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കാസർകകാട്ടെ ഇസ്ലാമിക ്വുമൺ 

ഫ ാക്ഫ ാർ 
 ാത്തിമത്്ത റംഷീ  സി.എച്്ച 

ഗവേഷക, മലയാളേിഭാഗം 

വകരള വകന്ദ്ര സർവ്വകലാശാല 

കാസർവകാട ്

 

പ്രബന്ധസംപ്രഹം: വകരളീയ സാംസ്കാരിക പരിസരത്തിൽ എന്നം അതിന്റെ 

തനിമ തിരിച്ചെിയാൻ സാധിക്കനന് ഉപാദാനങ്ങളാണ് നാടൻ സംസ്കൃ തി എന്നള്ളത്. 

അതനറകാണ്ടനതറന് ഒരന നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലേനം പാരമ്പരയേനം 

ഉൾറക്കാള്ളനന് വ ാക ് വലാർ പഠനം ആധനനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ േളറര 

ന്ദ്പസക്തമായ ഒരന കാരയമാണ്. വകരളത്തിന്റെ േടവക്ക അറ്റത്തന സ്ഥിതി റെയ്യനകയനം 

സാമൂഹികപരമായനം ഭാഷാ പരമായനം മറ്റന ജില്ലകളിൽ നിന്നം േയതിരിക്തത 

പനലർത്തനകയനം റെയ്യനന് കസെവഗാഡിറല മനസ്ിം േനമൺ വ ാക ് വലാർ ആണ് 

പഠനവമഖല.  ആൊരേിശവാസങ്ങൾ റകാണ്ട ് വേെിട്ട സംസ്കാരം നിലനിർത്തനന് 

മനസ്ിം സമനദായത്തിൽ എങ്ങറനയാണ് കാസെവഗാഡിറല പപതൃകം 

സവാംശീകരിച്ചത് എന്ന പരിവശാധിക്കനകയാണിേിറട. അതിനായി കസെവഗാഡിറല 

മനസ്ിം സ്ന്ദ്തീകൾക്കിടയിലനള്ള നാട്ടു ഭാഷാ പ്രയ ാഗങ്ങളുും ശൈലി ുും 

അവതാറടാപ്പം നാട്ടനപാട്ടനകളനം പഠനേിവധയമാക്കിയിട്ടനണ്്ട.  

സൂചിക: മനസ്ിം േനമൺ വ ാക ്വലാർ, കാസെവഗാഡ്, മാപ്പിള ഭാഷ 

          യേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവുും വടക്കുഭാഗത്തായി സ്ഥിതിറെയ്യുന്ന ോസെയഗാഡ ്  ജില്ല 

1984 റെ ് 24 ന്  രൂരീേൃതൊയി. വയതയസ്ത സുംസ്കാരങ്ങളാൽ സെനവിതൊ  

ോസെയഗാഡ് റതാട്ടടുത്ത സുംസ്ഥാനൊ  േർണാടേത്തിയനാടുും അതിർത്തി 

രങ്കിടുന്നു. െല ാളറത്ത േൂടാറത േന്നട ുും ൊതൃഭാഷ ാ ുള്ള ോസെയഗാഡ് തുളു, 

റോങ്ങിണി, െൊത്തി, ബ്യാരി, ഉെുദു തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷേളുറട സുംഗെഭൂെി 
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േൂടി ാണ്. ഇതര ഭാഷാ സമ്പർക്കത്താൽ  നിരവധി പ്രായദൈിേ ഭാഷായഭദങ്ങളുും 

ഇവിട നിലനിൽക്കുന്നു.   സാുംസ്കാരിേവുും സാെൂഹിേവുൊ ി പ്രയതയേതേൾ 

നിെഞ്ഞ പ്രയദൈും ഒട്ടനവധി നാട്ടെിവുേൾ റോണ്ുും സമ്പന്നൊണ് എന്നത ് 

ോസെയഗാഡിറന ഏറെ വയതയസ്തൊക്കുന്നു. 

               സെോലിേ ജ്ഞാനവയവഹാരങ്ങളിൽ ജനപ്രീതി ാർജ്ജിച്ച സുംസ്കാര 

രഠനത്തിന്റെ  ഭാഗും തറന്ന ാണ് യ ാേ ് യലാർ രഠനും. ജനത ുറട 

വിൈവാസങ്ങറള ുും ആൊരങ്ങറള ുും നാട്ടെിവുേറള ുും ഇതര ജീവിത 

ഘടേങ്ങയള ുും സവാുംൈീേരിക്കുന്ന യ ാേ് യലാർ രഠനും  ഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 

സുംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതി ലനൊേുന്നു. യ ാേ് യലാർ രഠനങ്ങളിൽ വയതയസ്ത 

അെിവുേൾ തിരിക്കുന്ന സെ ത്ത് അവ യദൈരരൊ ുും സാെുദാ ിേരരൊ ുും 

അതുയരാറല ലിുംഗരരൊ ുും യവെിട്ടുനിൽക്കുന്നയതാറടാപ്പും തറന്ന രല 

പ്രയതയേതേളുും ഉൾറക്കാള്ളുന്നതാ ി ോണാും. 

               ഏേശദവൊ  അള്ളാഹുവിലുും, െതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്ഗന്ഥൊ  

ഖുർആനിലുും അതുയരാറല  പ്രവാെേനാ  െുഹമ്മദ് നബ്ി ുറട െരയ ുും 

ൌനാനുവാദങ്ങളുൊ  ‛ഹദീസു’േളിലുും വിൈവാസും അർപ്പിക്കുേ ുും 

അനുസരിക്കുേ ുും റെയ്യുന്നേരാണ് െുസ്ിും ജനവിഭാഗം. ഈ 

േിഭാഗത്തിനിടയിവലക്ക് ഇതര സുംസ്കാരങ്ങളനറട സാുംൈീേരണത്തിലൂറട ുണ്ാ  

ആൊരങ്ങറള ുും വിൈവാസങ്ങറള ുും അെിവുേറള ുൊണ ് ‛ൊപ്പിളയ ാേ ് യലാർ’ 

എന്നു രെ ുന്നത്. ഭൗെിേൊ ുും പ്രേൃതിരരൊ ുും െറ്റു പ്രയദൈങ്ങളിൽ നിന്നുും 

വയതിരിക്തത രുലർത്തുന്ന ോസെയഗാഡിറല ൊപ്പിളയ ാേയ്ലാെുും ഏറെ െർച്ച 

റെയ്യറപ്പയടണ്താണ്. യദൈത്തിന്റെ ുും സെുദാ ത്തിന്റെ ുും െരിപ്തും 

വയക്തൊക്കുന്നയതാറടാപ്പും തറന്ന സാുംസ്കാരിേ തനിെ രുലർത്തുന്ന ‛ൊപ്പിളയ ാേ്

യലാെി’ന്റെ ഉരവിഭാഗൊണ് ‛ഇസ്ാെിേ വുെൺയ ാേ്യലാർ’. സ്പ്തീ ഭാഗൊേുന്ന 

ഇത്തരും യ ാേ ് യലാർജീവിതങ്ങളിൽ രലതുും താളുേളിയലാ ആളുേളിയലാ 

യരഖറപ്പടുത്താറത സൂെനേൾ ൊപ്തും വച്ചു റോണ് ് സുംവാദേറനാപ്പും െണ്ണിൽ 

അലിഞ്ഞു യെർന്നിട്ടുണ്്. അവയൈഷിക്കുന്നവയിറല നാട്ടു ഭാഷാ പ്രയ ാഗങ്ങളുും 

ശൈലി ുും അതനവപാറല നാടൻ തനിമ നിലനിർത്തനന് പാട്ടനകളനം ആയവദേരിലൂറട 

േറണ്ത്തുേ ാണ് ഇവിറട. 

നാട്ടു ഭാഷാ പ്രയ ാഗങ്ങളുും ശൈലി ുും 
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         ജനത ുറട സവതവറത്ത തിരിച്ചെി ാനുള്ള ഉത്തെ ഉരാധി ാണ്  ഭാഷ. ‛ഒരു 

പ്രയതയേ ജനവിഭാഗും ആൈ വിനിെ ാർത്ഥും ഉരയ ാഗിക്കുന്നതുും ആൈ വുൊ ി 

റവെുും താൽക്കാലിേ ബ്ന്ധും ൊപ്തെുള്ളതുൊ  ഉച്ചാരണൈബ്ദങ്ങളുറട 

രൂരഘടനയ ാട ്േൂടി  അഭയസ്തവൃത്തി ാണ് ഭാഷ’ (പ്രഭാേരവാരയർ റേ എും). ഭാഷാ 

ശവവിധയങ്ങളുറട ോരയത്തിൽ ഒരു ജനത ുറട സുംസ്കാരവുും അതുയരാറല സുംസ്കാര 

രൂരീേരണത്തിൽ ഒരു ജനത ുറട ഭാഷ ുും അയനയാനയും ബ്ന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

ൊപ്പിള ഭാഷ ുറട ോരയവുും അത്തരത്തിൽ തറന്ന ാണ്. നൂറ്റാണ്ുേളുറട 

സുംസ്കാരസങ്കലനൊണ് ൊപ്പിള ഭാഷയ  ുും രൂരറപ്പടുത്തി ത്. യേരള തീരത്ത് 

േച്ചവടത്തിറനത്തി  അെബ്ിേളുൊ ുള്ള സമ്പർക്കും, െധയോലഘട്ടത്തിറല 

ഇസ്ാെിേ പ്രൊരും, രുതുവിൈവാസങ്ങൾക്കാവൈയൊ  ഭാഷാപ്േെീേരണും, 

ഇവറ ാറക്ക ുും ‛ൊപ്പിളഭാഷ’ രൂരറപ്പടുത്തുന്നതിനു പ്രയൊദനൊ ി. അെബ്ി - 

െല ാള രദങ്ങൾ  ഇടേലർന്നു രൂരയഭദും വന്ന ഒരു സങ്കരഭാഷ അങ്ങറന 

രൂരറപ്പടുേ ാ ിരുന്നു. ോലപ്േെത്തിൽ യരഴ്്സയൻ, തെിഴ്,് േന്നട, റതലുങ്ക,് സുംസ്കൃ തും 

തുടങ്ങി  ഭാഷേളുറട രദപ്രയ ാഗങ്ങളുും ൊപ്പിളഭാഷ െിപ്ൈണത്തിനു 

സഹാ േൊ ി. ോസർയഗാഡ് െല ാളവുും ഇത്തരും ഭാഷേളുറട െിപ്ൈണൊണ്. 

എൽസാെ - തട്ടും 

െട്ട - വസ്പ്തും 

െുണ്ുെക്കന - നിസ്കാരക്കുപ്പാ ും 

ഈറ്റിഞ്ഞ - പ്രസവ ൈുപ്ൈൂഷ  

തുളുവിയനാടടുത്തു നിൽക്കുന്ന ൊപ്പിളഭാഷ ാണ ് ‛ബ്യാരി’. അതിറല െില 

രദങ്ങളാണിവ. ജില്ല ുറട വടക്കു ഭാഗൊ  െടിയക്കരി ിൽ ഉരയ ാഗിക്കുന്ന ‛ബ്യാരി’ 

ഏറതങ്കിലുും ഒരു െതത്തിന്റെ ഭാഷ ല്ല. എന്നാൽ തുളുവിന്റെ ുും 

ൊപ്പിളൊരുറട ുും സുംസ്കാരും അടിഞ്ഞുേൂടുേ ുും െുസ്ിും സ്പ്തീേൾക്കിട ിലൂറട 

ഇത്തരും രദങ്ങൾ െറ്റു ഭാഗങ്ങളിയലക്ക് വയാരിക്കുേ ുും റെയ്തിട്ടുണ്്. 

ആൾക്ക് ഓയരാന്നായമ്പാ രാത്തക്ക ് രത്ത ് - ഒരാളുറട സമ്പാദയും രത്ത് ആളുേളുറട 

ജീവിതും. 
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െണ്ണിറന ുും റരണ്ണിറന ുും യെലാക്കാും. 

റരണ്ണിനു െട്ട യരാറല ാണ് േണ്ണിനു ശെ.  

ൈീലത്തിൽ നിന്നുും ജനിക്കുന്ന ഇത്തരും ശൈലിേൾ ോസർയഗാഡിറല െുസ്ിും 

സ്പ്തീേൾക്കിട ിൽ നെുക്ക് ോണുവാൻ സാധിക്കുും. ഒരാളുറട െയനാഘടന ുറട 

സാൊനയ പ്രവർത്തനറത്ത ുും ഒരാൾക്ക് െററ്റാരായളാടുള്ള സെീരനറത്ത ുും 

തിരിച്ചെി ാൻ സാധിക്കുന്ന ഉരാധിേളാണ് ശൈലി ുും രഴ്റചാല്ലുേളുും.  

െുക്കിൽ ഇരുന്ന ബ്ീരാത്തു െൂന്നു റരറ്റു - യരറെടുക്കാൻ വന്നവർ ഇരട്ടറരറ്റു.  

അപ്പും തിന്നാൽ െതി േുഴ്ി എണ്ണണ്. 

െരുംയേെി റരണ്ണിനു റനടുുംൊലി ൊപ്പിള. 

രാത്തൂന് രാത്തുയവ ഉണ്ാവു - െുള്ളിന് െുവട്ടിൽ െുയള്ള െുളക്കൂ. 

യോനുും യോടയ ാനുും ഇല്ലാറത - ആണുും തൂണുും ഇല്ലാറത. 

െുസ്ിും സ്പ്തീേൾക്കിട ിൽ ോണറപ്പടുന്ന െില റൊല്ലുേളാണിവ. സെുദാ ത്തിൽ 

നിലനിന്നിരുന്ന േൂട്ടുേുടുുംബ് വയവസ്ഥറ  ുും അതുയരാറലതറന്ന െുസ്ിും 

സ്പ്തീേൾ ഗൃഹനാഥന ് േൽപ്പിക്കുന്ന പ്രാധാനയവുറെല്ലാും ഈ രഴ്റചാല്ലുേളിലുും 

ശൈലിേളിലുൊ ി ോണാും. അതുയരാറലതറന്ന തെിഴ്നാട്ടിൽ വയാരേൊ ി 

ോണുന്ന അമ്മസങ്കല്പും യരാറല െടിയക്കരി ിൽ റരൺേുട്ടിേറള സുംയബ്ാധന 

റെയ്യുയമ്പാൾ ഉമ്മ എന്നു യെർത്തു 'തന്നെുമ്മ', 'റോടുത്തെുമ്മ', 'ആ ിൈുമ്മ' 

എന്നിങ്ങറന ഉരയ ാഗിക്കാെുണ്്. സുംസ്കാരത്തിന്റെ  ലപ്രദൊ  ആവിഷ്കാരത്തിനുും 

പ്രയേരനത്തിനുും ആവൈയേരൊ  ഭാഷ സാുംസ്കാരിേ െൂലയങ്ങളുറട നിർമ്മാണവുും 

രരിണാെവുും എത്തരത്തിൽ സാധയൊക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള െിേച്ച 

ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഭാഷാ പ്രയതയേതേൾ. 

പാട്ടുകൾ 

               ഒരു ോലത്ത് ൈബ്ദരൂരത്തിൽ എവിറട ുും ആയലഖനും റെയ്യറപ്പടാതിരുന്ന 

‛ൊപ്പിളപ്പാട്ടുേൾ’  യേരളീ  െുസ്ലിും സെൂഹത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ുേളുറട സാുംസ്കാരിേ 

ജീവിതും പ്രതി ലിപ്പിക്കുന്ന േണ്ണാടി തറന്ന ാണ.് ‛സവന്തൊ  താളപ്േെവുും 
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വൃത്തനിബ്ന്ധന ുും രാലിച്്ച െലബ്ാർ െുസ്ലിുംേളുറട റൊഴ്ി ിലുും അവരുറട 

സങ്കല്പങ്ങളിലുും ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഭാഷ ിൽ രെിക്കറപ്പട്ട രദയേൃതിേളാണ് 

ൊപ്പിളപ്പാട്ടുേൾ’ (എും.എൻ ോരയേരി, െുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ബ്ി(റപ്രാ .), ൊപ്പിളയ ാേ്

യലാർ, 2006, സെ ും രബ്ലിയക്കഷൻ, രുെും 81). ഭാഷാശൈലി, ഈണും, താളും, 

വിഷ ാവതരണരീതി തുടങ്ങി വറോണ്് ൊപ്പിളപ്പാട്ട് െറ്റു ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നുും 

വയതയസ്തതരുലർത്തുന്നു. അത്തരത്തിൽ ൊപ്പിളപ്പാട്ടുേളുറട ഈണത്തിൽ 

ോസെയഗാഡ് െുസ്ിും സ്പ്തീേൾക്കിട ിൽ ഉള്ള െില േളിപ്പാട്ടുേൾ ആണ്, 

‛അരക്കിയലാ റബ്യല്ലാ..റബ്ല്ലത്തില് േല്ല ് 

ഉമ്മ എറന്ന തെ്...ബ്സ്സില ്യേെി യരാ ി  

ബ്സ്സിയലാരു താത്ത...താത്താന്റെല്  റരട്ടി 

റരട്ടീലിട്ടു രൂട്ടി... ൈവാസും െുട്ടി െത്തു..ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ്....’ 

‛ഒരു റരണ്ണ ്റവ ിലത്തുന്നു േൂക്കുന്ന് േൂക്കുന്ന് അവക്കാരുെില്ല.. 

എണീക്ക് റരയണ്ണ എണീക്ക ്

േണ്ണിറല റബ്ള്ളും യതാർത്ത്  

നാല് ബ്ട്ടുംതിരി..നിന്റെ െങ്ങാ ി ആര്?......എന്നിവ. 

‛ആൈിച്ചറതാറക്ക റോടുയത്താറട്ട നമ്മൾ  

ആരുംഭ ൊരറന റോയണ്ാറട്ട  

അടിറവച്ചടിറവറെല്ലാരുും നടയന്നാറട്ട ,നമ്മൾ 

 ആരുംഭ ൊരറന റോയണ്ാറട്ട..’ 

േലയാണ രാട്ടിന് ഉദാഹരണൊണ് ഈ വരിേൾ.  

ഇതുയരാറല െഹാഭക്തന്മാരാ ി ജീവിക്കുേ ുും ജനങ്ങളുറട നന്മക്ക് യവണ്ി 

പ്രവർത്തിച്ചു െരിക്കുേ ുും റെയ്ത  രുണയരുരുഷന്മാരുറട ജീവിതത്തിറല സുപ്രധാന 

സുംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു റോണ് ് രാടുന്ന രാട്ടുേളുും ഉണ്്. അത്തരത്തിൽ െഹത ്

വനിതറ  വാഴ്്ത്തുന്ന ഒരു രാട്ടാണ്, 
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'ഇെയ ാറന സ്തു തിക്കുന്ന നവരത്ന 

 െല്ലിേ േല്ലൻെിെ നാട്ടിയല...’ എന്നത്. 

േുട്ടിേൾക്കിട ിലുും െുതിർന്നവർക്കിട ിലുും ഒരനവപാറല സംേദിക്കനന് ഇത്തരും 

രാട്ടുേൾ കാസെവഗാഡ ് ഭാഷയനറട നാടൻ തനിമ േയക്തമാക്കനന്തിന ്

കാരണമാകനന്ന. ഒരന കാലത്ത് നാടിന്റെ ഈണമായി മാെനകയനം റരൺസദസുേറള 

ധനയൊക്കുേ ുും റെയ്ത  േരികറള സമ്പാദനം റെയ്യനോനാണ് ഇേിറട ന്ദ്ശമിച്ചത്. 

ഇതിലൂറട കസെവഗാഡിന്റെ സാമൂഹിക ജീേിതപരിസരത്തിൽ സവതവ 

ന്ദ്പതിനിധീകരണറമവന്ാണം നിലനിൽക്കനന് േനമൺ വ ാക ്വലാെിന്റെ ശക്തമായ 

സാനിധയം േയക്തമാകനന്ന. ന്ദ്പവൊദനാത്മകമായനം േിമാർശനാത്മകേനമായ 

സംോദങ്ങൾക്കനം പഠനങ്ങൾക്കനം േഴി തനെന്നതരനന് റപൺോറമാഴി പനനർ 

ോയനയനറടയനം പനനർ പഠനത്തിന്റെയനം സാധയത തനെന്നതരനന്ന.    
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