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1 റ്റി.എം.അപ്പുെനടുങ്ങാടി
(1038–1109)

ഉപക്രമം
ഭാഷയിൽ അക്കാലത്തു കഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗ�
ത്തിൽെപ്പടുന്ന യാെതാരു പുസ്തകവും ഇല്ലായിരുന്നു.
ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രതിപാദിതങ്ങ�
ളായ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ കവിതയ്ക്കാണു് വിഷയീഭവിച്ചതു്.
മിഷണറിമാർ വിദ്യാർത്ഥികെള ഉേദ്ദശിച്ചു ചില അതി�
ഹ്രസ്വങ്ങളായ െകട്ടുകഥകളും മറ്റും എഴുതി. േവെറയും
ക്രിസ്തുമതപ്രചരണത്തിനുേവണ്ടി ആർച്ചുഡീക്കൺ േകാ�
ശിയും മറ്റും പുേല്ലലികുഞ്ചു മുതലായ കൃതികളും രചിച്ചു.
േഷൿസ്പീയരുെടേകാമഡി ഓഫ് എേറഴ് സ് എന്ന നാട�
കത്തിെന്റ ഇതിവൃത്തം ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസ് ആൾമാറാ�
ട്ടം എന്ന േപരിൽ സംേക്ഷപിച്ചു. പി. േവലായധൻ ആ
മഹാകവിസാർവ്വഭൗമെന്റ െപരിക്സിസ്  നാടകത്തിെല
ഇതിവൃത്തം പരിേക്ലശരാജാവിെന്റകഥ എന്ന േപരിലും
സംഗ്രഹിച്ചു. അത്തരത്തിെലല്ലാമല്ലാെത സ്വതന്ത്രമാ�
യി, പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ േനാവൽ എന്ന ഇന�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താവുന്ന ഒരു കഥ ആദ്യമായി എഴുതി
ഭാഷെയ ഭൂഷിപ്പിച്ചതു റ്റി. എം. അപ്പുെനടുങ്ങാടിയാകു�
ന്നു.

കുടുംബം
െതേക്ക മലബാറിൽ വള്ളുവനാട്ടു താലൂക്കിൽ ഒററപ്പാ�
ലത്തിനുസമീപം േകാതകുറിശ്ശി അംശത്തിൽ തലേക്കാ�
ടിമഠം എെന്നാരു സാമന്തഭവനമുണ്ടു്. അതിെന്റ ഒരു
ശാഖ േകാഴിേക്കാട്ടു മാങ്കാവു് േകാവിലകത്തിനു െതാ�
ട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. പുതിയപറമ്പു് എന്നാണു്
ആ ശാഖാഗൃഹത്തിെന്റ േപർ. അപ്പുെനടുങ്ങാടിയുെട മാ�
താമഹികുഞ്ഞുക്കുട്ടിേക്കാവിലമ്മയും മാതാവു കുഞ്ചുക്കു�
ട്ടിേക്കാവിലമ്മയും അവിെടയാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്.
കുഞ്ചുക്കുട്ടി േക്കാവിലമ്മ സങ് ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽ നി�
പുണയായിരുന്നു. കഥാപുരുഷെന്റ അച്ഛൻ സാമൂതിരി�
േക്കാവിലകെത്ത മൂന്നാങ്കൂർവാഴ്ചയായിരുന്ന മാനവിക്ര�
മൻതമ്പുരാനാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
ബാല്യത്തിൽ കാവ്യനാടകങ്ങൾ വായിച്ചതിനു േമൽ
അപ്പുെനടുങ്ങാടി േകാഴിേക്കാട്ടു ഗവർെമ്മന്റ് േകാേളജി�
ലും േകരളവിദ്യാശാലയിലും പഠിച്ചു് എഫ് . ഏ. പരീക്ഷ
ജയിച്ചു. പിന്നീടു മദിരാശിയിൽ േപായി ഡാക്ടർ മില്ലറു�
െട കീഴിൽ ഒരേധ്യതാവായി ബി. ഏ. ജയിച്ചു. തദനന്ത�
രം കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഉപാദ്ധ്യായനായി േജാലിേനാക്കി.
അതിനുേമൽ േകാഴിേക്കാട്ടു മിഷണറിസ്ക്കൂളിൽ സയൻ�
സ് ടീച്ചറായി. ഒടുവിൽ മദിരാശി ക്രിസ്ത്യൻേകാേളജിൽ
ഒരു ട്യൂട്ടറായി മില്ലർസായിപ്പ് അേദ്ദഹെത്ത നിയമിച്ചു.
ആ പണിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ബി. എൽ. പരീക്ഷ�
യിൽ ഉത്തീർണ്ണനായതിനുപുറേമ കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ
അേദ്ദഹം ബാങ്കനടത്തുന്നതിനും മറ്റും സ്വപരിശ്രമംെകാ�
ണ്ടു പ്രാേയാഗികപരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു.

െപാതുജനേസവനം
ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1888-ൽ അപ്പുെനടുങ്ങാടി േകാഴിേക്കാ�
ട്ടു വക്കീലായി വ്യവഹരിച്ചുതുടങ്ങി. 1897-ൽ അവിടെത്ത
ഒരു ഒന്നാംകിടയിലുള്ള അഭിഭാഷകനായി. ആ െകാ�
ല്ലം മദിരാശി ൈഹേക്കാടതിയിൽ വ്യവഹരിക്കാൻ തു�
ടങ്ങിെയങ്കിലും ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം േകാഴിേക്കാ�
േട്ടക്കു തിരിെയേപ്പാന്നു. 1899-ലാണു് , അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരുമായി ഘടിപ്പിച്ചതും, ഇന്നും നല്ല നിലയിൽ നടന്നു
േപാരുന്നതുമായ െനടുങ്ങാടിബാങ്ക് അവിെട സ്ഥാപിച�
തു ബി. എൽ. പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പി�
തൃമരണംനിമിത്തം ധനസംബന്ധമായ േക്ലശം അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു. അന്നാണു സ്വന്തം നാ�
ട്ടിൽഅത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിെന്റ ആവശ്യം
അേദ്ദഹത്തിനു േബാദ്ധ്യമായതു്. തെന്റ ഒരു കാരണവ�
രായിരുന്ന െനല്ലായ കിഴേക്കപ്പാട്ടു േകളു ഏറാടിയുെട
പുത്രി മീനാക്ഷിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. 1906-ൽ േകാ�
ഴിേക്കാട്ടു പബ്ലിക് പ്രാസിക്യുട്ടറായി നിയമിതനായി. ഒൻ�
പതു െകാല്ലേത്താളം ആ പണി േനാക്കി. മലബാറിൽ
ആദ്യം ക്ഷീരവ്യവസായത്തിനായി ഒരു കമ്പനി സ്ഥാ�
പിച്ചു കുേറക്കാലം അതിെന്റ മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറായി�
രുന്നു. േവേറയും ഷാപ്പുസാമാനങ്ങൾ, തുണി മുതലായ
പല കച്ചവടങ്ങളിലും അേദ്ദഹം ഏർെപ്പട്ടു. ഒേര സമയ�
ത്തു ബുദ്ധി പല കാര്യങ്ങളിലും െചലുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള
ഒരു നിർഭീകനും കർമ്മകുശലനും സ്ഥിേരാത്സാഹിയും
നിരന്തരവ്യവസായിയുമായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
േകാഴിേക്കാട്ട് ആരംഭിച്ച േകരളപത്രികയുെട ജനയിതാ�
ക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു െനടുങ്ങാടി എന്നു് അന്യത്ര
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിെട നിന്നു പിന്നീടു പുറെപ്പട്ട േക�
രളസഞ്ചാരിയുേടയും തൃശ്ശൂരിെല സുപ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാ�
വിേനാദിനിയുേടയും ഉടമസ്ഥതയും േമൽേനാട്ടവും സ്വല്പ�
കാലേത്തക്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർേമ്മന്റിൽ
നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു റാവുബഹദൂർ എന്ന സ്ഥാനം
സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. േകാഴിേക്കാട്ടു കാൺെവന്റിൽ
ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ബാലികമാർക്കു പ്രേവശനമിെല്ല�
ന്നു കണ്ടു ചാലപ്പുറത്ത് എസ് . പി. ഇ. ഡബ്ല്യു. (Society
for the Promotion of Education of Women) എന്ന
േപരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു് അതിെന്റ ആഭിമുഖ്യ�
ത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂൾ ഉൽഘാടനം െചയ്തു. 1109-
ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിലായിരുന്നു മരണം.

കുന്ദലത
അപ്പുെനടുങ്ങാടി കുന്ദലതയ്ക്കുപുറേമ ഒരു പാഠാവലി മാ�
ത്രേമ എഴുതിയിട്ടുള്ള. 1063-ാമാണ്ടു തുലാമാസേത്താടു�
ടുപ്പിച്ചാണു് കുന്ദലത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. കുന്ദലത, താ�
രാനാഥൻ, കപിലനാഥൻ, അേഘാരനാഥൻ, രാമകി�
േശാരൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളുെട േപരുകൾ േക�
രളീയങ്ങളല്ല എന്നുള്ള അപവാദത്തിനു് ഗ്രന്ഥകാരൻ
“േകരള സമ്പ്രദായത്തിനനുസരിക്കാത്ത ചില മാതൃക�
കളും മര്യാദകളും ഇതിെലങ്ങാനും കാണ്മാനിടയുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഈ കഥ േകരളത്തിൽ നിന്നു വളെര ദൂെരയുള്ള
ഒരന്യേദശത്തു സംഭവിച്ചതായാണു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്
എന്നും, ആയവ ആ േദശെത്ത നടപ്പുകൾക്കനുസരിച്ചി�
രിക്കാ”െമന്നും സമാധാനം പറയുന്നു. “സാരബുദ്ധിക�
ളും, വിേവകികളും, സൗശീല്യപ്രധാനന്മാരും, ദയാലുക്ക�
ളും, ൈധര്യശാലികളും, നല്ല തനിക്കുതാൻേപാന്നവരു�
മായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട വൃത്താന്തങ്ങളാണു് ഈ കഥ�
യിൽ മുഴുവൻ” എന്നു തെന്റ അഭിപ്രായം സി. പി. അച്ചു�
തേമേനാൻ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

കുന്ദലതയിെല ൈശലി
“ആ ആെള കണ്ടാൽ ഒരു േയാഗീശ്വരനാെണന്നു േതാ�
ന്നും. പീതാംബരം ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. േവെറ ഒരു വസ്ത്രം�
െകാണ്ടു ശരീരം നല്ലവണ്ണം മറയത്തക്കവിധത്തിൽ പു�
തച്ചിരുന്നതിനുപുറേമ ഒരു മാൻേതാൽ െകാണ്ടു് ഇടത്തു�
ഭാഗം മുഴുവനും മറയ്ക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. കഴുത്തിൽ�
ക്കൂടി പുറേത്തക്കു് ഒരു െചറിയ ഭാണ്ഡം തൂക്കീട്ടുണ്ടു് .
കയ്യിൽ ഒരു ദണ്ഡും ഉണ്ടു്. വലിയ ജടാഭാരം ശിരസ്സിെന്റ
മുൻഭാഗത്തു നിരത്തിെക്കട്ടിെവച്ചിരിക്കുന്നു. താടി അതി�
നിബിഡമായി വളർത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ
നരച്ചേരാമവും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഉന്നതകായനായ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ലക്ഷണയുക്തമായ മുഖവും, വ്യൂഢമായിരി�
ക്കുന്ന ഉരസ്സും, ഉജജ്വലങ്ങളായിരിക്കുന്ന േനത്രങ്ങളും,
ശരീരത്തിെന്റ േതജസ്സും കണ്ടാൽ സാമാന്യനെല്ലന്നു്
ഉടേന േതാന്നാതിരിക്കയില്ല.”

ഇതു് ഒരു േയാഗീശ്വരെന്റ വർണ്ണനയാണു്. ഇന്നും നമ്മു�
െട ബാലന്മാെരയും ബാലികമാെരയും കുന്ദലത രസിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല.



2 ഒ. ചന്തുേമേനാൻ (1022–1075)

ഉപക്രമം
സാമുദായികമാേയാ, ശാസ്ത്രഗന്ധിയാേയാ, ചരിത്രപ�
രമാേയാ ഉള്ള ഒരു ആഖ്യായികയല്ല കുന്ദലത എന്നു
മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. “അളകാപുരി അളകാപുരി
എെന്നാരു രാജ്യം; അവിെട അളേകശ്വരൻ അളേക�
ശ്വരൻ എെന്നാരു രാജാവു്”എന്നും മറ്റും തുടങ്ങുന്ന മു�
ത്തശ്ശിക്കഥകളുെട കരുവിൽ കലാകൗശലേത്താടുകൂടി
വാർെത്തടുത്ത ഒരു പഴയതും പുത്തനുമല്ലാത്ത െചറിയ
േനാവൽ എേന്ന അതിെന ഗണിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമു�
ള്ളു. അക്കാലത്തു് ഉത്തരേകരളത്തിൽ അപ്പുെനടുങ്ങാ�
ടിെയക്കാൾ വളെര അനുഗൃഹീതനായ ഒരു സാഹിത്യ�
കാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് ഒയ്യാരത്തു ചന്തുേമ�
േനാൻ അേദ്ദഹം 1065-ൽ ലക്ഷണസമ്പന്നമായ ഒരു
സാമുദായികാഖ്യായിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; അതാണു് ഇന്ദു�
േലഖ.

ജനനം
ചന്തുേമേനാെന്റ അച്ഛൻ ഉത്തരേകരളത്തിൽ േകാട്ട�
യം താലൂക്കിൽ തലേശ്ശരിക്കു സമീപം പിണറായി അം�
ശം േകളാലൂർ േദശത്തു് ഇടപ്പാടി ചന്തുനായരായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം േപാലീസ് ആമീൻ അഥവാ മജിേസ്റ്റ്രട്ടുേദ്യാ�
ഗവും അതിൽപ്പിന്നീടു താസിൽദാരുേദ്യാഗവും വഹി�
ക്കുകയാൽ ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ചന്തുആമീൻ താ�
സിൽദാർ എന്നു വിളിചുവന്നു. െകാടുങ്ങല്ലൂരിനുസമീപം
ചിേററഴത്തുഭവനത്തിൽ പാർവ്വതിയമ്മെയ അേദ്ദഹം
വിവാഹം െചയ്തു. ആ ദമ്പതിമാരുെട കനിഷ്ഠപുത്രനാ�
ണു് കഥാനായകൻ. 1022-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 22-ാം൹
ജനിച്ചു. പാർവ്വതിയമ്മയ്ക്കു പുറേമ ചന്തുനായർ തലേശ്ശ�
രിക്കടുത്തു് െകാറ്റിയത്തുവിട്ടിൽനിന്നു മെറ്റാരു യുവതി�
േയയും പരിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സംബന്ധത്തിൽ
ജനിച്ച േജ്യഷ്ഠനാണു് കുഞ്ഞമ്പുനായർ. അേദ്ദഹത്തിനു
സ്വല്പം കവിതാവാസനയുമുണ്ടായിരുന്നു. ചന്തുനായർ
കുറുമ്പ്രനാടുതാലൂക്കിൽ താസിൽദാരായിരുന്നേപ്പാൾ
അവിെട നടുവണ്ണൂർകുളങ്ങരക്കണ്ടി മഠത്തിൽവച്ചായിരു�
ന്നു ചന്തുേമേനാൻ ജനിച്ചതു്. പിന്നീട് അച്ഛനു നടുവണ്ണു�
രിൽനിന്നു േകാവിൽക്കണ്ടിയിേലക്കു സ്ഥലംമാറ്റം കി�
ട്ടുകയാൽ അവിെട താൻ പണിയിച്ച ഒരു ഭവനത്തിൽ
താമസിച്ചു. അനന്തരം േകാട്ടയം താലൂക്കിേലക്കു മാറി�
യേപ്പാൾ അവിെട തിരുവങ്ങാട്ടു ശ്രീരാമേക്ഷത്രത്തിനു
സമീപം താൻ മക്കൾക്കുേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒയ്യാരത്തു്
എന്ന ഗൃഹത്തിൽ പാർത്തു. ആ വഴിക്കാണു് ഒയ്യാരത്തു
ചന്തുേമേനാൻ എന്ന േപർ കഥാനായകനിൽ സംക്രമി�
ച്ചതു് .

വിദ്യാഭ്യാസം
1038-ൽ പാർവ്വതിയമ്മ മരിച്ചു. തിരുവങ്ങാട്ടുവച്ചു േകാ�
രൻ ഗരുക്കൾ എന്ന ഒരു നാെട്ടഴുത്തച്ചെന്റ കീഴിൽ
മലയാളം കൂട്ടിവായിക്കുവാൻ പഠിച്ചതിനുേമൽ ചന്തു�
േമേനാൻ കുഞ്ഞമ്പുനമ്പിയാർ എന്ന പണ്ഡിതേനാടു
സംസ്കൃതത്തിെല ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. അച്ഛൻ
വീണ്ടും േകാവിൽക്കണ്ടിയിേലക്കു സ്ഥലം മാറിേപ്പാകുക�
യാൽ മകനും കൂെട േപായി. അവിെട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂ�
ളിൽ േചർന്നു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ചന്തുനായർ 1032-ൽ മരി�
ച്ചു. അതിൽപ്പിന്നീടു ചന്തുേമേനാൻ ഒയ്യാരേത്തക്കു തിരി�
െയേപ്പാന്നു. അേതാടു കൂടി കുഞ്ഞമ്പുനമ്പിയാർ സംസ്തൃ�
തവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പാഴ്സിസ്ക്കൂളിൽനിന്നും യഥാകാലം
അൺകവനൻറഡ് സിവിൽസർവ്വീസ് (Uncovenented
Civil Service) എന്ന പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. മട്രിക്കുേല�
ഷനു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ആ അവസരത്തിൽ തലേശ്ശരി
സ്മാൾക്കാസ് േകാർട്ട് ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജി. ആർ.
ഷാർപ്പ് എന്ന സായിപ്പ് അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ േകാടതി�
യിെല ആറാം ഗുമസ്തനായി നിയമിച്ചു. അങ്ങെന ഇം�
ഗ്ലീഷുവർഷം 1864-ൽ ചന്തുേമേനാെന്റ വിദ്യാഭ്യാസം
അവസാനിച്ചുെവങ്കിലും സ്വപരിശ്രമംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അത്യന്തം നിപുണനായിത്തീർന്നു.
തെന്റ േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്ന എല്ലാ ധ്വരമാരുേട�
യും പ്രീതി അേദ്ദഹത്തിനു സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതു
സഹജമായ സ്വഭാവഗുണൈവശിഷ്ട്യം െകാണ്ടും ആ
ൈനപുണ്യം െകാണ്ടുമായിരുന്നു.

ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
സ്മാൾക്കാസ് േകാടതിയിൽനിന്നു ചന്തുേമേനാൻ മല�
ബാർ കലക്ടർ േലാഗൻ സായിപ്പിെന്റ വാത്സല്യം നി�
മിത്തം ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1867-ൽ സബ് കലക്ടർ ആഫീ�
സിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1869-ൽ ആക്ടിം�
ഗ് ഒന്നാം ഗുമസ്തനും 1871-ൽ ഹജ്ജൂർ െഹഡ് മുൻ�
ഷിയുമായി. 1872-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടു സിവിൽേകാടതി
െഹഡ്ക്ലാർക്കായും അതിൽപ്പിന്നീടു മുൻസിഫായും
ഉയർന്നു. 1892 വെര പല മലബാർ േകാടതികളിൽ
ആ ഉേദ്യാഗം വഹിച്ചതിനുേശഷം സബ് ജഡ്ജിയായി
കയറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടു. 1893-ൽ മംഗലാപുരം സബ്ജഡ്ജി�
യായി. അവിെടവച്ചു പക്ഷവാതം പിടിെപട്ടു കിടപ്പിലാ�
യി. 1897-ൽ ആ േരാഗം ശമിച്ചേപ്പാൾ േകാഴിേക്കാട്ടു
സബ് ജഡ്ജിയായി. 1898-ൽ ബ്രിട്ടിഷ്  ഗവെമ്മന്റ് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു റാവുബഹദൂർ എന്ന സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചു.
സർ. സി. ശങ്കരൻനായരുെട മലബാർ വിവാഹബി�
ല്ലിെനപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ചു റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യാൻ മദിരാശി
ഗവെമ്മണ്ടിൽ നിന്നു ൈഹേക്കാടതി ജഡ്ജി സർ. ടി.
മുത്തുസ്വാമിഅയ്യരുെട അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമിച്ച കമ്മി�
റ്റിയിൽ ചന്തുേമേനാനും ഒരു അംഗമായിരുന്നു. േകാ�
ഴിേക്കാട്ടുവച്ച് 1075 ചിങ്ങം 24-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി.
അന്നും പതിവുേപാെല േകാടതിയിൽ േപാവുകയും
ഔേദ്യാഗികകൃത്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

ദാമ്പത്യം
െകാച്ചി ഇരിങ്ങാലക്കുട േക്ഷത്രത്തിൽ പണിയുണ്ടായി�
രുന്ന വരമ്പത്തു കൃഷ്ണേമേനാെന്റയും, കാേത്താളി ലക്ഷ്മി�
യമ്മയുേടയും പുത്രിയായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മെയ ആ ഭാഗ്യ�
വതിയുെട 12-ാമേത്തേയാ 19-ാമേത്തേയാ വയസ്സിൽ
ചന്തുേമേനാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർ അേദ്ദഹത്തിനു്
ഏററവും അനുരൂപയായ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്നു.
സങ് ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിപുണയായ ആ സാധ്വി�
യാണു് ചന്തുേമേനാെനെക്കാണ്ടു് ഇന്ദുേലഖ രചിപ്പിച്ചതും
വലിയേകായിത്തമ്പുരാെനെക്കാണ്ടു് അമരുകശതകം
ഭാഷാന്തരീകരിപ്പിച്ചതും. “സുമതികൾമണി ചന്തുേമന�
വെന്റ കമനി മനീഷിണി” എന്നാണു് ആ മഹിളാരത്ന�
െത്തപ്പറ്റി വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ എഴതിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

ചില ഗുണവിേശഷങ്ങൾ
ചന്തുേമേനാെന്റ സ്വഭാവൈനർമ്മല്യവും നീതിനിഷ്ഠയും
സത്യസന്ധതയും അത്യന്തം പ്രശംസനീയങ്ങളാണു്.
ആരിലും ഗുണം കണ്ടാൽ അകമഴിഞ്ഞു ബഹുമാനിക്കു�
കയും േദാഷം കണ്ടാൽ നിർദ്ദയമായി പരിഹസിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നതിൽ അേദ്ദഹം ഉേപക്ഷ കാണിച്ചിരുന്നി�
ല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിശിതങ്ങളായ പരിഹാസങ്ങൾ�
ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര േവണെമങ്കിലും എടുത്തു കാ�
ണിക്കാവുന്നതാണു്. താൻ ഒരു േകരളീയനാെണന്നുള്ള�
തിൽ അേദ്ദഹം തികച്ചും അഭിമാനംെകാണ്ടു. സാഹിത്യ�
ത്തിനു പുറേമ സങ് ഗീതം, െചണ്ടെകാട്ടു് , കഥകളി, േമാ�
ഹിനിയാട്ടം എന്നിവയിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അസാമാന്യ�
മായ അഭിനിേവശമുണ്ടായിരുന്നു.

കൃതികൾ
ചന്തുേമേനാൻ (1) ഇന്ദുേലഖ, (2) ശാരദ ഈ രണ്ടു േനാ�
വലുകളും, (3) മയൂരസേന്ദശം, (4) ഉത്തരരാമചരിതം
ഇവെയപ്പറ്റി നിരൂപണങ്ങളും, തെന്റ േസ്നഹിതൻ കു�
ഞ്ഞിശ്ശങ്കരൻ നമ്പിയാരുെട,

“ഇതി നരിചരിതം സമാപ്തേമതൽ
കഥകളിലുത്തമെമത്രയുംവിചിത്രം
പരിെചാടിതു കഥിക്ക േകൾക്കെയന്നാൽ
നരിഭയമില്ലയകത്തടച്ചിരുന്നാൽ”

എന്നവസാനിക്കുന്ന നരിചരിതം (5) എന്ന വിേനാദ�
കാവ്യത്തിനു മുഖവുരയുമാണു് രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവയ്ക്കുപു�
റേമ “എന്തിനു െവറുേത സുന്ദരിമണി നീ േകഴുന്നതു—
കളെമാഴി! കമലമിഴി! കളക കലഹം” എെന്നാരു ഗാ�
നവും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഇന്ദുേലഖ
ഒട്ടു വളെര ഇംഗ്ലീഷ്  േനാവലുകൾ ചന്തുേമേനാൻ വാ�
യിച്ചിരുന്നു. തെന്റ പത്നിെയ അവയിൽ ചിലതിെല
കഥ ഗ്രഹിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ സുചരിത മലയാള�
ത്തിൽ അങ്ങെന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണ�
െമന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആേലാചിച്ചു്
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് േനാവൽ തർജ്ജമ െചയ്യുന്നതിെനക്കാൾ
നല്ലതു് അതിെന്റ രീതി പിടിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒന്നു സ്വ�
തന്ത്രമായി നിർമ്മിക്കുന്നതാണു് എന്നു് അേദ്ദഹത്തി�
നു േബാധ്യെപ്പട്ടു. അതിെന്റ ഫലമായി പരപ്പനങ്ങാ�
ടിയിൽ മുൻസിഫായിരുന്ന കാലത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം
1889 ജൂൺ 11-ാം൹ ഇന്ദുേലഖ എഴുതിത്തുടങ്ങുകയും
ആ പണി ആഗസ്റ്റ് 17-ാം൹ അവസാനിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. അങ്ങെന സുമാർ രണ്ടു മാസം െകാണ്ടു മുഴുമിച്ചതാ�
ണു് പ്രസ്തുത പുസ്തകം. ചന്തുേമേനാെന്റ കൃതഹസ്തതയ്ക്കു്
ഇതിലധികം ഒരു െതളിവ് ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. ഇന്ദുേലഖ
ഒരു സാമുദായിക കഥയാണു്. അതു നടന്നതായി കവി
സങ്കല്പിക്കുന്നതു േകരളത്തിലല്ലാെത മെറ്റങ്ങുമല്ല. സു�
ക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിെന്റ ഫലമായി അേനകം സമുദായ�
ങ്ങളിൽെപ്പട്ടവെര അേദ്ദഹം കഥാപാത്രങ്ങളാക്കീട്ടുണ്ടു്.
അവരിൽ വിടനും വിഡ്ഢിയുമായ സൂരി നമ്പൂരിപ്പാടു് ഒരു
വിേശഷസൃഷ്ടിയാണു്. അതിേനക്കാൾ വിേശഷസൃഷ്ടി�
യാണു് ശാരദയിെല ൈവത്തിപ്പട്ടർ. ഒരു പാത്രെത്ത
നല്ലതാക്കിയാൽ അതിരില്ലാെത വാഴ്ത്തുകയും ചീത്തയാ�
ക്കിയാൽ അളവില്ലാെത താഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്നതിനു ഗ്ര�
ന്ഥകാരനു പ്രേത്യകം ഒരു പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നീചപാത്രവർണ്ണനയിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ദുരുേദ്ദശെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. “മല�
യാളത്തിൽ അത്യുൽക്കൃഷ്ടസ്ഥിതിയിൽെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവ�
രായ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാെരയും നമ്പൂരിമാെരയും പരിഹസി�
ക്കണെമന്നുള്ള ഒരു ദുഷ്ടവിചാരം എനിക്കു ഒരിക്കലും
ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു് എെന്റ ബുദ്ധിമാന്മാരും നിഷ്പക്ഷവാ�
ദികളുമായ വായനക്കാർകു് ധാരാളമായി മനസ്സിലാകു�
െമന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന
തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. നമ്പൂരിമാരും നായന്മാരും ഒന്നു�
േപാെല നന്നായിക്കാണണെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അഭിസന്ധി. കാേലാചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസവും
തജ്ജന്യമായ പരിഷ്കാരവും ആ രണ്ടു സമുദായങ്ങളിെല
അങ്ഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണെമന്നു് അേദ്ദഹം അത്യധി�
കമായി ആശിച്ചിരുന്നു. സർേവ്വാപരി പുരുഷന്മാെരേപ്പാ�
െല സ്ത്രീകളും വിദ്യ അഭ്യസിക്കുണെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ആഗ്രഹം. ഇന്ദുേലഖയിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരി�
ക്കുന്ന ഭാഷെയപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹത്തിനു ചിലെതല്ലാം
പറയുവാനുണ്ടു്. സംസ്കൃതെത്ത കഴിവുള്ളിടേത്താളം
അകറ്റിനിറുത്തി സാധാരണജനങ്ങൾ ഗൃഹത്തിൽ സം�
സാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണു് അേദ്ദഹം തെന്റ കൃതികൾ
രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ േലാ�
കവ്യുൽപ്പത്തിഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടി�
യാരുെട ഉത്തരരാമചരിതത്തിനു് അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടുളള
നിരൂപണത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടു്. “വ്യുൽപത്തി
എന്നു ശരിയായി സംസ്കൃതത്തിൽ ഉച്ചരിേക്കണ്ട പദ�
െത്ത വില്പത്തി എന്നാണു് േനാം സാധാരണ പറയാറു്.
അതു് ആ സാധാരണമാതിരിയിൽത്തെന്നയാണു് ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നതു്. ഇതുേപാെല പേല
വാക്കുകേളയും കാണാം; ‘പടു’. ‘ധൃതഗതി’, ‘ധൃതഗതി�
ക്കാരൻ’, ‘േയാഗ്യമായ സഭാ’ ഈവക പേല പദങ്ങളും
സമാസങ്ങളും സംസ്കൃതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ അല്ല,
മലയാളേത്താടു േചർത്തു പറയുേമ്പാൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും
അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതും. അതുെകാണ്ടു സാധാരണ
മലയാളഭാഷ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ച�
രിക്കുന്ന പ്രകാരം തെന്നയാകുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്” എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം തനി�
ക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം േരഖെപ്പടുത്തിയി�
രിക്കുന്നു. എങ്കിലും ചില വർണ്ണനാത്മകങ്ങളായ ഘട്ട�
ങ്ങളിൽ ഭാഷാവിഷയകമായി അേദ്ദഹം ഒന്നുകൂടി മന�
സ്സിരുേത്തണ്ടതായിരുന്നു എന്നു േതാന്നാറുണ്ടു്.

ഗുണേദാഷനിരൂപണം
ഇന്ദുേലഖയുെട കഥാഗുംഫനത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ വി�
ജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.
18-ാമധ്യായത്തിെല ദീർഘമായ നിരീശ്വരതത്വവാദ�
വും, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സിെനക്കുറിച്ചുള്ള
വിമർശവും മറ്റും കഥയുെട പുേരാഗതിെയ യാെതാരു
വിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങെന േവെറയും
ചില ൈവകല്യങ്ങൾ ഇത്രതെന്ന അനുചിതങ്ങളെല്ല�
ങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പ്രകൃ�
തിവർണ്ണനം, പാത്രസൃഷ്ടി, സ്വഭാവവിശകലനം, ഭാവ�
നാകുശലത, ഫലിതമാർമ്മികത, ഉപാലംഭനപാടവം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള അംശങ്ങളിൽ ആ കൃതി സർേവ്വാൽ�
ക്കൃഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു. ചില ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് എെന്റ ആശയം സ്പഷ്ടമാ�
ക്കാം.

േബാംേബതുറമുഖത്തിെന്റ വർണ്ണനയിെല ഒരു
ഭാഗം
“പാൽനുരേപാെല അതിധവളങ്ങളായും നീരുണ്ട േമ�
ഘം േപാെല ശ്യാമളങ്ങളായും കങ്കമവർണ്ണങ്ങളായും
അരുണവർണ്ണങ്ങളായും മിശ്രവർണ്ണങ്ങളായുമുള്ള പല�
മാതിരി അത്യുന്നതങ്ങളായ ആറും നാലും രണ്ടും കുതി�
രകളാൽ വലിക്കെപ്പടുന്നതും, മഞ്ഞെവയിലിൽ അതി�
മേനാഹരമായി മിന്നിത്തിളങ്ങിെക്കാണ്ടു കണ്ണുകെള
മയക്കുന്നതും ആയ ഗാഡികൾ അസംഖ്യം അേന്യാ�
ന്യം തിക്കിത്തിരക്കില്ലാെത ഓടുന്നതുകളേടയും, ചിത്ര�
ത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുേപാെല ബഹുസജ്ജമായിട്ടു സമുദ്ര�
തീരത്തിൽ ചിേലടങ്ങളിൽ നിർത്തീട്ടുള്ളതുകളേടയും
കാഴ്ച, പിെന്ന ആ ഗാഡികളിൽത്തെന്നയിരുന്നു കടൽ�
ക്കാറ്റു െകാള്ളുന്നവരുേടയും പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ടും
കടൽവക്കത്തു െകട്ടിയുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള അതിമേനാഹര�
മായ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടും കാണാവുന്ന മഹാന്മാ�
രായ പുരുഷന്മാരുേടയും ചന്ദ്രമുഖികളായ സ്ത്രീകളുേടയും
വികസിച്ചുനില്ക്കുന്ന െചന്താമരപ്പൂക്കെളേപ്പാെല േശാ�
ഭിക്കുന്ന മുഖങ്ങേളാടുകൂടിയ െചറിയ കിടാങ്ങളുേടയും
സംഘം സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വരുന്ന മന്ദസമീരണെന
ഏറ്റു രസിച്ചു സല്ലപിച്ചിരിക്കുന്നതിെന കാണുന്ന ആന�
ന്ദകരമായ കാഴ്ച… പിെന്ന ഈ സകല കാഴ്ചകൾക്കും
വിേനാദങ്ങൾക്കും ജീവനും അതിേശാഭയും െകാടുക്കുന്ന�
തും വാചാമേഗാചരമായി, നിസ്തുല്യമായിരിയ്ക്കുന്ന സുര്യാ�
സ്തമനേശാഭ.”

സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യവഹാരകാര്യ�
സ്ഥൻ താശ്ശൻേമേനാനും:

“നമ്പൂരി: എനിയ്ക്കു് ഇന്നു കാര്യം േനാക്കാൻ ഒന്നും ഇട�
യില്ല. താച്ചൂ, നീ െപാേയ്ക്കാ.

താശ്ശൻ: ഇതു് അസാരം ഒന്നു േനാക്കാെത കഴികയി�
ല്ല.

ന: ഇന്നു നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും എനിയ്ക്കു് ഇടയില്ല.
താ: മറ്റന്നാൾ നമ്പർ വിചാരണയാണു്. അടിയനു്

ഒരു വിവരം ഉണർത്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതു്
ഇേപ്പാൾ ഉണർത്തിക്കാെത കഴികയില്ല.

ന: എന്തു വിചാരണയായാലും േവണ്ടതില്ല. ഇന്നു് എനി�
ക്കു ഒരു കാര്യവും േകൾക്കാൻ ഇടയില്ല.

താ: ഒരാധാരം ഫയലാേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതിനു് ഒരു
ഹരജി െകാടുക്കണം. ഹരജി എഴുതിെക്കാണ്ടുവന്നി�
ട്ടുണ്ടു്. അതിൽ ഒന്നു തൃൈക്കവിളയാടിത്തന്നാൽ
മതി.

ന: ഇന്നു ശനിയാഴ്ചയാണു്. ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഒരു കട�
ലാസ്സിലും ഒപ്പിടാറിെല്ലന്നു താച്ചുവിന്നു നിശ്ചയമി�
േല്ല? പിെന്ന എന്തിനു് എെന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്നു?

താ: ആധാരം ഫയലാക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാക്കീട്ടി�
െല്ലങ്കിൽ നമ്പർ േദാഷമായ്ത്തീരും.

ന: എങ്ങെനെയങ്കിലും തീരെട്ട, അപ്പീൽേക്കാടതി
ഇേല്ല?

താ: ആധാരം ഫയലാക്കാഞ്ഞാൽ അപ്പീൽേക്കാടതി�
യിലും േതാല്ക്കും.

ന: ഇതു വലിയ അനർത്ഥംതെന്ന. താച്ചുവിെന ഒരു
കാര്യം ഏല്പിച്ചാൽ പിെന്ന എെന്ന വന്നു് ഇങ്ങെന
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്?

താ: ഹരജിയിൽ അടിയന്നു് ഒപ്പിട്ടു െകാടുക്കാൻ പാടു�
േണ്ടാ?

ന: ഇന്നു ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഒരു ഹരജിയിലും ഒപ്പിടുക�
യില്ല. പണ്ട് ഒരന്യായത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ഒപ്പിട്ട് ഒരു
നമ്പ്ര് േതാറ്റുേപായതു് താച്ചുവിനു് ഓർമ്മയിേല്ല?

താ: ഇതു് അന്യായമല്ലാ ഹരജിയേല്ല?”

ഇങ്ങെന േപാകുന്ന ആ സംഭാഷണം എത്ര തന്മയത്വ�
േത്താടുകൂടിയാണു് ചന്തുേമേനാൻ നെമ്മ വരച്ചുകാണി�
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്!

ഇന്ദുേലഖയ്ക്കു് ഒരു വലിയ െമച്ചം കിട്ടിയതു് ആ പുസ്തകം
മലബാർ കലക്ടരായിരുന്ന ഡബ്ലിയു. ഡ്യൂെമർഗ്ഗ് (W.
Dumergue) 1066-ൽ ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു വിവർത്തനംെച�
യ്തു എന്നുള്ളതാണു്. ഡ്യൂെമർഗ്ഗിെന്റ തർജ്ജമ വളെര
നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു മലബാർജില്ലയിൽ കലക്ട�
രുേദ്യാഗം വഹിച്ച സായിപ്പന്മാരിൽ പലരും മലയാള�
ഭാഷെയ േസ്നഹിച്ചിരുന്നു. േലാഗൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മലബാർമാനുവലിൽ ഒരു തേച്ചാളിപ്പാട്ടു പരിഭാഷ�
െപ്പടുത്തിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. െപർസി മാക്വീൻ (Percy
Maccqueen) അടിേയറി കുഞ്ഞിരാമെന്റ സാഹായ്യ�
േത്താടുകൂടി ഒട്ടു വളെര തേച്ചാളിപ്പാട്ടുകൾ േശഖരിക്ക�
യുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞിരാമൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ
മുൻഷിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മരിച്ചതു് 1948-ലാണു്.

ഇന്ദുേലഖ േകരളത്തിെല ഒന്നാമെത്ത ലക്ഷണപൂർണ്ണ�
മായ േനാവലാെണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. വലിയ േകായി�
ത്തമ്പുരാെന്റ അൿബർ 1055-ൽ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും
അതിെല പത്തു് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രേമ 1057 വെര�
യുള്ള കാലത്തിനിടയ്ക്കു പൂർത്തിയായുള്ളു. 1069-ലാണു്
അതച്ചടിച്ചതു്. സി. വി. രാമൻപിള്ളയുെട മാർത്താണ്ഡ�
വമ്മ 1058-നും 1060-നും ഇടയ്ക്കു രചിച്ചതാെണങ്കിലും
1065-േല പ്രകാശിതമായുള്ള.

ശാരദ
ശാരദ ഒരപൂർണ്ണകൃതിയാണു്. 1068-ാമാണ്ടു് ആരംഭ�
ത്തിൽ (ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1892 ആഗസ്റ്റ് 16-ാം൹)അതിെല
ആദ്യെത്ത എട്ടധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചു. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി പ്രകാശിപ്പിക്കണെമന്നായി�
രുന്നു ഉേദ്ദശം. രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വർ�
ഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്ത�
ണെമന്നുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമാഹം ഫലി�
ച്ചില്ല. പിന്നീടു മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രേമ എഴുതിയുള്ളു.
അവ കൂടി ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ജാമാതാവു പാട്ടത്തിൽ നാരായണേമേനാൻ
1079-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ഇന്ദുേലഖെയക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ
ഒരു േനാവലാണു് ശാരദ. അതിെല കഥാഘടനയിൽ
പരിണാമഗുപ്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ നിഷ്കൃഷ്ടമായി പാലിച്ചിട്ടു�
ള്ളതുെകാണ്ടു പിന്നീടുള്ള ഇതിവൃത്തഗതി എെന്തന്നു
നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നതു് അസാധ്യംതെന്ന. സി. അന്തപ്പായി�
യും, പയ്യംപള്ളി േഗാപാലപിള്ളയും ശാരദ പൂരിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ട് . ആ പൂരണങ്ങൾ അവരുേടതാണു് ചന്തുേമേനാ�
േന്റതല്ല. ശാരദ തെന്നയാണു് നായിക. നായകൻ ആ
വിലാസിനിയുെട അമ്മാവെന്റ മകനായ കൃഷ്ണേമേനാൻ
ആയിരിയ്ക്കുെമന്നു ഊഹിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാെതയില്ല.
ശാരദയിെല ചില കഥാപാത്രങ്ങെള ചന്തുേമേനാൻ
അത്യന്തം സജീവങ്ങളാക്കീട്ടുണ്ടു്. ൈവത്തിപ്പട്ടർ, കു�
ണ്ടൻേമേനാൻ, പുേഞ്ചാലക്കരയിടത്തിൽ അച്ചൻ മു�
തലായവർ അനുവാചകന്മാരുെട ഹൃദയഭിത്തികളിൽ�
നിന്നു് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുേപാകുന്നതല്ല. ശാരദയിെല
ഭാഷയും ഇന്ദുേലഖയിേലതിെനക്കാൾ ഒന്നുകൂടി മിനുസ�
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ദുഷ്ടന്മാർ
“മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിയുെട ദുഷ്ടതെയപ്പറ്റി ഓർത്താൽ
ആശ്ചര്യെപ്പടാെതയിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു സിം�
ഹേത്തേയാ പുലിേയേയാ കരടിേയേയാ കാണുന്ന ക്ഷ�
ണത്തിൽ അതു് എെന്താരുമാതിരി ദുഷ്ടജന്തുവാെണ�
ന്നു മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജന്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നു.
അങ്ങെന മനസ്സിലാകുന്നതിനാൽ ആവക ജന്തുക്ക�
ളിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന ആപത്തുകെള തടുപ്പാൻ വഴി മുൻ�
കൂട്ടി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടമനുഷ്യർ എന്നു പറയു�
ന്നതു് എെന്താരു ജന്തുവാണു്. ഈ ജന്തുവിെന്റ സ്വഭാ�
വം എന്താണു്! സിംഹം, പുലി, കരടി, കാട്ടുേപാത്തു്,
പന്നി, പശു, മാൻ മുതലായ ജന്തുക്കളുെട ക്രൗര്യഗുണ�
േമാ, സൗമ്യഗുണേമാ ഏകേദശം ഇന്നപ്രകാരമാെണ�
ന്നു നാം ഗ്രഹിചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഒരു ദുഷ്ടമനസ്സായ
മനുഷ്യെന്റ ദൗഷ്ട്യത്തിനു് ഇന്നപ്രകാരമുള്ള േചഷ്ടകൾ
ഉണ്ടാകാെമന്നു വല്ല ഒരു നിശ്ചയവും നമുക്കാർെക്ക�
ങ്കിലും. കിട്ടീട്ടുേണ്ടാ? ഇല്ല, കിട്ടുവാൻപാടില്ല.” ഇത്യാദി.
ൈവത്തിപ്പട്ടർ സ്വാർത്ഥസിദ്ധിക്കു് എത്ര ക്രൗര്യകർ�
മ്മവും െചയ്വാൻ മടിയില്ലാത്തവിധം പഠിപ്പും അറിവും
അേശഷമില്ലാത്ത ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്നുെവന്നു് ആ ഭാഗം
ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

പുേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല അച്ചൻ
ആകാരവർണ്ണനം
“അതിെന്റ വഴിേയ അത്യന്തം തടിച്ചു് ഉരുണ്ടു കറുത്ത
വർണ്ണത്തിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്വരൂപം ഇറങ്ങിവരു�
ന്നതായും കണ്ടു. ഈ സ്വരൂപത്തിെന്റ തലയിൽ വാൽ�
ക്കണ്ണാടി േപാെല അത്ര മിനുസമായി െവളിച്ചം തട്ടു�
േമ്പാൾ മിന്നുന്ന കഷണ്ടിയാണു് കണ്ടതു്. കറുത്ത െനറ്റി
മുഴുവൻ െവളുത്ത ഭസ്മംെകാണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണു�
കൾ വൃത്തത്തിൽ അത്യന്തം െചാകന്ന രസേത്താെട
രാശിയായിട്ടാണു്. ദീർഘം കുറഞ്ഞു തടിച്ചു കുേറ േമേലാ�
ട്ടുയർന്നു ദ്വാരേത്താടുകൂടി ആ മൂക്കും പരന്ന മുഖവും കറു�
ത്തുതടിച്ച ചുണ്ടും അത്യന്തം വിശാലമായ വക്ഷസ്സു നി�
റെയ േതച്ചു ഭസ്മപ്രഭയും അതിന്നുപരി കിടക്കുന്ന സ്വർ�
ണ്ണം െകട്ടിയ രുദ്രാക്ഷമാലയും കണ്ടു ശങ്കരൻ അത്ഭുത�
െപ്പട്ടു.” ഇത്യാദി.

നാട്ടുകാര്യസ്ഥൻ
കരിപ്പാട്ടിൽ കുണ്ടൻേമേനാെന രങ് ഗത്തിൽ പ്രേവ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പു നാട്ടുകാര്യസ്ഥന്മാെരപ്പറ്റി ഒരു
അവേഹളനപരമായ വിവരണമുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള
പലേരയും ചന്തുേമേനാൻ അക്കാലത്തു േകാടതികളിൽ
കണ്ടിരിക്കണം. ഇേപ്പാഴും ഇങ്ങങ്ങു് അവെര കാണു�
വാൻ പ്രയാസമില്ല.

താെഴക്കാണുന്ന ഉപാലംഭം േനാക്കുക. “സർക്കാരു�
േദ്യാഗം, കച്ചവടം, കൃഷി, ഗൃഹസ്ഥിതി, വിദ്യാപരിശ്രമം,
ൈകേവലപ്രവൃത്തികൾ, കൂലിപ്പണി, പിച്ചെയടുക്കൽ മു�
തലായ യാെതാരു വ്യാപാരങ്ങളിലും ക്രമമായും ശരിയാ�
യും പ്രേവശിക്കാേതയും അധികകാലം േകാടതികളിൽ
വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിൽ പരിചയിച്ചു വ്യവഹാരത്തിൽ
അത്യന്തം രസംപിടിച്ചു പൂർവ്വാർജ്ജിതമായി വല്ല സ്വ�
ത്തുക്കളും തനിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ അതു വ്യവ�
ഹാരഭ്രാന്തിനാൽ നശിപ്പിച്ചു, ദിവസവൃത്തിക്കു നല്ല ബു�
ദ്ധിമുേട്ടാടുകൂടി, വല്ല കാര്യങ്ങളിലും മദ്ധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞും
വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ വക്കീൽമാരുെട ഉപ�
േദഷ്ടാവായും വല്ല മുറിവാചകങ്ങളും പഠിച്ചു ഹരജികൾ,
ആധാരങ്ങൾ, തറവാട്ടുകരാറുകൾ മുതലായതു് എഴുതു�
ന്നതിൽ ബഹുസമർത്ഥെനന്നു് അറിവില്ലാത്ത ആളുക�
െള ധരിപ്പിച്ചു, ധനപുഷ്ടിയും ജനപുഷ്ടിയും ഉള്ള തറവാടു�
കളിൽ കടന്നുകൂടി കുടുംബച്ഛിദ്രവും നാശവും ഉണ്ടാക്കി�
യും നാട്ടിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചും കാലേക്ഷപം
െചയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്നു ഞാൻ നാട്ടുകാര്യസ്ഥെനന്നു
േപരു െകാടുക്കുന്നു.”

“കുണ്ടൻേമേനാൻ നിയമസംബന്ധമായുള്ള അേന�
കം പദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിെന്റ
തമാശ വായിച്ചുതെന്ന അറിേയണ്ടതാണു്. ബാണ�
പിട്ടു് (Bonafides), േമലാപിട്ടു് (Malafides), സൂയേന്ത്രാ�
സ് (Surjuris), റീസ് ഇന്ത്രവലിയൻ ചൂടിെക്കട്ടു് (Res
Interalias Adjudicate), ലവിഡൻസ് (Evidence), െച�
മ്പരത്തി (Champerty) തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആെരയാ�
ണു് ചിരിപ്പിക്കാത്തതു്?”

താശ്ശൻേമേനാെന്റ േകാപം
പുേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല വ്യവഹാരകാര്യസ്ഥനാ�
ണു് താശ്ശൻ േമേനാൻ. അയാൾ വക്കീലന്മാരുെട ക്ലബ്ബ് 
അേന്വഷിച്ചു േപായേപ്പാൾ വലിയ അമ്പലത്തിെന്റ കിഴ�
ക്കുഭാഗത്താണു് അവരുെട െകാളമ്പു് എെന്നാരു ഭൃത്യൻ
പറഞ്ഞു. സാധു വഴിക്കു് ഒരു സ്ക്കൂൾകുട്ടിെയ കണ്ടുമുട്ടി.

“കുളമ്പ് എവിെടയാണു് അറിയുേമാ?” എന്നു താശ്ശൻ
േമേനാൻ േചാദിച്ചു. ആ കുട്ടി നിശ്ശങ്കം പറഞ്ഞു ‘കുളമ്പു
സിേലാണിലാണു്.’

താശ്ശൻ: വിഷമമായി, ഇേപ്പ്യാൾ രണ്ടു സംശയമായി.
സിേലാൺ എവിെടയാണു്?

കുട്ടി: അതു് ഒരു ദ്വീപിലാണു്; െതേക്ക സമദ്രത്തിലാ�
ണു്.

താശ്ശൂൻ: ദ്വീേപാ? വക്കീലന്മാർ വായിക്കുന്നതു ദ്വീപിൽ
നിന്നാേണാ?

കുട്ടി: എന്താണു? നിങ്ങൾക്കു ഭ്രാന്തുേണ്ടാ? എന്താണു്
തുമ്പില്ലാെത സംസാരിക്കുന്നതു്?

താശ്ശൻേമേനാനു കലശലായ േദഷ്യം വന്നു. ‘എന്താ�
ണു് താൻ പറഞ്ഞതു്? തുമ്പില്ലാെത താനേല്ല വിേശഷം
പറയുന്നതു്? സ്ക്കൂൾകുട്ടി ആയിരിക്കും അേല്ല? ആ ധിക്കാ�
രം നല്ലവണ്ണം പുറത്തു കാണ്മാനുണ്ടു്’ ഇത്യാദി.

പാറവക്കിലന്മാർ, േജ്യാതിഷക്കാർ, ഒരുവക േനാവെല�
ഴുത്തുകാർ മുതലായവെര ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വായത്തമായ
ഭാവനയിലും ഫലിതത്തിലും ഭാഷയിലും കളിയാക്കീട്ടു�
ണ്ടു് .

ഉപസംഹാരം
വാസനാസമ്പന്നനും കുശാഗ്രബുദ്ധിയുമായ ഈ മഹാ�
ത്മാവു ഭാഷാേദവിക്കു സമ്മാനിച്ചിട്ടള്ള ഇന്ദുേലഖയും
ശാരദയും രണ്ട് അനർഘങ്ങളായ രത്നങ്ങൾതെന്നയാ�
ണു്. അത്തരത്തിൽ അവയ്ക്കു സമീപെമങ്ങും െചല്ലാവുന്ന
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ േവെറയില്ല. ഈ പാദങ്ങ�
ളിൽ ഊന്നി തലയുയത്തിപ്പിടിച്ചു നിലെകാള്ളുന്ന ചന്തു�
േമേനാെന്റ നിത്യയൗരവനയും നിതാന്തസുഷമയുമായ
സൽക്കീർത്തിക്കു വാട്ടേമാ േകാട്ടേമാ ഒരു കാലത്തും
തട്ടുന്നതുല്ല.
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ഉപക്രമം
േകരളത്തിെല േനാവൽസ്സാഹിത്യകാരന്മാരുെടയിട�
യിൽ കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതനായ സി. വി. രാമൻപിള്ളെയ�
പ്പറ്റിയാണു് ഇനി പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളതു്. വിശ്വസാഹി�
ത്യകാരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അപ്രതി�
േഷധ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീ�
പത്തിൽ േകരളീയരായ മറ്റുേനാവെലഴുത്തുകാർ ആദി�
ത്യഭഗവാെന്റ േതജഃപ്രസരത്തിൽ പകൽവിളക്കുകൾ
േപാെല മങ്ങിേപ്പാകുന്നു. ചന്തുേമേനാൻേപാലും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു തുല്യനല്ല.

ജനനം
തിരുവനന്തപുരം േകാട്ടയക്കകത്തു മിത്രാനന്ദപുരത്തു
നിന്നു േകാട്ടമതിലിന്നരികിൽക്കൂടി വടേക്കാട്ടു േപാകുന്ന
വഴിയുെട കിഴക്കരുകിൽ െകാച്ചുകണ്ണച്ചാർവീടു് എെന്നാ�
രു ഭവനമുണ്ടായിരുന്നു. രാജാേകശവദാസൻ തെന്റ
ഭാര്യ നങ്കേക്കായിക്കൽ അരത്തമപ്പിള്ളയ്ക്കു പണിയിച്ചു�
െകാടുത്ത ഒരു െകട്ടിടമായിരുന്നു അതു്. 1033-ാമാണ്ടു് 
ഇടവമാസം 7ാം൹ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ നമ്മുെട
കഥാനായകൻ ആ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. സി. വി. യുെട
തറവാടു െനയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ െചങ്കൽപ്പകുതി�
യിൽ ആറയൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കണ്ണങ്കരവീടാണു്.
അവിെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവു പാർവ്വതിപ്പിള്ള 997-
ൽ ജനിച്ചു. 1014-ൽ െനയ്യാറ്റിൻകര കുളത്തൂർ പനവിളാ�
കത്തു നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ആ യുവതിെയ വിവാഹം െചയ്തു.
അവരുെട എട്ടാമെത്ത സന്താനമാണു് സി. വി. ആദ്യ�
െത്ത പ്രസവത്തിൽ ശങ്കരപ്പിള്ളെയന്നും നാരായണപി�
ള്ളെയന്നും രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ
അവർ രണ്ടുേപരും തഹശീൽദാരന്മാരായി ഉയർന്നു.
അവർ തറവാടിന്നു സമീപം പുന്നത്താനം എെന്നാരു
ഗൃഹംകൂടി പണിയിച്ചു. പാർവ്വതിപ്പിള്ളയുെട മാതാവിനു
വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ േജാലിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
മകളുംകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിക്കാൻ ഇടവ�
ന്നതാണു്. കാലാന്തരത്തിൽ പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കും അവി�
െടത്തെന്ന േജാലികിട്ടി. നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയ്ക്കു ഗ്രന്ഥെമഴു�
ത്തായിരുന്നു പ്രധാന കാലേക്ഷപമാർഗ്ഗം. അേതാടുകൂ�
ടി അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലും ഏർെപ്പടുകയാൽ നീലകണ്ഠ�
പ്പിള്ളയാശാൻ എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു.
ഏെറത്താമസിയാെത അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു െചറിയ
േജാലി വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ കിട്ടി.

നങ്കേക്കായിക്കൽ േകശവൻ തമ്പി
േകശവദാസനെന്റ ദൗഹിത്രിയുെട പുത്രനായി അന്നു്
ഒരു ഉദാരചരിതൻ തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരു�
ന്നു. അേദ്ദഹമാണു് നങ്കേക്കായിക്കൽ േകശവൻതമ്പി.
സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടാ�
യിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാ�
ജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായേപ്പാൾ ഭജനപ്പുരയിൽ
കാര്യക്കാരനായി നിയമിച്ചു. തമ്പിയുെട ആശ്രിതനാ�
കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയ്ക്കു ലഭിച്ചേതാടുകൂടി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യത്തിനു് ഒെട്ടാരു ശമനം വന്നു.
1042-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചുേപായി എങ്കിലും തമ്പി രാമു
(സി. വി.) വിെന പുത്രതുല്യമായി സംരക്ഷിച്ചു. അമ്മ
കണ്ണങ്കരവീട്ടിേലക്കു തിരിെയേപ്പാകയാൽ തമ്പി കാ�
ര്യക്കാരുെട ഗൃഹത്തിൽത്തെന്നയാണു് വളർന്നതു്. ആ
സുചരിത 90 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു് 1087-ൽ മരിച്ചു.
സി. വി. ജനിച്ച വീടും വളർന്ന വീടും േകശവദാസനുമാ�
യി ബന്ധമുള്ളതായിരുന്നുെവന്നു നാം പ്രകൃതത്തിൽ
സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതിെന്റ അന്തേശ്ചാദനയുംകൂടി
േകശവദാസെനപ്പറ്റിയുള്ള േനാവലുകൾ എഴുതുന്നതിനു
സി. വി.ക്കു സഹായകമായിട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ സി. വി. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കു�
വാൻ ആരംഭിച്ചു. കാര്യക്കാേരാടുകൂടി െകാട്ടാരത്തിലും
െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലും േപായി അവിടെത്ത പൂർ�
വ്വചരിത്രങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചു് അവയുെട സ്മാ�
രകങ്ങളായ അക്കാലെത്ത മന്ദിരങ്ങേളയും മറ്റും സൂക്ഷ്മ�
മായി നിരീക്ഷിച്ചു ജന്മസിദ്ധമായ കഥാശ്രവണെകൗതു�
കെത്ത േപാഷിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്കു ലഭിച്ച സൗകര്യ�
െത്ത അേദ്ദഹം േവണ്ടവിധത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചു് ഒരു
കാഥികനായി ഉയർന്നു. കഥകളിപ്പാട്ടുകൾ, കിളിപ്പാട്ടു�
കൾ, തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ ഇവ കഴിവുള്ളിടേത്താളം ഹൃദി�
സ്ഥമാക്കി. സി. വി. ക്കു സംഗീതത്തിലും അഭിനയത്തി�
ലും ഗണനീയമായ വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. 1052-ൽ തി�
രുവനന്തപുരം േകാേളജിൽ േചർന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പല
വിഷയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പ്രേത്യകിച്ചു് സർ.
വാൾട്ടർ േസ്കാട്ടിെന്റ ‘േവവർലി’ േനാവലുകളും നിഷ്കർ�
ഷിച്ചു വായിച്ചു. പില്ക്കാലങ്ങളിൽ ആ ഭാഷെകാണ്ടു ൈക�
കാര്യം െചയ്യാവുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരുെട മുന്നണിയിൽ
അേദ്ദഹം അനായാേസന പാഞ്ഞുകയറിയതു് അന്നുമു�
തല്ക്കുള്ള നിസ്തന്ദ്രമായ വ്യവസായത്തിെന്റ ഫലമാകുന്നു.
ആയില്യംതിരുനാൾ തീെപ്പട്ടേതാടുകൂടി േകശവൻത�
മ്പിക്കു െകാട്ടാരത്തിെല േജാലി രാജിെവേയ്ക്കണ്ടതായി
വന്നു. തന്മൂലം േനരിട്ട സാമ്പത്തിക ൈവഷമ്യത്തിൽ�
നിന്നു തമ്പിക്കുപുറേമ തെന്റ ഇരട്ടെപറ്റ േജ്യഷ്ഠന്മാരുേട�
യും, ദിവാൻ നാണുപിള്ളയുെട പുത്രൻ എൻ. രാമൻപി�
ള്ള (പിന്നീടു തിരുവിതാംകൂർ എൈക്സസ് കമ്മീഷണർ)
യുേടയും സാഹായ്യം അേദ്ദഹെത്ത കുെറെയല്ലാം രക്ഷി�
ച്ചുെവങ്കിലും അന്നെത്ത ജീവിതം അേദ്ദഹത്തിനു ഭാരമാ�
യിേത്താന്നി. പേക്ഷ അേപ്പാേഴക്കു േകാേളജ്  വിദ്യാഭ്യാ�
സം അവസാനിക്കാറായിരുന്നു. അവിെട സി. വി. യുെട
ബുദ്ധിശക്തി, വിേനാദരസികത, അഭിനയവാസന മുത�
ലായ സിദ്ധികൾെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം പ്രഫസറന്മാരുെട
വാത്സല്യം ധാരാളമായി സമാർജ്ജിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് ലി�
റ്റററി യൂണിയൻ (Grand Literary Union) എെന്നാരു
വിദ്യാർത്ഥിസ്മി സമിതി സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങ�
െളപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിജ്ഞാത കർത്തൃകങ്ങളായ
േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഉപരിപ�
ഠനത്തിനുേവണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വിട്ടു മദിരാശിക്കു
േപാകുന്നതാണു് ഉചിതെമന്നു േതാന്നി. 1056-ൽ ബി.
ഏ. പരിക്ഷ ജയിച്ചു. മദിരാശിയിെല താമസത്തിനിടയ്ക്കു്
അേദ്ദഹെത്ത ബാധിച്ച ഉദരേരാഗം മരണംവെര നില
നിന്നു.

വിവാഹം
ആദ്യം ഒരു തങ്കച്ചിെയയാണു് സി. വി. വിവാഹം െച�
യ്തതു്. അതു പൂർേവ്വാക്തന്മാരായ േജ്യഷ്ഠന്മാരുെട നിർ�
ബ്ബന്ധം നിമിത്തമായിരുന്നു. ആ ബന്ധം ഉടൻ തെന്ന
ശിഥിലമായി. െപരുന്താന്നി കീേഴവീട്ടിൽ ഭാഗീരഥിയ�
മ്മെയന്നും ജാനകിയമ്മെയന്നും രണ്ടു കുലീനകളായ
സേഹാദരികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ജാനകിയമ്മ�
െയ വിവാഹം െചയ്യണെമന്നായിരുന്നു ആശെയങ്കിലും
അതു് അന്നു സഫലമായില്ല. ആ യുവതി കിളിമാനൂർ
ചിത്രെമഴുത്തു രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ
(രവിവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരൻ)
പത്നിയായി. ഭാഗീരഥിയമ്മെയ സി. വി. യും പരിഗ്രഹി�
ച്ചു. അതു് 1062 വൃശ്ചികം 3-ാം൹യായിരുന്നു. 1079-ൽ
േകായിത്തമ്പുരാൻ മരിച്ചുേപാകയാൽ വിധവയായി�
ത്തീർന്ന ജാനകിയമ്മ സി. വി.യുെട കുട്ടികെള പരിച�
രിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വന്നുേചർന്നു.
ക്രമത്തിൽ ആ ഭാഗ്യവതിതെന്ന സി. വി. യുെട സഹ�
ധർമ്മിണിയുമായി. ഭാഗീരഥിയമ്മ സംഗീതസാഹിത്യ�
ങ്ങളിൽ അഭിജ്ഞയും, തികഞ്ഞ സഹൃദയയുമായിരു�
ന്നതിനാൽ ആവിവാഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യ�
പരിശ്രമത്തിനു പലപ്രകാരത്തിൽ ഉേത്തജകമായി�
ത്തീർന്നു. ആ പക്വമനസ്കയുെട ആത്മാർത്ഥമായ പരി�
ചരണമാണു് സി. വി. യുെട ആയുർൈദ്ദർഘ്യത്തിനുള്ള
കാരണങ്ങളിെലാന്നു്.

സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിച്ചുവന്നതിനുേമൽ സി. വി. രണ്ടു�
മൂന്നു മാസക്കാലം ൈമസൂർ ൈഹദരബാദ് മുതലായ
രാജ്യങ്ങളിൽ ഊരും േപരും അറിയിക്കാെത ചുറ്റിസ്സ�
ഞ്ചരിച്ചു. ആ സഞ്ചാരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദശപരിചയ�
െത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പില്ക്കാലത്തു േനാവൽ നിർമ്മാ�
ണത്തിനു ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രേയാജകീഭവിക്കുക�
യും െചയ്തു. പിന്നീടു ൈഹേക്കാടതിയിൽ ഒരു െചറിയ
ശമ്പളത്തിൽ നിയമിതനായി. ലാേക്കാേളജിൽ േചർ�
ന്നു പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു. ഭാഗീരഥിയമ്മയുമായുള്ള വി�
വാഹം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ അേദ്ദഹം കീേഴവീട്ടിലാണു്
താമസിച്ചതു്. അവിടെത്ത പരിസരം തെന്റ നൃത്യകലാ�
വിജ്ഞാനേത്തയും സംഗീതപാടവേത്തയും വിേനാദ�
സംഭാഷണകശലതേയയും പ്രവൃദ്ധമാക്കുവാൻ സഹാ�
യിച്ചു. ലാക്കാേളജ്  വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാെത
പ്ലീഡർപരിക്ഷയ്ക്കു പഠിയ്ക്കുവാൻ 1065 തുലാമാസത്തിൽ
വീണ്ടും മദിരാശിക്കു േപായി. ആ പരീക്ഷയിലും േചരു�
വാൻ സാധിച്ചില്ല. ൈഹേക്കാടതിയിൽ ശിരസ്തദാർ
ഉേദ്യാഗംവെര ഉയർന്നു. അവിെടനിന്നു 1080-ൽ 200
രൂപ ശമ്പളത്തിൽ സർക്കാരച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടായി നി�
യമിക്കെപ്പട്ട. 1077നു മുമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ െറാ�
േസ്റ്റാട്ട് എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഭവനം നിർമ്മിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. അന്നുമുതൽ സി. വി. താമസിച്ചത് അവി�
െടയാണു്. 1087 വെര സുപ്രണ്ടുേദ്യാഗത്തിൽത്തെന്ന
മറ്റു ഡിപ്പാർട്ടുെമൻറുകളിേലക്കു മാററെമാന്നും കിട്ടാ�
െത തുടരുകയും 1088-ൽ െപൻഷൻ പറ്റുകയും െചയ്തു.
അതിനുമുൻപുതെന്ന 1087-ൽ െപൻഷെന്റ പ്രാരംഭമാ�
യി തനിക്കവകാശമുള്ള അവധിെയടുത്തു സാഹിത്യ
പ്രവർത്തനത്തിൽ പൂർവ്വാധികം ശ്രദ്ധേയാടുകൂടി ഏർ�
െപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1093-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 31-ാം൹
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആഡംബരപൂർവ്വം
നാെടങ്ങും ആേഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി. മദിരാശിയിൽ�
വച്ചു തീെപ്പട്ട െകാച്ചിമഹാരാജാവു് 1094 കന്നിമാസം
22-ാം൹ അേദ്ദഹത്തിനു സാഹിത്യകുശലൻ എന്ന ബിരു�
ദവും ആ സ്ഥാനേത്തക്കുള്ള കിർത്തിമുദ്രയും നല്കിയതി�
നുപുറേമ ഒരു വീരശൃംഖലയും സമ്മാനിച്ചു. തിരുവിതാം�
കൂർ െടക്സ്റ്റ് ബുക്കുകമ്മിറ്റിയുെട അദ്ധ്യക്ഷൻ എന്ന നില�
യിലും മറ്റും അേദ്ദഹം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള േസവനെത്തപ്പറ്റി
ഇവിെട വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ധനസംബന്ധമായ േക്ലശങ്ങ�
ളിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഒരിക്കലും വിമുക്തനായിരുന്നില്ല.
എങ്കിലും ജീവിതത്തിെന്റ സായാഹ്നത്തിൽ ശ്രിമൂലം�
തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കാരുണ്യത്താൽ വളെര
ലഘൂകൃതമായി. അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലയുള്ള ഒരു സാ�
ഹിത്യ സവ്യസാചിക്കു സർവ്വീസിൽ വളെര ഉയർന്നു�
േപാകാമായിരുന്നു. അതിനു പ്രധാനപ്രതിബന്ധമായി
നിന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യേസവാപ്രവണതയാണു്.
ആ സാഹസിെയ അധികാരസ്ഥന്മാർ ബഹുമാനിച്ച�
േതാടുകൂടി ഭയെപ്പടുകയും െചയ്തു. 1093-ലാണു് അേദ്ദഹം
െടൿസ്റ്റ് ബുക്കു കമ്മിറ്റിയുെട അദ്ധ്യക്ഷനായതു്.

സാമുദായികവും രാഷ്ടീയവുമായ േസവനങ്ങൾ
സമുദായേസവനത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമല്ലായിരുന്നു
സി. വി.യുെട രാഷ്ട്രേസവനവും പത്രപ്രവർത്തനവും.
തിരുവിതാംകൂറിെല ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗങ്ങളിൽ വിേദ�
ശികെള നിയമിക്കരുെതന്നും അവ ഭരിക്കുവാൻ േവ�
ണ്ട െകല്പും േകാപ്പും നാട്ടുകാർക്കുതെന്ന ഉെണ്ടന്നും
അേദ്ദഹം നിരവധി േലഖനങ്ങൾ എഴുതി ഒട്ടവളെര പ്ര�
േക്ഷാഭണങ്ങൾ നടത്തി തീവ്രമായി വാദിച്ചു. 1057-ൽ
േകരള േപട്രിയട്ട് എെന്നാരു വാരിക ആരംഭിച്ചു. 1061-
ൽ മലയാളി േസാഷ്യൽ യൂണിയൻ എന്ന േകാേളജ് 
സമിതിെയ മലയാളിസഭയായി വികസിപ്പിച്ചു് അതി�
െന്റ രസനയായി മലയാളി എന്ന പത്രിക ഉൽഘാട�
നം െചയ്തു. സഭയുെട ആദർശങ്ങെള പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന�
തിനായി അതിൽ മുഖേലഖനങ്ങൾ എഴുതി. 1062-ൽ
അതിെന പ്രതിപക്ഷപത്രമാക്കി. തെന്റ ചില സഹപ്ര�
വർത്തകന്മാേരാടുകൂടി മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ എന്ന
പ്രേക്ഷാഭണം ആരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1891 ജനുവ�
രി 1-ാം൹ അതു മഹാരാജാവിനുസമപ്പിതമായി. ദിവാൻ
വി. പി. മാധവരായരുെട ഭരണെത്ത കഠിനമായി വി�
മർശിച്ചു് 1080-ൽ വഞ്ചിരാജ്  എെന്നാരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം
നടത്തി. മലയാളിസഭ േപായി േകരളസമാജം അതി�
െന്റ സ്ഥാനത്തു് ആവിർഭവിച്ചതും, സി. കൃഷ്ണപിള്ളയുെട
തിരുവിതാംകൂർ നായർ സമാജം അതിൽ ലയിച്ചതും
രണ്ടുംകൂടി േചർന്നു േകരളീയനായർ സമാജമായതും
വളെരക്കാലം േയാജിച്ചും പിെന്ന കുേറക്കാലം ഭിന്നിച്ചും
ആ രണ്ടു സമുദായേനതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തനം നട�
ത്തിയതും സി. വി.യുെട ചരിത്രത്തിൽ സ്മരണീയമായ
ഒരുപാഖ്യാനമാണു്. അതു് ഇവിെട പ്രപഞ്ചനം െചേയ്യ�
ണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമുദായപരിഷ്കാരം മാത്രമായിരുന്നു
കൃഷ്ണപിള്ളയുെട ഉേദ്ദശം. രാഷ്ട്രീയച്ഛായ അതിനില്ലാത്ത�
തു് ഒരു ൈവകല്യമായി സി. വി.ക്കു േതാന്നി. ആദർശ�
ങ്ങൾ അഭിന്നങ്ങളായിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഏെറക്കുെറ
ഭിന്നങ്ങളായ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങളാണു് അവർ സ്വീക�
രിച്ചതു്. ഫലസമ്പാദനത്തിലായിരുന്നു സി. വി.യുെട ശ്ര�
ദ്ധ. അതിേലക്കുേവണ്ടി അന്യഥാ ആദരണീയരല്ലാത്ത
ചിലരുെട സഖ്യം േനടുന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷ്ണപിള്ള
പരാങ് മുഖനായിരുന്നു. 1080 മകരത്തിലാണു് േകരളീയ�
നായർ സമാജം സ്ഥാപിതമായതു്. മന്നത്തു കൃഷ്ണൻനാ�
യരുെട ഭരണെത്ത അലേങ്കാലെപ്പടുത്തുന്നതിനു ചില
ഉല്പതിഷ്ണുക്കൾ െചയ്ത ശ്രമെത്ത തടയുന്നതിനു മിതഭാ�
ഷി എെന്നാരു പത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിേദശീയ േമധാവി�
ത്വം എന്ന തലെക്കട്ടിൽ സി. വി. എഴുതിയ ഒരു േലഖ�
നപരമ്പരയാണു് ആ േപരിൽ ഒരു ലഘുപുസ്തകമായി
പിന്നീടു് മുദ്രിതമായതു്. 1096 മീനം 11-ാം൹ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു നായർ�
വിദ്യാർത്ഥിമന്ദിരവും േഹാസ്റ്റലും സ്ഥാപിതമായി. 1097-
ൽ ദിവാൻ ടി. രാഘവയ്യായുെട ഭരണകാലത്തു നടന്ന
വിദ്യാർത്ഥി ബഹളത്തിൽ തെന്റ വാർദ്ധക്യെത്ത വക�
വയ്ക്കാെത പ്രേക്ഷാഭകന്മാർക്കു േവണ്ട സാഹായ്യം നല്കി.
ഇങ്ങെന 1057 മുതൽ നിരന്തരമായി 40 െകാല്ലക്കാല�
േത്താളം കഥാപുരുഷൻ തെന്റ നാട്ടിേനയും സമുദായ�
േത്തയും സർവ്വാത്മനാ ഉപാസിച്ചു. ആവക കാര്യങ്ങ�
ളിെലല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലങ്കയ്യായിരുന്നതു പ്ര�
സിദ്ധസാഹിത്യരസികനും അഭിഭാഷകപ്രമുഖനുമായ
മള്ളൂർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയായിരുന്നു. സി. വി. യുെട പ്രഹ�
സനങ്ങൾ അഭിനയംമൂലവും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും
മള്ളൂർ നിപുണമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു് . 1097-ാമാണ്ടു
മീനമാസം 8-ാം൹ ആ പുരുഷേകസരി സായൂജ്യം പ്രാ�
പിച്ചു. ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കനിഷ്ഠപുത്രി മേഹശ്വരിയമ്മയുെട ഭർത്താവു്.

സ്വഭാവം
സി. വി. ഈശ്വരഭക്തനും രാജഭക്തനും സദാചാരനി�
രതനുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം രാജസിംഹാസനെത്ത
ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും തെന്റ തൂലിക ഉപേയാഗിച്ചി�
ട്ടില്ല. പ്രത്യുത വിേദശീയന്മാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
പിടിയിൽ നിന്നു വിട്ടാൽ അതു പൂർവ്വാധികം ഉറയ്ക്കുെമ�
ന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേഭദ്യമായ വിശ്വാസം.
(മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ മാേങ്കായിക്കൽക്കുറുപ്പു മാർ�
ത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന അറിയിക്കുകയാണു്.
“ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ പാളയം െകട്ടിക്കിടക്കുന്ന പരേദശി�
പ്പടയ്ക്കു തിരുേമനി എങ്ങെനയും േപാെട്ടേന്ന വിചാരമു�
ള്ളു. കുരുവലം നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ തിരുേമനി തങ്കക്കു�
ടം; ഒഴിേഞ്ഞാ അകിടറ്റ പശു. അടുപ്പിൽ തീെയരിെയ
അയൽവീട്ടിൽ തീ െകാളുത്തി ഇരപ്പാേന? തിരുേമനി�
യുെട ഉപ്പും േചാറും തിന്നു കിടക്കുന്ന കുടികെള അടവു�
േചർത്തു പടകൂട്ടാെത മുൻവഴി വിട്ട് എങ്ങാനും െകടന്ന
കൂട്ടെത്തേപ്പായി വാഅപ്പാ, ഒത്താശെചയ്യപ്പാ, എന്നു
താങ്ങിയതു പുത്തിേയാ?” വീട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും
സി. വി. ഒരു ജനേനതാവായിരുന്നു. സമവയസ്കന്മാ�
െരെയന്നേപാെല യുവാക്കന്മാെരയും അേദ്ദഹത്തിനു്
ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതു് ആകൃതിയുേടയും പ്ര�
കൃതിയുേടയും ൈനസർഗ്ഗികമായ ഗാംഭീര്യംെകാണ്ടും
വിേനാദവും വിജ്ഞാനവും ഒേര അവസരത്തിൽ പ്രദാ�
നംെചയ്യുന്ന സംഭാഷണചാതുര്യംെകാണ്ടും മാത്രമല്ല
നിഷ്കളങ്കവുംേസ്നഹപൂർണ്ണവുമായ ഹൃദയത്തിെന്റ ആകർ�
ഷണശക്തി െകാണ്ടും കൂടിയായിരുന്നു. സി. വി. ഏതു
നിലയിലുള്ളവർക്കും ഏതു പ്രായക്കാർക്കും അഭിഗമ്യ�
നും ഉപേദഷ്ടാവുമായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗൃഹം ഒരു നിത്യസഭാമണ്ഡപമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടി�
രുന്നു. യുവാക്കന്മാേരാടും വിദ്യാർത്ഥികേളാടും അേദ്ദ�
ഹം അന്യാദൃശമായ സൗഹാർദ്ദസമ്പർക്കം പുലത്തി,
അവരുെട വിചാരങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിലും പങ്കുെകാ�
ണ്ടു. സമുദായകാര്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഒരു തികഞ്ഞ
ഉൽപതിഷ്ണുവായിരുന്നുെവങ്കിലും ഉച്ഛൃംഖലനായ ഒരു
വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് അനു�
കൂലനായിരുന്നുെവങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിത്തം നിമിത്തം
യുവതികളിൽക്കണ്ട മദാമ്മചമയലിെന തീക്ഷ്ണമായി
െവറുത്തു. സ്വന്തം െപൺകുട്ടികെള പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ
അയച്ചല്ല പഠിപ്പിച്ചതു്. അവരുെട കാര്യത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഹൃദയം ഒരു ശിശുവിേന്റതു േപാെല മൃദുല�
മായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രി ഗൗരിയമ്മയുെട
ഭർത്താവായ പുന്നയ്ക്കൽ ഏ. ആർ. പിള്ള ഉപരിവിദ്യാ�
ഭ്യാസത്തിനായി യൂേറാപ്പിൽ േപായി ഒന്നാമെത്ത േലാ�
കമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ അകെപ്പട്ടു ദാരിദ്ര്യം
നിമിത്തം പലേക്ലശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ഗാർഹികമായ
ബന്ധം നിേശ്ശഷം േവർെപടുത്തിയതുേപാെലയായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകലബന്ധുക്കേളാടുമുള്ള െപരു�
മാറ്റം. അേദ്ദഹത്തിനു സി. വി. 1096-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അയച്ച
ഒരു എഴുത്തിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണു് താെഴേച്ചർ�
ക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ: “ഞാൻ വൃദ്ധനാണു്. ദുർബ്ബലനാണു്.
േരാഗിയാണു്. നിങ്ങളുെട അമ്മേയയും നിങ്ങൾ ജന്മദാ�
തൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആ ജീവികേളയും നിങ്ങൾ അറിയു�
ന്ന ഭാവം േപാലുമില്ല. നിങ്ങേളാടു ധാർമ്മികമായ ഒരു
കർത്തവ്യെമന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഭാര്യേയ�
യും കുട്ടികേളയും സംരക്ഷിക്കുകയും കുറ്റകരമായ ഒരു
പക്ഷപാതബുദ്ധിേയാടുകൂടി നിങ്ങളുെട ഭാര്യയുെട വിദ്യാ�
ഭ്യാസച്ചിലവുകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്തു. നിങ്ങളുെട
അമ്മ എേന്നക്കാളും പ്രായംകൂടിയവരാണു്. നിങ്ങളുെട
ഭാര്യെയ കാണുക എന്നതു എനിക്കു് ഓേരാ നിമിഷവും
സങ്കടകരമായ ഒരു സങ് ഗതിതെന്ന. അേപ്പാഴേപ്പാൾ
നിങ്ങളുെട അമ്മെയ കാണുന്നേതാ, േലാകത്തിൽ
സഹിക്കാവുന്നതിൽക്കവിഞ്ഞുള്ള യാതനയുമാണു്.”
ഈ മഹാദുഃഖം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണെത്ത ഏെറ�
ക്കുെറ ത്വരിപ്പിച്ചു. ഏ. ആർ. പിള്ള പല പ്രാരബ്ദങ്ങൾ
തരണംെചയ്തു തിരിെയ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നേപ്പാൾ
സി. വി. ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

കൃതികൾ
താെഴപ്പറയുന്നവയാണു് സി. വി.യുെട പ്രധാന കൃതി�
കൾ. (1) ചന്ദ്രമുഖീവിലാസം പ്രഹസനം, (2) മത്തവിലാ�
സം പ്രഹസനം (1068-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു്), (3) മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മ (1058), (4) ധർമ്മരാജാ (1088), (5) േപ്രമാമൃതം
(1090-ൽ ആരംഭിച്ചതു്). (6) രാമരാജബഹദൂർ രണ്ടു ഭാ�
ഗങ്ങൾ (1093-1095 ഈ െകാല്ലങ്ങളിൽ) എന്നീ നാലു
േനാവലുകളും, (7) ദിഷ്ടദംഷ്ട്രം, (8) േപ്രമാരിഷ്ടം എന്നീ
രണ്ടു അപൂർണ്ണകഥകളും, (9) കുറുപ്പില്പാക്കളരി (1084),
(10) പണ്ടെത്ത പാച്ചൻ, (11) െതന്തനാംേകാട്ടു ഹരിശ്ച�
ന്ദ്രൻ, (12) കയ് മളശ്ശെന്റ കടശ്ശിൈക്ക, (13) െചറുേതൻ�
െകാളംബസ് , (14) കുറുപ്പിെന്റ തിരിപ്പ് , (15) ബട്ട് ലർ
പപ്പൻ, (16) ഡാക്ടർക്കു കിട്ടിയ മിച്ചം എന്നീ എട്ടു പ്ര�
ഹസനങ്ങളും, (17) വിേദശീയേമധാവിത്വവുമാണു്. വിേദ�
ശീയേമധാവിത്വെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . െക.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാറപ്പുറെത്ത ഖണ്ഡിച്ചു
മുദ്രണംെചയ്യെപ്പട്ട പാറപ്പുറംപിളർപ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൃതിയല്ല. ചന്ദ്രമുഖിവിലാസത്തിൽ, പദ്യങ്ങളും അടങ്ങീ�
ട്ടുണ്ടു്. അവയുെട പ്രേണതാവു േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള
ആശാനായിരുന്നു. ഗദ്യൈശലി പ്രാസഭൂയിഷ്ഠവും വില�
ക്ഷണവുമാണു്. അന്നെത്ത മരുമക്കത്തായക്കുടുംബങ്ങ�
ളിൽ കണ്ടുവന്ന പല അനാചാരങ്ങേളയും അവയുെട
അനിഷ്ഠഫലങ്ങേളയും തിരുവാതിരക്കളിയിെല ആശാ�
ന്മാരുെട സ്ത്രീലംപടതേയയും മറ്റും പറ്റി അതിൽ നിപു�
ണമായി ഉപാലംഭനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു് . ശക്തിപൂജയുെട മറ�
യിൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ചില സമുദായാംഗങ്ങളുെട
മധ്യത്തിൽ കടന്നുകൂടിത്തുടങ്ങിയ മദ്യപാനെത്ത ഉന്മൂല�
നംെചയ്യുന്നതിനാണു് മത്തവിലാസം എഴുതിയതു്. ആ
രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഹസനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവാണു് സി. വി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രഹസനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനവകാശം കുറു�
പ്പില്ലാക്കളരിക്കുമാണു്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച യുവാക്കന്മാരും
യുവതികളും യഥാക്രമം സായിപ്പന്മാേരയും മദാമ്മമാ�
േരയും അനുകരിച്ചു കാണിക്കുന്ന േഗാഷ്ടികെള അതിൽ
ഫലിതസമ്മിശ്രമായ ഭാഷയിൽ ആദ്യന്തം അവേഹ�
ളനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഭാസ്കരേമേനാേനയും പഞ്ചാമൃ�
തെക്കാച്ചമ്മേയയും ആർക്കു മറക്കുവാൻ സാധിക്കും?
കറുപ്പില്ലാക്കളരിയിെല പാട്ടുകളും നന്നായിട്ടുണ്ട് . പഞ്ചാ�
മൃതെക്കാച്ചമ്മ ഒടുവിൽ പറയുകയാണു്: “ഇതു് ഇരുപ�
താം ശതവർഷമാണു്. Miss Pancke ആണു് ഞങ്ങളു�
െട Apostle. വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പത്തിെന്റ മുരളിച്ചയാണു്
േകട്ടുതുടങ്ങുന്നതു്. സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേട്ട ഈ സമുദ്രലംഘന�
ക്കാർ, ലങ്കാദഹനക്കാർ, ദശകണ്ഠനിഗ്രഹക്കാർ ഇവർ
എന്തു സാധിച്ചു? സാക്ഷാൽമായയേല്ല പരബ്രഹ്മത്തി�
നു സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരശക്തിെയ നല്കുന്നതു്? Eve
മാതാവേല്ല മനുഷ്യർക്കു ബുദ്ധിേയയും ജ്ഞാനേത്ത�
യും സമ്പാദിച്ചതു്? രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്നതു സ്ത്രീലി�
ങ് ഗപ്രത്യയാന്തേത്താടുകൂടിയ മന്ത്രി മുേഖനയേല്ല?
വിേശഷിച്ചും ഈ ഞങ്ങളുെട സംഗതിയിൽ കുടുംബം,
സ്വത്തു് etc. ജന്മാവകാശങ്ങളേല്ല? വരേട്ട; കാണേട്ട;
കിഴേക്കാട്ടുള്ള ഭൂഭ്രമണെത്ത പടിഞ്ഞാേറാട്ടാക്കിയി�
െല്ലങ്കിൽ അന്നു ലിങ് ഗേഭദം നഷ്ടമായിേപ്പാകെട്ട.” മറ്റു
പ്രഹസനങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂർ േനരെത്ത അഭിന�
യത്തിനുേവണ്ടി എഴുതീട്ടുള്ള അതിലഘുക്കളായ കൃതി�
കളാണു്. ഹാസ്യരസത്തിനാണ് അവയിൽ പ്രാധാന്യം
നല്കിക്കാണുന്നതു്. സമുദായത്തിെല ചില ൈവകല്യ�
ങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്ന ഉേദ്ദശം അവയിലുമുണ്ടു്.
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു പല പ്രബലന്മാരായ
ശത്രുക്കെള ജയിച്ചു സിംഹാസനാരൂഢനാകുന്നതാണു്
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിെല കഥാവസ്തു. േകശവദാസെന്റ
അപദാനങ്ങെള അനുകീത്തനം െചയ്തു മൂന്നു േനാവലു�
കൾ രചിക്കണെമന്നു് സി. വി. ക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരു�
ന്നതായി ധർമ്മരാജായുെട മുഖവുരയിൽനിന്നു കാണാം.
അവയിൽ ധർമ്മരാജാ ഒന്നാമേത്തതും, രാമരാജബഹ�
ദൂർ രണ്ടാമേത്തതും, ദിഷ്ടദംഷ്ട്രം മൂന്നാമേത്തതുമാണു്.
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണത്തിെന്റ ആദ്യ�
െത്ത ഘട്ടെത്തയാണു് ധർമ്മരാജാ പരാമശിക്കുന്നതു്.
ടിപ്പുസുൽത്താനുമായുള്ള സംഘട്ടനമാണു രാമരാജബ�
ഹദൂരിെന്റ പശ്ചാത്തലം. േകശവദാസെന്റ അകാലമൃ�
ത്യവാണു് ദിഷ്ടദംഷ്ട്രത്തിെല ഇതിവൃത്തെമന്നു് ഊഹി�
ക്കാം. േപ്രമാരിഷ്ടം ആത്മകഥാകഥനരൂപത്തിലുള്ള
ഒരു േനാവലാണു്. മിസ് േമരി െകാെറലി (Miss Marie
Corelli) എന്ന ആഖ്യായികാകാരിണിയുെട പ്രസിദ്ധ�
മായ െവൺെഡററാ (Vendetta) എന്ന േനാവലിൽ
േലാകത്തിെല സകലദുർവൃത്തികൾക്കും കാരണം സ്ത്രീ�
ചാപല്യമാെണന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു് അബദ്ധമാെണ�
ന്നും, പുരുഷെന്റ ദുസ്സ്വഭാവമാണു് അവെയ്ക്കല്ലാം കാരണ�
െമന്നും കാണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി രചിച്ച ഒരു േനാവലാ�
ണ് േപ്രമാമൃതം. മുഖവുരയിൽ സി. വി. െവൺെഡറ്റായി�
െല പ്രധാന സംഭവെത്ത ഈ കഥയുെട രചനയിൽ
ഭാവെമാന്നു മാറ്റി കവർന്നിട്ടുെണ്ടന്നുവരികിലും േശഷം
ഭാഗം സംഭവാദി കഥകൾ ആപാദമസ്തകം സ്വതന്ത്രസൃ�
ഷ്ടിയാണു്. “പാത്രങ്ങളും അവയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളും
മനുഷ്യസ്വഭാവങ്ങളുേടയും േലാകഗതികളുേടയും വിവി�
ധതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആ സ്ഥിതി�
യിൽ വായനക്കാർ അവെയ അവേലാകനം െചേയ്യ�
ണ്ടതുമാണു്” എന്നു പറയുന്നു. സാമുദായികാഖ്യായിക
രചിക്കുന്നതിെനക്കാൾ ചരിത്രാഖ്യായിക രചിക്കുന്നതി�
ലാണു് അേദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം. 

പ്രധാനകഥകെളപ്പറ്റി െപാതുെവയുള്ള
പരാമശൎം
ൈശലി പരിേശാധിക്കുകയാെണങ്കിൽ മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മയ്ക്കും സി. വി.യുെട മറ്റു മുന്നു േനാവലുകൾക്കും തമ്മിൽ
പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണാം. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ�
യിെല ൈശലി ഋജുവും സരളവുമാണു്. മറ്റു േനാവലുക�
ളിേലതു വക്രവും പരുഷവുമായി സാമാന്യന്മാരായ വാ�
യനക്കാരുെട മസ്തിഷ്കശക്തിെയ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ
വിമർശം സംഭാഷണഭാഗങ്ങെള സ്പർശിക്കയിെല്ലന്നു�
കൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എഴുതി 20-
ൽച്ചില്വാനം െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനുേമലാണേല്ലാ
ധർമ്മരാജാ രചിച്ചതു്. അതിൽ പൂർവ്വൈശലി വിസ്മൃത�
േമാ തിരസ്കൃതേമാ ആയേപാെല േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ കഥാഘടനയ്ക്കാണു് െമച്ചം.
മറ്റു േനാവലുകളിൽ ചിത്തവൃത്തികളുെട വികസനത്തി�
നാണു് പ്രാധാന്യം. ഉഗ്രഹരിപഞ്ചാനനൻ, െപരിഞ്ച�
േക്കാട്ടു കുഞ്ചുമായിറ്റിപ്പിള്ള, ചിലമ്പിേനത്തു ചന്ത്രക്കാ�
റൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർ�
മ്മയിലില്ല. അതിമാനുഷന്മാരായ കഥാപാത്രങ്ങെള
വർണ്ണിക്കുന്നതിനു് അസാധാരണരീതിയിലുള്ള ഭാഷ�
േവണെമന്നു ഗ്രന്ഥകാരനു േതാന്നിയിരിക്കാെമേന്ന
ഒരു സമാധാനം പറയുവാൻ കാണുന്നുള്ള. ശബ്ദശു�
ദ്ധിയിൽ അേദ്ദഹം വളെര നിഷ്കർഷെയാന്നും പാലി�
ച്ചിരുന്നില്ല. ചന്തുേമേനാെനേപ്പാെല അേദ്ദഹവും ആ
വിഷയത്തിൽ ഉന്മാർഗ്ഗസഞ്ചാരിയായിരുന്നു. മലയാളം
േപാെല വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ ‘മേനാേവഗം’
േപാെല ‘മേനാശല്യവും’ അംഗീകാര്യെമന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷം. നീലരക്തദ്യുതിക്കാരൻ (Blue
blooder) തുടങ്ങിയ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ൈശലികളും അപൂർവ്വ�
മായി അങ്ങിങ്ങു പകർത്തീട്ടുണ്ടു്. നാലു േനാവലുകളിലും
േസ്കാട്ടിെന്റ േനാവലുകളിെലന്നേപാെല ഓേരാ അധ്യാ�
യത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും കഥാസൂചകങ്ങളായ കവിതാ�
ശകലങ്ങൾ േചത്തിട്ടുണ്ട്. സി. വി.ക്കു െതക്കൻതിരുവി�
താംകൂറിൽ ഗ്രാമീണന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന അസംസ്തൃത�
മായ മലയാളം—തമിഴ് ഭാഷ–മെറ്റാരുത്തർക്കും വഴങ്ങാ�
ത്ത വിധത്തിൽ സ്വാധീനമായിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർ�
മ്മയിെല ശങ്കുആശാൻ മുതൽ. പല ഉപപാത്രങ്ങെള
അേദ്ദഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷയുെട മർമ്മസ്പൃക്കായ
പ്രേയാഗത്താൽ രംഗപ്രേവശം െചയ്യിച്ചു് അനുവാചക�
ന്മാെര ആനന്ദപരവശരാക്കുന്നു. സംഭാഷണചാതുര്യം,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകൾക്കു് ഒരു വിേശഷസിദ്ധി�
യാണു്. ഉപപാത്രങ്ങളുെട ഉക്തിപ്രത്യുക്തികളിൽ ആ
സിദ്ധി കൂടുതലായി പ്രകാശിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ഉപ�
പാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹിമ പ്രാധാ�
േന്യന അധിഷ്ടിതമായിരിക്കുന്നെതന്നു ചില നിരൂപക�
ന്മാർ പറയാറുള്ളതിലും സത്യാംശമുണ്ടു്. വർണ്ണനാദ്യം�
ശങ്ങളിലും അേദ്ദഹം അനുഗൃഹീതൻതെന്ന. സി. വി.
ഗ്രാമീണന്മാരുമായി നെമ്മ അധികം അടുപ്പിക്കാറിെല്ല�
ന്നുള്ളതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകൾക്കു് ഒരു ൈവ�
കല്യമായി ചിലർ കരുതുന്നു. നാഗരികങ്ങളായ പരി�
സരങ്ങളിൽ വളർന്ന അേദ്ദഹത്തിനു് ആ പരിസരങ്ങ�
െള ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാഗല്ഭ്യം
എന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ മാേങ്കായിക്കൽക്കുറുപ്പു്,
അരത്തമ്മപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി,അഴകശ്ശാർ മുതലായ ഗ്രാമി�
ണപാത്രങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചതും അേദ്ദഹമാെണന്നു നാം
ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുെട
ൈവരള ്യം ഒരു േനാവലിനു് ഒരിക്കലും മാറ്റുകുറയ്ക്കയി�
ല്ല. ശർക്കരയുണ്ടയിൽ ഏതു വശമാണു് മധുരമല്ലാത്ത�
തു്? സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽനിന്നു് ഉടെലടുത്തവയാണു്
 അേദ്ദഹത്തിെന്റ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും. സി. വി.യുെട
േനാവലുകളിൽനിന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്
ദുഷ്കരമായ ഒരു കൃത്യമാണു്. എങ്കിലും ചില ഖണ്ഡിക�
കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാെത നിർവ്വാഹമില്ല.

തീപിടുത്തം
അഗ്നി വളെര ഭയങ്കരമായും ക്രൂരതേയാടുകൂടിയും കത്തി�
ത്തകർക്കുന്നു. ജ്വാലകൾ േമേല്പാട്ടു െപാങ്ങി അഗ്നി�
യാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു സ്തംഭംകണേക്ക അംബര�
ത്തിൽ ഉയർന്നു കളിയാടുന്നു. വായുവിെന്റ ചലനം വർ�
ദ്ധിച്ചു കൂടുേമ്പാൾ അതു പരന്നു ശിഥിലങ്ങളായി പരന്നു
ചുവന്നു് അങ്ങുമിങ്ങും ചലിച്ചു് ഉഴറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
അഗ്നിജിഹ്വകൾ എന്നേപാെല ജ്വലിക്കുന്നു. പിന്നീ�
ട് എല്ലാം ഒന്നായിച്ച മഞ്ഞു് ഒരു േഗാപുരാകൃതിയിൽ
േമേല്പാട്ടുയർന്നു് അഗ്രഭാഗം ഇടേത്താട്ടും വലേത്താട്ടും
കൂടക്കൂെട ഊേക്കാെട ചാഞ്ഞും ഒരു പത്തുനൂറായിരം
ദീപയഷ്ടികളുെട േശാഭെയ െവല്ലുന്ന േതജേസ്സാടുകൂടി
കാണെപ്പടുന്നു. ഇേപ്പാൾ പാവകെന്റ ശക്തി കഠിന�
സാഹസത്താൽ താേന ശമിച്ചു് അമർന്നതുേപാെല
കാണെപ്പടുന്നു. പിെന്നയും തെന്റ ക്രൂരപ്രവൃത്തിെയ നൂ�
തനശക്തിൈകെക്കാണ്ടു് ആവർത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ട
ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ് വാൻ അടങ്ങിയിരുന്നു എന്നു േതാ�
ന്നുംവണ്ണും െപാടുന്നനേവ പല ആകൃതികൾ പൂണ്ടു കഠി�
നേതജേസ്സാടുകൂടി വീണ്ടും ജ്വലിചുകാണുന്നു. അസംഖ്യം
കടച്ചക്രങ്ങളിൽനിന്നു േയാജിേപ്പാടുകൂടി പുറെപ്പടുംവ�
ണ്ണം തീെപ്പാരികൾ ആകാശത്തിൽ പരന്നു നാലു ഭാഗ�
ങ്ങളിലും ചിതറുന്നു.” (മാർത്താണ്ഡവർമ്മ)

ചിലമ്പിേനത്തു ചന്ത്രക്കാരൻ
“ഈ നവലങ്കാനാഥെന്റ ഇംഗിതെത്ത ത്രികാലജ്ഞാ�
നശക്തിെകാണ്ടു ധരിച്ചിെട്ടന്നേപാെല അനന്യസാധാ�
രണമായ ഒരു മാതൃകയിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത ബ്ര�
ഹ്മാവു നിർമ്മാണം െചയ്തു. ഇരുേക്കാൽ വട്ടമുള്ള ഒരു
െവള്ളകിൽേഗാളത്തിൽനിന്നു ശില്പവിദഗ്ദ്ധെന്റ കൃത്രി�
മകരകൗശലംെകാണ്ടു നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ആ രൂപെത്ത
അങ് ഗംപ്രതി പരിേശാധിച്ചാലും മിക്കതിെന്റ സൃഷ്ടിയി�
ലും േഗാളധർമ്മം വിസ്മൃതമാകാെതതെന്ന രൂപനിർമ്മാ�
ണം നിർവ്വഹിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു കാണെപ്പടും. വിസ്തൃ�
തലലാടത്തിനു പുറേകാട്ടുള്ള വളവും ചരിവും െതളെതള�
പ്പം േനത്രഗർത്തങ്ങളിൽനിന്നു് ഉന്തിനില്ക്കുന്ന വട്ടക്കണ്ണു�
കളുെട മണികൾക്കുള്ള പിംഗലതയും, ചിരിക്കുേമ്പാൾ
കർണ്ണങ്ങെള എച്ചിലാക്കുന്ന വായുെട ൈദർഘ്യവും,
പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെന്റ മീനമേഹാത്സവത്തിൽ
നിറുത്തെപ്പടുന്ന പാണ്ഡവപ്രതിമകളിൽ കാണെപ്പടു�
ന്നതുേപാെലയുള്ള ദന്തപ്പരലുകളുെട െവണ്മയും, കഥക�
ളിക്കാരുെട കറുത്ത കുപ്പായം ശകലിച്ചു പതിച്ചേപാലു�
ള്ള േരാമാവലിഭംഗിയും, മിത്രേഭേദാപാഖ്യാനത്തിെല
പിംഗളർഷഭെന്റ മുക്കുറയ്ക്കുള്ള ശബ്ദേഘാരതയും, ശിവ�
കിങ്കരനായ കുംേഭാദരെന്റ ഹാലാസ്യപുരാണപ്രസി�
ദ്ധമായുള്ള അതിേരാചകതയും, സഞ്ചാരത്തിൽ ‘പാരി�
െലെന്നയിന്നാരറിയാത്തവർ?’ എന്നു േചാദ്യംെചയ്യുന്ന
തലെയടുപ്പും, വദനാണ്ഡംെകാണ്ടു് ആകാശപത്രത്തിൽ
വൃത്തേലഖനം െചയ്യുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചുള്ള ഉന്മത്ത�
തയും കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ആ അമാനുഷെന്റ ആകൃതിയും
ഏതാനും പ്രകൃതികളും ഒരുവിധം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ�
ണു്.”

(ധർമ്മരാജാ)

വസൂരിക്കാരെന്റ മൃതേദഹം
“ശവശരീരെത്ത അണിയിപ്പാൻ െകാടുത്ത വിേശഷ�
വസ്ത്രങ്ങൾ ഏേതാ മദ്യശാലയിെലത്തി ആ യമകിങ്കര�
ന്മാരുെട മദ്യദാഹെത്ത ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴംതുണി�
ക്കഷണങ്ങൾ ധരിച്ചു കീറിയ പനേയാലപ്പാക്കഷണ�
ങ്ങൾെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു് ഒറ്റമുളക്കണ്ടത്തിൽ തൂക്കി
ആ മനുഷ്യശിഷ്യെത്ത ചുമന്നുെകാണ്ടു വാഹകന്മാർ
േകാലംതുള്ളി കുതിരചാടി േപാകുന്നതിനിടയിൽ, േവഷ്ട�
സാമഗ്രികെള േഭദിച്ചു് ശവത്തിെന്റ ഒരു കാൽ പുറത്തു
ഞാന്നു് ആ ശരീരത്തിനു േനരിടുന്ന അവമാനത്തിനു
ശിക്ഷയായി അേന്ദാളകന്മാെര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പ്രഹരിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്നു. ഈ യാത്രാരംഭത്തിൽ േപ്രാക്ഷിക്കെപ്പ�
ട്ട ദ്രവ്യങ്ങളെട ഗന്ധവും, േരാഗിയുെട ശുശ്രൂഷാകാലത്തു്
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ട സാധനങ്ങളുെട അളിഞ്ഞ ദുർഗ്ഗ�
ന്ധവും, മൃതശരീരം അഴുകിത്തുടങ്ങിയതിെന്റ വിസ്രശ�
ല്യവും എല്ലാെത്തയും െപാതിഞ്ഞു പരിചാരകന്മാരുെട
ഉദരഭരണികളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന മദ്യപ്രസരവും, മരി�
ക്കാെത മുതപ്രായനായിരുന്ന രാഘവൻ എന്ന ശരീര�
ത്തിെന്റയും നാസാരന്ധ്രെത്ത പരിപീഡിപ്പിച്ചു. അവ�
സാനത്തിെല മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾക്കു െകാണ്ടുേപാ�
കുന്ന േകാഴികളുെട ആർത്തനാദങ്ങളും പരികർമ്മിക�
ളുെട കർണ്ണേഭദകങ്ങളായ ആർപ്പുകളും ആ രാജവീഥി�
െയത്തെന്ന േപ്രതപിശാചാദിപൂർണ്ണമായുള്ള രുദ്രഭൂമി
ആക്കി.” (േപ്രമാമൃതം)

േകശവദാസെന്റ വിടവാങ്ങൽ
“മഹാരാജാവിനാകെട്ട അവിടെത്ത ഭൃത്യപ്രധാനനാ�
കെട്ട വല്ലതും കല്പിക്കുന്നതിേനാ ഉണർത്തുന്നതിേനാ
നാവുകൾ സ്വാധീനങ്ങളാവുന്നില്ല. ‘േകശവാ!’ ‘അടി�
യൻ’ എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങൾെകാണ്ടു് ആജ്ഞാദാനവും
അംഗീകാരേബാധനവും സമാപിക്കെപ്പടുന്നു. കരുണാ�
വൃദ്ധനായ രാജർഷിയുെട തരളാംഗ്യങ്ങൾ നിരർഗ്ഗളഭ�
ക്തനായ ഭൃത്യെന സർവ്വാംഗം തളർത്തി, അവിടെത്ത
തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമവാനാക്കി വീഴ്ത്തുന്നു. രാജഹസ്ത�
ങ്ങൾ ത്രസിച്ചു. ൈപത്രമായ വാത്സല്യപൗഷ്കല്യേത്താ�
െട ഭൃത്യെന എഴുേന്നല്പിക്കുന്നു. പ്രജാഹൃദയേവദിയിൽ
ചിരംജീവവാസെത്ത സമാർജ്ജിച്ച ആ പുണ്യാബ്ധിശ�
ശാങ്കൻ ശ്രീപത്മനാഭെന്റ തിരുനാമമാകുന്ന ദിവ്യമന്ത്ര�
ത്തിെന്റ ഉച്ചാരണേത്താെട തന്നാൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായു�
ള്ള ആ സചിവേകസരിയുെട ശിരസ്സിൽ തൃൈക്കകൾ
രണ്ടും അനുഭാവസമുല്ക്കർഷേത്താെട അണച്ചു തെന്റ
ഓജസ്സിെന വിജയസിദ്ധ്യർത്ഥം അേങ്ങാട്ടു പകർന്നു്
ആശിസ്സുകൾനല്കി വിടവാങ്ങുന്നു.” (രാമരാജബഹദൂർ)

കുൈഞ്ചക്കുട്ടിപ്പിള്ള കാര്യക്കാരുെട
ആത്മാർപ്പണം
“സരസ്സിെല ജലം അല്പാല്പമായി വാർെന്നഴുകി േസതുഭൂ�
മിെയ വിദ്രവിപ്പിച്ചു കീേഴാട്ടിഴയിച്ചതുടങ്ങി. അനന്തശയ്യ
എന്നേപാെല പടുക്കുന്ന ആ ശിവലിംഗത്തിെന്റ അടി�
യിേലാട്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇരുമ്പുപാരെയ കടത്തി രാ�
വണഹസ്തങ്ങെള ൈകലാസത്തിെന്റ അേധാഭാഗത്തി�
െലന്നവണ്ണം ആ േലാഹഖബണ്ഡത്തിെന്റ അഗ്രഭാഗം
മുഴുവേനയും താഴ്ത്തി ആ ശിലാകുട്ടിമെത്ത സരസ്സിേലാട്ടു്
ആേവശിപ്പാൻ താൻ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള േയാഗസിദ്ധി�
െയ കാര്യക്കാർ പ്രേയാഗിച്ചു. മുസലത്തിെന്റ ബഹിര�
ന്തെത്ത മുഷ്ടികൾ ഗ്രഹിച്ചു. കാര്യക്കാരുെട വക്ഷസ്സും
സ്കന്ധങ്ങളും ജാനുക്കളും ജൃംഭിച്ചു. നാസാദളങ്ങളും ഇമ�
കളും നിമീലനംെചയ്തു. മുഖബിംബം വികസിച്ചു കാളായ�
ദ്യുതിേയാെട പ്രകാശിച്ചു. മുഷ്ടികൾ മുസലാന്തസഹിതം
കീേഴ്പാട്ടു േരഖാമാത്രക്രമത്തിൽ താണുതുടങ്ങി. ശ്വാസ�
സംയമനം ആ യമിസമഗ്രെന്റ കായകുട്ടിമെത്ത പുഷ്ക�
ലീകരിച്ചു. ശിലാലിംഗത്തിനു് ആ േസതുഭൂമിേയാടുള്ള
ബന്ധം വിച്ഛിന്നമായിത്തുടങ്ങി. കാര്യക്കാരുെട ജംഘ�
കളിേലയും ഹസ്തദണ്ഡങ്ങളിേലയും ജൃംഭിതങ്ങളായ
േപശിബന്ധങ്ങൾ ഭൂഭ്രമേണാർജ്ജിതേത്താെട പുളഞ്ഞു�
തുടങ്ങി. കാര്യക്കാരുെട കണ്ഠം ശിരസ്പരിമിതിേയാളം
വീർത്തു. ലലാടാസ്ഥികൾ േഭദിക്കുംവണ്ണം കേപാലബ�
ന്ധങ്ങൾ ത്രസിച്ചു. ഊരുജംഘകൾ സംേയാജിക്കുമാറു്
ആകുഞ്ചിതങ്ങളായി. വക്ഷസ്തടം േകാദണ്ഡാകൃതിയിൽ
വക്രിച്ചു. മുഖകണ്ഠങ്ങൾ പൃഷ്ഠഭാഗേത്താടു നമ്രങ്ങളായി.
ആ സിദ്ധബലിഷ്ഠെന്റ മൂർദ്ധാവു ഹാ! തകരുന്നു. മുഷ്ടി�
കൾ താഴുന്നു. പ്രതിബന്ധശിലാകൂടം തടാകത്തിൽ
ആമജ്ജനം, െചയ്ത ബുൽബുദനിരകെള െപാങ്ങിക്കു�
ന്നു. ഒരു വജ്രകണിക ആ സ്വജീവേഹാതാവിെന്റ ജടാ�
വലയമധ്യത്തിൽ ഉദിതമാകുന്നു. ഒരു മർമ്മരധ്വനി—
സിംഹാരവം—േമഘാരവം—ബ്രഹ്മാണ്ഡേഭദനാരവം…”

(രാമരാജബഹദൂർ)

മതി; ഈ ചരിത്രം ഇവിെട അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ല�
ണ്ടിനു േസ്കാട്ടും ഫ്രാൻസിനു് അലക്ലാണ്ഡർഡ്യൂമായും,
ബംഗാളത്തിനു ബങ്കിമചന്ദ്രചേതാപാധ്യായനും, മഹാ�
രാഷ്ട്രത്തിനു ഹരിനാരായണ ആേപ്തയും എങ്ങെനേയാ
അങ്ങെനയാണു് േകരളത്തിനു സി. വി. ദുർേഗ്ഗശനന്ദി�
നിക്കും കപാലകുണ്ഡലയ്ക്കും സമശീർഷമാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ധർമ്മരാജാവും രാമ�
രാജബഹദൂരും. അേദ്ദഹത്തിെന നമുക്കു തന്നു ൈദവം
ൈകരളിെയ അന്യാദൃശമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.



4 കുന്നുകുഴിയിൽ െകാച്ചുെതാമ്മൻ
അപ്പാത്തിക്കിരി (1026–1088)

ചരിത്രം
െതക്കൻേകാട്ടയത്തു പുതുപ്പള്ളി കുന്നുകുഴിയിൽ െകാ�
ച്ചുെതാമ്മൻ അപ്പാത്തിക്കിരിയാണു് ക്രിസ്ത്യാനികളെട�
യിടയിൽ ആദ്യെത്ത േനാവെലഴുത്തുകാരൻ. അേദ്ദഹം
പ്രസിദ്ധനായ െക. െക. കുരുവിള ഇഞ്ചിനീയരുെട േജ്യ�
ഷ്ഠസേഹാദരനും, ഒ. എം. െചറിയാെന്റ ശ്വശുരനുമായി�
രുന്നു. 1026-ാമാണ്ടു മീനമാസം തിരുവാതിരനക്ഷത്ര�
ത്തിൽ ജനിച്ചു. സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരുന്നു. ‘പരിഷ്കാരപ്പാ�
തി’ എന്ന േപരിൽ ഒരു േനാവൽ 1067-ൽ പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചു. 1088-ൽ മരിച്ചു.

പരിഷ്കാരപ്പാതി
നസ്രാണികളുെട ജീവിതരീതി, വിവാഹം മുതലായ വി�
ഷയങ്ങളുെട ഒരു ചിത്രണമാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം. ഒരു
ക്രിസ്തീയഭവനത്തിൽ ഔേസപ്പച്ചൻ എെന്നാരു യുവാ�
വുണ്ടായിരുന്നു. അയാെളെക്കാണ്ടു് അനുരൂപയായ
ഒരു സ്ത്രീെയ വിവാഹംെചയ്യിക്കുവാൻ ബന്ധുക്കൾ ദൂ�
െര ഒരു സ്ഥലേത്തയ്ക്കു േപാവുകയും, അക്കാമ്മ എന്ന
ഒരു യുവതിെയ കാണുകയും െചയ്യുന്നു; അവർ തമ്മിൽ
വിവാഹം നടക്കുന്നു. പഴയ കല്യാണച്ചടങ്ങുകൾ പ്ര�
പഞ്ചനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതിനുേശഷം ഔേസപ്പച്ചെന്റ
വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായ നാത്തൂൻ േപാരുണ്ടാവുകയും അതി�
െന്റ ഫലമായി അക്കാമ്മ കഷ്ടെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
നാത്തൂന്മാർ ആ ഗൃഹം വിട്ടു േപായതിനുേശഷം ഭാര്യാ�
ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു; അക്കാമ്മ അനന്തരം
പ്രസവത്തിനു പിതൃഗൃഹത്തിൽ േപാകുന്നു. പ്രസവം
കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ ഔേസപ്പച്ചെന്റ സേഹാദരി തങ്കമ്മ�
യുെട വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു. തങ്കമ്മ കുേറ പരിഷ്കാ�
രം സിദ്ധിച്ച യുവതിയാണു്. ആ സ്ത്രീ ഒരു ബിരുദധാരി�
യിൽ അനുരക്തയായിത്തീരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത കാണു�
േമ്പാൾ ആ സ്ത്രീക്കു േമാഹാലസ്യം ഉണ്ടാകുകയും അതു്
അപസ്മാരേരാഗമാെണന്നു കരുതി േവണ്ടെപ്പട്ടവർ ചി�
കിത്സിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ കാര്യം മനസ്സിലായി
തങ്കമ്മ ആശിച്ച യുവാവിെനെക്കാണ്ടുതെന്ന ആ സ്ത്രീ�
െയ വിവാഹം െചയ്യിക്കുന്നു. ആ വിവാഹവും വിസ്തരിച്ചു
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പിന്നീടു് ഔേസപ്പച്ചെന്റ വീട്ടിെല മൂപ്പീ�
ന്നു മരിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധമായ ചടങ്ങുകളുെട വർ�
ണ്ണനയും നന്നായിട്ടുണ്ട് . 60-ൽച്ചില്വാനം െകാല്ലങ്ങൾ�
ക്കുമുൻപു് ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറിെല നസ്രാണികളുെട
സാമൂഹ്യസ്ഥിതിെയെന്തന്നു പരിഷ്കാരപ്പാതി നമുക്കു
കരതലാമലകംേപാെല കാണിച്ചുതരുന്നു. യഥാതഥപ്ര�
സ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു േനാവൽ എന്ന നിലയില�
ല്ലാെത പ്രസ്തുതകൃതിക്കു മെറ്റാരു െമച്ചവും കാണുന്നില്ല.
ഒരു ക്രിസ്തീയകഥയാകയാൽ അതിനു വിേശഷിച്ചു് ഒരാ�
കർഷണശക്തിയുെണ്ടന്നും പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.



5 കിഴേക്കപ്പാട്ടു രാമൻകുട്ടിേമേനാൻ
(1033–1069)

ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖയുെട നിർജ്ജീവമായ ഒര�
നുകരണം ഭാഷയിലുണ്ടായി. അതു െചറുേശ്ശരി ചാത്തു�
നായരുെട മീനാക്ഷി എന്ന േനാവലാണു്. അേദ്ദഹം
േകാഴിേക്കാട്ടു മിഷൻ ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപക�
നായിരുന്നു. സഹൃദയന്മാക്കു് ഉേദ്വഗജനകങ്ങളായ
അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളുെട ആവിഷ്കാരെത്ത തടയ�
ണെമന്നുള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി എഴുതിയ ഒരു ഹാസ്യ�
രസപ്രധാനമായ േനാവലാണു് പറേങ്ങാടീപരിണയം.
അതു് 1067-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് (ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1892-ൽ) പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചു. അതിെന്റ പ്രേണതാവായ രാമൻകുട്ടി
േമേനാൻ സബ്ജഡ്ജി കൃഷ്ണേമേനാെന്റ അനന്തരവനാ�
യി പാട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണേമേനാെന്റയും ശ്രീേദവിയമ്മയുേട�
യും മകനായി 1033-ൽ ജനിച്ചു. പത്താംക്ലാസ്സുവെരേയ
പഠിച്ചിരുന്നുള്ളെവന്നു വരികിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാേയാ�
ഗികമായ അറിവും സംസ്തൃതത്തിൽ സാമാന്യജ്ഞാന�
വും ഗദ്യരചനയിൽ പാടവവുമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു പരിഹാസത്തിലായിരുന്നു പാടവവും അഭിരു�
ചിയും. 1069-മാണ്ടു് ഇടവമാസത്തിൽ മരിച്ചു. വിദ്യാവി�
േനാദിനി മാസികയിൽ േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നാ�
യനാർ ആഖ്യായിക എന്ന േപരിൽ ഒരു ഉപന്യാസം
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ േനാവെലഴുത്തു�
കാരൻ എഴുേതണ്ട അധ്യായങ്ങളുെട േപരുകൾ ഫലി�
തരൂപത്തിൽ നിേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. കുളത്തിൽേപ്പായതും
നീർേക്കാലിെയക്കണ്ടതും—ഒന്നാമധ്യായം. ഒരത്ഭുതം—
രണ്ടാമധ്യായം. നമ്പൂരിയുെട വിഡ്ഢിത്തവും ചങ്ങെന െച�
ണ്ടെകാട്ടിച്ചതും—മൂന്നു്. നാലാമേത്തതു് ഒരാണ്ടിയാട്ടം.
എന്നിങ്ങെന ഒൻപതധ്യായങ്ങൾക്കു ശീർഷകങ്ങൾ
അേദ്ദഹം െകാടുത്തിട്ടുള്ളതുതെന്നയാണു് ആദ്യെത്ത
ഒൻപതധ്യായങ്ങൾക്കു രാമൻകുട്ടിേമേനാനും സ്വീകരി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ പുസ്തകത്തിനു മുഖവുര എഴുതിയതു
നായനാർ തെന്നയാണു്.

പറേങ്ങാടീപരിണയം
േമൽക്കുളങ്ങര മാരാത്തു ചങ്ങമാരാർക്കു പറേങ്ങാടൻ
എെന്നാരു മരുമകനും, പറേങ്ങാടി എെന്നാരു മകളുമു�
ണ്ട് . ചങ്ങമാരാർക്ക് അമ്പലത്തിൽ െചണ്ടെകാട്ടാണു്
നിത്യവൃത്തി. കണ്ടപ്പമ്മാമെന്റ മകൻ താമരേശ്ശരിയിെല
പങ്ങശ്ശേമേനാെനെക്കാണ്ടു പറേങ്ങാടിെയ സംബന്ധം
െചയ്യിക്കുവാൻ അമ്മാവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാ�
ണു് കഥാരംഭം. സ്ത്രീകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിേക്കണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യകയെയപ്പറ്റി പത്താമധ്യായത്തിൽ സരസമാ�
യി ഉപപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ മുഖവുരയിൽ
നിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവേട േചർക്കുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പരിഹാസപ്രഗല്ഭത നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാ�
ണു്…

“മലയാളഭാഷയിൽ േനാവൽ പുസ്തകങ്ങൾ നിേശ്ശഷം
ബാക്കി ആകയാൽ ആവക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയാൽ വാല്മീകി ആദികവിയായതുേപാ�
െല എനിക്കും “ആദിമലയാളേനാവൽകർത്താവു്”
എന്നുള്ള േപരു സിദ്ധിക്കുെമന്നുള്ള േമാഹത്തിേന്മൽ
ഞാൻ വളെരക്കാലമായി യത്നംെചയ്തുവന്നിരുന്നു. ഈ
കാര്യം സാധിക്കാൻേവണ്ടി പലവഴികളിലും ഞാൻ ശ്ര�
മിച്ചു. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്  േനാവൽ അപ്പടി തർജ്ജമെചയ്തു
‘സ്വന്തമായി ചമയ്ക്കെപ്പട്ടതു്’ എന്നു പുസ്തകത്തിെന്റ പുറ�
െത്തഴുതി പ്രസിദ്ധെപ്പടത്തിയാേലാ എന്നു് ആേലാചി�
ച്ചു കുേറ തർജ്ജമ െചയ്തുേനാക്കി. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച പല
വിദ്വാന്മാരും എെന്റ കഷ്ടകാലംെകാണ്ടു് ഇതു് ഒരു സമ�
യം വായിച്ചുേപായി എങ്കിൽ നമ്മുെട കള്ളി പുറത്താകു�
െമന്ന ഭയത്താൽ അതു േവെണ്ടന്നുവച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്കാർക്കു
മലയാളെമന്നു േകട്ടാൽ തിക്തകം കഷായമാെണന്നു്
എനിക്കു നല്ലവണ്ണമറിയാെമങ്കിലും െചമ്പാെണന്നുത�
െന്ന കരുതിയാൽ േമലിൽ വ്യസനിേക്കണ്ടിവരുന്ന�
തല്ലേല്ലാ എന്നു കരുതിയാണു് അതു േവണ്ടന്നുവച്ചതു്.
രണ്ടാമെത്ത ആേലാചന കുറേഞ്ഞാന്നു േഭദെപ്പടുത്തി.
ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘േവവർലി േനാവൽ’ മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിലുള്ള കഥകൾ നല്ല രസ�
മുള്ളവയാെണന്നു പരമേബാധ്യമായിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു്
അതിൽനിന്നു് എല്ലാം കൂടി കൂടിപ്പിടിച്ചു് ആെകപ്പാെട
ഒരു പുതിയ കഥയാക്കിത്തീർത്താൽ കാര്യം പറ്റിക്കാ�
െമന്നു കരുതി അതിന്നുദ്യമിക്കുേമ്പാഴാണു് കുന്ദലത
പുറത്തുവന്നതു്. ഇനിേമൽ ആദികവി എന്ന േപരുകി�
ട്ടാൻ കുേറ പ്രയാസെമന്നുവന്നതിനാൽ അതിയായ കു�
ണ്ഠിതമുണ്ടായി എങ്കിലും ഞാൻ എഴുതുവാൻ േപാകുന്ന
പുസ്തകത്തിെല കഥാസാരസ്യം കുന്ദലതയിൽ കവിഞ്ഞു�
വന്നാൽ എെന്റ േയാഗ്യതക്കു ഹാനി സംഭവിക്കയിെല്ല�
ന്നു സമാധാനിച്ചു. എങ്കിലും പുസ്തകം ആരംഭിേക്കണ്ട
സമ്പ്രദായം ഒെന്നാന്നായി തീർച്ചെപ്പടാത്തതിനാൽ
പിെന്നയും കാലതാമസം വന്നു. എളുപ്പത്തിൽ േപരു
സമ്പാദിക്കാനുള്ള വിദ്യയാണു് ഞാൻ ആദ്യം ആേലാ�
ചിച്ചതു്. അതു കുന്ദലതക്കാരനും െകാണ്ടുേപായി. പി�
െന്ന സ്വന്തം സൃഷ്ടിക്കാെണങ്കിൽ അത്ര േവഗത്തിൽ
ഒന്നും േതാന്നുന്നതുമില്ല, ഇങ്ങെന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാല�
ത്തു് ഇന്ദുേലഖയും മീനാക്ഷിയും വന്നു ലഹളകൂട്ടാൻ തു�
ടങ്ങി. എവിെടെച്ചന്നാലും പഞ്ചുേമേനാനെന്റയും സൂരി�
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെലയും ലഹളതെന്ന. ഞാൻ വളെരക്കാല�
മായി േമാഹിച്ചിരുന്ന സ്വത്തു് ഇക്കൂട്ടർ എല്ലാവരുംകൂടി
കവർന്നുെകാണ്ടു േപാകുന്നതു വിചാരിച്ചു് അതിനായി
വ്യസനവും അസൂയയും എനിക്കുണ്ടായതിെന എെന്റ
ഗുണേമറിയ വായനക്കാർ മാപ്പുെചേയ്യണ്ടതിനു സവിന�
യം അേപക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ദുഃഖപരവശനായി ഇരി�
ക്കുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം രാവിെല ഒരു ഇന്ദുേലഖാപു�
സ്തകം കയ്യിെലടുത്തു് ഓേരാ മേനാരാജ്യവും വിചാരിച്ചു്
കടലാസ്സുകൾ ഓേരാന്നായി െവറുേത മറിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ അവതാരിക ഒന്നു് അശ്രദ്ധനാ�
യി വായിച്ചുേനാക്കി. അതിൽ ഇങ്ങെന ഒരു പുസ്തകം
എഴുേതണ്ടതിനുത്സാഹിപ്പിച്ചതു് ആ ഗ്രന്ഥകത്താവിെന്റ
ഭാര്യയാെണന്നും മറ്റും കണ്ടേപ്പാൾ കാര്യം പറ്റി എന്നു
നിശ്ചയിച്ചു് എനിക്കു മനസ്സിൽ ബഹുസുഖം േതാന്നി. ഉട�
േന എെന്റ പ്രാണപ്രിയേയാടു വിവരെമല്ലാം പറഞ്ഞു്
എെന്നേമല്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കുത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ടതു്
ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായ ഭവിഷ്യത്തേല്ല പറ�
േയണ്ടതു്? ഞാൻ വലിയ കാര്യമായി പുസ്തകകർത്താവി�
നു സിദ്ധിക്കുന്ന േശ്രയസ്സിേനയും പുസ്തകം വിറ്റാൽ കി�
ട്ടുന്ന ലാഭേത്തയും കുറിച്ചു വളെര ഗാരവഭാവേത്താെട
പറയാൻ തുടങ്ങിയതു േകട്ട് എെന്റ ഭാര്യ ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത കുട്ടിെയ കുളിപ്പിക്കാൻ േപായതുെകാണ്ടു ഞാൻ മൗ�
ഢ്യം ഭാവിക്കാെത പിന്നാെല െചന്നു പിെന്നയും േചാ�
ദിച്ചു. അേപ്പാൾ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ‘നിങ്ങൾക്കു മറ്റു െതാരം
ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ നാലു േനന്ത്രവാഴവച്ചു നനയ്ക്കരുേതാ?
എനിക്കു േവെറ പ്രവൃത്തിയുണ്ടു് . കുട്ടിെയ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല;
അടിച്ചുതളിച്ചിട്ടില്ല; പയ്യിെന കറന്നിട്ടില്ല.’ എന്നുേവണ്ട,
ഈ മാതിരി അഞ്ഞൂറുകൂട്ടം േജാലികൾ പിറുപിറുക്കാൻ
തുടങ്ങി. ‘എേന്ന വിഷമേമ! പിന്നാേല േപായതുതെന്ന
അബദ്ധമായേല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞു് അതിയായ ബുദ്ധി�
ക്ഷയേത്താെട ഞാൻ മടങ്ങിേപ്പാന്നു.”

ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗം കുേറ അധികം ദീർഘമായിേപ്പാെയങ്കി�
ലും ഇതു് അന്നുവെര മലബാറിൽ ആവിർഭവിച്ച േനാവ�
ലുകളുെട വിേനാദവിമർശനമാകയാൽ അങ്ങെന െചയ്ത�
താണു്.

“െനടിയരിേച്ചാറുണ്ടിട്ടും മത്തൻകൂട്ടാൻ കൂട്ടീട്ടും
എണ്ണ േതച്ചു കുളിക്കാഞ്ഞിട്ടും പിത്തം വർദ്ധിച്ചു ഭൂപേത!”

എന്ന പ്രസിദ്ധ േശ്ലാകവും ഇതിൽ കാണ്മാനുണ്ടു് .

പറേങ്ങാടീപരിണയത്തിെന്റ ഒന്നാം പതിപ്പു് മൂന്നുമാസ�
ത്തിനകം വിറ്റഴിഞ്ഞു. േനാവെലഴുത്തുകാർക്കു സ്വല്പം
ഒരു ലജ്ജ അങ്കരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ രാമൻകുട്ടി�
േമേനാെന്റ പ്രയത്നം ഫലിച്ചു.



6 േപാേത്തരി കുഞ്ഞമ്പു (1032–1095)

ചരിത്രം
ഉത്തരേകരളത്തിൽ അധഃസ്ഥിതരുെട ഉന്നമനത്തി�
നുേവണ്ടി കാര്യക്ഷമമായി പലതും പ്രവർത്തിച്ച ഒരു
മനുഷ്യേസ്നഹിയാണു് േപാേത്തരി കുഞ്ഞമ്പു. അേദ്ദഹം
1032-ാമാണ്ടു (ഇ.വ. 1857 ജൂൺ 6-ാം൹) വ്യാഴാഴ്ചനാ�
ളിൽ ജനിച്ചു. കണ്ണൂരിനു രണ്ടു നാഴിക അകെലയുള്ള
പള്ളിക്കുന്നു േദശത്തിലാണ് േപാേത്തരി എന്ന ഭവ�
നം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. അച്ഛൻ േപാേത്തരി കണക്കൻ
നടത്തിവന്ന ഒരു എഴുത്തുപള്ളിയിലും, അതിനുേമൽ
സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും സാമാന്യപരിചയമു�
ണ്ടായിരുന്ന െചറുമണലിൽ കുഞ്ഞമ്പുട്ടി ഗുരുക്കളുെട
കീഴിലും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതിെന്റ േശഷം
കണ്ണൂർ ഗവർേമ്മന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ േചർന്നു െമ�
ട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഉപരിപഠനത്തിനു കുടും�
ബത്തിെല ദാരിദ്ര്യം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ആദ്യം
മലപ്പുറത്തു േപാസ്റ്റുമാസ്റ്ററും, പിന്നീടു തളിപ്പറമ്പു മജി�
േസ്റ്റ്രട്ടുേകാടതിയിൽ ഒരു പകർെപ്പഴുത്തു ഗുമസ്തനുമായി
സ്വല്പകാലം പണിേനാക്കി. സ്വാതേന്ത്ര്യഛുവായ കഥാ�
പുരുഷനു് അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതു്
അനഭിലഷണീയമായിേത്താന്നിയതിനാൽ വക്കീൽപ്പ�
രീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിലും, പിന്നീടു കണ്ണൂരിലും
അഭിഭാഷകനായി ഒരു വക്കീെലന്ന നിലയിൽ അേദ്ദ�
ഹം വളെര ഉയർന്നു. നിസ്തന്ദ്രമായ പ്രയത്നവും നിഷ്ക�
ളങ്കമായ സത്യസന്ധതയുമാണ് ആ ഉയർച്ചയ്ക്കു കാര�
ണം.

സമുദായേസവനം
താൻ ജനിച്ച തീയസമുദായം അന്നു ജാതിസംബന്ധ�
മായി പല അവശതകൾ അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
തീയെരക്കാൾ അധഃസ്ഥിതരായ െചറുമക്കളുെട നര�
കജീവിതം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്ത അത്യന്തം
േവദനിപ്പിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള സമുദായങ്ങൾക്കുേവ�
ണ്ടി അേദ്ദഹം ആത്മസമർപ്പണം െചയ് വാൻ തീർച്ച�
െപ്പടത്തി. മതപരിഷ്കാരേത്തയും സാധുജേനാദ്ധാരണ�
േത്തയും പറ്റി നിശിതങ്ങളായ പല ഉപന്യാസങ്ങൾ
േകരളപത്രിക, േകരളസഞ്ചാരി എന്നീ പത്രങ്ങളിലും
ഭാഷാേപാഷിണി മാസികയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. െചറു�
മക്കൾക്കു േവണ്ടി സ്വന്തമായി ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാല�
യം സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ധ്യാ�
പകന്മാെര കിട്ടായ്കയാൽ സ്വന്തം സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരാെളത്തെന്ന നിേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. ‘എേഡ്വർ�
ഡ് പ്രസ്സ്  ’ എന്ന േപരിൽ ഒരച്ചുക്കൂടവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപ്രധാനമല്ല. കുഞ്ഞമ്പുവിെന്റ പുസ്ത�
കങ്ങെളല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസംെകാണ്ടും അന്ധവിശ്വാേസാ�
ച്ചാടനംെകാണ്ടും െചറുമക്കെളേപ്പാെലയുള്ള സമുദായ�
ങ്ങെള പുേരാഗമിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുള്ള�
വയാണു്. പുലയർക്കു ‘പഞ്ചമർ’എന്ന േപർ ആദ്യമായി
നല്കിയതു് അേദ്ദഹമാെണന്നു പറയെപ്പടുന്നു. നിലവിലി�
രിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതെത്ത അേദ്ദഹം കഠിനമായി െവറുത്തു.
ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചാലല്ലാെത തീയർക്കു രക്ഷയിെല്ല�
ന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. പേക്ഷ, ആ രക്ഷയ്ക്കു് ഏതാ�
നുംചില തീയർ ക്രിസ്ത്യാനികളായാൽ േപാെരന്നു് അേദ്ദ�
ഹം കണ്ടു. തെന്റ ആഗ്രഹം അപ്രാേയാഗികമാകയാൽ
ഹിന്ദുവായിത്തെന്ന ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു.
അേദ്ദഹം “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
േപാകയില്ല” എന്നാണു് സ്വസമുദായാംഗങ്ങേളാടു പറ�
ഞ്ഞതു്. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1892 ജനുവരി 1-ാം൹ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പ്രധാന കൃതിയായ ‘സരസ്വതീവിജയം’ എന്ന
േനാവൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. കുഞ്ഞമ്പു 1095-ൽ (ഇ.വ.
1919–ഡിസമ്പർ 24-ാം൹) മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) സരസ്വതീവിജയം (2) തീയർ, (3) രാമകൃഷ്ണസംവാ�
ദം, (4) രാമായണസാരേശാധന, (5) ൈമത്രി, (6) ഭഗ�
വൽഗീേതാപേദശം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷ ശക്തിമത്താണു്. ഹിന്ദുമതെത്ത
അപലപിക്കുന്ന രാമായണസാരേശാധന മുതലായ
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഒരു വക്കീലിെന്റ നിലയാണു്
അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതു്; ഒരു ജഡ് ജിയുെടയല്ല. രാമാ�
യണസാരേശാധന 1893-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. സര�
സ്വതീവിജയെത്തപ്പറ്റി മാത്രേമ ഇവിെട എെന്തങ്കിലും
പ്രസ്താവിക്കണെമന്നു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നുള്ള.

സരസ്വതീവിജയം
തെന്റപറമ്പിൽ അടകുടികിടക്കുന്ന ഒരു അധഃസ്ഥിത കു�
ടുംബത്തിെല അംഗമായ മരത്തൻ എന്ന പുലയക്കുട്ടി

“എള്ളിലുെള്ളണ്ണകണേക്ക േദഹങ്ങെട–
യുള്ളിലുള്ളിശ്വരൻതാനിരിപ്പൂ
ഉള്ളവണ്ണംതെന്ന കാട്ടിത്തരുംഗുരു
നിത്യം ഗുരുനാഥ കുമ്പിടുേന്നൻ”

എന്നും മറ്റും പാടത്തുനിന്നു പാടിയതു കനകേശഖരഇ�
ല്ലത്തു കുേബരൻനമ്പൂരി േകട്ടിട്ടു േകാപാന്ധനാകുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാല്യക്കാരനായ രാമൻകുട്ടിനമ്പ്യാർ
ഓടിേപ്പായി അവെന ചവിട്ടുന്നു. തന്നിമിത്തം അവൻ
മരിച്ചതായി ആേദശത്തു ശ്രുതി െപാങ്ങുന്നു. േപാലീ�
സുകാർ അറസ്റ്റ്  െചയ്യുെമന്നു ഭയെപ്പട്ടു നമ്പൂരി നാടു�
വിട്ടു േപാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൾ സുഭദ്ര എന്ന
അന്തർജ്ജനത്തിനു ജാരസംസർഗ്ഗമുള്ളതായി ഒരു
േഘാരമായ അപവാദം നമ്പൂരിയുെട ശത്രുക്കൾ പര�
ത്തുകയും, സ്മാർത്തന്മാർ ആ സാധ്വിെയ ൈകെകാട്ടി
പുറത്താക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അശരണയായ സുഭദ്രെയ
കണ്ണൂരിെല ഒരു പാതിരി രക്ഷിക്കുന്നു. സുഭദ്ര അവിെട�
വച്ചു് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയും, കണ്ണൂരിൽ പാതിരിമാർ നട�
ത്തുന്ന ഒരു െപൺപള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഉപാധ്യായയായി
നിയമിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. കാശിയിൽ ഒളിച്ചു താ�
മസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന നമ്പൂരിെയ േപാലീസുകാർ പിടിച്ചു�
െകാണ്ടുവന്നു േമൽസൂചിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിനു തലേശ്ശരി െസ�
ഷൻേകാടതിയിൽ വിസ്തരിച്ചു. അന്നു് അവിെട ജഡ്ജി�
യായിരുന്നതു് ഏശുദാസൻ എെന്നാരു പുലക്രിസ്ത്യാനി�
യാണു്. അേദ്ദഹം നമ്മുെട പഴയ മരത്തനല്ലാെത മറ്റാ�
രുമല്ല. അേദ്ദഹം േകാഴിേക്കാട്ടുള്ള ഒരു പാതിരിയുെട
സഹായേത്താടുകൂടി ബി. ഏ. ജയിച്ചു പല ഉേദ്യാഗങ്ങ�
ളിൽ ഇരുന്നുയർന്നു് ആ പദവിയിൽ എത്തി. െതളിവി�
ല്ലാത്തതിനാൽ ജഡ്ജി നമ്പൂരിെയ േമാചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇതാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയിെല ഇതിവൃത്തസങ്ഗ്രഹം. വി�
ദ്യാഭ്യാസംെകാണ്ടു് ഏതു് അധഃസ്ഥിതനും ഉച്ചസ്ഥെന്റ
നിലയിെലത്താെമന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണു് സര�
സ്വതീവിജയം എന്ന േപർ ഗ്രന്ഥകാരൻ പുസ്തകത്തിനു
നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. നമ്പൂരിെയെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം പേദ
പേദ മനുസ്മൃതിയിൽനിന്നു പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിപ്പിക്കു�
ന്നതും, താൻതെന്ന അധ്യാത്മരാമായണം, ഭാരതം,
പഞ്ചതന്ത്രം എന്നീ കിളിപ്പാട്ടുകളിൽനിന്നും മറ്റും ഈര�
ടികൾ പകർത്തുന്നതും പുസ്തകത്തിെന്റ േമന്മയ്ക്കു ഹാനി�
കരമായിട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണം
ഏതാനും ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കുഞ്ഞമ്പുവിെന്റ
ൈശലി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

നമ്പൂരിെയ കാണാത്തതിനാൽ അന്തർജ്ജനത്തിനു�
ണ്ടായയാതന:— “സാധാരണയായി തെന്റ ഭർത്താവി�
രിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു െചന്നു േനാക്കും; ഉടേന െപാട്ടിക്കര�
യും; മടങ്ങിവരും. വല്ലവരും വാതിൽ മുറിേയ േപാകുന്ന
നിഴലാട്ടം കണ്ടാൽ അതു ഭർത്താവാേണാ എന്നു ശങ്കി�
ച്ചു് എത്തിേനാക്കും. ഉടേന വീണുരുളും. പിെന്ന കുേറ
േനരം ഒന്നും മിണ്ടാെത ഇരിക്കും. അേപ്പാൾ ഭർത്താ�
വു തെന്ന വിളിക്കുന്ന ഒച്ചയേല്ല േകട്ടതു് എന്നുേതാന്നും.
ഉടെന അതല്ല എന്നു മനസ്സിലായി െനടുവീർപ്പിട്ടുകര�
യും. കരയരുേത എന്നു വല്ലരും പറയുേമ്പാൾ െപാട്ടി�
ക്കരയും. ഇങ്ങെന ഏകേദശം രാത്രി മൂന്നു യാമവും കഴി�
ഞ്ഞു.”

ജീവത്സാഹിത്യം
പ്രസ്തുതപുസ്തുകത്തിനു് അവതാരിക എഴുതിയ മൂർേക്കാ�
ത്തു കുമാരൻ പറയുന്നതു രാമായണവും മഹാഭാരതവും
ജീവത്സാഹിത്യപംക്തിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതാെണന്നും,
കീഴ് ജാതികളും ദരിദ്രരും പാവങ്ങളും ആയവെരപ്പറ്റി
വിവരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ മാത്രേമ ജീവത്സാഹിത്യമാക�
യുള്ള എന്നു ശഠിക്കുന്നതായാൽ അതിന്നുള്ള ഒരുത്ത�
മദൃഷ്ടാന്തം ഇതാ—‘സരസ്വതീവിജയം’ എന്നു പറയു�
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ അഭിപ്രായം ആദരണീയമാ�
ണു്. സരസ്വതിവിജയത്തിനു മുൻപു് അത്തരത്തിൽ ഒരു
ഇതിവൃത്തഘടനയ്ക്കായി ഭാഷാസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ
ആരും ഉദ്യമിച്ചിട്ടില്ല.



7 െകാച്ചിരാമവർമ്മ (അപ്പൻ)തമ്പുരാൻ
(1051–1117)

ഉപക്രമം
അപ്പൻതമ്പുരാൻ ഒരു മാസികാപ്രവർത്തകൻ, േകരള�
ചരിത്രഗേവഷകൻ, ഗ്രന്ഥവിമർശകൻ, ആഖ്യായികാ�
കാരൻ, ഉപന്യാസകർത്താവു്, ഗദ്യകവി എന്നിങ്ങെന
പലനിലകളിൽ നിരതിശയമായ ഭക്തിേയാടുകൂടി ൈക�
രളിെയ ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ സാഹിത്യപദ്ധതികളിെല�
ല്ലാം ഒന്നുേപാെല വിജയം േനടിയിട്ടുമുണ്ടു്. സൗകര്യ�
ത്തിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരിത്രം ഈ ഘട്ടത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തുന്നുെവേന്നയുള്ളു.

ജനനം
അപ്പൻതമ്പുരാൻ 1051-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 24-ാം൹
പൂരൂരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. സ്ഥാനസന്യാ�
സംെചയ്ത െകാച്ചി രാമവർമ്മ വലിയതമ്പുരാെന്റ മൂത്ത
സേഹാദരി െകാച്ചിക്കാവുതമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു മാതാ�
വു്. ആ സാധ്വി പാഴൂർ പടുേതാൾ തുപ്പൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�
െല സഹധർമ്മിണിയായി. അവരുെട സന്താനങ്ങളാ�
യി ഒരു സ്ത്രീപ്രജയും, നാലു പുരുഷപ്രജകളും ജനിച്ചതിൽ
നാലാമെത്ത പുരുഷസന്താനമാണ് അപ്പൻതമ്പുരാൻ.
െകാച്ചിക്കാവുതമ്പുരാട്ടിക്കു സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യ�
ത്തിലും പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. സംഗീതത്തിൽ ഒരു
നല്ല ശിഷ്യപരമ്പരയുണ്ടു്. അങ്ങെന മാതാവിൽനിന്നു
ലഭിച്ചതാണു് അപ്പൻതമ്പുരാെന്റ സംഗീതവാസന. ആ
തമ്പുരാട്ടി 1053-ൽ തീെപ്പട്ടു. ചിറ്റമ്മയായ അമ്മുത്തമ്പു�
രാട്ടിയാണു് പിന്നീടു കുമാരെന വളർത്തിയതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
ചാഴൂർ േകാവിലകത്തുവച്ചു വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ വലിയതമ്പു�
രാെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ ആശാൻതമ്പാൻ എെന്നാരു
പണ്ഡിതൻ സിദ്ധരൂപവും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു. േശഷാചാര്യ
പാഠശാലയിൽ ഈച്ചരവാരിയർ കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസി�
പ്പിച്ചു. കല്ലിങ്കൽ വലിയ രാമപ്പിഷാരടിയും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സംസ്കൃതാധ്യാപകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടു�
ന്നു. 1068-ൽ എറണാകുളം േകാേളജിൽ അഞ്ചാംഫാറ�
ത്തിൽ േചർന്നു. 1070-ൽ െമടിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷ ജയി�
ച്ചു. മദിരാശി പ്രസിഡൻസി േകാേളജിൽനിന്നു് എഫ് .
ഏ. പാസ്സായി. ബി. ഏ.യ്ക്കു സംസ്കൃതം വിട്ടു മലയാളം
ഉപഭാഷയാക്കി. അന്നാണു് ആ ഭാഷയുെട മർമ്മങ്ങളും
മേനാജ്ഞതയും ഗ്രഹിച്ചതു്. തനിക്കും ആ ഭാഷയുെട
ഉൽക്കർഷത്തിനുേവണ്ടി ജീവിതാർപ്പണം െചയ്യണ�
െമന്നു് ഒരാഗ്രഹം േതാന്നി. അക്കാലം മുതൽ അതി�
േലക്കായി ശ്രമിച്ചു. 1074-ൽ ബി. ഏ. യ്ക്കു മലയാളത്തി�
നുമാത്രം ജയിച്ചു. അടുത്തെകാല്ലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും
ഉത്തീർണ്ണനായി. ഐച്ഛികവിഷയത്തിൽ േതാറ്റുേപാ�
യി. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം അവിെട നിറുത്തി. പിൽക്കാ�
ലത്തു് തൃശ്ശൂരിൽ താമസമാക്കിയതിനുേമൽ പി. എസ് .
അനന്തനാരായണശാസ്ത്രിേയാടു വ്യാകരണവും, ആറ്റൂർ
കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിേയാടു തർക്കവും, െവയിലൂർശങ്കരവാരി�
യേരാടു അഷ്ടാംഗഹൃദയവും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. േവദാ�
ന്തം തന്നത്താൻ അഭ്യസിച്ചതാണു്. ആ മഹാരാജാവി�
െന്റ മെറ്റാരു സേഹാദരിയുെട പുത്രനായ േകരളവർമ്മ
അമ്മാമൻതമ്പുരാെനപ്പറ്റി േമൽ പരാമർശിക്കും. േവെറ
ഒരു തായ് വഴിയിൽെപ്പട്ട മങ്കു എന്ന അംബത്തമ്പുരാ�
ട്ടിയാണു് പണ്ഡിത സാർവ്വഭൗമനും ഇന്നെത്ത െകാച്ചി
മഹാരാജാവുമായ പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാെന്റ മാതാവു്
(വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ തമ്പുരാെന്റ ജാമാതാവു്). ഇങ്ങെന
ഒേര കാലത്തുതെന്ന െകാച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ ഭാഷാ�
േപാഷകന്മാരും സാഹിത്യബന്ധുക്കളുമായ മൂന്നു കുമാ�
രന്മാർ ഉദയംെചയ്തു. സംസ്കൃതത്തിെന്റയും മലയാളത്തി�
െന്റയും അഭ്യുന്നതിക്കു പല പ്രകാരത്തിൽ േപ്രരകരായി
ഭവിച്ചു.

രസികരഞ്ജിനി
1074-ൽത്തെന്ന ഭാഷയിൽ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ ചി�
ത്രങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു മാസിക പുറെപ്പടവിക്കണെമ�
ന്നും അന്നു ൈശശവപ്രായത്തിൽ വളർന്നുവന്ന മദി�
രാശിയിെല ഇൻഡ്യൻ െറവ്യൂ (Indian Review) അതി�
െനാരു മാർഗ്ഗദർശകമാെണന്നും ആ പുണ്യേശ്ലാകനു
േതാന്നി. മദിരാശിയിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ മദ്രാസ് സ്റ്റാൻ�
േഡർഡ് പത്രത്തിേലക്കു േലഖനങ്ങൾ എഴുതിെക്കാണ്ടി�
രുന്നു. തെന്റ മാസികസംബന്ധിച്ചുള്ള ആേലാചനകൾ
1077 കുംഭം 14-ാം൹േയ പൂർത്തിയായുള്ളു. 1078 ചിങ്ങ�
ത്തിൽ രസികരഞ്ജിനി എന്ന അന്വർത്ഥനാമേത്താടു�
കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാസിക ഉദയം െചയ്തു. ഒന്നാം
ലക്കത്തിെല പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുകാണു�
ന്നു. “രസികരഞ്ജിനി പ്രേവശിപ്പാനുള്ള കാരണം ഉേദ്ദ�
ശപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് അതിെന വീണ്ടും
എടുത്തുപറയുന്നില്ല. എങ്കിലും നാന്ദി പ്രസ്താവനകൾ
ഇല്ലാത്ത നാടകം, േതാടയേത്താടുകൂടാത്ത അരേങ്ങ�
റ്റം, ഉപസ്തരണശൂന്യമായസദ്യ മുതലായവ േലാകമര്യാ�
ദയ്ക്കു വിേരാധമായിട്ടുള്ളവ ആകെകാണ്ടു പ്രകൃതമാസി�
കയുെട തിരേനാട്ടത്തിങ്കൽ കുറച്ചു വല്ലവിദ്യെയടുക്കാ�
ഞ്ഞാലും അത്ര ഉചിതമായിരിക്കയില്ല. രസികരഞ്ജിനി�
യുെട ജാതകം േനാക്കിച്ചിട്ടില്ല; േനാക്കിച്ചിട്ടു് ആവശ്യ�
വും കാണുന്നില്ല. ദീനം വരുന്നകാലത്തു ൈവദ്യന്മാെര
ആശ്രയിക്കുേമ്പാൾ വിമുഖത കാണിക്കാതിരുന്നാൽ
കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാെത ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും
നന്നായി ആയുേസ്സാടും ഓജേസ്സാടും വളർന്നുവരുന്ന
ഈ നൂതനസന്താനെത്ത എല്ലാവരും എടുത്തു ലാളി�
ക്കുന്നതു കാണുവാൻ സംഗതി വരുെമന്നാണു് ഞങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതു്.

എറണാകുളത്തു വടേക്കമാളികയിലായിരുന്നു അക്കാ�
ലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ താമസം. അവിെട മാസികയു�
െട പുേരാഗതിക്കു നിത്യെമന്നേപാെല സുഹൃത്സേമ്മള�
നങ്ങളും നടത്തി. 1065-ൽ സി. പി. അച്യുതേമേനാൻ
തൃശ്ശൂരിൽ ആരംഭിച്ചു 12 െകാല്ലം പ്രചരിച്ച വിദ്യാവിേനാ�
ദിനി അന്നു് അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു
രസികരഞ്ജിനി മാത്രേമ അന്നു േകരളത്തിൽ ഗണനീ�
യമായ ഒരു സാഹിത്യമാസികയായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
അേതാടുകൂടി മഹാനുഭാവനായ െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻതമ്പുരാെന പത്രാധിപരായി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
ഭാഗ്യവും അപ്പൻതമ്പുരാനു സിദ്ധിച്ചു.

“പ്രസന്നപ്രൗഢസരസപ്രസംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞിനി
രസജ്ഞർക്കു െകാടുക്കേട്ട രസം രസികരഞ്ജിനി”

എന്ന മുദ്രാവാക്യം തെന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ എഴു�
തിേച്ചർത്തതാണു്. ഇങ്ങെന രണ്ടു മഹാരഥന്മാരുെട
സഹപ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഫലമാണു് ആ മാസിക. കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ സംസ്കൃതവും ആധുനിക ൈക�
രളിയും, അപ്പൻതമ്പുരാെന്റ പ്രാചീനൈകരളിയും ഇം�
ഗ്ലീഷും കൂടി സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ ഉണ്ടായഫലം വിസ്മ�
യാവഹമായിരുന്നു. ഒന്നാമെത്ത ലക്കത്തിൽ െനടു�
വിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു െകാച്ചിരാജ്യത്തു് ഏറ്റം
െചയ്തപ്രകാരം എന്ന ചരിത്രേലഖനവും, യുക്തിഭാഷ,
നാഗാനന്ദം നാടകത്തിെന്റ തർജ്ജമ മുതലായ ഇത�
രേലഖനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസികയ്ക്കു േവണ്ട
സകല ഗുണങ്ങളും അതിൽ കളിയാടി. കവിത, െച�
റുകഥ, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങളിലും
േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു് ഉള്ളടക്കത്തിനു് ആശാ�
സ്യമായ ൈവവിധ്യം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭാരവാഹി�
കൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ,
കുണ്ടുർ, ഒറവങ്കര, ഒടുവു്, നടുവം മഹൻ, വള്ളേത്താൾ
മുതലായ കവികളും സി. എസ് . േഗാപാലപ്പണിക്കർ,
കാരാട്ടു് അച്യുതേമേനാൻ, അമ്പാടി നാരായണേപ്പാ�
തുവാൾ, വി. െക. രാമൻേമേനാൻ, മൂർേക്കാത്തു കുമാ�
രൻ തുടങ്ങിയ ഗദ്യകാരന്മാരുമായിരുന്നു േലഖകന്മാർ
എന്നു പറയുേമ്പാൾതെന്ന േലഖനങ്ങളുെട ഗുണപൗ�
ഷ്കല്യം ഊഹ്യമാണേല്ലാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ നല്ല
ഭാഷാഗദ്യം എഴുതിപ്പഠിച്ചതു രസികരഞ്ജിനിയിൽക്കൂടി�
യായിരുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാെന്റ സാഹിത്യപരിചയം
പ്രവൃദ്ധമായതും പ്രധാനമായി ആ വഴിക്കുതെന്നയാണു്.
ഉണ്ണുനീലിസേന്ദശം ആദ്യമായി െവളിയിൽ വന്നതു് ആ
മാസികവഴിക്കു തെന്നയായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത
നമുക്കു് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. 3000 ഉറുപ്പിക
െകട്ടിെവച്ചുെകാണ്ടാണു് അപ്പൻതമ്പുരാൻ രസികരഞ്ജി�
നി ആരംഭിച്ചതു്. നാലു െകാല്ലവും നാലു മാസവും അതു
നടന്നേപ്പാൾ ആ സംഖ്യ മുഴുവൻ നഷ്ടെപ്പട്ടു. േകരളത്തി�
നു മാസികകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏേതാ ഒരു
ശാപം ഉള്ളതുേപാെല േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ
അത്ര വളെര അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ജനി�
ച്ചു് അനുദിനം അഭിവൃദ്ധിെയ പ്രാപിച്ചുവന്ന ഒരു മാസിക
അല്പായുസ്സിൽ അന്തരിക്കുവാൻ യാെതാരു ന്യായവുമി�
ല്ലേല്ലാ. എന്നാൽ ഒന്നു പറയാം. അതുേപാെല മഹനീ�
യമായ ഒരു മാസിക നമ്മുെട നാട്ടിൽ അതിനുമുൻപും
പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ദാമ്പത്യം
രസികരഞ്ജിനിയുെട അന്തർദ്ധാനത്തിനുേശഷം തമ്പു�
രാൻ എറണാകളത്തുനിന്നു തൃശൂരിേലക്കു മാറി. അവി�
െട ആദ്യം േതാേട്ടക്കാട്ടു കുടുംബക്കാരുെട വകയായ
ഒരു ഗൃഹത്തിലാണു് താമസിച്ചതു്. പിന്നീട് 1083-ാമാണ്ടി
ടയ്ക്കു് അയ്യേന്താളിൽ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി കുമാരമന്ദിരം
എന്ന േപരിൽ ഒരു േകാവിലകം പണിയിച്ചു് അവിെട
പാർത്തുതുടങ്ങി. ഗുരുവായൂർക്കു സമീപം അമ്പാടി വട�
േക്ക മുടവക്കാട്ടിൽ നാനിക്കുട്ടിയമ്മെയ പത്നിയായി
സ്വീകരിച്ചു. ആ ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഫലമായി മൂന്നു പു�
ത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു. അവരിൽ രണ്ടു പുത്ര�
ന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അകാലമൃത്യു�
വിനാൽ ഗ്രസ്തരായി. ആ സംഭവം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃ�
ദയെത്ത അത്യധികം വ്യഥെപ്പടുത്തി. അവശിഷ്ടനായ
പുത്രൻ ഒരു നല്ല ഭാഷാഭിമാനിയും ഗേവഷകനുമായ
വി. എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണേമേനാനാണു്.

മങ് ഗേളാദയം
സ്വന്തമായി ഒരു അച്ചുകൂടം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു രസി�
കരഞ്ജിനിയുെട പരാജയത്തിനു പ്രധാന കാരണെമന്നു
തമ്പുരാൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. അതുെകാണ്ടു തൃശൂ�
രിൽ താമസമുറപ്പിച്ചതിനുേമൽ മങ് ഗേളാദയം മാസിക
നമ്പൂരിമാെരെക്കാണ്ടു 1084 വൃശ്ചികത്തിൽ ആരംഭിപ്പി�
ക്കുവാൻ ഏർപ്പാടുെചയ്തു. േദശമംഗലം അച്ചുക്കൂടത്തി�
ലാണു് ആദ്യെത്ത ലക്കങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. താമസി�
യാെത മങ് ഗേളാദയം എന്ന േപരിൽ ഒരു കമ്പനി
സ്ഥാപിക്കുകയും ലിപികളുെട മേനാജ്ഞതയ്ക്കു കീർത്തി�
െപ്പട്ട േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടം അതിെന്റ ആവശ്യ�
ത്തിനായി വിലക്കു വാങ്ങിക്കുകയും െചയ്തു. മങ്ഗേളാ�
ദയം എന്ന േപർ മാസികയ്ക്കു നല്കിയതും ഉടമസ്ഥതയും
പത്രാധിപത്യവും അന്യർക്കായിരുന്നുെവങ്കിലും അതി�
െന്റ യഥാർത്ഥ സൂത്രധാരത്വം വഹിച്ചിരുന്നതും ആ
കമ്പനിയുെട മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടരായ തമ്പുരാൻത�
െന്നയായിരുന്നു. എറണാകത്തു വടേക്ക മാളികയിെല�
ന്നേപാെല മങ്ഗേളാദയം അച്ചുക്കൂടത്തിലും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ ധാരാളം ചർച്ചാേയാഗങ്ങൾ
നടന്നുവന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്തു മങ് ഗേളാദയത്തിനു്
ഓേരാ െകാല്ലത്തിെന്റയും ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവന
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നതും മററാരുമല്ല. മാസികയുെട
ഉേദ്ദശം രസികരഞ്ജിനിയുേടതിൽ നിന്നു ഭിന്നമായിരു�
ന്നു. ഒന്നാം ലക്കത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“നമ്പൂരിമാരുേടയും മറ്റു ജാതിക്കാരായ മലയാളികളുേട�
യും ആചാരങ്ങേളയും തന്മൂലമായ ധർമ്മെത്തയും പറ്റി�
യും ഇവെയല്ലാം അറിയിക്കുന്ന പൂർവ്വചരിത്രെത്തപ്പറ്റി�
യും അവരവരുെട നിത്യവൃത്തിക്കുതകുന്ന ഗൃഹഭരണ�
െത്തപ്പറ്റിയും അവശ്യം അറിേഞ്ഞ കഴിയൂ എന്നുള്ള രാ�
ജനീതിനിയമെത്തപ്പറ്റിയും പല സംശയങ്ങൾക്കും നി�
വൃത്തി വരുത്തുന്നതും വിേനാദകരവുമായ തത്വവാദത�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും മറ്റും പല ഉപന്യാസങ്ങെളെക്കാണ്ടും, ഹി�
ന്ദുക്കളുെട ജ്ഞാനനിേക്ഷപത്തിനു് ഇരിപ്പിടമായ സം�
സ്കൃതഭാഷയിൽ ചില പ്രസംഗങ്ങെളെക്കാണ്ടും മലയാ�
ളികൾക്കു മങ് ഗേളാദയത്തിനുതകത്തക്കവണ്ണം ഈ
മങ് ഗേളാദയം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.”

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ മങ്ഗേളാദയത്തിൽ ചില വി�
ശിഷ്ടങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്ര�
സിദ്ധന്മാരായ പി. എസ്സ് . അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി,
ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, ൈകയ്പള്ളി വാസുേദവൻമൂസ്സ�
തു് മുതൽേപരുെട പല നല്ല േലഖനങ്ങൾ മങ്ഗേളാ�
ദയം വഴിയ്ക്കു പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ലീലാതിലക�
ത്തിെന്റ പ്രഥമശില്പവും, കാമദഹനം തുടങ്ങിയ അേന�
കം ഉത്തമങ്ങളായ ഭാഷാചമ്പുക്കളും, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച�
തും അതിൽത്തെന്നയാണു്. ഈ േയാഗങ്ങൾ എല്ലാം
ഒത്തുകൂടിയിട്ടും ആ മാസികയും പത്തുപതിനാറുെകാ�
ല്ലെത്ത പ്രചാരത്തിനുേമൽ തിേരാഭവിക്കുകയാണു്
െചയ്തതു്. മങ് ഗേളാദയം സാഹിത്യസമിതി വികസി�
ച്ചതാണു് െകാച്ചി സാഹിത്യസമാജം. ആ സമാജം
1091–മാണ്ടിടയ്ക്കു മങ് ഗേളാദയം അതിെന്റ ചുമതലയിൽ
ഏെറ്റടുത്തു സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. അതും കുേറക്കാ�
ലേത്തേക്ക നടന്നുള്ള. ആ സമാജത്തിെന്റ നായകനും
തമ്പുരാൻതെന്നയായിരുന്നു.

മറ്റു പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ
പിന്നീടു് തമ്പുരാൻ തൃശൂർ സരസ്വതീവിലാസം അച്ചു�
ക്കൂടത്തിൽനിന്നു പ്രാചീനഗ്രന്ഥമാല എന്ന േപരിൽ
ഒരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു െകാല്ലേത്ത�
ക്കുമാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന അതും ബാംബയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന കാവ്യമാല (സംസ്കൃതം) യുെട രീ�
തിയിൽ പ്രാചീനഭാഷാകാവ്യങ്ങളും പഴയ പാട്ടുകളമാ�
ണു് പ്രകാശിപ്പിച്ചുവന്നതു്. 1106-ൽ ഇടപ്പള്ളിയിൽ വച്ചു് 
ആവിർഭവിച്ച സമസ്തേകരളസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ
ജനയിതാക്കളിൽ ഒരാൾ അേദ്ദഹമായിരുന്നു. അതി�
െന ബാല്യത്തിൽ വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരുന്നതിനു് ആ
മഹാപുരുഷൻ വളെര േക്ലശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ പരിഷത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത വാ�
ഷികസേമ്മളനം തൃശൂരിൽവച്ചു നടത്തെപ്പട്ടു. അത്ര
ഭംഗിയായി ഒരു സേമ്മളനവും അതിെന്റ റിേപ്പാർട്ടും
ഒരിക്കലും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടില്ല. പരിഷത്തിെന്റ പ്ര�
ധാേനാേദ്ദശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണെമന്നു തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തിയതു് ആ സേമ്മളനത്തിലാണു്. അവ ഭാഷാസംബ�
ന്ധമായ 1 ഗേവഷണം, 2 സംഭരണം, 3 നിർമ്മാണം, 4
പ്രസാധനം, 5 മുദ്രണം, 6 വിമർശനം, 7 പ്രവർത്തനം,
8 പ്രചാരണം എന്നിവയാണു്. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂ�
ടിെയല്ലാം അേദ്ദഹം ഏകാകിയായി സഞ്ചരിക്കുകയും
അനന്യസുലഭമായ വിജയം േനടുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
1107-ൽ പരിഷത്തു് ഒരു കമ്പനിയായി റജിസ്റ്റർ െച�
യ്യിച്ചതും 1108-ൽ അതിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ൈത്ര�
മാസികഗ്രന്ഥം പുറെപ്പടുവിച്ചതും ആ ആഫേലാദയകർ�
മ്മാവുതെന്നയാണു് . അനന്തരം അേദ്ദഹം താൻ സ്ഥാ�
പിച്ച വിലങ്ങൻകുന്നിെല രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിെന്റ ആഭിമു�
ഖ്യത്തിൽ പ്രബുദ്ധേകരളം എെന്നാരു മാസിക പുറെപ്പ�
ടുവിച്ചു. 1112 ചിങ്ങം മുതൽ പുറെപ്പടുവിച്ചു കുേറക്കാലം
നടത്തി. ‘ആടിയ കാലും പാടിയ വായും െവറുേതയിരി�
ക്കയില്ല’ എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നതു് എത്ര പരമാർ�
ത്ഥമാണു്. അതിനു മമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹം രാമകൃഷ്ണപരമ�
ഹംസെന്റ ഒരു അടിയുറച്ച ഭക്തനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഭാഗവതപാരായണത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന
ആസക്തിയും സാമാന്യമായിരുന്നില്ല.

ചില സിദ്ധികൾ
ഏതു നല്ല കാര്യങ്ങളിലും ഏർെപ്പട്ടു് അവയിൽ േനതൃ�
ത്വംവഹിച്ചു േലാകസങ്ഗ്രഹം െചയ്യുക എന്നുള്ളതായി�
രുന്നു അപ്പൻതമ്പുരാെന്റ ജീവിതവ്രതം. ആരുെട ഹൃ�
ദയേത്തയും കവരുന്നതിനു പര്യാപ്തമായിരുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സംഭാഷണൈശലി. ചില പ്രധാനസ്ഥാ�
പനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന പങ്കിെനപ്പ�
റ്റി മുൻപു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അഭിനയം, ചിത്രെമഴുത്തു്,
ശില്പവിദ്യ, ഭവനനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ സുകമാരകല�
കളിൽ അേദ്ദഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവയി�
െലാന്നും സാഹിത്യേസവനത്തിനുേവണ്ടി സമർപ്പിച്ചു�
േപായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിനു േകന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ
സാധിച്ചില്ല. സാളഗ്രാമം, ബാണലിങ് ഗം ഇവയുെട
ലക്ഷണങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായമറി�
യവാൻ ആളുകൾ േകാവിലകെത്തത്തിേച്ചരുക സാ�
ധാരണമായിരുന്നു. സങ്ഗീതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാസനന്ക്കു് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. മലയാളത്തിെല
അപ്രകാശിതങ്ങളായ പഴയ പാട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു്
അവയ്ക്കു് മട്ടിട്ടു ഹൃദയംഗമമായി പാടുന്നതു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ നിത്യവ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. േകരള�
ത്തിെല ഒന്നാമെത്ത ഫിലിംകമ്പനി 1104-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു
സ്ഥാപിച്ചു് ഇതിനു േകരളാ സിനിേട്ടാൺ എന്നു നാ�
മകരണംെചയ്തു. ഭൂതരായർ ചലച്ചിത്രമാക്കുന്നതിനു�
േവണ്ടിയായിരുന്നു ഇതു്. എന്നാൽ നവീേനാപകര�
ണങ്ങളുെട അഭാവവും ധനസംന്ധമായുള്ള ശക്തിഹീ�
നതയും നിമിത്തം അതു വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചില്ല.
മങ് ഗേളാദയത്തിൽനിന്നു് അധ്യാത്മരാമായണം തുട�
ങ്ങിയ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ മങ്ഗേളാദയം ഗ്രന്ഥാവലി
എന്ന േപരിൽ ആകഷ്കമായ രീതിയിൽ മുദ്രണം െച�
യ്യിച്ചതു് അേദ്ദഹമാണു്. കമ്പനിയ്ക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ
തമ്പുരാെന്റ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കുക നിമിത്തം ലാഭേമ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. ആ പുതിയ മട്ടിലുള്ള പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റി
അതിെന്റ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു േനാക്കുക.
“പുസ്തകങ്ങളുെട വിലയും നന്മയും തമ്മിൽ അേഭദ്യമായ
ബന്ധമുള്ളതുെകാണ്ടു് വില അധികമാകാെത നല്ല പുസ്ത�
കങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ നെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും
മഹാജനങ്ങളുെട സഹായത്താെലന്നുതെന്ന പറയ�
േട്ട ഈ സംരംഭത്തിൽ (മങ് ഗേളാദയം ഗ്രന്ഥാവലി)
ഞങ്ങൾക്കു് ഒട്ടുംതെന്ന മനസ്സു മടുേക്കണ്ടിവന്നിട്ടില്പ.
ഒന്നാംതരം കടലാസ്സിൽ അവസേരാചചിതങ്ങളായ ചി�
ത്രങ്ങൾ േചർത്തു് അക്ഷരപ്പിഴയില്ലാെത വൃത്തിയായി
അച്ചടിച്ചു ഭംഗിയായി ബയൻറുെചയ്തു് അന്തസ്സിൽ പുറ�
ത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള എട്ടുപുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലതിനു ഒന്നും
രണ്ടും പതിപ്പുകൾ വിറ്റുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” തമ്പുരാൻ
െകാച്ചി ഭാഷാപരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റിയുെട അധ്യക്ഷനാ�
യി കൗടലീയം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദം
മുതലായ ചില നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തീട്ടുെണ്ടന്നുള്ള വസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയ�
മാണു്.

ചില വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ
തമ്പുരാെന്റ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ അതിപ്രധാന�
മായ ഘടകം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൽഗുണമാണു്. അനാ�
ഡംബരവും അനഹങ്കാരവുമായ ജീവിതത്തിനു കീർത്തി�
െപ്പട്ടതാണു് െകാച്ചിരാജകുടുംബം. ശീലവിദ്യാധനനായ�
ല്ലാെത ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു രാജകുമാരെനേപ്പാലും
കാണുകയില്ല. ആ കുമാരന്മാർക്കുേപാലും അപ്പൻതമ്പു�
രാൻ ഒരു ആദർശപുരുഷനായിരുന്നു. ആഭിജാത്യപ്രൗ�
ഢി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപത്തിെലങ്ങും െചന്നിട്ടില്ല.
താനും പ്രജകളും വ്യത്യസ്തരീതിയിൽ ജീവിേക്കണ്ടവര�
െല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് അടിയുറച്ച േബാധ്യമുണ്ടായിരു�
ന്നു. നാട്ടുകാരുെട നന്മെയ ഉേദ്ദശിച്ചു് അേദ്ദഹം െചയ്തിട്ടു�
ള്ള കൃത്യങ്ങെളല്പാം “െപാതുജനങ്ങൾ തരുന്ന ആഹാ�
രമേല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നതു്? അതു ദഹിക്കണെമങ്കിൽ
ഇങ്ങെന വല്ലതുെമങ്കിലും അവർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ െച�
േയ്യേണ്ട?” എന്നുള്ള മേനാഭാവത്താൽ േപ്രരിതമായി�
രുന്നു. ‘കുലമഹിമ കുരുത്തേക്കടിനായിട്ടുമാത്രം’ എന്നു
താനുണ്ടാക്കിയ ഒരു പദ്യശകലം ആ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷ�
കൻ കൂെടക്കൂെട െചാല്ലും. യുവാക്കന്മാേരാടും ബാലന്മാ�
േരാടും സേമ്മളിച്ചു വിേനാദിക്കുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തി�
നുണ്ടായിരുന്ന ഔത്സുക്യം അളവറ്റതാണു്. തന്നാൽ
കഴിവുള്ള ഏതു തരത്തിലുള്ള സാഹായ്യങ്ങൾെകാണ്ടും
യുവസാഹിത്യകാരന്മാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 
അേദ്ദഹം സർവ്വദാജാഗരൂകനായിരുന്നു. അധഃസ്ഥി�
തസമുദായങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ വലിയ ഒരു
സമുദ്ധാരകൻ അന്നു െകാച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃത്യനിഷ്ഠേയയും ഹൃദയശുദ്ധിേയയും
ജനങ്ങൾ മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചു. പരിഷത്സേമ്മ�
ളനങ്ങളിലും മറ്റും ഔപചാരികങ്ങളായ േയാഗങ്ങൾക�
ഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രേവശമുള്ള ഒരു െവടിവട്ടം
ഉണ്ടായിരിക്കയും അവിെട തമ്പുരാൻ തെന്ന മറന്നു വി�
േനാദസംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടു് അവെര വശീകരി�
ക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. ഒരു പ്രവക്താവു് എന്ന നിലയിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യുൽക്കൃഷ്ടമായ സ്ഥാനമാണുണ്ടാ�
യിരുന്നതു്. വിനീതമായ സ്വരത്തിൽ നാേടാടിപ്പദങ്ങ�
െളെക്കാണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ആ ൈകരളീഭക്ത�
െനക്കണ്ടു് ആനന്ദബാഷ്പം വാർക്കാത്ത േശ്രാതാക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പ്രഭാഷണം ഓേരാന്നും അച്ഛസ്ഫ�
ടികസങ്കാശമായ ഗംഗാപ്രവാഹമായിരുന്നു.

ചരമഗതി
വാദ്ധൎക്യത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തികേക്ലശം തമ്പുരാ�
നു് അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു. അവെയ്ക്കല്ലാം മകുടംവച്ചതു
േകാവിലകപറമ്പിനു െതാട്ടുകിടന്നിരുന്ന തിരുവാണത്തു
േക്ഷത്രത്തിെന്റ ജീേണ്ണാദ്ധാരണമായിരുന്നു. 30000-
ത്തിൽപ്പരം ഉറുപ്പിക അതിേലക്കായി സ്വന്തം മുതലിൽ�
നിന്നു ചിലവാക്കി. സർക്കാർ അതു മടക്കിത്തരുെമന്നു
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും യാെതാന്നും കിട്ടിയി�
ല്ല. 1111-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 20-ാം൹ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആേഘാഷപൂർവ്വം നടക്കുകയും െപാ�
തുജനങ്ങൾ കുസുമാഞ്ജലി എെന്നാരു സ്മാരകഗ്രന്ഥം
അേദ്ദഹത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അതു കഴിഞ്ഞു
തമ്പുരാെന്റ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു് ഓജസ്സ് കുറഞ്ഞുവന്നു.
പ്രേമഹമായിരുന്നു േരാഗം. ഒരിക്കൽ സകലചികിത്സ�
കളും നിർത്തിവച്ചിട്ടു ബാംഗ് ളൂർ രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൽ
േപായി താമസിക്കുകയും െതെല്ലാരാശ്വാസം കിട്ടിയ�
േപ്പാൾ തൃശൂേരക്കു തിരിെയേപ്പാരികയും െചയ്തു. പിന്നീ�
ടു േരാഗം ക്രേമണ മൂർച്ഛിച്ചു. 1117-ാമാണ്ടു തുലാമാസം
മൂന്നാം തീയതി ആ പ്രാതഃസ്മരണീയനായ മഹാപുരു�
ഷൻ വിഷ്ണുസായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
അപ്പൻതമ്പുരാെന്റ പ്രധാനകൃതികളുെട േപരുകളാണു്
താെഴക്കുറിക്കുന്നതു്. (1) ഭാസ്കരേമേനാൻ, (2) ഭൂതരാ�
യർ, (3) പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകം, (4) കാലവിപര്യയം, (5)
ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുെട ദശാപരിണാമങ്ങളം,
(6–10) മങ് ഗളമാല അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ, (11) സംഘക്ക�
ളി, (12) മുന്നാട്ടുവീരൻ. ഇവ കൂടാെത വിദ്യാർത്ഥികെള
ഉേദ്ദശിച്ചു് (13) െകാച്ചിരാജ്യചരിതങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗം
എെന്നാരു െചറിയ പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഭാസ്കരേമ�
േനാൻ ഒരു അപസർപ്പകകഥയാണു്. ആദ്യം അതിൽ
കുേറ ഭാഗം ഒരു ദുർമ്മരണം എന്ന തലെക്കട്ടിൽ രസി�
കരഞ്ജിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു് ആ ശീർ�
ഷകം അമങ്ഗളമാെണന്നു ഗ്രന്ഥകാരനു േതാന്നുക�
യാലാണു്  പ്രസ്തുതകഥയിെല ഒരു പ്രധാനപാത്രമായ
ഭാസ്കരേമേനാെന്റ േപരു് ആ സ്ഥാനത്തു് പ്രേവശിപ്പി�
ച്ചതു്. ഭൂതരായരാണു്  തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ മുഖ്യം.
അതു് ഒരു െകട്ടുപഴങ്കഥയാെണേന്ന അേദ്ദഹം അവകാ�
ശെപ്പടുന്നുള്ളു. “മൂവാറുനൂററാണ്ടിനുമുമ്പു മുടിഞ്ഞരുളിയ
വീരമാർത്താണ്ഡെപ്പരുമാ”ളിെന്റ കാലത്തു നടന്നതായി
സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയ്ക്കു വിശദമായ ഒരു ചരിത്രപ�
ശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും
അതിെന ഒരു ചരിത്രാഖ്യായികയായി ഗണിക്കുന്നതിൽ
അനൗചിത്യമില്ല. ഈ ആഖ്യായികയിൽ പ്രഭുശക്തി
നായികയും, രാജബലം നായകനുമാെണന്നു ചില വി�
മർശകന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നതു സങ് ഗതംതെന്ന.
വീരമാർത്താണ്ഡെപ്പരുമാൾ, പള്ളിബാണർ, ഭൂതരായർ
എന്നിവെര പരിത്യജിച്ചു നായിക ഗംഗാധരതിരുേകാ�
വില്പാടിെന മാലയിടുന്നു. പ്രാചീനേകരളത്തിെല പല
ആചാരങ്ങേളയും വിേനാദങ്ങേളയും പറ്റി ഒരു സമകാ�
ലികെന്റ സുക്ഷ്മദൃഷ്ടിേയാടുകൂടി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിൽ
ചിത്രണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ സംക്രമിച്ചിട്ടുള്ള വിേദ�
ശീയസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അഞ്ചുതരത്തിലാെണ�
ന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി, അവ ഓേരാന്നിനും ചില ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരൻതെന്ന എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുള്ള
ഒരു പുസ്തകമാണു് പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകം. അവ 1. പ്രഹ�
സനപ്രേമയം (Problem play), 2. പ്രകടനപ്രസംഗം
(Elocution), 3. ആധ്യാനകം (Meditation), 4. ഭക്തി�
ഭാവന (Devotional), 5. കഥനാത്മകം (Narration)
എന്നിവയാണു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു കവിയുമായിരുന്നു�
െവന്നു് ഈ പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള ചില ലഘുകൃ�
തികളിൽനിന്നു കാണാം. കാലവിപര്യയം ഒരു പ്രഹ�
സനപ്രേമയമാണു്. ‘ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുെട
ദശാപരിണാമങ്ങളും’ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളുെട ആഗമ�
േത്തയും വളർച്ചേയയും ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധിക്കുന്ന
ഒരു ഗേവഷണഗ്രന്ഥമാണു്. ആ ദശാപരിണാമങ്ങൾ
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു തമ്പുരാൻ വളെര േക്ലശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഗീതജ്ഞാനവും ആ ഗേവഷണ�
ത്തിനു് ഒട്ടുവളെര ഉപേയാഗപ്രദമായിത്തീർന്നിരിക്കു�
ന്നു. “ഛേന്ദാവൃത്തങ്ങളുെട അസ്തിവാരം ഗണങ്ങളും,
ഗണങ്ങളുെട അവയവങ്ങൾ ഗുരുലഘുക്കളും, ഗുരുല�
ഘുക്കളുെട നിയാമകം മാത്രയും ആകുന്നതുേപാെല,
താളവട്ടങ്ങളുെട അസ്തിവാരം താളഗതിയും, അതായ�
തു ദശപ്രാണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ജാതിയും, ജാതിയുെട
നിയാമകം മാത്രയുമാണു്” എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു.
മംഗളമാല അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില വി�
ശിേഷ്ടാപന്യാസങ്ങളുെട സമാഹാരമാണു്. വിവിധ വി�
ഷയങ്ങൾ അവയിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാം ഭാഗം ചരി�
ത്രേത്തയും, രണ്ടാം ഭാഗം സാഹിത്യേത്തയും മൂന്നാം ഭാ�
ഗം ജീവചരിത്രേത്തയും, നാലാം ഭാഗം ശാസ്ത്രേത്തയും,
പ്രാേയണ പരാമർശിക്കുന്നു. അഞ്ചാം ഭാഗം വിവിധ
വിഷയ വ്യാമിശ്രമാണു്. നാലും അഞ്ചും ഭാഗങ്ങൾക്കു്
 കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. സാേങ്കതിക ശബ്ദനിർമ്മാ�
ണത്തിൽ തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്ന ഔത്സുക്യവും ൈവദ�
ഗ്ദ്ധ്യവും അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള അനുബന്ധ�
ത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. സംഘക്കളി, യാത്രക്കളി�
യുെട ഉത്ഭവേത്തയും ചരിത്രേത്തയും പറ്റിയുള്ള മെറ്റാരു
ഗേവഷണഗ്രന്ഥമാണു്. “പ്രാചീനഗ്രന്ഥമാലയിൽ െചാ�
ല്ലിയാട്ടം കഴിച്ചു; ചാത്തുപ്പണിക്കർ സ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ
ഉടുത്തുെകട്ടി മുടിെവച്ചു; പരിഷൽൈത്രമാസികത്തിൽ
തിര പുറെപ്പട്ടു. ഇങ്ങെന ഒരു വിജാതീയസസമ്പ്രദായ�
ത്തിലാണു് ഈ സംഘക്കളി അരേങ്ങറീട്ടുള്ളതു്” എന്നു
ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ പുസ്തകരചനെയക്കുറിച്ചു പറയുന്നു.
എം. ആർ. െക. സി. യുെട െവള്ളുവക്കമ്മാരൻ അഥവാ
സർദാർേഷക് ആസാദ് ഖാൻ എന്ന ചരിത്രാഖ്യായി�
കയിെല ഇതിവൃത്തെത്ത ഉപജീവിച്ചു് എഴുതീട്ടുള്ളതാ�
ണു് പത്തു രംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ മുന്നാട്ടുവീരൻ എന്ന
ഗദ്യനാടകം. ഈ ഉൽക്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി കൂടുതൽ
വിമർശനത്തിനു സ്ഥലസൗകര്യമില്ല. ചില ഉദാഹര�
ണങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം. തമ്പുരാെന്റ ഒടുവിലെത്ത
സാഹിത്യപരിശ്രമം സർവ്വങ്കഷമായ രൂപത്തിൽ ഒരു
േകരളചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു േവണ്ട സാമഗ്രിക�
ളുെട സംഭരണമായിരുന്നു. ആ പുസ്തകം എഴുതിത്തുട�
ങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അേദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ചുേപായി.
തമ്പുരാന്നു കവിതയും സ്വാധീനമായിരുന്നുെവന്നു പറ�
ഞ്ഞുവേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകത്തിെല
ആധ്യാനഭാഗത്തിൽനിന്നു രണ്ടു് േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവ�
േട േചർക്കുന്നതു്.

“കൃമി കിടി കരിെയെന്നെന്താക്കേയാ പൂർവ്വജന്മ-
ക്രമമടിയനടങ്ങി, വാങ്ങി മർത്ത്യെന്റ ജന്മം;
ക്രമനികുതി െകാടുപ്പാനാവതെല്ലന്തിനാണീ
ഭ്രമമടിയനു േവേണ്ട േവണ്ട ജന്മാവകാശം.”

“ഭാവം പകർന്നു പുരികങ്ങെളാടിഞ്ഞു േരാഷം
പാവുന്നതിന്നുഴവുചാലുകളിട്ടിടുന്നു;
ദാവാനലപ്രഭ മുഖത്തു െതളിഞ്ഞിെതന്താ-
ണാേവാ മനസ്സിെലരയുന്ന വികാരേഘാഷം.”

ഗദ്യൈശലി
തമ്പുരാെന്റ ഗദ്യൈശലി അപ്രതിമപ്രഭാവമാണ് . ഉചിത�
ങ്ങളായ പദങ്ങൾ ഉചിതങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപ�
വിഷ്ടങ്ങളാകുേമ്പാൾ മേനാഹരമായ വാക്യം ഉത്ഭവി�
ക്കുന്നു; അത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങെള അവയുെട അള�
വും തൂക്കവും ശരിയ്ക്കു േനാക്കി ഒരുക്കിയിണക്കിേച്ചർത്തു
ഖണ്ഡികകളാക്കി ആ ഖണ്ഡികകെളെക്കാണ്ടു ഗ്രഥിക്കു�
ന്ന ഹാരമാണു്  ഗദ്യകാവ്യം. നമ്മുെട കഥാനായകെന്റ
ഗദ്യരീതിക്കു ചിലപ്രേത്യകതകളുണ്ടു്. െചറിയ െചറിയ
വാക്യങ്ങൾെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം വലിയ വലിയ ആശ�
യങ്ങൾ—സാഹിത്യവിഷയമാകെട്ട, ശാസ്ത്രവിഷയമാ�
കെട്ട—പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. അവയ്ക്കു സർവ്വാങ് ഗീണമായ
പ്രസാദവും മാധുര്യവുമുണ്ടു് ; ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ ഓജസ്സു�
മുണ്ടു്, ഫലിതവുമുണ്ടു്. ഇഷ്ടാർത്ഥവ്യവച്ഛിന്നെമന്നു തിക�
ച്ചും വർണ്ണിക്കാവുന്നതുതെന്നയാണു് അേദ്ദഹം പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്ന ലളിതേകാമളകാന്തമായ പദാവലി. സങ്ഗീ�
താത്മകത അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്യങ്ങളിൽ ആമൂലാഗ്രം
കളിയാടുന്നു. ആ ൈശലി മറ്റുള്ളവർക്കു അനുപസർ�
പ്പണീയമാെണന്നു് അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ
അറിയാറാകും. അതാണു് ആ രസസിദ്ധൻ ൈകരളിക്കു
നല്കീട്ടുള്ള പരമാനുഗ്രഹം.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
“തല്ലു തുടങ്ങി. ആദ്യം വടേക്കേച്ചരിയിൽ ഉള്ളവർ കളരി�
യിൽ ഇറങ്ങി ആർത്തുവിളിച്ചു േചാടുെവച്ചു കളിച്ചുകയറി.
അതുേപാെലതെന്ന െതേക്കേച്ചരിക്കാരും ഇറങ്ങി കളി�
ച്ചു േപാരിനു വിളിച്ചു പിൻവാങ്ങി. അതിനുേശഷം അവി�
െട അവിെട കൂട്ടംകൂട്ടമായി കുേറ ആേലാചന നടന്നതി�
െന്റ ഫലമായിട്ട് ഇരുേചരിയിൽനിന്നും ഓേരാ ‘ചാതി�
ക്കാരൻ’ കയറു കവച്ചു കളത്തിൽ ചാടി അരങ്ങേത്തയ്ക്കു�
തിരിഞ്ഞു നീട്ടിവലിച്ചു െതാഴുതു. ഉടേനതെന്ന രണ്ടു െച�
റുമല്ലന്മാരും ചാടിക്കടന്നു െമയ്യുറപ്പിച്ചു് അരങ്ങു െതാഴുതു�
വന്ദിച്ചു നിലംെതാട്ടു തലയിൽെവച്ചു േപാർക്കളി തുടങ്ങി.
ഓടിച്ചാടി നടന്നു് നാലു ചാൽ കളിച്ചു രണ്ടുേപരും അടു�
ത്തുകൂടി ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചു പിരിഞ്ഞുനിന്നു. ചുറ്റും
മുഴങ്ങിയിരുന്ന കളകളശബ്ദം തത്സമയത്തു കുറെഞ്ഞാ�
ന്നു ശമിച്ചു. എന്നാൽ കാണികളുെട ഔത്സുക്യംെകാണ്ടു�
ണ്ടായ ഈ ശാന്ത ഭാവം വളെരേനരേത്തയ്ക്കു നിന്നില്ല.
ഇടേത്ത ൈകപ്പടം മൂക്കിനുേനേര വിറപ്പിച്ചുെകാണ്ടും
വലത്തുൈക തുടേമൽ അടിച്ചു വീശിെക്കാണ്ടും നിന്നിരു�
ന്ന ബാലവീരന്മാർ അടവും തടവും വിട്ടു പിടിയും വലിയും
െപാത്തിപ്പിടിയും തുടങ്ങി.” (ഭൂതരായർ)

“േകരളകുടുംബത്തിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാരണവന്മാർ
പണിെപ്പട്ടു േനടിവച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളും നാണ്യങ്ങളും
എന്തുമാത്രം നഷ്ടേകാടിയിൽെപ്പട്ടു േപാെയന്നും എത്ര
വളെര നാേശാന്മുഖങ്ങളായിത്തീന്നിരിക്കുന്നുെവന്നും
ബാക്കി കയ്യിലിരിപ്പു് എന്തുെണ്ടന്നും പര്യാേലാചിക്കുവാ�
നുള്ള ക്ഷമയും സൗകര്യവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ
എെന്തന്നില്ലാത്ത അഭിമാനവും അപമാനവും ഒേര സമ�
യത്തു നമുക്കു േതാന്നാതിരിക്കയില്ല; അഭിമാനം നമ്മു�
െട പൂർവ്വമഹിമയിൽ; അപമാനം നമ്മുെട ആലസ്യം�
െകാണ്ടും ഔദാസീന്യംെകാണ്ടും അനാദരംെകാണ്ടും
നാം എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ. േകരളചരിത്ര�
ത്തിെന്റ േകന്ദ്രം ഇതുവെര ആർക്കും കാണുവാൻ കഴി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല, േകരളസമുദായാംഗങ്ങളുെട സംഖ്യയും സമു�
ദായെക്കട്ടിെന്റ സമ്പ്രദായവും അതിെന്റ പ്രേത്യകതയും
ഇന്നും ഗേവഷണഗത്തിൽക്കിടന്നു കളിക്കുന്നു. അന്യാ�
ദൃശമായ േകരളസംസ്കാരത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യവും ൈവ�
പുല്യവും ആേലാചനയ്ക്കുതെന്ന വിഷയീഭവിച്ചിട്ടില്ല. േക�
രളത്തിെല വിേനാദങ്ങെളല്ലാം മാഞ്ഞുതുടങ്ങി; മന്ദഹാ�
സം മങ്ങിത്തുടങ്ങി; മലനാട്ടിൽ കളിച്ചിരുന്ന ശൗര്യവീര്യ�
പരാക്രമങ്ങളുെട വിധെമല്ലാം പകർന്നു, േകരളത്തിെന്റ
കരളടഞ്ഞു. ഉദിച്ചുയന്നു േലാേകാത്തരമഹിമേയാടുകൂടി
പ്രകാശിച്ചിരുന്ന േകരളകലകൾ അേസ്താമുഖങ്ങളായി.
േകരളത്തിെന്റ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞു.” (സംഘക്കളി)

“ലക്ഷ്യം ഒന്നു്, വിക്ഷണേകാണങ്ങൾ അേനകം; പ്രാപ്യ�
സ്ഥാനം ഒന്നു്, അതിേലക്കുള്ള വഴികൾ വളെര; ലക്ഷ്യം
കുറിക്കുവാനുള്ള കണ്ണുകൾക്കു കാഴ്ചയില്ല, മാർഗ്ഗങ്ങളാ�
െണങ്കിൽ തേമാമയം; മഹാജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടള്ള
പന്ഥാക്കളാകേട്ട ദുർേജ്ഞയങ്ങളും വിഭിന്നങ്ങളും; സുഖ�
െമന്തു്, ദുഃഖെമന്തു്, ധർമ്മാധർമ്മങ്ങേളവ, കർമ്മാകർമ്മ�
ങ്ങേളവ എന്നു വിേവചിച്ചറിഞ്ഞു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ
പ്രയാസം; മായയുെട വലയിൽെപ്പടാെത ഒരു പദം േമ�
േല്പാട്ടുവയ്ക്കുവാൻ സാമാന്യന്മാർക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
ശരീരം േരാഗഗ്രസ്തം; മനസ്സുചഞ്ചലം; ബുദ്ധി സങ്കുചിതം;
‘യത്തദേഗ്ര വിഷമിവ പരിണാേമമൃേതാപമം’ എന്നു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു െവറുേതയല്ല; സത്തായ ഒന്നിെന
പലതായിട്ടും പല പ്രകാരത്തിലും കാണുന്നതിൽ അത്ഭു�
തെപ്പടവാനില്ല; ഈ സുഖവും ആ േക്ലശവും അനുഭവി�
ച്ചവർേക്ക അറിഞ്ഞുകൂടു; അനുഭവസ്ഥന്മാക്കു മാത്രേമ
അറിഞ്ഞുകൂടു. ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് രമണമഹ�
ഷിയുെട ജീവിതഗതിക്കുള്ള ഒരു പ്രേത്യകത.”

ഉപസംഹാരം
നാല്പതു െകാല്ലക്കാലം അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ഭാഷാഭഗവ�
തിെയ ഫലാേപക്ഷ കൂടാെത, ഇടതടവില്ലാെത, തെന്റ
സുരഭിലങ്ങളായ കാവ്യകുസുമങ്ങൾെകാണ്ടു നിത്യാർ�
ച്ചന െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിപാദനരിതിക്കു് ഏേതാ
ഒരു അപൂർവ്വൈചതന്യം, സ്വർഗ്ഗീയസരന്ദര്യം, േജ്യാതിർ�
േഗ്ലാളദീപ്തി അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം കളിയാടുന്നുെണ്ടന്നു
േമലുദ്ധരിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാ�
ണേല്ലാ. അതിെന്റ അന്യാദൃശതയ്ക്കു സാക്ഷി സഹൃദയ�
െന്റ അന്തഃകരണം തെന്നയാണു്. അതു് ഇദമിത്ഥെമ�
ന്നു പരിേച്ഛദിക്കാവുന്നതല്ല. വായിക്കുക; വീണ്ടും വീണ്ടും
വായിക്കുക; വായിച്ചു വായിച്ചു രസിക്കുക; രസിച്ചു രസി�
ച്ചു നിർവൃതി േനടുക. അത്രമാത്രേമ അതിെനപ്പറ്റി പറയു�
വാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു.



8 മുത്തിരിേങ്ങാട്ടു ഭവത്രാതൻ
നമ്പൂതിരിപ്പാടു് (1077–1119)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ഭവത്രാതൻനമ്പൂരിപ്പാട് െതക്കൻ വള്ളുവനാട്ടിെല ഒരു
പ്രഭുകടുംബമായ മൂത്തിരിേങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ 1077-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസം 1–ാം൹ ജനിച്ചു. ആ കുടുംബം പണ്ടുതെന്ന
ൈവദുഷ്യത്തിനു കീർത്തിെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മുത്തച്ഛൻ േവദാന്തം, വ്യാകരണം, തർക്കം എന്നീ
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അച്ഛൻ സുബ്രഹ്മ�
ണ്യൻനമ്പൂരിപ്പാടും ഒരു ൈവയാകരണൻ എന്ന നില�
യിൽ േപർ പുലർത്തിവന്നു. അേദ്ദഹം 1116-ൽ മരിച്ചു.
ഭവത്രാതൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല അമ്മയുെട ഗൃഹം ധനാ�
ഢ്യമായ ഒളപ്പമണ്ണ മനയ്ക്കലായിരുന്നു. കഥാപുരുഷ�
െന്റ വലിയമ്മാവെന്റ ഒരനുജനായ ഇരശ്വരൻനമ്പൂരി�
പ്പാടാണു് സാഹിതിയുെട (മാസിക) പ്രസാധകനായി�
രുന്നതു്. സ്വകുടുംബത്തിെല ഓതിേക്കാെന്റ നാടായ
പാഞ്ഞാളിൽ താമസിച്ചു സാമേവദം അഭ്യസിയ്ക്കുകയും
അതിൽ ൈനപുണ്യം േനടുകയും െചയ്തു. അതിൽപ്പി�
ന്നീടു് അച്ഛെന്റയും അപ് ഫെന്റയും അടുക്കൽ തർക്കം
പഠിച്ചു. ആദ്യം എടക്കുന്നി നമ്പൂരിവിദ്യാലയത്തിലും പി�
ന്നീടു് ഒരു ഗാർഹികാധ്യാപകെന ഏർെപ്പടുത്തി അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കീഴിലും കേറ ഇംഗ്ലീഷും വശമാക്കി. 1117-
ാമാണ്ടിടയ്ക്കു സ്വല്പം േവദാന്തവും പഠിച്ചു.

ജീവിതലക്ഷ്യം
പെത്താൻപതാമെത്ത വയസ്സിൽ മേന്ത്രടത്തു മനയ്ക്കൽ�
നിന്നു േവളികഴിച്ചു. നമ്പൂരിേയാഗേക്ഷമസഭയുെട പ്ര�
വർത്തനം നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല യൗവനാരംഭത്തിൽ സജീ�
വമായി നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. കുറൂർ ഉണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടും,
ഒളപ്പമണ്ണ കുട്ടൻ നമ്പൂരിപ്പാടുമായിരുന്നു ആ സഭയുെട
േനതാക്കന്മാർ. അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിമിത്തം
അേദ്ദഹത്തിനു സമുദായേസവനത്തിൽ ആസക്തിയും
സാഹിത്യത്തിൽ അഭിനിേവശവുമുണ്ടായി, േയാഗേക്ഷ�
മം, ഉണ്ണിനമ്പൂരി, സാഹിതി എന്നീ മാസികകളിൽ േല�
ഖനങ്ങൾ എഴുതി സ്വതസ്സിദ്ധമായ സാഹിത്യവാസന�
െയ േപാഷിപ്പിച്ചു. നമ്പൂരി യുവജനസംഘത്തിെന്റ ഒരു
ജനയിതാവായി അേദ്ദഹെത്ത ഗണിക്കണം. മുടങ്ങി�
ക്കിടന്ന മങ്ഗേളാദയം മാസികെയ 1107 ചിങ്ങത്തിൽ
പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ചു് അതിെന്റനായകനായി. അതു സ്വല്പ�
കാലേത്തേക്ക പ്രചരിച്ചുള്ളു. സ്വസമുദായെത്ത അന്ധ�
വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽനിന്നും വിമു�
ക്തമാക്കി സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കു പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാനും
കാേലാചിതമായി വിദ്യാഭ്യാസം േനടുവാനും അേദ്ദഹം
തീവ്രമായി യത്നിച്ചു. ഇെതാന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ജീവിതത്തിെല പരമലക്ഷ്യം. േസാേദ്ദശമായിരുന്നു
ആ സമുദായബന്ധുവിെന്റ സാഹിത്യവ്യാപാരം. 1119-
ാമാണ്ടു ധനുമാസം 22-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) അപ്ഫെന്റ മകൾ, (2) പൂങ്കല, (3) ആത്മാർപ്പണം, (4)
മറുപുറം എന്നീ നാലു കൃതികൾ മൂത്തിരിേങ്ങാടു രചിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. അപ്ഫെന്റ മകൾ പന്ത്രണ്ടധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു
േനാവലാണു്. അടുത്ത രണ്ടു കൃതികളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ
തെന്റ ചില െചറുകഥകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറു�
പുറത്തിൽ മറവി, നിരാശത, മടി, മേനാരാജ്യം എന്നീ
നാലുപന്യാസങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത മൂന്നു കൃ�
തികളും നമ്പൂരി സമുദായത്തിെന്റ സർവ്വേതാമുഖമായ
പരിഷ്കാരത്തിനു െപാതുേവയും, അതിെല സ്ത്രീകളുെട
അസ്വാതന്ത്ര്യനിവാരണത്തിനു പ്രേത്യകിച്ചും പ്രേയാജ�
കീഭവിക്കുന്നു. കഥാഘടനയിലും പാത്രസൃഷ്ടിയിലും സം�
ഭാഷണചാതുര്യത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ വിജയം പ്രാപിച്ചി�
ട്ടുണ്ട്. മറുപുറം അേദ്ദഹെത്ത ഒരുൽക്കൃഷ്ടചിന്തകനായി
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ഗദ്യൈശലി
നമ്പൂരിമാരുെട ഗദ്യത്തിനു സാധാരണമായിത്തെന്ന
ഒരഴകും അടുക്കും ആഭിജാത്യവുമുണ്ടു്. അവരുെട ഭാഷ�
യിൽ അന്യത്ര അവിജ്ഞാതങ്ങളായ പല സാമുദായി�
കശബ്ദങ്ങളും സംക്രമിച്ചു് ആ ൈശലിക്കു മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
ഈ ഗുണവിേശഷങ്ങൾ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കൃതികളിൽ
സവിേശഷം കളിയാടുന്നുണ്ടു്. േകവലഗദ്യമല്ല, ഗദ്യക�
വിതയാണു് അേദ്ദഹം എഴുതുന്നതു്. അനുപ്രാസഭ്രമം
മാത്രമിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ രാമണീയകം ഇതിലും അധി�
കം പ്രകാശിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

സേരാജത്തിെന്റ ചമയൽ
“ആ തളത്തിൽ, അതാ, ഒരു സർവ്വാംഗസുന്ദരി ഒരു നി�
ലക്കണ്ണാടിയുെട മുമ്പിൽ ഒരു കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.
അവൾ അഴിച്ചിട്ട ചികുരഭാരം ചീകിമിനുക്കി ഒതുക്കി�
െക്കട്ടുവാനുള്ള ശ്രമമാണു്. അടുത്തുള്ള സുവർണ്ണചഷ�
കത്തിൽനിന്നു സുഗന്ധം വീശുന്ന അല്പം കുന്തളൈത�
ലെമടുത്തു് ഒന്നു െപരുമാറി ആദ്യം വലതുഭാഗത്തു് ഒന്നു
വകഞ്ഞുേനാക്കി. തൃപ്തിവരായ് കയാൽ സിമന്തേരഖ
നടുവിേലക്കുമാറ്റി; ആയില്ല. ഒടുവിൽ ഇടത്തുവശത്തൂേട
വകഞ്ഞിട്ടു. വളെര ആകർഷകമായവിധം ഒതുക്കിെക്ക�
ട്ടി ഒരു പനിനീർപ്പൂെവടുത്തു് അല്പേനരം ഭംഗിേനാക്കി
മുടിെക്കട്ടിൽ ചൂടി. സുവാസിതമായ ഒരു പട്ടുൈകേല�
സുെകാണ്ടു മുഖെമാന്നു തുടച്ചു. ഒരു സുവർണ്ണശലാക�
െയടുത്തു വിശാലമായ െനറ്റിത്തടത്തിൽ ഒരു ചാന്തു�
െപാട്ടു െതാട്ടു. ചന്തം േബാധിച്ചില്ല. തുടച്ചു. സനിഷ്കർഷം
രണ്ടാമതും െതാട്ടു. നല്ല പന്തിയായില്ല. അല്പം മുഷിഞ്ഞ
ഭാവത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും രണ്ടു ചാൽ നടന്നു.
പിെന്നയുമിരുന്നു് ഒരിയ്ക്കുൽക്കൂടി പരിക്ഷിച്ചു േനാക്കി;
പറ്റി. അവൾ സംതൃപ്തിേയാെട മന്ദസ്മിതം തൂകി ആെര�
യും ഒന്നുമയക്കാെമന്നു് അഭിമാനം പൂണ്ടു. അമിതദർപ്പം
ഉൾെക്കാണ്ടു. ആനന്ദം െകാണ്ടു മതിമറന്നു.”

(അപ് ഫെന്റ മകൾ)

മറവി
“പാൽമഴ െപാഴിക്കുന്ന പനിമതി പാതിരാവിെന്റ മറ�
വിയാണു്. കതിർചിതറുന്ന െകാള്ളിമീൻ കൂരിരുളിെന്റ
മറവിയാണു്. പുമരങ്ങളുെട പുന്തണൽ പകലിെന്റ മറവി�
യാണു്. പച്ചപിടിച്ച പുൽത്തകിടി പടുേവനലിെന്റ മറവി�
യാണു്—മുഴുെക്ക കരി േതയ്ക്കുവാൻ പാതിരാവും, തൂർത്തു�
കരിമ്പടം വിരിക്കുവാൻ കൂരിരുളും, എമ്പാടും െവള്ളവലി�
ക്കുവാൻ പകലും, എങ്ങും ഉണക്കിക്കരിക്കുവാൻ പടുേവ�
നലും തീെര മറന്നുേപായി; മറവിയുെട ചിത്രകലാൈന�
പുണ്യം— ഹാ! അതു മനുഷ്യെന്റ ജീവിതഫലകത്തിൽ
ആകാരരമ്യങ്ങളും അകൃത്രിമരമണീയങ്ങളുമായ സുഷ്ഠു�
രൂപങ്ങൾ വരച്ചുവയ്ക്കുന്നു. മറവിയുെട തയ്യൽപ്പണിവിരു�
തു്—അതു മനുഷ്യെന്റ ജീവിതപ്പൂമ്പട്ടിെന്റ വക്കത്തു തങ്ക�
പ്പൂക്കൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നു. മറവിയുെട മേനാഹരമായ
മന്ദഹാസം—അതു മനുഷ്യെന്റ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ െവ�
ള്ളവിരിക്കുന്നു.” (മറുപുറം)
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ചരിത്രം
െകാച്ചീപ്പൻതരകൻ മാേവലിക്കര േപാളച്ചിറക്കുടുംബ�
ത്തിൽ 1036-ാമാണ്ടു ജനിച്ചു. ആ കുടുംബം അന്നു ദാരിദ്ര�
ബാധിതമായിരുന്നതിനാൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാ�
ത്രേമ തരകനു ലഭിക്കുന്നതിനു േയാഗമുണ്ടായുള്ളു. പതി�
നഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ രജിേസ്ട്രഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു്
ആ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി. കുേറക്കാലം
വക്കീൽഗുമസ്തനായും പണി േനാക്കീട്ടുണ്ട് . സാഹിത്യ�
ത്തിൽ കുേറ വാസനയുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത മാ�
തുലനായ കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിള േകാട്ടയേത്തയ്ക്കു
കൂെടെക്കാണ്ടുേപാകകയും മലയാളമേനാരമയുെട പ്രാ�
രംഭകാലംമുതൽ സഹപ്രവർത്തകനാക്കുകയും െചയ്തു.
അവിെട െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കണ്ണിയുേടയും മറ്റും സാഹ�
ചര്യത്തിൽ തെന്റ സാഹിത്യപരിചയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വറു�
ഗീസുമാപ്പിളയുെട മരണാനന്തരം ഭാഷാേപാഷിണി മാ�
സികയുെട പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഭാരം ഏെറ്റടുത്തു പതി�
നഞ്ചു െകാല്ലക്കാലം അതിെന ഉത്തമമായ രീതിയിൽ
പ്രചരിപ്പിച്ചു ഗദ്യരചനയ്ക്കു ൈനപുണ്യം േനടി. മേനാരമ�
യുെട സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു് അതിൽ ഒരു ചതുര�
ങ്ഗപംക്തി ഉൽഘാടനം െചയ്തു. േകരളവർമ്മവലിയ�
േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അധ്യക്ഷതയിലും തെന്റ കാര്യദശി�
ത്വത്തിലും ഒരു ചതുരങ്ഗസമിതി സ്ഥാപിച്ചു് അതിെന്റ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ െകാല്ലേന്താറും ഒരു മത്സരപ്പരീക്ഷ നട�
ത്തി വിജയികൾക്കു സമ്മാനം നല്കുകയും െചയ്തു. േകാട്ട�
യം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിെല ഒരു അങ്ഗമായും, ശ്രീമൂലം
പ്രജാസഭാസാമാജികനായും, േകരള ൈക്രസ്തവേസവാ�
സമിതിയുെട കാര്യദർശിയായും ജനേസവനം െചയ്തിട്ടു�
ണ്ടു് . കാർഷികവ്യവസായത്തിൽ അത്യന്തം വിദഗ്ദ്ധനാ�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം ബ്രിട്ടീഷ്  മലബാർ മുതലായ പ്രേദ�
ശങ്ങളിൽ േതാട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ധാരാളമായി ധനം
സമ്പാദിച്ചു. 1115-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 8-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
തരകെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ (1) മറിയാമ്മനാടകവും,
(2) ബാലികാസദനം േനാവലുമാണു്. അവ കൂടാെത (3)
മധുവർജ്ജനം നാടകം, (4) കുതൂഹല കഥാമാല എന്നീ�
രണ്ടു ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളും (5) ചൂതപ്രേബാധനം എെന്നാ�
രു പദ്യഗ്രന്ഥവും കൂടി അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വറുഗീസു�
മാപ്പിളയുെട യബ്രായക്കുട്ടിയുെട രീതി പിടിെച്ചഴുതിയ
ഒരു കല്പിതകഥയാണു് മറിയാമ്മ നാടകം. അതിൽ
കഥാംശം േപാെരന്നു ചിലർ ഗ്രന്ഥകാരെന അറിയി�
ക്കുകയാൽ അതിദീർഘവും സംഭവബഹുലവുമായ ബാ�
ലികാസദനം േനാവൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചു.
പാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു് അേദ്ദഹം സമർത്ഥനായിക്കാ�
ണുന്നതു്. മറിയാമ്മ നാടകത്തിെല െതാമ്മച്ചേനയും,
ബാലികാസദനത്തിെല ഭക്തൻകുഞ്ഞിേനയും അനു�
വാചകന്മാർക്കു് ഒരിയ്ക്കലും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. ഭാഷ
കഴിയുന്നതും ലളിതമാക്കുവാൻ യത്നിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
അതു് അത്ര വളെര ആകർഷകമാെണന്നു പറയുവാൻ
നിർവ്വാഹമില്ല. എങ്കിലും നിർേദ്ദാഷം തെന്ന. താെഴ�
ക്കാണുന്ന വാക്യപംക്തി ഉദ്ധരിക്കുന്നതു ബാലികാസദ�
നത്തിൽനിന്നാണു്.

“േഹാ കഷ്ടം! മേനാഹരവും ദുർല്ലഭവുമായ ഒരു െസൗ�
ഗന്ധിക പുഷ്പെത്ത കണ്ടാലുടെന കശക്കി നശിപ്പിച്ചുക�
ളയുന്നതു് ആരാണു്? അമൂല്യമായ ഒരു രത്നം തല്ലിെപ്പാ�
ട്ടിച്ചു് ഊതിപ്പറപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആരു്? ഒരു
ഭ്രാന്തനാെണന്നല്ലാെത ആരും പറയുകയില്ല. മനുഷ്യർ
പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ വിധം ഭ്രാന്തന്മാരാകാറുണ്ടു്.
മദ്യപാനം, അതിേക്രാധം, ൈനരാശ്യം മുതലായ ദുർഗ്ഗു�
ണങ്ങൾക്കു െപെട്ടന്നു് ഒരുത്തെന ഭ്രാന്തനാക്കാൻ കഴി�
യും. ഇങ്ങെന ഭ്രാന്തുപിടിച്ചവനായിരിയ്ക്കുേമാ പ്രൗഢയും
സർവ്വാങ് ഗസുന്ദരിയമായ ആ അബലാമണിെയ ഇപ്ര�
കാരം മരണാവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ടിരിയ്ക്കുന്നതു്.”



10 െക. നാരായണക്കുരുക്കൾ
(1036–1123)

ജനനം
േകരളത്തിെല ഒന്നാമെത്ത രാഷ്ട്രീയേനാവലിേന്റയും
മറ്റു് അേനകം ബൃഹൽകഥകളുേടയും പ്രേണതാവായ
െക. നാരായണക്കുരുക്കൾ 1036-ാമാണ്ടു മീനമാസം
8–ാം൹ തിരുവനുന്തപുരത്തു പാല്ക്കുളങ്ങെര ഉദയന്നൂർ
മഠത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു പാല്ക്കുളങ്ങെര േദവീേക്ഷ�
ത്രത്തിൽ േമൽശാന്തിയും േദവ്യുയപാസകനുമായ െവ�
ങ്കടാചലം േപാറ്റിയും, മാതാവു പാല്ക്കുളങ്ങെര ഉദയന�
നൂർമഠത്തിെല ഭാരതിയമ്മയുമായിരുന്നു. മകെന്റ ൈശ�
ശവത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ഭാര്യാഗൃഹംവിട്ടു വിേദ�
ശങ്ങളിൽ ദീർഘകാലപര്യടനത്തിനായി പുറെപ്പട്ടു.
ഒടുവിൽ തിരിെയ ഉദയന്നൂർത്തെന്ന വന്നുേചരുകയും
അവിെടെവച്ചു ചരമഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. മാ�
താവു് 84 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു. കഥാപുരുഷെന്റ
രണ്ടു് അമ്മാവന്മാരാണു് കുടുംബേത്തക്കു േവണ്ട സ്വത്തു
സമ്പാദിച്ചുെകാടുത്തതു്.

വിദ്യാഭ്യാസവും സർക്കാരുേദ്യാഗവും
ഗ്രന്ഥകാരൻ 1041 മുതൽ 1048 വെര സമീപമുള്ള ഒരു
മലയാംപള്ളിക്കൂടത്തിലും, 1051 വെര ചാല െസൻട്രൽ
വർണ്ണാക്യുലർ സ്ക്കൂളിലും, 1061 വെര സ്ഥലം ഇംഗ്ലീഷ്
 ൈഹസ്ക്കൂളിലും േകാേളജിലും പഠിച്ചു ബി. ഏ. പരീക്ഷ
ജയിച്ചു. 1061-ൽ താൻ പഠിച്ച ൈഹസ്കൂളിൽ ഒരധ്യാ�
പകനായി നിയമിയ്ക്കെപ്പട്ടു. ആ വൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ടി�
രിക്കുേമ്പാഴാണു് പാറപ്പുറം എന്ന രാഷ്ടീയ േനാവൽ
രചിച്ചതു്. 1068 മുതൽ സ്ക്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻെസ്പക്ട�
രായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മാറി െനയ്യാറ്റിൻക�
രയിലും അവിെട നിന്നു െനടുമങ്ങാടു്, ചിറയിൻകീഴു്
എന്നീ താലൂക്കുകളിലും േജാലിേനാക്കി. തദനന്തരം
പറവൂർ, ൈവക്കം എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ്  ൈഹസ്ക്കൂളുകളിൽ
െഹഡ് മാസ്റ്റരായി. അതിനിടയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉദയഭാനു എന്ന മെറ്റാരു രാഷ്ട്രീയേനാവലിെന്റ ഒന്നാം
ഭാഗം 1079-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായതു്. ഗവർെമ്മണ്ടിെന്റ
അപ്രീതിക്കു് അേദ്ദഹം തന്നിമിത്തം പാത്രീഭവിച്ചു. ഉദയ�
ഭാനുവിെന്റ ഒന്നാം ഭാഗം 1081-ലും രണ്ടാംഭാഗം 1083-
ലും രാമകൃഷ്ണപിള്ളതെന്ന അച്ചടിപ്പിച്ചു. മുവാറ്റുപുഴ, െതാ�
ടുപുഴ, മീനച്ചൽ എന്നീ താലൂക്കുകളിൽ വീണ്ടും അസിസ്റ്റ�
ന്റ ് ഇൻെസ്പക്ടരായിത്തെന്ന പണിേനാേക്കണ്ടിവന്നു.
1081-ൽ സർവ്വീസിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുേപാകുവാൻ ഇട�
യായി. അതിനുമുമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന
സ്വാതേന്ത്ര്യച്ഛെയ ആ സംഭവം ഒന്നുകൂടി ഉേത്തജിപ്പി�
ച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകൾ അന്തർമ്മുഖങ്ങളായി.
േജ്യാതിഷം ഫലഭാഗത്തിലും, മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും അതി�
നുമുമ്പതെന്ന പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ
രാഷ്ട്രീേയാന്നമനവും അേതാടുകൂടിത്തെന്ന അേദ്ദഹം
തെന്റ ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ
കുടുംബസ്വത്തുക്കൾ രണ്ടു ശാഖകളിലുമുള്ള അനന്തരഗാ�
മികൾക്കു വീതിച്ചുെകാടുത്തു. തേപാനിഷ്ഠനായി കുേറ�
ക്കാലം ജീവിതം നയിച്ചു. ആദ്യം തയ്ക്കാട്ടിനു സമീപമുള്ള
െതേക്ക മഠത്തിൽ കാത്യായനിയമ്മെയ പരിഗ്രഹിച്ചു.
ആ സാധ്വിയുെട മരണാനന്തരം സ്ക്കൂൾമിസ്റ്റ് റസ് ആറ്റി�
ങ്ങൽ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മെയ (നായർ സ്ത്രീ) വിവാഹം െച�
യ്തു. 1123-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 30-ാ൹ ആറ്റിങ്ങൽ വച്ചു
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

നാരായണക്കുരുക്കളും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും
പ്രസിദ്ധപത്രപ്രവർത്തകനും സാഹിത്യകാരനുമായ
െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട രാഷ്ട്രീയഗുരുവായിരുന്നു കുരു�
ക്കൾ. പ്രകൃത്യാ അകുേതാഭയനായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണപി�
ള്ളെയ കുരുക്കളുെട ഉപേദശങ്ങൾ കൂടുതൽ ധീരനാക്കി.
പാറപ്പുറം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചതും രാ�
മകൃഷ്ണപിള്ളയാണു്. ആ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിെന നിരുപാധി�
കമായി ആരാധിച്ചു. ഗുരു എെന്തഴുതിയാലും അെതല്ലാം
ശിഷ്യനു േവദവാക്യമായിരുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ കുരു�
ക്കൾക്കു് ഉപേദഷ്ടാവു േറഞ്ച് ഇൻെസ്പക്ടർ സി. കൃഷ്ണപി�
ള്ളയായിരുന്നതിനാൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രശിഷ്യത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഗണിക്കാവു�
ന്നതാണു്. 1076-ൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള പാല്ക്കുളങ്ങെര േതാ�
പ്പുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. ആ
അമ്മയുെട താമസം കുരുക്കളുെട ഗൃഹത്തിനു സമീപമാ�
യിരുന്നതിനാൽ ആ വഴിക്കു ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധം രൂഢമൂലമായിെയന്നുകൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
1079-ൽ നാരായണിയമ്മ മരിച്ചതിനുേമലാണു് 1080-ൽ
വഞ്ചിയൂർ കുഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ബി. കല്യാണിയമ്മ�
െയ പരിഗ്രഹിച്ചതു്.

കൃതികൾ
താെഴക്കാണുന്നവയാണു് കുരുക്കളുെട പ്രധാനകൃതി�
കൾ. (1) പാറപ്പുറം മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, (2) ഉദയഭാനു, (3)
എെന്റ ഗീത, (4) സത്യഗ്രാഹി, (5) വിജയമംഗളം അഥ�
വാ മൗനചന്ദ്രിക, (6) േജ്യാതിഷ്മതി, (7) ജ്ഞാനസുധ,
(8) കുസുമമഞ്ജൂഷ (കുസുമമഞ്ജുഷി എന്നു് അച്ചടിയിൽ).
ഇവക്കുപുറേമ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം, പുരുഷഭൂഷണം,
ജ്ഞാനം, പരിഷ്കാരം, ശ്രീമതം എന്നീ വിഷയങ്ങെള
ആസ്പദമാക്കി ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .
അവകൂടാെത സത്യം എെന്നാരു മാസിക നാലു മാസ�
വും, സ്വരാട് എന്ന വാരിക മൂന്നു മാസവും, സ്വേദശാഭി�
മാനി ആറു മാസവും, പരവുരിൽ നിന്നു പുനഃപ്രകാശിത�
മായ േകരളൻ വാരിക മൂന്നു മാസവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രസാധകത്വത്തിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാറപ്പറത്തിെന്റ
അവതാരികയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഇങ്ങെനപറയുന്നു.
“ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന്റ കല്പനാശക്തിെകാണ്ടു പേല
അനുഭവങ്ങെള േചരുംപടി േചർത്തു് ഓേരാേരാ കഥാ�
പാത്രങ്ങെള രചിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഇന്നാെര ഉേദ്ദശിച്ചാ�
ണു് എന്നു പറയുവാൻ എന്താവശ്യമാണുള്ളതു്? കഥ
േലാകഗതിക്കു േചർന്നതാേണാ എന്നു േനാക്കിയാൽ
േപാേര? എന്നാൽ ബാലിശമായ മനസ്സിെന്റ സംഗ്രഥ�
നശക്തിക്കുള്ള ൈവകല്യം നിമിത്തം കള്ളനു കണ്ണിൽ
കാണുന്നെതല്ലാം കാൺസ്റ്റബിൾ എന്നുേതാന്നുന്നതു�
േപാെല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെല ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു
തങ്ങളുെട നടത്തകേളാടുള്ള ഏകേദശസാമ്യെത്ത
അന്യഥാ ധരിച്ചു ചില മുഗ്ദ്ധബുദ്ധികൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ േനർക്കു കണ്ണുരുട്ടുകയും പല്ലുറുമ്മുകയും ൈകതിരു�
മ്മുകയും െചയ്തു്  അവരുെട േചേതാവികൃതികെള പിളർ�
ന്നു കാണിച്ചതിെനക്കുറിച്ചു, അവരുെട ദയനീയമായ
വ്യാമൂഢതയിൽ അനുകമ്പേയാടുകൂടിയ ഒരു െചറിയ
മന്ദഹാസം ഇളകുന്നതിെന വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കുെമ�
ന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.” പാറപ്പുറം വായിച്ചു ക്ഷുബ്ധ�
രായ ചിലർ പാറപ്പുറംപിളർപ്പ് എഴുതിയ സംഭവെത്ത�
യാണു് ഇവിെട സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രാമകൃഷ്ണപിള്ള�
യും കല്യാണിയമ്മയും തങ്ങളുെട സ്ത്രീസന്താനത്തിനു്
കുരുക്കളുെട പാറപ്പുറത്തിെല നായികയായ േഗാമതി�
യുെട േപരാണു് നല്കിയതു്. തെന്റ കനിഷ്ഠപുത്രിയായ
േജ്യാതിഷ്മതിയുെട േപരു കുരുക്കൾ തെന്റ ഒരു പ്രധാന
േനാവലായ േജ്യാതിഷ്മതിക്കും െകാടുത്തു.

വിമർശനം
കുസുമമഞ്ജൂഷ ആത്മകഥാപരമായ ഒരു അപൂർണ്ണകൃ�
തിയാകുന്നു. ജ്ഞാനസുധയും അസമഗ്രംതെന്ന. കുരു�
ക്കളുെട എല്ലാ പുസ്തകങ്ങേളയുംകുറിച്ചു പ്രേത്യകമായി
വിമർശിക്കുന്നതിനു സ്ഥലസൗകര്യമില്ല. ഉദയഭാനുവും
പാറപ്പുറവും രാഷ്ട്രീയേനാവലുകളാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചു�
വേല്ലാ. ഉദയഭാനു അന്നെത്ത ചില രാജേസവകന്മാ�
െരക്കുറിച്ചു കുരുക്കൾ േകാട്ടയത്തു താമസിക്കുേമ്പാൾ
എഴുതിയതാണു്. രാഷ്ട്രീയ നവഭാരതം എന്നും അതി�
നു േപർ നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻ രണ്ടാമധ്യായ�
ത്തിൽ േകാട്ടയം നഗരത്തിെന്റ ഒരു വിശിഷ്ടമായ വർ�
ണ്ണനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഥാനായകനായ ഉദയഭാനു
“ധർമ്മേക്ഷത്രത്തിേലക്കു (തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു)
പുറെപ്പടുകയും അവിെട ചില ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടാകുക�
യും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെനയാണു് അതിെല കഥാഗതി.
പാറപ്പുറത്തിെല കഥ നടക്കുന്നതു മേനാരാജ്യത്തിലാ�
ണു്. സത്യഗ്രാഹിയിെല ഇതിവൃത്തവും രാഷ്ട്രീയംതെന്ന.
“ഇൻഡ്യയിൽ ഈ രണ്ടു െചറുരാജ്യങ്ങെളക്കൂടാെത
സ്വേദശീയന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുെട ഭരണത്തിൽ ഉൾ�
െപ്പട്ട രേണ്ടാ മൂേന്നാ ശതം രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട
േമേല്ക്കായ്യ്ക്കു് അധീനെപ്പട്ടിട്ടണ്ടു്. ആ ഭരണാധിപന്മാെര
ഒെക്ക കൂട്ടിേച്ചർത്തു് ഇൻഡ്യയ്ക്കു് ഇംഗ്ലണ്ടിെലേപാെല
ഒരു പ്രഭുജനസഭ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർെമ്മണ്ടിെന ഉപേദശി�
ക്കുവാനുണ്ടാകുന്നുെവങ്കിൽ ഇൻഡ്യയ്ക്കു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�
ത്തിൽത്തെന്ന ഏകീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതിേല�
യ്ക്കുള്ള ജനശക്തിയുെട എന്തു ശ്രമങ്ങളും േക്ഷാഭങ്ങളും
ഇൻഡ്യെയ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കുകയും ഇൻഡ്യെയ ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയശക്തിയാക്കുകയും െചയ്യും. ഇങ്ങെനയുള്ള രാഷ്ട്രീ�
േയാേദ്ദശങ്ങേളാടു കൂടിയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത ഒരു ഭാ�
രതീയകഥയാക്കി എഴുതുവാൻ സങ് ഗതി വന്നിട്ടുള്ളതു്”
എന്നു പ്രേണതാവു പറയുന്നു. എെന്റ ഗീതയിൽ “ഞാൻ
ആരാണു്? ഞാൻ എവിെടയാണു്? ഞാൻ എന്തിനാ�
യിട്ടാണു് ഇവിെട വന്നതു്? ഞാൻ എവിെടയാണു് േപാ�
കുന്നതു്? എനിക്കു് അമ്മയില്ലേയാ? അച്ഛനില്ലേയാ?
സേഹാദരന്മാരില്ലേയാ? സേഹാദരിമാരില്പേയാ? എനി�
യ്ക്കു ബന്ധുക്കളുമില്ലേയാ? ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുതെന്ന
എന്താണു്  പ്രേയാജനം? ആർക്കുേവണ്ടിയാണു് ഞാൻ
ജീവെന വഹിക്കുന്നതു്” എന്നു തുടങ്ങി മൗലികങ്ങളായ
പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. മാനചന്ദ്രികയുെട നിർമ്മിതിയ്ക്കുള്ള ഉേദ്ദശ�
െത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെനപറയുന്നു “ആദ്യെത്ത
പാറപ്പുറം കഥയിൽ അനാഥമായിവന്നുേചരുന്ന ഒരു
െചറുബാലൻ മേനാരാജ്യത്തിെല വലിയ ദിവാൻജിയാ�
യി രാഷ്ട്രീയസായൂജ്യെത്ത പ്രാപിയ്ക്കുന്ന കഥ നാട്ടുകാർ�
ക്കു സർേവ്വാത്തമമായ രാഷ്ട്രീയമാതൃകെയ നല്കുന്നതു�
േപാെല മങ് ഗളമ്മാളുെട (പ്രസ്തുതകൃതിയിെല നായിക)
ജീവിതവും, സ്ത്രീേലാകത്തിനു് ഒരു ജീവിേതാത്തമമാതൃ�
കെയ നല്കാെതയിരിക്കുന്നതല്ല.” ആെക 96 അധ്യായ�
ത്തിൽ മൂന്നു കാണ്ഡങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണെമന്നു�
േദ്ദശിച്ചു ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിലും ആറു് അധ്യായ�
മടങ്ങിയ ഒന്നാം കാണ്ഡംമാത്രേമ മുദ്രണം െചയ്തിട്ടുള്ള.
േജ്യാതിഷ്മതിയിെല ഇതിവൃത്തം ഭർഗ്ഗൻ എന്ന ഒരു ഗു�
ണവാനായ പുരുഷൻ തെന്റ പത്നിേയാടും േജ്യാതിഷ്മതി
എന്ന പുത്രിേയാടുംകൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ
ആരംഭിക്കുന്നു. ആ പുത്രിയുെട ഭാഗ്യം ഏകേദശം പതി�
നഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ ഭണ്ഡൻ എെന്നാരു പാപി
നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങെന പുേരാഗമിക്കുന്ന േനാവലിൽ
അവസാനം വെര കഥാരഹസ്യങ്ങൾ പരിപാലിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. എെന്റ ഗീതേപാെല േജ്യാതിഷ്മതിയും ഒരു ആത്മീ�
യകാര്യപ്രതിപാദകമായ േനാവലാണു്. കുരുക്കളുെട
കഥകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ൈവകല്യം അവയിൽ ഒട്ടു�
വളെര രാഷ്ട്രീയവും സദാചാരപ്രതിപാദകവും സാമുദാ�
യികവും ആത്മീയവുമായ ഉപേദശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. ആ ഉപേദശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി�
ക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാേണാ തെന്റ കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു് അനുവാചകന്മാർ സംശയി�
ച്ചാൽ അതിനു് അവെര കുററെപ്പടുത്താവുന്നതുമല്ല. പല
ദുരാചാരങ്ങേളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളയും അേദ്ദഹം
നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും സമുദായത്തിൽനിന്നു്
അവെയ ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ�
ദൃഷ്ടിേയാടുകൂടി നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
“ൈദവാരാധനക്രമം പ്രായണ ജനങ്ങളുെട വിദ്യാഭ്യാസ�
േത്തയും ബുദ്ധിവികാസേത്തയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശിലാദിപ്രതിമകൾക്കു പല നാമേധയങ്ങേളയും സങ്ക�
ല്പിച്ചും അവേയയും വൃക്ഷവി േശഷങ്ങേളയും പാറകേള�
യും നദികേളയും എന്നുേവണ്ട, വിചാരിക്കത്തക്ക എല്ലാ
വസ്തുക്കേളയും പ്രമാണീകരിച്ചും, േലാകത്തിൽ ഈശ്വ�
രാരാധന െചയ്തുവരുന്നുണ്ടു്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ�
ക്കു സ്വഭാേവന ജനിയ്ക്കുന്ന സേന്താഷേത്തയും േവദന�
േയയും ത്യജിച്ചു് ഏകമായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിരന്തര�
മായി മനസ്സിെന ലയിപ്പിച്ചു ചിലർ നിത്യാനന്ദം അനുഭ�
വിക്കുന്നതായും കാണുന്നു. ൈദവപ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്ന�
തു ഭഗവന്നാമങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ ഇവെയ ഉച്ചരിക്കുന്നതു�
െകാണ്ടാെണന്നും, അതല്ല, സദ്വൃത്തികളാലാെണന്നും
ചിലർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.” (പാറപ്പുറം)

ബ്രഹ്മദത്തൻ
“രൂപലാവണ്യം അവരുെട (സ്ത്രീകളുെട) ഭൂമത്തിൽനി�
ന്നും ഉണ്ടായതല്ല. മെറ്റാെക്ക അവരുെട ഭ്രമങ്ങൾ തെന്ന.
സൗന്ദര്യം ജിേതന്ദ്രിയത്വേത്താടു േചർെന്നങ്കിൽ മാത്ര�
േമ പ്രകാശിക്കയുള്ളു. േലാകെത്ത ഭൂമിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു
വസ്തുക്കൾ വാക്കും രൂപവും അർത്ഥവുമാകുന്നു. അസ�
ത്യമായ വാക്കുകളും ജിേതന്ദ്രിയത്വേത്താടുകൂടാെതയുള്ള
സൗന്ദര്യവും ന്യായാനുസൃതമല്ലാത്ത ധനവുമാണു് ദുഃഖ�
ങ്ങൾക്കും േരാഗങ്ങൾക്കും േവദനകൾക്കും കാരണം.
സത്യമായ വാക്കും ഹിംസ കൂടാെതയുള്ള വ്യവസായം�
െകാണ്ടു് ആർജ്ജിച്ച ധനവും ഇന്ദ്രിയങ്ങെള ജയിച്ച സൗ�
ന്ദര്യവും േലാകത്തിൽ അഭിനന്ദനീയമാണു്” (സത്യ�
ഗ്രാഹി)

ശ്രീമതം
കുരുക്കളുെട ബുദ്ധിെകാണ്ടു ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിേവചനം�
െചയ്തു േലാകത്തിനു സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിഷ്കൃതമത�
മാണു് ശ്രീമതം. ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഗാഢമായ ൈവച�
ക്ഷണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു േദവിപരങ്ങ�
ളായ ത്രിപുരാദ്യുപനിഷത്തുകളിൽ വിേശഷപ്രതിപത്തി�
യുണ്ടായിരുന്നു. േലാകാഭിവൃദ്ധിയുെട കാരണം സന്മാർ�
ഗ്ഗനിഷ്ഠയാെണന്നു് അേദ്ദഹം ദൂഢമായി വിശ്വസിച്ചിരു�
ന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു ശ്രീമതം എന്ന ഉപന്യാസത്തി�
ലുള്ള ചില വാക്യങ്ങളാകുന്നു.

“അതിവിസ്മയനീയങ്ങളായ ദിവ്യശക്തിേയാടു കൂടിയ
മനസ്സിേനയും കുണ്ഠിതമാക്കുന്നതായി അവ്യക്തമായും
മഹത്തായും ഒരു തത്വമുണ്ടു്. ആ തത്വെത്ത പ്രപഞ്ച�
ത്തിെന്റ മൂലപ്രമാണമായി നാം അറിയുേമ്പാൾ പ്രപഞ്ച�
ത്തിെന്റ സംഭവങ്ങളുെട കാര്യകാരണസംബന്ധെത്ത
നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതായിവരും. നമ്മുെട മനസ്സിെന ആ
തത്വെത്ത വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും
േപ്രരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആ തത്വങ്ങൾ നമ്മുെട മനസ്സിെന്റ
എന്തു തൃഷ്ണേയയും എന്തു വികാസേത്തയും തൃപ്തിെപ്പടു�
ത്തുന്നതായി കാണെപ്പടും. ആ മഹത്ത്വെത്തയാണു്
ൈദവം എന്ന സംജ്ഞെകാണ്ടു വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഉേദ്ദ�
ശിക്കുന്നതു്.”



11 കാരാട്ടു് അച്യുതേമേനാൻ
(1042–1088)

ചരിത്രം
പാലക്കാട്ടു താലൂക്കിൽ എലപ്പുള്ളി അംശത്തിൽ കാരാ�
ട്ടു് എന്ന ഭവനത്തിൽ അച്യുതേമേനാൻ 1042-ാമാണ്ടു
വൃശ്ചികമാസം േരവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. കാരാട്ടു
െകാച്ചി ചിറ്റൂർ താലുക്കിൽ പ്രസിദ്ധജന്മിയായ പട്ടേഞ്ച�
രി നായർത്തറവാട്ടിെല ഒരു ശാഖയാകുന്നു, അച്യുത�
േമേനാെന്റ പിതാവു വിദ്വാനും പ്രഭവുമായ എക്കണത്തു
ശങ്കുണ്ണി വലിയകയ് മളും മാതാവു ലക്ഷ്മിയമ്മയുമായിരു�
ന്നു. ആ ബാലെന്റ താമസം എക്കണത്തു് അച്ഛെന്റകൂ�
െടയായിരുന്നതിനാൽ അന്നു സാമാന്യംേപാെല സം�
സ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിനിടകിട്ടി. പിതാവിെന്റ മരണാന�
ന്തരം േജ്യഷ്ഠൻ ദാേമാദരേമേനാെന്റ സംരക്ഷണയിൽ
വളർന്നു. ദാേമാദരേമേനാൻ െകാച്ചി ൈഹേക്കാർട്ടിൽ
ഒരു നല്ല വക്കീലായിരുന്നു. േകരളവിദ്യാശാലയിൽ�
നിന്നു് എഫ് . ഏ. യും മദിരാശിയിൽനിന്നു് സംസ്കൃതം
ഐച്ഛികഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചു ബി. ഏ. യും പിന്നീടു
ബി. എല്ലും പരീക്ഷകൾ ജയിച്ചു. 1074-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്
ബി. എൽ. പാസ്സായതു്. 1086 വെര തൃശ്ശൂരും എറണാ�
കുളത്തുമായി വക്കീൽപ്പണി േനാക്കി. ആ പണിയിൽ
േശാഭിച്ചില്ല. ആ കാലത്തിനിടയ്ക്കു് തമിഴ്ഭാഷയും േവദാ�
ന്തവും േജ്യാതിഷവും കൂടി അഭ്യസിച്ചു. േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റ ഫലഭാഗത്തിൽ അത്യന്തം നിപുണനായിരു�
ന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാകണെമന്നു് ആഗ്രഹമില്ലാതിരു�
ന്നതിനാൽ വളെരനാൾ ഒന്നും എഴുതാെത കഴിച്ചുകൂട്ടി.
1080-ൽ രചിച്ച അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രമാണു് ഒന്നാമെത്ത
കൃതി. 1087-ൽ ക്ഷയേരാഗത്താൽ ബാധിതനായി മദി�
രാശിയിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ
വിരുതൻശങ്കു എന്ന േനാവൽ എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചു.
മുഴുവെനഴുതി ഭാര്യാഗൃഹമായ പട്ടേഞ്ചരിയിൽ വച്ചിരു�
ന്നു. മങ്ഗേളാദയം അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിക്കുവാൻ
െകാടുത്തിരുന്ന ആദ്യെത്ത ഏഴധ്യായങ്ങൾമാത്രം മട�
ക്കിക്കിട്ടി. ബാക്കി ചിതൽ തിന്നുേപായിരുന്നതിനാൽ
വീണ്ടും എഴുേതണ്ടിവന്നു. ആ േരാഗസ്ഥിതിയിൽ അതും
ഒരു ദുസ്സഹമായ േക്ലശകാരണമായാണു് പരിണമിച്ചതു്.
അന്നു ഭാര്യ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. മകളാണു് പട്ടേഞ്ചരി�
യിൽ താമസിച്ചുവന്നതു്. 1088-ാമാണ്ടുകർക്കടകമാസം
19-ാം൹ പരേലാകപ്രാപ്തനായി. വിരുതൻശങ്കുവിനു് 
അവതാരിക എഴുതിയ സി. എസ് . േഗാപാലപ്പണിക്കർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപ്രഷ്യസുഹൃത്തായിരുന്നു. രസികര�
ഞ്ജിനിയിൽ അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രവും, നായന്മാേരാടു്
ഒരുവാക്കു് , ഉറുമ്പു മുതലായ ഉപന്യാസങ്ങളും എഴുതി�
ച്ചതു പണിക്കരായിരുന്നുെവന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യാ�
യമുണ്ടു്. േവേറയും 1082-ൽ തൃശ്ശൂർനിന്നു് പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയ രാമാനുജൻ മാസികയിൽ കാണാവുന്ന എഴു�
ത്തുപള്ളിക്കു പുറേമ സംഭാഷണം, സ്ത്രീധർമ്മം, രാമക്കു�
റുപ്പിെന്റ തീരാത്ത ശങ്ക, ഒരു കഥ എന്നിങ്ങെന ചില
ഉപന്യാസങ്ങൾകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളായുണ്ടു്.
അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രവും വിരുതൻശങ്കുവുമല്ലാെത അേദ്ദ�
ഹം പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഏകേയാഗേക്ഷമമായി കഴിഞ്ഞുവന്ന മരുമക്കത്തായ�
ത്തറവാടുകളിെല അന്നെത്ത അപകൃഷ്ടസ്ഥിതിേയയും
അതിന്നുള്ള കാരണങ്ങേളയും അവെയ നിവാരണംെച�
യ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങേളയും ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്തുതകൃതിക�
ളിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രം ആപാ�
ദചചൂഡം ഫലിതമയമാണു് എെന്നാരു വിേശഷമുണ്ടു് .
ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം.

അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രം
‘അമ്മായിയമ്മെയ കല്ലിേന്മൽ വച്ചിട്ടു നേല്ലാരു കേല്ലാ�
ണ്ടു നാരായണ,’ എെന്റ തറവാട്ടിൽ കുട്ടിെതാട്ടു കമ്പിട്ടു�
നടക്കുന്ന മുതുമുത്തശ്ശിവെര നിരന്തരഗാനം െചയ്തുവരു�
ന്ന സാമവചനമാണു് േമൽ െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. വാക്കു�
കളുെട വക്കും മുക്കും മാത്രം പറഞ്ഞു പ്രലപിക്കുന്ന പച്ച�
ക്കുട്ടികളുംകൂടി സ്വരപ്പിഴവരാെത പാടിെക്കാണ്ടു നടക്ക�
ത്തക്കവണ്ണം സർട്ടിഫിക്കറ്റു സമ്പാദിച്ച അമ്മായിയമ്മ
ഏതാെണന്ന സംശയം തീരാത്തവർ അനവധിയുണ്ടു്.
എെന്റ തറവാടു കുട്ടിേച്ചാറായതു മരുമക്കത്തായത്തിനു
സ്വതസിദ്ധമായ േകടുെകാണ്ടാെണന്നു് അച്ചിെക്കാതി�
യന്മാരായ ചിലരും അമ്മാവനും പറയുന്നുണ്ടു്. ‘സഖ്യവും
വിവാഹവും വ്യവഹാരവും തനിെക്കാക്കുെമാട്ടാഭിജാത്യ�
മുള്ളവേരാടു േവണം’ എന്നു പറഞ്ഞു് എെന്റ വിട്ടിെല
കുട്ടികളുെട േനെര കടക്കെണ്ണറിയുന്നവരും ഇെല്ലന്നി�
ല്ല. അനന്തിരവന്മാെര ആശാരിേക്കാല്ക്കു് അഞ്ചുേകാൽ
ദൂരത്തു നിർത്തി കരിമുഖം മാത്രം കാണിക്കുന്നതു െകാ�
ണ്ടാെണന്നു് അനന്തിരവന്മാർ മിക്കവരും പറയുന്നുണ്ടു്.
‘പള്ളിയിെല കാര്യം അള്ളാവിനറിയാം’ എന്നു പറയു�
ന്ന കൂട്ടത്തിൽ എെന്റ തറവാട്ടിൽ ഭദ്രം വീഴാനുള്ള കാര�
ണം അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രത്തിേന്റയും തേലണമന്ത്രത്തി�
േന്റയും ഉള്ളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നതാെണന്നു് എനിക്കും
അമ്മായിയമ്മയ്ക്കും മാത്രേമ അറിയാവൂ. അഞ്ചു തന്ത്രങ്ങ�
ളുേടയും േപരടങ്ങിയ ഒരു േശ്ലാകം താെഴേച്ചർക്കുന്നു.

മയക്കും മറിമായഞ്ച േമാഷണം നാരദക്രിയാ
അഞ്ചാം പുരയ്ക്കസ്തിവാരമഞ്ചുണ്ടിങ്ങെന തന്ത്രവും.”

വിരുതൻ ശങ്കു
കഥാനായകനായ പൂത്തുമകത്തു തറവാട്ടിെല വിക്രമ�
നുണ്ണിയ്ക്കു മരുമക്കത്തായത്തറവാടുകളിൽ പ്രാേയണ
കണ്ടുവന്നിരുന്ന അന്തശ് ഛിദ്രം നിമിത്തം വീടു വിട്ടു�
േപാേകണ്ടിവരികയും ചില െകാള്ളക്കാരുമായി കൂട്ടു�
െകട്ടിൽ ഏർെപ്പടുകയും അവരുെട തലവെനന്ന നില�
യിൽ പല അക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അങ്ങെന സംഭവിച്ചതു് “ഈ സംസാരസമുദ്രത്തിൽ കി�
ടക്കുേമ്പാൾ എത്ര ധീരനായാലും ചിലേപ്പാൾ മനുഷ്യനു്
ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കാെത വരുന്നേപാെലയുള്ള
ചില ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന കഷ്ടകാലങ്ങളുെട
കർക്കശതനിമിത്തമാെണന്നും, താൻ അതിൽനിന്നു്
ഒഴിയുവാൻതക്ക നിലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ആ വക ദു�
ഷ്ടന്മാെര സന്മാർഗ്ഗത്തിേലക്കു വീെണ്ടടുക്കുകയും താൻ
െചേയ്യണ്ടിവന്ന നിസ്സാരങ്ങളും പരിഹാര്യങ്ങളും ആയ
ഹീനകൃത്യങ്ങൾക്കു മതിയായ വിധത്തിൽ പരിഹാര�
ങ്ങൾ െചയ്കയും െചയ്തതിനാൽ മുൻെചയ്ത പ്രവൃത്തികളു�
െട മാലിന്യത്തിനു നിവൃത്തിയുണ്ടായി” എന്നുമാകുന്നു
പ്രസ്തുതകഥയിെല തേത്ത്വാപേദശെമന്നു സി. എസ് .
േഗാപാലപ്പണിക്കർ പറയുന്നു. അതുമാത്രമാണു് ഗ്രന്ഥ�
കാരെന്റ വിവക്ഷ എന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം പര�
മാർത്ഥമാണു്. ശങ്കു മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ടു െചയ്ത ദുഷ്പ്ര�
വൃത്തികൾ ആേരയും അത്ഭുതപരതന്ത്രരാക്കുകതെന്ന
െചയ്യും. ദുഷ്ടസംഘവുമായി േചർന്നേപ്പാളാണു് വിരുതൻ�
ശങ്കു എന്നു േപരു േനടിയതു്. ചില വാക്യങ്ങൾ പ്രദർശി�
പ്പിക്കാം.

“ആ ദിവസം നമ്പൂരിക്കു േനരംേപാകാെത ഒരു േനര�
േമ്പാക്കുണ്ടായി. േനരം േപാകാെതയായേപ്പാൾ ആദി�
ത്യനു വിഗതിയാെണന്നു വിചാരിച്ചു ഗണിതം പഠിക്കു�
ന്ന കുട്ടികേളാടു് ആ മാസത്തിൽ ആദിത്യെന്റ വിഗതി
എത്രയാെണന്നു േചാദിച്ചു. ആദിത്യനു വിഗതിയിെല്ലന്നു
കട്ടികൾ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആശാൻ പഠിപ്പിയ്ക്കായ്കയാെണ�
ന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി ആശാേനയും കുട്ടികേളയും ശകാരി�
ച്ചു. സന്ധ്യാവന്ദനം െചയ്തു സന്ധെയ വരുത്തി. വിളക്കു
െകാളുത്തി പകലിെന രാത്രീകരിച്ചു.”

െപാതുേവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപന്യാസങ്ങൾക്കും ഒരു
ആകർഷകതയുണ്ടു്. അടിയിൽ േചർക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ
നായന്മാേരാടു ഒരു വാക്കു് എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽനി�
ന്നു് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണു്.

“ഉദരപൂരണത്തിനുംകൂടി വകയില്ലാെത ആരാനും തന്നാൽ
ഭക്ഷിയ്ക്കാം അെല്ലങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കാം എന്നു വിചാ�
രിച്ചു െതണ്ടി നടക്കുന്ന ദൃഢഗാത്രന്മാർ സർവ്വനിന്ദ്യന്മാ�
രും ജനേക്ഷമത്തിനു് ആധിയുമാെണന്നള്ളതിനു രണ്ട�
ഭിപ്രായമില്ല. ഇങ്ങെന ഭിക്ഷെതണ്ടി നടക്കുന്നവർ നാ�
യർസമൂഹത്തിൽ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു്
നായർ ജാതിക്കു മുഴുവൻ അഭിമാനാസ്പദമായിരുന്നു.
ഇക്കാലത്തു യാചകവൃത്തിയുെട പ്രഥമപാദമായ സഹാ�
യക്കുറി, െകട്ടുകല്യാണവരി, പുരെകട്ടുവരി മുതലായതും
തല്ക്കാലം ചുറ്റിേപ്പായതായി വ്യാജം പറഞ്ഞു് ഊണിന്നി�
രക്കലും ദിവസംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും നഗരവാസി�
കൾക്കു നിത്യാനുഭവമാണേല്ലാ. ഇതിനുള്ള േഹതുവും
നിവൃത്തിയും നായർ സമൂഹത്തിൽത്തെന്നയാണു്.”



പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം V
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
57. അമ്പേത്തഴാമധ്യായം
58. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ (1038–

1093)

59. അമ്പെത്താമ്പതാമധ്യായം
60. അറുപതാമധ്യായം
61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും
62. േനാവൽസ്സാഹിത്യം
63. െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം
64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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