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 ചര്ിത്രം, ദൈവശ്ാസത്്രം, ദൈൈിൾ, വയാഖ്യാനങ്ങൾ രുടങ്ങിയ 

നിര്വധി ദവജ്ഞാനികശ്ാഖ്കേുടട പശ്ചാത്തലത്തിൽ 

ടൈനയാമിന്ടെ ത്പവാചകന്മാര്ുടട ര്ണ്ാം പുസ്തകം എന്ന കനാവലിടന 

പഠനവികധയമാക്കുകയാണ് സുകര്ഷ് പനങ്ങാട് വിശ്വസാഹിരയ 

ചര്ിത്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ സവാധിനം ടചലുത്തുകയും ഒകേടെ 

വിവാൈങ്ങൾക്്ക കാര്ണമാകുകയും ടചയ്ത ദൈൈിൾ എന്ന 

മരത്രന്ഥടത്ത ഉപജീവിച്ചുടകാണ്ുള്ള ചുര്ുക്കം ചില കൃരികോണ ്

മലയാേത്തിലുണ്ായിേുള്ളര്. ‘ത്കിസ്തു വിന്ടെ ആൊം രിര്ുമുെിവ’് 

കപാടല വിവാൈങ്ങൾക്ക ്കാര്ണമായ കൃരികേും ഇരിൽടെടുന്നുണ്്. 

ഇരിഹാസ പുര്ാണ, ചര്ിത്ര കൃരികടേ ഉപജീവിച്ചുണ്ാകുന്ന 

ആഖ്യാനങ്ങൾ പലകൊഴും ൈൃഹൈാഖ്യാനങ്ങേുടട വിടവുകൾ 

പൂര്ിെിക്കുന്നവകയാ മനനങ്ങൾക്്ക ഭാഷയം ചമയ്ക്കുന്നവകയാ 

ആയിര്ിക്കും. ആഖ്യാരാവിനട്െ സവാരത്ന്തയമാണിവിടട ത്പധാനം. 

ജനരയുടട കൈാധത്തിലും അകൈാധത്തിലും ര്ൂഢമൂലമായിര്ിക്കുന്ന 

സംഭവങ്ങേും, മിഴിവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങേും 

അപനിർമ്മിക്കടെടുകടയന്നര ് പലകൊഴും അസവസ്ഥാജനകമായ 

ഒന്നാണ്. ടൈനയാമിന്ടെ ‘ത്പവാചകൻമാര്ുടട ര്ണ്ാം പുസ്തകം’ എന്ന 

കനാവലിൽ ഇത്തര്ത്തിടലാര്ു അപനിർമ്മിരി നടക്കുന്നുണ്്. ഈ 
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കനാവലിടനക്കുെിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സുകര്ഷ് പനങ്ങാടിന്ടെ 

‘ചര്ിത്രത്തിന്ടെ ടപാേിടച്ചഴുത്തുകൾ’. 

 ഒര്ു കനാവൽ പഠനം എന്ന നിലയിൽ ഇരിവൃത്ത വിശ്കലനകമാ 

ആസവാൈനകമാ മാത്രമായി ഈ കൃരിടയ പര്ിരണിക്കാനാവില്ല. 

ചര്ിത്രവസ്തു രകേും ദൈൈിേും പിൽക്കാലത്തു ലഭിച്ച ദൈൈിൾ 

ചുര്ുേുകടേക്കുെിച്ചുള്ള പഠനങ്ങേും ത്കിസ്രയൻ സഭകേുടട 

ദൈവശ്ാസ്ത്ര വിശ്കലനങ്ങേും ടൈനയാമിന്ടെ കനാവൽ ര്ചനയ്ക്ക ്

പിന്നിലുണ്്. ‘കസാൻദ്സാകീസ്’ രുടങ്ങി ത്കിസ്തു  കഥാപാത്രമാകുന്ന 

നിര്വധി കനാവലുകേും ടൈനയാമിന്ടെ കനാവൽ ര്ചനയ്ക്ക ്

കത്പര്ണയായിേുണ്്. 

 കയശ്ു എന്ന വഴിയും ജീവനും സരയവും, ൈിൈികമാസ ് എന്ന 

കരാമസ്, പകത്രാകസ നീ പാെയാകുന്നു, ഒറ്റുകാര്നല്ലാത്ത യൂൈാസ്, 

മരല്നയിടല മെിയ – കേികത്താഴിയിൽ നിന്നു കലാപകാര്ിയികലക്്ക, 

വിപ്ലവകാര്ിയുടട (ത്പവാചകന്ടെയും) അമ്മ, ചുങ്കക്കാര്ൻ 

മത്തായിയും കയശ്ുവിനട്െ വചനങ്ങേും, ആന്തയ ത്പകലാഭനവും മറ്റ ്

കൃരികേും, കയശ്ു: കാലവും കൈശ്വും, ടവേിപാടുകൾ എന്നിങ്ങടന 

പത്ത് അധയായങ്ങോയി വിഭജിക്കടെേ ഈ പഠനത്രന്ഥം ഒകര് സമയം 

കനാവലികലക്കും ദൈൈിൾ ചര്ിത്രത്തികലക്കും കടന്നുടചല്ലുന്നുണ്്. 

‘ദൈൈിൾ ടവേിച്ചത്തിന്ടെ കവചം’, ‘മധുര്ം നിന്ടെ ജീവിരം’ 

എന്നിങ്ങടന ടക. പി. അെൻ നടത്തിയ ദൈൈിൾ പഠനങ്ങേുടട 

പശ്ചാത്തലമല്ല ഈ പഠനത്തിനുള്ളര്. ത്കിസ്തു വിടല ൈവന്ദ്വസവഭാവം, 

ര്ക്ഷൻ, മിശ്ിഹ രുടങ്ങിയ സങ്കൽെങ്ങൾ, രർക്കങ്ങൾ മനുഷയ 

പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ ത്കിസ്തു വിടന വിലയിര്ുത്തുന്നര് കസാൻൈ ്

സാക്കീസിന്ടെ അന്തയത്പകലാഭനത്തിടല ത്കിസ്തു ഭാവം രുടങ്ങിയ 

കനാവൽ ര്ചനയ്ക്്ക ആധാര്മായ പശ്ചാത്തലത്തികലക്കും ഈ 

ത്രന്ഥകാര്ൻ സഞ്ചര്ിക്കുന്നു.  
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 ഈ കൃരിയിടല ത്ശ്കേയമായ കലഖ്നങ്ങോണ് ദൈൈിേിടല 

കരാമസ്, പകത്രാസ്, യൂൈ, മരൈ്ലനയിടല മെിയ 

എന്നിവടര്ക്കുെിച്ചുള്ളര്. ൈിൈികമാസ ് എന്ന കരാമസ് 

ചര്ിത്രത്തിലൂടടയുള്ള സഞ്ചാര്മാണ്. ഇന്തയയികലടക്കത്തിയ ത്കിസ്തു  

ശ്ിഷയൻ എന്നരിനെുെത്ത ് കകര്േ നത്സാണികേുടട 

വിശ്വാസവുമായി ഏടെ ൈന്ധടെേുകിടക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ ്

കരാമസ്. കാണാടര വിശ്വസിക്കാത്ത കരാമസ ് എന്ന 

ത്പകയാരത്തിനെുെത്ത ് കരാമസിന്ടെ ജീവിര പശ്ചാത്തലം 

കരടികപാവുകയാണ് കനാവലിസ്റ്റ്. കഹകര്ാൈയയുമായുള്ള 

കരാമസിന്ടെ ൈന്ധമാണിവിടട ത്പസക്തമാകുന്നര്. 

അധികാര്വുമായി കരാമസിടന ൈന്ധടെടുത്തിയിേുള്ള ഈ 

ചർച്ചകൾ ഏടെ വിശ്ൈമായി സുകര്ഷ് പനങ്ങാട് വിശ്ൈീകര്ിക്കുന്നു. 

വില്ലാൾവേം സവര്ൂപം മുരൽ ടൈനയാമിന്ടെ ത്ശ്കേയമായ 

മഞ്ഞടവയിൽ മര്ണങ്ങൾ എന്ന കനാവൽ വടര് നീേുന്ന 

സാധയരകേും ഇവിടട അകനവഷിക്കുന്നുണ്്. 

 ത്കിസ്തു വിന്ടെ ത്പിയ ശ്ിഷയടനന്നെിയടെടുന്ന 

സുവികശ്ഷങ്ങേിൽ പാെകയാടുപമിക്കുന്ന പകത്രാസ് ആണ ് പള്ളി 

മരത്തിന്ടെ ത്പിയടെേവടനന്നിര്ിടക്ക ഒര്ു പര്ിധിവടര് 

അവിശ്വാസിയായി ചിത്രീകര്ിക്കുന്ന കരാമസും ഒറ്റുകാര്ൻ എന്ന 

കപര്ിൽ ചര്ിത്രത്തിൽ അധികക്ഷപിക്കടെേ യൂൈാസും 

ടൈനയാമിന്ടെ കനാവലിൽ മിഴിവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങോകുന്നു. കനര്ിൽ 

കാണാടര വിശ്വസിക്കില്ല എന്നു പെഞ്ഞ കരാമസിന്ടെ പശ്ചാത്തലം 

അരി സങ്കീർണ്ണമാടണന്ന ടൈനയാമിന്ടെ കടണ്ത്തൽ സുകര്ഷ് 

പനങ്ങാട് ത്പാധാനയകത്താടട അവരര്ിെിക്കുന്നു ഇവിടട. 

വയവസ്ഥാപിര മര കകത്ന്ദ്ങ്ങൾക്ക ് അനഭിമരനായ കരാമസ് എന്ന 

ൈിൈികമാസിനട്െ ചര്ിത്രം അകനവഷിച്ചു കപാകുന്ന കനാവലിസ്റ്റിടന 

കൃരയമായി നിര്ീക്ഷിച്ചിേുണ്് ത്രന്ഥകാര്ൻ.  
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 ഒര്ു മരടമന്ന നിലയിൽ ത്കിസ്തു മുള്ളിടകത്താേം കാലം 

ത്പരിസ്ഥാനത്താണ് യൂൈാ. മുെരു ടവള്ളികാശ്ിന് ഒറ്റിടകാടുത്തു, 

ടകേി ഞാന്നു ചത്തു, ചുംൈനം ടകാണ്് രുര്ുവിടന ചരിച്ചു എന്നീ 

ആകര്ാപണങ്ങൾക്്ക ദത്കസ്തവ മരകത്താേം ത്പസക്തിയുണ്്. എന്നാൽ 

ത്കിസ്തു വും യൂൈായുമായുള്ള രാർക്കിക സന്ദ്ർഭങ്ങേും 

യൂൈായിസക്്കെികയാത്താവിന്ടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും 

ത്പവാചകന്മാര്ുടട ര്ണ്ാം പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുകപാൾ 

പെഞ്ഞുകകേ കഥകേിൽ നിന്നും സുവികശ്ഷങ്ങേിൽ നിന്നും മര 

ത്പകൈാധനങ്ങേിൽ നിന്നും വയരയസ്തമായ ഒര്ു യൂൈാടയ 

ടൈനയാമിന്ടെ കനാവൽ അവരര്ിെിക്കുന്നുണ്്. ദൈൈിേും 

ദൈൈിൾ ചര്ിത്രകാര്ന്മാര്ും ദത്കസ്തവമരവും രിര്സ്ക്കര്ിച്ച യൂൈാ 

മിഴിവുറ്റ കഥാപാത്രമായി ഈ കനാവലിൽ കടന്നുവര്ുന്നുണ്്. ഈ 

വിഷയം അരീവ ത്പാധാനയകത്താടട സുകര്ഷ് പനങ്ങാട് 

ചർച്ചടചയ്യുന്നുണ്്. രാര്രകമയന ൈീർഘൈൂര്മായ കലഖ്നങ്ങോണ് 

കരാമസിടനക്കുെിച്ചുള്ളരും, യൂൈാടയക്കുെിച്ചുള്ളരും. ത്കിസ്തു വിന്ടെ 

ത്പിയ ശ്ിഷയന്മാർ ചിരെികപാകുകപാഴും അചഞ്ചലനായി 

രുര്ുവിടനാെം നിലയുെെിക്കുകയും മര്ണം വര്ിക്കുകയും ടചയ്ത 

ശ്ിഷയൻ എന്ന നിലയിലാണ് ടൈനയാമിൻ യൂൈാടയ 

അവരര്ിെിക്കുന്നര്. ഭീര്ുവും, ക്ഷിത്പകകാപിയും 

രീര്ുമാനടമടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനും, മൂന്നുവേം 

രള്ളിെെഞ്ഞവനുമായ പകത്രാസിടനക്കാൾ മികച്ച വയക്തിരവമായി 

യൂൈാ മാെുന്നുണ്ിവിടട. യൂൈായുടട രാർക്കിക യുക്തിയും 

ത്പാകയാരികരയും കൃരയമായി ഇവിടട ത്പകടമാകുന്നു.  

 മടറ്റാന്ന ് സ്നാപക കയാഹന്നാൻ എന്ന ത്കിസ്തു വിനട്െ 

മുൻരാമിടയക്കുെിച്ച് കനാവലിലുള്ള സൂചനയാണ്. ദൈൈിൾ 

വഴിയിലല്ല ഇക്കാര്യം കനാവലിൽ ചർച്ചടചയ്യുന്നര്. യഹൂൈ 

കരാത്രങ്ങൾ രമ്മിലുള്ള പകയും, സമകര്ാത്സുകരയും 

വികവചനങ്ങേും മുൻനിർത്തിടക്കാണ്് കയാഹന്നാൻ, ത്കിസ്തു  എന്നീ 
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വിപ്ലവകാര്ികടേയാണ ് കനാവൽ അവരര്ിെിക്കുന്നര്. 

കയാഹന്നാന്ടെ വിപ്ലവവീര്യം ത്കിസ്തു വിന്ടെ പര്ാജയം എന്നീ 

വിഷയങ്ങോണിവിടട ത്പധാനം. ടസമിറ്റിക് ജീവിരത്തിന്ടെ 

കരാത്രപര്മായ സവികശ്ഷരകൾ, യുേം, സാത്മാജയ സ്ഥാപനം, 

സവാരത്ന്തയകമാഹം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഈ കനാവലിന്ടെ 

പശ്ചാത്തലമായി മാെുന്നുണ്്.  

 ടൈനയാമിന്ടെ കനാവലിന്ടെ സവാധീനരാപഠനം കൂടി ഈ പഠന 

ത്രന്ഥത്തിന്ടെ ഭാരമാകുന്നു. കസാൻദ്സക്കീസിനട്െ അന്തയത്പകലാഭനം  

എന്ന വിഖ്യാരകൃരിയായിര്ിക്കും പലകൊഴും പലരും ഉൈാഹര്ിക്കാൻ 

സാധയരയുള്ളടരന്നിര്ിടക്ക ആ സാധയരടയ ത്രന്ഥകാര്ൻ 

രള്ളിക്കേയുന്നുണ്്. ‘അന്തയ ത്പകലാഭനവും മറ്റു കൃരികേും’ എന്ന 

അേയായത്തിൽ സുകര്ഷ ് പനങ്ങാട ് ഇര് കൃരയമായി 

അടയാേടെടുത്തുന്നുണ്്. കസാൻദ്സക്കീസിന്ടെ 

അന്തയത്പകലാഭനങ്ങേിടല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏരാണ്് ദൈൈിൾ 

പശ്ചാത്തലകത്താടടുത്തു നിൽക്കുകപാൾ പര്ിചയമില്ലാത്ത 

കയശ്ുവിടനയും ശ്ിഷയന്മാടര്യുമാണ് ഈ കനാവലിൽ ടൈനയാമിൻ 

അവരര്ിെിക്കുന്നടരന്നാണിവിടുടത്ത നിര്ീക്ഷണം. 

‘രികയാേജിക്കലായ ഒര്ു പര്ികവഷണമാണ് ടൈനയാമിന്ടെ കനാവൽ’ 

എന്നാണിവിടട സുകര്ഷ ് പനങ്ങാട് എഴുരുന്നര്. കയശ്ുവിന്ടെയും 

ശ്ിഷയന്മാര്ുടടയും കാര്യത്തിൽ ഒര്ു രര്ം 

അപനിർമ്മിക്കലാണിവിടട നടന്നിേുള്ളര്. യൂൈാസിന്ടെ പൂർവ്വ 

മാരൃകകേിൽ നിന്ന് വയരയസ്തമാണ് ടൈനയാമിന്ടെ യൂൈാസ്. 

സുവികശ്ഷങ്ങേിലും ‘അന്തയത്പകലാഭനം’ എന്ന കൃരിയിലും കണ് 

യൂൈയല്ല ടൈനയാമിന്ടെ യൂൈാസ്. മരൈ്ലന മെിയയുടട കാര്യത്തിലും 

കസാൻദ്സക്കീസിന്ടെ വഴിയിലല്ല ടൈനയാമിൻ എന്ന് ത്രന്ഥകാര്ൻ 

സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്്. അക്കാലടത്ത സാമൂഹിക വയവസ്ഥകേുമായി 

ൈന്ധടെടുത്തിയാണ് മരല്നയിടല മെിയടയയും ത്കിസ്തു വിടനയും 

ടൈനയാമിൻ അവരര്ിെിക്കുന്നടരന്നും കൂേികച്ചർക്കുന്നു. 

http://www.jetir.org/


© 2018 JETIR January 2018, Volume 5, Issue 1                                                     www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR1801284 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 1632 
 

രരവത്തിൽ ഈ കൃരിയുടട ര്ചനയിൽ കസാൻദ്സക്കീസിന്ടെ 

അന്തയത്പകലാഭനം കത്പര്ണയാകുന്നില്ല മെിച്ച ് ഒര്ു രികയാേജിക്കൽ 

പര്യകവഷണമാണ് ടൈനയാമിന്ടെ കനാവൽ എന്ന 

നിരമനത്തിടലത്തുകയാണ് ത്രന്ഥകാര്ൻ. ത്കിസ്രയൻ ൈുേമര 

സവാധീനമുണ്ായിര്ുകന്നാ എന്ന വിഷയവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ 

ചർച്ചയാകുന്നുണ്്. ‘കയശ്ുവും ൈുേമരവും രമ്മിലുള്ള ൈന്ധകമാ 

ൈന്ധമില്ലായ്മകയാ’ എന്ന കചാൈയം ഇവിടട ഉന്നയിക്കുകയും 

അരിനുത്തര്ം കരടുകയും ടചയ്യുന്നുണ്്. പത്ന്തണ്് വയസ്സിനു 

കശ്ഷമുള്ള ത്കിസ്തു വിന്ടെ രികര്ാധാനടത്ത 

മുൻനിർത്തിയാണിവിടുടത്ത ചർച്ച. 

 രകവഷണകമാ, പര്യകവഷണകമാ, അപനിർമ്മാണകമാ ഒടക്ക 

ടൈനയാമിന്ടെ കനാവലിനു പിന്നിലുണ്്. ഇകര ദശ്ലിയിലുള്ള 

കൃരികൾ, ചര്ിത്രത്തിലൂടടയുള്ള സഞ്ചാര്ം, വിശ്വാസം യുക്തി 

എന്നിവ രമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, ദൈൈിൾ വയാഖ്യാനങ്ങൾ, 

കവൈശ്ാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ, ദൈവശ്ാസത്്രസംൈന്ധിയായ രർക്കങ്ങൾ, 

അരിനെുെം ദൈവം മനുഷയൻ, ജനരയുടട വിശ്വാസങ്ങേിലൂടട 

രലമുെകേികലക്ക ്സംത്കമിക്കുന്ന അത്ഭുരത്പവൃത്തികൾ, ദൈവിക 

പര്ികവഷണത്തികലടക്കത്തുന്ന സാധാര്ണ മനുഷയൻ, കരാത്ര 

സംൈന്ധിയായ കലഹങ്ങൾ ഇങ്ങടന ഒടുങ്ങാത്ത ചര്ിത്ര സമസയകൾ. 

ഇത്തര്ം വിഷയങ്ങൾ ത്പകമയമാകുന്ന ഒര്ു കനാവൽ, ഇത്തര്ടമാര്ു 

കനാവലിടന പഠനവികധയമാക്കുക എന്ന സാഹസമാണ് സുകര്ഷ ്

പനങ്ങാട് ഏടറ്റടുത്തിേുള്ളര്. കകവലടമാര്ു 

ആസവാൈനടമന്നരിനെുെം കനാവലിസ്റ്റ ് സഞ്ചര്ിച്ച 

വഴികേിലൂടടയുള്ള സഞ്ചാര്വും ഇവിടടയുണ്്.  
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