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1 അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാൾ
(1046–1111)

ഭാഷാെചറുകഥകൾ
മലയാളത്തിെല അതിപ്രമുഖന്മാരായ െചറുകഥാകർ�
ത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അമ്പാടിനാരായണ�
പ്പുതുവാൾ. നേതനിയൽ ഹാേതാർൺ (1804–1864)
(Nathaniel Hawthorne) എന്ന അേമരിക്കൻ ഗ്രന്ഥകാ�
രെനയാണു് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള െചറുകഥ�
കളുെട ഉപജ്ഞാതാവായി ഗണിേക്കണ്ടതു്. എഡ് ഗാർ
ആലൻ േപാ (Edgar Allan Poe) എന്ന അേമരിക്കൻ
കാഥികനും (1809-1849) െചറുകഥെയഴുത്തുകാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാന്യസ്ഥാനത്തിന് അവകാശിയാ�
ണു്. സംഭവവികാസത്തിൽമാത്രം ഭത്തദൃഷ്ടികളായ
ഗേയാവാനി െബാക്കാച്ചിേയാ (Giovanni Boccaccio)
(1313–1375) മുതലായ പ്രാചീനന്മാെര ഇവിെട സ്മരി�
േക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല, അേദ്ദഹത്തിെന്റ െഡക്കാെമ�
രൺ പ്രാേയണ അസഭ്യശൃങ് ഗാരം െകാണ്ടു മലിനമാ�
ണു്. റഷ്യയിെല ആേന്റാേണ െചേക്കാവും (Antone
Chekhov) ഫ്രാൻസിെല ൈഗ ഡി മൗപ്പസാങ്ങും (Guy
De Maupassant) ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗസൗ�
ധങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന രണ്ടു്  ഉജ്ജ്വലതാരങ്ങളാകുന്നു.
പുതുവാെളപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി െചറു�
കഥകെളപ്പറ്റി അല്പം ഉപന്യസിയ്ക്കാം. െചറുകഥ എത്ര
െപാലിപ്പിച്ചാലും േനാവലാകയില്ല; േനാവൽ എത്ര
ചുരുക്കിയാലും െചറുകഥയുമാകയില്ല. ഈ രണ്ടു സാ�
ഹിത്യസരണികൾക്കും തമ്മിൽ പല പ്രകാരത്തിൽ
അന്തരമുണ്ടു്. ഇവയുെട ആഗമനം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ�
ളിൽനിന്നാണു്. െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അരു�
േണാദയകാലത്തു നമുക്കു് പല അനുഗൃഹീതന്മാരായ
വാണീവല്ലഭന്മാെര നിരീക്ഷിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. 1 േവ�
ങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ, 2 ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി�
ക്കൃഷ്ണേമേനാൻ, 3 അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാൾ, 4
എം. ആർ. െക. സി., 5 എം. രാമുണ്ണിനായർ, 6 ഈ. വി.
കൃഷ്ണപിള്ള, 7 െക. സുകുമാരൻ. ഇവരിൽ സുകുമാരൻ
മാത്രേമ ഇന്നു നേമ്മാടുകൂടിയുള്ളു. മറ്റു ഗ്രന്ഥകാരന്മാെര�
ക്കുറിച്ചു് ഉപരിപ്രസ്താവിക്കും.

െചറുകഥയിൽ ഒരു സംഭവേമ േകന്ദ്രീകരിക്കാവൂ. അതു്
ഋജുവും ഹ്രസ്വവുമായിരിക്കുകയും േവണം. ഉപകഥകൾ�
ക്കു് അവിെടെയങ്ങും സ്ഥാനേമയില്ല. െചറുകഥാകാര�
െന്റ ഹൃദയം വികാേരാഷ്മളമായിരിക്കണം. അേതസ�
മയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന് ആത്മസംയമനം േവണം.
ആ മാനദണ്ഡംവച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ, കുേറക്കൂടി േകന്ദ്രീ�
കരണവും ആത്മനിയന്ത്രണവുമുണ്ടായാൽ െചറുകഥ
ഒരു ഭാവകാവ്യമായിപ്പരിണമിക്കുന്നതാണു്. പത്തുേപ�
െരെക്കാണ്ടു േനാവൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കും. അവ�
രിൽ ഒരാൾക്കുേപാലും നല്ല െചറുകഥ എഴുതുവാൻ പ്ര�
യാസമുണ്ടു്. താൻ ചിത്രണം െചയ്യുന്ന വിഷയവുമായി
ഒരു െചറുകഥാകാരനു പ്രത്യക്ഷവും േസ്നഹപൂർവ്വവുമായ
ഹൃദയസമ്പർക്കമുണ്ടായിരിക്കണം. സംഭവപരം, സ്വ�
ഭാവവർണ്ണനപരം, വസ്തുസ്ഥിതിവിവരണപരം എന്നു
െചറുകഥകെള വിഷയമനുസരിച്ചു മൂന്നു തരമായി വിഭജി�
ക്കാം. അപസർപ്പകകഥകൾ സംഭവപരങ്ങൾതെന്ന.
ചില പ്രധാന കഥാംശങ്ങെള ഗുഹനം െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്.
അതു വായനക്കാരുെട ജിജ്ഞാസെയ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കു�
ന്നതിനായിരിക്കണം. തെന്റ കണ്ണിൽ കണ്ടതിെന്റയും
ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞതിെന്റയും സാരാംശം മാത്രേമ
െചറുകഥാകാരൻ സ്വീകരിക്കാവു. അയാളുെട ചിത്രപടം
അത്രയ്ക്കു പരിമിതമാണേല്ലാ. അനുവാചകൻ ഗ്രന്ഥകാ�
രെനയും തെന്നയും മറന്നു ഗ്രന്ഥെത്ത ആസ്വദിക്കണ�
െമങ്കിൽ അതല്ലാെത മാർഗ്ഗമില്ല. അതനുസരിച്ചു സംഭാ�
ഷണത്തിനു ഗതിേവഗവും േസ്താഭജനകത്വവും സരസ�
ത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. തലെക്കട്ടിെന്റ കാര്യത്തിൽ
നിപുണമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതു് ഇതി�
വൃത്തത്തിെന്റ സൂചനമാത്രേമ ആകാവൂ; ഒരു കാലത്തു
െചറുകഥകളുെട പ്രേയാജനം സന്മാർേഗ്ഗാപേദശമാ�
െണന്നു് അവയുെട പ്രേണതാക്കൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
ആ വിശ്വാസം ഇേപ്പാളില്ല. ഇന്നു പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ�
ളിൽ ഏതു വിഷയവും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങേളയും അതിനു പ്രതി�
പാദിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടു്. കല്പനാൈവഭവത്തിലാ�
ണു് ആധുനികന്മാരായ െചറുകഥാകൃത്തുകൾ അവരുെട
പൂർവ്വഗാമികളിൽ നിന്നു വളെര ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നതു്.
ഇങ്ങെന ചിലെതല്ലാം ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി കുറിച്ചുെവ�
േന്നയുള്ളു. ഇതു ഞാൻ െചയ്തതു നാരായണപ്പുതുവാൾ
തെന്ന െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അനുഭവെത്ത ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഉപന്യാസ�
െമഴുതീട്ടുള്ളതുെകാണ്ടും ഭാഷയിൽ മേറ്റതു പ്രസ്ഥാന�
െത്തയുംകാൾ ഇന്നു െചറുകഥ വളർന്നുവരുന്നതുെകാ�
ണ്ടുമാണു്.

ചരിത്രം
പുതുവാൾ തൃശ്ശിവേപരൂരിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ അമ്പാ�
ടി എന്ന ഭവനത്തിൽ 1046-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം ഉത്രാ�
ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു വക്കീൽ േശഷയ്യ�
രും മാതാവു പാപ്പി എന്നു വിളിച്ചുവന്ന പാർവ്വതിപ്പുതു�
വാൾസ്യാരുമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു തറവാട്ടിെല കാ�
രണവസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന സരസകവി കുഞ്ഞിക്കൃ�
ഷ്ണപ്പുതുവാെളപ്പറ്റി വായനക്കാർക്കറിവുള്ളതാണേല്ലാ.
തൃശ്ശൂർ ഹിന്ദുൈഹസ്കൂളിൽേച്ചർന്നു മട്രിക്കുേലഷൻപരീ�
ക്ഷ ജയിച്ചു. പിന്നീടു് എറണാകുളം േകാേളജിൽ ഒരു
വിദ്യാർത്ഥിയായി ഇന്റർമീഡിേയറ്റുക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കു�
േമ്പാൾത്തെന്ന സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ പ്രേവശിച്ചു.
ദീർഘകാലെത്ത ഗവർെമ്മന്റു േസവനത്തിനുേശഷം
1101-ാമാണ്ടു സബ് രജിസ്ത്രാരുേദ്യാഗത്തിൽ ഇരിക്ക�
േവ െപൻഷൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു. തൃശ്ശൂരിൽ െപരിങ്ങാ�
വു് എന്ന സ്ഥലത്തു െവച്ചു 1111-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം
32-ാ൹ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു. മുണ്ടല്ലൂർ അടമ്പുങ്കളത്തു
അമ്മാളുഅമ്മയായിരുന്നു പത്നി. ആ സാധ്വി മരിച്ചതി�
നുേമൽ െചറുവത്തു വടക്കാേഞ്ചരി അമ്മുഅമ്മ എന്ന
നാരായണിയമ്മെയ പരിഗ്രഹിച്ചു. അവർ രണ്ടുേപരും
നായർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു.

സാഹിത്യപരിശ്രമം—കവിത
പുതുവാൾ സാഹിത്യേസവനം ആരംഭിച്ചതു് ഒരു കവി�
യുെട നിലയിലാണു്. വിദ്യാവിേനാദിനിയിലായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത രങ് ഗപ്രേവശം. ഒടുവിൽ
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ കവിമൃഗാവലി എെന്നാരു കവിത
അതിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. “മന്നാടിയാർ മദനമഞ്ജരി!
മത്തദന്തി” എന്നു ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാെര അതിൽ
പുകഴ്ത്തിയേപ്പാൾ സി. പി. കക്ഷിക്കു് അതു രസിച്ചില്ല.
ഒടുവിനു് ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു പുതുവാളിെന്റ കവിത.
അതിെല

“മന്നാടിയാർ മദനമഞ്ജരി! മത്തദന്തി–
െയന്നാണു നിങ്ങൾ പറയുന്നതതത്ര േവണ്ട;
േഭഷാണിെതൻ മതമേഹാ! ബത! ലബ്ധവർണ്ണൻ
ഭാഷാന്തരത്തിൽ വിരുേതറുെമാരാന്തയാവാം.”

എന്ന േശ്ലാകം മന്നാടിയാെര വളെര േക്ഷാഭിപ്പിച്ചു.
“തങ്കന്നവങ്കെനാടുവിൽക്കഴുതപ്രമാണം” എന്നു് ഒടുവി�
െനക്കുറിച്ചും പരിഹാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു്
ഒരിയ്ക്കുൽ മന്നാടിയാർ പുതുവാെള കണ്ടേപ്പാൾ “പുതു�
വാൾക്കു കവിതയുേണ്ടാ? വിേനാദിനിയിൽ പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തിയിരുന്ന കവിതകൾ പുതുവാളുേടതാേണാ?”
എന്നു േകാപേത്താടുകൂടി േചാദിക്കുകയും, അതിനു പു�
തുവാൾ “വിേനാദിനിയിൽ ചിലപദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസി�
ദ്ധം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. എനിയ്ക്കു കവിതയുേണ്ടാ എന്നറിഞ്ഞു�
കൂടാ” എന്നു ശാന്തമായി മറുപടി പറയുകയും െചയ്തു.
“എനിയ്ക്കും േപനെയടുക്കാൻ അറിയുെമന്നു കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻതമ്പുരാേനാടു പറേഞ്ഞയ്ക്കൂ” എന്നു മന്നാടിയാർ വീ�
ണ്ടും സ്വരം മൂപ്പിച്ചു സംഭാഷണം തുടർന്നു. സി. പി. യ്ക്കു
േവണ്ടി കുഞ്ഞിക്കുട്ടനുണ്ടാക്കിയ കവിതയാെണന്നുള്ള
െതറ്റിദ്ധാരണയിലാണു് അങ്ങെന പറഞ്ഞതു്. കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടെന്റ കവിത പുതുവാളിേന്റതിൽനിന്നു തരം തിരിയ്ക്കു�
വാൻ കഴിയാെതേപായതു തൽക്കാലെത്ത ശുണ്ഠിനിമി�
ത്തമായിരുന്നിരിക്കണം. അേപ്പാൾ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
അമ്മാമൻ വക്കീൽ കൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ “കുട്ടൻ എന്തിനാണു്
േവണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്കു േപായി മറ്റുള്ളവരുെട മുഷിച്ചിൽ
സമ്പാദിക്കുന്നതു് ? കവിതെയഴുതി േപെരടുക്കുവാെനാ�
ന്നും ശ്രമിേക്കണ്ട” എന്നുപേദശിച്ചു. പിെന്ന പദ്യം എഴു�
തീട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്.

ഗദ്യം
അനന്തരം പുതുവാൾ വികസിച്ചതു് ഒരു െചറുകഥാകാ�
രനായാണു്. 1111-ൽ എഴുതിയ ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ
അേദ്ദഹം പറയുന്നതു് “ഏകേദശം ഒരു നാലു പന്തീരാ�
ണ്ടുമുമ്പു മുതല്ക്കുതെന്ന എനിയ്ക്കു് ഒരു െചറുകഥാകാരനാ�
കുവാനുള്ള േമാഹം തുടങ്ങീട്ടുണ്ടു് . ആ േമാഹം സാധി�
ക്കുവാൻ ഇേപ്പാഴും ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചുവരുന്നതുമുണ്ടു്”
എന്നാണു്.

കൃതികൾ
പുതുവാൾ തെന്റ െചറുകഥകൾ സമാഹരിച്ചു മൂന്നു് ഭാഗ�
ങ്ങളിലായി കഥാസൗധം എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്  ”. അതു കൂടാെത േമാചനം എെന്നാരു നാടക�
വും, േകരളപുത്രൻ എെന്നാരു േനാവലുംകൂടി അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പുസ്തകങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. മുൻ�
പു സൂചിപ്പിച്ച ഉപന്യാസത്തിെല നിയമങ്ങളിൽ ചില�
െതാന്നും അേദ്ദഹം പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ഒട്ടേനകം കഥ�
കൾ േകരളത്തിെന്റ പുരാതനങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങെള
ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടള്ളവയാണു്. രസികരഞ്ജിനിയു�
െട കാലത്തു് അപ്പൻതമ്പുരാെന്റ വടേക്കമാളികയിെല
സദസ്സിൽ അേദ്ദഹത്തിനും അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാ�
നമുണ്ടായിരുന്നു. േലഖനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേരാചകിത്വം സുപ്രസിദ്ധമാണു്.
അക്കാലത്തു് അപ്പൻതമ്പുരാനും ഒരുചരിത്രപണ്ഡിത�
നും േനാവെലഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്നുവേല്ലാ. വിഷ�
യസ്വീകരണത്തിലും ഗദ്യൈശലിയിലും അവർക്കു വള�
െര സാജാത്യമുണ്ടായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ േയാജിച്ച
പ്രാചീനഭാഷാശബ്ദേകാശം അവർക്കു് ഒരുേപാെല
അധീനമായിരുന്നു എന്നുകൂടി പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരിേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. അമ്പാടിക്കു ഫലിതമുണ്ടു്; തമ്പുരാനു്അതില്ല.
എങ്കിലും തമ്പുരാെന്റ ഉപന്യാസരചനയ്ക്കുേവണ്ട ശാസ്ത്ര�
പാണ്ഡിത്യവും ഗംഭീരൈശലിയും പുതുവാളിനു് അപ്രാപ്യ�
മായിരുന്നു. പുതുവാളിെന്റ പ്രധാനേദാഷം പ്രാസഭ്രമമാ�
ണു്. അതു തലെക്കട്ടുകേളയും ബാധിക്കുന്നു. കഥാസൗ�
ധം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ തന്ത്രം,
െകാച്ചപ്പെന്റ േകാച്ചൽ, വളെകാണ്ടവനിത, ആദരിച്ച
പാതിര, ഇങ്ങെനയാണു് അതിെല ചില കഥകളുെട
നാമേധയം. പുതുവാൾ ഒരു േപരുേകട്ട പരിഹാസവി�
ദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു എന്നു് ആവർത്തിച്ചു പറേയണ്ടതില്ല.
ഒരു െചറുകഥാകാരനു് അതിൽ അത്ര വലിയ പ്രാഗ�
ല് ഭ്യം ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു് അഭിജ്ഞമതം. ഇെതാ�
െക്ക എങ്ങെനയിരുന്നാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുകഥ�
കൾക്കുള്ള ആസ്വാദ്യത അന്യാദൃശമാണു്. ഉളി പിടിച്ച
കയ്യു്, ൈകമ്മളശ്ശെന്റ കല്യാണം, കണ്ടപ്പെന്റ െകാണ്ടാ�
ട്ടം മുതലായ കഥകൾ ചിരഞ്ജീവികളാണു്. കഥാഗുംഫ�
നത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അപൂർവ്വമാേയ േനാട്ടക്കുറ�
വു പറ്റീട്ടുള്ളു. ശൃംഗാര പ്രധാനങ്ങളായിരുന്ന ഒടുവിെന്റ
കഥകളിൽനിന്നു പുതുവാളിെന്റ കഥകൾ വിഷയഗ്രഹ�
ണത്തിലും പരിണാമഗുപ്തിയിലും മറ്റും ഒട്ടുവളെര ഉയർ�
ന്നിട്ടുണ്ടു് . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഭാഷണചാതുര്യവും, പരി�
ഹാസപാടവവും ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാം.

“അമ്മാമൻ: എടാ, െകാശവാ! കണ്ണിക്കണ്ട ദിക്കിെല�
ല്ലാം േകറിെച്ചന്നു ദണ്ഡം പിടിപ്പിച്ചതിനു ഞാനാടാ
ഉത്തരവാദി?
ഞാൻ കാര്യം മനസ്സിലാകാെത മിഴിച്ചുനില്ക്കുേമ്പാൾ
‘നടക്കു കുളത്തിേലക്കു്’ എന്നു േകട്ടു് അവേരാടുകൂടി
കുളത്തിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

അമ്മാ: എട! െതണ്ടി! ഈ ദീനം വച്ചുെകാണ്ടു് എവി�
േടെക്കടാ െതണ്ടാൻ േപായിരുന്നതു്? പറ.

ഞാൻ: എനിെക്കാന്നുമില്ല; ഞാൻ െതണ്ടാനുമല്ല േപാ�
യതു്.

അേപ്പാത്തിക്കിരി: എന്നാൽ പിെന്ന നിങ്ങൾ ഐഡ
േഫാറം വാങ്ങിച്ചെതന്തിനാ? നിങ്ങെള ഇേപ്പാഴും
ആ മരുന്നുനാറുന്നുണ്ടേല്ലാ.

െപാടി െകാണ്ടുവന്നതു േവേറ ആവശ്യത്തിനാെണ�
ന്നു പറവാൻ ഇടകിട്ടുന്നതിനു മുൻപു് ‘ദീനമിെല്ലടാ?
എന്നാൽഞാനുണ്ടാക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു് അമ്മാമൻ
ഏറക്കാലിൽ നിന്നു കുന്നാലിേക്കാലൂരി കണ്ണും മൂക്കുമി�
ല്ലാെത എെന്ന തല്ലിത്തുടങ്ങി.” (എെന്റ ആദ്യെത്ത േലഖനം)

“നാലു പാദം വയ്ക്കുന്നവർ സംഘക്കളിക്കാേരാ മൃഗങ്ങ�
േളാ കവിതക്കാേരാ ആേരാ എേന്താ ആകെട്ട, കാഴ്ചപ്പു�
റേമയുള്ള ഭങ്ഗി െകാെണ്ടടുത്തു മലർത്തുേമ്പാൾ പല
വർണ്ണേഭദങ്ങളും ഇരുവശത്തും വരിെയാത്ത പാദങ്ങളും
േനാക്കുേന്താറും െവറുപ്പും ഉൾക്കട്ടിക്കുറവും ഉപദ്രവവുമു�
ള്ള വസ്തു േതരട്ടേയാ പുഴുേവാ പഴുതാരേയാ ആെണന്നു്
ആരും ഓർക്കാെത പറഞ്ഞുേപാകരുതു്…‘പ്രഥമൻകുടി
മണിപ്രവാളദ്വയം വിലൈയരണ്ടു്;’ “കീരത്രയം േപാൽ
കൂലിമാത്രം;” ദധിമഥനം മൂന്നു േശ്ലാകം കുറച്ചു്  ഒരങ്കത്തി�
ലുള്ള നാടകം, തപാൽക്കൂലി അടക്കം വില രണ്ടു ൈപ;
മൂന്നു പുസ്തകം ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുന്നവർക്കു അരയണ കുറ�
ച്ചുെകാടുക്കെപ്പടും;’ ‘കൂമെന്റ മൂളക്കം, അഥവാ കണക്ക�
െന്റ െതേങ്ങറ്റം;’ ഒരു പുതിയ േനാവൽ, ഉടേന പുറത്താ�
കും. അനുേമാദനപത്രം അയയ്ക്കുന്നവർക്കു വിലകൂടാെത
കിട്ടുന്നതും സ്വകാര്യകത്തുമൂലം വില െതരിയെപ്പടുത്തു�
ന്നതുമായ ഒരു വിേശഷ ഗ്രന്ഥം!’ ഇങ്ങെന എണ്ണംപറ�
ഞ്ഞ വിലപിടിപ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉടമസ്ഥനും പ്രസാ�
ധകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ബാലകവി ‘വിശല്യാക�
രണി’ എന്ന മാസികയുെട പത്രാധിപസ്ഥാനം വഹി�
ക്കുന്നതിന്നുമുൻപു ‘കവച്ചുവച്ച’താെണന്നു് ആ മാസിക�
യിൽത്തെന്ന പ്രേത്യകപരസ്യംമൂലം അറിയിക്കുകയും
െചയ്യും.” (േപരില്ലാപ്രേമയം)

ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽവച്ചു നടന്ന
സാമൂതിരി വാഴ്ചെയപ്പറ്റി േസ്കാട്ടിെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ
ൈബ്രഡ് ഓഫ് ലാമർമൂർ (The Bride of Lammermoor)
എന്ന ആഖ്യായികെയ ഉപജിവിെച്ചഴുതിയ ഒരു ഗദ്യനാ�
ടകമാണു് േമാചനം.

േകരളപുത്രൻ
െപരുമാക്കന്മാരുെട വാഴ്ചക്കാലെത്ത പശ്ചാത്തലമാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു െപാതുവാൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് േകരളപു�
ത്രൻ എന്ന േനാവൽ. കഥാഘടനയ്ക്കു വലിയ ഭങ്ഗിയു�
െണ്ടന്നു പറയുവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും ഒരു നല്ല േനാവലി�
നു് ആവശ്യമുള്ള മറ്റംശങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രാേയണ
വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . േചാളരാജാവായ കരികാലെന്റ
പുത്രിപുേലാമജയും േചരരാജാവായ അത്തെന്റ പുത്രൻ
ഇമയകുമാരനുമാണു് അതിെല നായികയും നായകനും.
േകരളരാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ മേഹാദയപുര�
ത്തിൽ ഇമയകുമാരൻ ശസ്ത്രാഭ്യാസത്തിനായി െചെന്ന�
ത്തി അവിെട അന്നു നാടുവാണിരുന്ന പള്ളിബാണെപ്പ�
രുമാളുെട പുത്രനായ ഉണ്ണിയുമായി ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന
കാലത്താണു് ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന
സംഭവം നടക്കുന്നതു്. ഭൂേലാകരംഭയുെട ദാസിയായ
കുട്ടിെപ്പണ്ണിെന്റ ദുര, കടൽക്കുള്ളനായ ആദികാമെന്റ
അക്രമം, കാടർക്കരചെന്റ ൈകമിടുക്കു്, െചന്നികുല പ്ര�
ഭുവിെന്റ ദുഷ്ടത, േസനാപതിയുെട സാമർത്ഥ്യം എന്നി�
ങ്ങെന പലതും പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ തത്തദ്രസസ്ഫൂർത്തി�
േയാടുകൂടി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടു് . താെഴക്കാണുന്നതു്
ഒരു വർണ്ണനമാണു്.

അരാകുളം
“േമച്ചിപ്പുറം േകറിേപ്പാരുന്ന കാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ തരിമുഴുത്ത
മണൽത്തീരങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങി ദാഹം ശമിപ്പിച്ചിട്ടും മു�
ഖം െവള്ളത്തിൽ നിെന്നടുക്കാെത ക്ലാന്തഭാവേത്താ�
െട നില്ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആർത്തത്രാണതല്പരയായ
ഗങ് ഗേയാടു് എേന്താ മന്ത്രിക്കുകയാെണന്നു േതാന്നും;
മനസ്സിെന പരിഷ്കരിച്ചു മാലിന്യെത്ത ദൂരീകരിച്ചു സ്വധർ�
മ്മെത്ത പരിപാലിക്കുവാൻ തക്ക േകാപ്പും െകൽപ്പുമുള്ള
സാധ്വികളിൽ വിടന്മാരുെട അലട്ടും പകിട്ടും പ്രേക്ഷാഭ�
ജനകമെല്ലന്നു പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നവിധം, കന്നാലിപ്പി�
ള്ളർ കുളംചാടി കുത്തിമറിഞ്ഞിട്ടും ആ നിർമ്മലേതായഭ�
രിതയായ വാപിയിൽ േലശെമങ്കിലും കലങ്ങൽ കണ്ടി�
ല്ല. കാലി േമയ്ക്കുന്നവർ േകാലു കരയ്ക്കുവച്ചു െവള്ളത്തിലി�
റങ്ങി മദിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു കറ്റക്കിടാങ്ങൾ തള്ളെയ വിട്ടു
െതറ്റിച്ചാടി മറ്റു പശുക്കളുെട അകിടുപറ്റി കടിക്കുന്നതു
കണ്ടു് ഈറേയാെട ഏറി ഓടുന്നവർ മുേട്ടാളം പൂലുന്ന
മണലിൽ മുന്നുകുത്തി വീഴുന്നുണ്ടു്.”

ഒരു സംഭാഷണം

“ഒന്നാമൻ: എേടാ, ഉരുണ്ടാൽ നെന്നന്നാേണാ തെന്റ
വിചാരം? യുക്തി മുട്ടുേമ്പാൾ തനിക്കു ഉരുളിച്ച. സ്വാ�
ധീനമാകുെമന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ തനി�
ക്കു് ഇത്ര പഴംമനസ്സു പ്രമാണെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്
ഇേപ്പാൾ ഉരുണ്ടുതുടങ്ങിേയാ?

രണ്ടാമൻ: െതാട്ടതിെനാെക്ക എെന്ന കുറ്റം കല്പിക്കു�
വാൻ അത്രയ്ക്കുമാത്രം േയാഗ്യത അപ്പുറത്തില്ല. ഞാൻ
ഉരുളുന്നുെവങ്കിൽ മെറ്റാരാെള ഉരുട്ടാനും എനിക്കറി�
യാം.

ഒന്നാ: േസ്നഹിതാ, തെന്റ മനസ്സാകുന്ന പ്രമാണത്തിൽ
അതും പിഴെച്ചഴുതിേപ്പായി.

രണ്ടാ: എെന്റ പ്രമാണം പിഴച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങയുെട അനു�
മാനമാണു് െതറ്റിയതു്. ചരുകുളക്കടവിൽെച്ചന്നാൽ
അനുഭവെപ്പടുത്തിത്തരാം.

ഒന്നാ: എന്നിട്ടു താൻ പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ അവിെട
കിടന്നു ഒന്നുരുണ്ടാൽ തെന്റ അനുമാനവും പ്രമാണ�
വും അനുഭവവും ഒക്കും ഇേല്ല?”



2 സി. എസ് . േഗാപാലപ്പണിക്കർ
(1047–1105)

ജനനവ്യം വിദ്യാഭ്യാസവും
അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാളിേന്റയും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി�
ക്കൃഷ്ണേമേനാേന്റയും െചറുകഥകെളപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഒന്നുംപ്രസിദ്ധീകരിക്കാ�
െത െചറുകഥാകൃത്തുക്കളുെടയിടയിൽ ഒരു മാന്യസ്ഥാ�
നം േനടിയ സാഹിത്യകാരനായ സി. എസ് . േഗാപാ�
ലപ്പണിക്കർ െകാച്ചിരാജ്യത്തു കിഴക്കൻ ചിറ്റൂർത്താലു�
ക്കിൽ ചിറ്റൂർേദശത്തു പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകണ്ഠത്തുവീട്ടിൽ
1047-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 17-ാം൹ ചതയം നക്ഷത്ര�
ത്തിൽ ജനിച്ചു. പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കു പല്ലഞ്ചാത്തനൂ�
രംശം തച്ചങ്കാട്ടുേദശം െപരിങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണ�
പ്പണിക്കർ പിതാവും ലക്ഷ്മിയമ്മ മാതാവുമായിരുന്നു.
േഗാപാലപ്പണിക്കർ ജനിച്ചതു പിതൃഗൃഹത്തിലാണു്.
പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ വീശുപലം േദശം ആറ്റിേശ്ശരി ചാത്ത�
പ്പ എഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യെത്ത ഗുരുനാഥൻ. ചി�
റ്റൂർ ഡസ്ത്രിക്ട് മിഡിൽ സ്ക്കൂൾ പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനുേശഷം
മലബാറിൽ െപരുെവമ്പാ ൈഹസ്കൂളിലും പാലക്കാട്ടു വി�
േക്ടാറിയാ ൈഹസ്ക്കൂളിലും പഠിച്ചു മട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷ
ജയിച്ചു. എഫ് . ഏ.യ്ക്കു വായിച്ചതു് േകാഴിേക്കാട്ടു േകരള�
വിദ്യാശാലയിലും എറണാകുളം േകാേളജിലുമായിരുന്നു.
പിന്നീടു മദിരാശി പ്രസിഡൻസി േകാേളജിൽ േചർന്നു
ജന്തുശാസ്ത്രം ഐച്ഛികവിഷയമായി സ്വീകരിച്ചു് 1071-ൽ
ബി. ഏ.യും ജയിച്ചു. എഫ് . ഏ.യ്ക്കു എറണാകുളത്തു വാ�
യിക്കുേമ്പാൾ ഒടുവും അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാളം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു.

ഉേദ്യാഗജീവിതം
ബി. ഏ. പാസ്സായി മൂന്നു മാസം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് എറ�
ണാകുളത്തു ഹജ്ജൂരാപ്പീസിൽ ലാൻഡ്  റവന്യു വകു�
പ്പിൽ പണിക്കർ ഒരു ഗുമസ്തനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു.
1072-ാമാണ്ടു മീനമാസം 1-ാം൹ ആ വകുപ്പിൽ ആക്ടിം�
ഗ് െഹഡ് ഗുമസ്തനായും 1073 വൃശ്ചികമാസം, 21-ാം൹
ആക്ടിംഗു് ശിരസ്തദാരായും ഉയർന്നു. ഗവർെമ്മന്റിെന്റ
അനുവാദേത്താടുകൂടി കുേറക്കാലം ഇടപ്പള്ളിസ്വരൂപം
കാര്യക്കാരായി പണിേനാക്കി. പിന്നീടു ക്രേമണ 1087-
ൽ താസിൽദാർ, 88-ൽ സ്റ്റാമ്പുസൂപ്രണ്ടു്, പഞ്ചായത്തു
രജിസ്റ്റ്രാർ തിരുമല േദവസ്വം മാേനജർ, ആക്ടിംഗ് േദ�
വസ്വം കമ്മീഷണർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ നിയമിത�
നായി. തിരുമല േദവസ്വം മാേനജരായി ആറു െകാല്ല�
േത്താളം േജാലിേനാക്കി. 1104-ൽ െപൻഷൻ പറ്റി.
തദനന്തരം നിലമ്പൂർേക്കാവിലകം മാേനജിംഗ് ഏജന്റാ�
യി. 1105 മകരം 17-ാം൹ മരിച്ചു. പണിക്കർ സാഹിത്യ�
കാരൻ എന്നതിനുപുറേമ ഒരു നല്ല നടനുമായിരുന്നു.
ചിറ്റൂരിൽ തുഞ്ചത്താചാര്യൻ സ്ഥാപിച്ച ഗുരുകലത്തി�
െന്റ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വളെര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ
അമ്മാമെന്റ മകളായ ചിറ്റൂർ വലിയതച്ചാട്ടു മീനാക്ഷിയ�
മ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രിമാരായ
െകാച്ചി സബ് ജഡ്ജി തമ്പുരാെന്റ സഹധർമ്മിണി േദ�
വകി േനത്യാരമ്മയും കടത്തനാെട്ട ഒരു തമ്പുരാെന്റ
പത്നി ദാക്ഷായണിെക്കട്ടിലമ്മയുംകൂടി ‘സ്വർണ്ണലത’
എന്ന ബംഗാളി േനാവൽ തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുണ്ടു് .

സാഹിത്യം
പണിക്കർ ഒരു കവിയും ഗദ്യകാരനുമായിരുന്നു. ഭാഷാ�
േപാഷിണിയുെട ദ്വിതീയസേമ്മളനം തൃശ്ശൂർെവച്ചു നട�
ത്തിയേപ്പാൾ കവിതാമത്സരപരിക്ഷയിൽ പ്രഥമസ്ഥാ�
നം അേദ്ദഹത്തിനാണു് ലഭിച്ചതു്. വളെര കുറച്ചുമാത്രേമ
പദ്യഗദ്യങ്ങൾ എഴുതീട്ടുള്ളു. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.
അതു ‘കരതലകമലസ്ഥാം സ്ഫാടികീമക്ഷമാലാം’ എന്ന
സരസ്വതീവന്ദനപരമായ േശ്ലാകത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദ�
മാണു്.

“ൈകത്താരിൽേച്ചർത്തുമിന്നും സ്ഫടികമണിലസ–
ന്മാലയിൽൈക്കനഖശ്രീ

തത്തുേമ്പാൾ മാതളത്തിൻമണിഗണമിതി ചി–
ന്തിച്ചുെകാത്തുന്നതിന്നായ് 

എത്തും തത്തക്കിടാെവപ്പലവുരു തടവി–
പ്പിൻവലിപ്പിച്ചിടും നിൻ

പുത്തൻപൂമന്ദഹാസം സരസിജഭവേജ
ഭൂരിഭാഗ്യം തരേട്ട.”

ചില മാസികകളിൽ അവയുെട പ്രവർത്തകന്മാരുെട
നിർബ്ബന്ധം െകാണ്ടു പണിക്കർ ചില ഉപന്യാസങ്ങളും
െചറുകഥകളും എഴു തീട്ടുണ്ടു് . വിദ്യാവിേനാദിനി, രസിക�
രഞ്ജിനി തുടങ്ങിയ മാസികകളിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തൂലിക വ്യാപരിച്ചത് . സ്വയംപ്രകാശമുള്ള ചില ജന്തു�
ക്കൾ, പക്ഷികളുെട ആസ്പത്രി, െമാണാേക്കാ, ജപ്പാൻ�
കാരും അവരുെട ചക്രവർത്തിയും ഇത്യാദിവിജ്ഞാന�
പ്രദങ്ങളായ േലഖനങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പ്രകൃതത്തിൽ ഒന്നും
പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതില്ല. േമൽവിലാസം മാറി, നീളംകുറ�
ഞ്ഞ കത്തു്. ഒരു മുതലനായാട്ട് എന്നിവയാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ചില െചറുകഥകൾ. 1081 വൃശ്ചികത്തിെല
രസികരഞ്ജിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മുതലനാ�
യാട്ടിനു ഭാഷയിൽ ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽ നിന്നു ചില വാക്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാ�
ള്ളുന്നു. “അേപ്പാൾ ആകാശത്തിെന്റ പൂർവ്വദ്വാരം തുറ�
ന്നു ഞങ്ങൾക്കഭിമുഖനായി പ്രേവശിച്ച സൂര്യൻ തെന്റ
കനകരശ്മി പ്രവാഹത്തിൽ േലാകം മുഴവനും െപെട്ടന്നു്
ഒന്നു് കുളിപ്പിച്ചു. േമേലക്കുേമേല കട്ടകട്ടയായി മുരിങ്ങപി�
ടിച്ചു നില്ക്കുന്ന അേഞ്ചാ ആേറാ കാലുകളിേന്മൽ കിടക്കു�
ന്ന ആ േതാട്ടിെന്റ കിഴേക്കയറ്റത്തു കായ് ച്ചുതുടങ്ങിയതും
തുടങ്ങാറായതുമായി മദിച്ചു നില്ക്കുന്ന അനവധി െതങ്ങിൻ�
ൈതകളാൽ സാമാന്യം നാലുപുറവും ഇടതൂർന്നു ചുറ്റ�
െപ്പട്ടതും സ്വർണ്ണപ്പച്ചവർണ്ണമായ ഇലകൾ തിങ്ങി വളർ�
ന്നുകൂടിയ കണ്ടൽെച്ചടികളാൽ മൂടെപ്പട്ട െവള്ളത്തിൽ
അവിടവിെട വലിയ പച്ചക്കല്ലുകൾ പതിച്ചേപാെല കി�
ടക്കുന്ന ചില തുരുത്തുകളാൽ മദ്ധ്യഭാഗങ്ങൾ അലങ്കരി�
ക്കെപ്പട്ടതുമായ ഒരു തുറന്ന കായലിേലക്കു ഞങ്ങൾ പ്ര�
േവശിച്ചിട്ട് ആ തുരുത്തുകളിെല കണ്ടൽെച്ചടികളുെട ഇട�
കളിൽനിന്നു തേപാവിഘ്നംവന്ന അനവധി വൃദ്ധെക്കാ�
ക്കുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ‘േക്രാ േക്രാ’ എന്നു ഞങ്ങെള
ശപിച്ചുംെകാണ്ടു േമേല്പാട്ടുയന്നു.” ഈ വാക്യം ൈദർ�
ഘ്യംെകാണ്ടു വിരൂപമാെണങ്കിലും എല്ലാം ഇതുേപാെല�
യല്ല. േനാക്കുക മറ്റു ചില വാക്യങ്ങൾ. “െവള്ളത്തിൽ
വാലിെട്ടാരു പിട. ‘ധിമൃൈത’ എെന്നാരു കുട്ടിക്കരണം.
കണ്ടലിെന്റ ഇടയിൽക്കൂടി മറിഞ്ഞു തുരുത്തിെന്റ ഉള്ളി�
േലക്കു ‘ധീം’ എെന്നാരു ചാട്ടം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
ആയുധപാണികുളായി തുരുത്തിനുള്ളിൽ പ്രേവശിച്ചു.
അവിെട മുട്ടുവെര േചറുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുകൂെട ഭീമച്ചൻ
ഇഴഞ്ഞുപിഴഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഒേരാട്ടം. പിന്നാെല കുമിളിച്ചു�
െകാണ്ടു് ഓടുന്ന ൈസന്യങ്ങളിൽ കണ്ടൻേകാരൻ ഉളി�
െകാെണ്ടാേരറു്. നീലാണ്ടൻ കുന്തംവെച്ചാരു കുത്തു്. ചം�
കു േകാടാലിെകാെണ്ടാരു െകാത്തു്. ഭീമച്ചെന്റ ഊക്കു
ശമിച്ചു. േചറ്റിൽ പതിഞ്ഞു കിടപ്പായി. മുക്കാലും കഴി�
ഞ്ഞു. കാൽപ്രാണൻ ബാക്കി. മുഴുവനാക്കുവാൻ െചകി�
ട്ടാണിക്കു് എെന്റ ഒരുണ്ട. അസ്തു.”



3 െചങ്കളത്തു െചറിയ
കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ (1057–1115)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
േകരളപത്രികയുെട ജനയിതാവായ െചങ്കളത്തു വലിയ
കുഞ്ഞിരാമേമേനാെന്റ ഭാഗിേനയനാണു് െചറിയ കു�
ഞ്ഞിരാമേമേനാൻ. അച്ഛെന്റ വീടു വടേക്ക മലബാറിൽ
ചിറയ്ക്കൽ വളർപട്ടണത്തിലായിരുന്നു. അവിെട പുഴാതി
എന്ന േദശത്തിൽ ഒരു സംസ്കൃതവിദ്വാനും േജ്യാതിശ്ശാ�
സ്ത്രപണ്ഡിതനുമായ കുഞ്ഞികണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ നടത്തി�
വന്ന എഴുത്തുപള്ളിയിൽ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ അഭ്യസി�
ച്ചു. നാലാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ പാസ്സായതിനുേമൽ രണ്ടു
െകാല്ലം ഗണിതവും കാവ്യങ്ങളും ഗുരുക്കളുെട അടുക്കൽ
നിന്നു പഠിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള
മുനിസിപ്പൽ ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാ�
സം ആരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1899-ൽ മദിരാശിക്കു
േപായി അപ്പർ െസക്കൻഡറി പരീക്ഷ ജയിച്ചു. 1900-
ൽ മലബാർ ജന്മം രജിേസ്ത്രഷൻ ആപ്പീസ്സിൽ ഒരു ഗു�
മസ്ഥനായിേച്ചരുകയും പിന്നീടു നാലു െകാല്ലം േകാഴി�
േക്കാട്ടു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ പണി േനാക്കുകയും
െചയ്തു. അക്കാലത്തു േകാഴിേക്കാട്ടു പുത്തനായി ഏർ�
െപ്പടുത്തിയ വാണിജ്യവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നു ചുരുെക്ക�
ഴുത്തു്, ൈടപ്പ് ൈററ്റിംഗു്, ബുൿകീപ്പിംഗ് , കേമഴ് സ്യൽ
കറസ്പാണ്ഡൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു ജയിച്ചു.
സർേവ്വ തുടങ്ങിയ റവന്യൂ െടസ്റ്റുകളിലും ഉത്തീർണ്ണനാ�
യി. അേപ്പാേഴയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും േലഖന�
ങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനു േവണ്ട ൈവദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1904-ൽ പുന്നത്തൂർ രാജാവിെന്റ എേസ്റ്ററ്റു സർക്കാറി�
െന്റ ഭരണത്തിലായിരുന്നു. ആ എേസ്റ്ററ്റു വക വസ്തുക്കൾ
െപാളിെച്ചഴുതുന്നതിനു കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ െഹഡ് 
ഗുമസ്തനായി നിയമിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അവിെടെവച്ചു േകാഴി�
േക്കാട്ടനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന െവസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് െസ്പേക്റ്ററ്റർ
(West Coast Spectator) എന്ന പത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്
 േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. മലയാളപത്ര�
ങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഉപന്യാസങ്ങൾ
എഴുതിവന്നു. എം. ആർ. േക. സി. എന്ന തൂലികാനാമ�
മാണു് അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചതു്. അതു സി. കുഞ്ഞി-രാമ-
േമേനാൻ എന്ന തെന്റ േപർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി അതു
മറിച്ചിട്ടാൽ കിട്ടുന്ന നാലു പ്രഥമാക്ഷരങ്ങളുേടയും സമാ�
ഹാരമാണു്.

േകാട്ടയ്ക്കൽെവച്ചു നടത്തിയിരുന്ന ജന്മി, ലക്ഷ്മിവിലാസം
എന്നീ മാസികകളിൽ എേസ്റ്ററ്റുഭരണെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദ�
ഹം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ ‘മലയാള�
ത്തിെല ജന്മികൾ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി
പുറത്തുവന്നു. ഇതാണു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ഒന്നാമെത്ത
കൃതി. 1909-ൽ േകരളപത്രികയുെട നടത്തിപ്പിൽ പല
കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ േശാച്യാവസ്ഥയിൽ�
നിന്നു് അതിെന ഉദ്ധരിേക്കണ്ട ഭാരം കാരണവരുെട
ആജ്ഞാനുസാരം തന്നിൽ ചുമത്തുകയാൽ എട്ടുെകാല്ല�
െത്ത ഗവർെമ്മന്റ് സർവ്വീസിൽ നിന്ന് അവധിവാങ്ങി
അതിേലക്കായി േകാഴിേക്കാട്ടു േപായി. പ്രതീക്ഷിച്ചതു�
േപാെലതെന്ന ആ പത്രം വീണ്ടും ഋണാദിബാധകളിൽ�
നിന്നു വിമുക്തമായി, പത്രമണ്ഡലത്തിൽ പൂർവ്വാധികം
ഉയർന്നു. 1911-ൽ േജാർജ്ജ് ചക്രവർത്തിയ്ക്കു ഡൽഹി�
യിൽവച്ചു നടന്ന പട്ടാഭിേഷകെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ഒരു
പുസ്തകം മലബാർ കലക്ടർ ഇന്നിസ്സിെന്റ അേപക്ഷയ�
നുസരിച്ചു എഴുതി. ഇതാണു േജാർജജുപട്ടാഭിേഷകം.
അക്കാലത്താണ് േദശമങ്ഗലത്തുമനയ്ക്കൽ ആരംഭിച്ച
മങ്ഗേളാദയം മാസിക നിർവ്വിഘ്നമായി നടത്തിെക്കാ�
ണ്ടുേപാകുന്നതിനു് 1080-െല െകാച്ചി കമ്പനി റഗുേല�
ഷൻ പ്രകാരം മങ്ഗേളാദയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന
േപരിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചതു്. ആ കമ്പനിയുെട
മാേനജരായി പണി േനാക്കണെമന്നു് അപ്പൻതമ്പുരാ�
നും മറ്റും ആവശ്യെപ്പടുകയാൽ കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ
തൃശ്ശൂരിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. അേതാടുകൂടി സർക്കാർ�
േജാലി രാജിവച്ചു “വളെര ഉപകാരപ്രദങ്ങളും, ദുർല്ല�
ഭങ്ങളും, ഇതുവെര അച്ചടിപ്പിക്കാത്തവയുമായ വിവി�
ധവിഷയങ്ങളിലുള്ള സംസ്കൃതപുസ്തകങ്ങളും മലയാള�
പുസ്തകങ്ങളും പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ അച്ചടിച്ചുപ്രസിദ്ധം�
െചയ്യുന്നതിനും” കമ്പനിവക േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂട�
െത്ത പരിഷ്കരിച്ചു നന്നാക്കുന്നതിനും മറ്റുമാണു് കമ്പനി
സ്ഥാപിച്ചതു്. “മലയാളഭാഷാധ്യയനത്തിൽ ഉത്സാഹം
ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുക, മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ
എല്ലാ ശാഖകേളയും പരിഷ്കരിക്കുകയും േപാഷിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്ക” എന്നിവയായിരുന്നു സാഹിത്യസമാജ�
ത്തിെന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ. പ്രസ്തുത സമാജത്തിെന്റയും ജീ�
വനാഡി അപ്പൻതമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിരാമ�
േമേനാൻതെന്നയായിരുന്നു. അങ്ങെന മങ് ഗേളാദയം
കമ്പനിയുമായുള്ള ബന്ധം 1912 മുതൽ 1930 വെര തു�
ടച്ചയായി പതിെനട്ടുെകാല്ലക്കാലം പുലർത്തി. തൃശ്ശൂർ
താമസിയ്ക്കുേമ്പാൾ 1913-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തൃശ്ശൂർ െചമ്പുക്കാ�
വിൽ രായിരത്തു വീട്ടിൽ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം�
െചയ്തു. 1920-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു വലിയ
ആപത്തു സംഭവിച്ചു. അന്നു പണിയിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
മങ് ഗേളാദയംകമ്പനിവക െകട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയും
ആ അത്യാഹിതത്തിൽെപ്പട്ട കുഞ്ഞിരാമേമേനാെന്റ
ഒരു കാൽ ഒടിയുകയും െചയ്തു. ആ കാൽ മുറിച്ചുകള�
േയണ്ടതായിവന്നുെവങ്കിലും തലയ്ക്കും വലത്തുൈകയ്ക്കും
ഹാനി പറ്റാത്തതിൽ ആ മനസ്വി സമാധാനെപ്പടുക�
യാണു് െചയ്തതു്. അവയായിരുന്നുവേല്ലാ ജീവികയ്ക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ. 1933-ൽ ഭാരതി എെന്നാരു മാസിക
അേദ്ദഹം തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
അതിെന 1934 െമയ് 20-ാം൹ കുടുംബപത്രിക എന്ന
േപരിൽ പരിഷ്കരിച്ചു് ഒരു വാരികയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചുതുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േഹാംമാഗസീെന്റയും മറ്റും നില�
യിൽ അതു വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരണം എന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗ്രഹം. സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞതി�
നുേശഷം സാമ്പത്തികമായ ൈവഷമ്യംെകാണ്ടു് അതു
മുടേക്കണ്ടിവന്നു. പിന്നീടു തൃശ്ശരിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട േക�
രളൻ എന്ന ദിനപത്രത്തിെന്റ അധിപനായി. ഒരു ദിന�
പത്രം നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിനുള്ള ആേരാഗ്യമി�
ല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അതിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. അനന്തരം
െകാച്ചി െസൻട്രൽ േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന സഹകരണപ്രേബാധിനി
എന്ന മാസികയുെട ആധിപത്യം കേയ്യറ്റു. ആ ഭാരവും
കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ദുർവ്വഹമായിേത്താന്നി. എങ്കിലും
മരിയ്ക്കുന്നതിനു തേല ദിവസംകൂടി സഹകരണപ്രേബാ�
ധിനിയ്ക്കുള്ള മുഖപ്രസംഗം പറഞ്ഞുെകാടുത്തു് എഴുതിച്ചു.
1115-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 4-ാം൹ ആ സതേതാത്ഥായി�
യായ ഭാഷാഭിമാനി യശശ്ശരീരനായി.

കൃതികൾ
കുഞ്ഞിരാമേമേനാെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ, (1) മലയാ�
ളത്തിെല ജന്മികൾ, (2) േജാർജ്ജ് പട്ടാഭിേഷകം, (3)
സർരാമവർമ്മ (വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ െകാച്ചി മഹാരാജാ�
വു്), (4) കമ്പരാമായണം, (5) രഘുവംശചരിത്രം, (6) ഭാർ�
ഗ്ഗവരാമൻ, (7) െവള്ളുവക്കമ്മാരൻ, (8) െചറുകഥകൾ
ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു. രഘുവംശത്തിെല
ആദ്യെത്ത ആറു സർഗ്ഗങ്ങളുെട ഭാഷാഗദ്യവിവർത്ത�
നമാണു് രഘുവംശചരിത്രം. െവള്ളുവക്കമ്മാരൻ ഒരു
ചരിത്രകഥയാണു്. റിട്ടയാർഡു് സബ് രജിസ്ത്രാർ കൂത്തു�
പറമ്പു് എം. ഒേതനേമേനാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴു�
തിയ ഒരു കഥയുെട ഒരു സ്വതന്ത്രമായ തർജ്ജമയാണു്
കുഞ്ഞിരാമേമേനാേന്റതു്. െവള്ളുവത്തറവാട്ടുകാരുെട
പുരാതനഗൃഹം എടയ്ക്കാട്ടിനടുത്ത ഇളേന്തരിയായിരു�
ന്നു. അവിെടനിന്നു ചാലാട്ടും (കണ്ണൂരിനടുത്തു്) കല്യാട്ടും
ഓേരാ തായ് വഴി പിരിഞ്ഞുേപായി. കഥയിൽ പറയുന്ന
ൈരരു യജമാനൻ ചാലാട്ടുതായ് വഴിയിലാണു് പാർ�
ത്തിരുന്നെതന്നും കമ്മാരൻ (കമ്മു) ജനിച്ചതു ചാലാട്ടു�
െവച്ചാെണന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു് . മഹമ്മദുമതത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചു കമ്മു െഷയിൿ ആയാസ് ഖാനായി പിന്നീടു
ൈഹദെര സഹായിച്ചു പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും േനടി.
ഒടുവിൽ ഇളേന്തരിയിെല േക്ഷത്രം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം
െചയ്യുകയും ഭൂസ്വത്തുക്കൾ െവളളൂർ നമ്പൂരിപ്പാടിേലക്കു
ദാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. കമ്മു ബദനൂർ േകാട്ട ബ്രിട്ടീ�
ഷുകാെര ഏല്പിച്ചു തലേശ്ശരിയിൽനിന്നു നീങ്ങി അമീ�
നാബീഗേത്താടുകൂടി (മാധവി) മാലിഖാൻകുന്നിൽ താ�
മസിച്ചു. 959 കന്നിമാസത്തിൽ േകാലത്തിരി അേദ്ദഹ�
െത്ത സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു് . െവള്ളുവക്കമ്മാരൻതെന്നയാ�
ണു് കുഞ്ഞിരാമേമേനാെന്റ കൃതികളിൽ പ്രഥമസ്ഥാന�
െത്ത അർഹിക്കുന്നതു്. അതിെന ആസ്പദമാക്കിയാണു്
അപ്പൻതമ്പുരാൻ മുന്നാട്ടുവീരൻ എന്ന നാടകം രചി�
ച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു് മുമ്പു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം പല
െചറുകഥകൾ മങ് ഗേളാദയത്തിലും മറ്റും എഴു തീട്ടുണ്ടു് .
അവയിൽ ചില കഥകൾ മാത്രേമ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങ�
ളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. ചരിത്രസംബന്ധമായുള്ള
കഥകളാണു് ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ളതു്. രണ്ടാം
ഭാഗത്തിൽ അപൂർവ്വം ചില സാമുദായികകഥകൾ േചർ�
ത്തിരിക്കുന്നു. ചരിത്രകഥകളാണു് അേദ്ദഹം അധികം
എഴുതീട്ടുള്ളതു്. അവയിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാമർ�
ത്ഥ്യവും അധികമായി പ്രകാശിക്കുന്നതു്. കുഞ്ഞിരാമേമ�
േനാെന്റ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ നിത്യാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു
വളെര അകന്നിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും അവയുെട പ്രതി�
പാദനം രമണീയമായിട്ടുണ്ടു് . ഇത്തരത്തിലുള്ളവയുെട
പ്രണയനം െകാണ്ടാണു് കുഞ്ഞിരാമേമേനാെന െചറു�
കഥാകാരെനന്നു് പറയുന്നതു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
െവള്ളുവക്കമ്മാരനിൽനിന്നും െചറുകഥകളിൽ നിന്നും
പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“അക്കാലെത്താെക്ക നീതിന്യായം നടത്തുക എന്നതു
വളെര എളുപ്പമായ പണിയാണു്. ശിക്ഷെയാെക്ക ഏറ്റ�
വും നിർദ്ദയമായിട്ടാണു് നടത്തിയിരുന്നതു്. നീതിന്യായ�
േക്കാടതികളിൽ ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന െകട്ടിമറിഞ്ഞ നട�
വടികേളാ, വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി വ്യാഖ്യാനിേക്കണ്ട നിയ�
മങ്ങേളാ മേറ്റാ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാലക്കുറ്റത്തി�
ന്നും പുരയ്ക്കു തീെകാടുത്തു എന്ന അപരാധത്തിനും കഴുവി�
േന്മൽ കയറ്റി തൂക്കിെക്കാല്ലുകയും സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചട�
ക്കുകയും ആയിരുന്നു അന്നെത്ത ശിക്ഷ. ചതിയും കള�
വും െചയ്തവന്നു് അടിയും മുഖത്തു കരിേതച്ചു കഴുതപ്പുറത്തു
വാലുേനാക്കിയിരുന്നു വാദ്യേഘാഷേത്താെട രാജവീഥി�
കളിൽകൂടിയുള്ള സഞ്ചാരവുമായിരുന്ന ശിക്ഷ… അക്കാ�
ലത്തു നികുതി എന്ന േപരിൽ ഒന്നും ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാർ
െകാടുേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിളവിൽ
ഒരു ഭാഗം പാട്ടെമന്ന നിലയിൽ സാധനമാേയാ വില�
ത്തരമാേയാ ഏവരും െകാടുക്കണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ രാജേഭാഗം അതാതു കാലത്തു െകാടുക്കാത്തവെര
വലിയ കരിങ്കല്ലു തലയിൽ കയറ്റി െവയിലത്തു നിറുത്തി
ശിക്ഷിക്കുെമന്ന ഭയത്താൽ പാട്ടം ആരും ബാക്കിവയ്ക്കാ�
റുണ്ടായിരുന്നില്ല.” (െവള്ളുവക്കമ്മാരൻ)

“കുട്ടപ്പണിക്കർ തിരുവയൽേദശത്തു താമസമാക്കീട്ടു
കുറച്ചുമാസമായി. െചമ്പുക്കാവു കളപ്പുരയും കൃഷിയും
തിരുത്തിക്കാട്ടു നായരുെട സഹായം െകാണ്ടാണു് എളു�
പ്പത്തിൽ ഇേദ്ദഹം വാങ്ങീട്ടുള്ളതു്. ഒരു സ്ഥാനിയും ജന്മി�
യുമായ നായരുെട േസ്നഹിതെന്റ നിലയിൽ െപരുമാറു�
േമ്പാൾ തിരുവയൽ േദശത്തുള്ള േഭദെപ്പട്ട വീടുകളിൽ
പ്രേവശം കിട്ടിയതിലും േനതാക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയതിലും ആശ്ചര്യമില്ല. സിങ്കപ്പൂരിൽ
അെഡ്വാേക്കറ്റുജനറാളായ ബാരിസ്റ്റർനമ്പ്യാരുെട ശി�
പാർശിക്കത്തും പണിക്കർ െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. തറവാ�
ട്ടുകാേരയും ബന്ധുക്കേളയും മറ്റും തിരക്കിേച്ചാദിച്ചറിേയ�
ണ്ടതായ ആവശ്യം പിെന്ന ആർക്കാണു്?” (438-ാംനമ്പ്ര്
ഏകാന്തം—ഒരു െചറുകഥ)
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ഫലിതം
ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമായ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനു ചിരിയ്ക്കുവാൻ
ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗം ലഭിയ്ക്കുന്നതു് ഒരു വലിയ ലാഭമാകു�
ന്നു. അതു് ആനന്ദത്തിനും ആയുരാേരാഗ്യങ്ങൾക്കും ഉപ�
കരിയ്ക്കും. വാചികവും ആംഗികവുമായ രണ്ടുവിധം വിേനാ�
ദമുെണ്ടങ്കിലും വാചികമായ വിേനാദം മാത്രേമ നമ്മുെട
ശ്രദ്ധയ്ക്കുപ്രകൃതത്തിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്നുള്ളു. ശബ്ദനി�
ഷ്ഠമാേയാ അർത്ഥനിഷ്ഠമാേയാ ഭാവനിഷ്ഠമാേയാ ഭാ�
വുകന്മാർക്കു് അനുവാചകന്മാെര ചിരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ സാ�
ധിയ്ക്കും. ഇവയിൽ ഭാവനിഷ്ഠമായ നർേമ്മാക്തിയാണു് 
ഉത്തമം. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വിേനാേദാക്തികെളയും
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു സംജ്ഞ ഭാഗ്യവശാൽ േകരളീ�
യർക്കുണ്ടു്. അതിെനയാണു് ഫലിതം എന്നു പറയുന്ന�
തു്. അതു് ആരു സൃഷ്ടിച്ചാലും അേദ്ദഹം ഒരു തികഞ്ഞ
ൈവഹാസികനായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. ഹാസ്യവിഡംബന�
െത്ത (parody) കുറിച്ചു് ഇവിെട ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.
ഹൃദയത്തിനു വിശാലത, ബുദ്ധിയ്ക്കു സംസ്കാരം, േലാക�
ത്തിെല അസംഗതങ്ങളും ഹാേസാൽപാദകങ്ങളുമായ
സംഭവങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി, അവെയ
പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു സ്വതസ്സിദ്ധമായി േവണ്ട പാടവം
ഇങ്ങെന പല സിദ്ധികൾ ഉെണ്ടങ്കിേല ഒരു ഗ്രന്ഥകാ�
രനു ഫലിതസാഹിത്യ നിർമ്മാതാവായിത്തീരാൻ സാ�
ധിയ്ക്കുകയുള്ള. പിെന്നയും ഒരു കാര്യം പ്രകൃതത്തിൽ സ്മ�
രിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യകാരെന്റ
മനസ്സു നിർമ്മലമായിരിയ്ക്കണം. സന്മാർേഗ്ഗാപേദശമാ�
യിരിയ്ക്കണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം; വ്യംഗ്യമായിരിയ്ക്ക�
ണംആ ഉപേദശം. വ്യക്തിവിേദ്വഷത്തിേന്റേയാ സമുദാ�
യസ്പർദ്ധയുേടേയാ നിഴലാട്ടം അവിെടെയങ്ങും കടന്നു�
കൂടരുതു്. േകാപം അസൂയ മുതലായ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾക്കും
അവിെട സ്ഥാനേമയില്ല. അതു് ആ സാഹിത്യകാരെന
െപാതുജനങ്ങളുെട മുമ്പിൽ ഒരപരാധിയായി നിർത്തും.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡൺസിയഡ് (Dunciad)എഴുതിയ േപാ�
പ്പും (Pope) ഇംഗ്ലീഷ് ബാർഡ് സ് ആൻഡ്  േസ്കാച്ച് റിവ്യു�
േവഴ്സ് (English Bards and Scotch Reviewers) എഴുതിയ
ൈബറനും (Byron), അവർ അന്യഥാ എത്ര തെന്ന
ഉൽക്കൃഷ്ടന്മാരായ കവികളായിരുന്നുെവങ്കിലും, പ്രസ്തൂ�
തഗ്രന്ഥങ്ങളിെല വ്യക്തിവിേദ്വഷപ്രകടനം അവരുെട
കലാസൗഭഗത്തിനു് ഒരു തീരാക്കളങ്കമായി നിലെകാ�
ള്ളുന്നു.

േകരളത്തിെല ഫലിതസാഹിത്യം
േകരളഭാഷ ഉടെലടുത്തതു മുതൽ അതിെല സാഹിത്യ�
ത്തിൽ ഫലിതവുമുണ്ടു്. നമ്പൂരിമാർക്കു് പ്രസ്തുതവിഷയ�
ത്തിൽ ജന്മസിദ്ധമായുള്ള പാരമ്പര്യം അവിസ്മരണീ�
യമാണു്. േതാലൻ, പുനം (കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ) ഇവർ
അതാതു കാലെത്ത ഫലിതസാമ്രാട്ടുകളായിരുന്നു.
അവെരെയല്ലാം ജയിച്ച മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനാണു് കു�
ഞ്ചൻ നമ്പിയാർ. സമുദായങ്ങളുെട ഉൽക്കർഷത്തിനു�
േവണ്ടി അേദ്ദഹം വ്യക്തികെള പരിഹസിക്കുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ദുേര്യാധനനും ശകുനിയും രാവണനും മറ്റും
തനി മലയാളികളാണു്. അങ്ങിങ്ങു് അല്പം അശ്ലീലതയി�
െല്ലങ്കിൽ നമ്പിയാരുെട തുള്ളൽ മുഴുവൻ തനിത്തങ്കമാ�
യിരിക്കും. െവണ്മണിമഹെന്റ ഫലിതത്തിനും സംസ്കാ�
രം കുറയും. ശീെവാള്ളിക്കും സഹൃദയെന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ
പരിേശാധനയിൽ ചില കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളമുണ്ടു് . ചന്തു�
േമേനാൻ അദ്വിതീയനായ ഒരു ഫലിതക്കാരനായിരു�
ന്നു. ഇന്ദുേലഖയിൽ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടും, അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വ്യവഹാരകാര്യസ്ഥനായിരുന്ന താശ്ശൻേമേനാനും
തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും മറ്റും േനാക്കുക.



5 േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ
(1036–1090)

കുടുംബം
േവങ്ങയിൽത്തറവാടു മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേമലായി
സ്ഥാനമാനങ്ങേളാടും ധനപുഷ്ടിേയാടും വടേക്ക മലയാ�
ളത്തിൽ ജീവിച്ചുേപാന്ന ഒരു നായർ പ്രഭുകുടുംബമായി�
രുന്നു. അതിെന്റ മൂലഗൃഹം െതക്കൻ കർണ്ണാടകത്തി�
െല േകാടത്തുേവങ്ങെയന്ന തറവാടാണു്. േകാടത്തുേവ�
ങ്ങയിെല ഒരു സ്ത്രീെയ താഴയ്ക്കാട്ടു മനയ്ക്കെല ഒരു ശാഖ�
ക്കാരായ രയരമങ് ഗലെത്ത ഒരു തിരുമുമ്പു വിവാഹം
െചയ്തു കുറ്റൂരിനു സമീപമുള്ള മാതമങ് ഗലത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.
ആ തായ് വഴിയാണു് കുറ്റുരുേവങ്ങ. ആ തറവാടിെന േവ�
ങ്ങയിൽ എന്നുമാത്രം വിളിച്ചുവരുന്നു. വടേക്ക മലയാള�
ത്തിെല നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ അതിനുതെന്നയാണു്  
അഗ്രഗണ്യത. മാടായിക്കാവിൽ ഭഗവതി ആ കടുംബ�
ത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവതയാകുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
നായനാർ 1036-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു (ക്രിസ്തുവർഷം 1861-ൽ)
ജനിച്ചു. പിതാവു െപരിെഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ പുളിയ�
മ്പടപ്പു ഹരിദാസൻ േസാമയാജിപ്പാടവർകളും, മാതാ�
വു കഞ്ഞാക്കം അമ്മയുമായിരുന്നു. പിതാവു് 1067-ൽ
77-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു. അമ്മയും എഴുപേത്തഴു�
വയസ്സു ജീവിച്ചിരുന്നു്, 1071-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ
പരേലാകപ്രാപ്തയായി, അവരുെട കനിഷ്ഠപുത്രനാണു്
നായനാർ. അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ പറയത്ത�
ക്ക വ്യുൽപത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തളിപ്പറമ്പിൽ ഇം�
ഗ്ലീഷ്സ്ക്കൂളിൽേച്ചർന്നു് ആ ഭാഷയിെല പ്രഥമപാഠങ്ങൾ
പഠിച്ചു. പിന്നീടു േകാഴിേക്കാടു ഗവർെമ്മന്റ് േകാേളജിൽ
ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു. അതാണു് േകരള വി�
ദ്യാശാലെയന്നും സാമൂതിരിേക്കാേളെജന്നുമുള്ള േപരു�
കളിൽ പിന്നീടു് അനുക്രമമായി വികസിച്ചതു് എന്നു് ഈ
പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എഫ് . ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു
േതാറ്റുേപാവുകയാൽ മദിരാശി പ്രസിഡൻസി േകാേള�
ജിെല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി. അവിെടെവച്ചു േലാഗൻ�
സായിപ്പിെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു ൈസദാേപ്പട്ട കാർ�
ഷികവിദ്യാശാലയിൽ േചർന്നു പഠിത്തം പൂർത്തിയാ�
ക്കി. നായനാെരേപ്പാെലയുള്ള ഒരു ഉത്തിഷ്ഠമാനനായ
ജന്മി ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷി അഭ്യസിച്ചാൽ അതു�
െകാണ്ടു മലബാറിനു വരാവുന്ന അഭ്യുദയെത്തപ്പറ്റി മല�
ബാർ ജില്ലയുെട േക്ഷമകാംക്ഷിയായിരുന്ന അേദ്ദഹം
വിഭാവനം െചയ്തതിെന്റ ഫലമാണു് ആ ഉപേദശം.

അനന്തരജീവിതം
ഒരു സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ബ്രഹ്മവിദ്യാവിശാരദനും
ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് മുൻസിപ്പുമായിരുന്ന അറയ്ക്കൽകേണ്ടാത്തു
കണ്ണൻ നമ്പിയാരുെട മരുമകൾ എം. സി. കല്യാണി�
യമ്മെയയാണു് നായനാർ വിവാഹം െചയ്തതു്. 1892-ൽ
മലബാർ ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡിെല ഒരങ്ഗമായി. കുടുംബ�
ത്തിൽ മൂപ്പുകിട്ടിയതു് 1904-ലായിരുന്നു. 1907-ൽ വീണ്ടും
ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡങ് ഗമായി. േജാർജ്ജു ചക്രവർത്തി�
യുെട പട്ടാഭിേഷേകാത്സവത്തിനു് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർെമ്മന്റ് 
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു കീർത്തിമുദ്ര സമ്മാനിച്ചു. 1912-ൽ
മദിരാശി നിയമസഭയിൽ മലബാർ, ദക്ഷിണകർണ്ണാ�
ടകം ഈ ജില്ലകളിെല ജന്മിപ്രതിനിധിയായി അേദ്ദഹ�
െത്ത തിരെഞ്ഞടുത്തു. 1090-ാമാണ്ടു് (1914 നവമ്പർ 14-
ാം൹) ആ സദസ്സിൽ പ്രസങ് ഗിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനുേശഷം
അവിെടവച്ചുതെന്ന ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം നിര്യാതനായി.
അഭികാമ്യമായ ഒരു മരണം തെന്നയായിരുന്നു അതു്.
തെന്റ എല്ലാ ശക്തികളും സിദ്ധികളം മലബാറിെല
എല്ലാ സമുദായങ്ങളുേടയും ഉന്നമനത്തിനു ഉപയുക്ത�
ങ്ങളാക്കി. കൃഷി, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ
വിദേഗ്ദ്ധാപേദശം നല്കുന്നതിനുേവണ്ട ശാസ്ത്രീയവും പ്രാ�
േയാഗികവുമായ വിജ്ഞാനം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

പത്രപ്രവർത്തനം
‘േകസരി’ എന്ന തൂലികാനാമേധയമാണു് നായനാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങളിൽ പ്രാേയണ സ്വീകരി�
ച്ചിരുന്നതു്. ആ േപരില്ലാേതയും അേദ്ദഹം പല േലഖന�
ങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. 1067 മുതൽ വിദ്യാവിേനാദിനിയുെട
സഹപത്രാധിപരായിരുന്ന കാലത്തു േപരുവയ്ക്കാെത�
യാണു് എല്ലാ ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നതു്.
എങ്കിലും േകരളീയരുെട േകസരി നായനാർതെന്നയാ�
ണു്; മറ്റാരുമല്ല. 1879-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പ്രച�
രിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന േകരളചന്ദ്രിക എന്ന പത്രത്തിലായി�
രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥമേലഖനത്തിെന്റ പ്രകാശ�
നം. അന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു പതിെനട്ടു വയേസ്സ പ്രായമാ�
യിരുന്നുള്ളു. സി. കുഞ്ഞിരാമേമേനാനും, റ്റി. എം. അപ്പു�
െനടുങ്ങാടിയും കൂടി േകാഴിേക്കാട്ടു സ്ഥാപിച്ച േകരളപ�
ത്രികയിെല ഒരു പ്രധാനേലഖകനായിരുന്നു േകസരി.
ആ േലഖനങ്ങെള ആസ്പദമാക്കിയും ഗവർെമ്മണ്ടിൽനി�
ന്നും ചില അഴിമതിക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര ശിക്ഷി�
ക്കുകയുണ്ടായി. മുൻകാലെത്ത നായർകുടുംബങ്ങളിെല
കാരണവന്മാെര അവേഹളനംെചയ്തു് അേദ്ദഹം പത്രിക�
യിൽ േദശാഭിമാനി എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ ഒരു സര�
സമായ േലഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി. സ്വകുടുംബെത്ത�
ത്തെന്നയാണു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. അവ
എല്ലാം െപാേയ്പായതു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു തീരാത്ത നഷ്ടമാകു�
ന്നു. അക്കാലത്തു പൂവാടൻ രാമൻ എെന്നാരു വക്കീൽ
േകാഴിേക്കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മലബാർ െസ്പ�
േക്റ്ററ്റർ (Malabar Spectator)എെന്നാരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം
അവിെടനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. നായനാരുമാ�
യി ആേലാചിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ
േകരളസഞ്ചാരി എെന്നാരു ഭാഷാപത്രവും തുടങ്ങി.
സഞ്ചാരിയും അേദ്ദഹവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധ�
െത്തപ്പറ്റി മൂർേക്കാർത്തുകുമാരൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“അന്നെത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥരങ് ഗത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
കടന്നുചാടി, ചിലെര സംഹരിച്ചു; ചിലെര ഓടിച്ചു; ചി�
ലെര അനുഗ്രഹിച്ചു; ചിലെര നല്ലവരാക്കിപ്പരിണമിപ്പി�
ച്ചു. രങ് ഗം കുലുക്കി ചവിട്ടിക്കലാശംവച്ചു െപാടിപാറ്റി.”
1898-ൽ മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻസഞ്ചാരിയുെട ആധിപ�
ത്യം കേയ്യറ്റേപ്പാൾ േകസരി, വജ്രബാഹു, വജ്രസൂചി,
േദശാഭിമാനി എന്നിങ്ങെന പല േപരുകളിൽ േലഖന�
ങ്ങൾ എഴുതി. േകാട്ടയം മേനാരമയിലും േകാഴിേക്കാ�
ടൻ മേനാരമയിലുംകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഗൃഹീത�
മായ തൂലിക കാര്യക്ഷമമായി വ്യാപരിക്കുകയുണ്ടായി.
വിദ്യാവിേനാദിനിയുെട സഹപത്രാധിപത്യെത്തപ്പറ്റി
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടേല്ലാ. സി. പി. അച്യുതേമേനാൻ
തെന്റ ഫലിതേധാരണിയ്ക്കു കുേറെയല്ലാം നായനാേരാടു
കടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതായി അനുമാനിയ്ക്കാം. കുമാരൻ തലേശ്ശ�
രിയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട മിതവാദിയുെട പ്രസാധകനാ�
യേപ്പാൾ അതിലും ധാരാളമായി േലഖനങ്ങൾ എഴുതി.
ഈവക േലഖനങ്ങളും നശിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു. 1086-
ാമാണ്ടു തുലാമാസം 30-ാം൹ തൃശ്ശൂരിെല സി. സി. േഡ�
വിഡ്ഡു് എന്ന ഭാഷാഭിമാനി േകസരി എന്ന ശീർഷക�
ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇരുപത്തഞ്ചു് ഉപന്യാസങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. േകസരിെയ നാം ഇന്നറിയുന്നതു്
ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾവഴിക്കു മാത്രമാണു്. അവയിൽത്ത�
െന്ന മഹാകവികളുെട കാലം, നാടകം, മഹാകാവ്യം,
ഒെവദ്യം എന്നീ ഗേവഷണപരങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ
ചമൽക്കാരശൂന്യങ്ങളാകുന്നു. അവെയ പ്രസ്തുത പുസ്ത�
കത്തിൽ ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടിയിരുന്നില്ല. നായനാർക്കു്
ആ വഴിയ്ക്കു എഴുതുന്നതിനുേവണ്ട പാണ്ഡിത്യം കുറവായി�
രുന്നു. മറ്റുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശക്തി അതിെന്റ സമഗ്രരൂപത്തിൽ കാണാവുന്നതു്.
നാെട്ടഴുത്തശ്ശന്മാർ, മരിച്ചാലെത്ത സുഖം ഇവേപാെല
അത്രമാത്രം ഹാസ്യരസപ്രധാനങ്ങളായി ഭാഷയിൽ
േവേറ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദ്വാരക, പരമാർ�
ത്ഥം, മദിരാശിപ്പിത്തലാട്ടം, ഒരു െപാട്ടബ്ഭാഗ്യം എന്നീ
െചറുകഥകളുെട സ്വാരസ്യവും അന്യാദൃശമാണു്. കൃഷി�
െയക്കുറിച്ചും ചില നല്ല ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തീട്ടുണ്ടു്.

നായനാരുെട ൈശലി
വളെര ലളിതവും േകാമളവുമായിരുന്നു നായനാരുെട
ൈശലി. എന്നാൽ ആ വാഗ്വജ്രത്തിെന്റ ശക്തി അനു�
വാചകന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ തുളച്ചുേകറി മറുപുറം
പായുന്നതായിരുന്നു. ആെരയും വാച്യമായി ആേക്ഷപി�
ക്കുവാൻ നായനാർ സന്നദ്ധത പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. ചന്തു�
േമേനാെന്റ ഫലിതം വിവൃതമാണു്. നായനാെരയാണു്
പല അവസരങ്ങളിലും നമുക്കു കൂടുതലായി അഭിനന്ദി�
ക്കുവാൻ േതാന്നുന്നതു്. അേമരിക്കയിൽ മാർൿെട്വയിൻ
(1830–1910) എന്ന േപനേപ്പരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ഒരു
സുപ്രസിദ്ധഫലിതസാഹിത്യകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യഥാത്ഥനാമേധയം സാമുവൽ ലാങ്ങ് 
േഹാറൺ െക്ലെമൻസ് (Samuel Long Horne Clemens)
എന്നാണു്. മലയാളത്തിെല മാർൿെട്വയിനാണു് നായ�
നാർ എന്നു ചില സഹൃദയന്മാർ വർണ്ണിക്കുന്നതു പര�
മാർത്ഥമെല്ലന്നു പറയാവുന്നതല്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഫലിതമല്ലാെത െപാട്ടിക്കാത്ത ഒരു ഗദ്യകവിയുെട
ഏതു വാക്യങ്ങളാണു് ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതു്? എങ്കിലും സാ�
ഹിത്യചരിത്രകാരെന്റ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാെത നിർവ്വാ�
ഹമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു ചിലെതല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

ഗുണേദാഷനിരൂപണം
“പേക്ഷ ഗുണേദാഷനിരൂപണം െചയ് വാൻ തക്ക സാ�
മർത്ഥ്യമുള്ളവർ നല്ലേതതാണു് ചീത്തേയതാണു് എന്നു
ജനങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുെകാടുക്കണം. അല്ലാെത ‘അേദ്ദ�
ഹമുണ്ടാക്കിയ േനാവലും വിേശഷം; ഇേദ്ദഹമുണ്ടാക്കിയ�
തും നന്നായിരിക്കുന്നു. അല്പം ചില ദൂഷ്യങ്ങൾഉണ്ടാകുന്ന�
തു് അസാധാരണമെല്ലങ്കിലും പുസ്തകം ആകപ്പാെട വി�
േശഷമായിരിക്കുന്നു. കഥയിൽ അസംഭവ്യങ്ങളായ ചി�
ലസംഗതികളുെണ്ടന്നു വരികിലും വാചകത്തിനു വളെര
പുഷ്ടിയുണ്ടു്’ എെന്നാെക്ക അങ്ങുമിങ്ങും െതാടാത്തവി�
ധത്തിൽ വഴുക്കി ഒരഭിപ്രായം പറയുന്നതുെകാണ്ടു യാ�
െതാരു സാധ്യവുമില്ല.”(ആഖ്യായിക അെല്ലങ്കിൽ േനാവൽ)

ചതിയെന്റ തട്ടിപ്പു്
“നമ്പ്യാര് ഇപ്പഴു് മരിക്കും; മുതെലാെക്ക വിദ്വാനും പറ്റി�
ക്കും. എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്താണീശ്വരാ ഗതി?
എന്നിങ്ങെന ഓേരാന്നു വിചാരിച്ചു ഭാര്യ വലിയ പരി�
ഭ്രമത്തിലാെണന്നു നമ്പ്യാർക്കും ഏതാണ്ടു മനസ്സിലാ�
യി. പേക്ഷ ശ്വാസത്തിെന്റ േഗാഷ്ടിനിമിത്തം അധികം
സംസാരിക്കാനും വഹിയാ. ആകപ്പാെട വലിയ വിഷ�
ണ്ണനായി. ഭാര്യാമക്കെള കയ്യാംഗ്യംെകാണ്ടു െമെല്ല
അടുെക്ക വിളിച്ചു. അേപ്പാേഴക്കു ഗതി ഒന്നു മാറി. തമ�
കൻ എളകി. താേക്കാൽ െകാടുേക്കണ്ടുന്ന ദിക്കിലാ�
യി. അവരടുത്തു െചന്നേപ്പാൾ ഈ കള്ളെന്റ ചതിയറി�
വാൻമാത്രം നിങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിയിേല്ല എന്നു പറവാൻ
ഭാവിച്ചതു ശ്വാസത്തിെന്റ ഉപദ്രവംെകാണ്ടു ‘പുത്തിയി�
േല്ല’ എന്നായിേപ്പായി. അതു േകട്ട ഉടേന വളെര അനു�
താപം നടിച്ചു കരഞ്ഞുംെകാണ്ടിരുന്ന ആ രസികൻ
‘ഉണ്ടേമ്മാമ! ഉണ്ടു്—ഏഃ—എന്റേമ്മാമനു കുടുംബങ്ങ�
േളാട് എന്തു വാത്സല്യമാണു്! പത്തുപതിനഞ്ചു െകാ�
ല്ലമായിേല്ല വീടുവിട്ട േപാന്നിട്ട്  ? ആേരയും മറന്നിട്ടിെല്ലന്റ�
േമ്മാമൻ. േകട്ടില്ലമ്മായിേമ്മ? പുത്തിെയയാണിേപ്പാൾ
േചാദിച്ചതു്. അേമ്മാമെന്റേനേര ഉടപ്പിറന്നവളാണു്.’
എന്നിങ്ങെന കണ്ണീന്നും മൂക്കീന്നും െവള്ളം ഒലിപ്പിച്ചു�
െകാണ്ടു് ‘പുത്തിയുണ്ടേമ്മാമാ–പുത്തിയുമുണ്ടു്. പുത്തി�
െപറ്റു നാലഞ്ചു മക്കളുമായി’ എന്നു് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു.”

(ഒരു െപാട്ടബ് ഭാഗ്യം)

ഒരു ഹൃദയംഗമമായ ഉപാലംഭം
“േകരളത്തിൽ പഠിപ്പുകുറഞ്ഞവരും േരാഗികളും ധാരാള�
മുെണ്ടങ്കിലും ഇത്രയധികം മുറിൈവദ്യന്മാെരയും എഴുത്ത�
ശ്ശന്മാെരയും ക്ഷാമം തീർന്നുകിട്ടുന്നദിക്കും േവേറ ഉേണ്ടാ
എന്നു സംശയമാണു്… ഈ ജാതിയിൽ നാലഞ്ചു തര�
ക്കാരുെണ്ടങ്കിലും തല്ക്കാലം ഇവിെട വിവരിപ്പാൻ േപാ�
കുന്നതു കാലക്രേമണ നശിച്ചുേപാകുന്നവരും നാട്ടുംപു�
റങ്ങളിൽ മാത്രം ഇപ്പഴും ദുർല്ലഭമായി കണ്ടുവരുന്നവരു�
മായ കൂട്ടെരപ്പറ്റിയാണു്… കഷണ്ടിയാെണന്നു പറയാൻ
പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ തലയിൽ േരാമം വളെര കുറ�
ഞ്ഞു്, ഇരുവിരൽ െനറ്റിയും, കുണ്ടൻകണ്ണും, ഒട്ടിയ കവി�
ളും, നീളം കുറഞ്ഞു ബഹുവിസ്തീർണ്ണമായ ദ്വാരേത്താടുകൂ�
ടിയ മുക്കും, േനരിയ ചുണ്ടും, ഒരുമാതിരി പച്ചനിറേത്താ�
ടുകൂടിയ നീണ്ടപല്ലും, വലിയ മുഴേയാടുകൂടിയ വണ്ണം കു�
റഞ്ഞ കഴുത്തും, െനഞ്ഞുന്തി േലശംേപാലും ഉദരപുഷ്ടി�
യില്ലാെത െമലിഞ്ഞേദഹവും, കയ്യും കാലും നേന്ന േനർ�
ത്തും, കഷ്ടിച്ചു മുട്ടു മറയുന്നതായ കുട്ടിമുണ്ടും ഉടുത്തു്, എട�
ങ്ങഴി ഭസ്മവും വാരിേത്തച്ചു നെല്ലാരു എഴുത്താണിപ്പിശ്ശാ�
ങ്കത്തിയുമായി, ക്ഷയേരാഗിയുെട മാതിരി എല്ലാേയ്പാഴും
കുരേച്ചാണ്ടു െചാറിേഞ്ഞാണ്ടു് ആകപ്പാെട മനുഷ്യാകൃതി�
യിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ൈപശാചികരൂപം കണ്ടാൽ
അെതാരു എഴുത്തശ്ശനായിരിക്കണെമന്നു് ഊഹിക്കുന്ന�
തായാൽ അധികമായ അബദ്ധെമാന്നും വരാനിടയില്ല.”

(നാെട്ടഴുത്തശ്ശന്മാർ)

മരണാനന്തരം
“ശ്വാസംകഴിേക്കെണ്ടന്നു വരുേമ്പാൾ അസംഖ്യങ്ങ�
ളായ േരാഗബീജങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതായ വായുക്കെള�
െക്കാണ്ടാവെട്ട, അന്യന്മാരു ചുരുട്ടു മുതലായതു വലിക്കു�
േമ്പാഴുള്ള ദുസ്സഹമായ പുകെകാണ്ടാവെട്ട, യാെതാരു�
പദ്രവവുംഉണ്ടാവുന്നതല്ല. േമാേട്ടാർകാറും ൈസക്കിളും
ഓടിച്ചു െപാടിപാറ്റിയാലും വീണാലും ചത്താലും മൂക്കുമു�
റിഞ്ഞാലും ഒന്നും വിചാരിക്കാനില്ല. ആവക സങ്കടേമ
അനുഭവിേക്കണ്ടതില്ല. മണി മുട്ടുന്നതും കാളം വിളിക്കു�
ന്നതും േഭകവാക്കുകളായ ജിഹ്വാപരിഷ്കാരികൾ കണ്ഠ�
േക്ഷാഭം െചയ്യുന്നതും വഴി േപാകുേമ്പാൾക്കൂടി നാടക�
േശ്ലാകങ്ങൾ െചാല്ലുന്നതും ഒന്നും േകട്ടു സഹിേക്കണ്ട�
തുമില്ല. കരിസെനണ്ണയുെട ദുർഗ്ഗന്ധേമ ഉണ്ടാവില്ല…
ആർക്കാണീ േവാട്ടു െചേയ്യണ്ടതു്? എേപ്പാഴാണു് ൈക
െപാന്തിേക്കണ്ടതു്? എവിെടയാണു് എസ് മൂേളണ്ടതു്?
എങ്ങെനയാണു് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒപ്പിേടണ്ടതു്? എന്നെത�
ല്ലാം പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാനും കണ്ടവെരെക്കാണ്ടു ചി�
രിപ്പിക്കാനും ഒന്നിനും േപാകണ്ട. പരമസുഖം. ഈവക
പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങെളല്ലാം േകൾക്കുേമ്പാൾ ഇനി ജീവി�
ച്ചിരിക്കയല്ല നല്ലതു്, കുടിച്ചു മരിച്ചുകളയുന്നതാണുത്തമം
എന്നു വിചാരിച്ചു് ആരും ഇന്നു ൈവകുേന്നരം തെന്ന
അബ് കാരിനികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കരുതു്.
അതു നമ്മളാരുേടയും പരിശ്രമം കൂടാെത പുതിയ പരി�
ഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ചു െകാല്ലംേതാറും പതിവിലധികം
വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു് .” (മരിച്ചാലെത്ത സുഖം)

ചന്തുേമേനാെന്റ നാട്ടാശാന്മാർ നായനാരുെട നാെട്ടഴു�
ത്തശ്ശന്മാെര അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല കുഞ്ചൻന�
മ്പിയാരുെട കാലനില്ലാത്ത കാലെത്ത നായനാരുെട
മരിച്ചാലെത്ത സുഖവും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. െചറുകഥ�
കൾ അധികമിെല്ലങ്കിലും ഉള്ളതുെകാണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തി�
െപ്പടാവുന്ന നിലയിലാണു് ദ്വാരകയും മറ്റും. ദ്വാരകയി�
െല ചില വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. “ഇെതാെക്കക്കണ്ടു
ഭയെപ്പട്ടു വിസ്മിതന്മാരായി നില്ക്കുേമ്പാൾ കുറച്ചുമുൻേപ
ഭിത്തിയുണ്ടായിരുന്ന ദിക്കിൽ, െവളുെവളുത്ത സ്തംഭാകൃ�
തിയിൽ വളെര േനർമ്മയായി ചുറ്റിലും ചുഴന്നുംെകാണ്ട
േമേലാട്ടു പുകേപാെലെയാന്നു െപാങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടു;
കാളേമഘംേപാെല കറുത്തു മഹാേമരുേപാെല േഘാ�
രാകൃതിയിൽ ആയുധപാണികളായ രണ്ടു ഭൂതങ്ങൾ
ആ പുകയുെട പിന്നാേല ഞങ്ങൾക്കഭിമുഖമായി വരു�
ന്നതു കണ്ടു. ഈ േഘാരസത്വെത്ത കണ്ടുകൂടുേമ്പാേഴ�
യ്ക്കു ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും വല്ലാെത ഭയെപ്പട്ടു േമാഹിച്ചു
േമാഹാലസ്യെപ്പട്ടു് ഇടിെവട്ടിയ മരംേപാെല നിേശ്ച�
ഷ്ടന്മാരായി അവിെടത്തെന്നനിന്നുേപായി. അങ്ങെന�
യിരിക്കുേമ്പാൾ അതിെലാരുത്തൻ ഒരു വലിയ ഗദയും
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കഴു�
ത്തിനു ൈക കൂട്ടിയേപ്പാൾ ഞാൻ നിലവിളിച്ചു. ആ സമ�
യം ആേരാ ഒരാൾ ‘നാ… േര, എേടാ… േഹ! നാ… േര!
ഇെതെന്താറക്കാെണേടാ? േനരം ഉച്ചയാവാറായേല്ലാ.
എന്താ േഹ! നിലവിളിക്കുന്നതു്? വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടു
ഭയെപ്പട്ടുേവാ? എഴുനീല്ക്കു! ചായ കുടിക്കേണ്ട?’ എെന്നാ�
െക്ക ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതു േകട്ടു.”

ഇനിയും നായനാർ െപാട്ടിച്ചിട്ടുള്ള പല ഊക്കൻ ഫലി�
തങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിേക്കണ്ടതായുെണ്ടങ്കിലും
സ്ഥലദൗർല്ലഭ്യം അതിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നു.
ചില അംശങ്ങളിൽ നായനാെര ജയിക്കുന്ന ഒരു വി�
േനാദസാഹിത്യകാരൻ േകരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നു
ൈധര്യമായി പറയാം.



6 എം. രാമുണ്ണിനായർ (1078–1119)

ജനനം
എം. രാമുണ്ണിനായർ തലേശ്ശരിയിൽ ഒതേയാത്തു് എന്ന
ഒരു പുരാതനമായ നായർ കുടുംബത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു് വർ�
ഷം 1903 ജൂൺമാസം 13-ാം൹ (1078) ജനിച്ചു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പിതാവു തലേശ്ശരി ബി. ഇ. എം. പി. സ്ക്കൂളിൽ
മലയാളപണ്ഡിതനായിരുന്ന മാടാവിൽ െചറിയ കു�
ഞ്ഞിരാമൻൈവദ്യരും മാതാവു മാണിേക്കാത്തു പാറുവ�
മ്മയുമായിരുന്നു. മാണിേക്കാത്തു് എന്നതു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ തറവാട്ടു േപരാണു്. െചറിയകുഞ്ഞിരാമൻൈവദ്യർ
വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻൈവദ്യരുെട അനന്തരവനായി�
രുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാണിേക്കാത്തു
രാമുണ്ണി നായർ കാലാന്തരത്തിൽ എം. ആർ. നായ�
രായി. പേക്ഷ പത്രപ്രവർത്തകനായേപ്പാൾ പല തൂലി�
കാനാമേധയങ്ങൾ അേദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുകയും അവ�
യിൽ പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം
സുപ്രസിദ്ധനാകുകയും െചയ്തു. െചറിയ കുഞ്ഞിരാമൻ�
ൈവദ്യരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവെനേപ്പാെല ഒരു
ഭാഷാസാഹിത്യകാരനായിരുന്നതിനുപുറേമ ഒരു വാ�
ഗ്മിയും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു; അേദ്ദഹം 42-
ാമെത്തവയസ്സിൽ അന്തരിച്ചേപ്പാൾ എം. ആർ. നായർ�
ക്കു് ഏഴു വയേസ്സ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. സംസ്കാരസമ്പന്ന�
യും സുപരിചിതയുമായ മാതാവാണു് പിന്നീടു കുമാരെന
വളർത്തിയതു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
മാതാവിെന്റ പ്രയത്നം സഫലമായി. അടിയുറച്ച ഈശ്വ�
രവിശ്വാസേത്താടും അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസ�
േത്താടും ആ മകൻ വളർന്നുയർന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഈശ്വരൻ പരബ്രഹ്മനിർവ്വിേശഷനാെണന്നുമാത്രം ഒരു
വ്യത്യാസമുണ്ടു്. തെന്റ സർവ്വസ്വത്തിനും നിദാനീഭൂത�
യായ ആപുണ്യേശ്ലാകേയാടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്തി�
ക്കു് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുവങ്ങാടു ഗവർെമ്മന്റ്
ബ്രന്നൻ ബ്രാഞ്ച് സ്ക്കൂൾ, തലേശ്ശരി ഗവർെമ്മന്റ് ബ്രന്നൻ�
േകാേളജ് , പാലക്കാട്ടു വിേക്ടാറിയാേകാേളജ്, മദിരാശി
ക്രിസ്ത്യൻേകാേളജ് എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷു
പഠിച്ചു് 1927-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ഐച്ഛികവിഷയ�
മായി സ്വീകരിച്ചു ബി. ഏ. ആേണഴ് സ് പരീക്ഷ ജയിച്ചു.
ഫ്രഞ്ചു്, ജർമ്മൻ എന്നീ ഇതരപാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിലും
പ്രാേയാഗികമായ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതായി
അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. സ്വയം പരിശ്രമിച്ചു സംസ്കൃത�
ഭാഷയിലും ഗാഢമായ വ്യുൽപത്തിേനടി.

പത്രപ്രവർത്തനവും മറ്റും
പരീക്ഷാവിജയത്തിനുേശഷം നായർ േകാഴിേക്കാട്ടു
ഹജൂരാപ്പീസിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി പണി േനാക്കി.
അവിെട ൈഫലുകൾക്കിടയിൽ നശിച്ചു േപാേകണ്ടത�
ല്ലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതം. അതുെകാണ്ടു
ൈകരളിയുെട ഭാഗ്യാതിേരകത്താൽ എന്നുേവണം പറ�
യുവാൻ—അേദ്ദഹം ആ പണി രാജിവച്ചു െവളിയിേല�
ക്കുകടന്നു. പിന്നീടു കുേറക്കാലം േകാഴിേക്കാട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ
കാേളജിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. അനന്തരം
തിരുവനന്തപുരത്തു ലാക്കാേളജിൽ േചർന്നുെവങ്കിലും
എഫ്. എൽ. പരീക്ഷജയിച്ചതിനുേമൽ പഠിത്തം തുട�
രാൻ സാധിച്ചില്ല. 1932-ൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തി�
യാക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരേത്തക്കുവീണ്ടും േപായിെയ�
ങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്കു സ്വല്പം മുൻപു ക്ഷയേരാഗബാധിതനാ�
യിത്തീർന്നു കിടപ്പിലായിേപ്പായി. അന്നു് അേദ്ദഹത്തി�
നു മുപ്പതു വയസ്സു തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. മദനപ്പള്ളിയിൽ
ചികിത്സിച്ചു് ആ േരാഗം തല്ക്കാലം ശമിപ്പിച്ചു. 1933-ൽ
അവിെടനിന്നു തിരിെച്ചത്തി. പിന്നീടു മൂന്നുെകാല്ലേത്ത�
യ്ക്കു നിരന്തരമായി പുസ്തകപാരായണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു.
അക്കാലത്താണു് േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും ഭഗവൽഗീതയി�
ലും നിഷ്ണാതനായതു്.

വീണ്ടും േകാഴിേക്കാട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ െലക്ച�
ററായി. അങ്ങെന 1935 മുതൽ 1942 ഏപ്രിൽമാസം
വെര അേദ്ദഹം േകാഴിേക്കാട്ടുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനരങ്ഗമാക്കി സാഹിത്യേസവനം െചയ്തു.
തദനന്തരം ശരീരത്തിനു് അസുഖം കൂടിവരുന്നതായി
കണ്ടതിനാൽ നാട്ടിേലയ്ക്കുതെന്ന മടങ്ങി. പിന്നീടു് അധി�
കെമാന്നും എഴുതിയില്ല. ആെക എട്ടു െകാല്ലേത്താള�
േമ അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷാസാഹിത്യെത്ത തേദകതാ�
നനായി ഉപാസിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. അതുതെന്ന�
യും നിരന്തരമാെണന്നു പറയുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.
സഞ്ജയെന്റയും വിശ്വരൂപത്തിെന്റയും പണി അതാ�
തു ലക്കം പുറെപ്പടാറാകുേമ്പാൾ മാത്രമാണു് നിർവ്വഹി�
ച്ചതു്. “എൻമടിശ്ശീലയെല്ലൻ മടിശ്ലീലമാണുണ്മയിൽ
വാഴ് വെതേന്നാമനയായ്  ” എന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന പാ�
ടീട്ടുണ്ടു്.

ഗാഹൎികജീവിതം
എം. ആറിെന ബാധിച്ചിരുന്ന േരാഗം ഭയങ്കരമായിരുന്നു
എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1927-ൽ തെന്റ അമ്മാമ�
നായ റിട്ടയർഡു് െഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എം. അനന്തൻനാ�
യരുെട ദ്വിതീയപുത്രി കാത്യായനിയമ്മെയ വിവാഹം�
െചയ്തു. 1929-ൽ ആ ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഫലമായി ബാബു
എെന്നാരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. 1930-ൽ പത്നിയും 1939-ൽ
ബാബുവും അന്തരിച്ചു. മലയാംെകാല്ലം 1117-ൽ േജ്യഷ്ഠ�
സേഹാദരനും മരിച്ചു. എെന്തല്ലാം കുടുംബദുഃഖങ്ങളാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിനു് അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നതു്! അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വാങ് മയം വായിച്ചാൽ അതിെന്റ കരിനിഴൽ
അതിൽ എവിെടെയങ്കിലും തട്ടീട്ടുള്ളതായി കാണുേമാ?
ആ അജയ്യതയിലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്യാദൃശത്വം
പ്രധാനമായി നിലെകാള്ളുന്നതു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു
വ്യക്തിെയ േലാകം അത്യന്തം വിരളമാേയ ദർശിക്കുന്നു�
ള്ളു. 1944-ാമാണ്ടു െസപ്തമ്പർമാസം 13-ാം൹ ആ മഹാ�
പുരുഷൻ പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനംെചയ്തു.
അതുവെര അേദ്ദഹം െചറുത്തുനിറുത്തിയിരുന്ന േകരളീ�
യരുെട അശ്രുപ്രവാഹം അണെപാട്ടിെയാഴുകി.

സാഹിത്യേസവനം
എം.ആർ. നായർ ഏറ്റവും ഹൃദയങ്ഗമമായി പദ്യരൂപ�
ത്തിലും ഗദ്യരൂപത്തിലും പലതും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യകാ�
ലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തൂലിക വ്യാപരിച്ചതു് അധികവും
പദ്യത്തിലായിരുന്നു. 1916-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു പതിന്നാലു വയ�
സ്സു മാത്രമുള്ളേപ്പാൾ ൈകരളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാ�
ണു് ഒന്നാമെത്ത കവിത. െക. െക. രാജാവിെന്റ കൃതി�
ക്കു് ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു അതു്.

“രാജൻ! മേഹശാജ്ഞയഭിജ്ഞരാകും
മുനീന്ദ്രർ നേമ്മാടരുൾ െചയ്തിരിപ്പൂ;
അതീശ്വരങ്കൽ ദൃഢഭക്തിെയാത്തു
കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിഷ്ഠയേത്ര.”

നായരുെട പല കവിതകളും േലഖനങ്ങളും ജനരഞ്ജി�
നി, കവനകൗമുദി, സാഹിത്യചന്ദ്രിക മുതലായ മാസി�
കകളുേടയും, സ്വാഭിമാനി, സമുദായദീപിക, ഗജേകസ�
രി തുടങ്ങിയ വൃത്താന്തപത്രികകളുേടയും പുറങ്ങളിൽ
കാണാം. െക. വി. അച്യുതൻനായരുെട ഉടമസ്ഥത�
യിൽ േകരളപത്രിക നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണു്
അേദ്ദഹം അതിെല സാഹിത്യനായകനായിത്തീർന്നതു്.
ആ പത്രത്തിെന്റ എട്ടാം പുറം എം. ആർ. നായരുെട
ഉപന്യാസങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിരന്തരം അലംകൃതമായിരു�
ന്നു. പിന്നീടു സ്വതന്ത്രമായി രണ്ടു മാസികകൾ അേദ്ദഹം
ആരംഭിച്ചു. (അവയിൽ സഞ്ജയൻ 1936 മുതൽ 1939
വെരയും ‘വിശ്വരൂപം’ 1940 മുതൽ 1941 വെരയും പ്രച�
രിച്ചു. എം. ആറിെന്റ േപരു് അവയുെട പ്രസിദ്ധീകരണം
െകാണ്ടാണു് അനശ്വരമായി, അഭങ്ഗുരമായി, അഖ�
ണ്ഡേജ്യാതിസ്സു പ്രസരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു നിലെകാള്ളുന്നതു്.
എം. ആറിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എം. ബി. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ചിത്രകാരനും മാധവൻനായർ (മാധവജി)
സാഹായ്യകാരനുമായിരുന്നു. മാധവൻനായർ സഞ്ജ�
യെന്റ മാേനജരുംകൂടിയായിരുന്നു. േകാഴിേക്കാട്ടു പുതി�
യതറയിെല ഒരങ് ഗമായിരുന്നു എം. ബി. മാധവജി, കു�
തിരംപള്ളിയാടിൽ മാധവൻനായരാണു്. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സ്വേദശം വള്ളുവനാടു താലൂക്കിൽ പുലാമേന്താൾ
എന്ന േദശമാണു്. പാലക്കാട്ടു േകാേളജിൽ സഞ്ജയ�
െന്റ സഹപാഠിയായിരുന്നു. ഇൻടർമീഡിയറ്റുപരീക്ഷ
ജയിച്ചിട്ടില്ല.

കൃതികൾ
എം. ആർ. നായർ േവേറ ചില കൃതികൾകൂടി പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നില്ല. (1) േകരളപത്രികയിൽ എഴുതി�
യിരുന്ന ആറു നിരൂപണങ്ങൾ 1935-ൽ സാഹിത്യനി�
കഷം എന്ന േപരിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. (2) 1942-ൽ േഷ�
ക്സ് പീയർമഹാകവിയുെട േലാകപ്രസിദ്ധമായ ഒെഥേല്ലാ
എന്ന നാടകം ഗദ്യമായി തർജ്ജമെചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിൽനി�
ന്നു് ഒരു കൃതി മലയാളത്തിേലയ്ക്കു തർജ്ജമെചയ്യുേമ്പാൾ
അതു് അനുപദാനുവാദമാകരുതു് എന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു
പ്രേത്യകം നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു. “മൂലഗ്രന്ഥത്തിെല
ഒരു വാചകം വായിച്ചു് ആ വാചകത്തിെന്റ അർത്ഥം
അതിെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ശക്തിേയാടുകൂടി േശ്രാതാ�
വിെന്റ ഹൃദയത്തിേലയ്ക്കു സംക്രമിപ്പിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി ആ
വാചകം പറയുന്ന ആളുെട സ്വഭാവേത്താടും വിദ്യാഭ്യാ�
സേത്താടും സാഹചര്യേത്താടും തല്ക്കാലപരിതഃസ്ഥിതി�
േയാടും തല്ക്കാലവികാരേത്താടും കൂടിയ ഒരു മലയാളി
എന്തു പറയുേമാ അതു പകർത്തുക. ഇതു മൂലവാചക�
ത്തിെന്റ അനുപദതർജ്ജമയായി പരിണമിയ്ക്കുന്നിടങ്ങ�
ളിൽ ഞാൻ അതിെന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അല്ലാത്തിടങ്ങ�
ളിൽ ഞാൻ അനുപദതർജ്ജമെയ േകവലം തള്ളുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്ന. േഷൿസ്പീയരുെട മഹത്വത്തിെന്റ േന�
േര മലയാളിയുെട കണ്ണതുറപ്പിയ്ക്കുകയാണു് എെന്റ ഉേദ്ദ�
ശം.” എം. ആറിെന്റ മരണാനന്തരം ‘അേന്ത്യാപഹാരം’
(പദ്യം) ‘ഹാസ്യാഞ്ജലി’ (പദ്യം) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

സഞ്ജയൻ
േകരളപത്രികയിൽ അേദ്ദഹം സാഹിത്യദാസൻ എന്ന
േപരിലാണു് ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിവന്നതു് . ഒരു വാ�
സനാസമ്പന്നനായ കവി, സമുജ്ജ്വലനായ തത്ത്വചി�
ന്തകൻ, സൂക്ഷ്മദൃക്കായ നിരീക്ഷകൻ, നിർഭയനും നി�
സ്സങ് ഗനുമായ നിരൂപകൻ, സരസനായ ഗദ്യകാരൻ,
അദ്വിതീയനായ ഫലിതമാർമ്മികൻ എന്നിങ്ങെന പല
നിലകളിൽ അേദ്ദഹം നമ്മുെട അന്യാദൃശമായ േസ്നഹ�
ത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രീഭവിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നു തീർ�
ച്ചയായിപറയാം. ഇത്രയും സാംസ്കാരികമായ കലാസ�
മ്പേത്താടുകൂടി വിേനാദസാഹിത്യത്തിൽ വിഹരിച്ചവർ
കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കിപ്പുറം േവേറയില്ല. ൈദവം അേദ്ദ�
ഹെത്ത പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിച്ചു. അവെയല്ലാം പാ�
റപ്പുറത്തു് എയ്ത ഒരു ദുർബ്ബല ശത്രുവിെന്റ െമാട്ടമ്പുകളാ�
യി കരുതി അേദ്ദഹം ൈദവേത്തയും പ്രഹരിച്ചു. താൻ
കരഞ്ഞുകാണണെമന്നായിരുന്നു ൈദവത്തിെന്റ ആഗ്ര�
ഹം. അതു പറ്റിയിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല അേദ്ദഹം താനും
ചിരിച്ചു് അേതാടുകൂടി സകല േകരളീയേരയും ചിരിപ്പിച്ചു.
ൈദവം അവനതശിരസ്കനും ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനു�
മായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ പതിച്ചു. ഇതാണു്
പരമാർത്ഥം. പിന്നിട് അവിസ്മരണീയമായ ചങ്ങലംപര�
ണ്ട പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാനാമേധയം
സ്വീകരിച്ചു. ആറ്റുപുറം വയലിൽ െപരുംകളം പാലയു�
െട അടുെത്തങ്ങാേണ്ടാ ആണേത്ര പാറപ്പുറം. പാറപ്പുറ�
െത്ത സഞ്ജയൻ സങ്കുചിതരൂപം ൈകെക്കാണ്ടേപ്പാൾ
പി. എസ് . ആയി പരിണമിച്ചു. ആരാണു് സഞ്ജയൻ?
മഹാഭാരതത്തിൽ അേദ്ദഹം അന്നന്നു നടന്ന ഭാരത�
യുദ്ധെത്ത അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട കർണ്ണങ്ങളിൽ
യഥാതഥം വർണ്ണിച്ചു േകൾപ്പിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുെട സഞ്ജയ�
െന്റ േസവനത്തിനും അേതാടു സാജാത്യമുണ്ടു്. അന്ധ�
ന്മാരായ െപാതുജനങ്ങളുെട ദാസനാണു് അേദ്ദഹം.
മഹാഭാരതയുദ്ധം ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടു്; എന്നും നടക്കു�
കയും െചയ്യും. കുേറ സത്തുക്കളും ഒട്ടനവധി അസത്തു�
ക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണു് അതു്. ദുഷ്ടന്മാെര നല്ല
വഴിയ്ക്കു നയിക്കുവാൻ സഞ്ജയൻ യത്നിയ്ക്കുന്നു. ചങ്ങലംപ�
രണ്ട അേദ്ദഹത്തിനു സാധാരണദൃഷ്ട്യാ സംഭവിയ്ക്കാവുന്ന
േക്ലശങ്ങേളയും പാറപ്പുറം ആപത്തിലും അേദ്ദഹത്തിൽ
കാണെപ്പടുന്ന മനൈസ്ഥര്യേത്തയും വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

ഫലിതസാഹിത്യം
ആധുനികകാലെത്ത ഫലിതസാഹിത്യത്തിെന്റ സാമ്രാ�
ജ്യാധിഷ്ഠിതനാണു് പി. എസ് . യഥാർത്ഥമായ ഹാസ�
സാഹിത്യം എെന്തന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന താെഴക്കാണു�
ന്ന വിധത്തിൽ നിർവ്വചനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്  ”

“കരെളരിഞ്ഞാലും തല പുകഞ്ഞാലും
ചിരിക്കണമേത വിദൂഷകധർമ്മം.
ചിരിയും കണ്ണീരുമിവിെടക്കാണുവ–
െതാരുേപാൽ മിഥ്യെയന്നറിേവാനല്ലി നീ?
ഇവ രണ്ടിൽച്ചിരി പരം വരണീയ–
മവനിയിൽ ഹാസ്യമമൃതധാരതാൻ.
വിഷാദമാത്മാവിൻ വിഷം, വിദൂഷക!
വിശുദ്ധാനന്ദത്തിൻ വിേലപനം ചിരി.
………………………………
െചറുകവികളിങ്ങരേങ്ങറും മുൻേപ–
െയാരു കളരിയിൽപ്പഠിച്ചിരിക്കണം
യുവവിമർശകകരാംഗുലികെള
വിേവകമുേള്ളാെരാന്നുഴിഞ്ഞിരിക്കണം
തിര മുറിച്ചാഴിപ്പരപ്പിൽ നീന്തുവാൻ
കുളത്തിെല െവള്ളം വയറ്റിെലത്തണം.
നവീനവിപ്ലവവികൃതിപ്പിള്ളെര–
െച്ചവി പിടിച്ചു േനർവഴിയിലാക്കണം.
ചിരിെകാണ്ടു കയ്പു കലരും സത്യെത്ത–
െപ്പാതിഞ്ഞു നല്കുവെതളുപ്പെമന്നാരും
കരുതിേപ്പാെകാേല്ല! ശരിക്കതു െചയ് വാൻ
പരിചയം േപാരാ, ഗുരുത്വവും േവണം.
………………………………
പരിഹാസെമന്നാൽ ശകാരംമാത്രമ–
െല്ലാരിക്കലുമതു മറക്കരുതാരും.
പരിഹാസപ്പുതുപ്പനീർെച്ചടിെക്കേടാ
ചിരിയേത്ര പുഷ്പം; ശകാരം മുള്ളുതാൻ.
അതിെന്റ പൂവാണെച്ചടിക്കലങ്കാര–
മതിെന്റ മുള്ളെല്ലന്നറിഞ്ഞുെകാള്ളുക.
െവറും മുള്ളായ്ത്തീർന്നാൽ സഹൃദയേലാക–
മറുെത്തറിഞ്ഞീടുമതിെനയെപ്പാേഴ.
ചിരിെയന്നാലതിെന്നാരു മയം േവണം:
വരസാരസ്യത്താൽ സുഗന്ധിയാകണം;
പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്താൽ മൃദുലമാക്കണം;
തികഞ്ഞ സാഹിത്യപ്രഭ െകാടുക്കണം.
ഒരു മുള്ളു തട്ടി മുറിഞ്ഞാലും പ്രിയാ–
നഖക്ഷതം േപാെല മേനാജ്ഞമാകണം.
കുറെച്ചാരു നീറലിരുന്നാലുമതി–
ലുറന്ന രാഗത്തിൽ മനം ലയിക്കണം.
അതിെന്റ മാധുര്യസുഖലഹരിയിൽ
മതി മയങ്ങണം; കദനമാറണം.
ഇതു വെയ്യന്നാകിൽപ്പരിഹാസം നീച–
മതിലിറങ്ങാെത കഴിക്ക േകസരി!”

എത്ര ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങളാണു് ഈ വരിക�
ളിൽ വിഭാവനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്! ഈ ആദർശങ്ങെള
ആകുന്നിടേത്താളം ലക്ഷീകരിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു പി.
എസ് . തെന്റ സാഹിത്യജീവിതം നയിച്ചതു്. അപൂർവ്വം
ചില അവസരങ്ങളിൽ ആകാശത്തിേലക്കു് എയ്ത അമ്പു�
കൾ ഇടയ്ക്കുള്ള മരെക്കാമ്പുകേളാളേമ െപാങ്ങിയുള്ളു
എന്നു വരാം; വന്നിട്ടുണ്ടു് . ആർക്കാണു് വരാത്തതു്?

എം. ആറിെന്റ മറ്റു ചില ഗുണൈവശിഷ്ട്യങ്ങൾ
ഏെതാരു കാഴ്ചയിലും ഭാവനയിലും ചിരിക്കാനുള്ള വക
സഞ്ജയന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിെന പരഹൃദയങ്ങളിൽ
അേതനിലയിൽത്തെന്ന പ്രസരിപ്പിച്ചു് അവിടെമല്ലാം
ആനന്ദമയമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും അേതാടുകൂ�
ടിത്തെന്ന സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. ഏതു വിഷയെത്തപ്പറ്റി
എഴുതുേമ്പാഴും അേദ്ദഹത്തിനു സ്വകീയമായ ഒരു അഭി�
പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഹാസ്യാനുകരണങ്ങളി�
ലല്ലാെത പരകീയത്വം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ലണ്ടനിെല
സുപ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചു് (Punch) എന്ന വാരിക വായിച്ചു
പഠിച്ചു ചിന്തിച്ചു മനനംെചയ്തു ഹൃദയത്തിൽ അലിയിച്ചു
േചർത്തുവന്നതു സംസ്കാരസമുന്നതിെയ കാംക്ഷിച്ചുമാ�
ത്രമാണു്. പഞ്ചിേനയും അതിശയിക്കുന്ന പാടവേത്താ�
ടുകൂടി അേദ്ദഹം പരശ്ശതം േലഖനങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്.
തെന്റ തൂലിക ഒരവസരത്തിലും മതത്തിേനാ സമുദാ�
യത്തിേനാ കക്ഷിേക്കാേവണ്ടി അേദ്ദഹം മലീമസമാ�
ക്കീട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു് ആരും ശത്രുക്കളല്ലായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന പിൻതിരിപ്പനാെണന്നു ചിലർ അവ�
േഹളനം െചയ്തതു് അവരുെട സ്പർദ്ധയ്ക്കും സങ്കചിതചി�
ന്തയ്ക്കും ഉദാഹരണമായി ഗ്രഹിക്കാം. തെന്റ സർവ്വസ്വ�
മായ കലാേബാധത്തിനുംേമൽ ഉയർന്നുപ്രകാശിക്കുന്ന
ആദ്ധ്യാത്മിക സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പരമാരാധകനായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹം. ഒരു പ്രതിേയാഗിക്കു് എഴുതിയ മറുപടി�
യിൽ ആ വശ്യവചസ്സു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇങ്ങെനയാണു്:
“അങ്ങുേന്ന! തത്വവുംസത്യവ്യം ഇന്ന േവഷക്കാരെന്റ മു�
ഖത്തുകൂടിേയ നിർഗ്ഗമിക്കാവു എന്നില്ല. യാെതാരു സ്ഥി�
രസത്തയും ൈശലീേഭദെത്തേയാ ഭാഷാേഭദെത്തേയാ
ആസ്പദിയ്ക്കുന്നുമില്ല. ‘പ്രേഭാ! ഒരു ഗായകെന്റ നിലയിൽ
മാത്രേമ അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ എനി�
ക്കു് അവകാശമുള്ളു’ എന്നു മഹാകവി ടാഗൂറാണു് പറ�
ഞ്ഞതു്. ആ വാചകത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന വിനയേത്താടും
അഭിമാനേത്താടും കൂടിത്തെന്ന ‘പടച്ചവേന! ഒരു േകാ�
മാളിയുെടേവഷത്തിൽ മാത്രേമ തിരുമുമ്പിൽ ഹാജരാക�
വാൻ അടിയൻ ൈധര്യെപ്പടുന്നുള്ളു’ എന്നു് ഒരു േകാമാ�
ളിക്കും പറഞ്ഞുകൂേട? അതുെകാണ്ടു സഞ്ജയബേന്ധാ!
സഞ്ജയൻ േകാമാളി ആെണന്നു ധരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അതിൽപ്പരം ഒരു കൃതാർത്ഥത പി. എസ്സിനു വന്നുേച�
രുവാനില്ലതെന്ന. പെക്ഷ, തമിഴ് േസ്റ്റജിേന്മലുള്ള േകാ�
മാളിയാെണന്നുമാത്രം ആളുകൾ െതറ്റിദ്ധരിക്കാതിരു�
ന്നാൽ മതി. എനി സാക്ഷാൽ പടച്ചവെന്റ കാര്യംത�
െന്നഎടുക്കുക. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം വഹിച്ചുവരു�
ന്നവരായ സ്വന്തം പ്രതിനിധികൾകൂടി ചിലേപ്പാൾ ഒരു
പരിഹാസച്ചിരി ചിരിക്കാറുെണ്ടന്നുള്ളതിനു് എനിക്കു
മതിെപ്പട്ട െതളിവുഹാജരാക്കുവാനുണ്ടു്.

പശ്യ:
‘തമുവാച ഹൃഷീേകശഃ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത!
േസനേയാരുഭേയാർമ്മേധ്യ വിഷീദന്തമിദം വചഃ.’

േനാക്കിേയാ? ‘പ്രഹസന്നിവ’ ഗൗരവേമറിയ കാര്യങ്ങ�
ളാണു് പറയുവാൻ േപാകുന്നതു്. പെക്ഷ നമ്മുെട വിഷാ�
ദാത്മകന്മാെരേപ്പാെല കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറച്ചും മുക്കു
പിഴിഞ്ഞും െനടുവീർപ്പിട്ടുംെകാണ്ടല്ല ‘പ്രഹസന്നിവ’—
അതു പരിഹാസച്ചിരിതെന്നയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു
െതളിവു് അടുത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കിടക്കുന്നു. എവിെടവി�
െട പൂർവ്വാപരവിേരാധവും യുക്തിഭങ്ഗവും ബുദ്ധിവിപ്ല�
വവും െപാങ്ങച്ചവും മിഥ്യാചാരവും െസാള്ളും ഭള്ളും കാ�
ണുന്നുേവാ, അവിടവിെട, അതിെന്റേനർക്കു മുൻെചാ�
ന്ന പരിഹാസച്ചിരി പകർത്തുകയാണു് ഈ േകാമാളി�
യുെട ഉേദ്ദശം. അതുെകാണ്ടു് ‘അേശാച്യാനന്വേശാച�
സ്ത്വം’. ആെരപ്പറ്റി ആളുകൾ േകാമാളിയാെണന്നു പറ�
യുേമ്പാൾ ആർക്കുേവണ്ടി അങ്ങുന്നു് അനുേശാചിയ്ക്കുന്നു�
േവാ ആ ഞാൻ േമപ്പടി വിേശഷണെത്ത രത്നമകുടം�
േപാെല ധരിയ്ക്കുവാനായിെക്കാണ്ടു തലതാഴ്ത്തി നില്ക്കുന്നവ�
നാണു്. അതിന്നുള്ള എെന്റ അർഹതെയപ്പറ്റിമാത്രേമ
തല്ക്കാലം അനിവാര്യമായ ഒരു ശങ്ക എെന്ന ബാധിയ്ക്കുന്നു�
ള്ളു.”

എന്താണു് മനുഷ്യജീവിതം? അതു കരയാനുള്ളതെല്ല�
ന്നും, പ്രത്യുത, ചിരിക്കാനുള്ളതാെണന്നുമാകുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തം. ആഹാരം അത്യാവശ്യകംത�
െന്ന. അതിനുേവണ്ടി അല്പം ൈകമുതലുള്ളവേരാടു് അവ�
ജ്ഞ കാണിക്കുകയും അവരുെട സ്വത്തു പിടിച്ചടക്കു�
വാൻ സംഘടിതശ്രമം െചയ്കയുമല്ല ഉത്തമനായ സാ�
ഹിത്യകാരെന്റ കർത്തവ്യം. കുേറക്കാലം കരച്ചിലും
പിഴിച്ചിലുമായി കഴിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന സാഹിത്യത്തി�
െന്റ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യെത്ത നാം വിസ്മരിക്കരുതു്.
അനശ്വരമായ ആനന്ദം പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുെട തർപ്പണ�
ത്തിൽനിന്നുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല. സഞ്ജയെന്റ േലാ�
കം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി�
യിലുള്ളതാണു്. ആസുരീസമ്പത്തിൽനിന്നു ൈദവീസമ്പ�
ത്തിേലയ്ക്കു് അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന ഉയർത്തുന്നു. അതിനു�
ള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണു് ഫലിതം. ആ ഫലിതം മാഹാ�
ത്മ്യത്തിെന്റ േകന്ദ്രമാണു്. ആദർശത്തിെനാത്ത യുക്തി�
യും, യുക്തിെക്കാത്ത ആശയവും, ആശയത്തിെനാത്ത
വാക്കും, വാക്കിെനാത്ത അർത്ഥവും, അർത്ഥത്തിെനാ�
ത്ത വ്യങ് ഗ്യവും അതിൽ അഹമഹമികയാ കളിയാടു�
ന്നു. വടക്കൻപാട്ടുരീതിയായാലും െകാള്ളാം, േദവപ്പ�
ക്കുക്കിലിയായുെട തുളുനാടൻ മലയാളഗദ്യമായാലും
െകാള്ളാം, ഏതുതരത്തിലും നിലയിലുമുള്ള വായനക്കാ�
രേനയും, രാജാവിേനയും രജകേനയും, അേദ്ദഹം അമൃ�
താശനംെകാണ്ടു നിർവൃതരാക്കും, പദസമുച്ചയത്തിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു േകാടീശ്വരനാണു്. അതിനു് അേദ്ദഹം
എഴുതീട്ടുള്ള ഓേരാ വാക്യവും സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു. അന്യ�
നു് അനുകരിക്കാവുന്നതല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈശലി.
രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അേദ്ദ�
ഹം മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട ഒരു വിനീതാനുയായിയാ�
യിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത�
ക്കാൾ തൃഷ്ണ ആരും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സന്മാർഗ്ഗ�
നിഷ്ഠ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രാണനിൽ പ്രാണനാണു്. അതു
കലയ്ക്കു കീഴടങ്ങണെമന്നു വാദിയ്ക്കുന്നവരുെടേനർക്കു്
അവർ അന്യഥാ എത്രതെന്ന ബഹുമാന്യന്മാരായാലും
തെന്റ വിശ്വരൂപം കാണിയ്ക്കുന്നതിനും, േവണ്ടിവന്നാൽ
തൂലികാചക്രം ഇളക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം മടിച്ചില്ല. കു�
ട്ടിെച്ചകുത്താനാെണന്നു് അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു ചിലർ
അന്ധാളിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ സേന്ദശത്തിെന്റ
സംവാഹകനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

കവിത
ഫലിതസാഹിത്യകാരന്മാർ സമീപകാലത്തു പദ്യനിർ�
മ്മാണപ്രാഗല്ഭ്യേത്താടുകൂടി േകരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല.
സഞ്ജയെനസ്സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാെണങ്കിൽ അേദ്ദ�
ഹം ഫലിതസാഹിത്യം എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പിൽ�
ത്തെന്ന ഒരു ശ്രുതിെപ്പട്ട പദ്യകാരനായിക്കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു. േനാക്കുക ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.

“അളികെളാടടരാടിടുന്ന വർണ്ണ–
പ്പുതുമ കലർന്ന മേനാജ്ഞമാം കചത്താൽ
നവകമലകളാഭയിൽക്കുളിക്കും
തവ മുഖെമന്തു മറച്ചിടുന്നു ബാേല?” (മൂടുപടം)

“കളേയണമടർക്കളത്തിലും
ക്ഷതിയാർന്നുള്ള വിനഷ്ടേചഷ്ടെന
അതിദുശ്ശ്രവമർത്ഥശൂന്യമാം
പദെമന്തിന്നു സുകാവ്യേവദിയിൽ?” (തിേലാദകം)

“ഭയം ഭ്രമിപ്പിച്ച നയനങ്ങളുടൻ
വിയത്തിേലേക്കാടീ–മനുഷ്യചാപല്യം.
അവിെടെയങ്ങെന കഥിക്കുമക്കഥ?
നേമാസ്തു േദവി േത, മഹാഭയാപേഹ!
ഒരു സൂരൻ േപായി മറയുേമ്പാേഴക്കു–
െമാരായിരമേല്ലാ വരുന്നു സൂരന്മാർ.
നിരന്തമാകുമീ മഹാഗൃഹത്തിേല–
ച്ചിരന്തനമണിസുവർണ്ണദീപങ്ങൾ;
വിയൽക്കടാഹത്തിൽ തനിച്ചല്ല നമ്മൾ
തിരിയുവെതന്നു പറയും േഗാളങ്ങൾ;
മരണകാേകാളം സുധയായ് മാറ്റുന്ന
ജനനിതൻ ദയാദ്രവത്തിൻതുള്ളികൾ;
അഴെകാഴുകുന്ന ഗഗനേമലാപ്പിൽ
മുഴുെക്കക്കാണാകും കനകപ്പുള്ളികൾ;
തടയാെതങ്ങുേമ കുതിച്ചിടം കാല–
നദിയിേല മേനാഹരനീർേപ്പാളകൾ;
നേഭാജലധിതന്നടിത്തട്ടിൽ മിന്നും
പ്രഭ കലരുന്ന മേനാജ്ഞരത്നങ്ങൾ;
മഴ െപാഴിച്ചൂഴി ഫലാഢ്യമാക്കുന്ന
സുരാധിനാഥെന്റ സഹസ്രേനത്രങ്ങൾ;
പടർന്നുെപാങ്ങിയ വസന്തരാവായ
നറുംപിച്ചകത്തിൻ നിറംകൂടും പൂക്കൾ;
………………………………
കവിെക്കഴും കണ്ണും കരളമില്ലാേത
കഥിപ്പുഹാ! കഥമവതൻൈവചിത്ര്യം?” (ആ രാത്രി)

ഇവെയല്ലാം 1931-നു മുെമ്പഴുതിയ കൃതികളാണു്.

വിേനാദസാഹിത്യം
ഇതിെന്റ സ്വരൂപം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾമൂലം ഇതിനു�
മമ്പു പ്രദർശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും മറ്റു ചിലവകൂടി
എടുത്തുകാണിക്കാം.

“മക്കുണേത്താടു മൂളന്നൂ െകാതു; നീെയാരു ചൂഷകൻ
െതാഴിലാളി മനുഷ്യെന്റ േചാര കട്ടുകടിക്കുേവാൻ;
സംഘടിപ്പിച്ചിടും ഞാെനൻ െതാഴിലാളിസ്സഖാക്കെള
ഇച്ചൂഷണത്തിെനതിരായ്; നിെന്റ കാലമടുത്തുേപായ് .
ഉദയംെതാട്ടന്തിേയാളം േവലെചയ്തു െപാറുത്തിടും
നരെന്റ േചാര ശാപ്പിട്ടു പുലരും നീചനാണു നീ.
നിണെക്കാടി പറപ്പിച്ചു പാറും ഞാൻ വീടുേതാറുേമ;
പ്രേക്ഷാഭണം കൂട്ടിടും ഞാൻ പ്രസംഗം െപാടിപാറ്റിടും;
നിെന്നച്ചവിട്ടിേത്തപ്പിക്കാതടങ്ങുകയുമില്ല ഞാൻ;
മാർക്സു് ഞാൻ; െലനിനീ ഞാൻ താൻ സ്റ്റാലിൻ

ഞാേനാർക്ക ദുർമ്മേത!”
(മൂട്ടയും െകാതുകും)

ഹിമവാൻ േചാദിച്ചു.

“ആരിസ്സഖാക്കൾ നാെടങ്ങും പ്രസംഗിച്ചുനടക്കുേവാർ?
ഉേദ്ദശെമന്തവർെക്കല്ലാം വിസ്തരിച്ചുരെചയ്ക നീ?”

ഭാരതം പറഞ്ഞു:

“വിേദ്വഷപ്പട്ടടത്തീയിൽ ജ്ഞാനമാഹുതിെചയ്യുേവാർ;
ഉത്തമാംഗം മനുഷ്യന്നു വയെറന്നു ശഠിക്കുേവാർ;
ഒരു േനരെത്തയൂണിന്നു സത്യാഹിംസകൾ വില്ക്കുേവാർ;
ആസ്തിക്യെത്ത ‘യവീ’ െനന്നു െചാല്ലിപ്പരിഹസിക്കുേവാർ;
അവർക്കു ഹിതമല്ലാത്തേതാതുേന്നാെരദ്ദുഷിക്കുേവാർ;
അേതാെടാന്നിച്ചഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത സ്തുതിക്കുേവാർ;
മുതലാളിത്തമാം ചൂടിൽ നീറുന്ന െതാഴിലാളിെയ
വിപ്ലവത്തീക്കുഴിക്കുള്ളിൽത്തള്ളി രക്ഷിച്ചിടുന്നവർ;
അവർെക്കാരുപമാനത്തിന്നാെരയും കാണ്മതില്ല ഞാൻ;
അവർക്കു തുല്യമവർതാൻ; രാക്ഷസൻ രാക്ഷേസാപമൻ.”

(അനന്വയം)

സഞ്ജയെന്റ പരിഹാസകൃതികളിൽ പ്രധാനസ്ഥാന�
െത്ത അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഏമറിഗീത.

“ശിഷ്യ ഉവാച:

ഡിേമാക്രസിക്കു േലാകത്തിൽ മൂത്ത േകാമരമാം ഭവാൻ
േസ്വച്ഛേപാലല്ലേയാ രാജ്യം ഭരിച്ചീടുന്നതിന്ത്യയിൽ?

ശ്രീ ഏമറിഭഗവാനുവാച:

അറിവറ്റവെനേന്നാണം േചാദിക്കുെന്നന്തു ശിഷ്യ! നീ?
േചാദ്യം േചാദിച്ചിടും നീയും

ഞാനുെമാെന്നന്നേതാർക്കണം.
തടങ്ങലിൽപ്പാർക്കുേവാനുമേപ്പാൽപ്പാർപ്പിക്കുേവാനുേമ
ഒന്നുതെന്ന ധരിച്ചാലുമടിേപ്പാനടിേഭസിയും

* * * *
ബ്രിട്ടീെഷമ്പയെറെന്നാന്നു സത്യമാണന്യെമാെക്കയും
മിഥ്യയാണിതു േലാകത്തിലാദ്യതത്വമനശ്വരം.
പേണ്ടയ്ക്കുപേണ്ടയുേള്ളാന്നിെതെന്നന്നും നിലനിന്നിടും;
ഭൂമുഖംമുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതുനില്ക്കുന്നു നിസ്തുലം.
മഴു െവട്ടിമുറിക്കില്ല തീയ്യു ചുട്ടകരിച്ചിടാ;
െവള്ളം നനയ്ക്കില്ലിതിെനക്കാറ്റുണക്കുകയിെല്ലേടാ.
…………………………………………
ഇതിശ്രീമേദമറിഗീതാസൂപനിഷത്സു

സാമ്രാജ്യഭരണവിദ്യായാം
മറിമായശാേസ്ത്രഷു ശ്രീേയമറിശിഷ്യസംവാേദ സാംഖ്യ
േയാേഗാ നാമ പ്രഥേമാധ്യായഃ.”

മൂന്നാമെത്ത അധ്യായത്തിൽ ഈ ഹൃദയാകർഷകമായ
കവിത മുറിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഭാഗം എഴുതീ�
ട്ടില്ല.

“ഞങ്ങളുെട െകാച്ചിക്കത്തു്:

‘പിെന്ന പി. എസ് . ഒറു റസം ഉണ്ടായത് എന്താെണ�
ന്നു നമ്മൾ പറയാം ഇന്നാൾ ഒറു ദിവസം എറണാ�
കുളം േബാട്ടുജട്ടിയിൽ െവച്ചു് രണ്ടു് ആളുകൾ തമ്മിൽ
വാദപ്രതിവാദം ഇടുന്നതു നമ്മൾ േകട്ടു. സഞ്ജയൻ
പുസ്തകത്തിൽ െകാച്ചീക്കത്തു എഴുതുന്ന േദവപ്പാ കു�
ക്കിലിയാ എറണാകുളത്തു് ഉള്ള നമ്മുെട ഒറു ആൾ
തെന്നെയന്നും അെതാന്നും അല്ലാ പി. എസ് . തെന്ന�
യാെണന്നും അവർ പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വളെര കഷപി�
ഷയായിേപ്പായി. പി. എസ്സിെന്റ ൈഷ്ടൽ അങ്ങെനയ�
ല്ലാ എന്നു് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അേപ്പാൾ മേറ്റ ആൾ തനി�
ക്ക് ഒറു മണ്ണും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു പറഞ്ഞു. ൈഷ്ടൽ
എന്നു പറഞ്ഞാൽ എെന്തന്നു നമുക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ
എന്നാലും ഇേപ്പാളും ഇങ്ങെന അവിഷ്വാസം ഉള്ള ആളു�
കൾ ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു നമ്മൾ വളെര പരിതാപ ഇടുന്നു
എന്നാൽ നമ്മൾ കള്ളി െകാടുേക്കണ്ട എന്നുവിചാരിച്ചു�
തെന്ന അവേരാടു് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.”

(േദവപ്പകുക്കിലിയായുെട ഒരു െകാച്ചിക്കത്തിൽനിന്നു്)

സഞ്ജയെന്റ സരസ്വതീപ്രസാദം ആസ്വദിക്കുവാൻ
ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച നെമ്മ ചരിതാർത്ഥരാെണന്നു നാം
പറയുന്നതിൽ അനൗചിത്യമില്ല. ആ ‘രാപ്പകൽ പൂർ�
ണ്ണേശാഭ’മായ ആദിത്യമണ്ഡലം അതിെന്റ അനന്ത�
പ്രകാശം നാലുപാടും വീശി ആകാശത്തിൽ കല്പാന്ത�
സ്ഥായിയായി വിഹരിക്കുന്നു; അനവധി േഗാളങ്ങെള
െപാട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നു. സഞ്ജയനുള്ള സ്ഥലത്തു വിഷാ�
ദാത്മകതെയെന്നാന്നില്ല. എല്ലാം രസമയം; എല്ലാം
ആനന്ദപൂർണ്ണം. േദവന്മാർേപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആഗമനത്തിനു െകാതിച്ചിരിക്കണം; അെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദ�
ഹം അത്ര അല്പായുസ്സിൽ നെമ്മ വിട്ടുപിരിയുവാൻ കാര�
ണമില്ലേല്ലാ.
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ജനനം
കുന്നത്തൂർതാലൂക്കിൽ കുന്നത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു് ഇഞ്ച�
ക്കാട്ടുപുത്തൻവീടു് എെന്നാരു ഗൃഹമുണ്ടു്. അതിെന്റ ഒരു
ശാഖയാണു് ശാസ്താേങ്കാട്ടയ്ക്കു സമീപം വള്ളിേശ്ശരിക്കൽ
ആലത്തൂർ എന്ന കുടുംബം. ആ കുടുംബം കാലാന്തര�
ത്തിൽ ഇഞ്ചക്കാട്ടുപുത്തൻവീട്ടിൽ ലയിച്ചു. ആ വീട്ടിെല
കല്യാണിയമ്മയുേടയും, പിന്നീടു് അടൂർ മജിേസ്ത്രട്ടുേകാട�
തിയിെല ഒരു വക്കീലായി വളെരക്കാലം വ്യവഹരിച്ചിരു�
ന്ന കുന്നത്തൂർ പപ്പപിള്ളയുേടയും പുത്രനായി ഈ. വി.
കൃഷ്ണപിള്ള 1070-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 30-ാം൹ ജനിച്ചു.
ഏഴു മാസേത്താളം മാത്രേമ അവിെട താമസിച്ചുള്ളു.
അേപ്പാേഴയ്ക്കു പപ്പുപിള്ള ഒരു നല്ല വക്കീെലന്നു േപരു
േകട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അടൂർ താലുക്കുകേച്ചരിയ്ക്കു
സമീപം ഒരു വീടു വാടകെയ്ക്കടുത്തു് അവിെട പാർപ്പുതുട�
ങ്ങി. അടൂരിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴിക അകെലയുള്ള െപരു�
ങ്ങനാടു് എന്ന സ്ഥലെത്ത െചറുെതങ്ങിലഴികത്തുവീടു് 
ഒരു ഉടമ്പടിപ്രകാരം തനിയ്ക്കു കിട്ടുക നിമിത്തം ആ വീട്ടി�
േലയ്ക്കു് അേദ്ദഹം താമസം മാറ്റി.

മലയാളവിദ്യാഭ്യാസം
കൃഷ്ണപിള്ള ആദ്യം െപരുങ്ങനാട്ടു ൈപ്രമറിസ്ക്കൂളിലും മൂ�
ന്നാംക്ലാസ്സിനുേമൽ വടേക്കടത്തുകാവു സ്ക്കൂളിലും പഠിച്ചു.
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിനു സാഹിത്യത്തിൽ
പ്രശംസനീയമായ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ
പതിവായി ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു വായിക്കുകയം മകെന�
െക്കാണ്ടു വായിപ്പിച്ചു് അർത്ഥം പറഞ്ഞു െകാടുക്കുകയും
െചയ്തുവന്നിരുന്നുെവങ്കിലും മകനു് അതിെലാന്നും മന�
സ്സുറച്ചതായി കാണുന്നില്ല. കഥ േകൾക്കുന്നതിലും പറ�
യുന്നതിലും ഈ. വി. അന്നുതെന്ന വളെര താല്പര്യം പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചുവന്നു. അഞ്ചാംക്ലാസ്സിൽ പഠിയ്ക്കുേമ്പാൾ ചില
കവികെള അനുകരിച്ചു് അേനകം ചില്ലറക്കവിതകൾ
എഴുതി. 1083-ൽ മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു.
പിന്നീടു ഒരു െകാല്ലം ഏഴാംക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിനുേമൽ
1084 മിഥുനത്തിൽ തുമ്പമൺ ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽസ്ക്കൂളിൽ�
േച്ചർന്ന് ആ ഭാഷ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ആയിടക്കു ‘മറിയാ�
മ്മ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു െചറുകഥെയഴുതി കുന്നംകുള�
െത്ത ആത്മേപാഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം
1086-ൽ തുമ്പമൺ വിട്ടു് ആലപ്പുഴ സനാതനധർമ്മവി�
ദ്യാശാലയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിക്കൂടി. ഈ. വി. യു�
െട വിപുലമായ േലാകപരിചയസമ്പത്തിെന്റ ആരംഭം
അവിെടെവച്ചാണ് . ബി. വാമനബാലിക എന്ന അസി�
സ്റ്റന്റുമാസ്റ്റെരപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ ബഹുമാന�
മായിരുന്നു. ആ ഗുരുഭൂതൻ നിേദ്ദശിച്ച ആദർശങ്ങൾ
അനുസരിക്കുവാൻ തനിക്കു സാധിച്ചിെല്ലന്നും അതാ�
ണു തെന്റ ജീവിതത്തിെല പരാജയത്തിനു കാരണെമ�
ന്നും എന്നാൽ ‘കുറെച്ചാെക്ക ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള
കാലം ഇനിയും ൈവകീട്ടില്ലേല്ലാ’ എന്നും അേദ്ദഹം ജീ�
വിതസ്മരണകളിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഭാഷാേപാ�
ഷിണിയിലും മറ്റും ചില േലഖനങ്ങൾകൂടി അക്കാലത്തു
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. സ്ക്കൂൾ ൈഫനൽപരീക്ഷയ്ക്കു േചർന്ന�
തിനുേശഷം ബാലകൃഷ്ണൻ എെന്നാരു േനാവൽ എഴുതി
കായങ്കുളത്തുനിന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്ന സുമങ് ഗല എന്ന
മാസികയിൽ മുദ്രണം െചയ്യിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ നവീനവ�
നത്തിെല ബാലന്മാർ (Children of the new forest)
എെന്നാരു കഥാപുസ്തകമുണ്ടു്. കഥാപുരുഷൻ അതി�
െന ആസ്പദമാക്കി അനുകരണരൂപത്തിൽ എഴുതിയ
ഒരു കഥയാണു് ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിെല ചാറത്സ് 
ഒന്നാമൻ ത്രുഭയംനിമിത്തം കാന്ദിശീകനായി സഞ്ച�
രിക്കുന്നതും, രാജഭക്തന്മാരായ ചില പ്രജകൾ അേദ്ദ�
ഹെത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതുമാണു് മൂലഗ്രന്ഥ�
ത്തിെല ഇതിവൃത്തം. ചാറത്സിനുപകരം മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മ മഹാരാജാവിെന പ്രേവശിപ്പിച്ചു തെന്റ കഥയ്ക്കു
ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടാക്കി. സമകാ�
ലികങ്ങളായ സംഭവങ്ങെള വിവരിച്ചാൽ അത്തരത്തി�
ലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കു�
വാൻ എളുപ്പമുെണ്ടന്നും, അതു കൂടാെതകഴിക്കണെമ�
ങ്കിൽ ചരിത്രാവലംബിയായിരിക്കണം പ്രതിപാദ്യെമന്നു�
മായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അക്കാലെത്ത വിചാരം.
സ്ക്കൂൾ ൈഫനൽ പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനുേമൽ േകാട്ടയം
സി. എം. എസ് . േകാേളജിൽ േചരുകയും അവിെടനിന്നു്
ആ പരീക്ഷയിൽ ഉത്തീർണ്ണനായി ബി. എ. യ്ക്കു പഠിയ്ക്കു�
വാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു േപാകുകയും െചയ്തു. അവിെട�
െവച്ചു സി. വി. രാമൻപിള്ള അേദ്ദഹെത്ത കാണുവാൻ
ആളയച്ചു. അങ്ങെന സി. വി. യുമായി പരിചയെപ്പട്ടു.
അേതാടുകൂടി ഈ. വി. യുെട ജീവിതത്തിെല മെറ്റാരു
കാലഘട്ടം ആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

അനന്തരകാലവിദ്യാഭ്യാസം
സി. വി. രാമൻപിള്ളയുമായുള്ള സമ്പർക്കം
കഥകൾ എഴുതുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഈ. വി. ക്ക് 
അക്കാലത്തു് ഒന്നിെനാന്നു വർദ്ധിച്ചുവന്നു; എന്നാൽ
അതിനുേവണ്ട ൈവദുഷ്യം അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനു് ഉേത്തജകമായിത്തീർന്നതു സി. വി.
യുമായുള്ള സമ്പർക്കമാണു്. അന്നു സി. വി. രാമരാജബ�
ഹദൂർ രചിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ അതു പറഞ്ഞുെകാ�
ടുക്കുെമന്നും, ഈ. വി. േകെട്ടഴുതിെക്കാള്ളണെമന്നും
അേദ്ദഹം ആജ്ഞാപിച്ചു. ഈ. വി. യുെട സാഹിത്യപരി�
ചയേത്തയും, ഭാവനാകുശലതേയയും ആ അേന്തവാസി�
ത്വം ഗണനീയമായ വിധത്തിൽ േപാഷിപ്പിച്ചു. 1093-ൽ
ബി. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. മലയാളത്തിനു് ഒന്നാമതായി
ജയിക്കുകയാൽ േകരളവർമ്മ െമഡലിനു് അർഹനായി.
1094 തുലാത്തിൽ ഹജൂർക്കേച്ചരിയിൽ ഒരു ക്ലാർക്കാ�
യി; അവിെടനിന്നു കല്ക്കുളം അസിസ്റ്റന്റ് തഹശീൽദാരാ�
യി ഉയർന്നു. പിന്നീടു ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ ആഫീ�
സിലും, അക്കാണ്ടാഫീസിലും േജാലിേനാക്കി. 1094 ഇട�
വത്തിൽ സി. വി. യുെട കനിഷ്ഠപുത്രി മേഹശ്വരിയമ്മ�
െയ വിവാഹം െചയ്തു. 1097-ലായിരുന്നുവേല്ലാ സി. വി.
യുെട ചരമം. 1099-ൽ ബി. എൽ. ജയിച്ചു് ഈ. വി. തി�
രുവനന്തപുരെത്ത േകാടതികളിൽ വ്യവഹരിക്കുവാൻ
ആരംഭിച്ചു. 1100-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ പ്രവർത്തന�
േകന്ദ്രം െകാല്ലേത്തക്കു മാറ്റി. വക്കീൽപ്പണിക്കുപുറേമ
അവിെട മലയാളിയുെട പ്രസാധകത്വവും നിർവഹി�
ച്ചു. ക്രിമിനൽ േകസ്സുകൾ വ്യവഹരിക്കുന്നതിൽ സമർ�
ത്ഥെനന്ന േപർ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി. പേക്ഷ താണതരം
സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിെലന്നേപാെല അഭിഭാഷകവൃ�
ത്തിയിലും അേദ്ദഹത്തിനു് ഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എല്ലാവിധത്തിലും നിരങ്കുശമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്ക�
ണെമന്നും അതിനു തൂലികാവ്യാപാരമാണു് സമുചിത�
മായ ആയുധെമന്നും അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു. പല പുസ്ത�
കങ്ങളും േലഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1106-ൽ നിയമ�
സഭയിെല ഒരങ്ഗമായി. മലയാളരാജ്യം ചിത്രവാരിക
1109-ൽ ചിങ്ങം 26-ാം൹ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ ത്രിേലാകസ�
ഞ്ചാരി എന്ന നിഗൂഢനാമത്തിൽ പല വിഷയങ്ങെളപ്പ�
റ്റി ഫലിതമയങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതി. 1113
ചിങ്ങം 13–ാം൹ േകാട്ടയം മേനാരമക്കാർ ഒരു പുതിയ
വാരിക തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതിൽ േനത്രേരാഗി എന്ന
വ്യാജേപ്പരിൽ അേതമാതിരി േലഖനങ്ങൾ തുടർെന്നഴു�
തി. 1110-ൽ തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു വീണ്ടും പ്രാക്ടീസു
മാറ്റി. ആ രണ്ടു വാരികകൾക്കും പ്രശസ്തി േനടിെക്കാടു�
ത്തതു് ഈ. വി. ആയിരുന്നു. മേനാരമയുമായുള്ളബന്ധം
അവസാനംവെര നിലനിന്നു. 1113-ാമാണ്ടു് മീനമാസം
17-ാം൹ യശശ്ശരീരനായി. മഫേഹശ്വരിയമ്മയുമായുള്ള
ബന്ധെത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. മരിക്കുന്നതി�
നു കേറക്കാലംമുമ്പു് ഒരു ബി. ഏ. ക്കാരിെയ രജിസ്റ്റർ
വിവാഹവും െചയ്തു.  

കൃതികൾ
ഈ. വി. ഒട്ടുവളെര കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യം േനാ�
വലുകളും, രണ്ടാമതു െചറുകഥകളും, മൂന്നാമതു നാടകങ്ങ�
ളും, ഒടുവിൽ ഫലിേതാപന്യാസങ്ങളുമാണു്  പ്രാേയണ
എഴുതിവന്നതു്. (1) ബാലകൃഷ്ണൻ, (2) ബാഷ്പവർഷം ഇവ�
യാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകൾ. ബാഷ്പവർഷം
ഒരു ഇംഗ്ലീഷു് േനാവലിെല പ്രതിപാദ്യെത്ത ഉപജീവിച്ചു്
എഴുതിയ ഒരു െചറിയ കഥയാകുന്നു. ഇവെയ ഗ്രന്ഥ�
കാരെന്റവാസനയുെട അപക്വഫലങ്ങൾ എേന്ന പറയു�
വാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളു. െചറുകഥകളിൽ അധികവും കല്ക്കു�
ളത്തു സർക്കാർ േജാലിയിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ എഴുതിയ�
താണു്. അവ പ്രാേയണ െകാച്ചിയിൽ കുന്നങ്കളത്തുനി�
ന്നു പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന കഥാകൗമുദി എന്ന മാസി�
കയിലാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒടുവിൽ (3) േകളീ�
സൗധം എന്ന േപരിൽ അറുപതു െചറുകഥകൾ നാലു
ഭാഗങ്ങളിലായി മുദ്രണം െചയ്യിച്ചു. നാലാം ഭാഗത്തിെന്റ
പ്രാദുർഭാവം 1102-ലാണു്. മുത്തളക്കുറിച്ചിസർവ്വാധി�
കാര്യക്കാർ, നല്ല വാക്കിെന്റ വില എന്നിങ്ങെന ചില
ഉപന്യാസങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രേവശനത്തിന് അവ�
കാശമില്ല. വളച്ചുെകട്ടുകൂടാെത വിവക്ഷ ലളിതൈശ�
ലിയിൽ ബഹിർഗ്ഗമിപ്പിേയ്ക്കണ്ടതു് ഒരു െചറുകഥാകാര�
െന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ചുമതലയാണു്. ആ അംശത്തിൽ
ഈ. വി. വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ഈ. വി. യുെട വാങ്മ�
യങ്ങളിൽ നാടകങ്ങളാണു് ഭൂരിപക്ഷവും. (4) കള്ളപ്രമാ�
ണം, (5) സീതാലക്ഷ്മി (1101), (6) രാജാേകശവദാസൻ
(1105), (7) രാമരാജപട്ടാഭിേഷകം (1107) (8) പ്രണയ�
ക്കമ്മീഷൺ (1107), (9) വിസ്മൃതി (1108), (10) ബി. ഏ.
മായാവി (1108), (11) ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള (1109), (12) വി�
വാഹക്കമ്മട്ടം (1109), (13) മായാമാനുഷൻ (1109), (14)
െപണ്ണരശുനാടു് എന്നിവ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
ഇവയിൽ അഞ്ചും ആറും ഏഴും പതിെനാന്നും നമ്പറു�
കൾ ചരിത്രനാടകങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവ സമുദായനാ�
ടകങ്ങളുമാണു്. സീതാലക്ഷ്മി എന്ന നാടകത്തിൽ സീ�
താലക്ഷ്മി എന്ന വീരവനിതയുെട കടുംബയശഃപ്രതിഷ്ഠാ�
പകങ്ങളായ പരാക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
രാജാേകശവദാസനിൽ വലിയ ദിവാൻജിയുെട ചരമ�
ദിനങ്ങളും ജയന്തൻശങ്കരൻ നമ്പൂരിയുെട രാജ്യസാര�
ഥ്യവുമാണു് ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. രാമരാജപട്ടാഭിേഷകം
ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
ഭരണാധികാരപ്രതിഷ്ഠാപനം സംബന്ധിച്ചു് എഴുതിയ
ഒരു കൃതിയാകയാൽ തദനുേരാേധന രാമായേണാപാ�
ഖ്യാനത്തിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. ചില
ചരിത്രനാടകങ്ങളിൽ സി. വി. രാമൻപിള്ളയുെട അേന�
കം പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങെള പ്രേവശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
സമുദായനാടകങ്ങെളപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാ�
ദിക്കുന്നതിനു സ്ഥലസൗകര്യമില്ല. േറാബർട്ട് ലൂയിസ് 
സ്റ്റീവൻസൺ (Robert Louis Stevenson) എന്ന സുപ്ര�
സിദ്ധനായ ബ്രിട്ടീഷ് േനാവൽ സാഹിത്യകാരെന്റ േഡാ�
ക്ടർ ജക്കീലിെന്റയും മിസ്റ്റർ ൈഹഡിെന്റയും വിചിത്രവൃ�
ത്തി (The strange case of Doctor Jekyll and Mister
Hyde) എന്ന കഥെയ ഉപജീവിച്ചാണു് മായാമാനുഷൻ
രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത വിഷയീകരിച്ചു െപ�
ണ്ണുരശുനാടു് എഴുതി. ഈ. വി. തെന്നയും ഒരു വിശിഷ്ട�
നായ നടനായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും നാം പ്രകൃ�
തത്തിൽ സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. രാജാേകശവദാസനിെല
മാത്തുത്തരകന്റയും മറ്റും േവഷങ്ങളിൽ രങ് ഗപ്രേവശം
െചയ്തു േപ്രക്ഷകന്മാെര അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കു�
വാൻ അേദ്ദഹത്തിനു് അസാമാന്യമായ പാടവമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. (15) വീരമഹത്ത്വം, (16) ഗുരുസമക്ഷം, (17)
ബാലലീല, (18) ഭാസ്കരൻ ഇവ സ്ക്കൂളുകളിൽ പാഠ്യപുസ്ത�
കങ്ങളാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി എഴുതിയവയാണു്. വീരമഹ�
ത്ത്വം േതാമസ്  കാർൈലൽ (Thomas Carlyle) എന്ന
ബ്രിട്ടീഷു് ഗദ്യകാര സാർവ്വഭൗമെന്റ വീരന്മാരും വീരാരാ�
ധനയും (Heroes and Hero-worship) എന്ന വിശിഷ്ടഗ്ര�
ന്ഥെത്ത ഉപജീവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് കഥാകർത്ത്രിയായ
േമരി േകാറല്ലി (Marie Corelli) യുെട സ്വർഗ്ഗീയനിേക്ഷ�
പം (Treasure of Heaven) എന്ന ഗ്രന്ഥെത്ത അടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവ്ക്കുപുറെമ (19) സു�
ഖജീവിതം എന്ന േപരിൽ ഗ്രാേമാദ്ധാരണ മാർഗ്ഗങ്ങെള
വിവരിച്ചു് ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു് . (20) കാൺഗ്രസ്
ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, േത�
ജ്ബഹദൂർ സ്പ്രു, എം. ആർ. ജയക്കാർ, ജവഹർലാൽ
െനഹറു എന്നീ ഭാരതീയേനതാക്കന്മാെര പരാമർശി�
ക്കുന്നു. ഫലിതസാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിലാണു്
ഈ. വി. െയ േകരളീയർ പ്രധാനമായി അറിയുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് ആ വഴിയ്ക്കുള്ള േനട്ടങ്ങെളപ്പുറ്റി േമൽ പ്ര�
സ്താവിക്കുെമങ്കിലും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന
ചില പുസ്തകങ്ങളുെട േപരുകൾമാത്രം ഇവിെടക്കുറി�
ക്കാം. (21). എം. എൽ. സി. കഥകൾ (1103-ൽ തിരുവി�
താംകൂർ നിയമസഭയിേലയ്ക്കു തിരെഞ്ഞടുത്തു് അയയ്ക്കെപ്പ�
ട്ടിരുന്നവരിൽ ചിലർക്കു് അതിനുള്ള അപ്രാപ്തിെയ എം.
എൽ. സി. കഥകളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു) (22) ഈ. വി. ക്ക�
ഥകൾ, (23) കവിതേക്കസ്, (24) േപാലീസ് രാമായണം.
മലയാളരാജ്യത്തിലും മേനാരമയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി�
രുന്ന ഫലിേതാപന്യാസങ്ങളിൽ ചിലെതല്ലാം സമുച്ച�
യിച്ചു് (25) ചിരിയും ചിന്തയും എന്ന തലെക്കട്ടിൽ രണ്ടു
പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അതുവെര ആത്മക�
ഥാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുസ്തകവും ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. പാച്ചുമൂത്തതു്, േകാവുണ്ണി െനടുങ്ങാടി എന്നി�
വരുെട ജീവിത ചരിത്രക്കുറിപ്പുകൾക്കു് ആ േപർ െകാ�
ടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. (26) ജീവിതസ്മരണകൾ
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു. അതും അപൂർണ്ണമാണു്. 1106-
ാമാണ്ടുവെരയുള്ള സംഭവങ്ങെളേയ അതിൽ പ്രതിപാദി�
ച്ചിട്ടുള്ളു. അതിെന്റ പ്രകാശനവും ഗ്രന്ഥകാരെന്റ മരണാ�
നന്തരമാണു്. 1101-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റയും െക. ദാേമാ�
ദരെന്റയും പ്രസാധകത്വത്തിൽ േസവിനി എെന്നാരു
മാസികയും പുറെപ്പടുവിച്ചു. ‘ചിരിയും ചിന്തയും’ എന്ന പു�
സ്തകത്തിെല ഉപന്യാസങ്ങൾ ശാശ്വചതയശസ്സിെന
അർഹിയ്ക്കുന്നു. ഈ. വി. യുെട വിവിധങ്ങളായ വിശി�
ഷ്യവിേനാദഭാവനകൾ അവയുെട സാരസ്യേധാരണി
െകാണ്ടു് അനുവാചകന്മാെര വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും നിർ�
വൃതരാക്കുന്നതും സേവ്വാപരി അവയിലാണു്.

ഈ. വി. യുെട ഫലിതവും സ്വഭാവവും
ഈ. വി. ഒരു വ്യക്തിയല്ല; ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളു�
െട സമ്മിളിതരൂപമാണു്. സരസസംഭാഷണം അേദ്ദ�
ഹത്തിനു ബാല്യം മുതല്ക്കുതെന്ന സ്വാധീനമായിരുന്നു.
ഫലിതം പറയുകയും എഴുതുകയും െചയ്യുന്നതിെനക്കാൾ
പ്രേയാഗിയ്ക്കുന്നതിലായിരുന്നു അക്കാലത്തു കൂടുതൽ
വിരുതു്. “എെന്ന ആരും അറിയാത്തതായ ദിക്കിൽ
േപാകുക, മലിനവസ്ത്രധാരിയായി നടക്കുക, ഓേരാരു�
ത്തരുെട ഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക, ഞാൻ സുഖിക്കുക,
പിന്നീടു് അക്കാര്യങ്ങെളല്പാം ഒന്നിനു പത്തായി േസ്ന�
ഹിതന്മാേരാടു പറഞ്ഞു രസിയ്ക്കുക.” ഈ വിേനാദവ്യാ�
പാരങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം കൗമാരം മുതല്ക്കുതെന്ന കുതു�
കിയായിരുന്നതായി ജീവിതസ്മരണകളിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ. വി. ഫലിതം എഴുതിത്തുടങ്ങിയതു് 1098-
ലാണു്. തത്സംബന്ധമായി ചിലെചറുകവിതകളം ഒരു
േസ്നഹിതെന കൂട്ടുപിടിച്ചു എഴുതീട്ടുണ്ടു. ഒരു ഭാഷയി�
ലും അധികെമാന്നും വായിച്ചറിവുള്ള ആളായിരുന്നില്ല.
ൈനസർഗ്ഗികമായ വാസനാസമ്പത്തുതെന്നയായി�
രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ് മയ പരമ്പരയുെട അടി�
സ്ഥാനം. ഏതു പുസ്തകവും എഴുതുവാൻ അേദ്ദഹത്തി�
നു് അല്പസമയംമാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഏെതങ്കിലും
സംഭവം കാണുകേയാ അതിെനപ്പറ്റി േകൾക്കുകേയാ
െചയ്യുേമ്പാൾ വിേനാദപരമായ ഒരുചിത്രം മനസ്സിൽ
പതിയുന്നു എന്നും ആ ഭാവനെയ ആസ്പദമാക്കി സുഹൃ�
ത്തുക്കളുമായി ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു സംഭാഷണം
െചയ്ത് അതിനു് നിറപ്പകിട്ടു െകാടുക്കുന്നുെവന്നും അതി�
നുേശഷം, പറയുേമ്പാൾ േതാന്നുന്നതിെനക്കാൾ കൂടു�
തൽ എഴുതുേമ്പാൾ േതാന്നുെമന്നും അേദ്ദഹം ജീവിത�
സ്മരണകളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചില വിേനാ�
ദമാസികകളിൽ ദ്വിേജന്ദ്രനാഥടാേഗാർ എന്നും മറ്റുമുള്ള
വ്യാജനാമങ്ങളിൽ 1105-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അഭീഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കും
ൈവരനിര്യാതനത്തിനും േവണ്ടി ഉപേയാഗിച്ച തെന്റ
തൂലികെയപ്പറ്റി പില്ക്കാലത്തു ലജ്ജിയ്ക്കുകയും സന്തപിയ്ക്കുക�
യും െചയ്തിട്ടുണ്ടു് .

“എെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ പലെരപ്പറ്റിയും കഠിനമായി ആേക്ഷ�
പിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ചിലരുെട ശീലവിേശഷങ്ങൾ, രൂപൈവക�
ല്യങ്ങൾ, മേനാഭാവങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ മുതലായവ
കുത്തിെക്കാല േപാെലയുയള്ള നിശിതവിമർശനത്തി�
നു് ആ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
ഇക്കാലത്തായിരുന്നുെവങ്കിൽ ആ അവിേവകം ഞാൻ
കാണിയ്ക്കുകയില്ലായിരുന്നു.” അക്കൂട്ടത്തിൽ തെന്നപ്പ�
റ്റിയും ആേക്ഷപിക്കുകയും കള്ളക്കഥകൾ എഴുതി പ്ര�
സിദ്ധീകരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു
കൂസലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റു�
പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. അന്നു ചില കൂട്ടുകാർ അേദ്ദഹെത്ത
പല അപഥങ്ങളിലും സഞ്ചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുരാേസവ�
നം അന്നാണു് ആരംഭിച്ചെതന്നു് അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു
തെന്ന നാം അറിയുന്നു. അക്കാര്യങ്ങൾ വളെര വ്യസ�
നേത്താടുകൂടിയാണു് േരഖെപ്പടേത്തണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നതു്.
1108-നുേമൽ അേദ്ദഹം അങ്ങെനയുള്ള ആഭാസസാ�
ഹിത്യെമന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന പറയുന്ന തൂലികാചിത്രാ�
വലിയുെട നിർമ്മാണത്തിെനാരുങ്ങിയതായി കാണുന്നി�
ല്ല. വ്യക്തിയിൽനിന്നു സമുദായത്തിേലയ്ക്കും, സമുദായ�
ത്തിൽനിന്നു െപാതുേലാകേത്തയ്ക്കും അേദ്ദഹം ക്രേമണ
ഉയരുകയായിരുന്നു. ഏതു പൂർവ്വാചാരെത്തയും നിരങ്കു�
ശമായി അവേഹളനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള ഭഞ്ജകമേനാ�
വൃത്തി അേദ്ദഹത്തിനു് ഏെറക്കുെറ ജന്മസിദ്ധമായിരു�
ന്നുെവന്നു പറയണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉരുണ്ടുതള്ളി
അഗ്നിേഗാളങ്ങൾേപാെല ഉജ്ജ്വലിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
കണ്ണുകൾക്കു കാണുവാൻ കഴിയാത്തതായി യാെതാ�
ന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവയ്ക്കു അസംഗതവും അപ്രതീക്ഷി�
തവും അതിശേയാക്തിപരവും ഹാസജനകവുമായ രൂ�
പം െകാടുത്തു െപാടിപ്പുംെതാങ്ങലും വച്ചു നിഷ്ക്രമിപ്പിയ്ക്കു�
ന്നതിൽ അേദ്ദഹം സമാർജ്ജിച്ചിരുന്ന ചാതുര്യത്തിനു്
അതിരില്ലതെന്ന. കുേറക്കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ ഇനി�
യും ഉയരുമായിരുന്നുെവന്നു് ഊഹിയ്ക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.
ഏതു നിലയിലും തരത്തിലും നില്ക്കുന്നവരുമായി താദാ�
ത്മ്യം പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരസാധാരണപുരുഷ�
നായിരുന്നു അേദ്ദഹം. േപാലീസുകാെരപ്പാറി അത്രവ�
ളെര അറിവു് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ
സിദ്ധിമൂലമാണു് ഈ. വി. സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് ആരാ�
ധ്യനായിത്തീന്നതു്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഇനി ഈ. വി. യുെട കൃതികളിൽ നിന്നു ചില ഉദാഹര�
ണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം. താെഴക്കാണുന്ന ഖണ്ഡിക
െചറുകഥകൾ നാലാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്ന�
താണു്.

“തിരുെനൽേവലിേപ്പട്ടയായേപ്പാൾ പരപരാ െവളുത്തു.
ഞാനും െപട്ടിയും പരസ്പരസാമീപ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദി�
ച്ചും ഉൽകണ്ഠേയാടുകൂടിയും ആ മുറിയിൽ േശഷിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. തകർത്തടിച്ച കാേറ്റാടുകൂടി ചരമഘട്ടത്തിേലക്കു
പ്രേവശിച്ച നിശായക്ഷിക്കും ഞങ്ങളുെട സ്ഥാനങ്ങൾ
മാറ്റുവാൻ കഴിവുണ്ടായില്ല. പിന്നീടു മധുരയിൽ എത്തുന്ന�
തുവെര ഞാനും നിദ്രയുമായികഴിച്ച േപാരും ചില്ലറെയാ�
ന്നുമല്ലായിരുന്നു. പാണ്ടിയിെല ഊഷരപ്രേദശങ്ങെള
വരട്ടുന്ന ആദിത്യനും ൈവദ്യുതവിശറിെയ െകാല്ലെന്റ
ഉലയാക്കുന്ന ചൂടും എെന്ന വളെര കഷ്ടെപ്പടുത്തി. മധു�
രയിൽെച്ചന്നിട്ടു ധനുേഷ്കാടിവണ്ടിയിൽ കയറുന്നതിനു
പെത്താമ്പതു മിനിേട്ടാളം ഒരു െനേട്ടാട്ടം കുറിേയാട്ടം
വരുെമന്നു് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ആ അവസര�
ത്തിൽ എെന്റ െപട്ടി ഏതു കയ്യിൽ തൂക്കണം; ഏതു
വഴിെയല്ലാം േപാകണം എന്നുള്ള ആേലാചന രണ്ടുമൂ�
ന്നു പാണ്ടി േസ്റ്റഷെന തള്ളിവിട്ടു. ആേലാചനയിേലാ
മയക്കത്തിേലാ ലയിച്ചു ഞാൻ മധുരയിൽ െചന്നുേചർ�
ന്നു.”

സീതാലക്ഷ്മി അനന്തപത്മനാഭൻ പടത്തലവേനാടു് :

“സീതാലക്ഷ്മി—(ആേക്ഷപസ്വരത്തിൽ) നാം തമ്മിൽ
രാജിേയാ? നാം തമ്മിൽ സമത്വേമാ? ഒരുപേക്ഷ നി�
ങ്ങൾ വിഭ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എെന്റ വംശഭാസ്ക�
രന്മാർ േലാകരുെട ആേക്ഷപങ്ങൾക്കു പാത്രങ്ങളായി
നീചമായ മരണത്തിൽെപ്പട്ടു നശിച്ചുേപാെയന്നും, നി�
ങ്ങളും മറ്റും സർവ്വവിജയികളായി േലാകത്തിെന്റ ശാ�
ശ്വതപൂജെയ അർഹിച്ചു നിതാന്തയേശാരാശിയിൽ മു�
ഴുകുെന്നന്നും, ഇതുേപാെല േവേറ ഒരബദ്ധമില്ല. എെന്റ
പൂർവ്വികന്മാരുെട േപരുകൾ അനന്തമായ അനന്തര�
ജനപരമ്പരകളാൽ ഭക്ത്യാദരസമന്വിതം കീർത്തിക്ക�
െപ്പടുേമ്പാൾ, േഹ, ഉഗ്രപ്രതാപശാലിയായ പടത്ത�
ലവൻ! അങ്ങയുെട നാമേധയം ഒരു നിചനീചനായ
കുലേദ്രാഹിയുേടതായി േലാകാവസാനംവെര വ്യവഹ�
രിക്കെപ്പടന്നതാണു്. അേങ്ങ േപർ േകൾക്കുേമ്പാൾ
ലജ്ജാപാരവശ്യേത്താടുകൂടി തല കുനിക്കാത്തവരാ�
യി ആരും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ മഹ�
നീയ വർഗ്ഗത്തിനു ജന്മസിദ്ധമായുണ്ടായിരുന്ന സ്വാത�
ന്ത്ര്യസമ്പത്തിെന സപ്തസാഗരങ്ങളുെട ആഴത്തിേലക്കു
വലിെച്ചറിഞ്ഞ മഹാേദ്രാഹി എന്നായിരിക്കും അേങ്ങ�
യ്ക്കു കിട്ടുന്ന മാറാേപ്പരു് . ൈധര്യവീര്യെശൗര്യങ്ങളുെട
മണിനിലയനങ്ങളായി എെന്റ പൂർവ്വികന്മാർ സകല�
മാനേപരുേടയും ഹൃദയേവദിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടു�
ന്നതാണു്. ഇതുതെന്നയാണു് അേങ്ങയ്ക്കു കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ�
യും ജനങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന സമ്മാനവും. എന്തിനു മുഖം
വക്രിപ്പിക്കുന്നു? ഞാൻ പാഞ്ഞുതീരെട്ട. േദ്രാഹി! മനു�
ഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ആർക്കും കാണാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യത
ആഭരണം േപാെല പ്രതാപത്തിനായി അണിഞ്ഞിരി�
ക്കുന്ന േനതാേവ! നിങ്ങെള ഞാനല്ല, മനുഷ്യരാരുമല്ല
കാലം—സത്യേവദിയായ ആ സത്വം—യഥാേയാഗ്യം
ശിക്ഷിച്ചുെകാള്ളും.” (സീതാലക്ഷ്മി)

േകശവദാസെന്റൈകയ്ക്കു വിലങ്ങു വയ്ക്കാൻ വന്ന പട്ടക്കാ�
രേനാടു സാവിത്രി േകശവദാസെന്റ സന്നിധിയിൽ:
“ഏതു ൈകകൾക്കമ്മാവാ! ഏതു ൈകകൾെക്കേടാ
േശവുകക്കാരൻപിേള്ള! വിലങ്ങുവേയ്ക്കണ്ടതു്? ഞാൻ
പറയാം ഏതു ൈകകൾെക്കന്നു്. കാർത്തികതിരുനാൾ
ശ്രീരാമവമ്മമഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഏതു
ൈകകൾ കാഴ്ചകണ്ട ദിവസമാേണാ ക്ഷാമം തീെര നീ�
ങ്ങത്തക്കവണ്ണം ധാരാളം സാമാനങ്ങൾ തിരുമനസ്സി�
േലക്കു നല്കിയതു് ആ ൈകകൾ. രാജ്യത്തിെല അന്തഃ�
ച്ഛിദ്രംമൂലം പണമില്ലാെത രാജ്യം കുേചലഭവനമായ
സന്ദർഭത്തിൽ ഏതു ൈകകൾെകാണ്ടു കണെക്കഴു�
തി ആ ശാഖയിെല കുഴപ്പം തീർത്തു തിരുമനസ്സിെല
ഭണ്ഡാഗാരത്തിൽ സ്വർണ്ണനാണയം കിലുകിെല വാരി�
യിട്ടു നിറച്ചുേവാ ആ ൈകകൾ. ഞാൻ പറയാം ഏതു
ൈകകെളന്നു്. അമ്മാവൻ എെന്ന തടുക്കരുതു്. ഭാരത�
ഭൂമിയിൽ ശക്തി ഉറപ്പിച്ചും െചറിയ സംസ്ഥാനങ്ങെള
േമാഹാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചും സഹ്യപർവ്വതാഗ്രങ്ങൾ കട�
ന്നു് ഇേങ്ങാട്ടടുത്ത െവള്ളക്കാർ കമ്പനിയാന്മാെര ഈ
രാജ്യത്തിെന്റ ഉത്തമബന്ധുക്കളാക്കി അവെരെക്കാണ്ടും
ഇതിെന്റ അനിർവ്വചനീയമായ മാഹാത്മ്യം സമ്മതി�
പ്പിക്കത്തക്കവിധം ചാതുര്യേത്താെട ബുദ്ധിെചലുത്തി
േലഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ആ ൈകകൾ… ഏതു ൈക�
കളിലാേണാ െകാച്ചുതിരുേമനിേയയും പ്രജകേളയും
ഏല്പിച്ചിട്ടു കഴിഞ്ഞ ശിവരാത്രി ദിവസം ആ െപാന്നു�
തിരുേമനി ദിവംഗതനായതു്; ഏതു ൈകകൾ കണ്ടാ�
േണാ കമ്പനിയാരന്മാർ തിരുവിതാംകൂറിെന ആദരി�
ക്കുന്നതു്; ഏതു ൈകകളാേണാ തിരുവിതാംകൂറിെന്റ
അടിത്തട്ടും േമൽത്തട്ടും താങ്ങിയതു്… ഈ സാവിത്രി�
യുെട മുന്നിൽവച്ചു് —എേടാ രാജഭൃത്യൻ!—വയ്ക്കൂ വില�
ങ്ങു്.” (രാജാേകശവദാസൻ)

മീറ്റിംഗ് ചടങ്ങു്—ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയാണു് ആദ്യം:

“ഉണങ്ങിവരണ്ട മൂന്നു െപൺകുട്ടികൾ ഒരു ദിവസംമാ�
ത്രം അവർക്കു പരിചയെപ്പടുന്ന െവള്ളമുണ്ടും വല്ലവരു�
േടയും ജാക്കറ്റുമായി അദ്ധ്യക്ഷെന്റ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു
ക്ഷാമഗാനം നടത്തുന്നതിനാണു് ഇരശ്വരപ്രാർത്ഥന
എന്നു പറയുന്നതു്. പട്ടിണിക്കാരിലും പാതിജീവനുള്ള�
വരിലും കനിയുന്ന ഇരശ്വരനാെണങ്കിൽ ഇതു േകട്ടാൽ
ഉടൻ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുെമന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണു്. ആ ദി�
ക്കിെല ഒരു വാത്സ്യായനപടുവായ നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാ�
ലയമഹഷിയുെട കൃതിയായിരിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന.
അയാൾ ഒട്ടുമുക്കാലും നട്ടുവനായി ഈ ദരിദ്രശിശുക്കളു�
െട അടുത്തു കാണും. അത്തക്കം േനാക്കി വിദ്വാെന തട്ടി�
െയടുത്തു് അടുത്ത േപാലീസ് േലാക്കപ്പിേലക്കു് ആന�
യിച്ചാൽ പിെന്ന ഇശ്വരനും മനുഷ്യനും ആ േദശത്തു
സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാം. പേക്ഷ, മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങ�
ളായ നിയമങ്ങൾ എത്ര അപൂർണ്ണങ്ങൾ! അതുെകാണ്ടു്
ഈവകക്കാർക്കു യാെതാരുതടസ്സവും ഒരിക്കലും വരു�
ന്നതല്ല.” (ചിരിയും ചിന്തയും, ഒന്നാം പുസ്തകം)

“തനിക്കു ലഭിക്കുവാൻ േയാഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യ�
െയയാണു് കിട്ടിയിരിക്കുന്നെതന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഭർ�
ത്താവാണു് േലാകത്തിൽ പരമസുഖം അനുഭവിക്കുന്ന�
തു്. അവെന്റ മുഖെത്താന്നു േനാക്കണം. എേപ്പാഴും ഒരു
സംതൃപ്തി, ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം, അല്പം ഒരു ശൃംഗാര�
ച്ഛായയും. താൻ ഇങ്ങെന ഒരു ഭാഗ്യവാൻ ഈ ഭൂമുഖ�
ത്തിൽക്കൂെട നടക്കുന്നു, താൻമാത്രം സുഖിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള�
വെരല്പാം മുജ്ജന്മത്തിൽെചയ്ത പാപംെകാണ്ടു് അസം�
തൃപ്തരായി കഴിയുന്നു എന്നാണു്  അവെന്റ ഭാവവിേശ�
ഷം… ഇവൻ പ്രാേയണ ഭാര്യാദാസനാണ് . അവളുെട
ആജ്ഞകൾ േകൾക്കുവാൻ ഉള്ള സേന്താഷം ഉള്ളിൽ
മറയ്ക്കുകയുമില്ല. നേമ്മാെടല്ലാം പറയും ‘എന്താെചയ്ക?
എനിക്കു് അതിൽ തീെര മനസ്സില്ലായിരുന്നു. പിെന്ന രാ�
ജമ്മ പറഞ്ഞു. പിെന്ന നമ്മെളന്തു െചയ്യും?’ ഇതിൽ
‘നമ്മൾ’ എന്ന പ്രേയാഗം േകട്ടു െതറ്റിദ്ധരിേക്കണ്ട.
അയാെള മാത്രേമ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളു.”

(ചിരിയും ചിന്തയും, രണ്ടാം പുസ്തകം—െപൺപിറേന്നാ
ന്മാർ)

മരണം
ഈ. വി. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പു
മരണെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു േലഖനം മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽനിന്നാണ് താെഴക്കാണുന്ന
വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ഈശ്വരൻ ഉണ്ടു്; ഇേല്ല? ആകെട്ട, അങ്ങെന സമ്മതി�
ക്കാം. ആ ഈശ്വരനു നെമ്മപ്പറ്റി ചില നിർബ്ബന്ധങ്ങൾ
ഒെക്കയുെണ്ടന്നും പറയുന്നു. നാം എെന്താെക്കേയാ െച�
യ്യണെമന്നു്. അതാണു് നിർബ്ബന്ധം. എന്നാൽ ഈശ്വര�
െന്റ അധികാരാതിർത്തി എവിടംവെരയായിരിക്കുേമാ?
നാം ഇക്കാണുന്നതും േകൾക്കുന്നതുമായ പ്രപഞ്ചം മുഴു�
വനുണ്ടു്. അതുതെന്ന േപാരേല്ലാ. പരേലാകത്തിലും കാ�
ണണമേല്ലാ. പരേലാകം എന്നുെവച്ചാൽ എന്താണ് ?
ആത്മാവിനു നാശമിെല്ലന്നും, വിക്രമാദിത്യെനേപ്പാെല
കാടാറുമാസം, നാടാറുമാസം എന്ന നിലയിേലാ, ഇൻ�
ഡ്യാൈവസ്രായിെയേപ്പാെല ഡൽഹിയിൽ കുേറനാൾ,
സിംലയിൽ കുേറനാൾ എന്ന രീതിയിേലാ ഇഹേലാക�
ത്തിൽ കുേറനാൾ പരേലാകത്തിൽ കുേറനാൾ എന്ന
മട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാെണന്നും ആണേല്ലാ സുസമ്മത�
മായ നിലയിൽ എത്തീട്ടുള്ള േബാധം.”

ഇത്രയുമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു് എത്ര ബുദ്ധിമാനും,
പ്രതിഭാശാലിയും, നിരീക്ഷണപടുവും, ഭാവനാസമ്പന്ന�
നും, ഫലിതമാർമ്മികനും, തുലികാചാലനപടുവുമായ
ഒരു സരസഗദ്യകാരനായിരുന്നു ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള
എന്നുള്ള വസ്തുതവിശദമാകുന്നു. സഞ്ജയേന്റെതന്നേപാ�
െല അേദ്ദഹത്തിേന്റയും അകാലനിര്യാണം ൈകരളി�
ക്കു് ഒരു തീരാനഷ്ടമായി പരിണമിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യമി�
ല്ല.



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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