിൽ വരൂ. ചലച്ചി �
വ്യവസായേമഖലെയ മുഴുവൻ വരുതിയാക്കാൻ പറ്റിയാേല ഇത്
ഒരളവുവെരെയങ്കിലും സാധി െവ പറേയ ിവരും. ചലച്ചി �
സംവിധായകന് (പുരുഷ ത്യയം േബാധപൂർവം) ഈ ഘടകങ്ങ�
ളുെട േമൽ സവിേശഷ ആധിപത്യമു ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ,
സംവിധായകപദവി ലഭി ന്നേതാെട സിനിമ തേന്റതായി
എന്ന് ഒരാൾക്ക് േമനിപറയാനാവും. ‘ഫിലിം’ എന്ന സവിേശഷ
ഉ ന്നെത്ത ഇങ്ങെന നിർമ്മിെച്ചടുക്കാം. എന്നാൽ ‘സിനിമ’ എന്ന
ചലച്ചി സ്ഥാനെത്തേയാ? ‘ഫിലി’മാണ് ന െട ഉ ന്നം.
‘സിനിമ’യിൽ ഫാൻസും തിയറ്റർ ശൃംഖലയും ഗാനവ്യവസായവും
െടലിവിഷനും മാസികകളും സിനിമയുെട പാഠാന്തരബന്ധങ്ങളും
ഒെക്ക ഉൾെപ്പടു ്. അതിെന്റ അർേത്ഥാ ാദനയു ികൾ ന �
െട വരുതിയില തെന്ന (സിനിമ-ഫിലിം ദ്വന്ദ്വം ലാങ്-പേരാൾ
എന്ന െസാസ റിയൻയു ിയിലാണ് ഘടനവാദാനന്തരചലച്ചി�

ൈസദ്ധാന്തികർ ഉപേയാഗി ന്നത്. സിനിമ വ്യവസ്ഥയും
ഫിലിം േയാഗവുമേ . ഇൻഡിവിഡ്വൽ ഫിലിമ സിനിമ,
അതിൽ സിനിമാേനാട്ടീസുമുതൽ ചലച്ചി സംഘടനകളും േകസു�
കളും പ സേമ്മളനങ്ങളും േഗാസി കളുംവെരയുൾെപ്പടും. നമ്മൾ
പേക്ഷ ഇവെയ പര്യായങ്ങളായാണ് ഉപേയാഗിക്കാറ് )

‘ ീസിനിമ’യുെട നിർവചനത്തിൽത്തെന്ന ഈെയാരു
തിസന്ധികാണാം. സിനിമയുെട മുഖ്യകർതൃപദവികളായ

സംവിധാനം, രചന, ഛായാ ഹണം, എഡിറ്റിങ് എന്നിവയി�
െലാന്ന് ീയാണ് ൈകകാര്യം െച ന്നെതങ്കിൽ അവൾക്ക്
സിനിമയുെട കർതൃത്വം ലഭി േമാ എന്നത് തർക്കവിഷയമാ�
ണ്. ഓഥർ (auteur എന്ന് ഞ്ചിൽ) എന്ന സാേങ്കതികപദം
ഏകച്ഛ ാധിപതിയായ സംവിധായകെനയാണ് മുൻെവ ന്നത്
എന്നതിനാൽ ഓഥറാവണെമങ്കിൽ ീ, സിനിമയുെട സംവി�
ധായികതെന്നയാവണം എന്ന നിലപാടിനാണ് ാബല്യം
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ലഭി ന്നത്. ഈ േനാട്ട്പ്പാട് ശരിയാണുതാനും. സംവിധായിക
മാ േമ തെന്റ സിനിമ മുഴുവനായും ‘െപർസീവ് ’ െച
എന്നതുതെന്നയാണ് അതിനടിസ്ഥാനം. ചലച്ചി ം സംവിധാ�
യകരുെട(മാ ം)കലയാണ് എന്ന ധാരണ ബലമാകുന്നത്
1960-കളിൽ ‘ഒയ്റ്റർ’സിദ്ധാന്തേത്താെടയാണ്. കേഹ ദു സിനിമാ
മാസികയും ( ാൻസ് ) മൂവിമാഗസിനും (ല ൻ), ആേ �
ബസീൻ, ആൻ സാരിസ് തുടങ്ങിയ സംവിധായകരും ഒരു

സ്ഥാനമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച കർതൃത്വസിദ്ധാന്തം, ചലച്ചി നിർ�
മ്മാണത്തിൽ സംവിധായകെര ‘രചയിതാവായി’ തിഷ്ഠി .
സിനിമ ഒരു സംഘടിതകലയാെണന്നതും ഡിേയാ സംവിധാന�
ത്തിനും തിരക്കഥാകൃത്തിനും എഡിറ്റർ ം േഫാേട്ടാ ാഫർ ം
നടീനടന്മാർ ംെതാട്ട് ൈലറ്റ് േബായ്, കുക്ക് തുടങ്ങിയവർ വ�
െരയുള്ള കൂ ത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഒ മാ മാണ് സംവിധായക�
രുേടത് എന്നമട്ടിലുള്ള വാദങ്ങൾ ഇതിനു ബദലായി ഉയർ വ .
ഓഥർ തിയറി ര തരം സംവിധായകെര അവതരിപ്പി ;
യാഥാർഥ ാവ് എ വിളിക്കാവുന്ന ഒയ്റ്റർമാരും (auteurs),
േനരേത്തപറഞ്ഞ സകലെരയും കൂട്ടിേയാജിപ്പി ന്ന െവറും
സംഘാടകരും (metteur en scine). ാക്കളാണ് യഥാർഥസം�
വിധായകെര ം ചലച്ചി നിർമ്മാണത്തിൽ സംവിധായകന്
വ്യകതമായ േമൽൈക്കയു ാവണെമ ം അയാളുെട കെ ാപ്പ്
ചി ത്തിലു ാവണെമ ം ഓഥർ സിദ്ധാന്തം അനുശാസി �

. പിൽക്കാലത്ത്, ഓഥറുെട മരണം ഖ്യാപിച്ച െറാളാങ്
ബാർത്തിെന്റയും മ ം ഘടനാവാദാനന്തരചിന്തകളും മാർക് സിസ്റ്റ്
സമീപനങ്ങളും മെറ്റാരു രീതിയിൽ കർതൃത്ത്വ സിദ്ധാന്തെത്ത
േചാദ്യംെച . ചലച്ചി ത്തിൽ സംവിധായകെന്റ പങ്കിെന
പുരഃേക്ഷപി ന്നത് (fore-grounding) ശരിയെ ം ചലച്ചി�

ത്തിെല പലതരം ഘടനകളിൽ ഒ മാ മാണ് സംവിധായ�
കെര ം ചലച്ചി ാർഥമു ാദിപ്പി ന്നത്, സംവിധായകർ
പങ്കി ാത്ത പലഘടകങ്ങളുെടയും വർത്തനഫലമായാെണ ം
കാണി(spectator) ം ഇതിൽ പ െ െമാെക്ക ഇവർ വാദി�

. പലതരം പാഠാന്തര ബന്ധങ്ങളാണ് (intertextual relations)
ചലച്ചി ാർത്ഥമു ാദിപ്പി ന്നത്. നവമേനാവിേ ഷണ സി�
ദ്ധാന്തം, െഫമിനിസം, അപനിർമ്മാണം, ചിഹ്നവിജ്ഞാനീയം
തുടങ്ങിയ ചിന്താധാരകളും ഈ വീക്ഷണം ബലമാകുന്നതിൽ
പ വഹിച്ചി ്. സംവിധായകരുെട പിടിയിൽനിന്ന് ചല�
ച്ചി സൂചകങ്ങൾ വഴുതിേപ്പാകു . അർത്ഥമു ാദിപ്പി ന്ന
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ചിഹ്നങ്ങളുെട ൈനരന്തര്യമായി ചലച്ചി പാഠം മാറു . സം�
വിധായകർ കരുതുന്നതുേപാെല ഒരു നിഷ് കളങ്കപാഠം ഇ .
പാഠങ്ങളുെട വിവിധ അടരുകളാണുള്ളത്. അേപ്പാഴും കർത്താവ്
ഒെരാഴിയാബാധേപാെല പാഠെത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റിയു ാവുെമന്ന്
കർതൃധർമ്മെത്ത ശ് നവൽക്കരിച്ച മിേഷൽ ഫൂേക്കാ നിരീക്ഷി�

്. ബാർത്ത് െച തുേപാെല കർത്താവ്- വായനക്കാർ
എന്ന ദ്വന്ദ്വമു ാ ന്നി ഫൂേക്കാ. മറിച്ച് കർത്താവിെന ഒരു
നിർമ്മിതിയായി കാണുകയാണ് െച ത്. ാന്തവൽകൃതരുെട
സിനിമെയ റിച്ചാേലാചി േമ്പാൾ ഈ ആശയം വളെര ധാ�
നെപ്പട്ടതാണ്.

െപൺസിനിമ

െഫമിനിസ്റ്റ് ചലച്ചി സ്ഥാനങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട�
യും ഭൂമിക വിശാലവും അതീവസമ്പവുമാണ്; ചുരുങ്ങിയപക്ഷം
വികസിതനാടുകളിെലങ്കിലും. അേതസമയം മുഖ്യധാരാസിനിമയു�
െട അതിവിശാലത മുമ്പിൽ ീസിനിമ നാമമാ മാണുതാനും.
േലാറാ മൽവിയും മ ം ീസിനിമയിൽ ര ശ് നേമഖലകൾ
തിരിച്ചറിയു ്. ീെയ കാണിയാണ് ഒന്ന്. മെറ്റാന്ന് ീ �
േവ ി നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന െമേലാ ാമയും. ന െട െടലിവിഷൻ
സീരിയലുകൾ േപാെല ീെയ മുഖ്യ ഉപേഭാ ാവായി കാണു�
കയും; െപണ്ണിെന്റ മനസ്സിതാണ്, അവൾക്കിതാണ് േവ ത്
എന്ന നാട്യേത്താെട പുറ വരികയും െച ന്ന െമേലാ ാമകെള

ീസിനിമാവാദികൾ ഗൗരവേത്താെടയാണ് സമീപി ന്നത്.
കർതൃപദവിേനടുന്ന സംവിധായിക ് ീെയ സംബന്ധിച്ച് പുരു�
ഷ ധാനമായ േലാകേബാധം നിർമ്മി വച്ച വാർ ധാരണകെള
(സ്റ്റീരിേയാൈട കൾ) െപാളി ക എളുപ്പമ എന്ന് ീസിനിമ
തിരിച്ചറിയു ്.

1896- ൽ, സിനിമെയ സൂ വിദ്യ ് ഒരു വയസ്സാവുംമു തെന്ന
ീകൾ മൂവിക്യാമറ ക ിെലടുത്തിരു . (ആലിസ് ൈഗട്ടാഷ്

ആണ് ആദ്യമായി ഫീച്ചർസിനിമ നിർമ്മിച്ച ീ. ദ കാേബജ്
െഫയ് റി എന്നതാണ് ആ ഒറ്റമിനുട്ട് ചി ം! ഇത് യൂട ബിൽ ലഭ്യ�
മാണ്. നൂറുകണക്കിന് േഷാർട്ട് ഫിലിമുകൾ അക്കാലത്ത് അവർ
നിർമ്മി .) സിനിമയുെട ആദ്യദശകത്തിൽ ീകൾക്ക് ലഭിച്ചിരു�
ന്ന ഈ ാതിനിധ്യം േഹാളിവുഡ് ഡിേയാസംസ് കാരത്തിെന്റ
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ഉദയേത്താെട അ മി . പുരുഷെന്റ േകളീരംഗമായി, അവെന്റ
കാമനകളുെട ആയുധ രകളായി ഡിേയാസംവിധാനം മാറുന്ന�
തിെന്റ ചി ം ചലച്ചി ചരി ത്തിൽ കാണാം. െഡാേറാത്തി
ആർസ് നറിെനയും ഇഡാ ല പിേനാവിെനയും േപാെല അപൂർവം
ചില ീകേള അക്കാലത്ത് േഹാളിവു ിൽ പിടി നിന്നിരു .

പിൽക്കാലത്ത് സ്വയാ യ (ഇൻഡിെപൻഡൻഡ് ) ചലച്ചി �
നിർമ്മാണത്തിെന്റ വഴിയിൽ േലാകെമ മായി നിരവധി ീകൾ
നിലയുറപ്പി . വലിയ മൂലധനെത്തയും വലിയ െക കാ കെളയും
ഒഴിവാ ന്ന ‘സിനിമ ഓഫ് േപാവർട്ടി’യാണ് ഇൻഡിെപൻഡന്റ്
സിനിമ. യൂേറാപ്പിലും ലാറ്റിനേമരിക്കൻ നാടുകളിലും ഏഷ്യയിലും
ആ ിക്കയിലുെമ ാം ഇത്തരം െചറുസംരംഭങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പ�
ട്ടതും തിടംെവച്ചതും 1970-കളിലും 1980-കളിലുമാണ്. വമ്പൻ
മൂലധനശ ികളാൽ നിയ ിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നാംസിനിമ ം കർതൃ�
ത്വപരമായ ര ാംസിനിമ ം ബദലായ മൂന്നാംസിനിമയിലാണ്

ീകൾ തങ്ങളുെട ശ ം േകൾപ്പിച്ചത്. ആേ ാ-ക ബൻ
സംവിധായിക സാറാ േഗാമസ്, കരീബിയൻ വംശജയായ
സാറാ മൽെദാേറാർ തുടങ്ങിയവർ എഴുപതുകളുെട തുടക്കത്തിൽ
ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിെവച്ചവരാണ്. െ ഹ്തിയൻ
േകാളനിയാനന്തര െഫമിനിസ്റ്റ് ചി മായാണ് സാറാ േഗാമ�
സിെന്റ വ       ൺേവ ഓർ അനദർ (1977) എന്ന ക ബൻ സിനിമ
അറിയെപ്പടുന്നത്. മുപ്പതാംവയസ്സിൽ മരിച്ച സാറാ േഗാമസ്
നിരവധി േഡാക െമന്ററികളും നിർമ്മിച്ചി ്. വി വാനന്തര
ക ബ, േഹാളിവു ിെന്റ സാംസ് കാരികാധിനിേവശെത്ത സ്വന്തം
സിനിമെകാ ് െചറുക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ചലച്ചി നിർമ്മാണ
സംരംഭത്തിൽ സാറ അംഗമായിരു . ‘ഇംെപർെഫ ് സിനിമ’
എന്നാണ് ക ബ അക്കാലത്ത് തങ്ങളുെട തിേരാധ സിനിമകെള
വിേശഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സാേങ്കതികേമാ സൗന്ദര്യപരേമാ ആയ
തികവ , സേന്ദശമാണ് കാര്യം എന്നർഥം. അംേഗാളയിെല വനി�
താവി വെചറു നി കെള അടയാളെപ്പടുത്തിയ സാംബിസാംഗ
(1972) ആണ് മൽെദാേറാറിെന്റ മുഖ്യസംഭാവന. െകാളംബിയ,
െപറു, സീൽ തുടങ്ങിയ ലാറ്റിനേമരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾെതാട്ട്
ന െട ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽവെര ഇതിന് തുടർ ചലനങ്ങളു ായി.
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എ ാ നാടുകളിെലയും ീസംവിധായെര ലി െചേ കാ�
ര്യമി തെന്ന അേമരിക്കൻ നർത്തകിയായ േയാേന െറയ് നറുെട
ദ മാൻ ഹൂ എൻവീഡ് വിമൻ (1985) േപാലുള്ള സിനിമകെള
മുൻനിർത്തി, െഫമിനിസ്റ്റ് ചലച്ചി ചിന്തക, േമരി ആൻ േഡാേണ
(Women’s sake: Filming the Female Body,1988) നിരീക്ഷിച്ച ഒരു
വ ത എടു പറയണം. ീശരീരത്തിനു സവിേശഷമായുള്ള
‘വിന്യസനഘടന’യുെട വിപുലനമാണ് ഇത്തരം സിനിമകൾ
എന്നായിരു അവരുെട നിരീക്ഷണം. ‘ഫീെമയ്ൽ സിന്റാക് സ് ’
എെന്നാരു മനശ്ശാ പരവും ചലച്ചി ഭാഷാപരവുമാെയാരു സം�
വർഗ്ഗെത്തയാണ് േഡാെണ മുൻെവ ന്നത്.

ീെയന്ന നിലയിൽ സവിേശഷമായും കറുത്തവർ എന്ന
നിലയിൽ സാമാന്യമായും അരികുവൽകരിക്കെപ്പട്ട കറുത്തവർഗ്ഗ�
ക്കാരായ ീകൾ, തങ്ങൾക്ക് സവിേശഷമായ ശ് നങ്ങളു ്
എ വിളി പറയുകയും ാക്ക് െഫമിനിസ്റ്റ് ചി ങ്ങൾ നിർ�
മ്മിച്ച് രംഗ വരികയുംെച ി ്. ഇരുപതാംനൂറ്റാ ിെന്റ
തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന കറുത്ത ീകൾ സിനിമനിർമ്മിച്ചിരു�

െവങ്കിലും അെതാരു വി വ വർത്തനമായി മാറുന്നത്
പിൽക്കാലത്താണ്. േലാസ് ആഞ്ചലസിെല കാലിേഫാർണിയ
സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് സിനിമ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരുകൂട്ടം
കറുത്തവർ സ്ഥാപിച്ച ‘േലാസ്ആഞ്ചലസ് റബലിയൻ’ എന്ന
ചലച്ചി പ്പ് ഈ മുേന്നറ്റങ്ങൾക്ക് 1970-80കളിൽ ഊർജം
പകർന്ന സ്ഥാനമാണ്. ജൂലി ഡാഷ്, പരീക്ഷണസിനിമക�
ളുെടയും േഡാക െമന്ററികളുെടയും സംവിധായിക ൈസനബു
ഐറിൻ േഡവിസ്, എൈലൽ ഷാേരാ ലാർകിൻ, ബാർബറാ മക്
കൂേളാ തുടങ്ങിയ സംവിധായികമാർ ഇവരിൽ ധാനികളാണ്.
അരികുവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട കറുത്ത ീകളുെട തിേരാധമായും
േഹാളിവുഡ് ജന ിയസിനിമ ് ബദലായുംആണ് ഇവെര ാം
സ്വന്തം സിനിമകെള വിേശഷിപ്പി ന്നത്. േയാേന െവൽേബാ,
കരീബിയൻ സംവിധായിക ാെസസ് ആനി ശലേമാൻ തുടങ്ങി
കറുത്ത ീകേളാട് ഐക്യെപ്പടുന്ന നിരവധി സംവിധായികമാർ
േലാകസിനിമയിൽ േദ്ധയരായു ്. അടിമുടി പുരുഷവൽ�
ക്കരിക്കെപ്പട്ട ഇടെമന്ന ചീത്തേപ്പരിൽനിന്ന് മലയാളസിനിമ
കുതറിമുേന്നറിയത് വളെരയടുത്തകാല മാ മാണ്. അഞ്ജലി
േമേനാൻ, ഗീതുേമാഹൻദാസ്, വിധു വിൻെസന്റ്, േരവതി, ീ�
ബാല, ലീലാ സേന്താഷ് തുടങ്ങിയ സംവിധായകർ വരുന്നത്
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സിനിമയുെട ആൺേകാ മെറ്റാരുവിധത്തിൽ ടി തകരുന്ന
സമയത്താണ്.

ീയുെട ശ് നമണ്ഡലെമന്നത് ഏകശിലാ കമെ ന്ന്
ക . െവളുത്ത/സവർണപുരുഷെന്റ േനാട്ടപ്പാടാണ് സിനിമ
പ െവ ന്നെതന്ന യു ിെയ ീവാദകാ പ്പാടിലൂെട അങ്ങെന
സാമാന്യവൽക്കരി കെയാ ം േവെ ന്ന പുതിയ സ്വത്വാ�

കയു ികൾ കട വരുന്നത് 1990-കളിലാണ്. െവളുത്ത
പുരുഷെനന്നത്, െവളുത്ത ീജിതനായ പുരുഷൻ (െഹേ ാ�
െസക്ഷ്വൽ) എ തിരുത്തെപ്പ . സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളായ
ആണിെന്റയും െപണ്ണിെന്റയും ഉഭയൈലഗിക ിയരുെടയും ഭി�
ന്നൈലംഗികവ്യ ികളുെടയും കാമനകെള മുഖ്യധാരാസിനിമ
വകെവ ിെ ന്ന വാദമാണ് ഉയർന്നത്.

ക ർ സിനിമ

േമയെമന്ന നിലയിൽ മാ മാണ് പലേപ്പാഴും LGBTIQ+
ശ് നങ്ങൾ സിനിമയിൽ കട വരാറ്. അത്തരെമാരു കർ�

തൃപദവിെയ റി ള്ള ആേലാചനകൾ തുട ന്നത് നവ-ക ർ
വാദത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 1990-കളിൽ മാ മാണ്. ൈലം�
ഗികന നപക്ഷങ്ങെളയാെക്ക കുറി ന്ന പദമാണേ ാ ക ർ
എന്നത്. ഈ ഭിന്നകാമനകെള േമയമാ ന്ന സ്വാ യസിനി�
മകളുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ റൂബി റിച്ച് എന്ന ഗേവഷക അവത�
രിപ്പിച്ച നവ-ക ർ ചിന്തകൾ ഭിന്നൈലംഗിക കർതൃത്വെത്ത ടി
വിഭാവനെച . സിനിമയുെട നിശ കാല തെന്ന ഭിന്നൈലം�
ഗികത േമയമായ സിനിമകൾ ത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും
പലതും ഇക്കിളിസിനിമയുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുത്താവുന്ന രചന�
കൾമാ മായിരു . 1931-ൽ പുറ വന്ന േഗൾസ് യൂണിേഫാം
എന്ന ജർമൻ സിനിമയാവാം ഒരുപേക്ഷ െലസ്ബിയൻ സൗഹൃദം
േക ാശയമായി അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ മുഖ്യധാരാസിനിമകളിെല�
◌ാന്ന്. ആസൗഹൃദം േക മായ ആദ്യസിനിമകളിെലാന്ന് എന്ന
േസാങ് ഓഫ് ലൗ ( ാൻസ്, 1950) ആെണ ം േതാ ം.
പുരുഷശരീരെത്തയും ീശരീരെത്തയും കുറി ള്ള പുതിയ കാ �
കൾ ൈസദ്ധാന്തികമായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് പിന്നീടാണ്.
അേതാെടാപ്പം, ചലച്ചി ചരി ത്തിെല സ്വവർഗ്ഗസൗഹൃദങ്ങെള�
യാെക ക ർ രാ ീയത്തിെന്റ കാ പ്പാടിൽ േനാക്കിക്കാണാനും
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അതിെന്റ മു കൾ കെ ടുക്കാനുമുള്ള മങ്ങൾ 1990-കളിൽ
നട കയും െച . േഹാളിവുഡ് സിനിമ െലസ്ബിയൻ, േഗ,
ൈബെസക്ഷ്വൽ, ാൻസ് െജൻഡർ കഥാപാ ങ്ങെള പരിച�
രിച്ചെതങ്ങെനെയ ം സിനിമയിൽ അത്തരം ഭിന്നകാമനകൾ

ച്ഛന്നമായി കട വരുെതങ്ങെനെയ ം അേന്വഷി ന്ന ദ
െസ േലായ്ഡ് േ ാസറ്റ് എന്ന േഡാക െമന്ററി 1995-ൽ പുറ �
വ . േറാബ് എബ്സ്റ്റയിൻ, െജ ി ീ ാൻ എന്നിവരാണ്
ഈ ചരി ാേന്വഷണത്തിനു പിന്നിൽ. േലാറൽ- ഹാർഡി
സൗഹൃദംെതാട്ട് ന െട ദാസൻ-വിജയൻ സൗഹൃദംവെര ഈ
അധ്യാേരാപത്തിലൂെട വിശദീകരിക്കാൻ ക ർ േനാട്ടപ്പാടിന്
കഴിയു .

േഗ-െലസ്ബിയൻ- ാൻസ്െജൻഡർ ഉപസംസ് കൃതികൾ
ച്ഛന്നതവിട്ട് സ്വയാ യസിനിമകളിൽ ഇടംേനടി ടങ്ങിയത്

െതാ റുകളിലാണ്. പുതിയ സ്വത്വരാ ീയത്തിെന്റകൂടി തി�
ഫലനമു ിതിൽ. മനുഷ്യെന്റ ൈലംഗികകാമനകൾ പലേപ്പാഴും
ജീവപരമായി നിർണയിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നെ ം അവ സാമൂഹി�
കനിർമ്മിതിയും പരിണാമിയും ആെണ ം നിരീക്ഷിക്കെപ്പ .
നടപ്പ് ൈലംഗികസദാചാരയു ികെളയും കുടുംബസങ്ക ങ്ങെളയും
സാമൂഹിക മങ്ങെളയും അസ്ഥിരമാ തുെകാ തെന്ന ഇത്തരം
സിനിമകൾക്ക് വി വപരതെയ വിളിേക്കെ ങ്കിൽ ടി
നിേഷധസ്വഭാവെമങ്കിലും കാണും.

ലാറി ലിൻഡിെന്റ ആർ എസ് വി പി (കനഡ, 1991), േടാഡ്
ൈഹനസ്സിെന്റ േപായിസൺ (യു എസ് 1991), ഐസക് ജൂലിയ�
െന്റ യങ് േസാൾ റബൽസ് (1991) തുടങ്ങിയ ചി ങ്ങളാണ് അന്ന്
റൂബി റിച്ച് ചർച്ചെക്കടുത്തത് (ന ക ർ സിനിമ എ പു കം).
േറാസ് േ ാേഷ എന്ന ചിക്കാേഗാക്കാരി െലസ്ബിയൻ സം�
വിധായിക പിൽക്കാലത്ത് െടലിവിഷനിലും ബിഗ് സ് ീനിലും

ദ്ധേനടി. അേമരിക്കക്കാരനായ ാവിസ് മാത സാണ് േഗ
േമയം ൈകകാര്യംെച കയും അത്തരം ജീവിതം നയി കയും

െച ന്ന സമകാലിക സംവിധായകരിെലാരാൾ.

‘അേമരിക്കൻ െവേസ്റ്റ’ ജനുസ്സിെന്റ ൈശലിയിൽ ര ് പു�
രുഷന്മാരുെട ണയം ചി ീകരിച്ച േ ാക്ബാക് മൗ ൻ
(ആങ് ലീ 1997), ഹാർവി മിൽക് എന്ന േഗ ആ ിവിസ്റ്റിെന്റ
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ജീവിതകഥ ചി ീകരിച്ച മിൽക് (ഗസ് വാൻ സന്ത്, 2008),
ലിസാ െകാേളാദേങ്കാവിെന്റ ദ കിഡ് സ് ആർ ആൾ ൈററ്റ്
(2010) എന്നിവ സമകാലത്ത് േലാക ദ്ധേനടിയ ചി ങ്ങളാണ്.
അ ൽലത്തിഫ് െകഷിേഷ സംവിധാനംെച ഈസ് ദ
വാമസ്റ്റ് കളർ (2013) എന്ന ചി ം കാൻ െഫസ്റ്റിവലിലുൾെപ്പെട

ദർശിപ്പി കയും പുരസ് കാരങ്ങൾ േനടുകയും െച . തെന്റ
സഹപാഠിയുമായു ായ ൈലംഗികബന്ധത്തിൽ തൃ യാവാെത
നീലമുടിയുള്ള ഒരു യുവതിയിൽ ആകൃ യാകുന്ന ആദിലി എന്ന
പതിന കാരിയുെട കഥയാണ് കലാ കമായി ഈ ചി ം
പറയുന്നത്.

ദ േഫവറിറ്റ്, െബാഹീമിയൻ റാപ് െസാഡി, ീൻ ബുക്ക്
എന്നീ ചി ങ്ങളിെല ഭിന്നൈലംഗികേവഷങ്ങൾക്ക് ഓസ് കാർ
ലഭിച്ചത് 2019-ലാണ്. അത്തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പടുേമ്പാഴും
സിനിമയുെട കർതൃപദവിേയക്ക് ക ർസമൂഹം മലയാളത്തിെലങ്കി�
ലും ഉയർുവന്നിട്ടി . ര െപൺകുട്ടികൾ (1978), േദശാടനക്കിളി
കരയാറി (1986), ഋതു (2009), സഞ്ചാരം (2004), അർദ്ധനാരി
(2012), സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ (2010), മുംൈബേപാലീസ് (2013),
ൈമ ൈലഫ് പാർട്ണർ (2014), ആഭാസം (2018), ആെളാരുക്കം
(2018), ഉടലാഴം (2018), ഞാൻ േമരി ട്ടി (2018) തുടങ്ങിയ
സിനിമകളിലാണ് LGBTIQ+ തിനിധാനം കാണാവുന്നത്.
ചലച്ചി ത്തമാശകളുെട േചരുവയായി നട േപാരുന്ന പലതരം
വ്യാജ തിനിധാനങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നാണ് ഇത്തരെമാരു

ാന്തജീവിതെത്ത അഭിസംേബാധനെച ാൻ ഈ ചി ങ്ങൾ
മിച്ചത്.

കറുപ്പിെന്റ സിനിമ

ാക്ക് സിനിമ എന്ന േപരിൽ തിേരാധ സ്ഥാന�
മുയർത്തിയ എൽ എന്ന റബലിയന് മു തെന്ന ഇത്തരം
ചിന്താപദ്ധതികൾ േലാകെമ ം അലയടിച്ചിരു . ാസിക്കൽ
േഹാളിവു ് എന്ന മുഖ്യധാരാസിനിമ കറുത്തവെരയും ഭാഷാ�
ന നപക്ഷങ്ങെളയും ലാറ്റിനേമരിക്കൻ ജനതെയയും തേദ്ദശീയ
െറഡ് ഇന്ത്യക്കാെരയുെമ ാം കാണുന്നത് െവളുത്ത മർദ്ദകെന്റ
േനാട്ടപ്പാടിലൂെടയാെണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെന്റ തുടക്കദശ�
കങ്ങളിൽത്തെന്ന െവളിവാക്കെപ്പ . സിനിമാസേങ്കതങ്ങളുെട
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ചരി ത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത േപരായ ഡി ഡ ിഫിത്തിന്
ഇങ്ങെനെയാരു കു സിദ്ധികൂടിയു ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബർത്ത്
ഓഫ് എന്ന നാഷൻ (1915) വംശീയ സ്റ്റീരിേയാൈടപ്പിങ്ങിെന്റ
മകുേടാദാഹരണമേ . െവളുത്ത ീകെള ൈലംഗികേവട്ട ി�
രയാ ന്ന കാമാതുരനായി അതിെല കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനായ
കഥാപാ ം- വാൾട്ടർ േലാങ്- ത്യക്ഷെപ്പടു . ആേ ാ-�
അേമരിക്കൻ കറുത്തവംശജർക്ക് പിന്നീടുറ േപായ േറപ്പിസ്റ്റ്
ഇേമജിെന്റ സ്ഥാപനം. െവളുത്തവരുെട വർണ്ണവിേദ്വഷത്തിെന്റ
ഇരിപ്പിടമായി കറുത്തവെര സ്ഥാപിെച്ചടു ന്നതിെന്റ ചലച്ചി �
പാഠമായി അത്.

െമക് സിക്കൻ ീസർ, തേദ്ദശീയനായ അപരിഷ് കൃത കാ�
ട്ടാളൻ, ആ ിക്കൻ-അേമരിക്കനായ മൃഗതുല്യർ, കറുത്ത അടിമ-
നിശ്ശ സിനിമയുെട കാല തെന്ന േഹാളിവു ് ഉറപ്പിെച്ചടുത്ത
വംശീയ ചി ങ്ങൾ ഇെതാെക്കയാണ്. െമക് സിേക്കാ, േഹാ�
ളിവുഡ് സിനിമകൾ നിേരാധി ന്ന  ഘട്ടം വന്നേപ്പാൾ ീസർ
എന്ന ഇേമജ് മാറിെയങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അറുപതുകളിൽ
അത് തിരി വ . ആദിവാസികളും തേദ്ദശീയരുെമാെക്ക അപ�
രിഷ് കൃതരായി ചി ീകരിക്കെപ്പടുന്ന പതിവ് ഇ ം തുടരു ,
അഭംഗുരം. റഷ്യക്കാരും മു ീം ജനതകളുെമ ാം വി ൻ പരി�
േവഷേത്താെട അേമരിക്കെയ സിക്കാൻ കാ നി കയും
അേമരിക്കൻ േദശീയതയിൽ േചാദിതനായ ഒരു മസിൽമാൻ
ശ ക്കെള ഒറ്റ ് നിലംപരിശാക്കി രാജ്യെത്ത രക്ഷിെച്ചടു കയും
െച ന്ന സിനിമകൾ അനവധിയു ായി പിന്നീട്.

2000-ൽ പുറ വന്ന സ് ൈപക്ക് ലീയുെട ബാംബൂസിൽഡ്
എന്ന ആേക്ഷപഹാസ്യചി ം കറുത്തവരുെട ചലച്ചി തി�
നിധാനെത്ത ഹാസ്യാ കമായി അടയാളെപ്പടു ്.
ചി ാന്ത്യത്തിൽ, ബർത്ത് ഓഫ് എന്ന നാഷനും ജാസ് സിങ്ങറും
േഗാ വിത്ത് ദ വിൻഡുമുൾെപ്പെടയുള്ള കറുപ്പിെന്റ ചലച്ചി ചരി�

െത്ത െമാ ാഷ് രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പി ന്നതു കാണാം,
ഒരുപേക്ഷ വംശീയതാനിരേപക്ഷമായി.

കറുപ്പിെന്റ തിനിധാനെമന്നത് അരികുവൽക്കരണെത്ത
സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ എ ം നിറ നിന്നി ്. ാക്ക്
എത് രാ ീയ സംവർഗ്ഗമാണ്, വംശീയേമാ ജീവശാ പരേമാ
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ആയ ഒന്ന . മൂന്നാംസിനിമയുെട മുഖ്യ അജ കളിെലാന്ന്
കറുത്തവരുെട ശ ം േവറി േകൾപ്പി ക എന്നതുകൂടിയാണ്.

കറുത്തവരുെട കഥപറയുന്ന സിനിമ സത്യസന്ധമാകണ�
െമങ്കിൽ കറുത്തവർതെന്ന പറയണെമന്ന കർതൃത്വയു ിയാണ്

ാക്ക് സിനിമയുെട വ ാക്കൾ മുേന്നാ െവ ന്നത്. ഇത്
പേക്ഷ തിനിധാനയു ികളുമായി നിര േപാകുന്നിെ ന്ന്

വർട്ട് ഹാളിെനേപ്പാലുള്ള സംസ് കാരവിമർശകർ പറയു മു ്.
കറുത്തവർ നിർമ്മിച്ചതുെകാ മാ ം സിനിമ നന്നാവണെമന്നി�

. കറുത്തവരുെട അനുഭവങ്ങൾ പറയു െവന്നതുെകാ മാ ം
അവ സത്യസന്ധവും (ൈററ്റ്-ഓ) െപാളിറ്റിക്കലി കറ ം ആവ�
ണെമ കരുതാനും വ . നിലനി ന്ന െവളുത്തയു ികെള
തിരിച്ചിടുന്നതുെകാ മാ ം കറുപ്പിെന്റ രാ ീയം വർത്തി �
കയുമി - വർട്ട് ഹാൾ ഓർമിപ്പി . കറുത്തവരുെട സിനിമ
എന്നതുെകാ മാ ം ഒരു സിനിമ കീർത്തിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
അവശ്യം േവ വിമർശനയിടമാണ് ന െപ്പ േപാകുന്നെത ം
അത്തരം സിനിമകൾ സൗന്ദര്യപരമായ വിമർശനവിശകലനങ്ങ�
െളേപ്പാലും തിേരാധി ുെ ം നിരീക്ഷണങ്ങളു ായി.
ഒരുതരം വിമർശവിരുദ്ധപരിേവഷം അവ ് കി . ഇതിെന
‘ഓറ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി’ എന്നാണ് നിരൂപകർ വിളി �
ന്നത്. െവളുത്തവരുെട യു ിതെന്ന ച്ഛന്നമായി ഇവിെടയും

വർത്തി െ ചുരുക്കം. ഏതിെനയാേണാ തിേരാ�
ധിക്കാൻ മി ന്നത്, അേത ദു തകൾ തിേരാധെത്തയും
കലക്കിക്കളയു െവന്ന് ചുരുക്കം. മാർക്ക് െച െപ്പടുന്നത്
കറുപ്പാണ് എന്നതുെകാ തെന്ന െവളുപ്പിന് ത്യശാ പര�
മായും തിനിധാനപരമായും സാർവലൗകികസ്വീകാര്യതയും
അധീശത്വവും (െഹഗിമണി) ൈകവരുന്നതായി പിൽക്കാലത്ത്

ിട്ടീഷ് സിനിമാവിമർശകൻ റിച്ചാർഡ് ഡയർ നിരീക്ഷിച്ചി ്.
െവളുപ്പാകു േനാർമൽ. മ ള്ളവെയ ാം അപ ംശങ്ങളാണ്.
വംശപരമായും േദശപരമായുെമാെക്കയുള്ള അപരങ്ങെള അവ സൃ�

ി െകാ ിരി - അേദ്ദഹം ആശങ്കെപ്പടുന്നതിങ്ങെനയാണ്.

ിട്ടണിെല ആദ്യെത്ത ‘കറുത്തവരുെട കഥാസിനിമ’യായ
ഷർ (1976) സംവിധാനംെച േഹാരസ് ഓവ് മെറ്റാരു �

ശ് നമണ്ഡലെത്ത ടി െവളിെപ്പടു ്. ബജറ്റ് കുറവുള്ള
സ്വയാ യസിനിമകളുെട േബാധപൂർവമായ ഇടെപടലുകൾ
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പഴയ ദ്വന്ദ്വാ കയു ികെളത്തെന്ന പുനർനിർമ്മി െവന്ന
ശ് നെത്തയാണ് അേദ്ദഹം ചർച്ചെക്കടു ന്നത്. ഇം ിൽ

ഇങ്ങെനെയാരു അപകടമുെ ന്ന മുഖവുരെയാെട േഹാരസ്
പറയു : നിങ്ങൾ ാക്കാെണങ്കിൽ കറുത്തവെര റി ം കറുത്ത�
വരുെട ശ് നങ്ങെള റി മാണ് നിങ്ങൾ സിനിമെയടുേക്ക ത്.
അേത എടുേക്ക . കറുപ്പെ ങ്കിേലാ, അവർക്ക് എ വിഷയ�
െത്തപ്പറ്റിയും ഇ ാനുസരണം സിനിമെച ാം. ഇെതാരു
ചതി ഴിയാെണന്ന് അേദ്ദഹം ഓർമ്മിപ്പി . ഉ െതാട്ട്
കർ രംവെരയുള്ള വിഷയങ്ങൾ െവളുത്തവർക്ക് തുറ കി ;
കറുത്തവർ കറുെപ്പന്ന സമസ്യെയത്തെന്ന പുനർനിർമ്മി െകാ�
േ യിരിേക്ക ിവരു െവന്നാണ് േഹാരസ് പരിതപി ന്നത്.
ദ്വന്ദ്വാ കയു ികെളത്തെന്ന കുടെഞ്ഞറിയാെത വംശീയ തി�
നിധാനെത്തപ്പറ്റി ചർച്ചെച ന്നതിൽ യു ിയി ാതാവു
.

കറുപ്പിെനയും ജാതിെയയും രാ ീയമായ േബാധ്യങ്ങേളാെട
ശ് നവൽക്കരി ന്ന സിനിമകൾ അധികമി മലയാളത്തിൽ.

കറു ം കീഴാളതയും ചിരി ള്ള കുറു വഴിയായിരു എ ം
കലാഭവൻ മണിെതാട്ട് കലാഭവൻ ഷാേജാണും വിനായകനുംവ�
െര ഇത്തരം ചിരിക്ക് േഹതുവായവരാണ്. കറുത്ത നായികെയ
ഇേപ്പാഴും േവ ഉൾെക്കാള്ളാൻ മലയാളസിനിമ ് കഴി�
ഞ്ഞിട്ടി . ആദ്യനായികയായ പി. െക. േറാസിയുെട ദുരന്തം
വി േപായിട്ടിെ ന്നർത്ഥം. കറുത്തമ്മയായാലും രാച്ചിയമ്മയാ�
യാലും െതാലിെവളു േവണം സിനിമയിൽ എന്നത് ഒരലിഖിത
നിയമംേപാെല മലയാളസിനിമ െകാ നട ്. ചലച്ചി �
വ്യവസായത്തിൽ ഇടെപടാൻതക്ക ധനേശഷിേയാ അധികാര�
േശഷിേയാ ഇ ാത്തതിനാൽ കറുപ്പിെന്റ കർതൃപദവി ഇേപ്പാഴും
അകെലയാെണുകാണാം. കീഴാളപക്ഷ നിന്ന് കഥപറയുന്ന
സിനിമകൾ മുമ്പേത്തതിലുമധികം നിർമ്മിക്കെപ്പടു െ ന്നത്
കാണാതിരി ന്നി . േമൽവിലാസം, ഒഴിവുദിവസെത്ത കളി,
കമ്മട്ടിപ്പാടം തുടങ്ങിയ ചി ങ്ങൾ ഉദാഹരണം. അേപ്പാഴും സി�
നിമയുെട പതിവു നായകയു ികളിൽ ഇവയിൽ ചിലെതങ്കിലും
വീണുേപാവു മു ്.
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േദശത്തിെന്റ സിനിമകൾ

തേദ്ദശീയമായ സാം ാരിക ഇടങ്ങെളയും അതതിടെത്ത
‘അപരിഷ് കൃതത്വ’ങ്ങെളയും േലാകസമക്ഷം അവതരിപ്പി ന്ന
േദശീയസിനിമകൾ ഇന്ന് ന ക്ക് അപരിചിതമ . ഇന്ന് സി�
നിമെയന്നാൽ േഹാളിവുഡ് മാ മ . െടക് േനാളജി തുറ തന്ന
വിശാലേലാകത്ത് െചറുെചറു സംസ് കൃതികൾ ഒഴുകിപ്പര �

്. െമക് സിേക്കാ, െപറു, സീൽ, ഇേന്താേനഷ്യ, മേലഷ്യ,
ഇറാൻ, പല ീൻ, ജപ്പാൻ, ൈചന, െകാറിയ എ േവ ,
ഏതുനാട്ടിെലയും പരീക്ഷണാ കചി ങ്ങളും അവരുെട വം�
ശീയ/േദശീയമു കൾ േപറുന്ന മുഖ്യധാരാചി ങ്ങളും ഇന്ന്
ന ക്ക് ാപ്യമാണ്. പലേപ്പാഴും അത്തരം മുഖ്യധാരാചി ങ്ങൾ
സാർവലൗകികെമന്ന് വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്ന ണയവും തി�
കാരവും കുടിപ്പകയും ആേയാധനകലകളും ആണധികാരത്വവും
കുടുംബബന്ധൈവചി ്യങ്ങളുെമാെക്ക േമയമാക്കിയാണ് യൂണി�
േവഴ് സലാകാൻ മി ന്നത്. േബാളിവു ിെനേപ്പാെല പാ ം
ആട്ടവും നിറപ്പകി ം െകാ ് തനതു(വ്യാജ)മു പതിപ്പി ന്ന
സിനിമകളും ധാരാളം. സിനിമ സാർവലൗകികമാവുകെയന്നത്
മാർക്കറ്റിെന്റകൂടി വിഷയമാണ് എ ചുരുക്കം. ശ ം വന്നാൽ
തെന്റ സിനിമയുെട സാർവകലൗകികത െപായ് േപ്പാകുെമന്നാണ്
ചാർളി ചാ ിൻ ഭയന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ ം േദശ/സം ാരേഭദങ്ങൾ
കാണാെമന്നതും ഓർക്കണം. തെന്റ സിനിമകാണുന്ന ജാപ്പനീസ്
േ ക്ഷകർ, േഹാളിവു ് േ ക്ഷകർ നിലവിളി ന്ന അേത
സന്ദർഭങ്ങളിൽത്തെന്നേവണം നിലവിളിക്കാൻ എന്ന് ൈസേക്കാ
(1960)വിെന്റ നിർമ്മാണേവളയിൽ ഹിച്ച് േകാക്ക് പറഞ്ഞിരുതാ�
യി േകട്ടി ്. ഈെയാരു നിലപാടിന് ബദലായി മംബിൾേകാർ
എെന്നാരു ജനുസ്സ് പാശ്ചാത്യമായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന�
തിന് സമാന്തരമായാണ് മലയാളത്തിൽ നവതരംഗസിനിമ
ഒരു െ ൻഡായി ഉയർ വരുന്നത്. സിനിമ, വൻതാരങ്ങെള
വിട്ട് പുതുമുഖങ്ങളിേല ം സുന്ദരികെളയും സുന്ദരന്മാെരയും
വിട്ട് സാധാരണമുഖങ്ങളിേല ം സഞ്ചരി ന്നതിെനാപ്പം
അതുവെര ചലച്ചി േവശംകിട്ടാതിരുന്ന നാടുകൾ ം നാ �
െമാഴികൾ ം ഇടെമാരു കയും െച ് ഇന്ന്. േദശം
ആേഗാളവുംകൂടിയാെണന്ന് ഇന്ന് സിനിമ തിരിച്ചറിയു . സ്വയം
സാർവലൗകികമാവാന , തേദ്ദശീയമാവാനാണ് പുതിയസിനിമ

മി ന്നത്. സിനിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള െചലവ് താരതേമ്യന
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കുറഞ്ഞതും അത് ജനങ്ങളിെലത്തിക്കാൻ തിയറ്റർശൃംഖല റം
നിരവധി ാറ്റ് േഫാമുകൾ ലഭ്യമായതും സിനിമയുെട സ്വഭാ�
വംതെന്ന മാറിേപ്പായതും ഇതുവെര കർതൃപദവിെയത്താെത
പിന്നാ റങ്ങളിൽക്കഴിഞ്ഞിരുവരുെട സിനിമാ േവശം സാധ്യ�
മാ ്. െടൿേനാളജി ം നന്ദിപറയാം.

ന്ഥസൂചി
1. Hill, John and Pamela Church Gibson (Eds.)Film Studies: Critical
Approaches. Oxford University Press. 2000
2. Mulvey, Laura.(1993). “Visual Pleasure and Narrative Cinema”
Movies and Methods Vol 2. Edited by Bill Nichols, Calcutta:
Seagull Books, pp. 305-315
3. Turner, Graeme (Ed). Film Cultures Reader. London and
Newyork: Routledge, 2002
4. ഐക്യരാ സഭ ാന്തവൽക്കരണെത്ത, അഥവാ േസാഷ്യൽ
എക് സ് ഷെന നിർവചി ന്നതിങ്ങെന:
Social exclusion describes a state in which individuals are unable
to participate fully in economic, social, political and cultural life,
as well as the process leading to and sustaining such a state.
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
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ഭുവേനശ്വരി െക. പി.

സം ഹം

ജാതി, സമുദായം, സാമുദായികത എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ച േകര�
ളീയ ആധുനികതയുെട ചിന്താമണ്ഡലങ്ങെളയാണ് േലഖനത്തിൽ
ചർച്ചെച ന്നത്. ജാതിയിൽ നിന്ന് സമുദായ അവേബാധത്തിേല�

ള്ള ചരി പരമായ ിയെയയും അവർണ സമുദായങ്ങളുെട
ചലനെത്തയും പിൽക്കാലെത്ത സാമൂഹ്യ രാ ീയ മണ്ഡലത്തിൽ
ഏകീകരിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ സംവാദ സാധ്യതകെളയും േലഖനം
വിശദമാ . സമുദായെത്ത സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തപരമായ
ആേലാചനകളുെട തുടർച്ചെയ പശ്ചാത്തലമായി േലഖനത്തിൽ
സ്വീകരി .

താേക്കാൽവാ കൾ: ജാതി, സമുദായം, സാമുദായികത, അച്ചടി
െപാതുമണ്ഡലം, െകാേളാണിയൽ ആധുനികത.

സമൂഹമായി ചിന്തി ന്നതിലൂെടയാണ് കൂട്ടാ ഉ ാകുന്നത്.
സാമൂഹ്യപരവും ചരി പരവുമായ സംഭവങ്ങളുെട ഘടന ക ം
പുറ ം അതിന് വിഭിന്നങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉ ാകു .
സമുദായം, സമുദായവത്കരണം, രൂപീകരണം, സാമുദായികത
എന്നിവ ് ആധുനികതയുെട വിശകലനതലങ്ങളിൽ േകാേളാണി�
യൽ ഇടെപടലുകളിലൂെട രൂപെപ്പ വന്ന സ്വയംനിർണ്ണയനസങ്ക �
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നങ്ങളായിട്ടാണ് വിലയിരു ന്നത്. ഈ സ്വയം സങ്ക നങ്ങൾ
സാം ാരികമായ നിർമ്മിതികളാണ്. അതിെന്റ ജ്ഞാനപരമായ
വിഷയിത്വം സത്താപരമായ ഒന്ന . സമുദായെത്ത അറിയാനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങളിെലാന്ന് സ്വത്വെത്ത മനസ്സിലാ ക എന്നതാണ്.
വ്യത്യാസങ്ങളുെടതായ ഭിന്നവത് കരിക്കെപ്പ െകാ ിരി ന്ന
ഒന്നാണ് സ്വത്വെമന്നാണ് െദലൂസിയൻ സങ്ക ം. വ്യതിരി വും
ഭിന്നവുമാെണന്ന് സാരം. അതിൻ കാരം തിന്മ, ഏകതാനത,
സത്താപരം എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ച് പരമ്പരാഗതമായ ധാ�
രണകെള അത് തിരു . ചരി പരമായ പുതിയ ഒരു
േലാകേബാധത്തിേല ള്ള കൂട്ടാ കളുെട സഞ്ചാരബി എവിെട
നിന്നാണ്? സമുദായസങ്ക നങ്ങളുെട രീതിപദ്ധതികൾക്ക് ഒരു �
േത്യക ഭാഷയുേ ാ, അത് ആധുനികതയുേടതാേണാ? തുടങ്ങിയ
േചാദ്യങ്ങെള മുൻനിർത്തി അതിെന്റ സമീപനങ്ങെള റിച്ച്
അേന്വഷി . കീഴാള ഏകീകരണങ്ങളുെട അനുസ തമായ
വികാസമായും വർത്തമാനകാല സമുദായരാ ീയത്തിൽ അതി�
െന്റ സങ്ക നവും സ്വീകരണവും ഏെതാെക്ക വ്യത്യ തകെള
വഹി എന്ന േബാദ്ധ്യങ്ങൾ കൂടി ആേലാചനകെള മുേന്നാട്ട്
വഹി ന്നതാണ്.

സമുദായം എന്ന സങ്ക നത്തിെന്റ സാമാന്യമായ അർത്ഥം ഒരു�
പറ്റം, കൂട്ടം എന്നാണ്. നിരവധി െപാതുവായ സവിേശഷതകൾ
പ െവ ന്ന ഒരു കൂട്ടം. വ്യത്യ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും
സാന്ദർഭികമായി നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളുമുള്ള ഒന്ന് കൂടിയാ�
ണിത്. ഒരു സേമ്മളനം, േക്ഷ ത്തിെന്റ സമിതി, െപാതുസ്വത്ത്
ൈകകാര്യം െച ന്നതിനുള്ള സമിതി എന്നിങ്ങെനയുള്ള അർത്ഥ�
ങ്ങളാണ് ഗു ർട്ട് നിഘ വിൽ കാണുന്നത്.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിെന്റ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം
നൂറ്റാ ിെന്റ തുടക്കത്തിലും മലയാളത്തിൽ ഈ പദം േയാ�
ഗത്തിലു ്. ജാതിെയ സമുദായമായി പുനർനിർമ്മി ന്ന
കർതൃത്വഘടനകെള ഉട വാർ ന്ന ീപുരുഷന്മാെര റി ള്ള
പുതിയ ആശയങ്ങൾ ആധുനികതേയാട് േചർത്ത് വായിക്കാവുന്ന�
താണ്.21 ജാതിമത പരി രണ വർത്തനങ്ങളും സംഘടനകളും
വഴി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ‘െപാതുമണ്ഡല’ത്തിെന്റ കൂട്ടായ സന്ദർഭ�

21Udayakumar: Writing The First Person
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ത്തിലാണ് ‘സമുദായം’ ആവി രിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്. സമുദായം
ഒരു ആധുനികനിർമ്മിതിയാെണ ം ഒരു പുതിയ അവേബാ�
ധത്തിേലക്ക് നയി ന്ന സംവർഗ്ഗമാെണ ം സമത്വത്തിനും
സ്വാത ്യത്തിനും േവ ിയുള്ള പരി ാര മങ്ങളുെട ഭാഗമായി�

ടിയുള്ള ഭാഷയാണ് ഈ സങ്ക നത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം എ ം
തിരിച്ചറിയാം. ഉപജാതി വിഭജനങ്ങെള മറികട ം സമുദായ�
ത്തിെല ‘അപരിഷ് കൃതം’ എന്ന് പറയെപ്പടുന്ന ആചാരങ്ങെളയും
തുട നീക്കിയ ീനാരായണഗുരുവിെന്റ ചിന്താപദ്ധതികൾ െകാ�
േളാണിയൽ പഠനങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായി വിമർശിക്കെപ്പടു മു ്.

നാരായണഗുരുവിെന്റ ചിന്തയിൽ സമുദായം എന്നത് ഒരു
സ്ഥാനം മാ മ എ ാ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങെളയും ഉൾെകാ ന്ന

ഒന്നാണ്. “സാധാരണവും വിേശഷവുമായ അർത്ഥം സമുദായ�
ത്തിനു ്.” ജാതിയിൽ നിന്ന് സമുദായത്തിേലക്ക് മാറാനാണ്
അേദ്ദഹം ഈഴവേരാട് ആഹ്വാനംെച ന്നത്.

ജാതി/സമുദായങ്ങെള റി ള്ള േപാസ്റ്റ്െകാേളാണിയൽ
വാദങ്ങൾ െകാേളാണിയൽ ഇടെപടലുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ്
കാണുന്നത്. ജാതി ഒരു െകാേളാണിയൽ നിർമ്മിതിയാണ്.22

െകാേളാണിയൽ വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ, െസൻസസുകൾ, ജാതിയു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ട നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ജാതിസമുദായങ്ങളിൽ
നിലനി ന്ന രീതിെയ മാറ്റിമറി . ഇന്ത്യയിെല സാമുദായിക�
കലാപങ്ങെള റി ള്ള പഠനത്തിൽ ഗ്യാേന പാെണ്ഡ ഈ
വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുെട പങ്ക് എടു പറയു . ഇന്ത്യ തെന്ന ഒരു
കെ ത്തൽ ആയിരു െവ ം െകാേളാണിയൽ േമാേഡണിറ്റി�
യുെട ഭാഗമായി വന്ന ആധുനികെകാേളാണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസം
ഇന്ത്യൻ സം ാരെത്ത ചിതറി എ ം കവിരാജ് വിമർശി �

. പാരമ്പര്യമ ആധുനികതയാണ് വി ൻ എന്ന ആശിശ്
നന്ദിയുെട നിരീക്ഷണവും േദശീയതെയ റി ള്ള പഠനത്തിൽ
െകാേളാണിയൽ േമാേഡണിറ്റിയുെട അഭിമുഖീകരണത്തിൽ
ആഭ്യന്തര, ബാഹ്യമണ്ഡലം എന്ന വിഭജനവും ഈ രംഗെത്ത

ധാന ആധുനികതാവിമർശനങ്ങളാണ്.

22Dirks, Inden, M. Muralidharan, Sudhipta Kaviraj

69



സമുദായം: ആധുനികതാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

സമുദായം, േദശീയത, േകാളനി, ആധുനികത തുടങ്ങിയവ�
െയപ്പറ്റിയുള്ള സങ്ക നങ്ങൾ രൂപെപ്പടു ന്നതിൽ ആെന്റ ൺ�
െന്റ ഭാവനാസമുദായം (imagined community)എന്ന ആശയം
സ്വാധീനിച്ചി ്. അേതസമയം ജാതിയിൽ നിന്ന് സമുദാ�
യത്തിേല ള്ള മാറ്റം ഭാവനാവ്യാപാരം എന്നതിൽ നി ം
ഇന്ത്യയിൽ അത് നിർമ്മാണം (construction) തെന്നയായിരു
എന്ന് സുമിത് സർക്കാറും പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയും വാദി .
ആേന്റ ൺ േദശീയതെയ ഒരു സാമൂഹ്യസാം ാരിക സങ്ക ം
എന്ന നിലയിലാണ് വിശദീകരി ന്നത്. അത് ആന്തരികമായി
പരിമിതവും പരമാധികാരസ്വഭാവമുള്ളതായും സങ്ക ി .
പര രം കാണാെതയും അറിയാെതയും ഒരു രാജ്യെത്ത ജനങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ കൂട്ടാ യുെട തിച്ഛായ ഉ ാ . അേതാെടാപ്പം
സമുദായഭാവനയുെട ആശയവിനിമയത്തിെന്റ േക മായി അച്ച�
ടിെയ കാണു . മുതലാളിത്തം,സാേങ്കതികത, അച്ചടിയുെട
ആവിർഭാവം േകരളത്തിെല ദളിത്പിേന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുെട
ആശയവിനിമയത്തിെന്റ േക മായിട്ടാണ് കെ ന്നത്.
ഈ അച്ചടിസം ാരം വിവിധരീതിയിലാണ് വർത്തിച്ചത്.23

സാഹിത്യെപാതുമണ്ഡലം (public sphere) എന്ന പദം ആദ്യമായി
അവതരിപ്പിച്ചത് േഹബർമാസ് ആണ്. െപാതുഇടം എന്ന്
സാമാന്യമായ അർത്ഥം. െകാേളാണിയൽ കാലത്ത് േകരളത്തി�
െല െപാതുമണ്ഡലം ജാതിസമുദായങ്ങളുെട േമഖലയായിരു .
മലയാളഭാഷയുെടയും സാഹിത്യത്തിെന്റയും സാം ാരികപാ�
രമ്പര്യെത്ത രൂപെപ്പടു ന്നതിൽ ഇതിെന്റ തിഫലനങ്ങൾ
കാണാം. സാഹിത്യൈപതൃകത്തിെന്റ നിർമ്മാണേത്താെടാപ്പം
സമുദായഐഡന്റിറ്റിെയ കുറി ള്ള േചാദ്യങ്ങളും െപാതുമണ്ഡ�
ലത്തിൽ ഉയരു ്. സമുദായരൂപീകരണവും അതിെന്റ
പരിണാമവും മനസ്സിലാക്കാൻ െപാതുമണ്ഡലം ഒരു ഉപകര�
ണമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.24 അച്ചടിമാനകീകരണം,
ഭാഷകളുെട നവീകരണം, െപാതുമണ്ഡലത്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽ തുട�
ങ്ങിയ ദിശാേബാധങ്ങൾ ഈ രംഗെത്ത പഠനെത്ത കാര്യമായി
നിർണ്ണയിച്ചി ്. ചരി ആഖ്യാനങ്ങളുെട ആവി രണങ്ങൾ

23Dileep M Menon: A local Cosmo politician: Kesari Balakrishnapillai and the
and the invention of Europe for Kerala

24Salah Punathil: Caste and Religion in the Public Sphere: Political
Articulation of Community Identities in Colonial Kerala
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വഴി ഏകീകൃതവും സ്വത്വപരവുമായ ഒരു ഐഡിന്റിറ്റി കൂടി
കട വ .

മി കളുെട വ്യാഖ്യാനരൂപത്തിലുള്ള ചരി രചനാരീതി
സ ദായങ്ങൾ അടയാളെപ്പടു ന്നത് സമുദായ ഇേമജ് ഉ ാ �
ന്നതിലും സ്വാഭാവികമാ ന്നതിലുമുള്ള നിർവ്വഹണതലങ്ങെള �
ടിയാണ്. പ വിെന്റ നിേവദനങ്ങളുെട ആഖ്യാന സ്വഭാവെത്ത�

റി ള്ള പഠനത്തിൽ ഉദയകുമാർ ദൃശ്യതയി ാതിരുന്നവരുെട
ചലനാ കതയായി വായി . സി. വി. കു രാമൻ രചിച്ച
വ്യാസഭാരതെത്ത െചാ ിയു ായ വിവാദവും തിരുവിതാംകൂർപാ�
ഠപു കക്കമ്മറ്റിേയാട് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള അദ്ധ്യക്ഷ സംഗവും
‘അരയൻ’ പ ത്തിലൂെട േവലു ട്ടി അരയെന്റ ഏ മുട്ടലുകളും
കൂട്ടാ കെള റി ള്ള പുതിയ ആേലാചനകള ാെത മെറ്റന്താ�
ണ്. ഈഴവരിെല മെറ്റാരു പരി ർത്താവായ സേഹാദരൻ
അ പ്പെന്റ രചനകെള പി ടരുേമ്പാൾ മൂർത്തമായി ള്ള ഒരു
വിേമാചന തത്വചിന്ത കാണാം. ാഹ്മണ - ഹി ത്യയശാ�

ത്തിെനതിെരയുള്ള ആദ്യകാല ചുവടുെവ കൾ. “സ്വാത ്യം,
സമത്വം, സാേഹാദര്യം എന്നിവെയ പി ടർന്ന് വലിെയാരു
മനുഷ്യസമൂഹം രൂപീകരിക്കാൻ ജാതികളും േഗാ ങ്ങളും മത�
ങ്ങളും യഥാസമയം ലയിക്കണം എന്ന ചിന്ത കൂടി പ െവ .25

വിവിധ സംഘടനകളുെട ആശയവും കൂട്ടായ വർത്തന�
ങ്ങളുമായിരു സമുദായം എന്നതിെന വിപുലെപ്പടുത്തിയത്.
േവലു ട്ടി അരയൻ ജനറൽ െസ ട്ടറിയായും ീനാരായണഗുരു�
വിെന്റ ശിഷ്യൻ സുഗുണാനന്ദഗിരി സ്വാമികൾ അദ്ധ്യക്ഷനായും
ആരംഭിച്ച സമ േകരളീയ അരയമഹാ ജനേയാഗം 1919 ൽ
തിരുവിതാംകൂറിൽ രൂപംെകാ . ചാവർേകാട്ട് ശങ്കരനിൽ
നിന്ന് ൈവദ്യവും പറവൂർ േകശവനാശാനിൽ നിന്ന് സം തവും
പഠിച്ച േവലു ട്ടി അരയൻ സുജനനന്ദിനിയുെട മാതൃകയിൽ െച�
റിയഴീക്കലിൽ സ്ഥാപിച്ച വിജ്ഞാനസന്ദായനിവായനശാലയും
തിരുവിതാംകൂർ നാവികസംഘം തുടങ്ങിയവ സം തപാരമ്പര്യ�
ത്തിെന്റയും ഇം ീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും സ്വാധീനം എന്ന
പരാവർത്തനങ്ങേളാെടാപ്പം തെന്ന പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും
തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖീകരണത്തിെന്റ ഇടങ്ങെള ടി തുറ .

25Ajay Shekhar: Sahodaran Ayyappan
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ആധുനികതയിൽ സ്വയം വീെ ടു ന്ന തലത്തിലുള്ള ീനാ�
രായണഗുരുവിെന്റ വർത്തനങ്ങൾ തേദ്ദശീയതെയ റി ള്ള
പുതിയ േചാദ്യങ്ങളിേലക്ക് െകാ േപാകു . െകാേളാണിയൽ
ആധുനികതയുമായി കാര്യമായി ബന്ധമി ാത്ത തീരസമുദാ�
യങ്ങളിെലാന്ന് ഹി സമുദായരൂപീകരണ ിയയിൽ ഒരു

ധാന കണ്ണിയായിത്തീർന്നതിെന്റ സൂചന കൂടിയാണിത്.
വർഗ്ഗതാത്പര്യങ്ങേളാടും മതരാഷ ീയേത്താടും കൂറുപുലർത്തി
ഒരർദ്ധസ്വഭാവത്തിൽ നിലനി ന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് തീരസമുദായ�
ങ്ങൾ. െകാേളാണിയൽ ജ്ഞാനേമഖലയുെട പി ടർച്ചയിലുള്ള
വിശകലനങ്ങൾ ഈ ഇടങ്ങളിൽ േചാദ്യമായിത്തെന്ന നി .

േകരളത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാ�
ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധുനികതയുെട സങ്ക നവും സ്വീകരണവും
വ്യത്യാസമാണ്. ആധുനികത ഒരു പാശ്ചാത്യപദ്ധതിയായി മാ ം
കാണാനാവിെ ം പകരം ാേദശികവും ബാഹ്യവുമായ സാർ�
വ ിക ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടെപടലുകളിലൂെട ഉ ാകു
എ ം ഈഴവരുെട സാമൂഹ്യചലനാ കതെയ റി ള്ള പഠന�
ത്തിൽ കാരലിൻ ഒെസ , ഫിലിെപ്പാ ഒെസ വിശദീകരി .
േകാേളാണിയലിസത്തിനും േദശീയത ം അ റമുള്ള ാേദശിക
േകാേ ാെപാളിറ്റനിസവും േകരളാധുനികതയുെട ൈസദ്ധാന്തിക
ചട്ട ടുകൾക്ക് പുറേത്തക്ക് കട െകാ ് ഒന്നിലധികം ാേദ�
ശികതകളും ആധുനികതകളും പഠനവിേധയമാകുന്ന സമീപനം
രീതികളും േമ റഞ്ഞതിേനാട് േചർ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

സമുദായത്തിേല ള്ള പരിണാമത്തിെന്റ േക ആശയമായി
സാം ാരികവും ചരി പരവുമായ തുടർച്ച എന്നർത്ഥത്തിൽ
പാരമ്പര്യെത്തപരിേശാധി േമ്പാൾ മ ി തങ്ങൾ, െപാ �
യിൽ അപ്പച്ചൻ, േവലു ട്ടി അരയൻ, എന്നിവെരയും സ്വേദശി
സം ാരത്തിെന്റയും സ്ഥാപനങ്ങളുെടയും വ ാക്കളായി േനാ�
േക്ക തു ്. സാ ദായികമാർക്സിസ്റ്റ് ചരി ം ൈവദ്യര ം പി.
എസ്. വാര്യർ എന്ന േപരിൽ തുടങ്ങി അതിൽത്തെന്ന നിർ ന്ന,
തുടർ ള്ളവരാകെട്ട അധീശത്വസ്വഭാവമുള്ള മതരാ ീയ വർ�
ത്തനത്തിെന്റയും സംഘാടനത്തിെന്റയും ഫലമായി സൃ ിക്കെപ്പട്ട
അപകടം എന്ന മട്ടിലാണ് ൈകകാര്യം െച േപാന്നിരുന്നത്.
സമുദായങ്ങളുെട മത - രാ ീയ - േദശ ഐഡന്റിറ്റികെള
മുൻനിർത്തിയുള്ള േദ്ധയമായ ചില േപാ ലർ സമീപനരീതി�
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കളും കാണാം. ഇതിെന ടർന്ന് അക്കാദമിക് മണ്ഡലത്തിൽ
എഴുപതുകേളാെട ചാരം േനടിയ ഒരു േയാഗമാണ് സാ�
മുദായികത. വർഗ്ഗീയവും വീകരണേശഷിയുമുള്ള സമുദായ
ഭിന്നതെയ സൂചിപ്പി ഇത്. െകാേളാണിയൽ കാലേത്ത
‘െപാതുമണ്ഡല’വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉ ായ ദൃശ്യതയും ചലനവും
വിവിധസമൂഹങ്ങളുെട പുേരാഗമനം എന്ന വിശദീകരണങ്ങെള
റദ്ദ് െച െകാ തെന്ന സമകാലികസംവാദങ്ങൾ െപാതുമണ്ഡ�
ലത്തിലുള്ള മതത്തിെന്റ അഭിമുഖീകരണങ്ങൾ അപകടകരമായി
കാണു . മേതതര ലിബറൽ പരിേ ക്ഷ്യങ്ങൾ മാ മ േപാസ്റ്റ്
െകാേളാണിയൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മതപരമായ ഏകീകരണങ്ങെള
േചാദ്യംെച .  

“ഇന്ത്യെയ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ദൃഢെപ്പടു�
ത്താനും സമൂഹവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കുേറ ടി വലിയ പരിേവഷം
ന ാനും േവ ി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാ ിൽ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു
ബദൽ രൂപമാണ് മതസമുദായങ്ങളുെട ആശയം.ജാതിക്ക് പകരം
മതസമുദായങ്ങെള തിഷ്ഠി ന്നതിലുള്ള എതിർപ്പ് േദശീയ�

സ്ഥാനത്തിനുള്ളിലും അതിന് േശഷവും വൻേതാതിലുള്ള
ആശയസംഘട്ടനത്തിന് കാരണമായി ്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം
ജാതികളിേലക്ക് തിരി േപാകണെമന്ന . മതസമുദായെമന്ന
ആശയം ഇന്ത്യൻ സം ാരത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനഘടകമെ ന്ന്
മനസ്സിലാ കയാണ് േവ ത് ”.26 െക. എൻ. പണിക്കർ, െക.
എൻ. ഗേണഷ് എന്നീ മാർക്സിയൻ ചരി കാരന്മാരുെട വിശക�
ലനങ്ങളും സമാനമാണ്. എം. ടി. അൻസാരി സമുദായങ്ങെള
തുറന്ന സംവർഗ്ഗങ്ങളായി വിമർശനപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന

ിയാ കമായ ഭാവിയിേല ള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് നിരീക്ഷി�
ന്നത്.27 സാമുദായികതെയ മൂലധനത്തിെന്റ വിമർശനമായി

തിരിച്ചറിയുന്ന തുറന്ന സമീപനം ആവശ്യമാെണ കൂടി വാദി�
. “േദശീയവാദ മാർക്സിസ്റ്റ് തിനിധാനങ്ങൾ െപാതുെവ

മതപരമായ മണ്ഡലത്തിലാണ് മീകരിക്കെപ്പട്ടി ള്ളെതന്ന്
ഹി മതത്തിനുള്ളിെല അ മണത്തിെന്റയും അസമത്വത്തി�
െന്റയും വ്യതിചലനമായി വർഗ്ഗീയതെയ നിരീക്ഷിച്ച ദിലീപ്
എം. േമേനാൻ മെറ്റാരു പഠനത്തിൽ മലബാറിെല ഹി -മു ിം
അ മെത്ത ഏതാനും വേരണ്യവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും േദശീയവാദി�

26േറാമിലാ ഥാപ്പർ: വർഗ്ഗീയതയും ചരി ൈപതൃകവും
27എം. ടി. അൻസാരി: മലബാർ േദശീയതയുെട ഇടെപടലുകൾ
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കളും ൈകേകാർ ന്ന പദ്ധതിയാെണന്ന് അഭി ായെപ്പടു .
ചരി രചനാ ഉപാദാനങ്ങെള പുതുക്കിപണിതുെകാ ് ജാതിയും
െകാേളാണിയൽ േമാേഡണിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ചരി പരമായ
രീതിപദ്ധതികെള കാര്യമായി സ്വാധീനി ് ഈ പഠന�
ങ്ങെള ാം തെന്ന. എഴുപതുകൾ മുതൽ ഉയർ വന്ന ദളിത്
ൈസദ്ധാന്തികധാരകെള വികസിപ്പിച്ച സാമൂഹികത ് ആധാ�
രമായ ജ്ഞാേന്വഷണങ്ങളുെട സാഹചര്യം പല രീതിയിലും
സമുദായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഈ ആധുനികതാവ്യാഖ്യാനങ്ങെള
വലിെയാരളവിൽ ആധാരമാക്കിയി ്. മാർക്സിസ്റ്റ് മതനിരേപ�
ക്ഷധാർമ്മികതയിലും ജനാധിപത്യത്തിൽ നി ം ഉയർ വരുന്ന
ഒരു പുതിയ രാ ീയമായി കീഴാളനേവാത്ഥാനെത്ത വിഭാവനം
െച ന്ന ഇടതുപക്ഷധാരയും േദശീയതയുെട അപരത്വം അനുഭ�
വി ന്ന മു ീംസമൂഹവും ടി ഉൾേച്ചർന്ന തിനിധാനരാ ീയ�
െത്ത റിച്ച് ദലിത് ബഹുജൻ മൂവ്െമ കളും സംസാരി േമ്പാൾ
ആധുനികേകരളത്തിെന്റ സാം ാരികാവേബാധെത്ത കുേറ ടി

ിയാ കമാക്കാൻ സന്നദ്ധമാ . ഞ്ച് ചിന്തകനായ ഴാങ്
ലുക് നാൻസി28 അപൂർണ്ണതയാണ് കമ്മ ണിറ്റിയുെട തത്വമായി
കാണുന്നത്. ഭാഷാപരമായും സ്ഥലപരപരമായും താത്കാലിക�
മായി തുറ ന്ന ഒന്ന്. അതിെന്റ പുനർനിർമ്മാണങ്ങൾ ഇങ്ങെന
നിരന്തരം സംവാദത്തിനായി തുറന്നിരി .

സഹായക ന്ഥങ്ങൾ:

1. Sam Varghese, Satheese Chandra Bose: Kerala Modernity -
Idea, Space and Transition (Ed.)
2. Dileep M. Menon: Blindness of Insight.
3. Filippo Osella, Caralin Osella: Social Mobility in Kerala
4. Partha Chatterjee: Nation And It’s Fragments Colonial And
Post Colonial Histories
5. Sanal Mohan: Modernity of Slavery: Struggles Against Caste
Inequality In Colonial Kerala
6. Sumit Guha: Beyond Caste
7. Benedict Anderson: Imagined Communities
8. Eric Hobswam: Invented Tradition

28Jean Luc Nancy: Singular Plural Existence, Co-Entology, Dirks; Caste of
Mind Inden; Imagining India, M. Muralidharan; Hindu Community Formation
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9. Jean Luc Nancy: The Unavoidable Community; Being Singular
Plural
10. Salah punathil; Interrogating Communalism
11. Gyanendra Pandey; The Construction of Communalism in
Colonial North India
12. Sumit Sarkar; Writing Social History
12. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്: അരയൻ
13. ഉരു, ആർട് ഹാർബർ: ഗുരു ചിന്തനം
14. െക. എൻ. ഷാജി: നാരായണഗുരു ജീവിതം ദർശനം കൃതികൾ
(എഡി.)
16. െക. െക. ബാബുരാജ്; മെറ്റാരു ജീവിതം സാദ്ധ്യമാണ്.

േലഖനങ്ങൾ
1. ഉദയകുമാർ-ആ കഥകൾ ചരി െമഴുതുേമ്പാൾ
2. G. Arunima, Imagining Communities Differently: Print,
Language, Public.
3. Dileep M. Menon, Religion and Colonial Modernity: Rethinking
Belief and Identity; Becoming Hindhu and Muslim
4. Ranjith Thankappan: Debating Community, Print and Dalit in
India
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മ ി തങ്ങളുെട ഗദ്യഭാഷയും
േകാളനിയധികാരവും

ഹിലാൽ അഹമ്മദ് സി. സി.

സം ഹം:

മ ി തങ്ങളുെട മലയാള ലിപിയിേല ള്ള ചുവടുമാറ്റം േകവലം
സാേങ്കതികമ എ ം ഭാഷെയ റി ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അവേബാധത്തിെന്റ ഫലമായിരു എ ം വാദി കയാണ് ഈ
പഠനം. ഒപ്പം അത്തരെമാരു അവേബാധെത്ത നിർവചിക്കാനും
ആ അവേബാധെത്ത സാധ്യമാക്കിയ അധികാരെത്ത ചൂ ിക്കാ�
ട്ടാനും മി .

താേക്കാൽ വാ കൾ: േകാേളാനിയധികാരം, േകരള മു ിംനേവാ�
ത്ഥാന ം 

േകരളീയ മു ിം നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ആദ്യേപരുകളിൽ
ഒന്നാണ് സ ിദ് സനാഉ ാ മ ിതങ്ങൾ. 1847ൽ െവളിയേങ്കാട്
ജനിച്ച ഇേദ്ദഹം മതവിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതികവിദ്യാഭ്യാസവും
ആർജിച്ച േശഷം ിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനുകീഴിൽ എൈക്സസ്
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി േജാലിേനാക്കി. പിന്നീട് ആ ഉേദ്യാഗം
രാജിെവ കയും മുഴുവൻസമയ ഭാഷകനായും മിഷണറിമാർ�
െക്കതിെര നിരന്തരം എഴുതിയും ജീവി . മലയാളി ലിപിയിൽ
പു കമിറക്കിയ ആദ്യമു ിം എഴു കാരനായാണ് സനാഉ ാ
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മ ിതങ്ങെള പി.പവി ൻ സ്ഥാനെപ്പടു ന്നത്.29 മ ിത�
ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മു ിംകൾ ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും രചനകൾ
നടത്തിയി ്. അവ അച്ചടിക്കെപ്പട്ടി മു ്. എന്നാൽ അവ�
െയ ാം അറബിമലയാള ലിപിയിലായിരു എന്ന് മാ ം.
മ ിതങ്ങളുെട ഈ ലിപിമാറ്റം േകവലം സാേങ്കതികമ
എ ം ഭാഷെയ റി ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവേബാധത്തി�
െന്റ ഫലമായിരു എ ം വാദി കയാണ് ഈ പഠനം. ഒപ്പം
അത്തരെമാരു അവേബാധെത്ത നിർവചിക്കാനും ആ അവേബാധ�
െത്ത സാധ്യമാക്കിയ അധികാരെത്ത ചൂ ിക്കാട്ടാനും മി .

മ ിതങ്ങളുെട ഭാഷയും അറബിമലയാളഗദ്യവും

മ ിതങ്ങളുെട കാലത്ത് തെന്ന അറബിമലയാളലിപിയിൽ
പുറത്തിറങ്ങിയ ഗദ്യകൃതികളിെല ഭാഷയുമായി മ ിതങ്ങളുെട
ഗദ്യഭാഷെയ താരതമ്യെപ്പടുത്തിയാൽ അവ തമ്മിൽ കൃത്യമായ
ചില വ്യത്യ തകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധി ം. 1884ൽ മ ി�
തങ്ങളുെട കേഠാരകുഠാരം പുറത്തിറ ന്ന സമയമാവുേമ്പാേഴക്ക്
അറബിമലയാളത്തിൽ ഗദ്യസാഹിത്യം സജീവമായി ായി�
രു . അറബിമലയാളത്തിെല ഗദ്യസാഹിത്യകൃതികൾക്ക്
പതിേനഴാം നൂറ്റാ ിെല െവള്ളാട്ടി മസ്അലേയാളം പഴക്കമു�

്.30 അറബിത്തമിഴിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം െച െപ്പട്ട ഈ
കൃതിയുെട വിവർത്തകൻ ഖാദി മുഹിയുദ്ദീനാണ്. അറബിമലയാ�
ളത്തിെല മിക്ക ഗദ്യകൃതികളും ഇത്തരത്തിൽ പരിഭാഷകളാണ്
എന്ന് കാണാം.31 1871ൽ മായിൻകുട്ടി എളയ എഴുതിയ വിശുദ്ധ
ഖുർആൻ പരിഭാഷയും 1866ൽ ഭാഗികമായും 1883ൽ പൂർണ്ണമായും

സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ചാർദർേവശ് എന്ന േപർഷ്യൻ േനാവലി�
29പവി ൻ, പി., മ ി തങ്ങൾ മാതൃഭാഷയുെട േപാരാളി, മാതൃഭൂമി,

05-01-2013
30ഹിൿമ , വി. മാപ്പിളസാഹിത്യവും മലയാളഭാവനയും, ബുക് സ്,

െചമ്മാട്, 2017. േപജ് 101. ബാലകൃ ൻ വള്ളി ന്ന്, മാപ്പിളഭാഷ അറ�
ബിമലയാളത്തിൽ നിന്ന് േ ഷ്ഠമലയാളത്തിേലക്ക് എന്ന പു കത്തിൽ അച്ച�
ടിച്ച വർഷമായി 1896 ന . ന്ഥരചയിതാവിെന്റ ജീവിതകാലം മു�
ൻനിർത്തിയാണ് വി. ഹിൿമ രചനാകാലം പതിേനഴാം നൂറ്റാ ാെണന്ന്
കണക്കാ ന്നത്.

31മൻസൂറലി, ടി., അറബി - മലയാളം ചരി വും സാഹിത്യവും, മൻസൂറലി
ടി. (എഡി.) അറബിമലയാളസാഹിത്യപഠനങ്ങൾ, വചനം ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാ�
ട്, 2017.
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െന്റ വിവർത്തനവും32 ശുജായി െമാ മു ിയാരുെട ൈഫളുൽ
ഫ ാൾ(1887) ഫത്തഹുൽ ഫത്താഹ് (1909) തുടങ്ങിയ രചനകളും
മ ിതങ്ങളുെട അേതകാല തെന്ന അറബിമലയാളത്തിൽ

സിദ്ധീകൃതമായ കൃതികളിൽ മുഖമാണ്.

ഇത്തരം അറബിമലയാള ഗദ്യകൃതികളുെട ഭാഷ എത്തരത്തി�
ലാണ് മ ിതങ്ങളുെട ഗദ്യഭാഷയിൽനിന്ന് വ്യതിരി മാവുന്നത്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിേശാധി�
ക്കാം. 1871ൽ മായിൻകുട്ടി എളയ രചിച്ച ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ
നിന്ന് ബാലകൃ ൻ വള്ളി ന്ന് ഉദ്ധരി ന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം:  
അള്ളെയന്ന തിരുനാമേപ്പരുെകാ ് ഈ ശറഫാക്കെപ്പട്ട ഖു�
ർആനിെന ഓതുവാൻ തുട . െയങ്ങനെത്ത അള്ളാഹു?
ദുനിയാവിന് അവനിക്ക് ബയിെപ്പേട്ടാര് ം ബശിെപ്പടാേത്താ�
ര് ം ആമ്മായി കിര്ഫെച ന്നവന്. പിെന്ന െയങ്ങനേത്താന്?
ദുന്യാവിന്ന് അവനിക്ക് ബശിെപ്പട്ടതാെയ ന നങ്ങള്ക്ക്
ആഖിറത്തി ം ഖാസ്സായും കിര്ഫ െച ന്നവന്.33

മെറ്റാരു ഉദാഹരണമായി ശുജായി െമാ മു ിയാരുെട
1887ൽ സിദ്ധീകൃതമായ ൈഫളുൽ ഫ ാള് എന്ന കൃതിയുെട
മലയാളഭാഷ്യം രചിച്ച േഡാ.പി.സക്കീർ ഹുൈസൻ കൃതിക്ക്
അനുബന്ധമായി ന ിയി ള്ള ശുജായിയുെട ഗദ്യമാതൃകയിൽ
നി ള്ള ഭാഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം:

വബി ാഹി തൗഫീഖ് ഒളിവിന്ന് സംഭവിച്ച ഇശ്ഖാഷകല�
ര്ന്ന് കമര്ന്ന് നിറ ബവി തിങ്ങി ബിങ്ങി െപാങ്ങിയതില്
പുലര്ന്ന ഒരുബീര്പ്പിനാല് നാല് ചിന്നമായി. അത്കളാല്
അര്ശ്, കുര്സ്, ഖലം, ലൗഹ് ഇതുകെള പട . പിെന്ന അടുപ്പെമ�
ന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഖുർബിെന്റ നിലപാടിൽ പന്തീരായിരം കാലം
താമസം കശി .34

32ഹിൿമ , വി., മാപ്പിളസാഹിത്യവും മലയാളഭാവനയും, ബുക് സ്, െച�
മ്മാട്, 2017. േപജ് 104.

33വള്ളി ന്ന്, ബാലകൃ ൻ. മാപ്പിളഭാഷ അറബിമലയാളത്തിൽ നിന്ന് േ �
ഷ്ഠമലയാളത്തിേലക്ക്. വചനം ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2018. േപജ് 120

34സക്കീർ ഹുൈസൻ, പി ൈഫളുല് ൈഫ ാള്, ഇ ാമിക് പ ിഷിങ്ങ് �
േറാ, േകാഴിേക്കാട്, 2017. േപജ് 221. ശുജായി െമാ മു ിയാരുെട കൃതിയുെട
മലയാളഭാഷ്യമാണ് കൃതി.
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ഈ ഗദ്യമാതൃകകെള മ ി തങ്ങളുെട ഗദ്യമാതൃകയുമായി
താരതമ്യം െച േമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷ ഈ ഗദ്യത്തിൽ
നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങെള വ്യതിരി മാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധി�

ം. താരതമ്യത്തിനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കേഠാരകുഠാരത്തിൽ
നി ള്ള ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:

േയശുവിനു അച്ഛൻ ഇ എ തെന്ന സ്ഥാപി െവങ്കിലും
ൈദവപു ൻ എ വരു വാൻ അത്യന്തം പണിതെന്ന. എങ്ങി�
െന എന്നാൽ ആദ്യജാതനായ ആദാമിനും ജഗ ാതാവായ ഹവ്വ
എന്ന ീ ം അച്ഛനും അമ്മയും ഇ . എ തെന്ന അ ടർക്കി
രാജ്യത്തിെല സൂര്യമാർഗ്ഗിയായ അലാൻകുവ എന്ന രാജപു ി ഭർ�
ത്താവി ാെത മൂന്ന് പു െര സവി . അവർ സൂര്യപു ർ എന്ന്
വിളിക്കെപ്പട്ടിരു . ശങ്കരാചാര്യർ ം അച്ഛൻ ഇ . ഇങ്ങെന
അച്ഛനി ാത്ത അേനക േപരുകളു ്. അച്ഛൻ ഇ ാത്തതിനാൽ
ൈദവപു ൻ ആകുവാൻ അവകാശെപ്പടു എങ്കിൽ ഇവർ ം
ആശയവകാശം വിധിക്കയി േയാ?35  

ഈ മൂന്ന് ഗദ്യമാതൃകകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ േകവലം
ലിപിമാറ്റത്തിലധികമാണ് എന്ന് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ മാണ്.
എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധി േമ്പാൾ ഭാഷാപരമായ
ചില സവിേശഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ എടു കാണിേക്ക തു ്.
ആദ്യ ര ് മാതൃകകളും കാണുന്ന ബകാരം െകാ ് തുട ന്ന
പദങ്ങൾ മ ിതങ്ങളുെട ഗദ്യത്തിൽ കാണാനി . മായിൻകുട്ടി
എളയയുെട പരിഭാഷയിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരി ന്ന ‘ബയിെപ്പട്ട�
വര് ം ബശിെപ്പടാത്തവര് ം’ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും ശുജായി
െമാ മു ിയാരുെട കൃതിയിൽ കാണുന്ന ബിങ്ങി, ബീര്പ്പിനാല്
തുടങ്ങിയ േയാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന ബ-വ വിനിമയം മുഹിയു�
ദ്ദീൻ മാലേയാളം പഴക്കമുള്ളവയാണ്. പദാദ്യത്തിെല വകാരം
ബകാരമായി മാറുന്ന വണതക്ക് അറബി മലയാളത്തിെല
ക കിട്ടിയ ആദ്യകൃതിേയാളം പഴക്കമു ് എന്ന് സാരം. മൃദു�
ക്കൾ പദാദിയിൽ വരികയിെ ന്ന ാവിഡ നിയമത്തിൽ നിന്ന്
വ്യത്യ മായി കന്നടയിലും വടക്കൻ മലയാളത്തിലും ാവിഡ
പദങ്ങളുെട ആദ്യത്തിെല വകാരം പലേപ്പാഴും ബകാരമാകുന്നതാ�
ണ് ഇത്തരം പദങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പടാൻ കാരണെമന്ന് േഡാ. പി.

35മ ി തങ്ങൾ, സനാഉ . മ ി തങ്ങളുെട സ ർണ്ണ കൃതികൾ, വചനം ബുക്സ്,
േകാഴിേക്കാട്, 2006. േപജ് 44(കേഠാരകുഠാരം എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് )
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എ. അബൂബക്കർ നിരീക്ഷി .36 മാപ്പിള ഭാഷയുെട സ്വത്വം
നിർണയി ന്നതിൽ ാവിഡഭാഷകളുെട െപാതുവായ സവി�
േശഷതകൾ എന്നേപാെല തെന്ന ാധാന്യമർഹി ന്നതാണ്
തമിഴിൽ നി ം െതക്കൻേകരളഭാഷയിൽ നി ം മലബാർ
ഭാഷെയ വ്യത്യ മാ ന്ന േത്യകതകളും എന്ന് ചൂ ിക്കാ�
ണിക്കാൻ േവ ിയാണ് അേദ്ദഹം ഈ വ-ബ വിനിമയെത്ത
ചൂ ിക്കാണി ന്നത്. അഥവാ മ ിതങ്ങളുെട ഗദ്യത്തിൽ ഇത്ത�
രെമാരു വിനിമയം ഇ എന്നത് വിരൽചൂ ന്നത് മലബാറിെല
മാപ്പിളഭാഷയിൽ നി തെന്നയുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷയുെട
വ്യതിരി തെയയാണ്.

ഈ ഗദ്യഭാഗങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന മെറ്റാരു
വ ത, ഇ ാം മതവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാേങ്കതിക പദാവലികൾ
ഉപേയാഗി േമ്പാൾ ആദ്യെത്ത ര ് ന്ഥകാരന്മാരും ഏെത�
ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നി എന്നതാണ്.
എന്നാൽ മ ിതങ്ങളാവെട്ട ഇ ാമുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഏെത�
ങ്കിലും സാേങ്കതിക പദം ഉപേയാഗി കയാെണങ്കിൽ അതിന്
കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നത് കാണാം. തമിഴ് രാജ്യം
മുതൽ മലയാള രാജ്യനിവാസികളായ മു ീം ജനവും വിദ്യാഭ്യാസ�
വും എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനത്തിൽ ഫർള്കിഫായ, ഫർള്
ഐന് തുടങ്ങിയ ഇ ാമിക കർമ്മശാ വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
സാേങ്കതിക പദങ്ങെള േയാഗിച്ചയുടെന അേദ്ദഹം അവെയ
വിശദീകരി ്. ശുജായി െമാ മു ിയാർ,‘വബി ാഹി തൗ�
ഫീഖ് ’എന്ന് േയാഗി എന്ന ാെത അെതന്താണ് എന്ന്
വിശദീകരി ന്നി . മായിൻകുട്ടി എളയയും ‘ആഖിറം’ തുടങ്ങിയ

േയാഗങ്ങൾ വിശദീകരി ന്നി . എന്നാൽ സാധാരണ �
േയാഗിക്കെപ്പടുന്ന പദങ്ങൾ പുറെമ ഹി വാൻ ബുദ്ധിമു ള്ള
ഏെതങ്കിലും സം തപദങ്ങൾക്ക് മ ിതങ്ങൾ വിശദീകരണം
നൽകുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ
പു കത്തിെന്റ േപരായ കേഠാരകുഠാരം തെന്ന ഇതിനുദാഹരണം.
അഥവാ അേദ്ദഹം മലയാളഭാഷെയ സംസാരഭാഷേയാേടാ
മലബാറിെല വാെമാഴിവഴക്കേത്താേടാ അറബിമലയാളത്തിെല

36അബൂബക്കർ, പി.എ. ഭാഷയുെട മാനകീകരണം: മാപ്പിളസാഹിത്യത്തിൽ,
മുഹമ്മദ് അ ൽ സത്താർ െക. െക. (എഡി.), മാപ്പിള കീഴാളപഠനങ്ങൾ, മുഹ�
മ്മദ് അ ൽകരീം, െസന്റർ േഫാർ ഹിേസ്റ്റാറിക്കൽ റിസർച്ച്, െകാേ ാട്ടി &
വചനം ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2014. േപാജ് 341.
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അക്കാലെത്ത ഗദ്യഭാഷേയാേടാ േചർ െവച്ച വിഭാവനം
െച ത്. പകരം െതക്കൻ മലബാറിൽ രൂപെപ്പ െകാ ിരുന്ന
ഭാഷാഗദ്യേത്താടാണ്. മിഷനറിഗദ്യത്തിെന്റയും തിരുവിതാംകൂർ
പാഠപു ക കമ്മിറ്റിയുെടയും വർത്തനഫലമായി രൂപെപ്പ �
െകാ ിരുന്ന, സം തേത്താട് ചായ്വുള്ള ഒരു ഗദ്യമാതൃകയാണ്
ഇത്. പദസമ്പാദനത്തിന് സം തെത്ത ആ യിക്കാനാ�
ണേ ാ സാഹിത്യസാഹ്യത്തിൽ ഗദ്യസാഹിത്യകാരന്മാെര
എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ ഉപേദശി ന്നത്.37 അത്തരെമാരു
സം താ യത്വം മ ിതങ്ങളിൽ കാണാം.

അറബിമലയാള ഗദ്യത്തിൽ നിന്ന് അേപ്പാൾ ര തരത്തിൽ
മ ിതങ്ങളുെട ഭാഷ വ്യതിരി മാകു എ പറയാം. ഒന്ന്,
അത് എഴുതാനുപേയാഗി ന്ന ലിപിയിൽ. ര ് ഗദ്യത്തിെന്റ
ൈശലിയിൽ. ഈ ര ് തിരെഞ്ഞടുപ്പിലും േകാളനി അധിനി�
േവശത്തിെന്റ ഫലമായി ഭാഷയിലു ായ മാറ്റങ്ങളുെട സ്വാധീനം
കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയി . ആഞ്ചേലാ ാൻസിസ് മുതൽ
മലയാളഭാഷയുെട ആദ്യകാല ൈവയാകരണൻമാെര ാം മിഷ�
നറിമാേരാ െകാേളാണിയൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാ ആയിരു എന്ന്
കാണാം. ഈ വ്യാകരണ പു കങ്ങളുെടയും െബഞ്ചമിൻ െബയി�
ലി, െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട് തുടങ്ങിയ മിഷനറി വർത്തകരുെട ലിപി
പരി രണത്തിനുള്ള മങ്ങളുെടയും ഉ ന്നമാണ് മ ി തങ്ങൾ
തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ ഗദ്യഭാഷ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മ ി മനഃേ ശം
എന്ന പു കത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നത് കാണാം: ആ
വക േലഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വ ത്തി അേശഷം ഇ ാത്ത
ബഹുജനെത്ത മഹാ അപകടത്തിലാ . ഭാഷാവ്യവസ്ഥ-ഉ�
ച്ചാരണേഭദം- അബദ്ധസുബദ്ധ - അർത്ഥം - കാലം - ലിംഗം -
വിഭ ി - സന്ധിസ ദായം മുതലായെതാ മറിയാെത പു കം
എഴുതുന്നതും സിദ്ധെപ്പടു ന്നതും സങ്കടം തെന്ന.38

എ െകാ ് അേദ്ദഹം തെന്റ ഗദ്യഭാഷ ് ഇത്തരെമാരു
ൈശലി സ്വീകരി എന്നതിന് ചരി പരമായി ര ് ഉത്തരങ്ങൾ
നൽകാം. ഒന്ന് െപാന്നാനിയിൽ ജനിെച്ചങ്കിലും തെന്റ കർമ്മമ�

37രാജരാജവർമ്മ, എ ആർ. സാഹിത്യസാഹ്യം, സായാഹ്ന ഫൗേ ഷൻ, തി�
രുവനന്തപുരം, 2013. േപജ് 04

38മ ി തങ്ങൾ, സനാഉ . മ ി തങ്ങളുെട സ ർണ്ണ കൃതികൾ, വചനം ബുക്സ്,
േകാഴിേക്കാട്, 2006. േപജ് 700.

81



മ ി തങ്ങളുെട ഗദ്യഭാഷയും േകാളനിയധികാരവും

ണ്ഡലമായി അേദ്ദഹം തിരെഞ്ഞടുത്തത് െതക്കൻേകരളത്തിെല
െകാച്ചിയാണ്. െകാച്ചിയിെല പ മാസികകളിെല ഗദ്യൈശലി�
യാവാം അേദ്ദഹം പി ടർന്നത്. മെറ്റാന്ന് അേദ്ദഹം ധാനമായും
എതിരിട്ടത് ി ീയ മതപുേരാഹിതന്മാെരയാണ്. നാ ി ്യാ�
നികളും മിഷണറിമാരും വായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു
ഭാഷയിൽ േവണം തെന്റ ഗദ്യരചന എന്ന് അേദ്ദഹം കരുതിയിരി�
ക്കാം. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷെയ റി ള്ള സങ്ക ങ്ങെള
പരിേശാധി േമ്പാൾ ഇങ്ങെന ‘ഉപേയാഗമൂല്യെത്ത’ മാ ം
മുൻനിർത്തി രൂപെപ്പട്ടതായിരുന്നി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ തിര�
െഞ്ഞടുപ്പ് എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും.  

മ ി തങ്ങളുെട ഭാഷാസങ്ക ങ്ങൾ

ഭാഷെയ റിച്ച് മ ിതങ്ങൾ ള്ള സങ്ക ങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കൃതികളിൽ പലയിടത്തായി ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് കാണാൻ
സാധി ം. േമലുദ്ധരിച്ച മ ഗദ്യ ന്ഥകാരന്മാരുെട ഭാഷെയ
േകവലം ഉേപക്ഷി ക മാ മ അവെയ വിമർശി മു ്
അേദ്ദഹം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മ ി മനഃേ ശം എന്ന ന്ഥത്തിൽ
അറബിമലയാളത്തിെല ഈ ഗദ്യ ന്ഥകാരന്മാരുെട ഭാഷയിലുള്ള
െതറ്റായ േയാഗങ്ങെള അേദ്ദഹം എണ്ണിെയണ്ണി സൂചിപ്പി �

്.39 ഇവിെട സവിേശഷമായി ദ്ധിേക്ക ഒരുകാര്യം,
േകരളീയ മു ീങ്ങൾ അവരുെട നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി
ഉപേയാഗി ന്ന ര പദങ്ങേളാടുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപന�
മാണ്. ഒന്ന് മു ിയാർ എ ള്ള പദം. ഈ പദത്തിന് െമായ്ല്യാര്
എ ം മു ിയാർ എ ം ര തരം ഉപേയാഗമുള്ളതിെന അേദ്ദ�
ഹം ഒരു മായാണ് കാണുന്നത്. മെറ്റാന്ന് ബാങ്ക് എന്ന പദം.
ഏതു ഭാഷയിലുള്ള പദമാണിെതന്ന് അേദ്ദഹം േചാദി . അഥ�
വാ മാപ്പിള മലയാളെത്ത സ്വന്തമായി പദങ്ങൾ ഉ ാദിപ്പിക്കാൻ
കഴിവുള്ള ഒരു ഭാഷാവഴക്കമായി അേദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിച്ചിരുന്നി .
മലയാളം, അറബി എന്നിങ്ങെന സ്വത മായി നി ാൻ കഴിയുന്ന
ഭാഷകൾ എന്ന് അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ച ഭാഷകളിൽനിന്ന് പദങ്ങൾ
കടെമടു ന്ന ഒരു അപരി ത ഭാഷാവഴക്കമായാണ് അേദ്ദഹം
മാപ്പിളഭാഷെയ കാണുന്നത്. ഈ ഒരുധാരണ ം െകാേളാണി�
യൽ േവരുകൾ ചൂ ിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. ദക്ഷിേണന്ത്യൻ

39മ ി തങ്ങൾ, സനാഉ . മ ി തങ്ങളുെട സ ർണ്ണ കൃതികൾ, വചനം ബുക്സ്,
േകാഴിേക്കാട്, 2006. േപജ് 701
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ഭാഷകെള മുൻനിർത്തി, അവരുെട വളർച്ചയിൽ െകാേളാണിയൽ
ഭാഷാപഠിതാക്കൾ ള്ള സ്വാധീനെത്ത പഠിച്ച േതാമസ് േ ാ�
ട്ട്മാൻ അവർക്ക് ഇത്തരം ഭാഷകേളാടുള്ള സമീപനെമന്താണ്
എന്ന് വ്യ മാ ്.

Though mixture is an aspect of every natural language, for
a natural language to enter into the historical-linguistic tree, it
must first give up its borrowed clothes and get naked. Much as
ancient genealogists learned to sculpt the relations of kinship
to form beautiful, treelike branching structures by throwing
away all relations of descent and marriage except those that
pass exclusively through males, modern linguists could map
languages onto such structures only after the languages had
been thinned down, carved out, and abstracted from all that
time, proximity, and communication do to make neighboring
natural languages, such as the languages of India, resemble one
another. It will be well to keep in mind the highly artificial nature
of both these effects, and to remember that they flow from the
word list and its theory. While in the eighteenth century there
was considerable vacillation between mixture and genealogy as
the explanation of similarity among languages, the inexorable
tendency, or at any rate the tendency that won out, was the
latter, epitomized in the slogan of the Young Grammarians of
the mid-nineteenth century: there is no such thing as a mixed
language (Es gibt kein Mischgesprach). The audacity of this
statement is breathtaking, for in truth there is no such thing
as a pure language, a language that is not mixed, if we are
speaking of natural, actually existing languages spoken by
human beings rather than artificial languages abstracted from
them for purposes of comparative study.40

അഥവാ അറബിമലയാളെത്ത ഒരു ഭാഷയായി പരിഗണിക്കാ�
ത്ത, ഒരു ‘യഥാർത്ഥ’ഭാഷയിൽ അർത്ഥം കി ന്നതുവെര ബാങ്ക്
എന്ന നിേത്യാപേയാഗ പദെത്ത അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത

40Trautmann, R, Thomas. Languages and Nations: The Dravidian Proof in
Colonial Madras, University of California Press, California, 2006 p. 37-38
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മ ിതങ്ങളുെട ഭാഷാസങ്ക ം േ ാട്ട്മാൻ സൂചിപ്പി ന്ന ഈ
െകാേളാണിയൽ ഭാഷാ പഠിതാക്കളുെട സമീപനം തെന്നയാണ്.

മ ി തങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ മാകുന്ന
മെറ്റാരു െകാേളാണിയൽ ആേലാചനകൂടി േ ാട്ട്മാൻ െകാേളാ�
ണിയൽ ഭാഷാപഠിതാക്കളുേടതായി സൂചിപ്പി ്. ഭാഷെയ
േദശീയതയുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടാനുള്ള വണതയാണത്. ഇൻ�
േഡാ-യൂേറാപ്യൻ ഭാഷാകുടുംബെത്ത റിച്ച് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ
സർ വില്യം േജാൺസ് ആ കുടുംബത്തിെല ഭാഷകെള റിച്ച്
കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാന , പകരം ആ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള
സാജാത്യ ൈവജാത്യങ്ങൾ താരതമ്യം െച ് പഠി ന്നതിലൂെട
ആ ഭാഷ സംസാരി ന്ന േദശീയതകൾ തമ്മിലുള്ള െകാടുക്കൽ
വാങ്ങലുകളുെട ചരി ം പഠിക്കാൻ േവ ിയാണ് ഇത്തരത്തിെലാ�
രു ഭാഷാപഠനം തെന്ന നട ന്നത് എന്ന് േ ാട്ട്മാൻ പറയു .
അേദ്ദഹം തുടരു :

We see at work here the common presumption of his age:
that languages and nations are inextricably connected, so much
so that relations among languages index the relations among
nations, and historical relations among nations can be inferred
from relations among languages. Even when, in later years,
comparative philology acquired a body of works all its own,
the connectedness of language with issues of nation and race
remained so deeply presumed that it was not available for
discussion and debate. It was not until more than a century
after Jones that Europeans declared, as a surprising new
discovery, that the connection between languages and nations
is contingent, not necessary.41

ഐക്യേകരള സ്ഥാനം രൂപെപ്പടുന്നതിന് വളേര മു തെന്ന
മ ി തങ്ങൾ, മതം െകാ ് പലതായി േഭദിച്ചിരി െന്നങ്കിലും
ജനനഭൂമി േകരളമാകയാൽ േകരളീയര യും വേന്ദമാതരത്തിൽ
നി വി ന്ന േകരളീയ േയാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടു എന്ന്

41Trautmann, R, Thomas. Languages and Nations: The Dravidian Proof in
Colonial Madras, University of California Press, California,  
2006 p. 15
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പറയു ്.42 ഇതിനു െതാ ടെന അേദ്ദഹം േദശാഭിമാനികളുെട
ധാന കർത്തവ്യമായി രാജഭാഷയും രാജ്യഭാഷയും മമായി

അഭ്യസി ന്നതിെന്റ ാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയു . ഈ രാജ്യ�
ഭാഷ എന്നതുെകാ ് മ ി തങ്ങൾ ഉേദ്ദശി ന്നത് േകരളീയ
മു ിംകളുെട ഭാഷാവഴക്കമ എന്നത് വ്യ മാണ്. േകരളീയ
മു ിംകൾക്ക് അന്യമായ, െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ രൂപെപ്പ വരുന്ന
ഒരു മലയാള ഭാഷെയ മാതൃഭാഷയായും വിശ്വാസസംഗതികെള
ധരിപ്പി ന്ന ഗുരുവായും മരണം വെരയും മരണാനന്തരം താനും
ൈദവേത്താട് അേപക്ഷിപ്പാൻ തുണയായും ഇരി ന്ന അവസ്ഥ�
ക്ക് ആദ്യം പഠി ണേര തായും അേദ്ദഹം കാണു .43(15)  

ചുരുക്കത്തിൽ മ ി തങ്ങളുെട ഗദ്യഭാഷയുെട ലിപിയും
ൈശലിയും മാ മ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷേയാടുള്ള സമീപനവും
ഭാഷെയ റി ള്ള സങ്ക വും െകാേളാണിയൽ ധാരണകളിൽ
നിന്ന് രൂപെപ്പടുന്നതാണ് എന്ന് വ്യ മായി മനസ്സിലാക്കാം.
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 Hurtful Past and Haunting Memories:
Rummaging through Sasanka Perara’s
Warzone Tourism in Sri Lanka:
Tales from Darker Place in Paradise

Dr. Anuja Raj

Abstract
Sri Lanka is a nation country which has always been deprived
of much international attention during the war chaos that drove
the island for about three decades. The long history of the
nation was studied upon to understand the reasons behind this
unsettled dispute and still the dispute has not set in. The article
gives a glimpse of Sasanka Perara’s book WarZone Tourism
in Sri Lanka which speaks volumes on the newly awakened
travel and tourism in the history of Literature. Here there is an
exponential seek into the memories, dilemmas and the hurtful
past that occurred during the travel that the book takes us into.
The study, in a way unravels a new area of research which
is bound to expand with a considerable amount of time to be
spent on these articulations of memory.

Keyword: Memory, warzone, tourism

Sri Lanka is an island country situated at the Northern tip
of Indian mainland which has close connections with India from
time immemorial through trades and travel. The island was
shattered inwardly by the warfare that was fought from 1983 to
2009 between the Sinhala majority government and the militant
group of the minority Tamils in the island, the LTTE. The three
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decade old war came to end in 2009 with the brutal killing of
the LTTE leader Velupilla Prabhakaran and the controversial
killing of many tamils. The Rajapaksha regime still faces many
allegations with regard to these brutal and inhuman killings,
many of which escaped the interest of many outside nations.

My paper is an attempt to understand the horrific after
effects of the Sri Lankan war that took place during the period
and to understand the memory that it created in the minds of
the Sinhala tourists who revisited these places through Sasanka
Perara’s Warzone Tourism in Sri Lanka: Tales from Darker
Place in Paradise. The book is an ethnographic travel account
through the perspectives of the Sinhala tourists to the war
affected Northern provinces of Sri Lanka.

Warzone Tourism in Sri Lanka: Tales from Darker Places
of Paradise by Sasanka Perara can be seen as a primary
ethnography on travelling through the memory archives of a
population that was haunted by the realities of a Civil War.
The book is a sneak peek into the horrible remnants that are
created by a foregone nightmarish warfare which created voids
that remain unfilled even after many years. The book explores
the contemporary socio political and cultural area of Northern
Sri Lanka during the ceasefire and after the end of the war.
The term warzone tourism encompasses the ethnographic
tourist destinations that was once wavered by a three decade
old war. The question of what travel and tourism means in a
war encompassed society topples over the idea of tourism and
travel as mere modes of rejoice. The halcyon impression that a
tourist destination provides is altered completely by the horrific
stature of warzone tourism that include witnessing monuments
and war sites that act as remnants of a not so happy past.

The critical thought carried throughout the book gives an
insight into the understanding of the travel writing as a form
and mode of exhilarating the spirit. The focus moves from a
utopian fantastic world that has been inculcated by the modes of
travelling for over two centuries and more. The connection with
the past and present becomes a reality where the otherwise
fantasy world gets shifted from focus, only to induce a means
of including travel and tourism with the war demolished sites
that curtails mood of exhilaration and bring attention to the
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reality that lingers around. The tales form a connection from
the past which is not a tale of a harmonic past, but is one that
ousts the present harmony.

The legacies of the Sri Lankan Civil War is brought from
the etches of memory by the tourists who travel through
these grave zones. The travel to these internal warzones
happen in two distinct phases- the first one happens from
2002-2005, when the ceasefire agreement between the Sri
Lankan government and the LTTE was in force. The second
phase happens after the end of the war in 2010 when the major
roads to the Northern provinces were open for the civilians
without any restrictions. The book develops into a travel
narrative and a preliminary ethnography of travel here. The
nature and politics of the gaze that fell upon the war affected
areas get analysed throughout the book. Perara in his book
articulates the life and modes of living of the people who were
destroyed by the war- who was once seen marginally, and who
must have been met by the tourists, had there been peace
prevailing in the island. The photography and representations
of these warzones were deciphered as modes of constructing
meaning to the silences which was constructed consciously and
how these trails left back acquired the incessant attention of the
travellers. These images created a pictorial contextualization of
images that were recorded, tales that were heard and retold,
and the kind of emergent narrative that sprouted from the
background of a war affected island.

Sasanka Perara’s book not only focus on the turbulent past
of Sri Lanka which was haunted by three decade old Civil war
but also is an intricate analysis on the search for the past and
why people try to reconnect with their past.

Memory is a very complicated domain. The fragment of
memory that is created in the mind of a populace who was
blown in the winds by the most critical time in their life gets
more connections here. This connection with the past, through
the present is a reconfirmation of a distorted harmony through
a very visceral, emotional and an embodied present.
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The paper co-mingles and analyses tourism through its
newer version of warzone tourism. Warzone tourism was
dominant even in the earlier period where writing about the visit
to places of sacred wars and lost civilizations had taken place.
It was the kind of travel where a detached past was imagined
and the constructive sites discovered to understand the way
of living prevalent there. A long lost memory of war can take
the form of a myth or a legend. The creation and recreation of
such sites of memory pose themselves as a place around which
myths and legends about the war and its aftermath revolves.
The tourists in Perara’s book carry a past with them- the past
of a distorted reality. This distorted reality gains its importance
only through emanating certain emotions and connections which
was internalized in their memory, to understand the sense of
their worlds in the present moment. The book tries to rewrite
history in terms of the destructed, abused, and marginalized
through exploring different sites of archives that predominantly
speaks volumes about a life that was tampered underfoot in the
name of territory and religion. The national Trust for Historic
Preservation,2014 defines heritage tourism as “travelling to
experience the places, artifacts and activities that authentically
represent the stories and people of the past”. Today, there is
a wide range of study which includes the preservation of these
sites of memory, which are the museums of war. These sites
act as a trigger initiator that helps in bringing forth the many
repressed tragic memories confronted during the time of the
war.

On the psychological aspect, the tourists who tend to
revisit these places may have been twice removed by reality.
They might have been voluntary empathizers of a tragic event
which has not yet been lived by them. This confrontation of
a distanced reality may fulfill their thirst of understanding the
reality behind their once alive counterparts, bringing them far
more closer to the absurdity of the event that initiated all these.
The war zone tourism undertaken to the southern parts of
the island mainly had different emotions that raged from the
return to the native place after a long exile that can be termed
as the homecoming. The other end of emotion was the kind
of heroic spirit that one had on knowing that the family had
once heroically fought to withstand the army. Another set of
emotional outburst was the kind of anger, desperation and rage
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that one felt when he realized that everything he had called his
family was not alive now.

The term “warzone” is used in the title to indicate the
places where war was once active and affected the populace
and landscape alike. The areas are hereafter identified as
museums of distorted, fractured and haunted memories that
underline them. The advent of travel in its modern form from
a religious pilgrimage to one that was associated with ecstasy
and relief is being border lined here.

John Urry in his work The Tourist Gaze (2002) observes
that all tourists “embody a quest from authenticity and this
quest is a modern version of the universal human concern
which is sacred” (9).

The transformation of former battle zones to tourist elite
places can be seen as a transition from the destructive, not
so alluring places to one where recreation and respect can be
earned. These are the places where memory still lingers. The
multiple narratives that emerge from these places are seen
as “poignant narratives of war history that shaped battle site
tours” (Figal 91). A place of inhabitation which was destructed
by the war gains importance only when there is a necessity for
empathizing with the destructed. This integration of empathy
can only be a resultant of the action of any of the five senses.
Here comes into play the need for understanding, valuing and
embodying the meanings of the silenced words and voices. As
Perera notes:

a specific site of warzone curiosity or a ruin is not only
what it is supposed to represent but also what it has excluded
through under emphasis, exclusion or expulsion of people,
narratives and memories. In this sense, tourist places or
landscapes particularly in former warzones, cannot be simple
domains of innocence without contradictions.(WTS 9)

Here warzone tourism explores the different identities
and submerged voices which get a window to the world. The
tourists here are people who strive and seek for the hidden
voices of one of the most critical warzones in the world. The
warzone tourism here becomes a kind of adventure where
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“travelling through former warzones still contain obvious sign
of battle, cooking one’s food along the road and sometimes
sleeping in the open and being told stories of war and heroism
by soldiers and combatants”(WTS 10).

The book is significant in the academia for highlighting the
events that took place during the times of ceasefire till the end,
giving more face to face conversations with the people who
once resided there.
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Bonds and Linkages:
Exploring the Life and
Times of the Kumbharan

Aravindh. P & Dr. S. Harikumar

Abstract
The Kumbharan are a community of potters who have been
part of Kerala society for more than three centuries now. Over
the years, the community has faced severe marginalization due
to the prevalence of the caste system and intra-community
links and restrictions. The poverty faced by the community and
their plight in the modern world have not been documented
properly. The present study seeks to understand how modern
education and exposure to the outside world have brought in an
inter-generational shift in attitudes and capabilities, triggering
an escape from poverty and an attainment of upward social
mobility.

Keywords: Marginalization, potter community, artisans, life
course approach

Pottery has been one of the first industrial activities
undertaken by human civilizations globally, with the activity
discovered to pre-date agriculture in many regions.
Archaeological evidence from Asia and Europe have

93



Exploring the Life and Times of the Kumbharan 

corroborated this fact, with the earth being moulded not
into pottery but also terracotta sculptures and artefacts (Wu et
al., 2012; Craig, et al., 2013; Keally, et. al., 2004; Vandiver, et
al., 1989; (Kenoyer, 1991). Evidence for both wheel-made and
handmade pottery has been found from multiple locations in
Kerala, with Megalithic Age burial urns a prominent discovery at
sites like Marayur and Porkulam (Thapar, 1952).

Pottery in present – day India continues to be a traditional
activity carried out by certain artisan castes known as the
Kumbharan, Kummara, Kumbaro, Prajapati,etc. in various
regions of the country (Singh, 1998). Across India, the
community has been observed to be socially backward and
riddled in poverty (Jaitly, 1997; Parthasarathy, 1999; Perryman,
2000;Natrajan, 2011;).The rise of a hypercompetitive, globalized
world order and subsequent Government policies that have
done little to safeguard the livelihoods of such communities.
Like most artisan communities they are left staring at a bleak
future for their hereditary craft (Subrahmanian, 2006; Jena,
2010; Scrase, 2010).

The Kumbharan community of potters are one of the
major communities in Kerala who are involved in the traditional
occupation of pottery. Various accounts and documented
works about the Kumbharan community describes their state
of livelihood and social status as being low (Jinan, 2004; Jaitly,
1997). Sociological and anthropological accounts about the
community by the likes of Thurston (1909), Iyer (1912), Menon
(2002) and Singh,et al. (2002) have also depicted how the
marginalization of the Kumbharan community is linked not
only to their pitiable economic condition, but also to a social
background that comes with a multitude of rituals, separate
communal livelihood, rigid caste rules and a differentiated
cultural background to the rest of Kerala society.

Objectives and Methodology

The main objective of the present paper is to examine
how inter-generational shifts in perception and exposure to
the outside world among the Kumbharans have impacted the
life courses of the community members. The study has been
carried out under a qualitative framework, incorporating data
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collected from detailed personal interviews and focus group
discussions among the Kumbharan community members in
various potter villages of Kerala. Potters from ten different
villages located across Wayanad, Kozhikode, Malappuram,
Palakkad, and Thrissur districts were chosen for the study.

The qualitative data collection was conducted over a
period of over three months from January to March 2018.
Initial interviews conducted at Padukad, Pathramangalam and
Aruv�code were unstructured in nature, and potters were
asked to narrate their life experiences directly. Subsequently,
however, structured interviews were conducted in all the
locations to get an idea of how each generation perceived the
world based on their life experiences. Individuals including
school going children, college graduates, middle-aged potters,
and the elderly were subjected to the present study.

The Kumbharan in Kerala Society

The word Kumbharan originates from the Sanskrit root
‘Kumbhakar’ which translates into potter. In Kerala, the
community members are also known as the Kusavan. This
term is an amalgamation of Ku meaning earth, and avan, a
common personal termination in Malayalam (Thurston, 1909).The
members of the community in Kerala trace their ancestors to
present – day Andhra Pradesh and Telangana by way of their
native language, which fundamentally has elements of Telugu in
it.

The migration of the community members from Andhra to
Kerala is considered to have been in search of raw material
to carry out pottery production. They are noted to have
undertaken a migration pattern running in the South-Western
direction crossing the banks of the Kaveri in Tamil Nadu before
entering Kerala through the gap in the Western Ghats at
Palakkad. This view has been echoed by the likes of Iyer (1912)
who states that the Kumbharan have mostly migrated to Kerala
from the Tamil speaking regions of Madras and Tiruchirappalli.

The traditional potter in Kerala, belonging to the Kumbharan
caste is considered among the sudra and is thus a polluting
caste. The Kumbharans consider themselves to have been
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descended from Brahmin father and sudramother, and thus to
be above the other sudra castes in the society. They attribute
their perceived caste superiority as the Vedas prescribe that
sacrificial pots are to be crafter by the Brahmins themselves.
The community members interviewed spoke with much pride
about their superiority to other sudra as well as untouchable
castes.

There exists another group of temple potters in Central
Kerala and South Malabar, known as the Andura Nairs who were
temple potters and ranked alongside menial temple servants
in the classification of the Nair sub castes, like the Vattekkad
Nair (oil mongers) and Odatt Nair (tile makers). The pottery
produced by the Andura Nair was of superior quality compared
to the products of the Kumbharan which were largely meant
for consumption by commoners. The difference in quality was
attributed to the use of their wares exclusively for temple
rituals. The Andura Nair owing to their superior position in the
caste hierarchy was considered among the Savar�a castes.
While the Andura Nair lived within the traditional Kerala village,
the Kumbharan’s place was outside its precincts, and they sold
their wares outside the village perimeter (Schneider and Gough,
1961). However, the Andura Nair was a very minor sub-caste
among the Nairs due to their small population, and in terms of
overall number of practicing potters, they were far outstripped
by the Kumbharans.

Charting the Life of an Elder

The life stories of senior members of the Kumbharan
community reflects the strong intra-community linkages, a
prevalence to stick to age old customs and a reluctance to
embrace modern trends in the labour market. The traditional
lifestyle of the Kumbharan is almost completely centred on the
earth. Until around a few decades ago when modern education
started making inroads into the community, the population was
illiterate, and the sole education received by an individual in his
childhood was the technique used to craft articles on the wheel.
Every male child born into the community was expected to take
up the hereditary occupation of pottery in line with the rules
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of the caste system which locked an individual into his/her
traditional occupation.

A child who starts learning pottery at the age of six or
seven as in the case of the Kumbharans becomes adept at
the craft very early due to the tender age. The everyday life
of the Kumbharan begins early in the morning when the male
members enter the workshop and start working on the clay.
Back in the day, there was no machinery to filter impurities
from the clay, and this was a cumbersome process which
would often take days to complete. Since pottery was a craft
that linked the households to one another, activities like firing
the pots was done collectively, although the potters crafted
the items individually. While one individual prepares the clay,
the other would spend the entire day crafting pottery on the
wheel. The activity would almost certainly continue until late at
night, when the potter calls it a day and retires until the next day.

Pottery for the older generations, is more like a part and
parcel of their existence, and it assumes a meaning greater
than that of just an occupation or means of livelihood. It can be
said that the spirit of the activity lingers in their very breath,
and the religious beliefs of the community are intertwined with
their occupation. Crafting pottery on the wheel is more of a
ritualistic activity than an economic one for the elder generation
of Kumbharans.

When Work Becomes Devotion

The Kumbharans worship a large spectrum of Gods which
included elitist deities of Brahmanism such as the Trimurtis –
Brahma, Vishnu and Siva – and other gods like Murugan and the
Bhagavati, as well as folk deities assimilated from Tamil Nadu
such as the Karuppu Swami, and the Mariamman who is central
to their craftsmanship. The Mariamman is the primary deity
worshipped by the Kumbharans.

The Mariamman is literally the personification of the earth
itself as a Mother Goddess. She has been identified to be a
central part of the ancient Tamil folk religion during the Sangam
Age. The journey of the Kumbharan people through the
heartland of the Thamizhakam could have led to the Mariamman
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assuming a central position in their religious beliefs. She is
considered the bringer of good fortune for the community,
as she provides them with the earth which forms the basis
of their traditional livelihood. The M�riamman in Tamil Nadu
has been noted by historians to be similar to the North Indian
fertility Goddess Sitala Devi, who is worshipped by the Kumhar
community of potters (considered ethnically the same as the
Keralite Kumbharan) in Maharashtra, Gujarat and the rest of
North India.

The Wheel as a Symbol of Religious Piety

The Kumbharans are social group who place great emphasis
on personal rules of purity or Sudhi. They consider their work
with the earth as being an activity which is fundamentally pure,
as it involves invoking the blessings of the Mariamman before
the wheel is spun to forge pottery. The potter’s wheel used by
the Kumbharans is intricately linked with their religious belief,
with the worker’s shed being considered the equivalent of a
temple, and the wheel a manifestation of Vi��u’s discus. Talking
to one of the senior potters in Varavattoor who spoke with
much reverence about the craft revealed that the design of the
initial potter’s wheel was such that it involved an incredible level
of balancing by the artisan.

The primal potter’s wheel is a pivoted spoked wheel
comprising the felly, a pivot, and a base. The pivot is wooden
and shaped like a top, with a wooden or iron stud that goes
into the stand. It is not possible to keep the wheel upright
on the base unless it is being spun at a rapid pace. This
technique has been outlined by Saraswati and Behura (1966).
The potter has to first seek the blessings of the Mariamman
before spinning the wheel with sufficient force to create the
momentum required to balance it on the screw. The wheel thus
spun can go out of balance at any point if the potter loses
his concentration, and the initial prayer is meant as a way to
appease the Goddess so that she does not bring misfortune
upon the potter.

The potter throws a lump of prepared clay on the
fast-spinning wheel so as to being crafting the pot. Should
any slight imbalance descend upon the wheel, the potter faces
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the risk of both the clay being thrown off the wheel, and the
whole apparatus falling on his feet, dealing a crushing blow
that could cause fracture at the very least. Instances of the
wheel breaking loose and cutting off toes and entire feet were
described by the community members as consequences of the
slightest misfortune or ignorance. Invoking the Mariamman by
prayer needs to be done once the potter completed his job as
well, as a token of thanking for the deity’s benevolence upon
the Kumbharan and his family.

The three components of a potter’s workflow are also
linked to his religious belief, specifically to the Trim�rtis of
Br�hmanism. The basic elements of pottery include the wheel,
the lump of clay which is moulded into the pot, and a thread
used by the potter to separate the finished pot from the
wheel. The religious belief of the potter is that each of
these represents an aspect of the Trimurtis Brahma, Vishnu
and Siva. As has been mentioned earlier, the wheel itself is
considered a manifestation of Vishnu’s Chakra (discus). The
potter considers the lump of clay thrown on the wheel to be
symbolic of the Sivalinga, which is the general manifestation
of Siva in Saivite temples. The Linga (phallus) of Siva signifies
fertility and prosperity, which in tandem with the blessings of
the Mariamman, is of prime importance to the Kumbharan. The
finished article is separated from the wheel with the help of
a thread that the potter expertly coils around the pot before
pulling it forward to cut the item off the wheel. The cutting
thread is, in the eyes of the traditional Kumbharan, the Punul
(sacred thread) worn by the creator God Brahma.

Poverty as a Handmaiden to Exclusion

The social exclusion faced by the community was also
accompanied by widespread poverty across the years. Even
in the old days when they had plenty of business in the
village economy, the community members earned very little in
terms of money. Most of the payment that they used to get
was in terms of kind, primarily grain. The elder generation
of Kumbharans speak with great respect of the local Nair
Tharavads which acted as their patrons, often buying their
products and creating a steady demand for the items in the
traditional village economy. Giving pots to toddy tappers of
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the Ezhava community also fetched toddy in return (Singh, et
al., 2002) – this trend however, was blamed by the women to
have given rise to rampant alcoholism among menfolk of the
community.

The receipt of returns in kind is not viewed as a drawback
by the elderly members of the community, as they highlighted an
absence of hunger as being a very satisfactory result for them.
However, the lack of monetary income was a cause of rather
pitiable living conditions, as most members of the community
lived in kutcha houses in the past. The lack of monetary income
was also an impediment to accessing education, clothing, and
modern amenities in the past.

The lack of proper monetary returns from the traditional
industry also means that technological innovations and modern
means of production are out of the traditional Kumbharan’s
reach. The poverty and lack of political clout also locks them
out of accessing clay, which is becoming an increasingly rare
resource. In the past, the symbiotic relationship which the
potters had with the feudal lords allowed them to collect clay
from the fields. Today, environmental regulations mean that
this is no longer possible. It is also difficult for potters to
extract sand and clay legally since they are not financially sound
enough to procure requisite permits from the Government.
The sharp decline in availability of river sand has forced many
potters to using substituted such as M-sand and quarry waste
to make their wares. However, the pots thus produced see
visible degradation in quality.

The procurement of raw materials is also becoming an
expensive process for the individual potter. Each truckload
of clay required for the production of pots costs around Rs.
25,000/- to procure, and the cost is only rising every year.
Clay is available in abundance in neighbouring Tamil Nadu at
much cheaper prices, but the potters do not have the financial
muscle to purchase it from there and transport it all the way to
Kerala.

Aside from the lack raw materials required for making pots,
the traditional Kumbharan also faces technical issues in the
production process. The community members continue to use
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traditional kilns which are inefficient in production. The primitive
technology involved in the traditional kiln leads to large-scale
inefficiency by causing breakage of pots in huge numbers
during the firing process. Three such instances were witnessed
during the field survey, at Vailathur, Pookkottumpadam and
Aruvacode, where the rudimentary technology involved in firing
the pots led to the potters becoming broke and their hard work
being wasted. In Vailathur, the accident led to not just the
breakage of the entire stock of pots kept for firing, but also a
complete burning down of the work shed, which was thatched.

At Aruvacode, the kiln misfired on three continuous
instances, thus forcing the potter into abject poverty, until he
shifted his operations to Melattur. At Melattur, he was observed
to be a normal employee in a fairly profitable pottery enterprise.
Thus, the inefficiency of the traditional apparatus forced the
potter to go from entrepreneur to a nominal worker for the sake
of meeting his family’s expenses. Although he is able to earn
more than he used to as a free potter, the loss of independence
is something he is unable to digest. When asked if he was
willing to return to his hometown, he replied that he would
love to, but not until he had made enough money to being afresh.

Education as a Gamechanger

The largely illiterate Kumbharans started getting more
exposure to the outside world around five decades, ago, when
the children of the community started attending local schools.
However, as stated earlier, children in those days found it
difficult to mingle with their peers in school, and dropout rates
were extremely high. The dropout rate was higher among
girls than boys. Over time, efforts by a few fairly educated
community members and encouragement from local bodies
helped some children grow out of their fear of common society
and embrace modernity.

In the case of certain settlements like Aruvacode, children
started attending school more often beginning in the 1980s,
although collegiate education still remained a dream for most.
It was also pointed out in many interviews by middle aged
individuals that seeing the rest of the society attaining progress
made them feel the same way for their children too, and thus
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they encouraged children to go to school more often and
study more than they used previously. The efforts of school
authorities in encouraging the Kumbharan children to study also
cannot be overlooked in many cases.

Modern education has granted the children of the community
an ability to communicate better with the outside society, grab
opportunities which were previously inaccessible to their
predecessors, and often deviate from their traditional livelihood
into more profitable and uplifting professions. Recent times
have seen engineers, doctors, social scientists, and highly
skilled artisans emerging from the community. There are also a
number of other government officials from the community who
have been able to put their abilities to good use courtesy of
receiving good education. The increase in the educational levels
of the community, while throwing open more opportunities, has
also led to a situation where the traditional way of livelihood is
becoming lost at a rapid pace.

Breaking the Shackles of Tradition

Youngsters interviewed as part of the study were very
vocal when it came to rejecting traditional notions of caste
superiority. A great desire to break away from a past which
they consider restrictive was visible in many cases, and today,
caste endogamy is slowly getting discarded. Although an
overwhelming majority of Kumbharans prefer to marry within
their own community while practicing clan exogamy, there have
been many individuals who have dared to marry individuals
belonging to other castes and religions. Most of these
individuals are highly educated and accomplished individuals,
and as a result, their modern outlook has not been refuted by
elder members of the community. Although senior members
of the community do feel a certain disdain towards the actions
of these youngsters they are powerless to speak against the
younger generation who represent a changing face for the
community as a whole.

The desire to break away from tradition is also visible
in the views of many youngsters who frown at the prospect
of pursuing pottery as their means of livelihood. One of the
significant changes brought about by the modern education
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system among the community members is that they are today
aware of the opportunities that exist for them outside of
the traditional occupation. This has also led to the younger
generation looking at the traditional livelihood through the eye
of an opportunity cost. This outlook has led to an inevitable
decline in the interest of the youngsters.

Although the opportunity cost of pursuing pottery as an
occupation is very high for both the old and new generations
alike, the older generation continue to practice pottery solely
because crafting pottery is much like a ritual to them. For
such individuals, going prolonged periods without making the
clay pots is a nightmare. Apart from the few settlements
where potters have been able to achieve sustainability from
their traditional industry, the situation looks largely bleak due
to the uncertain and often poor returns from carrying on the
traditional occupation.

Elder members of the community expressed an opinion
that it is modernity and thoughts about money that influenced
many of their younger peers to abandon the craft. The old
system where the life of the Kumbharan revolved simply around
making pots as their way of life, rather than making money
for sustenance, is much cherished by such septuagenarian and
octogenarian individuals.

The opportunity cost of pottery was explained by the
potters as being very high owing to exorbitant rates of
acquiring raw material and technology. Making pots also
requires the potter to work tirelessly for anywhere between
15 to 20 days, after which they can be fired and sold as the
finished product. However, the technical backwardness of their
industry does not guarantee one hundred per cent success
rate in firing, and again, the prices received by them for their
products is very low. The fear that the older community
members hold towards interacting freely with the public forces
many of them to sell their wares to intermediaries who pay
them only a pittance compared to the prices the wares fetch in
the open market.
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The discrimination meted out to the potters by
intermediaries can be illustrated by the example of potters
at Varavattoor, who reportedly received only Rs. 20 and Rs.
27 for small and big pots respectively. The same products
are sold for Rs. 120 and Rs. 140 respectively in the Thrissur
market. Urban consumers buy the wares for prices that are
far higher than what the producer gets, thus implying that
intermediaries take a huge chunk of the profit involved in
pottery. It must be noted that a potter can escape the clutches
of the intermediaries and make a sustainable living from
pottery, as in the case of Chinnan, who chose to not involve
intermediaries in his business. As stated earlier, he makes
good living from traditional pottery, but this partly due to the
fact that he has completely obliterated intermediaries in his
area. The situation is a win-win for all parties involved as the
potter, in the absence of intermediaries, can charge around Rs.
60-70 for his wares, which is a price that consumers are more
than willing to pay.

Given how little most of them earn from their traditional
occupation, it was not a surprise to see that most of them
have abandoned pottery as a tactic to survive in the modern
world. The potters say that every day spent working as a
casual labourer, for instance, instead of pottery, helps them
earn above Rs. 700. Some of them continue making pots in
their leisure time simply because they are unable to let go
their past. However, the younger generation has no such
qualms, and they happily pursue other occupations. There are
youngsters who practice masonry, carpentry, and other jobs,
as well as technically skilled work including those of electrician,
welder, etc. in the community, having been to industrial training
institutes (ITIs).

The question of opportunity cost is thus, one which cannot
be ignored. The mentality of educated individuals in the
community can be seen from the perspective of an artistically
skilled young man at Aruv�code who drives a JCB for his
living. Despite being blessed with a skill set envied by many,
terracotta art and pottery have never appealed to him. His
words capture the mood of the present generation towards the
age-old tradition of pottery. To quote him,
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“If my time and energy can give me a better livelihood from
other occupations, why should I waste my time huddled over
the wheel which is nothing more than a symbol of a sacred, but
impoverished past?”

Taking Tradition Hand-in-hand with Modernity

While youngsters abandoning pottery for other careers
is becoming increasingly common among the Kumbh�rans,
there are a few bright spots for the traditional industry among
the youngsters. There are educated, highly skilled young
Kumbh�rans in many potter settlements who seek to bring
their modernity as a way to salvage the traditional occupation
and make it a sustainable livelihood option. A number of
encouraging signs were seen in locations like Pathramangalam,
Muttil, Aruvacode and Pookkottumpadam, where youngsters
exhibited a keen interest in new innovations.

Unlike the older generation for whom making the art is
a literal work of devotion and subservience to his superior
Gods with is unquestioned devotion and reverence, younger
members of the community who practice pottery do not always
pay heed to traditional belief systems. With technological
advancements including the presence of the stable traditional
wheel, and the modern mechanized electric wheel, the potter
stands no risk of losing his limbs to his instrument of creation.
Practices such as offering prayers to the Mannu M�riamman
have been therefore done away with by the younger potters,
some of whom go as far as calling it a superstition.

While they are highly critical of associating the art with
religious beliefs, the youngsters like to stick to the traditions
followed in the community’s temples and annual festivals.
They also choose to take a neutral stand with regard to
subjects like caste endogamy, choosing to not anger or
disappoint the elders despite they being open minded about
such aspects themselves. They are however, vocal when it
comes to opposing certain misogynistic practices prevalent
in the community, such as denigrating women to an inferior
status within the household, menstrual taboos, and practices
like paying a bride price for marriage.
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For many youngsters who have made a conscious choice
of sticking to pottery as their career, it is mostly driven by a
desire to reconnect with a lost heritage. The education and
subsequent exposure they have received has helped these
youngsters identify newer ways to express their artistic skills,
such as terracotta murals, decorative pots, painted pottery,
and ceramics. These decorative pieces which would cater to a
vast export market and urban populace in Indian metros are in
addition to novel household products and terracotta rings which
are lowered into traditional wells in Kerala.

Increased interactions with outsiders has also led the
youngsters to work towards direct marketing of their products.
The youngsters indulge in using multiple marketing channels,
including online sales, making wares according to custom
orders, etc. which eliminate the presence of exploitative
intermediaries. The product innovations engineered by the
younger generation are largely alien to the older generation,
with the possible exception of Aruv�code, where the efforts
of the Dasthakari Haath Samiti and K B Jinan during the early
1990s encouraged potters young and old alike to experiment
with clay and make diversified products that could appeal to an
upscale urban audience.

Comparing the Inter-Generational Life Trajectories

The life courses of the younger and older generations are
thus highly divergent. Certain aspects of a shared community
life such as temple festivities, ritual practices associated with
family events, etc. help keep the community’s distinct spirit and
identity alive. However, the career choices have undergone
a sweeping change as a result of the Kumbh�rans attaining
higher levels of education and letting go of many aspects of the
tradition, such as usage of their mother tongue, and in many
cases, the traditional livelihood as a whole.

The various factors which have combined to drag the
Kumbh�rans into a state of social marginalization can be
identified as a distinct ethnicity, the presence of a rigid caste
system, use of an exclusive language and abstinence from
using
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Malayalam for communication. The social background of
the community as people who came from outside Kerala
and continued with their traditions in seclusion from other
local communities with the exception of the Nair, Nambutiri,
Ambalavasis and certain castes like the washerman and barber
(Iyer, 1912; Thurston, 1909;Singh, et al. 2002),can be concluded
to have brought about a spatial separation for the Kumbharans.
The intra-community linkages which prevent them from breaking
traditions or moving out from the potter settlement can also be
considered to have limited their social interactions to a large
extent. The prevalence of using an indigenous language which
was alien to the general populace of Kerala only served to
alienate the community further from the mainstream of society
when the renaissance of Kerala society was going on in the
20th century.

The psychological fears and apprehensions thus created
have not only prevented the community from going mainstream
in Kerala society, but also led to others side-lining them
increasingly. This social marginalization has only led to the
community members finding it unable to gain education, thus
remaining unsuccessful in the traditional industry by not fulfilling
their capabilities. The state of social marginalization going bring
economic ruin, which in turn reinforces the marginalized feeling,
can be considered a vicious circle which has engulfed the older
generation of the Kumbharans.

Modern education can be zeroed in on as the single most
influential factor in diverting the life choices and trajectories of
the community. It has broken the wheel of oppression which
greatly limited the older generations. Irrespective of whether
they stick to pottery, or go in search of other career choices,
the youngsters are able to traverse a much more open and
rewarding life course. Modern education has granted them
the ability to bring product innovations and technical upgrades
into the traditional industry, thus providing a beacon of hope to
the elder Kumbharans. The only problem that such individuals
face is a lack of capital for investment into the industry, but if
enough capital is present, the traditional industry can flourish,
as proven by the people at Aruvacode, Pookkottumpadam,
Pathramangalam, and Vadakara.
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Conclusion:

Piecing together the various aspects of the lives of the
traditional Kumbharan is a process which can link their social
situation to their economic hardships. Each of the individual
aspects of the potter, such as traditional belief systems,
psychological issues posed by the prevalence of a traditional
language, the ruthless subjugation of females in the community,
and economic ruin of the traditional industry, are closely woven
together.

The situation of social marginalization which haunted the
community during the days of the older generations has today
somewhat started eroding thanks to the younger generation
gaining education and moving away from clustered settlements
into an independent urban lifestyle. The greater occupational
mobility exhibited by the younger generation has also enabled
them to make life choices which were previously inaccessible
to their older generations. Understanding the role of modern
education as the breaker of a vicious circle is important when
one studies how two generations of Kumbharans have fared in
Kerala society.

Although winds of change are sweeping through the potter
community today, the situation where social upliftment happens
at the expense of the traditional industry cannot be considered
to bode well for society. If the current situation persists, we
could see the traditional knowledge of pottery disappear into
oblivion. Effort must therefore be taken to ensure that such
a tragedy does not happen. The Government of Kerala can
learn much from other states like Uttar Pradesh(Sodhi, 2006;
Rath, 2001) and West Bengal (Maiti, 2008) who have given
great importance to the revival of the craft in their states.
Uttar Pradesh, especially has seen the Kumbh�rans become
extremely self-sufficient entrepreneurs who have made a niche
for themselves in the world handicraft market. The way out
of poverty for the traditional industry is to usher in modern
techniques, and it has also been proven in Kerala itself that with
sufficient investment, pottery can become a highly profitable
endeavour. Until such efforts gain traction, it can only be
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concluded that the traditional activity is facing an uncertain
future at best.
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Mystique of Stardom and
Making of a Celebrity

Indu M.S

Abstract
Celebrity refers to popular fame and public attention in the
media, usually applied to a person, or group of people or
occasionally, to animals or fictional entities. These stars
were considered as capital value; a sort of consumerism was
established. Though its generally said that the film industry
construct stars, they too have a role in constructing their
own image and participation in their own myth making. Media
plays a great role in the authentication of star status. Image
construction is predominantly about ’illusionism’. Manufacturing
a star image confronts them with a loss of identity. As a
fragmented self, the star with more than one image can be
compared to a child prior to the mirror phase and ’unaware’
of his difference or that which seperates her/him from
mother. Stars can also be taken as shifting signifiers reflecting
time. As signs, they function as mediators between real and
the imaginary and sometimes, spectator expectations are
transferred on to it.

Keywords: Stardom, celebrity, star value

Who is a celebrity?
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On the publication of Childe Harold, poet Byron declared
that he went to bed and woke up famous. Celebrity is ”a
person who is well-known for his well-knownness.”, defines the
famous historian Daniel Boorstin. Celebrity refers to popular
fame and public attention in the media, usually applied to a
person, or group of people (celebrity couple or family etc.), or
occasionally, to animals or fictional entities.

Who is a star?

“Stars articulate what it is to be a human being in
contemporary society; that is, they express the particular notion
we hold of the person of the ’individual’ but they articulate
both the promise and the difficulty that the notion of the
individual presents for all of us who live by it… Stars represent
typical ways of behaving, feeling and thinking in contemporary
society, ways that have been socially, culturally, historically
constructed”, says Richard Dyer (Heavenly Bodies: Film Stars
and Society).

Celebrity and star system are generally associated with
Hollywood. Hollywood, first of all is an industry, a collection of
profit maximizing cooperation with its headquarters at United
States. In early cinemas, films bore only the name of the
studio and productions were anonymous. Certain performers
became so popular than others. Naturally, these performers
were perceived as having much star value. These stars
were considered as capital value; a sort of consumerism was
established. Mary Pickford also known as ”Little Mary” in her
films of that period can be called as the first ’real’ star followed
by Charlie Chaplin. As long as this capital value of stars made
the studios’ fortunate, they too made fortunes.

Both male and female stars were archetypal. After the
introduction of sound, there was a shift in their stereotypes, but
this was the case only with male stars. Female stars remained
virgins or complete sex-goddess. Their main purpose was just
to provide a sense of beauty and eroticism while male stars
could be anti-heroes or rebels or socially aware heroes.
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Hollywood dominated the western film industry and they
massively exported star ‘commodities’ for some stars, ‘going to
Hollywood’ made them mega stars. Stars sold films. Producers
put up money for films to include the most popular celebrities.
Even film scripts were written with specific stars in mind. As
films are considered platforms for performers to exhibit their
talents, stars equally turned out to be vehicles for film genres.

Even the advertising field has no exemption. For example,
Aiswarya Rai being the model for ’Lux’ soap or Manju Warrier
being the brand ambassador for ’Kalyan Jewellers’; not only
those brands that gained fortune, but those advertisements sell
their names there by brings fortune to those stars too. ’Boost’
changed their model Sachin Tendulkar since his star value
started deteriorating after his retirement from international
cricket. These advertisements sometimes propagated some
wrong notions or ideologies though without intention and the
star value of the models added to it. For example, in the
advertisement of a soap ’Indulekha’, in which Mammootty is the
model, a candidate who was once rejected in an interview, after
using this soap turned fair and was selected. The craze for
something fair, that colonial hangover left in us gets highlighted
here though not intentionally and the star value of Mammootty
adds to it.

Officially star system went into a decline after 1950 owing
to the Hollywood studio system collapse. Also with the increase
of young audience from 1960s and still they continue their
domination, stars are of a different order- example ’even more
like us’ but still they are stars.

Though its generally said that the film industry construct
stars, they too have a role in constructing their own image and
participation in their own myth making. Media plays a great
role in the authentication of star status. Image construction is
predominantly about ‘illusionism’ about ‘putting there’ what in
fact isn’t there. They appear on screen, but they are not really
there; a carefully manufactured appearance. But spectators
accept this construct as real. This admiration and fan ship
gradually grows and finally stars turn out to be idols and they
are worshipped as we know there are temples in Tamilnadu
for film Stars like Rajinikanth. This admiration turns out to the
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level of imitation and sometimes, a mania. A case was reported
about the death of a boy who climbed up a train and danced
while imitating Sharukh khan in a popular Hindi song “Chaiyya
Chaiyya”from the movie Dilse and many suicide cases and
attempts were reported during the time of M.G.R.’s death.

The stars primarily reach us through appearance; especially
with bodies. But this ‘reaching-us-with-their-bodies’ changes
depending upon male and female stars as ageing is a great
problem for female stars. Comparatively there is a lack of roles
for older, mature women. For male stars, ageing is less of an
issue. Star, when taken as a construct has three component
parts- first, the real person, second, the reel person or the
character he enacts and third, the star’s persona, which exists
independently of, but is a combination of the other two. The
film industry makes the multi- faceted star images and so does
the star and the audience chooses. In this respect, the star-
image has four component parts- first, what the industry puts
out, second what the media and critics, say, third, what the
stars say and fourth, what audience say and select, even to the
point of imitation that varies from person to person.

Star images, are more than just the image. They can
extend in meaning, and over the public and private spheres;
they are intertextual that is a star’s image is used by others;
they are multimedia; and finally they have histories that may
outlive their lives. A star thus becomes a cluster of meanings
or a combination of various parts. So stardom can be taken as
an unstable phenomenon.

Manufacturing a star image confronts them with a loss of
identity. As a fragmented self, the star with more than one
image can be compared to a child prior to the mirror phase and
‘unaware’ of his difference or that which separates her/him
from mother. The construction of star is about excess, excess
of meaning which may be reflected in his/her life style. Very
rarely we accept un excessed star images but those exceptions
are also a part of their star image.

Stars can also be taken as shifting signifiers reflecting
time. As signs, they function as mediators between real
and the imaginary and sometimes, spectator expectations
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are transferred on to it. For example, in Hollywood, during
1930s and 40s two types of female characters were mostly
portrayed, as independent ‘just as good as the boys’ and
as the weak, vulnerable type. During 1950s the feminine -
masculine independent type were replaced by dutiful wives
at home supporting her husband. By the late 1960s a radical
liberal feministic portrayal of female characters prevailed.

A star functions as both extraordinary and ordinary. In
the first instance, she or he turns out to be an object of
our speculation or an impossible object of our desire. In
the latter case, she/he is ‘just like us’- an identification of
stars with the spectators. But in neither of these binary
functions, star becomes a subject but she/he is always the
object. The star on the screen is absence made presence
and spectator is the subject. In this respect, the screen turns
out to be a mirror into which the spectator and for a moment
she/he identifies herself/ himself. But soon they realise their
lack, a separation- the star as ’not like us’. What was once
seen- now becomes absence- an image that stands for the star.

Audience has certain expectations of a star; the star is the
point of synthesis between representation and identification.
She/he represents the ’host culture’ of which she/he is a part
and with which the spectator identifies. She/he stands for the
roles she/he has played before. The star gazer, depending on
the star, expects either a degree of sameness (personification)
or un sameness (impersonation). To this effect, strategies of
performance are mobilized both by the industry and the star
to satisfy this need. These strategies function as markers of
authenticity.
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Abstract
In a caste-ridden society like India, social reformers often
stressed the need for education for the uplifting the depressed
classes and for getting rid of superstitious beliefs and other
social evils. In Kerala, social reformers and renaissance leaders
like Sree Narayana Guru and Ayyankali recognised the role of
education to free the lower caste people and untouchables
from the shackles of caste system. Potheri Kunhambu (1857
- 1919) was a social reformer and novelist who belonged to
the Malabar region of Kerala. This paper attempts to analyse
the role of education in upward social mobility as portrayed
in the Malayalam Novel Saraswativijayam (1892) written by
Potheri Kunhambu. The novel was written at a time when the
Kerala Society was reeling under the curse of untouchability.
The novelist advocates western education as a means of
emancipating the ‘untouchables’. The novel was a critique of the
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chaturvarnya system which divided the Indian society into four
Varnas. The novel was also a systematic assault on Brahminical
writings like Manusmriti, which sanctified the inhuman caste
system.

Keywords: Saraswativijayam – Education – Upward Social
Mobility – Untouchability – Critique of Brahminism

One of the greatest injustices associated with the caste
system in India was the denial of education to the members
of the lower castes. The caste system in India divided human
beings into four varnas or ranks; Brahmins (priests), Kshatriyas
(rulers), Vaishyas (traders) and the Shudras (labourers).
The persons who were outside this varna system were the
‘Untouchables’ or the Dalits who performed the menial jobs.
Education was prohibited under the varna system to the Shudras
and the Dalits. This denial of education to the lower castes
was a part of the insidious agenda of the elite castes to keep
the lower castes in eternal subordination. The subservience
of the lower castes was essential to maintain the economic
structure of the society based on feudalism. As pointed out by
B.R. Ambedkar, the denial of education to the members of the
lower castes was sanctified by Brahminical texts like Gautama
Dharma Sutra. According to Gautama Dharma Sutra, if a Shudra
“listens intentionally to (a recitation of) the Veda, his ears shall
be filled with (molten) tin or lac. If he recites (Vedic texts), his
tongue shall be cut out. If he remembers them, his body shall
be split in twain” (qtd. in Ambedkar Who Were the Shudras 37).

Hence major social reform movements in India concentrated
on imparting education to the depressed classes of the society.
Major social reformers like Jyotiba Phule and Ayyankali by their
respective organisations, Satyashodhak Samaj and Sadhujana
Paripalana Sangham strived for the education of the Dalits. The
social reformers understood the importance of education in
ensuring the upward social mobility of the depressed classes
of the society. Potheri Kunhambu was one such social reformer
from Northern Kerala. He was born in the year 1857 at
Pallikunnu near Kannur in a Thiyya family. He attained success
as a lawyer and went on to become the chairman of the Kannur
Municipality. He fought against untouchability by participating
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in mishrabhojanam (inter-caste community feast) and tried to
uplift the lower caste Pulaya people by opening a school for
them. In the year 1892 he published the novel Saraswativijayam,
one of the earliest novels in Malayalam language. In the novel
he championed the cause of the education of Dalits by narrating
the story of an untouchable Pulaya man who rises from a state
of servitude and poverty to a position of power and prestige
due to the education received by him. The major characters in
the novel are Kuberan Nambudiri, a Brahmin landlord; Subhadra,
the daughter of Kuberan Nambudiri; Ramankutty Nambiar, the
servant of Kuberan Nambudiri and the untouchable Pulaya man
who later adopts the name Jesudasan, on his conversion to
Christianity.

The novel has a simple plot and it begins on a day
when Kuberan Nambudiri along with his daughters and his
servant Ramankutty Nambiar are returing to his Illam (house
of Nambudiris in Kerala) after a long journey. While resting at
a place they hear a beautiful song from the fields. Eager to
know about the singer, Kuberan Nambudiri sends his servant
Ramankutty Nambiar to investigate. When Ramankutty Nambiar
reaches the spot, he realises that the singer is a Pulaya
man, an untouchable. Unable to control his anger Ramankutty
Nambiar kicks the Pulaya man who falls unconscious. Believing
the Pulaya man to be dead, Ramankutty Nambiar narrates the
incident to Kuberan Nambudiri. When Kuberan Nambudiri comes
to know that the singer is his untouchable Pulaya slave, he is
shocked. However on knowing that Ramankutty Nambiar has
killed the Pulaya man, Kuberan Nambudiri gets pleased and gifts
him clothes. Later the Nambudiri explains to his granddaughter
the reason for gifting clothes to Ramankutty Nambiar for killing
the Pulaya man. According to him, “Cherumas are not even
supposed to learn how to read and write. If he does learn
and what’s more begins to sing as well, we shan’t have any
rains” (8-9). Subsequently, the Nambudiri decides to banish the
family of the Pulaya man. When Kuberan Nambudiri questions
the mother of the Pulaya man, she informs him that her son
was taught to read, write and sing by the white sahib in whose
plantation her son works. She also informs the Nambudiri
that there is a school for Cherumas in the plantation. The
information about the Pulayas receiving education from the
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white sahibs causes great consternation in the Nambuthiri. He
expresses his utter dismay in the following words:

Why did you not inform me about this earlier? You are
not supposed to learn how to read and write. If you educate
yourself, not only you, but the entire country will be stricken
with poverty. Don’t you see that the rainfall has decreased?
We get only thunder and lightning these days. If you go against
the religion of the rishis isn’t it inevitable that all of this will
come to pass? Ayyo! Ayyo! What are these mleccha white
men up to? They will be satisfied only after they have set the
country on fire. (10)

Kuberan Nambudiri refers to these new developments
as the result of Kaliyuga (the last of the yugas or ages
when dharma or righteousness is at the nadir). He also
refers about the Treta Yuga, a golden age when King Sri
Rama ruled the country. He quotes a verse in Sanskrit from
Sriramodantakavyam which describes how Sri Rama killed
Sambuka, a Shudra who dared to practice austerities and
penance, meant only for the Brahmins. Thus Kuberan Nambudiri
is a character who desperately tries to maintain Brahminical
hegemony and caste structure of Kerala society. He wants
to ensure the permanent subordination of the Shudras and
the Dalits and strongly resents the attempts made by the
Dalits for social emancipation and upward social mobility by
receiving western education. He also tries to dissuade the
British officers of Malabar district from supporting the activities
aimed at imparting education to the untouchables. The following
arguments are raised by Kuberan Nambudiri while talking to the
District Collector:

Brahma created caste. Those who indulged in criticism
of Brahmins and other sins in their previous birth were then
born as lower castes in their next birth. They must pay in this
birth for the gravity of the sin committed in the previous one.
Learning from this example others will not criticize Brahmins. It
would be against God’s wishes to try and promote education
among these people and improve their lives. It would be a sin.
In fact the smritis say that they should not be allowed into the
village itself (35-36).
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According to Kuberan Nambudiri, “God has created Sudras
to be our servants and servants don’t need education”
(34). Kuberan Nambudiri quotes Manusmriti to justify all
his arguments and to assert that Chandalas have no right to
reside in a village, he quotes the following lines from Manusmriti.

But the dwellings of “Fierce” Untouchables and
“dog-cookers” should be outside the village; they must
use discarded bowls, and dogs and donkeys should be their
wealth. (Manu, 10:51). Their clothing should be the clothes of
the dead, and their food should be in broken dishes; their
ornaments should be made of black iron, and they should
wander constantly. (Manu, 10:52) (qtd. in Kunhambu 34)

Kuberan Nambudiri is thus a Brahminical zealot who
steadfastly tries to maintain a society based on Varna system.
He cannot even tolerate the fact that his Shudra servant bears
the name of Lord Rama. Kuberan Nambudiri is greatly angered
when his servant (a man of Nair caste classified as Shudra) is
referred to as ‘Ramankutty’. According to Kuberan Nambudiri,
his servant should be referred to as ‘Darutty’, which means ‘a
block of wood’ (24-25). Kuberan Nambudiri then elaborates the
laws of Manu which prohibit Shudras from having respectable
names. “(The name) of a priest should have (a word for)
auspiciousness, of a ruler strength, of a commoner property,
and (the name) of a servant should breed disgust” (qtd. in
Kunhambu 25).

The caste system in Kerala as practiced till Indian
independence was severe and rigid. However, there was a time
when Kerala society was devoid of caste system. According
to A. Sreedhara Menon, during the Sangam period (the first
five centuries of Christian era), Kerala was part of Tamilakam
(65). During the Sangam age, the people of Kerala mainly
followed Dravidian practices which were not related to any
particular religion (83). However, they were also influenced by
the religions that came from North India like Jainism, Buddhism
and Brahminism (83). A. Sreedhara Menon notes that Buddhism
exerted great influence on the people of Kerala until 8th
century A.D when it came under the attack of Hindu saints like
Sankaracharya (87). He further notes the following: “In the
8th century A.D the Aryanisation of Kerala reached its climax
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with a major batch of Brahmin immigrants coming here and
strengthening the already existing forces of Brahminism” (89).
The strengthening of Brahminism invariably led to the spread
of Brahminical ideologies founded on the concept of Varna. It
also led to the waning of Buddhism and Jainism in Kerala. In
the work Buddhism in Kerala, P.C. Alexander notes the following:

The Namboodiri Brahmins were the chief defenders of
the vedic faith and the chief opponents of the Buddhists in
Kerala. Sankara’s teachings had profound and far-reaching
influences in Kerala. The Namboodiries constituted themselves
into a militant band for establishing the supremacy of the vedic
faith and carried on a vigorous persecution of the Bauddhas.
It was during this period that the word “Bauddha” became a
synonym for a contemptible man. The viharas of Buddhists
were converted into Hindu temples and the images of the
Buddha were removed from all the prominent places. Social
ostracism was the chief weapon which the Namboodiries used
for destroying the influence of Buddhism. The Bauddhas
were not allowed to enter Hindu houses and temples and to
participate in the social functions. They could not bathe in
the public tanks or even touch the wells of the Hindus. The
disabilities imposed on the Bauddhas were so great that they
were compelled to change their religion (184-185).

When the Bauddhas changed their religion from Buddhism
to Brahminical Hinduism, they were accepted only as lower
castes, Shudras and untouchables in Kerala society. According
to B. R. Ambedkar, the “Broken Men” practiced Buddhism and
they had no reverence for the Brahmins. As a result, the
“Broken Men” or Dalits were condemned by the Brahmins
as untouchables (Ambedkar The Untouchables 76). In Kerala
society, the Brahmins were mainly Nambudiris (Kerala Brahmins).
The royal families of Kerala were considered as Kshatriyas,
while a major community called Nairs, though considered
as savarna were classified as Shudras. The castes like
Ezhavas, Thiyyas and Dalits like Pulayas and Parayas, not
included in any varna constituted the avarnas or lower caste
people. Kuberan Nambudiri in the novel Saraswativijayam,
belongs to the Nambudiri or the Kerala Brahmin community.
Kuberan Nambudiri’s servant, Ramankutty Nambiar is a Nair
and Jesudasan belongs to the untouchable Pulaya community.
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Kuberan Nambudiri lives fully by the laws of Manusmriti and
earnestly tries to hinder the upward social mobility of Pulayas
like Jesudasan.

However the attempts made by upper caste people
like Kuberan Nambuthiri to deny education to Dalits failed
desperately in Kerala. This was due to the activities of the
Christian Missionaries who established educational institutions.
As Krishna Kumar and Joachim Oesterheld observe, “The
European expansion in India was, from the very beginning,
accompanied by missionary activities, which started with the
Jesuits’ arrival after Vasco Da Gama’s discovery of the sea
route and was followed by, in the early eighteenth century,
Protestant missionaries who settled in the Malabar coast”
(Kumar 3). The activities of the Christian missionaries exerted
tremendous influence on the Pulayas of Kerala. Many of the
Pulayas of Kerala converted to Christianity and started to attend
the schools of Christian missionaries where they received
modern western education. According to George Oommen,
“From the late 1860s onwards in Travancore, there was a
large-scale conversion of Dalits to Christianity. As a result
of this, there was an unprecedented growth in the Christian
population, especially during the period 1891-1911” (Oommen
102). In Malabar region too, Europeans like Edward Brennen
and Christian Missionaries associated with Basel Evangelical
Mission played a major role in the establishment of educational
institutions. The Pulaya man in the novel Saraswativijayam
converts to Christianity and adopts the name Jesudasan. He had
not died as a result of the kick he received from Ramankutty
Nambiar and had only become unconscious. He later escapes
from his native village and goes to Kozhikode. After accepting
him to Christian faith, a European padre sends him to an
English medium school and later to Madras Christian College
for higher education. He studies law, becomes a clerk at the
High Court and rises to the position of Deputy Registrar. Finally,
fifteen years after his supposed death Jesudasan gets posted
as the Sessions Judge at Thalassery in the Kannur district
of Kerala. Meanwhile, Kuberan Nambuthiri and Ramankutty
Nambiar get implicated for the ‘murder’ of the Pulaya man
due to the machinations of his arch enemies Bhavasharman
Nambuthiri and Kuttyhassan. Even though Ramankutty Nambiar
gets arrested, Kuberan Nambuthiri manages to escape to Kashi.
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Bhavasharman Nambuthiri also manages to spread rumours
about the unchaste behaviour of Kuberan Nambuthiri’s daughter
Subhadra. As a result, Subhadra is forced to face the trial
called smarthavicharam and is excommunicated along with her
children. Kuberan Nambuthiri manages to live in exile at Kashi
for fifteen years. Finally he gets caught when a Pulaya servant
of a planter named Joseph recognises him, when the planter
goes to Kashi to meet one of his European friends. Quite
dramatically, the trial of Kuberan Nambuthiri for the ‘murder’ of
the Pulaya man is presided over by Jesudasan, the Sessions
Judge. Finally it gets proved that the Pulaya man kicked by
Ramankutty Nambiar is not dead and that it is none other than
the Judge presiding over the trial. Kuberan Nambuthiri and
Ramankutty Nambiar are thus acquitted. It is also revealed that
Jesudasan is married to Saraswati, the daughter of Subhadra,
the excommunicated daughter of Kuberan Nambuthiri. (After
excommunication, Subhadra and her children were helped by
missionaries who educated Subhadra and gave her employment
as a teacher at a girls’ school). As a result of all these incidents,
Kuberan Nambuthiri gets reformed. The Nambuthiri “who had
been previously of the opinion that even to call a Shudra by
a proper name was not correct, now began to see that such
beliefs were sinful” (89). Ramankutty Nambiar gets released
from jail, manages to meet Jesudasan and falls at his feet to
ask for his forgiveness. He too gets reformed “having given up
forever his hatred for other castes and his useless ignorance”
(91). Thus, as the English translator of the novel Dilip Menon
points out in his afterword, “Saraswativijayam was a radical
novel for its time with its fierce critique of the injustice of caste
and the emancipatory message of education of lower castes”
(98). It was the education received by Jesudasan which helped
him in his upward social mobility. According to G.G. Wankhede,
“the term ‘mobility’ refers to the process by which individuals
move from one position to another in society – positions
which by general consent have been given specific hierarchical
values” (Wankhede 114). Before the arrival of the British and
Christian missionaries, social mobility was prevented by the
caste system. The introduction of western education changed
this scenario to the advantage of the oppressed classes in
Kerala society. George Oommen explains this great social
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change which happened in the Kerala society in the following
words.

The effect of upward mobility among Pulaya Christians
through conversion and increased accessibility to education
began by the end of the nineteenth century. A number of Pulaya
Christian men and women educated in missionary schools and
groomed in boarding establishments were qualified to compete
with Syrians in every way equal to others. They proved that
intellectually they were as competent as high-caste groups
within the Anglican church. For instance, in 1896 when the
Travancore government allowed the Pulaya and other Dalit
Christian students to compete for government scholarships
and for teachers’ certificate, 18 percent of the Tiruvella school
students who belonged to Pulaya and other Dalit castes
obtained the scholarships and certificates passing high up in
the list. (Oommen 114-115)

Potheri Kunhambu was a forerunner of many radical
individuals who dared to challenge the inhuman system of
caste. Like B. R. Ambedkar, he identified the Brahminical
writings like Manusmriti as the root cause of all the evils
associated with caste system. Social reformers of Kerala
like Ayyankali had also realised the role of education for the
upward social mobility of Dalits. Ayyankali was a Pulaya who
belonged to the Travancore region of Kerala and was a fierce
critic of untouchability and caste system. The Dalits of Kerala
like Pulayas were severely oppressed by the upper caste
landlords who denied the Dalits education and proper wages
for their labour. Ayyankali established the Sadhujana Paripalana
Sangham in 1907 to strive for the emancipation of Dalits. He
was the person who was instrumental in launching the first
labour strike in Kerala on the question of wages and for forcing
the Government to take steps for the education of Dalits. He
declared to the upper caste landlords: “If you won’t admit our
children to schools, your lands will lie fallow and grow weeds”
(qtd. in Chentharassery 37). The strike was successful and
the landlords conceded to the demands of Ayyankali. Due to
sustained efforts of persons like Ayyankali, the Government
issued orders in the year 1907 to admit untouchables in
Government schools. However the goons of upper caste
landlords burnt the school which gave admission to a Pulaya
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girl (Gurukkal 262). Even Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai,
a fearless journalist noted for his anti-establishment stance,
failed to appreciate the need for Dalit people’s education and
observed as follows:

We don’t find any reason to support the claim of the people
who demand complete equality in customs and manners - - and
on that basis seek admission into schools without taking into
account their respective caste merits. To provide admissions
to the caste that has been cultivating land on par with the caste
that has been cultivating intelligence for generations is worse
than tying a horse and a buffalo under the same yoke in order
to make them plough (qtd. in Nisar 79).

The aforementioned remarks made by Swadeshabhimani
Ramakrishna Pillai reveal the diabolical nature of the Brahminical
ideology which had become entrenched in the mind of an
average Indian. Potheri Kunhambu challenges this ideology
of Brahminism which pushed a large number of Indians to
subservience. B.R. Ambedkar described Brahminism as “the
poison which has spoiled Hinduism” (Ambedkar Annihilation of
Caste 310). According to B.R. Ambedkar caste was “nothing
but Brahminism incarnate” (Ambedkar Annihilation of Caste
310). Potheri Kunhambu shared the opinion of B.R. Ambedkar
and in Saraswativijayam, invoked the story of Sambuka from
Ramayana to show how the Brahminical ideology succeeded in
prohibiting education to Shudras and untouchables. The story
of Sambuka appears in Uttarakanda of Valmiki’s Ramayana.
According to the narrative, Sambuka was a Shudra who dared
to perform religious rites forbidden to Shudras, as per the
diktats of the Varna system. Due to this violation of Varna
rules, the son of a sage dies in Ayodhya. When the sages of
Ayodhya inform the matter to King Rama, he kills Sambuka for
his act of transgression. Thus as per the rules of chaturvarnya,
a Shudra’s act of acquiring knowledge was punishable by death.
B.R. Ambedkar notes the following:

That without penal sanction the ideal of chaturvarnya
cannot be realized is proved by the story in the Ramayana
of Rama killing Shambuka. Some people seem to blame Rama
because he wantonly and without reason killed Shambuka. But
to blame Rama for killing Shambuka is to misunderstand the
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whole situation. Ram Raj was a raj based on chaturvarnya. As a
king, Rama was bound to maintain chaturvarnya. It was his duty
therefore to kill Shambuka, the Shudra who had transgressed
his class and wanted to be a Brahmin. This is the reason
why Rama killed Shambuka. But this also shows that penal
sanction is necessary for the maintenance of chaturvarnya. Not
only penal sanction is necessary, but the penalty of death is
necessary. That is why Rama did not inflict on Shambuka a
lesser punishment (Ambedkar Annihilation of Caste 268-269).

The untouchable man in Saraswativijayam, escapes the
fate of Sambuka by sheer luck. Though kicked and left to die
by Ramankutty Nambiar, he had only become unconscious and
managed to escape from the village. It is notable that a major
chunk of the novel is devoted by the novelist for making fun
of the absurd laws in Manusmriti. Wendy Doniger and Brian
K.Smith have pointed out the following fact about Manusmriti:

For centuries, the text succeeded simultaneously in
mobilizing the insiders and convincing the outsiders that
Brahmins really were superior, that status was more important
than political or economic power. Even today, Manu remains
the pre-eminent symbol – now a negative symbol – of the
repressive caste system: it is Manu, more than any other text,
that Untouchables burn in their protests. (Doniger ix)

B.R. Ambedkar burned Manusmriti in 1927 when he realised
the role played by the text in sanctifying the Varna system.
Potheri Kunhambu had the same realization about the regressive
nature of Manusmriti which made him devote a major part of his
novel to criticise the text. Saraswativijayam was indeed a social
novel and the purpose of writing the novel was stated by the
novelist in the preface. Potheri Kunhambu stated in the preface
of the novel that he was prompted to write the novel due to
“unhappy situation of the Pulayas of Malabar” (xii). Though the
British colonial administration took several legal measures for
the abolition of slavery, the untouchables of Kerala continued
to be slaves of Brahmins and Nairs. Pulayas and Parayas were
the working slaves of Kerala during the precolonial and colonial
period (Mohan 15). It was the institution of caste based on
the principles of Hinduism that created the hierarchical society
of Kerala (Mohan 16). Potheri Kunhambu reacted against the
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hierarchy of caste system which kept the Pulayas and Parayas
of Kerala in eternal subordination. In the novel he reacted
against the Brahminical ideology which made the Pulayas believe
that “they were reaping the fruits of their actions in a past life”
(14), which made them lead a life without any hope, accepting
their lives as slaves without any complaint. In the novel, Kuberan
Nambudiri makes use of the Brahminical ideology to maintain
the sway on other communities. When the corpse of a Pulaya
man is discovered, Kuberan Nambudiri uses all his influence to
escape from the hands of law. Using his power as a Brahmin,
he tries to influence Kothu Nambiar, the officer responsible
for sending the report about the corpse to the Magistrate.
Kuppan Pattar, the Brahmin assistant of Kuberan Nambudiri tells
Kothu Nambiar: “If you lose your job with the government, you
just lose some profit. If you don’t protect a Brahmin you are
damned both in this life and the next” (20). Kuberan Nambudiri
convinces Kothu Nambiar that the English are ignorant about
the laws of Manu which prescribe different punishments for
people belonging to different Varnas. According to Kuberan
Nambudiri, the English have hence created a “nonsensical penal
code” (22). Finally Kothu Nambiar alters his report to the
Magistrate as he is convinced that to go against the smritis is a
greater sin than to go against the Criminal Procedure Code (22).
The aforementioned episode perfectly depicts the working of
Brahminical ideology. Kothu Nambiar came under the influence
of Kuberan Nambudiri’s machinations when the Brahmin was
able to convince the Shudra about the supremacy of Brahmins
mentioned in the smritis of Hinduism. The novelist fearlessly
attacks the ploys of Brahminism in the following words:

Kuberan Nambudiri had quoted from the Manusmriti to
bring the Nambiar under his sway. Brahmins are not fools;
their way of thinking is subtle. They are only too aware of the
hollowness of the stories and verses that they cite to increase
ignorance among the Shudras…To ensure that the ignorant
customs which they have devised for their profit and influence
are never abandoned by the people and in fact are entrenched
among them, the Brahmins continue outwardly to profess great
faith in these backward ideas and practice them as well…It is
not uncommon for Brahmins to misinterpret the meaning of the
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Vedas to justify their evil customs either deliberately or out of
ignorance. (23)

In order to escape from this sad state of affairs, Potheri
Kunhambu advocates the spread of education among the
depressed classes of the society. In the preface to the first
edition of the novel, Potheri Kunhambu quotes the famous
saying “Education is the greatest of all wealth” (qtd. in
Kunhambu xi) and states that “education is not just necessary
for any kind of progress and prosperity, it is indispensable”
(Kunhambu xi). The novelist makes it clear that education
is essential for the people belonging to the lowest castes,
“to remove the darkness in their kinds, and enlighten them”
(Kunhambu xi). The novelist unambiguously states the social
purpose of the novel in the preface. He states that the novel
is intended to make the people aware of the sad plight of the
untouchable castes like Pulayas and Parayas and to inspire the
people to uplift the depressed classes from their sad plight
by providing education to them. Hence, novel is named after
Saraswati, the Hindu Goddess of learning (Kunhambu xii).

Potheri Kunhambu was a forerunner of B.R. Ambedkar
and his political ideology, since both of them proposed the
annihilation of caste for the Indian society to prosper. In Kerala
society, at a time when untouchability was the norm, Potheri
Kunhambu showed the revolutionary fervour to depict the
marriage between Jesudasan, a Dalit Christian and Saraswati, a
Brahmin girl. The novel’s title “Saraswativijayam” is apt in such
a sense too.
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The Subaltern Voice of
The Mahabharata-Hidimba

Puja Sarkar

ABSTRACT
Modern re-tellings have given new perspectives to the ancient
epics, which have helped the readers in understanding and
analyzing the epics from several dimensions. Subaltern women
remain voiceless in our epics. The portrayal of “other” women
is vague and one-sided. Reflecting on it this paper tries
to depict the re-imagined image of the popular demoness
from the Mahabharata – Hidimba. Despite being the eldest
daughter-in-law, she is devoid of her rights and respect owing
to her non-Aryan (Rakshasha) identity. The work tries to trace
the discrimination and injustice endured by the forgotten queen
in the epic.
Keywords: Subaltern identity, Sexuality, Caste, Retelling myths

Contemporary Indian literature is highly influenced by the
art of re-telling of popular epics. Writers today are traveling
beyond the mainstream narratives of the Mahabharata and the
Ramayana and trying to present a modernized version of it.
Modern re-tellings have given new perspectives to the ancient
epics, which have helped the readers in understanding and
analyzing the epics from several dimensions. The portrayals of
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women in recent interpretations have provided the opportunity
to re-imagine the unheard female voices.

The Mahabharata is an epic describing the famous battle
between the Pandavas and Kauravas. Male characters like
Krishna, Arjun, Bheeshma, Drona are immortalized. But,
female characters of the epic are very seldom discussed.
The characters like Draupadi, Kunti and Gandhari cover some
important portions of the story, but their characterization
remains vague and is presented to readers from a male
perspective. Apart from the royal queens, the epic also
mentions the presence of a Rakshasi (demoness) princess
Hidimba who is forgotten and blissfully ignored. This paper
tries to trace the discrimination and injustice endured by the
forgotten queen- Hidimba.

Who is Hidimba?

Hidimba sets foot in Mahabharata in Adiparva, which is the
first book of the epic. She hails from the cannibal Rakshasha
tribe, detested by the superior Aryans:

First featured in the Vedic epic Mahabharata as a dark
skinned forest dwelling demon princess, who seduces the
mighty prince Bhima and later bears him a son, some scholars
believe the enigmatic figure belonged to one of the several
non-Vedic tribes of North Iranian stock who coexisted with
the Vedic Aryans during the same time frame – sharing a
relationship ranging from open hostility to friendship and largely
looked down upon in Vedic literature composed to assert Vedic
moral character and superiority.(Mukherjee)

Hidimba’s brother Hidimb is head of the Rakshasha clan.
They preyed on the humans passing through their forest.
Pandavas along with their mother were passing through the
forest trying to escape Duryodhana. Hidimb wanted to kill the
Pandavas and enjoy their flesh. He assigned Hidimba the task
of seducing any of the Pandava. The practice of using women
as bait by men existed in our society for a long. She met Bhima
and was instantly attracted to his manliness:
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This person is worthy of being my husband, I shall not
obey the cruel mandate of my brother. A women’s love for
her husband is stronger than her affection for her brother. If
I slay him, my brother’s gratification as well mine will only be
momentary. But if I slay him not, I can enjoy with him forever
and ever. (Khangai)

Later in the epic, Hidimba helps Bhima and he successfully
kills Hidimb. She was married to Bhima and bore him a son
named “Ghotakach”. After a year Bhima along with his mother
and brothers leaves Hidimba and never comes back. The
popular epic narrative on Hidimba ends here. The life of
Hidimba is portrayed vaguely and the fact that Hidimba is the
eldest daughter-in-law of the family remains unacknowledged.

Hidimba and her Bold Sexuality

The Sexuality of women has always been a threat to the
male ego. The concept of chastity and virginity has been a
parameter to judge a woman’s character from time immemorial.
One cannot deny that Victorian morality persists in our society.
A respectable woman is the one who is coy and has no sexual
libido. Society was shocked and it severely criticized Kamala
Das when she boldly confessed her sexuality. “Don’t play at
schizophrenia or be a nymphs” (Das, Introduction). Men always
had a monopoly over the sexual realm.

Epics have portrayed “other” women as quite different in
comparison to royal Aryan women. Demonesses like Hidimba,
Ulipi, and Soorpanakha are pictured bold and upfront, unlike
the Aryan women who were submissive and coy. Hidimb
ordered Hidimba to seduce Pandavas. She changes herself into
a beautiful woman. The need for assuming a different form
indicates the expected beauty standards for women:

Her head decked with garland of flowers and her face
like the full moon and her eyebrows and nose and eyes and
rin glets all of the handsomest description, and her nails and
complexion of the most delicate hue, and herself wearing
every kind of ornament and attired in fine transparent robes. (
Khangai)
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Hidimba’s proposal is projected as a weird step. Her frank
and bold character makes her different from the Aryan women
whose sexuality was suppressed by the patriarchal society.
Hidimba’s open confession of her sexuality questioned her
character and chastity:

Sexual relation is a very important component of
man-women relations. As men had been traditionally
dominating, in sexual relations also, the rules of the games are
in favor of men. Man wants to possess the body of women
and makes varies attempts to confine her to monogamy. Any
assertion of sexual desire by women is also considered as a
challenge to man’s libido. (Khangai)

Hidimba is so madly in love with Bhima that she offers to
protect him and his family:

O sinless one, be thou my husband. We shall then live on
the breasts of mountains inaccessible to ordinary mortals. I can
range the air and I do so at pleasure. Thou mayest enjoy great
felicity with me in those regions. (Khangai).

Hidimba portrayed as a careless woman who does not think
about her family reputation. Instead of being shy, she is upfront
with her demands and is brave enough to keep her happiness
at priority. Hidimba warned Bhima against her own brother and
also helped him in killing Hidimb. On the other hand, Bhima is
presented as an obedient and ideal son. Bhima is loyal and
always at the service of his family.

O Rakshasa women, who can like a muni having all his
passion under control, abandon his sleeping mother and elder
and younger brothers? What man like me would go to gratify
his lust, leaving his sleeping mother and brother as food for a
Rakashasa?( Khangai) Though Bhima was an obedient son, he
too was attracted to Hidimba. He boasts about his manliness
and even admires her beauty using sexually charged words.
He addresses Hidimba as amiable, with beautiful eyes, slender
waist, and delicate shape. He brags about his power to impress
her: “O though of fair hips, fear not anything ………..O beautiful
one, thou shalt today behold my prowess like unto that of
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Indra. O thou of fair hips, hate me not thinking that I am a man”
(Khangai).

Hidimba’s disloyalty hurts Hidimb’s ego. Hidimba is accused
of tarnishing the family reputation. His indignation reaches the
sky, and he tries to kill Hidimba. Bhima interferes and emerges
as the protector of the damsel in distress. Alpha male Bhima,
proudly says:

This girl is scarcely responsible for her act in desiring
intercourse with me. She hath, in this been moved by the deity
of desire that pervadeth every living form. ……thy sister came
here at thy command. Beholding my person, she desireth me. In
that the timid girl doth no injury to thee. It is the deity of desire
that hath offended. It behoveth thee not to injure thee for this
offence. O wicked wretch, though shalt not slay a women when
I am here. (Khangai).

The episode ends up in a duel between Hidimb and Bhima,
eventually leading to Hidimb’s death. During the wrangle,
Hidimba is cold towards her brother and does not try to save
him.

Bhima is not like Hidimba who betrayed her brother for
another man. Hidimba is depicted as an insensitive and careless
woman who wants to marry the man who killed her brother.
But Bhima is shown as a sensitive son who does not think it is
appropriate to tell his mother about Hidimba. It is Hidimba who
pleads with Kunti for the marriage:

O, be gracious unto me and make Bhima accept me. .
.Though knowest the pangs that women are made to feel at the
hands of deity of love. . . these pangs, of which Bhimsena hath
been the cause, are torturing me . . . unite me with this thy son.
(Khangai) Clever Kunti accepted the proposal. She knew the
advantages of accepting Hidimba as her daughrt-in-law – firstly,
Hidimba could protect them and, second Hidimba could bear
Bhima a Rakshasha son who could be used as a trump card
in any future war. Her prophecy turned out true, Ghotakacha
sacrificed his life and saved Arjuna in the battle of Kurukshetra:

135



The Subaltern Voice of The Mahabharata - Hidimba

You know Hidimba loves you…
Have a son by her I wish it.
He will work for our welfare. My son.
I do not want a no from you,
I want your promise now, in front of both of us.
(Thakur).

The Saga of Injustice

Hidimba is one of the most powerful characters in the
epic. She is an epitome of women’s empowerment, a strong
independent woman. She is a single mother who bravely raised
a courageous son and lost him in the war. Despite all the
sacrifices she is sidelined in the epic and the epic fails to justify
the injustice conferred to her.

Kunti with the virtue of her farsightedness agrees to
Hidimba’s proposal. After getting permission from Kunti and
elder brother Yudhishtira, Hidimba and Bhima depart for the
wild forest, under the condition that Bhima be back to Kunti
every night. There is no mention of a marriage ceremony
between them. Either, it is deliberately omitted by the author
or it was a mutually agreed co-habitation. The absence of
their marriage alludes to the fact that the marriage between a
demoness and a human was not considered of high regard, but
the royal marriages like Draupadi’s swayamwar was accepted.
The status of Bhima’s and Hidimba’s relationship remains vague
throughout. Bhima puts forth his condition that he will be with
Hidimba only till the time she bears him a son. Their love is
poetically described by the poet:

On mountain peaks of picturesque scenery and region
sacred to the Gods, abounding with dappled herd and echoing
with the melodies of feathered tribes, herself assuming the
handsomest form decked with every ornament and pouring
forth at times mellifluous strains. Hidimva sported with the
Pandava and studied to make him happy. (Khangai)

Hidimba was a devoted daughter-in-law. Unlike royal,
Aryan-sensitive women who needed to be protected by men,
Hidimba sheltered and protected the Pandavas. Manohar Mouli
Biswas’s long poem Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue shows
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Hidimba recalling her marital life. She tells Ghatotkacha how
diligently she collected food for Pandavas and Kunti during
their stay in the forest. Hidimba’s forest protected them from
Kauravas. Hidimba, despite being a demoness performed all
her duties as a devoted daughter-in-law.

Hidimba gives birth to the brave son Ghatotkacha (the
potted head). Ghatotkacha, like his mother, is utterly devoted to
the Pandavas: “Ghatotkacha who was exceedingly devoted to
the Pandavas, became a great favorite with them, indeed almost
one of them” (Khangai). Abruptly Pandavas and Kunti decide
to leave the forest. Probably, afraid if Bhima grows too fond
of Ghatotkacha and Hidimba, then he might stay in the forest
forever. There was also a possibility that accepting non- Aryan
Hidimba as their first daughter-in-law could bring disgrace to
the Pandu family. Thus, Hidimba was left alone in the forest
bestowed with the responsibility of raising Ghatotkacha all by
herself. The mighty Pandavas not even for a second thought
about the predicament of Hidimba, the one who provided and
protected all. The dignified lady does not cry and plead. She
accepts her fate:

Depicted to be a pure and unadulterated person without
having any ambitious dreams except a pure love for Bhima, this
forest girl is just the opposite of Draupadi who knows how to
have her own way. Her dignity is worth praising as without a
drop of tear or piteous entreaties, she accepts her fate. No
repentance, not even any emotional blackmail on account of the
son that she carried in her womb with no male relations to take
care of, she like an independent woman presents a true picture
of dignified womanhood. (Thakur)

Thereafter, event of separation depicted in an inhumane
manner. The writer dismisses Hidimba’s emotion by portraying
her as cold and emotionless. Her emotions are dismissed by
the writer. For all the sacrifices and devotion she makes the
least she deserves is a human treatment which writer deprives
her off. This is how she is projected during the separation
scene, where her feelings are given no regard: “Then Hidimba,
knowing that the period of her stay (with her husband) had
come to an end, saluted the Pandavas and making a new
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appointment with them went away whithersoever she liked”
(Khangai).

In the epic, Hidimba is shown as insensitive. She is
projected as a person who is casual and does not develop any
attachment. Unlike other women who desire to be with their
husband, Hidimba expresses no longing for her husband:

She makes an exit without any remorse. There is only one
aspect of her personality that is made known to the readers
of the Mahabharata i.e. sexual assertion. As epics plays an
important role in shaping the attitude, one can imagine the effect
this kind of portrayal will have on the young impressionable
minds. No wonder that the ‘other’ women are considered as
sex objects. (Khangai)

Ghatotkacha and His Exploitation

Unlike Hidimba, Ghatotkacha is remembered later in the
epic during the war. Pandavas used Ghatotkacha for their
benefit. Ghatotkacha was sent to fight against Karna, who
was the staunch rival of Arjuna. Krishna feared that Karna
might kill Arjuna using his Indra Shakti (celestial weapon). The
valiant Ghatotkacha bravely fought the Kauravas. At one point
he injured the mighty Ashwathama, following which he killed
two powerful Rakshasha -Alambala and Alayudha. He severed
their hands and threw them on Duryodhan. The Kauravas
feared that Ghatotkacha might single-handedly finish off the
war. The fear was so intense that they requested Karna to use
his unique Indra Shakti-Astra, which he wanted to use against
Arjuna: “Seeing the ferocious maya, all the kurus pleaded with
karna thus — “O Karna! quickly destroy this rakshasa with the
shakti. He will (otherwise) not spare the sons of dhritharashtra”
(Drona, 154–48).

Krishna’s plan worked perfectly and the valiant Ghatotkacha
was killed by Karna’s Shakti-Astra. Krishna dances in joy
and celebrates as Arjuna is safe now. The mighty venerated
Krishna shows no remorse for Ghatotkacha’s death. When
Abhimanyu dies everyone mourns his death but nothing of that
sort happens when Ghatotkacha died. Bhima was unaffected
by Ghatotkacha’s death. “There is no oath of taking revenge
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like Arjuna has done for Abhimanyu”(Khangai). The Stri Parva
shows women mourning the death of their husbands and sons.
But nobody is shown mourning for Ghatotkacha, neither does
the author gives an expression to Hidimba’s pain of losing her
only son nor Bhima and Draupadi express their grief:

Neither Bhima nor Draupadi, who was carried on his
shoulder during exile, shed any tears for him. People who are
regarded as being others receive a discriminatory treatment.
Their values, emotions and life is treated as inferior that those
who are considered as our own. Absence of lamentations
and absence of any Rakashasa women crying for their dead
husbands and sons indicates the attitude of indifference
towards them by the authors of the Mahabharata. (Khangai)

The Caste Angle

Indology has promoted the study of the interaction between
Aryans and Non-Aryans. Thus, our epics are diverse in the
racial and cultural-linguistic sense. Both Mahabharata and
Ramayana are pregnant with stories of Asuras, Rakshashas,
and other mystical creatures that were looked down upon owing
to their non- Aryan status. Hidimba’s story tells us how the
‘other’ non-Aryan women were perceived by the hierarchical
superior groups. It also indicates the attitude of the author
towards the marginalized tribes.

The initial part of the paper has discussed the bold and
sex-positive personality of Hidimba. The sex- positive attitude
has its own pros and cons. The sex positive portrayal can be
analyzed from the context of caste.

In the essay, “Swipe Me Left”, I’m Dalit, Christina Dhanaraj
opines that a woman’s discourse on her sexuality is directly
proportional to her position in the caste hierarchy. Hidimba
takes the form of a beautiful fair maiden when she approaches
Bhima. She is not in her true skin which indicates not only
towards the expected beauty standards but also towards the
perceived difference of appearance between an Aryan and a
non- Aryan lady. An Aryan woman is fair and beautiful but a
non- Aryan ought to be ugly and scary. In Dhanaraj’s words:
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The highest value, as defined by Hinduism, has traditionally
been ascribed to the Brahmin woman, followed by the Kshatriya,
the Vaishya and the Shudra. The modern-day ideal is also
a savarna or savarna-passing woman, who is typically light
skinned and able bodied, belonging to a family that has monetary
and social capital, and embodying qualities considered to be
feminine. (“Despite All She Did For Them, Why Is Hidimbi Not
Respected As The 1st Pandava Queen?”)

Hidimba didn’t ascribe to any of these beauty standards,
thus was not much important to Pandavas. They strategically
used her for their own protection and survival. The innocent
Hidimba was used by the cunning Pandavas when they were
vulnerable and most powerless. Once they regained power,
wealth and prestige, they abandoned her and were never
remembered.

Her boldness and open confession of sexuality directs
towards the stereotypical, promiscuous nature of DBA women.
DBA women unlike the women of the upper caste are considered
highly sexual, bold, and frank which makes them immoral. Jenny
Rowena says:

upper caste women are constantly imagined and
represented as chaste and sexually controlled, in opposition to
lower caste women who are repeatedly portrayed as sexually
loose, hyper and ‘immoral,’ a process that starts right from the
representation of Sita and Shoorpanaka in Ramayana. (“Despite
All She Did For Them, Why Is Hidimbi Not Respected As The 1st
Pandava Queen?”)

In the epic Draupadi, the Aryan wife is depicted as pure and
chaste. The virginity and morality of an Aryan woman are held
in high regard. That is the reason why Draupadi regains her
virginity every year: “Hidimbi though, is shown to be a ‘forward’
sexual being. We may call it ‘sex-positive’, but for DBA women,
it means an entirely different thing, as it makes their bodies the
“site of sexual pleasure and entertainment without the need for
legitimacy,” (Dhanaraj)
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Hidimba’s story should be analyzed from the gaze
of intersectional feminism. She had experienced double
discrimination – first, as a woman, under the patriarchal setup
and second as a member of a marginalized community.

This next part of the paper is an analysis of the poem
Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue by Manohar Mouli Biswas.
The poem voices against discrimination, domination, exclusion,
and cultural hegemony present in the caste-ridden society.

“I believe that the truth of any subject only comes when all
sides of the story are put together,” says Alice Walker in her
novel In Search Of Our Mother’s Garden. Black and Dalit History
have a lack of recorded literary history. Thus, the voice and
emotions of the subaltern remain unregistered, unheard, and
unacknowledged. Due to the lack of recorded documents of
the subalterns, the voice of the superiors becomes dominant.
Biswas in his poem tried to capture and present the other
side of the story. He gives voice to Ghatotkach and Hidimba.
In his pursuit of writing alternative literature of “the other”,
he presents the truth which had remained unheard for long.
Ghatotkacha questions in pain: “I can swell and swallow All the
injustice of the world Then why am I hated? Why am I ignored?”
(Majumdar)

The Dalits of India have been asking the same question for
a thousand years. Biswas is arguing that discrimination and
marginalization existed in our society for a long.

Our epics glorify the achievements and struggles of
the superiors. The marginalized communities remain in the
periphery as if they had no history, struggle, achievements, and
protests:

Biased representations developed cultural genealogy in
favor of the dominant group/s while the non-dominant groups
naturally marginalized do not seem to have become well
delineated characters in epics. Conclusively, to say that there
has always been a conscious pedagogic agenda embedded in
the epics wherein the subalterns never have had their stories
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told squarely would not be wrong. There has been always
been slight or partial presentation of them. (Majumdar)

In the path-breaking essay “Can the Subaltern Speak?”
Spivak is hinting towards the urgent need for an alternative
perspective, which can gift voice to the subalterns. Biswas
presents an alternative perspective through his poem. The
poem raises a voice against the injustice served to them by the
Pandavas. The line goes:

Ghatotkach: Today, mother, tell me
In which family was I born?
What is my identity?
Why I am here today in the forest?
If I am not fatherless,
Why have I been, tell me Ma,
Deprived of father-love?
You have told me,
So today I know
My maternal grandparent
is not from the lineage of the Sun or Moon
No blood-saffron mark or
Sandal paste of pride ever adorned his forehead;
My maternal uncle
Was a forest-king, the demon Hidimba
Who called him demon?
Why? By what right?
Were his nails sharp enough
To rend apart a human breast?
Or tear with teeth
The bloodiest flesh of many a living being?
Then tell me mother,
Why should I believe in absurd imagined tales?
I reject these absurd imaginings
I reject them
In truth this a cunning trick a terrible plot.

(Manohar Mouli Biswas, Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue)

Hidimba expresses her pain and replies:

My husband, with his elder, his mother
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And leading the three youngers by the hand
Returned, once more to their home.
Panchali, won in an ordeal from the land of Panchal
Went with them too
In the palace, today,
She gathers with both hands
The love of five husbands.
And this unfortunate one
Never had a loving word
From her husband
Never once did he say,
Beloved, the mother of my son Ghatotkach
Come with us, let me take you
To your martial home,
The line of emperors.
Mother-in-law too—– she who once
Lovingly took me into her home
Blessed me with love
On the day of our union
Even she did not say a word
Did not say- Come, daughter-in-law,
Come now,
This is the age-old custom of Bharat,
All daughters leave their natal home,
Accompany their husbands to the martial abode.

(Manohar Mouli Biswas, Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue)

Later Hidimba narrates her love story. It was not a
swayamvar for political alliance neither was she won in the war.
It was love at first sight, one of the rarest relationships in the
epic whose foundation was pure love. It was an inter-racial
and an inter-caste marriage. Thus, Hidimba was the first
daughter-in-law, yet she never received what she deserved.
Hidimba narrates:

Son, your mother was the consort of the bravest
Remember, your father
Was the greatest of braves
On the day we first saw each other
We both carried swords
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But the difference was
He was an Arya male, and I, a
Non-Aryan woman;
When we saw each other
Both of us cast down our eyes
And our swords
Who knows which inscrutable power directed us,
Whose blessings showered”
Upon our bowed heads.

(Manohar Mouli Biswas, Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue)

Hidimba recalls the price she had paid to be with her love by
going against her brother Hidimb and letting Bhima murder him.
Like a devoted wife and daughter-in-law, Hidimba served and
protected Pandavas and their mother Kunti. Even after all her
efforts, she was abandoned. Ghatotkacha raises voice against
inequality and becomes the representative of the oppressed:

Have the great epic poets
Explained the matter thus?
Valmiki, Vyasa, both great
Valmiki in the Treta era
Dwaipayan in Dwapar
Each of them, in the throes of agony
Etched their own mindscape
In their own way.
Today I shall speak
My own words,
Merge, for once, my voice
With that of the poets.

(Manohar Mouli Biswas, Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue)

Later in the poem, Ghatotkacha talks about his combat with
another low caste warrior Karna. Throughout the epic, he faced
humiliation because of his caste. It was disheartening that these
low- born brave warriors had to fight against each other. Both
Ghatotkacha and Karna sacrificed their lives for the superior
Aryans and could never realize their full potential.

Oh mother, this is difficult time for me
I have been deprived of parental love
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By the arrogant pride of Aryan-ness
In these same hands must I take up
Arms to kill.
With heart turned to stone must I shower
Those arms upon paternal kin,
Radheya, Karna, he is named,
Who has been deprived from even a drop
Of maternal love, from the moment of his birth.
I ask your permission mother
Shall I go to war?
To war, shall I go,
A child deprived of father’s love
To fight against a child deprived of mother’s love–
Ma, this a difficult war the earth presents
The deprived fight against the deprived,
From time immemorial on this earth
The dispossessed kill themselves
Indulging in suicidal wars,
They wipe themselves out from the earth’s face.

(Manohar Mouli Biswas, Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue)

Thus, it can be concluded that fate of Hidimba and
Ghatotkacha was determined by their social position. Their
non-Aryan status resulted in their marginalization and exclusion.
Their pain is reflected in the words uttered by Ghatotkacha:

Ma, you told me to forget
The divisions between Aryan and non-Aryan
I too want to forget.
(Manohar Mouli Biswas, Ghatotkach and Hidimba: A Dialogue)

The first Pandava queen Hidimba certainly is one of the
most powerful characters in the Mahabharata. Her sacrifice and
contribution to the well-being of the Pandavas are irrefutable.
But her contributions are not glorified. Unlike Draupadi, she is
not celebrated in the epic.
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Mahabharata talks in detail about the injustice faced by
Draupadi. She is hailed as the epitome of chastity, and a feminist
icon. Hidimba too had faced an equal amount of injustice and
discrimination which the epic fails to outline:

She stood by the man who killed her brother, and took care
of his family. When he abandoned her after having a child with
her, she did not complain, and instead she raised him on her
own. Even that child, she sacrificed, so that her husband’s family
would win a war with which she had nothing to do.(“Despite All
She Did For Them, Why Is Hidimbi Not Respected As The 1st
Pandava Queen?”)

But the epic does not recall these injustices as they were
inflicted by the heroes of the Mahabharata on the low born
Rakshasi , Hidimba.

It is important to present stories from the subaltern
perspective. The re-imagining and re-telling of the epics are
important for a holistic narrative for posterity. It is essential
to question the televised depiction where Hidimba is depicted
as awful and dangerous. It is time to attribute Hidimba a more
humane and sympathetic representation and confer her with all
the love and respect which she rightfully deserves.
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Role of Digital Media
Advertising on Healthcare
Awareness and
Behavioural Changes in
Public in India during
Covid-19 Pandemic
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Abstract
During the pandemic period, there was a bigger shift in people’s
behaviour and public shown utmost interest in healthcare.
Also, awareness there was a number of campaigns and
advertisement on Covid- 19, which were circulated through
different online and offline platforms. In this regard, this study
aims to identify the role of role of digital media advertising
to spread healthcare awareness on Coivd-19 pandemic and
its capability to bring the behavioural change in the public.
The researchers used an online survey for data gathering
purposes and selected 166 people from Kozhikode District
in Kerala by using a convenience sampling method. Further
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to test the hypothesis, the researchers used Mann-Whitney
U test, Kruskal Wallis H test and Spearman’s rho correlation.
The scale reliability was measured using Cronbach’s alpha.
Findings indicate that digital media advertising has significant
positive effect on healthcare awareness and Behavioural
change in public during the Covid-19 pandemic. In addition to
that, healthcare awareness has significant influence on the
changing behaviour people during the pandemic.

Keywords: Digital Media Advertising, Healthcare Awareness,
Behavioural Changes in Public, Covid-19

Introduction

In India there was a radical shift in the advertisement
platform adoption by various companies in the past decade.
And digital media advertisement showed growing stage in Indian
scenario. And expenditure incurred to employ advertisement
through digital platforms determines the type of advertisement
to be adopted by media houses and firms (Chattopadhyay
Majumdar, 2020). Due to the change in format of the content
of message, there is a modification in the attitude and behavior
of people. Earlier, the advertising was not interactive. Now a
days, there is digital advertising which is considered to be more
interactive as well as it can be disruptive when the people get
continuous message from their social as well as work context
(Teresa Pintado et al., 2017).

The digital marketing shown a huge importance in the
pandemic period(Gogia Nanda, 2020). This is because, the
disease was unfamiliar to the people and little is known
about the preventive measures. Therefore, the Govt. of
India announced lockdown and people were requested to
stay within their home. Although, it was found that social
distancing, usage of soap and sanitizer was the only means
to prevent this disease and the people have little knowledge
about the same. Therefore, healthcare awareness was made
through newspapers, TV ads and online platforms. Digital
media advertisements through social networking sites and
online platforms were one among them. Previous studies
were done on information sharing, healthcare awareness and
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health care advertisements act as critical factors in digital
media advertisement and how it affect Covid awareness among
people (Alnaser et al., 2020).

Here, the present study is mainly focused on three major
objectives. Firstly to investigate the role of digital media
advertising on healthcare awareness. Secondly, the study
aims to examine the influence of digital media advertising on
behavioural changes in public. And finally, the study also target
to determine the effect demographic characteristics on digital
media advertising, healthcare awareness and on behavioural
changes in public.

Literature Review

In the previous studies, it was found that information spread
through mass media advertisement has significant influences
on people’s attitude as a results of increased awareness about
covid19 pandemic. Therefore, mass media advertisement act as
tool for generating Covid-19 pandemic awareness among the
general public in Pakistan and provides up to date knowledge
sharing through public service advertisement. Also, it plays
crucial role in the attitude formation of people (Khalid et al.,
2020). Prior study shows the effective role of interpersonal
communication in spreading awareness and knowledge among
rural people in Nigeria during the Covid-19 pandemic. And
the findings indicate that interpersonal communication has
significant impact on health education among the people in rural
area, because of their low socio economic profile (Gregory
Ezeah et al., 2020).

Prior research investigated the key role played by digital
media platforms including social media, mobile social networking
apps [MSNs], online news media, and social live steaming
services [SLSSs] etc. to curb the novel corona virus disease
through health education and its impact on preventive behaviour
in people. And consumption of information received about
corona virus preventive measures through digital platforms
results into washing hands regularly with soap and water,
social distancing, using sanitizers and wearing mask by the
people. Healthcare information lead the people to practice
the aforementioned activities regularly in their day to day life
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(Liu, 2020).Digital media advertisement spread through social
media act as key driver in Covid-19 awareness. Information
sharing, healthcare awareness and healthcare advertising were
the three major factors affecting digital media advertisement
and has highly significant influence on awareness among the
general public. In addition to that social media advertisement
has significant positive impact on Covid awareness. Therefore,
advertisement through digital platforms helped to reduce the
number of cases by providing information about preventive
measures(Alnaser et al., 2020). Similarly, public health care
information disseminated through social media platforms shows
a direct positive impact on people’s awareness, behavior
and public protection. It was seen that campaigns spread
through digital media applications such as YouTube, Facebook,
instagram, whatsapp shown increase in awareness towards the
pandemic disease, and thus it resulted in behavioral change in
public, which in turn helped to protect the public from Covid 19
disease spread. (Al-Dmour et al., 2020). In addition to that,
people widely used social media platforms for availing up to
date information about the pandemic disease as well as shown
interest in sharing the same to friends, colleagues and relatives
as well. It was found that, people found it is important to raise
awareness to curb the disease. Hence, they pass on medical
information among their close social network. So, social media
considered to be the major source of health education and
information during the pandemic outbreak.(Saud et al., 2020).

Based on the literatures, 5 major research hypothesis
were formulated. They are summarized as follows:
H1: Digital media advertising has positive influence on healthcare
awareness
H2: There is an association between Healthcare awareness and
behavioural changes in public
H3: Digital media advertising has positive influence on
behavioural changes in public
H4: Gender has significant effect on digital media advertising,
healthcare awareness and on behavioural changes in public.
H4a: Gender has significant effect on digital media advertising
H4b: Gender has significant effect on healthcare awareness
H4c: Gender has significant effect on behavioural changes in
public.
H5: Education level has significant effect on digital media
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advertising, healthcare awareness and on behavioural changes
in public.
H5a: Education level has significant effect on digital media
advertising
H5b: Education level has significant effect on healthcare
awareness
H5c: Education level has significant effect on behavioural
changes in public.

Methodology
Population and Sample

A self- administered online survey was conducted among
people of Kozhikode district in Kerala and collected primary data
from the people via convenience sampling technique.
Measurement

The hypothesis was tested with the help of survey
instrument. The three constructs included in the questionnaire
were measured with the help of 13 items incorporated in
the survey. To improve the research applicability, various
modifications were made in questions derived from past
researches. Adopted from the literature, items were measured
using five-point Likert scales (1 = strongly disagree, 5 = strongly
agree). Three items measured the digital media advertising
construct (Khalid et al., 2020) Four items were adopted from
(Khalid et al., 2020) to measure the healthcare awareness
construct. Regarding the behavioural outcomes, the study
adopted six items from (Khalid et al., 2020) to measure the
behavioural change in public during Covid-19 pandemic. The
questionnaire was divided in to two sections. First section
include the demographic details of the respondents such
as gender, education and also includes the type of digital
advertisements. Second section consists of variables for the
study such as digital media advertising, healthcare awareness
and behavioural change in public during Covid-19 pandemic.

Data Collection

An online survey was developed and handed over to
people in Kozhikode District in Kerala. The questionnaire is
distributed among 180 people and received responses from 166
people. The rest of the 14 questionnaires had missing values

152



G A C RESEARCH JOURNAL Vol.11. Issue: 1, January 2021

and hence were rejected. The useful questionnaires were
subsequently evaluated.

Data analysis

Data gathered from respondents were analysed through
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 22.
The questionnaire items were tested for reliability by using
chronbach’s alpha. Each construct in the questionnaire showed
a reliability level as acceptable, good and excellent (Taber, 2018)
. The values of Cronbach’s alpha obtained for 3 measurement
scales along with interpretations have been documented in
Table I.

Table I Reliability Test

Scale No.
of Items

Cronbach’s
Alpha Interpretation

Digital Media
Advertising 3 0.612 Acceptable

Healthcare
Awareness 4 0.818 Good

Behavioural
Change 6 0.925 Excellent

In this study, normality of the variables were tested
using Shapiro-wilk test and obtained p < .05. Therefore
non-parametric tests such as Mann-Whitney U test, Kruskal
Wallis H test and Spearman’s rho correlation was performed to
test the proposed research hypothesis.

Table II shows the outcomes of the assessment of
demographic data of the respondents. The results revealed
that there were 77.1% female participants and 28.9% male
participants. In terms of academic background, majority of
the respondents had acquired Bachelor’s degree. Most of the
respondent’s Internet usage per day is more than 5 hours.
And people mostly watch social media advertisements. The
respondents’ demographic data was measured through IBM
SPSS Statistics ver. 22 and documented in Table II.
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Table II Demographic Characterestics of Samples

Demographic
characteristics Category Frequency Percentage

Gender Male 48 28.9
Female 118 71.1
Total 166 100

Educational
qualification

High school 4 2.4
Higher secondary 20 12
Graduation 75 45.2
Post-Graduation 63 38
M phil 2 1.2
PhD 2 1.2
Total 166 100

Internet usage
per day

Less than 2 hours 12 7.2
2-3 hours 27 16.3
3-4 hours 27 16.3
4-5 hours 38 22.9
More than 5 hours 72 37.3
Total 166 100

Types of digital
media
advertisement

Display ads 12 7.2
Social media ads 120 72.3
Search 12 7.2
Video ads 15 9
Others 7 4.2
Total 166 100

Source: Primary data

Results
H1: Digital media advertising has positive influence on

healthcare awareness  
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Table III Relationship Between Digital Media Advertising
and Healthcare Awareness

Digital Media
Advertising

Healthcare
Awareness

Digital Media
Advertising Spearman’s r - 0.566

p-value - 0
Healthcare
Awareness Spearman’s r -

p-value -

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
Source: Primary data

Spearman’s rho correlation coefficient was used to
assess the relationship between digital media advertising
and healthcare awareness among the public during Covid-19
pandemic. Results of spearman rank correlation presented
in Table III reveal that, there is significant positive correlation
(r=0.566, p=0.000**, N=166) between digital media advertising
and healthcare awareness. Hence, H1 is accepted.

H2: There is an association between Healthcare awareness
and behavioural changes in public
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Table IV Influence of Healthcare Awareness on
Behavioural Change in Public

Digital Media
Advertising

Healthcare
Awareness

Digital Media
Advertising Spearman’s r - 0.566

p-value - 0
Healthcare
Awareness Spearman’s r -

p-value -

Source: Primary data
Spearman’s rho correlation was conducted to examine the

relationship between healthcare awareness and changes in the
behaviour of public during Covid-19 pandemic. Results in Table
IV indicate that healthcare awareness has highly significant
positive correlation with behavioural change in people during
Covid-19 pandemic(r = 0.569, N = 166, p = 0.000**). Therefore,
H2 is accepted.

H3: Digital media advertising has positive influence on
behavioural changes in public

Table V Effect of Digital Media Advertising on Behavioural
Change in Public

Healthcare
Awareness

Behavioural
Change

Healthcare
Awareness Spearman’s r - .569**

p-value - 0
Behavioural
Change Spearman’s r -

p-value -
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** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
Source: Primary data

To find out the association between digital media advertising
and behavioural change in public, spearman’s rho correlation
was performed. Results of spearman correlation presented in
Table V reveals that digital media advertising has significant
positive influence on behavioural change in public(r = 0.394, N
= 166, p = 0.000**) during the Covid-19 pandemic which means
the results supports H3. Therefore, H3 is accepted.

H4: Gender has significant effect on digital media
advertising, healthcare awareness and on behavioural changes
in public.

H4a: Gender has significant effect on digital media
advertising
H4b: Gender has significant effect on healthcare awareness
H4c: Gender has significant effect on behavioural changes in
public.

Table VI Effect of Gender in Digital Media Advertising,
Healthcare Awareness and on Behavioural Change in Public

Digital Media
Advertising

Behavioural
Change

Digital Media
Advertising Spearman’s r - 0.394**

p-value - 0
Behavioural
Change Spearman’s r -

p-value -

*Significant at the.05 level
Source: Primary data

Mann-Whitney U test was performed to determine the effect
of gender on digital media advertising, healthcare awareness
and on behavioural changes in public during the period of

157



Role of Digital Media Advertising on Healthcare

Covid-19 pandemic. Results in Table VI showed that the mean
rank for the female persons was greater than the mean rank for
male persons in the case of healthcare awareness. The mean
rank for female was 84.08 and mean rank for male was 84.08,
in the case of healthcare awareness during the pandemic.
The data analysis showed the p-value 0.049 for healthcare
awareness which means that the difference was significant
at 0.05 level. Therefore, H4b is accepted. These findings
supports that there are difference in healthcare awareness
between male and female persons. Further, the results show
the p-value of digital media advertising and behavioural change
in public were 0.802 and 0.372 respectively. Therefore, gender
has no effect on digital media advertising and behavioural
change in public. Thus, H4a and H4c are not supported.

H5: Education level has significant effect on digital media
advertising, healthcare awareness and on behavioural changes
in public.

H5a: Education level has significant effect on digital media
advertising
H5b: Education level has significant effect on healthcare
awareness
H5c: Education level has significant effect on behavioural
changes in public.

Table VII Effect of Educational Qualification on Digital
Media Advertising, Healthcare Awareness and Behavioural
Change in Public

A Kruskal Wallis test was conducted to evaluate the
influence of education level on digital media advertising,
healthcare awareness and on behavioural changes in public.
The results presented in Table VIII reveals that there no
significant difference in digital media advertising influence
based on their academic background. The test results of
Kruskal Wallis H test in Table VII also indicate that there is
statistically significant difference healthcare awareness among
the public according to educational qualification, H (5) = 16.227, p
=0.006 with mean rank of 137.88 for people having high school
qualification, 91.80 for people who completed higher secondary,
73.41 for graduates, 85.45 for post graduates, 151.50 for people
who completed M Phil and 140.50 for people who completed
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Education Level Mean Rank X2 p-value

Digital Media
Advertising

High school 85.63 3.195 0.67
Higher secondary 95.35
Graduation 79.66
Post-Graduation 82.57
M Phil 119.25
PhD 98.25

Healthcare
Awareness High school 137.88 16.227 0.006**

Higher secondary 91.8
Graduation 73.41
Post-Graduation 85.45
M Phil 151.5
PhD 140.5

Behavioural
Change

High school 106.5 16.227 0.027*
Higher secondary 100.61
Graduation 72.55
Post-Graduation 82.68
M Phil 152.5
PhD 114.5

PhD. In the case of behavioural change in public during the time
of Covid-19, it was found that there was statistically significant
difference between people [H (5) = 16.227, p =0.027] with high
school education (Mean rank=106.50), higher secondary (Mean
rank=100.61), Graduation (Mean rank=72.55), Post-Graduation
(Mean rank=82.68), M Phil (Mean rank= 152.50) and PhD (Mean
rank = 114.50).

Conclusion
Our study results concludes that, digital media

advertisements were effective method to spread healthcare
information and it has subsequent positive effect on behavioural
changes among public with regards to taking appropriate
measures to get protection against COVID-19 disease.
Therefore, public health authorities may use digital media
platforms to launch and circulate healthcare awareness
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campaign. Also it can be found that women are more aware
about Covid-19 disease than men, but both male and female
respondents were responded similarly in the case of digital
media advertising and behavioural change during the pandemic
period. Therefore, it is clear that women were found information
received through covid 19 campaign increase their healthcare
awareness. As well as educational background of people has
significant influence on health care awareness.

The results of this study also have significant implications
for governmental, officials, practitioners and professionals in
the health care field. Hence, they have to adopt digital media
advertisement as a marketing tool to spread information about
Covid-19 disease among the general public to reduce the
cases. And the role of social media digital media advertisement
should consider to enhance public health awareness and
behavioural health changes in the strategic health promotion
plan. Therefore, digital media advertising campaigns should
be considered as critical components of comprehensive
approaches to improving public health behaviours.

Appendix

Measures

All items used the five-point likert scale (1=strongly
disagree, 2=Disagree, 3=Neither agree nor disagree, 4=Agree,
5=Strongly agree)

1) Digital media advertsing: Three items were used to
measure the digital media advertising construct. A Likert-type
scale with five levels (1=strongly disagree to 5= strongly agree)
was employed. For each of the following, please answer by
selecting the box that best represents your level of agreement
or disagreement.

Digital media advertising 1: Digital Media often publish health
care advertisements
Digital media advertising 2: I often watch Covid-19 awareness
advertisements through digital media
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Digital media advertising 3: Digital Media are playing their
significant role by displaying Covid19 awareness advertisements

2) Healthcare awareness: Four items measuring the
healthcare awareness of the respondents during Covid-19
pandemic. A Likert-type scale with five levels (1= strongly
disagree to 5= strongly agree) was employed. For each of the
following, please answer selecting the box that best represents
your level of agreement or disagreement.

Healthcare awareness 1: Digital Media sources in India are
regularly showing covid19 awareness advertisements
Healthcare awareness 2: Covid19 awareness advertisements
are keeping me updated about this pandemic
Healthcare awareness 3: Covid19 awareness advertisements
contain useful information
Healthcare awareness 4: Covid19 awareness advertisements
contributes to increasing my awareness/knowledge of how to
prevent COVID-19.

3) Behavioural Change: Six items representing the
behavioural change in public during Covid-19 pandemic were
identified from the literature. A Likert-type scale with five
levels (1 =strongly disagree to 5= strongly agree) was used
for all the items. For each of the following statements, please
answer by selecting the box that best represents your level of
agreement or disagreement.

Behavioural change 1: Digital media advertising convinced
me to keep the social distancing
Behavioural change 2: Digital media advertising convinced me
to wash my hands regularly
Behavioural change 3: Digital media advertising convinced me
to go out only if it is urgently needed
Behavioural change 4: Digital media advertising convinced me
to wear a mask when I go out
Behavioural change 5: Digital media advertising convinced me
to use hand sanitizer frequently
Behavioural change 6: Digital media advertising convinced me
to keep all the precautionary measures under consideration
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डॉ. ूमोद कोवूत
सारांश
आज अिस्मता वमश का समय ह।ै उसमें द लत वमशर् द लत स्वत्व
को लेकर ूस्ततु ह।ै साथ ह उत्पीडन,यातना तथा अ धकार क
बात भी करता ह।ै सं वधान ूद अ धकारों तथा मानव अ धकारों से
द लत समदुाय एक हद तक वं चत ह।ै सं वधान के व वध अनचु्छेदों
में कई अ धकारों क चचार् ह।ै इन अ धकारों से वं चत द लत लोगों
क चचार् हदं द लत क वता करती ह।ै समानता, स्वतऽंता, भेदभाव
का अतं, छुआछूत का अतं आ द आज भी कई लोगों के लए सपने
जसैे हैं।द लत क वता व्य के अ धकारों क चचार् करती ह,ै साथ
ह उसके उ ंघन क भी। वह द लत मु का सपना दखाती है और
अमानवीयता के िखलाफ आवाज़ उठाती ह।ै बीज शब्द: सं वधान,
अ धकार, अनचु्छेद, द लत क वता, अस्पृ ता, स्वतऽंता, समता,
हा शयेकृत, वं चत, शोषण, अिस्मता

भारतीय सं वधान वशाल ह।ै उसमें व्य को बहुत सारे अ धकार
ूदान कये गये हैं ।सं वधान के भाग तीन मौ लक अ धकारों से
सबंं धत ह।ै व भ अनचु्छेदों में नाग रकों को ूा अ धकारों का
उ ेख ह।ै भाग तीन में अनचु्छेद 12 से मौ लक अ धकार सबंधंी
चचार् है ।अनचु्छेद 14 से 19 तक में यह स्प कया है क ूत्येक
नाग रक के मौ लक अ धकार ा ा हैं। 14 वॉ ं अनचु्छेद सभी
नाग रकों को व ध के समक्ष समता का अ धकार ूदान करता ह।ै
अनचु्छेद 17 में अस्पृ ता के अतं क बात बतायी ह।ै अनचु्छेद
19 में छह मौ लक स्वतऽंता के अ धकार के बारे में बताया ह।ै
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अनचु्छेद 14 से 18 तक के मखु्य मौ लक अ धकार हैं-
1. व ध के समक्ष समता 2. धमर् ,मलू, वशं, जाित, लंग या

जन्म स्थान के आधार पर वभेद का ूितषेध (अनचु्छेद 15),3.
सावर्ज नक नौकर में अवसर क क्षमता 4. अस्पृ ता क समा
5. उपा धयों का अतं आ द। अनचु्छेद 19 में जो मौ लक अ धकार
बताए हैं वे न लिखत हैं-

1.वाग ् स्वातं एवं अ भव्य स्वातं 2. शांितपवू र्क और
नरायधु सम्मलेन का स्वातं 3. सघं बनाने क स्वतऽंता 4.
भारत के राज्य क्षेऽ में अबाध सचंरण क स्वतऽंता 5. भारत के
कसी भी भाग में नवास करने या बसने क स्वतऽंता 6. कोई भी
व्यवसाय, पशेे, उपजी वका, व्यापार, कारोबार करने क स्वतऽंता
आ द।

अनचु्छेद 15 का खडं (3) और (4) म हलाओं, ब ों व पछड़ी
जाितयों के लए वशेष ूावधान का अ धकार देता ह।ै अनचु्छेद 15
(4) सामािजक व शकै्षिणक रूप से पछड़े हुए नाग रकों (अनसुू चत
जाित व जनजाितयों) क आिथर्क उ ित के लए वशेष ूावधानों
क सरुक्षा ूदान करता ह।ै अनचु्छेद 16 (4) सरकार नयु यों
में पछड़े वग के आरक्षण का वशेष ूावधान सबंधंी ह।ैअनचु्छेद
23 मनषु्य क बब व बगेार तथा जबरन करवाए जाने वाले ौम
का नषेध करता ह।ै व्य को बलपवूर्क गर म टया बनाने से यह
रोकता ह।ै

अनचु्छेद 21 नाग रकों को ग रमामय जीवन जीने तथा बु नयाद
आव कताओं के लए अ धकार ूदान करता ह।ै इसके अनसुार
ूा ूमखु अ धकार हैं -1.एकांतता का 2. ूदषूण मु वातावरण
का 3. मानवीय ग रमा स हत जीवन जीने का 4. रोज़गार का
5. लैं गक शोषण के वरु 6. एकांत में कैद के वरु 7.काननूी
सहायता पाने का 8.अपराध के शीय वचारण का 9.ूितबं धत
कए जाने के वरु 10. मतृ्यदंुड में वलंब करने के वरु 11.
हथकड़ी पहनाए जाने के वरु 12. वदेश याऽा करने का 13.
आवास का 14. स्वास्थ्य -सरुक्षा व च कत्सीय सहायता का 15.
जानकार ूा करने का 16. बधंआु मजदरूों को मु करने और
पनुवार्स का 17. बूर व असाधारण दंड के वरु अ धकार।

अनचु्छेद 21ए के अनसुार से 6-14 वषर् के बीच के ब ों को
मफु्त तथा बु नयाद शक्षा का अ धकार और 24 के अनसुार बाल
मजदरू से सरुक्षा का अ धकार ह।ै बाल अ धकार का नषेध भी
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मानव अ धकार का हनन ह।ै आज शक्षा का तथा सचूना का
अ धकार नए ढंग से देश में आ गए हैं। यह एक बांितकार कदम
ह।ै सं वधान के 25 से 28 तक के अनचु्छेद व्य को धा मर्क
स्वतऽंता का अ धकार देता ह।ै अनचु्छेद 29(1) अल्पसखं्यकों के
हत क सरुक्षा देता है । अनचु्छेद 29(2) धमर् ,वशं ,जाित या भाषा
के आधार पर सरकार के स्वा मत्व में या सरकार सहायता ूा
शकै्षिणक ससं्था में कसी भी नाग रक के ूवशे पर रोक लगाने का
नषेध करता ह।ै

भारतीय सं वधान 447 अनचु्छेदों, 26 भागों तथा 12 अनसुू चयों
में फैला हुआ ह।ै इसमें नाग रकों के लए अनके अ धकार ूदान
कये गये हैं। काननूी दृ से अ धकारों को सरुिक्षत रखना आव क
ह।ै मानव को ग रमामय जीवन जीने के लए ऐसे अ धकार आव क
हैं। मानवता क रक्षा क भावना मानव अ धकारों क रक्षा के पीछे
है । इसमें समानता, स्वतऽंता, भेदभाव का अतं ,समान अवसर
,मतदान का अ धकार, छुआछूत का उन्मलून आ द महत्वपणू र् बदं ु हैं।

सा हत्य का सबंधं मनषु्य से ह।ै वशेषकर द लत सा हत्य
में उपिेक्षत एवं हा शएकृत वग क चतेना ह।ै सं वधान ने िजतने
अ धकार ूदान कये हैं, ा वे सब साधारण लोगों तक कहाँ तक
पहुचँते हैं। इस पर सा हत्यकार जागतृ हैं। समानता से समाज क
मखु्यधारा से वं चत एक बड़ा समदुाय हमारे देश में हैं। भारतीय
प रपे में हा शया का वमशर् इस सदंभर् में बहुत महत्वपणू र् ह।ै
उसके अनसुार ी, आ दवासी, द लत, क र, अल्पसखं्यक आ द
कई वगर् आते हैं। स दयों से दर कनार कए गए लोगों क सवंदेना
यहाँ स्प ह।ै िजस ूकार वे नरकतलु्य जीवन बता रहे हैं उनका
स्वर हम सा हत्य में देखते हैं ।द लत क वता में इस ूकार क
कुचल हुई, रौंद हुई लोगों क चतेना अ भव्य ह।ै वे एक साथ
कभी-कभी मानव अ धकारों से और सवंधैा नक अ धकारों से वं चत
होते जा रहे हैं ।द लत क वता में इस ूकार के न्याय वं चत लोगों
क वदेना और सवंदेना स्प है । उनका आबोश और विोह का
स्वर हम यहाँ देख सकते हैं।

हदं में द लत क वता एक सश धारा के रूप में ूवा हत
है ।मनषु्य के अ धकारों से वं चत होने के सबंधं में ‘स दयों का
सतंाप’ काव्य-सकंलन क भू मका में ओमूकाश वाल्मी क ने लखा
है –‘हज़ारों साल से सामािजक उत्पीड़न और शोषण, ूताड़ना से
द लत जीवन को मानवीय अ धकारों से वं चत रखा। उन पर तरह
तरह के ूितबधं लगाए गये। शक्षा से उन्हें दरू रखा गया ।इन
िस्थितयों में जीनवेाले लोग खामोशी से अमानवीय व्यवहार को
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सहते रह।े’ 1
द लत क वता में वशेषकर स दयों से लोग िजस ूकार क

पीड़ा के शकार हैं उसक व्यथा देख सकते हैं। द लत मु क
आकांक्षा इसके कें ि में ह।ैउससे मनषु्य क मु उनका ल
ह।ै ओमूकाश वाल्मीक के शब्दों में – ‘िजस ससं्कृित ने मनषु्य
और मनषु्य के बीच वभेदों क द वार खड़ी क , एक मनषु्य को
दसूरे का मल मऽू ढोने को बाध्य कया गया, उस ससं्कृित के
ूित एक द लत क व क ा ूित बया होनी चा हए, यह एक
गभंीर और वचारणीय ू ह,ै िजसका उ र हदं सा हत्य देने में
असमथर् रहा ह।ै इस लए द लत क वता ने इसके वरु आवाज़
उठाई । कसी एक जाित में जन्म लेने के कारण ,जो क उस
व्य वशेष के हाथ में नह ं था, के लए उसे इतनी बड़ी सजा क
उससे उसके मनषु्य होने तक के तमाम अ धकार छ न लए जाए।’ 2

द लत क वयों ने अस्पृ ता को वषलेै सांप के रूप में
देखा। ों क वह एक ह समय में हजारों लोगों को डसंती ह।ै
मानवीय समानता के सं वधान ूद अ धकार पर यह ू चन्ह
है ।ज्ञानद पक ह अधंरेे क जड़ों को उखाड़ फें कने में समथर्
रहगेा।उसके लए शक्षा चा हए। सं वधान के अ धकारों एवं मानवीय
अ धकारों से एक बड़ा समदुाय वं चत रहा। जाित और वणर् के
वचर्स्व में द लतों का उत्पीड़न चलता रहा।महेनत का शोषण
सं वधान क दृ से बड़ा अपराध ह।ै ले कन सं वधान के अ धकार
ूा होने के बावजदू भी पछड़े वग का हमशेा शोषण चलता ह।ै ये
जमींदारों,साहूकारों ,महाजनों तथा उ वगर् ारा शोषण क च ी में
दनों दन पसते जा रहे हैं । शोषण के शकंजे से मु एक सपना
बन जाता है ।ओमूकाश वाल्मीक क क वता ‘मान चऽ’ इसका
स्प उदाहरण । दसूर क वता में वाल्मीक बबर्रता के इितहास
पर ूकाश डालते हैं। धमर् के नाम पर शोषण को ूोत्साहन दया
ह।ै क व ओम ूकाश अपनी क वता ‘ज्वालामखुी’ में कहते हैं-

‘हुत हो चकुा
शोषण,
ूताड़ना
और उपके्षा
बस,अब मरेा ज्वालामखुी फट पड़ेगा’ 3

शक्षा का अ धकार सं वधान ने दया ह।ै मगर स दयों से कई लोग
शक्षा से वं चत हैं। हमार सामािजक व्यवस्था में वणर् व्यवस्था
ने इसे ूोत्साहन दया ह।ै बु नयाद अ धकारों से वं चत वगर् क
सवंदेना या तनाव को क व ूकट करते हैं। द लतों एवं हा शएकृतों
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के जीवन को अज्ञान के अधंकार से मु कराना ह।ै अपने अ ध-
कारों के ूित सचते कराने वाले ओमूकाश वाल्मीक सवाल करते हैं-

‘य द तमु्हें,
पसु्तकों से दरू रखा जाये
जाने नह ं दया जाये
व ा मं दर क चौखट तक
ढबर क मदं रोशनी में
का लख पतुी द वारों पर
ईसा क तरह टांग दया जाये
तब तमु ा करोगे ?’ 4

द लत लोगों के साथ स दयों से कई ूकार का अमानवीय व्यवहार
चल रहा ह।ै उनक सपं का छ न लेना, धमर् के नाम पर शोषण
करना, ना रयों का यौन शोषण करना, अन्याय और कुर ितयाँ
करना आ द इसमें महत्वपणू र् हैं। कुएँ से पानी लेने से रोकना,
गांव से बाहर नकालना, बहुत महेनत करवाना, मरे जानवर
को ले जाने को कहना, पसु्तकों से दरू रखना ये सब ऐसी ह
यातनाएँ हैं। सं वधान ूद मौ लक अ धकारों का उ ंघन होता
जा रहा ह।ै ओमूकाश वाल्मी क अपनी ‘पड़े’ क वता में क
जाित-पािँत का वरोध ूकट कर रहे हैं। वे आशा करते हैं क अब
शंबकू तपस्वी नह ं मारा जाएगा, एकलव्य का अगंठूा नह ं कटेगा।
‘जाित’ शीषर्क क वता में बहुत बड़ा आबोश वे ूकट करते हैं। जसै-े

‘स्वीकायर् नह ं मझुे
जाना,
मतृ्यु के बाद
तमु्हारे स्वगर् में
वहाँ भी तमु पहचानोगे मझुे
मरे जाित से ह !’ 5

‘वे नह ं जानत’े शीषर्क क वता में मा-ँ बटेे के माध्यम से बचपन
के अ धकारों से वं चत ब े का दयनीय चऽ हम देख सकते हैं।
ओम ूकाश वाल्मीक द लत प रवार में ब े िजस तरह क अभाव
क िजदंगी जी रहे हैं उसका चऽ दखा रहे हैं। दन रात काम
करने वाल माँ के लए ब े से प्यार करने के लए भी समय नह ं
मलता ह।ै इंसान को गलुाम बना दया जाता है इस ूकार के
न्याय वं चत समदुाय का चऽ हमें द लत क वता में मलता ह।ै

समता का अ धकार सं वधान में ह।ै मगर द लत लोग कई
समय तक उससे दरू रह।े वणर् व्यवस्था ने उनके सारे सखुों को
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छ न लया है ।सामतंों तथा ज़मींदारों ने द लतों को हमशेा गलुाम
बनाकर रखा ह।ै इसी लए समानता, स्वतऽंता आ द बातें उनसे
काफ दरू हैं। क व देवेंि द पक ‘ चतंा’ नामक क वता में बताते हैं-

‘हमारे हस्से कभी
बसतं नह ं आया
तमु्हारे हस्से कभी पतझर नह ं आया
ूकृित के गितचब को
भारत क धरती पर आत-े आते
यह ा हो गया ह?ै
भारत में उसे आज
मानव से अ धक
उसके वणर् क चतंा ह’ै 6

अनचु्छेद 19 में सं वधान स्वतऽंता का अ धकार ूदान करता ह।ै
मौ लक अ धकारों में यह महत्वपणू र् है ।ले कन भारत के कुछ
समदुाय इससे दरू रह।े इस पर द लत क वयों ने बडा आबोश
ूकट कया ह।ै स्वतऽंता के सरूज को द लतों के अधंरेे के स-ं
सार में उ दत होना ह।ै क व लालचदं राह अपनी क वता में बताते हैं-

‘सयूर् अब दरू नह ं रह सकेगा
अ धक समय तक
समता का, स्नहे का, स्वतऽंता का
हाथों को काट दया था समय ने
अब वकृ्ष क कट छंट टह नयाँ
पनुः ूस्फु टत होने लगी ह’ै 7

लंग भेद क समस्या बड़ी समस्या है ।सं वधान में ी- परुुष को
समानता ूदान क ह।ै ले कन इन सभी के बावजदू भी ी का
जीवन अ भशाप बन जाता ह।ै उनका शोषण चलता रहा। ि यों
के शोषण का अतं नह ं। द लत ी दोहरे शोषण क शकार होती
रह । ी अिस्मता कभी-कभी कोसों दरू दख रह ह।ै उ वगर् का
वचर्स्व और परुुष वगर् का वचर्स्व इस व्यवस्था में चल रहा ह।ै
द लत ी देहरा अ भशाप झले रह हैं। यानी द लत होने का, ी
होने का और द लत ी होने का। रजनी , सशुीला टाकभौरे आ द
इस तरह क समस्याओं पर ूकाश डालती हैं। रजनी ितलक के
शब्दों में – ‘जाित - लंग भेदभाव क सबसे ज्यादा मार पड़ी द लतों
व ि यों पर । वशेष तौर पर द लत ि यों पर। आज़ाद क स्वणर्
जयंती और मानव अ धकार क घोषणा के पचास वषर् बीत जाने
पर भी द लत ि यों क हालत में वशेष प रवतर्न नह ं आया ह।ै
शक्षा ,राजनीित, ूशास नक सवेा, वािणिज्यक क्षेऽ में उसक पहुचँ
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नगण्य ह।ै अगर वो कह ं है तो शहर क स्लम, धलू व बदबदूार,
दरूदराज गांव -देहातों के बाहर बनी बिस्तयों में। इन बिस्तयों में
शौचालय, पीने का पानी, ब ों को पढ़ाने के लए ूाथ मक स्कूल,
ूाथ मक च कत्सालय, यहाँ तक क गांव को जोड़ने वाल सड़कें
तक उपलब्ध नह ं हैं ’ 8

रजनी ितलक ने ी क मु पर काफ लखा ह।ै वह रास्ता
आसान नह ं ह।ै वह अपने वजदू क तलाश में ह।ै अिस्तत्व के
लए वह लड़ रह है ।उसे अिस्मता क पहचान चा हए।वह सघंषर्
में ह।ै अपने पजंरे को तोड़ना होगा ।अपने ससं्कारों को तोड़ना
होगा। अपनी परंपरा को तोड़ना होगा ।एक पक्षी क तरह मु एक
सपना ह ह।ै रजनी ितलक अपनी क वता ‘चरे ’ क वता में बताती हैं-

‘स दयों से औरत जात,
धन,सपं , साधनों से वं चत
ससं्कृित को ढोती
ढंूढ रह एक ठूँठ ,िजसे
वह अपना कह सके ।
हजारों -हजार नाम से धजी
असखं्य उपमाओं से
ी ढंूढ रह है अपना वजदू
क खदु को पहचान सके’ 9

रजनी ितलक क कई क वताओं में ी अिस्मता का सघंषर् देख
सकते हैं ।मानव अ धकारों स,े सवंधैा नक अ धकारों से वं चत ी
का चऽ यहाँ स्प है । उसके अदंर मु क छटपटाहट ह।ै
‘करोड़ों पदचाप हू’ँ ‘औरत औरत में अतंर ह’ै ‘खलेा जाता ह’ै
‘नाचीज़’ जसैी क वताएँ ध्यान देने योग्य हैं। औरतों क यातनाएँ
यहाँ देख सकते हैं। ददर् क लंबी कहानी यहाँ देख सकते हैं।
उनका मानना है ी होने क वजह से तडपायी जाती ह,ै रुलाई
जाती ह,ै तड़पाई जाती ह।ैउसे भखूे अपमा नत छोड़ दया जाता ह।ै

सशुीला टाकभौरे अपनी कई क वताओं में बांित का आ ान
कया ह।ै औरत को ज्वालामखुी बनने क जरूरत ह,ै तभी न्याय
वं चत वगर् को न्याय मल पाएगा । उनका मानना है क आज तक
ी को सह अ धकार नह ं मला । असल में अज्ञान को तोड़ना

होगा, अ शक्षा क बे डयों को तोड़ना होगा, तभी स्वाबलंबन और
आत्म लभर्र पा सकते हैं। सशुीला क क वताएँ महत्वपणू र् हैं।
‘ूशंसनीय नार ’, ‘जानक जान गई ह’ै, ‘मासमू भोल लड़क ’,
‘औरत नह ं मजबरू’, ‘वह मदर् क तरह जी सकेगी’, ‘ विो हणी’
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आ द क वताएँ समानता पर बल देने वाल क वताएँ हैं।यहाँ
अ धकार वं चत नार का स्वरूप देख सकते हैं। िजस तरह परंपरा
और व्यवस्था में ी को गलुाम बनाके रखा ह,ैउसका बोध हम
देख सकते हैं। विोह आवाज़ हम सनु सकते हैं। सशुीला के शब्दों में-

‘मझुे आनदं असीम दगतं चा हए
छत का खलुा आसमान नह ं
आसमान क खलु छत चा हए
मझुे अनतं आसमान चा हए’ 10

मौ लक अ धकारों के हनन का स्वर सरूजपाल चौहान क क वताओं
में देख सकते हैं। ‘कब होगी वह भोर’ उनका च चर्त काव्य
सकंलन ह।ै उन्होंने शोषण से मु का आमह यहाँ ूकट कया
ह।ै बचपन अभावों में बीता ह,ै ले कन नयी सद के उत्पीड़न में
नई उम्मीद जगाना चाहते हैं। जाितभेद को मटाना ह,ै उसका अतं
करना ह।ै सं वधान ूद अ धकारों को ूा करना ह।ै हा श-
एकृत लोगों को न्याय दलाना ह।ैउनक पं याँ अत्यंत महत्वपणू र् हैं-

‘वह हमारा अ धकार ले भागा जा रहा है
आज भी अगंठूा काटा जा रहा ह’ै 11

जातीय असमानता, शक्षा क समस्या ,यौन शोषण, सांूदा यकता
क समस्या, मानव अ धकारों क समस्या आ द कई मु ों पर द लत
क वयों ने लखा है ।जयूकाश कदर्म क क वता ध्यान देने योग्य
ह।ै उन्होंने मानव अ धकारों से वं चत लोगों के बारे में लखा ह।ै
िजस ूकार क ड़ों जसैा जीवन वे बता रहे हैं, उसी पर अपना
आबोश जयूकाश कदर्म ूकट कर रहे हैं। क वता क पं याँ हमें
सोचने के लए बाध्य करती हैं, ों क उसमें स दयों का सतंाप
सोया पड़ा ह।ै लोगों को जागतृ करना क व चाहते हैं। ‘अिस्मता’
क वता क पं याँ हैं-

‘मानव अ धकार के इस
हनन के िखलाफ
करोड़ों द लत वं चत हैं
स दयों से
बहुत सारे मानव- अ धकारों स’े 12

ौम के शोषण के िखलाफ क व आवाज उठाते हैं। हसंा,
अपमान,असमानता के शकार लोगों के ूित सहानभुिूत ह।ै उनक
सवंदेना जाग उठती ह।ै जयूकाश कदर्म क क वता ‘ कले’ महत्व-
पणू र् ह।ैइसका आशय आज के सदंभर् में महत्वपणू र् है । क व बताते हैं-
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‘मरेे ौम और शोषण के
फले- फूले हैं
मरेे हसंा और आगमन पर
खड़े हैं
असमानता और अन्याय के
सारे कले
मरे आखंों में गड़े हैं
इन कलों में बदं हैं मरे चीखें’ 13

जाित- पािँत क तरह धा मर्क उन्माद का वरोध द लत क वयों ने
कया ह।ै कसी भी ूकार क सांूदा यकता के पक्ष में वे नह ं हैं।
धमर् के नाम पर ,जाित के नाम पर या वणर् के नाम पर समाज को
वभािजत करना वे नह ं चाहते हैं। उसी के वरु उनक आवाज़
ह।ै ईश कुमार गगंा नया क कई क वताओं में सामािजक वषमता
पदैा करने वाल व्यवस्था का वरोध करते हैं। धा मर्क उन्माद
के िखलाफ और पाखडं के िखलाफ वे बोलते हैं। राजनीित और
धमर् मनषु्य का वभाजन करते हैं । स हष्णतुा, ववके , भाईचारा
सब अपने स्वाथर् में डूब जाते हैं।इनमें साधारण मानव क िजदंगी
उभरती ह।ै ईशकुमार क क वता ‘धमर् के नाम पर’ क पं याँ
इस सदंभर् में महत्वपणू र् हैं। जसै-े

‘कर रहा है बोट –बोट
स ावना ,स हष्णतुा
ववके, भाई चारे क
िसफर् करते रहने को पोषण
स दयों परुानी, गल -सडी
शोषण क परंपराओं को
धमर् के नाम पर’ 14

वास्तव में द लत क वता काफ जागरूक ह।ै सदा मानवता
को बरकरार रखना उसका उ े है । हा शए पर पड़े हुए
लोगों को न्याय दलाना और स दयों से दब-ेकुचले हुए वगर्
को अपने अ धकार दलाना उसका आमह रहा ह।ै उपिेक्षत वग
को जागतृ करना और उनको जागरूक बनाना मखु्य उ े है
।स दयों के अत्याचार के िखलाफ आबोश ूकट करने के साथ
नयी मु क आकांक्षा क वता में ह।ै समानता, स्वतऽंता और
भेदभाव से मु समाज क व चाहते हैं। मानव पक्षधरता उनका
ूमखु स्वर रहा ह।ै माताूसाद, देवेंि द पक, कंवल भारती,
परुुषो म सत्यूेमी, वजय चबवत , दयानदं बटोह , शऽु कुमार,

ोराजिसहं बचेनै, कमर्शील भारती ,असगं घोष आ द अनके
क व इस रास्ते पर स बय हैं। सं वधान ूद अ धकार के ूित
जागरूकता पदैा करना तथा भेदभाव से मु एक नवीन समाज
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क वे कल्पना करते हैं। व्यवस्था में जो भी सु वधाएँ ूा हैं, वे
सभी मनषु्य के लए समान रूप से ूा होने क वे उम्मीद करते हैं।
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 एल.जी.बी.ट . ू एवं
मानवा धकार से वं चत
क र
तीसर ताल के वशेष
सदंभर् में |

डॉ.पी. ूया
सारांश
मानवा धकार को जवैा धकार के रूप में मानना है ों क मानव
ह नह ं ससंार के सभी जीव एवं ूकृित इसका हकदार ह।ै ूद प
सौरभ का उपन्यास ‘तीसर ताल ’ हजडों क कहानी ह,ै िजसमें
उनक िजन्दगी के अनके पत को खोलते हुए लेखक यह कहना
चाहता है क ऐसे भी लोग दु नया में है िजन्हें मानव के रूप में
समा े षत करने क जरूरत ह।ै ूस्ततु लेख के ारा मरे को शश
है क हजडों के जीवन में हो रहे मानवा धकार उ ंघन को कन
कन सदंभ में एवं कस ूकार चिऽत कया गया है इसको ढूढँना
एवं समटेना। लेखक एक पाऽ के ारा यह कहलवाया है क ‘बस
इतना चाहती हूँ क लोग हजडों के साथ सम्मानजनक व्यवहार
करे’-लेखक के उ व व्य से साफ है क इस उपन्यास का ल
यह ह।ै ऐसा मानवा धकार हनन इस उपन्यास में अन्यऽ व मान
है िजसको एक आलोचनात्मक ढंग से इस में अ भव्य द ह।ै
मानवा धकार ूत्येक व्य का जन्मिस अ धकार है िजसमें
वं चत होते मानव क न् , सघंषर् एवं मा मर्क ददर् को ह लेखक
ने शब्दब कया ह।ै मानवा धकार के उ ंघन को कई रूपों में
व्य करनवेाल कई ूकार क रस्मों - जो हजडे समाज में हर
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कह ं व्या ह-ै इसका भी चऽण ‘तीसर ताल ’ में ह।ै इन सबके
बावजदू कुछ हजडे समाज के उ त िस्थित पर पहूचँ चकेु है और
दसूर तरफ ज्यादातर हजडे जानवर से भी गई बीती िजन्दगी
जीने वाले भी हैं। इनको दखाकर सामािजक बदलाव में साथ देना
इस लेख से लिक्षत ह।ै हा शएकृत क रों को मखु्यधारा में ले
आने का कायर् सजृनकतार्ओं के ारा होता आ रहा है िजसमें ूद प
सौरभ जी क देन सराहनीय जरूर ह।ै
बीज शब्द:
ताल -करतल ध्व न, तीसर ताल -third gender ( हजडे को
सबंो धत), मानवा धकार-उन मौ लक अ धकार एवं स्वतऽंता ूत्येक
मानव ूाणी हकदार ह।ै वं चत-धोखे में आया हुआ, कुर-
हजडा। समान्तर जीवन-parallel life- हर आदमी एक साथ कई
ूकार के जीवन जी रहा होता ह,ै एक तो यथाथर् में दसूर कल्पना में।

प रचयः
तीसर ताल ूद प सौरभ का बहुच चर्त उपन्यास है िजसमें

हजडा समाज के सघंषर् क कहा नयों के साथ लैंिस्बयन, गै
आ द हा शएकृत लोगों के ददर् एवं समस्याओं को मा मर्कता एवं
सवंदेनशीलता के साथ अ भव्य द ह।ै उपन्यास अपने आप परू
दु नया का ूित न धत्व करता है जहाँ समाज के भ भ ूकार
के लोगों क आशाएँ एवं आकाक्षाओं के साथ उससे बरु तरह वं चत
लोगों को भी परू जीवतंता के साथ विणर्त ह।ै इस लेख में तीसर
ताल क कुछ घटनाएँ एवं पाऽों को लेकर मानवा धकार से वं चत
लोगों क पीडाओं क मा मर्कता एवं स ा क गरैिजम्मदेा रयों का
पदार्फाश ह लिक्षत ह।ै

सा हत्य समीक्षाः
मानवा धकार को भारतीय सं वधान में पयार् मान्यता मल

हैं। मानव अ धकारों से अ भूाय मौ लक अ धकारों एवं स्वतऽंता
से है िजसका सभी मानव ूाणी हकदार ह।ै “सभी अ धकार जो
मानव क स्वतं ता व ग रमा को बनाये रखने के लए तथा उसके
भौितक निैतक सामािजक आध्याित्मक जसैे सभी क्षेऽों में कल्याण
के लए अ नवायर् होता ह,ै मानवा धकार क ौणेी में आते हैं।
मानव का अिस्तत्व ग रमा के साथ जीवन बताने के लए जो
कुछ भी चा हए वे सब इसमें लिक्षत ह।ै इस ूकार देखा जाए तो
जन्म के पहले ह ूत्येक मानव को इस धत में नभर्यता से जीने
का माहौल सरुिक्षत है पर हमारे ह गरै िजम्मदेा रयों व काननूी
अज्ञानता के कारण यहाँ बहुत से लोग, खासकर हा शएकृत, लोग
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ज्यादातर परेशा नयों के साथ जीते हैं। “मानवा धकार सभ्य समाज
में सहज जीवन का स्वाभा वक आधार ह।ै धमर् क अवधारणा क
तरह यह व्यापक ह,ै और बना कसी भेद भाव से सबके कल्य़ाण
को सरुिक्षत रखने और उस पर कसी तरह क आचँ न आने देने
के लए यह क टब ह।ै यह सामािजक जीवन क ऐसी शलै में
ूकट या अ भव्य होता है िजसमें सभी मनषु्यता के एक धरातल
पर जीते है और व्य को कसी और व्य क तरह जीने के
लए मौके को रेखां कत करता ह”ै। 1 समाज के सभी व्य अपने
हक के साथ बना डर के जीने के लए स्वतऽं ह।ै पर सामािजक
समस्याओं के मलू में ऐसी बहुत सारे मानवा धकार उ ंघन है
िजसके मलू में स ा क गरै िजम्मदेार एवं मनषु्य का अज्ञान ह ह।ै
सामािजक कायर्कतार्ओं, काननू से जडुे लोग- इन सबके ूित सजग
तो है पर इसका ूभाव परू तरह पहूचँाने में वे सक्षम नह ं नक-
लते हैं। इस कारण से मानवा धकार का उ ंघन जोरों पर हो रहा ह।ै

समाज के वास्त वक रूप को ूित बं बत करने का कायर् सजृन-
कतार्ओं के ारा ह होते रहते हैं। समकाल न सदंभर् में नार , द लत,
प रिस्थती, आ दवासी आ द वमश क तरह एल.जी.बी.ट . ू
वमशर् भी जोरों पर चचार् का वषय बनता जा रहा ह।ै ों क
यगुों से ूता डत, द मत, अपमा नत ये लोग आज चतेना से यु
उन मायसूीपन से मु होकर अपनी अिस्मता क खोज में जागतृ
होता जा रहा ह।ै आलोचक सधुीश पचौर के अनसुार - “यह
उभय लंगी सामािजक दु नया के बीच और बरक्स हजडों, लौंडों,
लौंडबेाजों, लेिस्बयनों और वकृत-ूकृित क ऐसी दु नया है जो
हर शहर में मौजदू है और समाज के हा शए पर िजन्दगी जीती
रहती ह।ै अल गढ से लेकर आरा, ब लया, छपरा, देव रया यानी
एबीसीडी तक, द ी से लेकर परेू भारत में फैल यह दु नया
समान्तर जीवन जीती ह।ै ूद प सौरभ ने इस दु नया के उस
तहखाने में झांका ह,ै िजसका अिस्तत्व सब मानते हैं ले कन जानते
नह ं”। 2 वस्तार फलक में यह एक वशेष समाज के लोगों क
कहानी है िजसमें ूत्येक पाऽ िजन्दगी में अपने वजदू के लए स-ं
घषर् करते हैं। ये सघंषर् तीसर दु नया एवं हर समाज का भी सघंषर् ह।ै

हजडों पर हो रहे मानवा धकार उ ंघन का भीषण रूप तीसर
ताल में यऽतऽ चिऽत ह।ै डम्पल इस में हजडों के नतेा के रूप
में चिऽत ह।ै डम्बल के डरेे के राजा और मजंू के बीच प्यार का
सबंन्ध हुआ था जो एक हजडे के लए अ लिखत तौर पर विजर्त
है और साथ ह मजंू गभर्वती भी ह।ै जब डम्बल को इस के बारे
में पता चला तो उसने दो मसु्टंडों को लेकर राजा के परुुषांग
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को काटने एवं मजंू का गभर्पात करने जसैी घटनाओं का उ ेख
मानवा धकार के साथ साथ मानवीयता का भी हनन है और बहुत
ह पाश वक ढंग से इसका चऽण लेखक ने ब ीस से लेकर पैंतीस
तक के प ों में दजर् कया ह।ै “अचानक एक आदमी ने राजा के
परुुषाग पर वार कया। कमरे में एक चीख उभर । राजा का हाथ
पकडे एक मसु्टण्डे ने उसके मुहँ पर हाथ रख दया। राजा तडप
रहा था, ले कन कुछ करने में असहाय था। कमरे में खनू क गगंा
जमनुा बह उठ । मसु्टण्डों से अपने को छुडाने क राजा क हर
को शश नाकाम हो गई। अन्ततः पीडा से कराहते हुए वह बहेोश
हो गया”। 3 इसके साथ ह मजंू का ब ा गराने क ू बया एवं
ब ेदानी को गराने के नदश को बहुत ह सवंदेनह नता के साथ
इसमें चिऽत कया है जो समाज में हो रहे बहुत सार अमानवीय
व्यवहार का खलुासा करता ह।ै द ी शहर को जगंल के रूप में
दखाकर लेखक का कहना है क कमजोर को दबोचने के केन्ि के
रूप में इस ूकार का शहर व मान रहता ह।ै स ाधा रयों के आखँ
के एकदम पास होने पर भी लोग वहाँ सरुिक्षत नह ं ह।ै द ी जसैे
नगर क भीषणता, रहस्यपणू र् जीवन, अजनबीपन से तडपनवेाले
लोग, गर बों क पीडायें आ द अनकेों बातों को चऽात्मक ढंग से
इसमें विण र्त है जो सवंदेनशील एवं सधुी लोगों के लए एक ूकार
से वचारणीय मु ा ह ह।ै लेखक का बयान क- “कहने को यह
शहर देश क राजधानी ह,ै देश का दल ह,ै पर बजल -पानी को
लेकर यहाँ क हालत कसी गावँ से भी बदतर थी”। 4 देश क
राजधानी होने के नाते बहुत कुछ उम्मीदें लोगों के मन में होती है
पर वहाँ के नवासी सभी ूकार के मानवा धकारों से वं चत सा
दखाया ह।ै यह एक सामािजक स ाई है िजसको नकारना ममु कन
भी नह ं ह।ै

न कता, जो अपने आप को हजडा बनाने से इनकार करती
हुई ूितरोध करने में नस्सहाय होकर, क आत्महत्या करने क
घटना भी मानवीयता को चकनाचरू कर देने वाल ह।ै 5 ठाकुर
लोग गर बों को कस ूकार जबदर्स्ती से अूाकृितक लैं गकता के
लए मजबरू करता हैं इसका चऽण कर लेखक वतर्मान समाज में
हो रहे अनकेों बूर एवं सवंदेनह न घटनाओं क ओर पाठकों का
ध्यान आक षर्त करता ह।ै

सु वमल भाई एक गाधँीवाद सामािजक कायर्कतार् है िजसक
शाद रती नामक कायर्कतार् से होती ह।ै सु वमल भाई गै होने के
कारण रती से शार रक सबंन्ध नह ं बना पाया। पर जब रती
को पता चलता है क सु वमल भाई गै है तब रती के मानिसक
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सघंषर् एवं सु वमल क गरै िजम्मदेार आ द को दखाया ह।ै ी
क सवंदेनाओं को कसी भी ूकार स्थान नह ं देने क बात से -
चाहे वह सामािजक कायर्कतार् ह ों न हो- हर कह ं मानवीयता
एवं मानवा धकार का उ ंघन ह द शर्त ह।ै द ी के एक पाचँ
िसतारा होटल में क़ाल गलर् क हत्या का चऽ समाचार पऽ में
आनवेाले समाचार के रूप में दखाया ह,ै िजसमें इस ूकार कॉल
गलर् धन्धा करनवेालों के बारे में ववरण ह।ै साथ ह इस घटना
से कस हद तक मानवा धकार का उ ंघन वे कर रहे ह,ै यह भी
साफ पता चलता ह।ै उस होटल के कमरे के वणर्न से लेखक ने
हत्या के वकराल िस्थित को कम करने क को शश क है फर भी
अमानवीयता का बूरतम रूप इस ूकार चिऽत ह।ै “रूम बतेरतीब
तर के से बखरा था। चकन और मीट क हि याँ ेटों के बजाय
फशर् पर बछ कारपटे पर पडी हुई थीं। वन्टेज िव्हस्क क दो
बोतलें सणे्शल टे बल के पास लुढक थीं। एक बोतल खाल थी
और दसूर में आधी से कुछ कम िव्हस्क बची थी। .....फशर् पर
एक लडक क लाश पडी थी। लाश को चाकुओं से गोदा गया था।
खनू चारों तरफ सखूकर काला हो चकुा था। हत्यारे ने लडक को
मारने के बाद तौ लये से हाथ भी पोंछे थ।े शायद इसी लए वहाँ पडे
तौ लये खनू से लथपथ थ”े। 6 तौ लए से हाथ पोंछने का ववरण
कर लेखक ने हत्या को स्वाभा वक बना दया है जो समकाल न
सदंभर् में एक ूतीक ह ह।ै हत्या आ द बूरतम बातों को लेकर
समाज में हो रहे चपु्पी को भी लेखक ने इशारा कया ह।ै पलु स
लोगों क सहायता से हजडों को वे ाव ृ के लए ले जाने का
दृ स ाधा रयों क सािजश वगरैिजम्मदेार का ूत्यक्ष उदाहरण
ह ह।ै इस उपन्यास का ूमखु पाऽ वनीता- जब घर से भाग कर
चल गयी थी तब उसके ारा भोगे गये भीषणताओं को चिऽत
कर- अमानवीय ढंग से मानवा धकार के उ ंघन का सबतू ह पशे
करता ह।ै कसी भी व्य को मनमाने ढ़ंग से गरफ्तार, नरु
या नवार्िसत करना काननूी तौर पर अवै ह।ै पर इस उपन्यास
में हजडों को बना कसी सवाल के गरफ्तार कर पलु स स्टेशन
ले जाना एवं उसको पलु स के ारा अूाकृितक यौन शोषण का
शकार बना देना आ द मानवा धकार हनन का पाश वक चऽ ह
ह।ै वनीता, आशामाई, सनुयना, रेखा, नर गस, यािस्मन, जलेुखा,
सो नया, अ ा मौसी, सधुीर वजय, गौतम बाब,ू सु ूया कपरू, आ द
कई अन्य पाऽ भी है िजनके साथ हुई कई मानवा धकार उ ंघन
क घटनाएं बहुत ह सआूमता से इस उपन्यास में चिऽत ह।ै
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प रणाम और चचार्ः
मानव अ धकारों से अ भूाय "मौ लक अ धकार एवं स्वतऽंता

से ह-ै िजसका सभी मानव ूाणी हकदार ह।ै भारतीय समाज के
हा शएकृत लोगों का नमनूा पशे करते हुए थडर् जने्डर पर हो रहे
मानवा धकार हनन को बखबूी से पशे करने में ूद प सौरभ जी
सफल हुए ह।ै सधुी पाठक, स ासीन लोग, सामािजक कायर्कतार्,
पलु स, एवं साधारण लोगों के लए भी यह उपन्यास मन को
मसोसनवेाले कई ू छोडकर जाता है जो इस रचना क सफलता
का सबतू ह।ै

नष्कषर्ः
मु ी मोबाइल जसैे रचनाओं के सजर्क ूद प सौरभ का एक

और महत्वपणू र् रचना है ‘तीसर ताल ’। िजसमें थडर् जेंडर, जो
समाज में परू तरह हा शएकृत वगर् के रूप में ह,ै क सवंदेनाओं व
अनभुिूतयों के साथ उनक िजन्दगी क अनछुए पहलुओं को बहुत
ह पनैी दृ से अ भव्य द ह।ै यह रचना न य ह पाठकों को
अ भभतू होने के साथ एक ूकार से मानिसक बदलाव क ओर
ले जाने में सश भू मका तयैार करने वाला उपनयास ह।ै सफल
लेखक या बान्तदश रचनाकार अपने समाज का ूित बबं ूस्ततु
करने के साथ साथ उसमें बदलाव लाने क भी उम्मीद रखने
वाला होता ह।ै ूद प सौरभ जी में यह क्षमता भरपरू समा हत
है िजसका सबतू तीसर ताल हमें देता ह।ैसमकाल न सदंभर् में
इस रचना क ूसं गकता बहुत च चर्त ह।ै ों क एल.जी.बी.ट . ू
समकाल न सदंभर् में उभरते हुए वमशर् जरूर ह।ैयगुीन न
को पकडते हुए आगे बढना रचनाकार क सफलता माना जाता
ह।ैसमाज के हा शएकृत लगभग सभी वग को इस उपन्यास में
लाकर एक नई दु नया एवं वमशर् क सभंावनाओं को अ भव्य-

कर लेखक ने हमें इस समस्या पर मथंन के लए बाध्य कया ह।ै
सदंभर् सचूीः

1.ममता मल्होऽा-म हला अ धकार और मानवा धकार ।ऽान
गगंा,चावडी बाजार, द ी 2015।प ृ .स.ं28
2.ूद प सौरभ-तीसर ताल ।वाणी ूकाशन द ी।2018फ्लाप स।े
3.ूद प सौरभ-तीसर ताल ।वाणी ूकाशन द ी।2018प.ृस-ं33
4.ूद प सौरभ-तीसर ताल ।वाणी ूकाशन द ी।2018प.ृस-ं9
5.ूद प सौरभ-तीसर ताल ।वाणी ूकाशन द ी।2018प.ृस-ं45
6.ूद प सौरभ-तीसर ताल ।वाणी ूकाशन द ी।2018प.ृस-ं167
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 शांसजेंडरों क हा शयेकृत
िज़दंगी पर एक नज़र

 डॉ. राधामिण. सी
सारांश
आज के इस सभ्य समाज में शांसजेंडर भी हा शयेकृत हैं ।
उनका ितरस्कृत जीवन एक अ भशाप के रूप में उसके साथ
हरदम रहता ह।ै हाथ या परै क कमी को एक कमी के रूप
में लोग नह ं मानते हैं । ले कन लंग क कमी उसके अिस्तत्व
को ह खो देनवेाल ह।ै परुुष मन में ी रूप या ी मन
में परुुष रूप होने के कारण वकलांगों से भी ज़्यादा उपिेक्षत
यह वगर् मानिसक और शार रक घटुन भोगते हैं । शांसजेंडरों
को इस समाज में अपना कहने वाला कोई नह ं होता है और
न ह प रवार से लेकर कसी का प्यार भी मलता |इंसान
बनकर जीने का जो हक़ है यह भी उनसे छ न लया गया है ।
हा शये में थकेले जानवेाले शांसजेंडरों क िज़दंगी क जो अ भव्य
समकाल न हन्द क वता में जो हुई है पशे है , उस पर एक नज़र ।
बीज शब्द : अिस्मता वमशर् – ी वमशर्-द लत वमशर्- आ दवासी
वमशर्- पा रिस्थितक वमषर्श- शांसजेंर वमशर्- समस्याए-ँउपके्षा-
ितरस्कार - दतु् कार और गा लया-ँ इंसान बनकर जीने का हक़-
टरांसजेंडर क मा नसक वदेना

आरंभ
शांसजेंडर तो समाज के उन लोगों के लए ूयु है ,जो

शार रक रूप से न नर है न मादा । व में ूाचीन काल से ह
ततृीय ूकृित के मनषु्यों का अिस्तत्व है । वदे ,परुाण ,महाभारत
,रामायण आ द में ततृीय ूकृित के मनषु्यों क चचार् मलती है ।
इनको लोग च ा , हजड़ा , क र ,नपुसंक, अवार्णी , नौ , थडर्
जेंडर आ द अनके नामों से अ भ हत करते हैं । अपने आपको सभ्य
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माननवेाले आधु नक समाज ने सदवै ह इनको ‘ नपुसंक ‘ कह
कर इनको मखु्य धारा समाज से अलग रखने का ूयास कया है
। तीसरे लंग के लोगों के रूप में अ भ हत इन सब को मलाकर
आज LGBTQ कहते हैं।सुू ीम कोटर् ने तीसरे लंग के लोगों को
third gender नाम से पकुारने का अ धकार 2015 अूलै 14 को
दया। इसके बाद शांसजेंडरों के लए न्याय देने के लए सरकार
भी कई कायर् कर चकु है । आज कई शांसजेंडर लोग समाज को
अपनी ूितभा का प रचय दलाकर आगे आ रहे हैं । सा हत्य के
क्षेऽ में, िसनमेा के क्षेऽ में, शक्षा के क्षेऽ में , ूशासन के क्षेऽ में,
कला के क्षेऽ में, न्याय के क्षेऽ में ,पु लस या फौज में, सॉफ्ट वयेर
के क्षेऽ में हर जगह वे लोग पहुचँ चकेु हैं । फर भी शांसजेंडर
को समाज में मनषु्य के रूप में रहने का अवसर समाज नह ं
देता । शाद – ब्याह और ब ों क जन्म क शभु अवसर पर
इनक मौजदूगी को शभु माने वाले लोग ,इनके साथ अछूतों जसैा
व्यवहार करते हैं । क रों को और उनके अिस्तत्व को परमो त
न्यायालय ारा स्वीकृित मल है , फर भी लोग इनको अपनाने
से इनकार करते हैं । पहले जसैे आज भी यह क र वगर् समाज
से ितरस्कृत है । उनका अपना कोई प रवार नह ं है ,न कोई
रोज़गार क व्यवस्था है । समाज ने इनको कई मानवा धकारों
से वं चत कर रखा है ,िजसके कारण मनषु्य के रूप में जन्म
लेने के बावजदू भी यह लोग बदतर िज़दंगी जीने के लए ववश है ।

हन्द सा हत्य में शांसजेंडरों के जीवन का चऽण
मनषु्य सामािजक ूाणी हैं । इस लए वे में मल-जलुकर रहते

हैं । मल-जलुकर रहते व भी कुछ लोगों को समाज हा शये
पर खडे होने के लए ववश कराता ह।ै ऐसे लोगों में ी, द लत,
आ दवासी के समान और एक वगर् भी ह।ै वह है शांसजेंडर। ी को
पहचान का सकंट ह।ै द लत और आ दवासी को भी ह।ै ले कन
शांसजेंडर का सकंट उन सब के परे हैं । द लत , ी और आ दवासी
को घरवालों या समाज से िजतना भेदभाव मलता है उससे ज़्यादा
भेदभाव शांस जेंडर को मलता ह।ै जन्म के समय वे नह ं जानते
हैं क वे शांसजेंडर है ।बाद में पता चलता तो घर से भी नकलने
- नकालने क िस्थित है । मा-ँबाप से भी अलग होकर अपने एक
दल में रहकर उस दल के आचार - वचारों के अनसुार जीने को
ववश अधर्नार क व्यथा - कथा आज सा हत्य में एक वमशर् के
रूप में आ गया है । हदं सा हत्य में भी इन अधर्नार मनषु्यों
के बारे में अनके उपन्यास, कहानी आत्मकथा और क वता भी बड़े
पमैाने पर आ गए हैं ।आज शांसजेंडर समाज के लोग भी क वता,
कहानी, उपन्यास और आत्मकथा लखकर अपनी ददर् भर दास्तान
समाज के सम्मखु ूस्ततु कर समाज में अपनी पहचान बनाना
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चाहते हैं ।
द लत सा हत्य और आ दवासी सा हत्य के समान शांसजेंडर

सा हत्य भी दो तरह के हैं –शांसजेंडर पर लखा गया सा हत्य
और शांसजेंडर ारा लखा गया सा हत्य । शांसजेंडर ारा लखे
गए सा हत्य में भोगे हुए यथाथर् हैं । य प गरै शांस जेंडर के
सा हत्य में देखा हुआ यथाथर् क तो अ भव्य मलती ह,ै फर भी
इस में भी इन लोगों के ददर् का चऽण हम देख सकते हैं ।अपने
दभुार्ग्य से परुुष देह में ी मन और ी देह में परुुष मन से यु
ये लोग भी समाज में मनषु्य के रूप में पहचान पाना चाहते हैं
। इस तरह पहचान पाने के सघंषर् में उनका साथ देने वाले कोई
नह ं हैं |वे अपने अिस्तत्व और अिस्मता के लए लड़ते रहते हैं
। इसके फलस्वरूप समाज में कुछ बदलाव भी देखने को मल रहे हैं।

हदं सा हत्य में थडर् जेंडर पर अनके कहा नयां और उपन्यास
लखे गए हैं। ले कन क वताएँ तो सखं्या में कम हैं । इसके
बारे में अिस्तत्व और पहचान नामक क वता - सकंलन में
सपंादक डॉ. वजेंि ूताप िसहं ने लखा है –“ हदं सा हत्य
में उपन्यास ,कहानी, जीवनी ,आत्मकथा आ द के माध्यम से
थडर्जेंडर समदुाय क सवंदेना को ूस्ततु कया जा चकुा है
और कई लेखक वनृ्द इन वधाओं पर कायर् कर रहे हैं।
क वता के क्षेऽ में छुट-पटु क वताएँ तो पाई गई हैं,ले कन समम
रूप से कोई सकंलन ूका शत हुआ है ऐसा सजं्ञान नह ं आया ह।ै”(1)

शांसजेंडर पर क वताएँ
आज शांसजेंडर पर क वताएँ लखनवेालों में पनूम िसन्हा

, नशा माथरु, नीरजा महेता, सौरभ सरेुन्ि ,रुिांशी गर श पाण्डये
जसैे अनके क व हैं । भारत के शांस्जेंडरों में कई लोग अपने
बारे में क वता करते हैं । कोलको ा में 2020 जलुाई 17 को
पहला शांसजेंडर क व सम्मलेन हुआ । इसका आयोजन भारत
सरकार के ससं्कृित मऽंालय के अधीन काम करनवेाल ससं्था
सा हत्य अकादमी ने कराया था । पहल शांसजेंडर ूंिसपल मानवी
बन्दोपाध्याय ने इसके अध्यक्ष भाषण में कहा -“हम सभी लोगों के
भीतर ूितभा है । ले कन हमें खदु को सा बत करने का अवसर
ह नह ं मल पाता है । इस तरह के आयोजनों से शांसजेंडर
समदुाय को हम्मत मलती है ,साथ ह उनक को शशों को बल
मलता है ।” (2 ) इस क व सम्मलेन में अपनी पहचान का ददर्
ह मखु्य रूप से उभर कर आया था । देव ज्योित भ ाचायर् ,रानी
मजमूदार, शवानी आचायर्, रेशमा ूसाद, देवद ब ास , अहोना
चबवत ,ूस्फुितता सगुधं, वका शता ड,े कल्पना नस्कर ,अजंल
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मडंल, रवीना ब रहा ,अरुणाभ नाथ जसैे भारतीय शांसजेंडर क वयों
ने इस क वसम्मलेन में क वताएँ ूस्ततु कर अपना पहचान पाने
क को शश जार रखी । सभी ने अपनी क वताओं के माध्यम से
कहा क वे पदैा तो मदर् के रूप में ह,ै ले कन मानिसकता ी
क हैं । सभी के मन में घरवालों से उपिेक्षत होने तथा समाज
से अस्वीकार करने का ददर् छपा है । उनके अनसुार तन को
छूनवेाले अनके हैं मन को जाननवेाले कोई नह ं ह।ै आम जनता के
मन में शांसजेंडर क छ व शांसजेंडर नाम सनुते ह आम जनता
के मन में एक अलग छ व आ जाती है जो ी या परुुष क
नह ं । अथार्त न परुुष न नार का । मतलब परुुष और ी
दोनों के गणुों का समु य। शवजी को अधर् नार र के रूप में
पजूा करनवेाले इस देश में आज के तथाकिथत ससुसं्कृत लोग
हाड-मांस ,श -बु से यु जी वत इंसान को इंसान के रूप में
जीने को नह ं देते । ों क समाज बदला है ले कन सोच बदल
नह ं है । अपनी क वता “ ा बदल सोच” में रजत वमार् ने
शांसजेंडर के ूित जो दृ है ,इस पर अपना वचार व्य कया है –

शब्दों के बाण,चभुते सीने में ह,ै
कभी मीठा ,कभी छ ा,कभी क र सनु,
आसंू भी मल जाते पसीने में हैं,
ठोकर मार कर ,हम पर ठहाके लगाते हैं,
और पछूते हैं इतनी गदंगी कहाँ से लाते हो ? (3)

लोगों को शांसजेंडर क वकलांगता गदं सोच लगती है । उनक
जो समस्याएं हैं, वह भी समाज के लए हसँी-मज़ाक क चीज़ हैं
। नयम बदल गए फर भी स्वभाव बदला नह ं। रजत वमार् ने
लखा है -

बदल गए नयम , ा बदल सोच ?
धारा 377 क यह एक लोच ह,ै
काननू बदला ,बदला न स्वभाव,
और पछूते हैं ,कैसे कर पाते हो आप?
हमार समस्या उन्हें मज़ाक लगती ह,ै
हमार सम लैं गक होना, गदं सोच लगती ह।ै (4)

ह नताभाव और ितरस्कार|
समाज में द लत अछूत ह।ै ले कन उनके ारा बनायी गयी

फसलों को कटवाकर ज़मींदार अपने घर ले जाते हैं । उस
समय तक द लत वह फसल छू सकता है । ले कन ज़मींदार
के घर के अदंर जब यह धान बनकर रख देते हैं तब से
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इसके पदैावार द लत अछूत हैं । इन धान्यों को छूने का
अ धकार तक उनको नह ं है । हजड़ा शब्द समाज शांसजेंडर
को सबंो धत करने के लए ूयु गाल है । ऐसे हजड़ों को
अपने घर में ब ा पदैा होने पर या कोई मांग लक कायर् के
अवसर पर दआु देने के लए स्वागत करते हैं और फर ह नभाव
और ितरस्कार क दृ से देखते हैं | वष्णु कान्त अशोक अपनी
क वता में इसका चऽण करके समाज से समानता का हक़ मांगते हैं –

सभ्य समाज से वे आज भी ब हष्कृत हैं, ले कन बना
उनके ूदशर्न के सभी खशुी अधरू हैं,

शाद , ववाह ,गहृ ूवशे पर िजनसे ह जमता रंग है
कोई और नह ं हैं वो ,द खते तो हमीं जसैे
कन्तु फर भी ततृीय लंग हैं , फर भी ततृीय लंग हैं।

” (5)
थडर्जेंडर के लोग जन्म से लेकर मरते दम तक घटुन भोग रहे
हैं । जन्म लेते ह ब ा हजड़ा जानकर उसे हजड़ा समाज को
दया जाता है । नह ं तो, हजड़े लोग उनको बलपवूर्क ले जाते हैं
। इस तरह जन्म से ह मा-ँबाप का प्यार उनको नह ं मलता।
घर में रहते समय घरवाले उनको कोसते हैं। समाज का उपहास
पाऽ बनकर जीने क हालत में वे पहूचँ जाते हैं । सपना मांग लक
अपनी क वता हजड़ों क व्यथा में यह व्य करती है –

अपनों ने ह त्याग दया जब, मान गरै ों देते
जसैा भी है अपना है तू गले लगाकर कहते ।
लंग ऽुट ा दोष माँ मरेा, कहे फर तू रूठ
फें क दया दलदल में लाकर, ममता तरे झठू । (6 )

इंसान बनकर जीने का हक़
शांसजेंडर का ितरस्कृत जीवन एक अ भशाप के रूप में उसके

साथ हरदम रहता ह|ै हाथ या परै क कमी को एक कमी के रूप
में लोग नह ं मानते हैं। ले कन लंग क कमी उसका अिस्तत्व ह
खो देनवेाल है । परुुष मन में ी रूप या ी मन में परुुष रूप
होने के कारण वकलांगों से भी ज़्यादा उपिेक्षत यह वगर् मानिसक
और शार रक घटुन भोगते हैं । शांसजेंडरों को इस समाज में
अपना कहने वाला कोई नह ं होता है और न ह प रवार से
लेकर कसी का प्यार भी मलता |इंसान बनकर जीने का जो
हक़ है यह भी उनसे छ न लया गया है । सपना मांग लक कहती है –

मरेे हक़ ,खु शयाँ सब सपन,े मांग रहा हूँ कब से
छ न लया इंसा का दजार् ,दआु मांगते मझुसे । (7 )
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शांसजेंडर क मानिसक वदेना
अपने अकेलापन से भरे जीवन में उनके लए ता लयाँ ह शेष

हैं । ता लयाँ पीटकर जीवन बताने के लए समाज उनको ों
ववश कराता है ? हजड़ा को देखकर बच कर जाने को कहा
जाता है । पु लस तो बाल पकड़कर घसीटती ह।ै हर साल अरावन
को शाद करके वधवा बनकर वापस आती है । यह अधरूा तन
और मन होने के कारण ता लयाँ ह चलू्हे जलने का मागर् हैं । मरने
के बाद जतूे से लाश को मार कर फर कभी भी ऐसा जन्म लेकर
वापस नह ं आने का सन्देश देकर समाज के लोग उन्हें भेजते है ।
शांसजेंडर क मानिसक वदेना यहाँ सपना मांग लक व्य करती है –

मऽ, ब े ,घर, बार न मरेा कोई जीवन साथी
बस्ता, कापँी न नौकर बस ,ताल साथ नभाती।
बचकर नकालो इधर न गज़ुरो, वो जा रहा हजड़ा
केश घसीट पु लस ले जाती, जसैे स्वान पजंरा
.....
है तन अधरूा मन अधरूा, ना कुछ मझु में परूा
टल गाल लगती , फर भी जलता इससे चलू्हा ।
िजतना ौा पत मरेा जीवन, दखुद अ धक मर जाना,
जतूे चप्पल मार लाश को, कहते लौट न आना । (8 )
गीितका वे दका भी अपनी क वता “अधरू देह” में भगवन से सवाल
करती है । एक क र का जन्म उसका दोष नह ं । अपने दोष न
होने के बावजदू भी वह प रवार, समाज और हर जगह से ितरस्कृत
और अपमा नत होता है । इस लए वह आबोश करती है क इस
अधरू देह को ों मझुको दया ? यहाँ एक शांसजेंडर क परू
पीड़ा और समाज से ूितरोध क भावना देख सकते हैं । शांसजेंडर
के जीवन क व्यथा – कथा को गीितका ने अधरू देह में व्य-

कया ह।ै ई र से शकायत के साथ अनके ू भी वे करती हैं –

ब हष्कृत और ितरस्कृत ऽासद हूँ
भार जो पीर स,े जीवन नद हू,ँ
मलन सागर को ह कब रास आया?
वह एकाक पन मझुमें समाया,
अधरू देह ों मझुको बनाया? (9)

शांसजेंडर को भी कसी माँ –बाप ने जन्म दया होगा । ले कन
अपने बाक ब ों को वह मा-ँबाप प्यार देते हैं तो शांसजेंडर को
नह ं । उन्हें अपने से दरू फें क देकर नारक य जीवन बताने को
ववश कर देते हैं। नीलम शमार् अपनी क वता क र ..माँ के नाम
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एक पाती , जो लखी है रह जाती ‘में इस व्यथा को व्य करती है –

न नर हूँ ,न नार हूँ , न ह माँ कसी क और न बाप
हूँ

हूँ ई र क एक वकृत रचना या खदु के लए ह ौाप
हूँ

न आगमन हुआ मरेा अम्बर स,े न उपजी मैं धरा से
कोई तो होगा पता ?मरेा भी जन्म हुआ होगा कसी

माँ से |(10)
पहचान का ददर्

अपनी पहचान को ूा न कर पाने का ददर् झलेकर जीनवेाले
क रों क व्यथा का चऽण नशा माथरु क छोट सी खोल में
,तनहा जीवन क तन्हाइयां तथा नीरजा महेता क “मैं हूँ क र”,में
बखबूी से मलता ह।ै कसी भी व्य को परुुष या ी रूप में
पहचानने का उपाय उसका लंग माऽ है । एक ब े के जन्म होने
से लोग पछूते हैं क ब ा लड़का या लडक है ? हजड़ा कहना
माँ - बाप के लए ददर् क बात है । ले कन जन्म से लेकर अनतं
ू ों से भरे जीवन बतानवेाला शांस जेंडर माँ क ममता क जगह
श मदगी अस्वीकृित से उपजी तड़प ,अपनों से बछुड़ने क ट स,
सम्पणू र्ता से र देह और सवंदेनाओं से िस मन से समाज में
जी रहा ह।ै

दतु्कार और गा लयाँ
शांसजेंडर भी आम आदमी है । आम आदमी के समान शांसजेंडर

भी इंसान बन कर जीना चाहता ह।ै उसके मन में भी प्यार,
सम्मान और अिस्मता क चाह ह।ै ले कन उनको जन्म से लेकर
मतृ्यु तक दतु्कार ,गा लयाँ दःुख –ददर् आ द के सहचर बन कर
जीने क नयित है । फ़रोज़ अहम्मद क क वता “मैं भी इंसान हूँ
“में सम्मान और अिस्तत्व क मांग क गयी ह-ै

हे ई र मैं भी इंसान हूँ
हूँ मगर कुछ बातों से हरैान
नह ं मला मझुे वह सम्मान
िजसका था मझुे अ भमान
नह ं कोई कमी मझुमें

ों क मझुे बनाया आपने
हवा ,आग और पानी से
...
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िजससे न मर्त हुआ है इंसान
कहलाते हैं सबसे महान
फर मझुे ऐसा ों बनाया
या फर मरे हालत
ऐसी ों बनाई ? (11)

समाज में सम्मान , आदर और समता के साथ जीने के लए
थडर्जेंडर नाम उनको सव न्यायलय ने दया । अपनी पहचान के
लए आज तक लड़ते रहते शांस जेंडर को पौरािणक काल से लेकर
आज तक सघंषर् करना पड़ रहा है । उनका अिस्तत्व तो परुाणों
मे से क लयगु तक आ गया है । इस अ ुत रचना क व्यथा कोई
नह ं जानता । शोषण भी उनके जीवन का एक पहलू है । अपने
दःुख ददर् सनुने के लए कोई नह ं ह।ै पर शर र के भोग के लए
कई उत्सकु हैं। अपने परैों पर खड़े रहने के लए देह व्यापर करने
के लए ववश शांसजेंडर क अिस्मता और अिस्तत्व के बारे में
सोचनवेाला कोई नह ं है । महगंाई क मार झलेकर परुुष रूपी
शांसजेंडर ी रूप में सज धजकर जाता है । ी रूपी तो शोषण
क इस वभी षका से बचने के लए मदर् बनना चाहती है । उभय
लंगी अमीबा के समान जीनवेाला इंसान अपना अिस्तत्व रेखां कत
करता है –

स्याह अधँरेे में सोचती है एक औरत
शोषण क इस वभी षका में उसे होना चा हए मदर्
कम से कम परैों पर टके हो
गावँ के बोिझल पावँ
महगंाई क मार झलेता एक परुुष
हर रत एक औरत क तरह सजना चाहता है
अपने रूपाकार में
दोनों करते हैं आवाजाह । (12.)

उपसहंार हजड़ा, च ा, नौ , अरवानी जसैे नामों से अ भ हत होते
लोग आज थडेर्जेंडर नाम से जाना जाता ह।ै यह उनक पहचान का
पहला कदम है ।अब सरकार ने उनको कई सु वधाएँ द हैं।उनको
आज रेशानकाडर् है ,कोई एक लंग में बदलने का अ धकार है ,
वोटर आई डी ह,ै आधार काडर् है , शाद करने का , ब ों को
गोद लेने का और काम करने का अ धकार है । सभी अ धकारों
के बावजदू भी समाज में स्वत रूप से चलते व उनको एक
बार फर देखने क िजज्ञासा सब में जगती है । मतलब यह है
क यह एक हजड़ा या शांसजेंडर है ऐसी एक मानिसकता हर
मनषु्य के अदंर हैं । शार रक और मानिसक शोषण हर दन
वे भोग रहे हैं । ले कन आज वे बहुत आगे आ गए हैं। अपनी
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अिस्मता और अिस्तत्व के लए नरंतर लड़ते रहते हैं । सा हत्य
के माध्यम से भी उनक पहचान हो रह है । हदं क वता में भी
उनक उपिस्थित दजर् है और उन्होंने अपनी क वताओं के ज़ रए
अपनी व्यथा – कथा पशे कर अपनी पहचान जताने क महु म
चलाई है । ले कन उनको इंसान के रूप में मान्यता – ूा होने
के लए समाज क मानिसकता में और भी बदलाव होना ज़रूर हैं ।
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8. सपना मांग लक – हजड़े क व्यथा (वबे दु नया से )
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– हजड़ा होने क धनु)–.प.ृ44
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 ‘अक्षयवट’ में चाण –
पनु वर्चार

डॉ ऐडा मानवुले
सारांश
सा हत्य क वधाओं में मन और जीवन के अत्यंत नकट क वधा
है नाटक | एक सश , दृढ़, उत्साहवाले, सयंमी तथा त्यागी व्य
के रूप में झलकते ऐितहािसक पाऽ चाण पर लखे गए नाटक
है ‘अक्षयवट’ | चाण के अहं एवं सामािजक घात – ूितघात पर
लखा गया ूथम नाटक है यह | श शाल नदंवशं को समलू न
कर देने के पीछे चाण के जीवन में ा ह,ै इसको खोज डालने
का ूयास नाटककार ने कया है | समकाल न प रवशे में व्या
ॅ ाचार और ी पाऽों पर आधु नक समाज में व्या कुर ितयों आ द
का चऽण इस नाटक में है | चाण को एक सामािजक आदशर्
नतेा के रूप में यहां पसे्ततु कया गया है |
बीज शब्द: नाटक, अक्षयवट, चाण – पनु वर्चार
हन्द के बहुच चर्त नाटककारों में डॉ. सरेुश शु ‘चि’ का
नाम महत्वपणू र् है | उनका जन्म मध्यूदेश में हुआ | डॉ. सरेुश
शु ‘चि’ के ूमखु नाटकों में ‘आकाश झकु गया’, ‘भस्मासरु
अभी िज़दंा ह’ै, ‘कु ’े, ‘लड़ाई जार ह’ै, ‘भू म क ओर’,
‘समवते’, ‘स्व का सत्य’, ‘अधर्नार र’, ‘अक्षयवट’ आ द ूमखु
है | उ र ूदेश शासन ारा और नात्यभषूण उपा ध से वे वभू षत है |

सा हत्य क वधाओं में मन और जीवन के अत्यंत नकट क
वधा है नाटक | कई महत व्य यों को उजागर करने में नाटक
वधा का अमलू्य योगदान है | व भर में भारतीय ससं्कृित को महान
बनाने में ूय रत कई व्य यों में एक है चाण जो आयर्समाज
का नमार्णकतार् है | आचायर् चाण ारा र चत ‘अथर्शा ’ और
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‘नीितशा ’ व के महान मथंों में गिणत है | उनके नीितसऽू
का उपयोग आज मागर्दशर्किस ांत है | ऐसे महापरुुष को नतेा
पाऽ के रूप में चऽण इस नाटक में बहुत ह सफल ढ़ग से कया है |

‘कौ टल्य’ अथवा 'चाण ' अथवा ' वष्णगुु ' का जन्म पजंाब
में ईसा पवू र् 370 में और मतृ्य-ु पाट लपऽु में ईसा पवू र् 283 में
माना जाता है | सम्पणू र् व में एक महान ् राजनीितज्ञ और मौयर्
सॆाट चिंगु मौयर् के महामऽंी के रूप में ये ूिस हैं। इनका
व्य वाचक नाम ' वष्णगुु ', स्थानीय नाम 'चाण ' (चाण वासी)
और गोऽ नाम 'कौ टल्य' (कु टल स)े था।

िसहंारण को मालव और मगध का भेद मटाकर आयार्वतर् का
नाम लेने का उपदेश देना, तक्ष शला के गरुुकुल में ह यवनों क
गित व ध के ूित जागरूक रहना, पवर्ते र को अपनी ओर मलाने
का उपबम करना, मालवों और क्षुिकों क बखर सनै्य श यों को
चन्िगु के सनेापितत्व में रखना आ द इसक कूटनीज्ञता और अू-
ितम ूितभा का उदाहरण है | इसके अलावा िसकंदर जसैे आबामक
के समक्ष देश में एकसऽूता क स्थापना चाण का असाधारण
व्य त्व से ह सभंव हो पायी है | एक सश , दृढ़ आदमी,
उत्साहवाले व्य के रूप में इितहास में इनका स्थान महत्वपणू र् है |

ऐसी ऐितहािसक जीवन क झलक ‘अक्षयवट’ नाटक में ूस्ततु
करने का ूयास नाटककार ने कया है | इसका ूकाशन सन ्
2008 में सा हत्य र ालय कानपरु ारा कया गया | ‘अक्षयवट’
का ूथम मचंन ‘नवआयाम सा हित्यक सांस्कृितक मचं’ ारा कया
गया | चाण पर लखे गए ऐितहािसक मन्थ अनके है | ले कन
चाण के अहं एवं सामािजक घात – ूितघात के बारे में लखा
गया ूथम नाटक है ‘अक्षयवट’ | यहां नाटककार डॉ. सरेुश शु
‘चि’ ने चाण क अहं न मर्त करनवेाले ोतों क खोज करने
का ूयास कया है |

चाण के जीवन में घ टत घटनाओं, घात- ूितघातों, उस पर
हुई ूित बया के कारण समाज क ओर उनका दृ कोण बदल गया
है | तदपुरांत श शाल नदंवशं को समलू न कर देने के लए
वे ूयास करते है | ऐसी प रिस्थितयां खोंज डालने का ूयास
नाटककार ने कया है | चाण के जीवन सघंषर् के चऽण ारा रा-
जाओं तथा अमीर – गर ब क कथा को भी नाटककार ने उभारा है |

मौयर्वशं क स्थापना आचायर् चाण क एक महान उपलिब्ध
है और नदंवशं के वनाश के ूमखु सऽूधार के रूप में ये ूख्यात
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है | चाण का नाम वष्णगुु था, उनके पता का नाम चणक
था | वे अपने पता के आचार – वचार एवं व्यवहार क झलक
थे और माता के ूित बहुत प्यार थे | अपनी माता के झलुसती
चता पर कूदने से उनका चहेरा कुरूप बन गया था | बड़े अ भ-
मानी, च रऽ में सपं एवं दोषों से र हत, ूितभा के धनी थे चाण |

‘अक्षयवट’ नाटक के पवूार्धर् नन्द क सभा में चाण पर
घोर प रहास से शरुू होता है | नन्दवशं वलासी एवं भोगवाद
थे | वे ूजा को भखूा रखकर खदु भोग वलास में ल
रहते थे | ूस्ततु नाटक में राजा के सबंधं में ूजा का कथन
अपनी जायदाद बचेनवेाले और ूजा के ारा लगान चकुानवेाले
है |1 नाटककार ने आधु नक प रवशे में नतेा - जन सम्बन्ध
को राजा - ूजा ऐितहािसक सदंभर् में व्य करने का ूयास कया है |

चाण को एक रा ूेमी के रूप में हम यहां देखते है | नाटक
में इसूकार है क नन्द के घरौा पर शटकार के कहने पर
तरेह ॄा णों को आमिंऽत कराये जाते है | चाण को सबसे
आगे वराजमान कया गया था | सबसे आगे कुरूप आकृित देखकर
नन्द को बोध आ गया | नन्द ने चाण को देखकर राजिोह
चणक का पऽु कहकर अपमान कया | ये अपमान वे कभी भी
बदार्श्त नह ं कर पाया था | चाण ूितशोध के लए नकल पड़ा
| बड़े भावकु होकर चाण कहते है - “दशु्मन के ूित सहृद-
यता अच्छ नह ं होती ह”ै |2 उनका रा ूेम यह तथ्य पर नभर्र है |

समकाल न प रवशे में व्या ॅ ाचार एवं ी पाऽों पर आधु नक
समाज में व्या कुर ितयों का चऽण भी नाटक में है | एक व्य
क सोलह वष य वासतंी नामक लडक के गमु हो जाने का कथन
है | बटे गमु हो जाने क फयार्द लखने के लए सै नक सोने क
मोहरे मागँता है | यहाँ राजा के साथ सै नक भी ॅ ाचार में ल
द ख पड़ता है | शटकार जो नदंवशं के मऽंी थे और उन्हें मऽंी
पद से हटाने का ष ंऽ रखा गया और शटकार नदंवशं से बदला
लेना चाहा | बदले क आग में वह झलुस जाता है और कहते है
क – “मझुे सहप रवार अधंकूप में डाला गया | वह मरेे सात ब े
भखू से तड़प – तड़पकर मार गए | मैं जी वत रहा केवल नदं से
ूितशोध लेने के लए |”3 वे नणर्य लेते है क जी रहे तो नन्द से
ूितशोध कर लेगा | यहाँ ॅ अ धकार व्यवस्था के ूेित ूितरोध है |

ऐसे समाज के सम्मखु चाण एक आदशर् नतेा के रूप में ूकट
है | वे वह सयंमी तथा त्यागी थे | पाटल पऽु में वररु च क कन्या
सभुा षणी उनक ूेयसी थी | ले कन नदंवशं को समलू न करना
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उनका ध्येय था और उनका हठ था क जब तक नदंवशं का समलू
न न हो जाए तब तक शाद नह ं करेगा | चाण डाकुओं को
यु करने के लए तयैार कर अपनी सनेा बना लेता है | पहल बार
उनका पराजय होता है | पर “जय और पराजय दो प रणाम, एक
िस े के दो पहलू’ समझकर वे पीछे मड़ुते नह ं | ‘अनाचार को
कूटनीित ारा मारने में कोई दोष नह ं”4 – सोचकर एक वशाल
सनेा बना लेता है | अपनी योजनानसुार राजभवन में नन्द के खाने
में वष पाने से नन्द और उनके नौ ब ों क मतृ्यु हो जाती हैं |
राक्षस नामक व्य को मऽंीपद दे देता है | सभुा षणी का ववाह
राक्षस से हो जाता है | चाण वरह के दःुख में रह जाता है |
ले कन वह चपु नह ं बठैा | अपनी शष्य एवं पवर्ते र क सनेा को
लेकर पाटल पऽु क सीमा पर आबमण कर देता है |

नाटककार ने ‘अक्षयवट’ ना कृित के ारा समाज के
नीितमलू्यों पर चचार् क है | इसके लए एक ऐितहािसक कथानक को
चनुा है | एक ऐितहािसक पाऽ के अहं क न मर्ती ूस्ततु नाटक
का वषय है | मथक य प रकल्पना से ूस्ततु नाटक सामािजक
उ ारकों के ूित और पाठक य मन में आदर व ूित ा जागतृ
करता है | पठन एवं दशर्न क दृ से यह अभतूपणू र् रचना है |
नाटक क भाषा भी सरल एवं पाऽानकूुल है | एक ऐितहािसक
पाऽ को चनुकर आधु नक आदशर् परुुष कैसा होना चा हए – इसका
सफल ूस्ततुीकरण ूस्ततु नाटक ारा हुआ है |

सदंभर् मथं सू च 1.अक्षयवट - डॉ. सरेुश शु ‘चि’; प.ृ 23
2.अक्षयवट - डॉ. सरेुश शु ‘चि’; प.ृ 51
3.अक्षयवट - डॉ. सरेुश शु ‘चि’; प.ृ 9
4.अक्षयवट - डॉ. सरेुश शु ‘चि’; प.ृ 49
5.समकाल न हन्द नाटक – डॉ ूमोद पाट ल
6.ना सा हत्य – डॉ कृष्णा पोतदार
7.समकाल न हन्द नाटक समय और सवंदेना - डॉ नवीन नदंवाना
8.समकाल न हन्द नाटक – जशवतंभाई डी पं ा
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പു കനിരൂപണം

എതിർപ്പിലൂെട
േഡാ. ഷീബാദിവാകരൻ

േകരളസർവകലാശാലയിെല സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തിലും ടാറ്റാ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് ഓഫ് േസാഷ്യൽ സയൻസസിലും െ ാഫസറും
യു. ജി. @ സി അംഗവുമായിരുന്ന െ ാഫ. എം. കുഞ്ഞാമെന്റ
ആ കഥ, എതിര്: െചേറാണയുെടയും അ പ്പെന്റയും മക�
െന്റ ജീവിതസമരം (2020) സമീപകാലത്ത് വളെരയധികം

ദ്ധേനടിയ പു കങ്ങളിെലാന്നാണ്. ഒരു സാമ്പത്തികശാ�
ജ്ഞെന്റ ആ കഥനെമന്നനിലയില , മറിച്ച് അത്തരെമാരു

പദവിയിെലത്താൻ അേദ്ദഹം നടത്തിയ ജീവിതസമരത്തിെന്റ
േപരിൽ. ഒരർത്ഥത്തിൽ േകരളത്തിെല ദളിത് ജനതയുെട
വിദ്യാഭ്യാസചരി മാണ് ഈ ആ കഥ. ഏറ്റവും പരിതാ�
പകരമായ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് പടിപടിയായി കയറിക്കയറി
ഇന്ത്യയിെല ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലെയ മുഴുവൻ നിയ ി �
ന്ന യൂണിേവഴ് സിറ്റി ാന്റ് സ് കമ്മീഷനിലിേലക്ക് നടെന്നത്തിയ
അനുഭവകഥയിൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിെന്റ എവിെടയും എഴുതെപ്പടാ�
ത്ത അക്കാദമികസമരചരി ംകൂടിയായി വായിക്കാവുതാണ്.  

നവേകരളം രൂപെപ്പട്ട കാല തെന്ന, അതായത് നേവാ�
ത്ഥാനസമരങ്ങെള ാം നട കഴിഞ്ഞതിനു േശഷംേപാലും
ഇവിെട നിലനിന്നിരുന്ന അതിദയനീയമായ ദലിതവസ്ഥയുെട
േനർച്ചി െമന്ന നിലയിൽ ഈ ആ കഥ ് സാമൂഹികശാ�

പരവും ചരി പരവും രാ ീയവുമായ സ ിയു ്. ആ
അനുഭവകഥനം ആ കഥയുെട ആദ്യഭാഗമാണ്. വിദ്യെകാ ്

ബുദ്ധനായ, പദവിെകാ ് ആരാദ്ധ്യനായ, ശമ്പളംെകാ ്
ഉന്നതിയിെലത്തിയ ഒരാൾക്ക് അയാളുെട ജാതിയുെട േപരിൽ
നിരന്തരം അനുഭവിേക്ക ിവന്ന അവഗണനകളുെട കഥയാണ്
ആ കഥയുെട തുടർ ള്ള ഭാഗം. ഇതിനും സാമൂഹികശാ പ�
രവും ചരി പരവും രാ ീയവുമായ സ ിയു ്. ഒരുപേക്ഷ
ഇതിനാണ് കാലിക സ ി. ഔന്നത്യത്തിെന്റ െനറുകയിൽ�
നി േമ്പാഴും ‘െചേറാണയുെടയും അ പ്പെന്റയും മകനാ’യി
സ്വയം അടയാളെപ്പടു ന്നതാണ് ചരി പരമായി ശരി എന്ന്
തീരുമാനി ന്നിടത്താണ് ഒരാളുെട സ്വത്വങ്ങളിൽ ജാതി പരമ�

ധാനമാകുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥ െവളിെപ്പടുന്നത്. ദളിതർക്ക്
െതരുവിൽ മൃഗതുല്യമായി ജീവിേക്ക സാമൂഹികസാഹചര്യം
ഇന്ന് േകരളത്തിലിെ ങ്കിലും ജാതിവിേവചനം അദൃശ്യമായി
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ശ മായിത്തെന്ന നിലനി എന്നതിന് ഉറ ള്ള െതളിവുക�
ളായിമാറു ഈ പു കം.  

ജാതിെയ റിച്ച് പറയുന്നതും ജാതി അനുഭവി ന്നതും ര �
വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. സതീഷ് േദശ്പാെണ്ഡ ഈ
അവസ്ഥെയ റിച്ച് എഴുതിയി ്. ‘സമൂഹ്യശാ ജ്ഞർ പഠിച്ച
ജാതിയും സർവ്വകലാശാലയുെട ൈദനംദിനജീവിതത്തിെന്റ
ഭാഗമായ ജാതിയും തിക ം ര ് തിഭാസങ്ങളാെണ േപാ�
ലും േതാന്നി. േരാഗിക്ക് മരു െകാടുത്ത് േബാധംെകടുത്തി,
േമശേമൽക്കിടത്തി, േരാഗനിർണയമാരംഭി ംേപാെല ജാതിെയ
േബാധംെകടുത്തി ാസ്സ്മുറിയിെലത്തിച്ച് അപ ഥിക്കാേന
എനി കഴിഞ്ഞിരു . ക്യാമ്പസ്സിൽ അത് ജീവേനാെട അവ�
തരിച്ചേപ്പാെഴ ാം ഞാൻ എ െച ണെമന്നറിയാെത കുഴങ്ങി.’
(2017:54)- േദശ്പാെണ്ഡ നിരീക്ഷി . അനുഭവത്തിൽനിന്ന്
സിദ്ധാന്തവൽക്കരണത്തിേലെക്ക ന്ന സമീപനമാണ് െ ാഫ�
സർ കുഞ്ഞാമൻ സ്വീകരി ന്നത്.

പൂജ്യത്തിൽനിന്ന് സംപൂജ്യതയിേലക്ക്

കുട്ടിക്കാലത്തനുഭവിച്ച ദാരി ്യത്തിെന്റ ഭീകരത െ ാഫ. കു�
ഞ്ഞാമന് മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയാണ്. പതിനാലുവയ ള്ളേപ്പാൾ,
(അതായത് 1964-ൽ) വീടിനടു ള്ള ജന്മിയുെട വീട്ടിൽ കഞ്ഞി�

െചന്ന അനുഭവം അേദ്ദഹം വിവരി ്. മണ്ണിൽകുഴിച്ച്
കഞ്ഞിെയാഴി െകാടുത്ത് ഭയങ്കരനായ ഒരു പട്ടിേയാെടാപ്പം
അതുകുടിക്കാൻ േപായതും പട്ടി കടി മാറ്റിയതുമായ ഓർമ്മ.
മനുഷ്യനും പട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധേത്തക്കാൾ ര പട്ടികൾ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരു , അെതന്ന് അേദ്ദഹം കരുതു .
മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണനേപാലും കിട്ടാതിരുന്നകാലം. ഭരണ�
ഘടന നിലവിൽവന്നേതാെടയാണ് ദളിതർ മനുഷ്യജീവികളായി
പരിഗണിക്കെപ്പട്ടത് എന്നേദ്ദഹം പറയു ്. പട്ടി കടിച്ച മുറി�
വിൽനിന്ന് േചാരവന്നേപ്പാൾ േദഷ്യമ , േതാന്നിയത്, എെന്റ
അവസ്ഥയിലു ായിരുന്ന മെറ്റാരു ജീവി എന്ന അനുതാപം
മാ ം - എ പറയുന്നതിലൂെട എ േത്താളം ദുഷ് കരമായിരു
ദളിത് ജീവിതെമന്ന് േബാധ്യെപ്പടു ്. ഇത വിദൂരഭൂ�
തകാലെമാ മ . ന െട സാഹിത്യെപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
ആധുനികതാ സ്ഥാനം വലിയ ഒച്ചപ്പാടു ാക്കിയ, ഭൂപരി�
ഷ് കരണം നട കഴിഞ്ഞ കാലമായിരു അത്. നീല യിൽ
എന്ന ചി മിറങ്ങി പ വർഷം പിന്നിട്ടിരു അേപ്പാേഴക്ക്.
ദളിതർക്ക് മണ്ണിൽ കുഴികുത്തി കഞ്ഞിവീ കയും അവരത്
പട്ടിേയാട് മ ിട്ട് കുടി കയും െച കയായിരു അന്ന്. ശരീര�
ത്തിന് നിവർ നി ാൻ കഴിയുന്ന സമയം തുച്ഛമായിരു എ ം
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പാട ം െചളിയിലും അത് വിേധയത്വേത്താെട അടങ്ങിെയാതു�
ങ്ങിക്കഴി എ ം അേദ്ദഹം എഴുതു .(പു.25)  

ൾ ാ കളിൽ പഠി ന്ന കാലത്ത് സഹപാഠികളുെട
വീട്ടിൽ സദ്യയു ാകുന്നതും അവർ കാണാെത എച്ചിലിനായി
മത്സരി ന്നതും അത് ആർത്തിേയാെട കഴി ന്നതും അപ�
കർഷതാേബാധമു ാക്കിയിരു െവ ം എ ാ ല കെളയും
ശമിപ്പി ന്നതായിരു , വിശപ്പിെന്റ കാളൽ എ ം അേദ്ദഹം
ഓർ ്. ളിൽ േപായിരുന്നതുതെന്ന കഞ്ഞികുടിക്കാ�
നായിരു . പു കേമാ െപൻസിേലാ ഷർേട്ടാ ഒ മി ാെത
പിഞ്ഞാണം മാ മായി ഒരു യാ യായിരു അത്. കഞ്ഞികുടി�
ക്കാനാണ് ളിൽവരുന്നത് എന്ന പരിഹാസം അദ്ധ്യാപകനിൽ
നി തെന്ന േകട്ട ദിവസംമുതൽ സൗജന്യകഞ്ഞികുടി അേദ്ദഹം
അവസാനിപ്പി . വിശ സഹി െകാ ് തിേഷധി . പല�
േപ്പാഴും പച്ചമാങ്ങയും െവള്ളവും കുടിച്ച് വിശപ്പടക്കി. േകാേളജ്
അഡ്  മിഷെന്റ ദിവസം ൈവകീട്ട് അഞ്ചരവെര ജലപാനം കഴി�
ക്കാതിരുന്നതും അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടതനുസരിച്ച് ഒലവേക്കാട്
േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിെല ഒരു േപാലീസുകാരൻ ചായയും പഴംെപാ�
രിയും വാങ്ങിെക്കാടുത്തതും ഓർ ന്ന അേദ്ദഹം വിശ ന്നവെന്റ
ൈദവം ഭക്ഷണമാെണന്ന തിരിച്ചറിവിേലെക്കത്തിയത് സ്വന്തം
ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂെടതെന്നയാണ്. ൾ കാലഘട്ടത്തിൽനി�

വ്യത്യ മായി േകാേളജിെലത്തിയേപ്പാൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് വ ം
ന ിയ സുഹൃ ക്കെള അേദ്ദഹം ഓർ ്. വീട്ടിേലക്ക് േപാ�
കാൻ പണമി ാത്തതിനാൽ േകാേളജിൽത്തെന്നയിരുന്ന്
പഠന വർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടുകയായിരു പതിവ്. വായന�
ക്ക് കൂടുതൽ സമയംകെ ത്താൻ അതു സഹായകമായി.

തെന്റ സമൂദായക്കാർക്ക് റാങ്ക് എന്നാൽ എന്തായിരു െവന്ന്
അറിയി ായിരു എന്നേദ്ദഹം പറയുു ്. എം. എ റാങ്ക്
കിട്ടിയേപ്പാൾ അനുേമാദനസേമ്മളനത്തിൽവച്ച് കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ�
െമഡൽ പിേറ്റ തെന്ന പണയംവച്ചകാര്യം അേദ്ദഹം ഓർ .
വീട്ടിൽ െകാടുംപട്ടിണിയായിരുന്നതിനാൽ പ ദിവസംകഴി�
ഞ്ഞ് അതു വി കയും െച . വിശ ന്നവന് അഭിമാനമി എന്ന്
അേദ്ദഹം തിരിച്ചറി . വിദ്യയുെട െവളിച്ചെത്ത തന്നിേലക്കാവാ�
ഹിക്കാനുള്ള മത്തിനിടയിൽ അേദ്ദഹം പട്ടിണി മറ േപായി.  

വിെട്ടാഴിയാെത ജാതി

മൂന്നാം ാസ്സിെല അദ്ധ്യാപകൻ പാണൻ എന്ന് ജാതി�
േപ്പരുമാ ം വിളിച്ചേപ്പാൾ അതിെന എതിർത്ത കുഞ്ഞാമന്
കവിളത്ത് അടിയാണ് കിട്ടിയത്. ആ അടി തെന്റ ജീവിതെത്ത
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മാറ്റിമറി എ ം തന്നിൽ പഠിക്കണെമന്ന തിരിച്ചറിവു ാക്കിയ
സംഭവമാണ് അെത ം അേദ്ദഹം ഓർ . വായനശാലയിെല
സജീവസാന്നിദ്ധ്യമായതും അ മുത ാണ്. ജാതി സമൂഹത്തിൽ
എ ായിട ം വർത്തി ് എന്ന് അേദ്ദഹം അനുഭവിച്ച�
റി .

ദളിതർ വിദ്യാഭ്യാസംെച ന്നത് ആർഭാടമാണ് എന്ന ചിന്ത
അന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരു . േകാേളജിൽ േചർന്ന് തി�
രിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ ‘േകാേളജ് ഒന്ന് ക അേ ’എന്നായിരു
ജനങ്ങളുെട പരിഹാസം. അ വെര മി ാതിരുന്നതുേപാ�
െലയ , മറിച്ച്, ‘കാണുകമാ മ , അതിനകത്ത് എന്താെണന്ന്
അറിയാനും മി ് ’ എ മറുപടിപറയാൻ അേപ്പാേഴ ം
അേദ്ദഹം ാ നായിരു .  

ീഡി ി റിസൾട്ട് വന്നേപ്പാൾ ഏതു സബ് ജ ാണ് േപാ�
യത് എന്നാണ് അദ്ധ്യാപിക േചാദിച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷയിൽ
ആദ്യവട്ടം തെന്ന ജയി ക, മികച്ചമാർ വാ ന്ന ദളിതെന
അവർെക്കാ ം സങ്ക ിക്കാനായി . വിദ്യാഭ്യാസം േനടുന്ന�
േതാെട സമൂഹത്തിൽനി േനരിേട ിവന്ന അവമതിപ്പ് കുേറ�
െയാെക്ക കുറ കുറ വന്നതായി അേദ്ദഹത്തിനനുഭവെപ്പ .
‘ ളിൽ പഠി ന്ന ഒരു ഹരിജൻ െചക്കനിേ ഇവിെട’ എന്ന
േചാദ്യം േകാേളജിൽ േചർന്നേതാെട ‘േകാേളജിൽപഠി ന്ന
ഒരു ഹരിജൻകുട്ടിയിേ ഇവിെട’എന്നായിത്തീർന്നത് അേദ്ദഹം

ദ്ധിച്ചി ്. എം.@ എ റാ ായി ം േജാലികിട്ടാെത
അലഞ്ഞതും പാരലൽേകാേളജുകളിൽ േജാലി േനാക്കിയതും
ഒരു േയാജനവുമി ാത്ത സർട്ടിഫിക്ക കൾ കത്തിക്കാൻ

മിച്ചതുമായ അനുഭവങ്ങൾ അേദ്ദഹം പ െവ .

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് എം. ഫിൽ േവശനത്തിനുവെര
ജാതീയമായ മാറ്റിനിർത്തലുകൾ ഉ ാകാറു ായിരു എന്ന്
അേദ്ദഹം എഴുതു . റിസർച്ച് ൈഗഡാകാൻ അദ്ധ്യാപകർ വി�
സമ്മതി ന്ന അവസ്ഥയുമു ായിരു . ഇേപ്പാഴാകെട്ട, വളെര
പാവെപ്പട്ടവരും അനുസരണേശഷിയുള്ളവരുമായ ദളിതർക്ക് ഒരു
കുഴപ്പവുമി എ ം ബൂദ്ധിപരമായി ഉയർ വരാൻ കഴിവുള്ള�
വരാണ് ങ്ങളനുഭവി ന്നെത ം േരാഹിത് െവമുലയുെട
ഉദാഹരണം ചൂ ിക്കാണിച്ച് അേദ്ദഹം പറയു .

യു. ജി. സി അംഗവും റീഡറുമായിരിെക്ക യൂണിേവഴ് സിറ്റി
ഡിപ്പാർ െമന്റിൽ െ ാഫസർ േപാസ്റ്റിന് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
ജാതിയുെട േപരിൽ തഴയെപ്പട്ടതിെന്റ ഓർമ്മ അേദ്ദഹം പ െവ�

്. അേദ്ദഹം അന്ന് എ ാ സർവകലാശാലാകമ്മറ്റിക�
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ളിൽനി ം രാജിവച്ച് തിേഷധി . േഡാ. ബി. ഇക്ബാൽ
വി. സി ആയേശഷം ഈ അനീതി േബാദ്ധ്യെപ്പട്ട് കരിയർ
അഡ്വാൻസ് െമന്റ് സ് കീം കാരം െ ാഫസറായി സ്ഥാനക്ക�
യറ്റം ന കയായിരു .

േകരളസർവ്വകലാശാലയിൽ ലൿചറർ ത ികയിേലക്ക്
അയച്ചതും 32 അേപക്ഷകരിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയി ം ജാ�
തിവിേവചനത്താൽ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നതും അേദ്ദഹം
വിശദീകരി ് (പു.31). നിയമസഭയിൽ േചാദ്യമായി�
േപ്പാലും ഈ ം ഉന്നയിക്കെപ്പ . പിന്നീട് സർവകലാശാല
ഇക്കേണാമിക് സ് വകുപ്പിൽ സൂപ്പർന മററി ത ികയു ാക്കി,
അത് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് സംവരണംെച ാണ് അേദ്ദ�
ഹെത്ത നിയമിച്ചത്. ഒരു ഓപ്പ ൺ േവക്കൻസിയിൽ ദളിതർ
നിയമിതരാകുന്ന സാഹചര്യം ഇ ം ഒരപൂർവ്വസംഭവമാെണന്ന്
ഇതുസംബന്ധിച്ച സമകാലവ്യവഹാരങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പി .

സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ജാതിവിേവചനം അനുഭവിേക്ക ിവന്നി�
െ ങ്കിലും ാസ്സ്മുറിയിൽ അതു ായിട്ടി എന്ന് അേദ്ദഹം

എഴുതു ്. ാസ്സ്മുറിയിൽ സത്യസന്ധമായ നിലപാെടടു�
ന്നതുെകാ ാണത് എ തെന്ന അേദ്ദഹം വിശ്വസി .

തുൽജാ രിൽ അ മാസം കാമ്പസ് േമധാവിയായിരു , െ �
◌ാഫ. കുഞ്ഞാമൻ. സഹ വർത്തകരിൽ ചിലർ ജാതീയമായി
കാണാൻ തുടങ്ങിയേതാെട സ്ഥാനം രാജിവച്ച് അേദ്ദഹം െ ാഫ�
സറായി തുടർ . എം. എൽ. എെയേപ്പാലും ഹരിജൻ എം. എൽ.
എ എ വിേശഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമ ി ഇവിെട ഉ ായിരു എന്ന്
ഓർമ്മിപ്പി ന്നതിലൂെട വിദ്യാഭ്യാസംേനടി ഏതുസ്ഥാനെത്ത�
ത്തിയാലും വിെട്ടാഴിയി , ജാതിെയ ം ഓർമ്മിപ്പി ്,
കുഞ്ഞാമൻ.

കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ 

ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ആർജിെച്ചടുത്തതും വായനയിലൂെട
ലഭിച്ചതുമായ വിജ്ഞാനവും വിേവകവുമായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആർ വമുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് അടിത്തറയായത്. തനി വ�

േചർന്ന അവസരങ്ങെള നിലപാടുകളുെട േപരിൽ നിേഷധിച്ച
ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ െ ാഫ. കുഞ്ഞാമെന്റ ജീവിതത്തിലു ്.
േഡാ. ഇക്ബാൽ വി. സിയായിരിെക്ക, േകരളസർവ്വകലാശാ�
ലയിൽ വകു േമധാവിയാകാനുള്ള അവസരം നിരസിച്ചത്
അദ്ധ്യാപകെനനില ് അറിയെപ്പടാനാണ് തനിക്ക് ആ ഹം
എ പറ െകാ ായിരു .  
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യു. ജി. സി അംഗം എന്ന നിലയിൽ വർത്തി േമ്പാഴും
നിലപാടുകളുെട േപരിൽ സംഘർഷമു ാകുകയും ആ സ്ഥാനംത�
െന്ന അേദ്ദഹത്തിന് രാജിെവേക്ക ിവരികയും െച ി ്. യു.
ജി. സി െസ ട്ടറിയുെട നിയമനം വന്നേപ്പാൾ ആ േപാസ്റ്റിേലക്ക്
ഏറ്റവും അനുേയാജ്യനായ വ്യ ിയായ മഹാരാ ാസ്വേദശി
േഡാ. സാം ദുർേഗെയ താൻ നിർേദ്ദശിെച്ചങ്കിലും ദളിതനായ
അേദ്ദഹെത്ത ഒഴിവാക്കി മെറ്റാരാെളയാണ് സമിതി തിരെഞ്ഞടു�
ത്തത്. ഇതിേന ടർന്നാണ് ആ വലിയസ്ഥാനം വലിെച്ചറിഞ്ഞ്
െ ാഫ. കുഞ്ഞാമൻ ഇറങ്ങിനടന്നത്.

ബി. എസ്. പിയിൽ േചർന്ന് പാർട്ടിയുെട അക്കാദമി�
ക്കായ കാര്യങ്ങൾമാ ം േനാക്കിയാൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ
കി ന്നതിെന്റ പതിന്മടങ്ങ് സൗകര്യം ന ാെമ ം രാജ്യസഭാംഗ�
മാക്കാെമ ം വാ ാനം െച െപ്പട്ടേപ്പാൾ ദളിത് വിഭാഗത്തിന്
ഒരു വ ാവുകൂടിയു ാകുകയ ആവശ്യം, വ്യവസ്ഥിതിെയ
േചാദ്യംെച ലാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അെത ാം നിരസി ക�
യായിരു , കുഞ്ഞാമൻ.

േകാേളജുകളുെടയും സർവ്വകലാശാലകളുെടയും ഓേട്ടാണമി
പലേപ്പാഴും ഓേട്ടാ സിയായി അധഃപതി ം എന്ന നിലപാട്
കുഞ്ഞാമനു ായിരു . അക്കാദമിക് സ്വയംഭരണമുെ ങ്കിേല
നവീകരണമു ാവൂ. പേക്ഷ അവ ് ഭരണപരവും സാമ്പത്തിക�
വുമായ സ്വയംഭരണം ന ിയാൽ അധികാരികൾ നിയ ിക്കാൻ

മി െമ ം അത് അപകടമാണ് എ ം അേദ്ദഹം കരുതു .
മൂല്യനിർണ്ണയം അതതുസ്ഥാപനങ്ങളിെല അദ്ധ്യാപകർതെന്ന നട�

ന്നത് പലവിധവിേവചനങ്ങൾക്ക് കാരണമാേയക്കാം എന്ന്
അേദ്ദഹം ചിന്തി . ധാനമായും ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികെള
ഇത് തികൂലമായി ബാധിേച്ചക്കാെമന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് േബാദ്ധ്യ�
മു ്. സർവ്വകലാശാലകളുെട ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ
സ്വയംഭരണം സമൂഹത്തിെന്റ നിയ ണത്തിലാവണെമന്ന്
അേദ്ദഹം അഭി ായെപ്പടു .

വിദ്യാർത്ഥികളുെട ക്യാമ്പസ് റി ട്ട്െമ മായി ബന്ധെപ്പട്ട്
തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ സമരമു ായ�
േപ്പാൾ വിദ്യാർത്ഥിേനതാക്കളുെട ആവശ്യ കാരം ചർച്ചയിൽ
പെങ്കടുത്ത അനുഭവം െ ാഫ. കുഞ്ഞാമൻ പ െവ ്.

ിൻസിപ്പലിേനാ അദ്ധ്യാപകർേക്കാ എതിെര സംസാരിക്കരുത്
എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് അേദ്ദഹം ചർച്ചയിൽ പെങ്കടുത്തത്.
ചർച്ച അവസാനിക്കാറായേപ്പാൾ തെന്റ മകളുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ഒരുകൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാഥനയി െകാ ് ഹാളിേലക്ക് കട�
െന്നത്തി. അേതാെട അേദ്ദഹം ചർച്ചമതിയാക്കി എഴുേന്ന കയും
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ിൻസിപ്പലിെനേയാ അദ്ധ്യാപകെരേയാ അപമാനി െകാ ്
സംസാരിച്ചാൽ മകെള വീട്ടിൽകയറ്റി എന്ന നിലപാെടടു ക�
യും െച .

‘വരു ദളിത് മുതലാളിത്തം’ എെന്നാരദ്ധ്യായം തെന്ന ഈ
ആ കഥയിലു ്. ദളിതരിൽനി ം ആദിവാസികളിൽനി ം
സമ്പന്നരു ാവുന്നേതാെട ദളിതമുതലാളിത്തത്തിെന്റ കാലം
വരുെമന്ന് അേദ്ദഹം ത്യാശി . അത് െപാള്ളയായ ആ �
വിശ്വാസമാെണന്ന് െതളിയി ന്ന ദളിത്പഠനങ്ങൾ ഉ ായി �

്. ദളിതെര മുതലാളിത്തസ്വ ങ്ങൾ കാട്ടി േലാഭിപ്പി ന്ന
െവറുെമാരു കൗശലം മാ മാണ് ദളിത് മുതലാളിത്തം എന്ന
സങ്ക നെമ ം കാശുകിട്ടിയാൽ തീരുന്നത ദളിതത്വെമ ം
സൂരജ് യങ് േദെയേപ്പാലുള്ള പഠിതാക്കൾ നിരീക്ഷിച്ചി ് (2019).

ദളിതർക്കിടയിൽത്തെന്നയുള്ള േമലാള-കീഴാളഭാവെത്തപ്പറ്റി
അേദ്ദഹം പറയു ്. പിന്നാക്കക്കാരനായ വി. സിയും പി�
ന്നാക്കക്കാരായ സിൻഡിേക്കറ്റംഗങ്ങളുമു ായിരുന്നി ം േകരള
സർവ്വകലാശാലയിൽ തനി േനരിട്ട വിേവചനത്തിെനതിെര
അവർ ശ മുയർത്താതിരുന്നത് അവർ ദളിതരിെല േമലാളരാണ്
എന്നതുെകാ ാകാെമന്ന് അേദ്ദഹം പറയു . ഒറ്റപ്പാലത്ത്
സംവരണമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് െക. ആർ. നാരായണൻ ജയി�
ച്ചതിെന റി പറയുേമ്പാൾ, എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന
എ. െക. ബാലനാണ് ജയിേക്ക ിയിരുന്നത് എന്നേദ്ദഹം
നയം വ്യ മാ ്. നാരായണൻ ജീവിതത്തിെല എ ാ
സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് വന്നയാളും ബാലൻ ദാരി ്യമനുഭവിച്ച്
വന്നയാളുമാെണതാണ് അങ്ങെന പറയാനുള്ള കാരണം. ദളിത്
വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് എം. ടിെയേപ്പാെലേയാ തകഴിെയേപ്പാെല�
േയാ ഇ. എം. എസ്സിെനേപ്പാെലേയാ േദ്ധയവ്യ ിത്വങ്ങൾ
ഉയർ വന്നിട്ടി എ ം േമൽത്തട്ടിൽനിേന്ന ഇത്തരം ഉയർച്ച
സാദ്ധ്യമാകൂ എ ം അതിനു സാമ്പത്തികസ്വാത ്യം േവണ�
െമ ം അേദ്ദഹം നിലപാെടടു . ം സാമ്പത്തികമ ,
സാം ാരികമൂലധനത്തിേന്റതാണ് എന്നതിന് െ ാഫസറുെട
അനുഭവങ്ങൾതന്ന ദൃ ാന്തമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ഈ സാമൂഹി�
ക തിഭാസെത്ത ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും സാമ്പത്തികത്തിേലക്ക്
ചുരു കയാണ് ഈ സാമ്പത്തികശാ ാദ്ധ്യാപകൻ െച ന്നത്.

സംവരണെത്ത റിച്ച് വ്യത്യ നിലപാടു ്, െ ാഫ. കു�
ഞ്ഞാമന്. അംേബദ്കർ സംവരണെത്ത സാമൂഹികനീതി ള്ള
ആയുധമായാണ് ക ിരുന്നത്. പേക്ഷ അതിലൂെട വന്നവർ ആ
വിഭാഗത്തിെല അബലെര ൈകപിടി യർ ന്നതിൽ പരാജയ�
െപ്പ . സംവരണത്തിലൂെട ഒരുവിഭാഗം ദളിതർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും
േജാലിയും കിട്ടിയി െ ങ്കിലും അങ്ങെന ഉയർ വന്നവർ പല�
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േപ്പാഴും വ്യവസ്ഥിതിെയ പി ണ െകാേ യിരു . അവർക്ക്
തെന്റ ജനതെയ തിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹച�
ര്യത്തിൽ വ്യത്യ മായ ഒരു വീക്ഷണത്തിലാണ് സംവരണം
ഇടെപേട ത് എന്ന് അഭി ായെപ്പടു അേദ്ദഹം. പിന്നാ�
ക്കാവസ്ഥയി ാത്ത ദളിതർ പകരം പിന്നാക്കാവസ്ഥയുള്ള
ദളിതർ പരിഗണിക്കെപ്പടണം എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് െ ാഫ.
കുഞ്ഞാമൻ. ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിലെന്ന തെന്ന ദുർ ലവിഭാഗ�
ത്തിന് സംവരണാനുകൂല്യം ന െപ്പടുന്നത് ഉദാഹരണസഹിതം
അേദ്ദഹം തുറ കാണി . സംവരണത്തിേലക്ക് സാമ്പ�
ത്തികമാനദണ്ഡം െകാ വരുന്നതിെന റി ള്ള സമകാല
ഡിസ് േകാഴ് സുകളിൽ ഈ വാദം എ ക ് വിലേപ്പാവും എന്ന�
തിൽ സംശയമു ്.

അട്ടിമറിക്കെപ്പട്ട ഭൂപരി രണം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ
േകരളത്തിൽനടപ്പാക്കിയ ഭൂപരി രണത്തിെന്റ പരിധിയിൽനി�
ന്ന് േതാട്ടങ്ങെളയും മതസ്ഥാപനങ്ങെളയും ഒഴിവാക്കിയേപ്പാൾ
അധികം ഭൂമി മിച്ചംവന്നിെ ം മണ്ണിൽപണിെയടു ന്നവർക്ക്
ഭൂമി ലഭിച്ചിെ ം അേദ്ദഹം വിമർശി ്. ഇക്കാലത്ത്
ഭൂമിൈകേയറ്റം വ്യാപകമായി നട െവ ം ഭൂരഹിതദളിതർ
അങ്ങെനതെന്ന അവേശഷി എ ം േമലാളവർഗ്ഗങ്ങളുെട
സാമ്പത്തികതാ ര്യങ്ങൾ സംരക്ഷി െകാ ാണ് പരി രണം
നടപ്പിലാക്കിയെത ം അേദ്ദഹം പറയു . ഈ വിമർശനം
ദളിത് ചിന്തകൻ െക. െക. െകാച്ചിെന്റ ആ കഥയിലും കാണു �

്; കട േപായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യ മാെണങ്കിലും
ഇരുവരുെടയും ജീവിതകാലവും ആ കഥയിറങ്ങിയ കാലവും
ഒന്നായതുെകാ ാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഭൂപരി രണ�
െത്ത റി ള്ള ഈ വിമർശനം വിവിധേകാണുകളിൽനിന്ന്
ഉയർ വന്നി േ ാ. ദളിതരുെടയും ആദിവാസികളുെടയും
ഭൂമി ം ഇേപ്പാഴും സജീവമാണുതാനും.

േകരളത്തിെല നേവാത്ഥാനം കീഴാളരുെട േനതൃത്വത്തിലാണ്
നടന്നെത ം അതിലൂെട അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്ന�
റ്റ് ദശാ ങ്ങളുെട പഴക്കമുള്ള വ്യവസ്ഥിതിെയ േചാദ്യംെച ക�
യായിരു െവ ം െ ാഫ. കുഞ്ഞാമൻ എഴുതു . യഥാർത്ഥ
േകരളചരി ം ഇതുവെര എഴുതെപ്പട്ടിെ ം നിലവിലുള്ള േക�
രളചരി ം സാമൂഹിേകാത്പന്നം ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നവരുെട
ചരി മ , സാമൂഹികമിച്ചം പങ്കിട്ടവരുേടതാണ് എ ം അേദ്ദഹം
കൂട്ടിേച്ചർ .
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ജനാധിപത്യേബാധം

ദളിതവത്കരണത്തിലൂെട രൂപെപ്പ വന്ന ജനാധിപത്യേബാ�
ധം െ ാഫ. കുഞ്ഞാമെന േവറിെട്ടാരു വ്യ ിയാക്കിമാറ്റി.
വിദ്യാഭ്യാസേമഖലയിൽ അനിവാര്യമായി നടേക്ക ന്ന ദളിതവ�
ത്കരണത്തിെന്റ ാേയാഗികസമീപനം തെന്റ നിലപാടുകളിലൂ�
െട െ ാഫ. കുഞ്ഞാമൻ മുേന്നാ വ . വിദ്യാർത്ഥികളുെട മുന്നിൽ
താെനാരിക്കലും അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നി , അവെരേപ്പാെല
ഒരാളായിരു എന്ന് അേദ്ദഹം എഴുതു ്. മഹാരാ യിെല
തുൽജാ രിെല ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ വിദ്യാർ�
ത്ഥികേളാട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ ഇവയായിരു :
“ഞാൻ ആെരയും ബഹുമാനിക്കാത്ത ആളാണ്. എെന്ന നിങ്ങളും
ബഹുമാനിക്കരുത്. അത് എനിക്ക് ഇ മ . ബഹുമാനം,
അച്ചടക്കം, വിേധയത്വം ഇവെയ ാം ഫ ഡൽമൂല്യങ്ങളാണ്.
എെന്നയും എെന്നേപ്പാലുള്ളവെരയും അടിച്ചമർത്തി കീഴാള�
രായി നിലനിർത്തിയ മൂല്യങ്ങളാണിവ.” ജീവിതത്തിൽ ഒരു
േറാൾേമാഡൽസ ദായത്തിലും അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചി . മ ള്ള�
വെരേനാക്കി സ്വയം രൂപെപ്പടു ന്നത് ശരിയ എന്നായിരു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷം.

ഗേവഷണത്തിൽ ൈഗഡായിരുന്ന േഡാ. െക. എൻ. രാജു�
വുമായി അവസാനകാല ായിരുന്ന അഭി ായവ്യത്യാസം
അേദ്ദഹം തുറെന്നഴുതു ്. ട്ടീഷ്ഭരണകാലെത്ത ജഡ്ജി�
യുെട മകനായ രാജ് ഉയർ വന്നത് അനുകൂലസാഹചര്യത്തിൽ�
നിന്നായിരു . “താങ്കൾ എെന്റ സ്ഥാനത്തായിരു െവങ്കിൽ

ൾൈഫനൽപരീക്ഷ പാസ്സാകി ായിരു . ഞാൻ താങ്കളുെട
സ്ഥാനത്തായിരുെന്നങ്കിൽ ഒരു േനാബൽസമ്മാനേജതാവാ�
േയെന. ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾതമ്മിലു ് ” എന്ന് പറയാൻ
േ രിപ്പിച്ചത് അേദ്ദഹം താ ിയ ദുർഘടവഴികളുെട ഓർമ്മത�
െന്നയാണ്.

ാസ്സ്മുറികളിൽ വിജ്ഞാനം പകർ െകാടു ന്നവേര�
ക്കാൾ, വിദ്യാർത്ഥികെള ചിന്തിപ്പിക്കാൻ മി കയാണ്
േവ ത് എന്ന് അേദ്ദഹം കരുതു . പഠി ന്നവർേക്ക പഠിപ്പി�
ക്കാനാകൂ എ ം സദാ െമച്ചെപ്പ െകാ ിരിക്കണം അദ്ധ്യാപകർ
എ ം അേദ്ദഹം പറയു ്. അധികാരികെള ആദരി ന്ന�
വേരാ വ്യവസ്ഥിതിേയാട് വിേധയത്വമുള്ളവേരാ ഭയമുള്ളവേരാ
ആകരുത്, ന അദ്ധ്യാപകർ- അത്തരെമാരു കാ പ്പാടിൽനി �
െകാ ാണ് ഞാൻ എന്നിെല അദ്ധ്യാപകെന രൂപെപ്പടുത്തിയത്
എന്ന് അേദ്ദഹം പറയു ്.
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എതിർപ്പിലൂെട

ഇടതുപക്ഷവിമുഖത

ദളിത്പണ്ഡിതേരാടും ചിന്തകേരാടും മാ മ , സ്വത ബു�
ദ്ധിയുള്ള എ ാ വ്യ ികേളാടും എ ം ശ താമേനാഭാവമാണ്,
ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് അഭി ായമു ്. തെന്റ
ഉയർച്ചയുെട ഘട്ടങ്ങളിെലാെക്ക ചവിട്ടിത്താ ിയത് അവരായിരു�

എന്ന് അേദ്ദഹം ഓർ . ദളിതർ കൂലി ടുതലിനുേവ ി
സമരം െച ാൽ ഇടതുപക്ഷക്കാർ പി ണ ം. പേക്ഷ,
കൃഷിഭൂമി േവ ിസമരം െച െട്ട; അേപ്പാൾക്കാണാം, ഇട�
തുപക്ഷേമലാളെന്റ വലതുപക്ഷരാ ീയം അനാവൃതമാകുന്നത് -
അേദ്ദഹം പറയു .

ഇ. എം. എസ്., പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള, വി. എസ്. അച താ�
നന്ദൻ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റ് േനതാക്കളുമാെയാെക്ക അടുപ്പമു ാ�
യിരു െ ാഫ. കുഞ്ഞാമന്. മാർക്സിസെത്ത വിമർശി ന്ന
കുഞ്ഞാമെന്റ നിലപാടിേനാട് ‘വിമർശനത്തിലൂെടയാണ് മാർക്സി�
സം വളരുന്നത്, എെന്നയും വിമർശിക്കണം. വിമർശിക്കെപ്പടാതി�
രിക്കാൻ ഞാൻ ൈദവമ ’ എന്ന് ഇ. എം. എസ് പറഞ്ഞതായി
അേദ്ദഹം എഴുതു .

അംേബദ്കറുെട ദർശനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തെപ്പടുന്ന അധഃകൃ�
തെന്റ േമാചനത്തിനുള്ളതായിരു . അേത സമയം, മാർക്സിസം
ഒരിക്കലും വിേമാചനശാ മ . അത് മുതലാളിത്തെത്ത േക ീക�
രി െകാ ള്ള വിശകലനമാണ്. ഇന്ത്യയിെല അധഃസ്ഥിതർക്ക്
മാർക്സിസെത്ത വിേമാചനശാ മായി കാണാൻകഴിയി -
െ ാഫസർ നിരീക്ഷി . പാർട്ടിയിലകെപ്പട്ട ദളിതെന്റ
അവസ്ഥ മഹാക െമന്ന് അേദ്ദഹം വിലയിരു ്.
പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിന് വിേധയരായ അവർക്ക് വർത്തന�
സ്വാത ്യം ഉ ാവി . സ്ഥാനാർത്ഥികെള നിശ്ചയി ന്നതും
േമലാളന്മാർതെന്നയാണ് എന്നത് മായിത്തെന്ന അേദ്ദഹം
കാണു . രാ ീയസംവിധാനം അധഃകൃതർ ഗുണംെച ി�

എന്ന് അംേബദ്കർ പറഞ്ഞതിെന്റ യു ിയും ഇതുതെന്ന.
‘മാർക് സി പാർട്ടിയുെട േപാളിറ്റ്ബ േറായിൽ ഒരു ദളിതന് അം�
ഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി . ആ പാർട്ടിക്ക് ജാതീയമായ സമീപനം
ഉ ് എന്നാണ് ഇതു കാണി ന്നത് ’ എന്നതേ െ ാഫ.@
കുഞ്ഞാമെന്റ നിരീക്ഷണം. ഈ വാക്യം ഒന്നമർത്തിവായിച്ചാൽ
ദളിതൻ എന്ന പദത്തിെല ആ ത്യയം െതളി വരും. ‘ദളിത്

ീ’ ഈ വിമർശനസന്ദർഭത്തിലും പരിഗണനയിലിെ േന്നാർ�
ക്കണം; ഒരു എൽജിബിടിക ാതിനിദ്ധ്യം നമ്മെളാ ം
സങ്ക ി േപാലുമിെ േന്നാർക്കണം.
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ഇ. എം. എ ം നായനാരുെമാെക്ക ജാതിവാൽ േപരിെനാപ്പം
േപറിയത് ഉയർന്നജാതിക്കാർക്ക് അത് േമൽേക്കാ യുെട അട�
യാളമായതിനാലാണ് എ ം താഴ്ജാതിക്കാർക്കാകെട്ട അത്
അപമാനത്തിെന്റയും അപകർഷതയുെടയും അടയാളമാെണ ം
അേദ്ദഹം എഴുതു . ഇടതുരാ ീയം എന്നത് അവ്യ മായ
ഒരാശയമാെണ ം അതിന് മാർക്സിസവുമായി ബന്ധെമാ �
മിെ മാണ് െ ാഫ. കുഞ്ഞാമെന്റ പക്ഷം. മാർക്സിസം
ഇടതുപക്ഷത്തിലൂെട നിലനി , തിരി വരു എന്ന വാദം
അയഥാർത്ഥമാണ് എന്നേദ്ദഹം കൂട്ടിേച്ചർ . വി. ടി. ഭട്ടതി�
രിപ്പാട് ീേകാവിലിെല പൂജ ായി ശർക്കര െപാതി െകാ�

വന്ന കടലാസിൽനിന്ന് മാൻമാർക്ക്കുട എെന്നഴുതിപ്പഠി ന്ന
കാലത്ത്, അമ്പലത്തിെല , െതരുവിൽേപ്പാലും വരാനനുവാദമി�

ാെത പട്ടികേളാെടാപ്പമിരുന്ന് ഭക്ഷണംകഴിച്ച ഒരു ജനതയുെട
വിദ്യാഭ്യാസചരി മാണ് എതിര്. ന തിരിസമുദായത്തിെല
അ ന്മാരുെട ചരി മാണ് േകരളീയവിദ്യാഭ്യാസചരി മായി
നാം ഇതുവെര ആേഘാഷിച്ചത്. അങ്ങെന ആേഘാഷിക്കെപ്പ�
ടാെത മറ േപായ, ാന്തവത്കരിക്കെപ്പട്ട ഒരു ജനതയുെട
ചരി ം കൂടി േകരളത്തിനു ്. ആ ചരി മാണ് ഈ കൃതിയിലൂെട
ഉരുത്തിരി വരുന്നത്.
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