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1 െക. ചിദംബരവാദ്ധ്യയാർ
(1035–1115)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
െക. ചിദംബരവാദ്ധ്യയാർ തിരുവനന്തപുരത്തു കരമ
നഗ്രാമത്തിൽ െപൗേരാഹിത്യം കുലവൃത്തിയായ ഒരു
ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു കൃഷ്ണവാദ്ധ്യാരും മാതാ
വു വള്ളിഅമ്മാളുമായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതം
അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ രാജകീയമഹാപാഠശാലയിൽ
േചർന്നു് 1054-ൽ ബി. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഐച്ഛിക
ഭാഷ സംസ്കൃതമായിരുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വിേശഷ
സാമർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവന്നു. അന്നു വിശാഖംതിരു
നാൾ മഹാരാജാവു് ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു മലയാളത്തിൽ
ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമെചയ്തു കാണുവാൻ അത്യ
ന്തം ഔത്സുക്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. േകാേളജ് വിദ്യാർ
ത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന വാദ്ധ്യാർ ലാംബ് എഴു
തിയ േഷൿസ്പീയർ കഥകളിൽ (Lamb’s Tales from
Shakespeare) നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടംേപാെല (As you like
it) എന്ന കഥ കാമാക്ഷീചരിതം എന്ന േപരിൽ ഭാഷാ
ന്തരീകരിച്ചു. ആ തർജ്ജമ തിരുമനസ്സിെല ശ്രദ്ധയിൽ
െപ്പടുകയം തത്സംബന്ധമായി 1883-െല േകാേളജ് വാ
ഷികസമ്മാനദാനാവസരത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത അവിടു
ന്നു മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും െചയ്തു.

ഔേദ്യാഗികജീവിതവും ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയും
ഉടൻതെന്ന േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാെന്റ
ആധ്യക്ഷത്തിൽ സംഘടിതമായിരുന്ന സർക്കാർ പാ
ഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരങ്ഗമായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു.
അവിെട കുേറക്കാലം േജാലി േനാക്കിയതിനുേശഷം
േകാട്ടയത്തും െകാല്ലത്തും ഡിവിഷൺ ശിരസ്തദാരായി
ഗവർെമ്മന്റിെന േസവിച്ചു. െകാല്ലത്തുനിന്നു തിരിെയ
ഹജൂരാപ്പീസിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു. അക്കാലത്തു
പല പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (2) വർഷകാലകഥ
(Winter’s Tale), (3) സിംഹളനാഥൻ (Cymbeline) ഇവ
ലാംബിെന്റ േഷൿസ്പീയർ കഥകളുേടയും, (4) ശരീരര
ക്ഷ ദിവാൻ രാമയ്യങ്കാരുെട ആജ്ഞയനുസരിച്ചു കണ്ണി
ങ്ഹാം സായ്പിെന്റ സാനിെറ്ററി ൈപ്രമർ (Sanitary
Primer) എന്നപുസ്തകത്തിേന്റയും, (5) വ്യവസ്ഥിതിയും
േബാധവും എന്ന പുസ്തകം െജ. റ്റി. ഫൗളർ (J.T. Fowler)
സായ്പിെന്റ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രൿഷൺ (Discipline and Instruction) എന്ന പുസ്തകത്തിേന്റയും വി
വർത്തനങ്ങളാണു്. അക്കാലെത്തഴുതീട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങ
ളിൽ, (6) േക്ഷത്രവ്യവഹാരം പ്രേത്യകഗണനെയ അർ
ഹിയ്ക്കുന്നു. (7) ഇന്ത്യൻ പീനൽേകാഡ് േനാേട്ടാടുകൂടി
1069-ൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യഥാകാലം ഹജൂ
രാപ്പീസിൽ െഹഡ്ട്രാൻസ്േലറ്ററായി േജാലിേനാക്കി.
അക്കാലത്തു പല പുതിയ മലയാളപദങ്ങൾ ഓേരാ
ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ചിലെതല്ലാം ഇന്നും
പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നു. േഷൿസ്പീയരുെട, (8) റിച്ചർഡ്
തൃതീയൻ (Richard III), (9) മാക്ബത്ത് (Macbeth) (10)
േറാമിേയാ ആൻഡ് ജുലിേയററ് (11) ട്വൽത്ത് ൈനറ്റ്
(Twelfth Night) എന്നീ നാടകങ്ങളും അേദ്ദഹം തർജ
ജമ െചയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 1074-ൽ തയാറാക്ക
െപ്പട്ട പുതിയ മലയാളം റീഡർ പരിേശാധിയ്ക്കുന്നതിൽ
നിയമിതനായതു് അേദ്ദഹം തെന്നയാണു്. ഇവെയ
എല്പാംകാൾ അേദ്ദഹം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനൈകര
ളീസപര്യ, ഭാഷാരാമായണചമ്പുവിെല, (12) രാവേണാ
ത്ഭവം, രാമാവതാരം, താടകാവധം, അഹല്യാേമാക്ഷം,
സീതാവിവാഹം, വിച്ഛിന്നാഭിേഷകം, ബാലിവധം എന്നീ
ഭാഗങ്ങളുെടയും, (13) സ്വാതിതിരുനാൾ സംഗീതകൃതിക
ളുെടയും പ്രസിദ്ധീകരണമാണു്. അതിനുമുമ്പു രാമായണ
ചമ്പു എെന്നാരു കൃതി ഭാഷയിൽ ഉെണ്ടന്നു് ആരും ധരി
ച്ചിരുന്നില്ല. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കു
രാമായണചമ്പുെവന്നും അടുത്ത നാലിനു് ഉത്തരരാമാ
യണചമ്പുെവന്നും േപർ െകാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വാതിതിരു
നാൾ സംഗീതകൃതികഉെട പ്രകാശനത്തിലും അേദ്ദഹം
നിപുണമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനിയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ
അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവ േകവലം സ്ക്കൂൾ ബു
ക്കുകളാകയാൽ ഇവിെട നാമനിർേദ്ദശം െചേയ്യണ്ട
ആവശ്യമില്ല. താെഴേച്ചർക്കുന്ന വാക്യപംക്തി ഉത്തര
രാമായണ ചമ്പുവിെന്റ മുഖവുരയിൽ ഉള്ളതാണു്.
“എന്നാൽ സർേവ്വാപരി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രകാശന

ത്തിനു േഹതുഭൂതരായിരിക്കുന്നതു മലയാളഭാഷയുെട
സഞ്ജീവിനീരൂപയായ ചിത്തവൃത്തിേയാടുകൂടി ആ ഭാഷ
യിലുള്ള ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ അഹമഹമികേയാെട ചാ
ടി െവളിയിൽ വരുന്നതിനായി രാത്രിന്ദിവം പ്രയത്നിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന കവികുലരത്നമായ വലിയേകായിത്ത
മ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടാകുന്നു. ആ തിരുമനസ്സിെല
പരിശ്രമത്തിേന്മൽ ആകുന്നു േകവലം കുപ്പക്കൂട്ടമായി
കിടക്കുന്ന വലിയെകാട്ടാരത്തിെല ഗ്രന്ഥപ്പര വാണീനൃ
ത്യരംഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു്. ആ തിരുമനസ്സിെല
അനുവാദേത്താടുകൂടിയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത ഏട്ടിൽ
നിന്നു പകർത്തിച്ചു് അച്ചടിപ്പിക്കാൻ ഇടയായതും. അതു
െകാണ്ടു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രചാരണത്തിലും തിരുമ
നസ്സുെകാണ്ടു െചയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരം മലയാളഭാഷെയ
േസ്നഹിക്കുന്ന എല്ലാവേരയും തിരുമനസ്സിെല കടെപ്പട്ട
വരാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.”
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ നിര്യാണംവെര വാദ്ധ്യാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാനാശ്രിതനായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി
യമ്മാളായിരുന്നു സഹധർമ്മിണി. വാദ്ധ്യാരും, എം. സി.
നാരായണപിള്ളയും നിത്യസഹചാരികളായാണു് കഴി
ഞ്ഞുകൂടിയതു്. രണ്ടുേപരുേടയും സാഹിത്യ പ്രവർത്ത
നത്തിനു പരസ്പരം േപ്രാത്സാഹനവും സഹകരണവും
നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. വാദ്ധ്യാർ 1115-ാമാണ്ടു
മകരമാസം 26-ാം൹മരിച്ചു. ദിനചര്യയിൽ യാെതാരു
നിഷ്കർഷയുമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും അവസാനംവെര
അേരാഗദൃഢഗാത്രനായിരുന്നു.

ഒരു ഉദാഹരണം
വാദ്ധ്യാരുെട ഗദ്യൈശലി ഒരുദാഹരണംെകാണ്ടു വ്യ
ക്തമാക്കാം.“ആേരാഗ്യം മനുഷ്യനുണ്ടാകാവുന്ന അത്യു
ത്തമങ്ങളായ ഭാഗ്യങ്ങളിെലാന്നാകുന്നു. േരാഗിയായി
രിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യനു േവല െചയ്വാൻ കഴിയുകയി
ല്ല; അഥവാ കഴിയുെമങ്കിലും അതു ശ്രമസാധ്യമായിരി
ക്കും. മറ്റുസമയങ്ങളിൽ അവനു സേന്താഷെത്ത ഉണ്ടാ
ക്കുന്നവ അക്കാലത്തു തീെര സേന്താഷെത്ത ജനിപ്പി
ക്കുന്നില്ല. േരാഗം സുഖാദ്യനുേഭാഗെത്ത ഇല്ലാെതയാ
ക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, പലേപ്പാഴും ദുഃഖകരമായ കഷ്ട
തേയയും ദാരിദ്ര്യേത്തയുംകൂടി ഉണ്ടാക്കുന്… ചിലേപ്പാൾ
േരാഗം അവെന്റ മരണത്തിനു േഹതുവായിത്തീരുകയും
അതുേഹതുവായിട്ടു് ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ സുഖത്തിനും
ഭാഗ്യത്തിനും േവണ്ടവെയ എല്ലാം സമ്പാദിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്ന ഒരുത്തൻ പൂർണ്ണയൗവനദശയിൽത്തെന്ന ആ കു
ടുംബത്തിനു നഷ്ടനായിേപ്പാകുകയും െചയ്യാം. ഇപ്രകാ
രം ഒരു കടുംബെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു് അേനകകുടുംബ
ങ്ങളുെട സമുദായമായ ഗ്രാമത്തിെന്റേയാ നഗരത്തിെന്റ
േയാ വിഷയത്തിലും സത്യംതെന്നയാകുന്നു. എന്നാൽ
ആേരാഗ്യം ഓേരാരുത്തനും അത്ര വലിയ ആശിസ്സായും
ഓേരാ സമുദായത്തിനും അത്ര വലുതായ നിധിയായും
ഇരുന്നിട്ടും അതു് എത്ര സാധാരണമായി ഉേപക്ഷിക്ക
െപ്പട്ടുവരുന്നു?”
(ശരീരരക്ഷ–മുഖവുര)
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2 സി. ഡി. േഡവിഡ് (1035–1095)

ചരിത്രം
സി. ഡി. േഡവിഡിെന്റ ജനനവും മരണവും ഏതു െകാ
ല്ലങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നില്ല.
1035 എന്നും 1095 എന്നും കുറിച്ചിട്ടുള്ളതു് കുേറെയല്ലാം
അനുമാനെത്ത ആധാരമാക്കിയാണു്. അേദ്ദഹം തൃ
ശൂർ കുന്നത്തിക്കര ഡാനിയലിെന്റ പുത്രനും സി. എം.
എസ്. ക്രിസ്തീയവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ആളുമായിരുന്നു.
ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ സാമാന്യവിജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മട്രിക്കുേലഷൻ ക്ലാസ്സുവെര പഠി
ച്ചു. അക്കാലത്തു പിതൃസേഹാദരേനാടുകൂടി കുേറക്കാ
ലം ലക്കടിയിൽ താമസിച്ചു. ആദ്യം തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ
ൈഹസ്കൂളിൽ ഉപാധ്യായനും പിന്നീടു് അവിടെത്ത ശി
ക്ഷാക്രമപാഠശാലയിൽ മലയാളപണ്ഡിതനുമായി
രുന്നു. േദവജി ഭീമജിയുെട േകരളമിത്രം പത്രത്തിൽ
സഹപത്രാധിപരായി സ്വല്പകാലേത്തക്കു പണി േനാ
ക്കി. അതിനുപുറേമ മലയാളമേനാരമ, േകാഴിേക്കാടൻ
മേനാരമ, േകരളപത്രിക, േകരളസഞ്ചാരി, പശ്ചിമതാ
രക, നസ്രാണിദീപിക, സത്യനാദകാഹളം തുടങ്ങിയ
വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിലും, വിദ്യാവിേനാദിനി, ഭാഷാേപാ
ഷിണി, രസികരഞ്ജിനി, നല്ലീശ്വരവിലാസം ഇത്യാദിമാ
സികകളിലും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ േലഖനങ്ങൾ എഴു
തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സി. പി. അച്യുതേമേനാെന്റ
പ്രിയസുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാവി
േനാദിനിെയ പല പ്രകാരത്തിൽ സഹായിച്ചു. സക്കാർ
സർവ്വീസിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞതിനു േശഷം ജേനാപകാ
രി എന്ന അച്ചുക്കൂടത്തിെന്റ മാേനജരായി കുേറക്കാലം
പണിേനാക്കി. ഒടുവിൽ വടക്കാേഞ്ചരിയിൽ ഒരു ഗൃഹം
പണിയിച്ചു് അവിെട താമസമാക്കി. മരണം അവിെട
െവച്ചായിരുന്നു. ഭാഷയുെട ഉന്നമനത്തിൽ അതീവ
തൽപരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം 1067 മുതൽ ഉേദ്ദശം
1090 വെര ഭാഷെയ നിരന്തരമായി േസവിച്ചു.

കൃതികൾ
േഡവിഡ് ഒരു ഗദ്യകാരനാെണങ്കിലും പദ്യരചനയും
അേദ്ദഹത്തിനു വശമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതി
കളിൽ താെഴ കുറിക്കുന്നവയാണു് പ്രധാനങ്ങൾ. (1)
പ്രബന്ധമഞ്ജരി മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, (2) പ്രബന്ധമാലിക
മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ, (3) ആേരാഗ്യരക്ഷാമാർഗ്ഗം, (4) ഗൃഹഭ
രണം, (5) കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട കാലം, (6) ക്രിേസ്താത്ഭ
വം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (7) മിശിഹാചരിത്രസംഗ്രഹം കിളി
പ്പാട്ടു്, (8) സദാചാരമാലിക (പദ്യം), (9) ദിേവ്യാപേദശം
മഞ്ജരി. േഡവിഡിെന്റ പദ്യകൃതികൾ ക്രിസ്തുമതപരങ്ങ
ളും, ഗദ്യകൃതികൾ സദാചാരപരങ്ങളുമാണു്. കുഞ്ചൻ
നമ്പിയാരുെട കാലം എന്ന പുസ്തകം ആ മഹാകവിയു
െട ചരിത്രെത്തയും കൃതികെളയും ആസ്പദമാക്കി എഴുതീ
ട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണു്. ഭാഷയിൽ ഗേവഷണപ്രധാന
മായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമെത്ത ഗ്രന്ഥം അതാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ നിന്നു ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കാം.

പദ്യം
“േലാഹെത്ത വഹ്നിയിലിട്ടീടിൽക്കിട്ടാംശ–

മാകേവ േവർപിരിഞ്ഞീടും േപാെല
ദുഷ്ടാംശമുള്ളവ നീങ്ങീട്ടുഭക്തന്മാർ
ശുദ്ധിയിൽ വർദ്ധിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ
സന്താപവഹ്നിയിലാക്കിജഗദീശൻ
ശുദ്ധിെചയ്തീടുെമേന്നാർത്തിേടണം.
കുന്തിരിക്കം ഭദ്രമായിട്ടു സൂക്ഷിപ്പാ–
നുെണ്ടാരു കാലമതിെനത്തെന്ന
തീയിലിട്ടീടാനുമുെണ്ടാരു കാലെമ–
ന്നീയുലകത്തിൽ നാം കാണുന്നീേല?
അഗ്നിയിലായതിട്ടാലുണ്ടാം സൗരഭ്യ–
െമെന്തെന്നല്ലാരുമറിഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
എന്നതുേപാെല ചില കാലം േശാകമാ–
മഗ്നിയിലാക്കും ചിലെര നാഥൻ.”
(ദിേവ്യാപേദശം)

ഗദ്യം
പ്രബന്ധമഞ്ജരി. പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുവാൻ പലസാഹിത്യ
കാരന്മാരും േലഖനങ്ങൾ നല്കി സഹായിച്ചു കാണുന്നു.
അതിെല രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സ്വഭാഷയും അന്യഭാഷ
യും എന്ന തലെക്കട്ടിൽ േഡവിഡിെന്റ ഒരു നല്ല ഉപ
ന്യാസമുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നാണു് താെഴക്കാണുന്ന വാ
ക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു്.
“മനുഷ്യർക്കു മേനാവിചാരെത്ത പരസ്പരം അറിയിേക്ക
ണ്ടതിനു ഭാഷ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാ

വരും ഒേര ഭാഷതെന്ന സംസാരിച്ചുവരുന്നതായി കാ
ണുന്നില്ല. ഓേരാ രാജ്യത്തുള്ളവർ ഓേരാ ഭാഷയാകുന്നു
സംസാരിച്ചുവരുന്നതു്. അതിനാൽ ചിലരുെട സ്വഭാഷ
മറ്റു ചിലരുെട അന്യഭാഷയായിരിയ്ക്കുെമന്നു െതളിയുന്നു.
ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളിൽ അധികഭാഗം, പ്രേത്യക
മായി സ്വഭവനങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏേതാ,
അതു് ആ രാജ്യത്തുള്ളവരുെട സ്വഭാഷയായിരിക്കുെമ
ന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്. ഒരു കുട്ടി ആദ്യം േകൾക്കുന്നതും
സംസാരിക്കുന്നതും സ്വഭാഷയിലുള്ള പദങ്ങെളയാണു്.
മാതാപിതാക്കന്മാരുെട മേനാവിചാരങ്ങെള കുട്ടികളും
കുട്ടികളുേടതിെന മാതാപിതാക്കന്മാരും അറിേയണ്ടതി
ന്നു സ്വഭാഷയാണു് ആദ്യേമതെന്ന ആവശ്യമായിരിയ്ക്കു
ന്നതു്. പ്രേയാജനകരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വഭാഷ
യിൽ ഇെല്ലന്നുള്ള ഒരു ന്യായെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി
െക്കാണ്ടു സ്വഭാഷെയ െവറുക്കുന്നതു് അത്ര ഭങ്ഗിയാ
െണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. തെന്റ പിതാവു സുന്ദരനെല്ലന്നു
നിശ്ചയിച്ചു് ‘അഴകെന അച്ഛെനന്നു വിളിക്ക’ േയാഗ്യ
േമാ?”

ഇതു മെറ്റാന്നു്
സഭാങ്ഗങ്ങളല്ലാത്തവരിൽ ചിലർ സഭാങ്ഗങ്ങളിൽ
ചിലെരക്കാൾ സമർത്ഥന്മാരാെണേന്നാ സഭാങ്ഗ
ങ്ങളിൽ ചിലരിൽ ഗുണത്തിേലയ്ക്കുള്ള യാെതാരു മാ
റ്റവും കാണെപ്പടുന്നിെല്ലേന്നാ വേന്നക്കാം. ഇങ്ങെന
വന്നാൽത്തെന്ന സഭെയ കുറ്റെപ്പടത്തുവാനിെല്ലന്നാ
ണു് എെന്റ പക്ഷം. കുേറ െമഴുകും കുേറ ചളിയുെമടു
ത്തു് ഒേര കാലത്തു െവയിലത്തുവച്ചാൽ ഉഷ്ണം വർദ്ധി
ക്കുേന്താറും െമഴുക് അധികമധികം ഉരുകുന്നതായും
ചളി േനേരമറിച്ചു് ഉറച്ചുകട്ടയാകന്നതായും കാണാം.
വസ്തുവിെന്റ പ്രകൃതിേഭദത്താലല്ല സൂര്യെന്റ ദൂഷ്യത്താ
ലാണു് ഇപ്രകാരം വിപരീതഫലം കാണെപ്പടുന്നെത
ന്നു് ഇേതവെര ആെരങ്കിലും പറക ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ?
(പ്രബന്ധമഞ്ജരി, മൂന്നാം ഭാഗം)
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3 മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ (1049–1116)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതുവെര സ്മൃതന്മാരായ സാഹി
ത്യകാരന്മാരുെട േലാകേസവനത്തിനു് ഒരു പരിമിതി
യുണ്ടു്. അതുേപാെലയുള്ളതല്ല കുമാരേന്റതു്. അേദ്ദഹം
വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനേകാടികളിൽ സഞ്ചരിച്ചു
പ്രശംസനീയമായ വിജയം േനടി. അതുെകാണ്ടാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരിത്രം പ്രേത്യകമായി പ്രതിപാദി
േക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നതു്. കുമാരൻ 1049-ാമാണ്ടു് (ഇംഗ്ലീ
ഷ്വർഷം 1874-ാമാണ്ടു്) േരവതീനക്ഷത്രത്തിൽ തലേശ്ശ
രിയിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു മൂർേക്കാത്തു രാമുണ്ണിയും മാതാ
വു് കുഞ്ഞിച്ചിരുതയുമായിരുന്നു. ഏകേദശം ആറാമെത്ത
വയസ്സിൽ അമ്മയും എട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ അച്ഛനും
മരിച്ചു. കുമാരൻ അച്ഛെന്റ തറവാട്ടിൽ വളർന്നു. കാലാ
ന്തരത്തിൽ അച്ഛെന്റ മരുമകൾ ചൂര്യയി മൂർേക്കാത്തു
യേശാദമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. തലേശ്ശരി ഗവർെമ്മന്റ്
ബ്രണ്ണൻ േകാേളജിൽ എഫ്. ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചതിനു
േശഷം മദിരാശി ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ ബി. ഏ. പരീ
ക്ഷയ്ക്കു േചർന്നു ബാക്കി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലും ജയിച്ചുെവങ്കി
ലും ഐച്ഛികവിഷയമായ ചരിത്രത്തിൽ േതാറ്റുേപായി.
ൈസദാേപ്പട്ട് േകാേളജിൽ ട്രയിനിംഗ് കഴിച്ചു മലബാറി
േലക്കു മടങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 1890-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടു
െസന്റ് േജാസഫസ് േബായിസ് ൈഹസ്കൂളിൽ ആദ്യം
ഉപാധ്യായനായി. കമാരൻമാസ്റ്റർ എന്ന േപരു് അേദ്ദ
ഹത്തിനു് അങ്ങെനയാണു് സിദ്ധിച്ചതു്. അവിെട നിന്നു
േകാഴിേക്കാട്ടു േപ്രാവിഡൻസ് േകാൺെവന്റിേലയ്ക്കു മാ
റി. പിന്നീടു തലേശ്ശരി െനട്ടൂർ ബി. ഈ. എം. െസക്കണ്ട
റി സ്ക്കൂൾ െഹഡ്മാസ്റ്റരായും തദനന്തരം മങ്ഗലാപുരം
െസന്റ് അലൂഷിയസ് േകാേളജ് മലയാളപണ്ഡിതനാ
യും ഒടുവിൽ തലേശ്ശരി െസന്റ് േജാസഫ്സ് െസക്ക
ണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ ഒന്നാം അസിസ്റ്റന്റായും പണി േനാക്കി.
1105-ൽ (ഏപ്രിൽ 1930) അധ്യാപകവൃത്തിയിൽനിന്നു
വിരമിച്ചു. 45-ൽപ്പരം െകാല്ലം പല പ്രവർത്തനരങ്ഗങ്ങ
ളിലും േപ്രക്ഷകന്മാരുെട കണ്ണും കരളും കുളുർപ്പിക്കുമാറു
െചാല്ലിയാടി. 1934-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർ
ത്തി േകരളെമങ്ങും ആഡംബരപൂവ്വം ആേഘാഷിയ്ക്കെപ്പ
ട്ടു. ഒടുവിൽ അർബുദം ബാധിച്ചു് ഒരു െകാല്ലേത്താളം
കാലം ശയ്യാശരണനായി. അേദ്ദഹം ചില േലഖനങ്ങൾ
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു് അന്നും എഴതിച്ചിരുന്നു. ആടിയ കാ
ലും പാടിയ വായും അതാതിെന്റ െതാഴിലിൽനിന്നു വിര
മിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. 1116-ാമാണ്ടു് (1941 ജൂൺ 25)
യശശ്ശരീരനായി.

പത്രപ്രവർത്തനം
കുമാരനു ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന ഭാഷാേപാഷണത്തിൽ
അഭിരുചിയും ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിൽ പാടവവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മദിരാശിയിൽ പഠിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്ന കാലത്തു് എഴുതിയതാണു് മർക്കടസേന്ദശം എന്ന
കാവ്യം.
“ആഴിെക്കട്ടിൽ പുകഴു െപരുകും േകരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധം

േകാഴിേക്കാട്ടാം െപരിയ പുരിയിൽെച്ചന്നുേചർന്നാലുടൻ
നീ
ആഴിെപ്പെണ്ണത്തിരയവതിനായഞ്ജനാസൂനു പാരാ–
താഴിെക്കേട്ടവിധമതുവിധം വണ്ടിയിൽനിന്നു ചാടൂ.”

ഈ കവിതക്കു രചനാഭംഗി കുറയുെമങ്കിലും കാലക്രമ
ത്തിൽ ഒരു നല്ല കവിയാകുന്നതിനുേവണ്ട േയാഗ്യത
കൾ അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചു. എന്നാൽ താൻ ഒരു കവി
െയന്നു് അഭിമാനിയ്ക്കുകേയാ അതിേലയ്ക്കായി വളെര
സമയം വ്യയംെചയ്യുകേയാ െചയ്തില്ല. ഗദ്യനിർമ്മിതി
യിലാകുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിജയം അതിെന്റ സമ
ഗ്രമായ രൂപത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതു്. 1894-ൽ താൻ
ഒരു െചറുകഥ എഴുതി േകാഴിേക്കാെട്ട രണ്ടു പത്രങ്ങൾ
ക്കു് അയച്ചതിൽ ആ പത്രങ്ങളുെട അധിപന്മാർ അതു
മടക്കിയയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായെതന്നും അതുതെന്ന മല
യാളമേനാരമയ്ക്കു് അയച്ചേപ്പാൾ വറുഗീസുമാപ്പിള അതു
ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും തെന്ന
േപ്രാത്സാഹനരൂപത്തിലുള്ള ഒരു കത്തുെകാണ്ടും ഉചി
തമായ ധനസംഭാവനെകാണ്ടും അനുഗ്രഹിയ്ക്കുകയും െച
യ്തതായും അേദ്ദഹം ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു്.
വറുഗീസമാപ്പിളയുെട േപരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യഷ്ഠ
നിർവ്വിേശഷമായ ഭക്തിയാണുണ്ടായിരുന്നതു്. അന്നു
േകാഴിേക്കാട്ടു േകരളസഞ്ചാരിയുെട പ്രസാധകനായിരു
ന്ന സി. കൃഷ്ണൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മദിരാശി
യിൽ േപാകകയും അതിനുപകരം കുമാരൻ ആ സ്ഥാന
ത്തിൽ നിയുക്തനാകുകയും െചയ്തു. അതാണു് കുമാരെന്റ
ആധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ച ഒന്നാമെത്ത പത്രം. തദ്വാ
രാ ചന്തുേമേനാൻ, കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ മുതലായ
സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി േസ്നഹം പുലർത്തുന്നതിനു
സൗകര്യം കിട്ടി. ഫലിതം സംബന്ധിച്ചു് അവരുെട ശി
ഷ്യനായിരുന്നു കുമാരൻ എന്നു പറയുന്നതിൽ അപാ
കമില്ല. സഞ്ചാരിയുെട പ്രസാധകനായിരുന്ന കാലത്തു
സരസ്വതി എെന്നാരു മാസികയും ആരംഭിച്ചു. അതിൽ
പ്പിന്നീടു് 1913-ൽ സി. കൃഷ്ണൻ അതിെന്റ അവകാശം വാ
ങ്ങി സഞ്ചാരി മിതവാദിയിൽ ലയിപ്പിച്ചു. അതിൽനിന്നു
മിതവാദി എന്ന പത്രം തുടങ്ങി. പിന്നീടുാണു് ഗജേകസ
രി എന്ന പത്രത്തിെന്റ ആവിർഭാവം. 1935-ൽ അേതാടു
കൂടി സത്യവാദി എെന്നാരു വാരികയും നടത്തി. ചിന്താ
മണി, ആത്മേപാഷിണി എന്നീ മാസികകളുേടയും, വി
ദ്യാലയം, ധർമ്മം എന്നീ പത്രങ്ങളുേടയും അധിപരായി
ഓേരാ കാലത്തു േജാലി േനാക്കീട്ടുണ്ടു്. ഇവെയെയല്ലാം
തെന്റ തൂലികാചാലനംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഉയർത്തി.
എങ്കിലും അതുെകാെണ്ടാന്നും താൻ വിഭാവനം െചയ്തു
െകാണ്ടിരുന്ന ആദർങ്ങൾക്കു് അവ അർഹിയ്ക്കുന്ന രൂപം
െകാടുക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ
ഉദാരമതിയും ഭാഷാേപാഷണവ്യഗ്രനുമായ േതാമസ്
േപാൾ ദീപം എെന്നാരു ചിത്രമാസിക എറണാകള
ത്തുനിന്നു് 1105-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 1-ാം൹ മുതൽ പ്ര
ചരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ അതിെന്റ പ്ര
സാധകനായി തിരെഞ്ഞടുത്തതു കുമാരെനയായിരുന്നു.
ദീപംേപാെല വിജ്ഞാനപ്രദവും വിവിധവിഷയസ്പർശി
യുമായ ഒരു മാസിക അതിനുമുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
എന്നു പറയുന്നതു മറ്റു മാസികകൾക്കു് ഒരുവിധത്തിലും
അവജ്ഞാേദ്യാതകമല്ല; രാജ്യസംബന്ധമായുള്ള കാര്യ
ങ്ങെളപ്പറ്റി വിമർശങ്ങൾ, െചറുകഥകൾ, ജീവിതചരിത്ര
ങ്ങൾ, േനാവൽ, കവിതകൾ, െകൗതുകവാർത്തകൾ,
സർേവ്വാപരി ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ
ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾെകാണ്ടു് ഓേരാ ലക്കവും അലംകൃ
തമായിരുന്നു. മൂന്നുെകാല്ലേത്തേയ്ക്ക ദീപം നടന്നുള്ളു.

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കുമാരൻ ഒരു തികഞ്ഞ സമുദായ േസവകനും െപാതു
കാര്യപ്രസക്തനുമായിരുന്നു. പതിെനട്ടുെകാല്ലം തല
േശ്ശരി മുനിസിപ്പൽ െകൗൺസിലറായും ഒൻപതു െകാ
ല്ലം മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യുേക്കഷൻ കൗൺസിലി
െല ഒരംഗമായും. ഓേരാ പ്രാവശ്യം േകാട്ടയം താലൂക്കു
േബാർഡ് ൈവസ്പ്രസിഡണ്ടായും മുനിസിപ്പൽ ൈവസ്
െചയർമാനായും പണി േനാക്കി. മദിരാശി ഗവർണ്ണർ
മലബാറിെല ജന്മിമാരുേടയും കുടിയാന്മാരുേടയും ഒരു
വട്ടേമശസേമ്മളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ കുമാരൻ കുടി
യാന്മാരുെട ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. അക്കാലത്തു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ കൂടാെത േകരളത്തിൽ
പ്രചരിച്ചുവന്ന പത്രങ്ങൾ ഉേണ്ടാ എന്നു സംശയിേക്ക
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല ഗൂഢനാമങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം േല
ഖനങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു്. വജ്രസൂചി, ഗജേകസരി എന്നീ
േപരുകളിൽ വടക്കൻപത്രങ്ങളിലും, പതഞ്ജലി എന്ന
േപരിൽ െതക്കൻ പത്രങ്ങളിലുമാണു് അത്തരത്തിലുള്ള
േലഖനങ്ങൾ പ്രാേയണ കാണാറുണ്ടായിരുന്നതു്. കുമാ
രൻ ഒരു ഉറച്ച ഹിന്ദുമതഭക്തനായിരുന്നു എന്നും പ്രേത്യ
കിച്ചും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവത ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു
എന്നുമുള്ളതിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗൃഹത്തിനു േഗാകുലെമന്നായിരുന്നു നാമകരണം. ഭഗ
വൽഗീതെയേപ്പാെല മനുഷ്യർകു് ഐഹികവും ആമുഷ്മി
കവുമായ ഉൽക്കർഷത്തിനു പ്രേയാജകീഭവിയ്ക്കുന്ന ഒരു
ഗ്രന്ഥം േലാകത്തിലിെല്ലന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗാഢമായ വിശ്വാസം. ഹിന്ദുക്കളുെട ആചാരപരിഷ്കര
ണത്തിൽ അേദ്ദഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ആ പരി
ഷ്കരണം ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയുെട ഉപേദശങ്ങൾ
െകാണ്ടും ചര്യാവിേശഷംെകാണ്ടും സിദ്ധമായിെയന്നു്
അേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. തലേശ്ശരി ജഗന്നാഥേക്ഷത്ര
ത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയ്ക്കും, അതിനു െതാട്ടുള്ള ഗുരുേദവെന്റ
േലാഹപ്രതിമാസ്ഥാപനത്തിനും അേദ്ദഹമാണു് മുൻ
കെയ്യടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചതു്. സ്വാമികളുെട ‘ഒരു ജാതി,
ഒരു മതം, ഒരു ൈദവം മനുഷ്യനു് ’ എന്ന സേന്ദശെത്ത
മലബാറിൽ പ്രധാനമായി പ്രചരിപ്പിച്ചതു് അേദ്ദഹമാ
യിരുന്നു. തീയർ ഹിന്ദുമതം ഉേപക്ഷിയ്ക്കണെമന്നും ബു
ദ്ധമതം സ്വീകരിയ്ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള ചിലരുെട അഭി
പ്രായങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹം പരമവിേരാധിയായിരുന്നു.
ഉത്തരേകരളത്തിൽ ഈ പ്രേക്ഷാഭണെത്ത നിർജ്ജീവ
മാക്കിത്തീർത്തതു് അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃ
ത്തുക്കളായ ചില തീയപ്രമാണികളുമായിരുന്നു എന്നുള്ള
വസ്തുത അവിസ്മരണീയമാണു്. െവറുേതയല്ല അേദ്ദഹ
െത്ത ഉത്തരേകരളത്തിെല കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവു്
എന്നു പറഞ്ഞുവന്നതു്. ഉദാരമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ചിത്തവൃത്തി. അേനകം പാവെപ്പട്ട വിദ്യാർത്ഥിക
െള അേദ്ദഹം തെന്റ ചിലവിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സാഹിത്യേസവനം
കുമാരെന്റ കൃതികളിൽ പ്രധാനങ്ങളായുള്ളവെയ മാ
ത്രം ഇവിെട കുറിയ്ക്കുന്നു. (1) മർക്കടസേന്ദശം, (2) ആശാ
കല, (3) ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാല മുതലായ ഖണ്ഡകൃതികൾ, (4)
ദർശനമാല (തർജ്ജമ), (5) േലാകാപവാദം, (6) കന
കംമൂലം, (7) അമ്പുനായർ, (8) വസുമതി, (9) ഒരു ൈവ
ദ്യെന്റ അനുഭവങ്ങൾ, (10) ജാഹനീറ, (11) രജപുത്രവി
വാഹം, (12) കൂനിയുെട കുസൃതി, (13) യാദവകൃഷ്ണൻ,
(14) ഒയ്യാരത്തു ചന്തുേമേനാൻ, (15) േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞി
രാമൻനായനാർ, (16) ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി, (17)
കാകൻ, (18) പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിെല ചില അത്ഭുതങ്ങൾ,
(19) ഗദ്യമഞ്ജരി ഒന്നാം ഭാഗം, (20) ൈസരന്ധ്രി, (21)
മുത്തശ്ശെന്റ കഥകൾ, (22) നൂറ്റിൽപ്പരം െചറുകഥകൾ,
(23) അമ്മമാേരാടു്, (24) െവള്ളിൈക്ക.

അവയിെല ഉള്ളടക്കം
പദ്യം
ആശാകലയാണു് കുമാരെന്റ കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീ
യം. സുപ്രസിദ്ധനായ കീറ്റ്സ് (Keats) എന്ന ആംഗേല
യമഹാകവിയുെട ഇസബല്ലാ (Isabella) എന്ന കാവ്യ
ത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രാനുവാദമാണതു്. അത്യന്തം ഹൃദയദ്ര
വീകരണചണമായ മൂലകൃതി വലിയ താഴ്ചവീഴ്ചകൾ കൂടാ
െത കുമാരൻ ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ചില വരികൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.
“ലാലസൻതെന്റ കഥയുദ്ധരിയ്ക്കാം ഞാൻ
ധീരതയുള്ളവർ േകട്ടുെകാൾവിൻ.
എങ്ങവൻ? എങ്ങാെനാരുൾനാട്ടിൽ ശഷ്പങ്ങൾ
തിങ്ങിവളർെന്നാരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ,

ആറ്റിൻകരയിൽ മനുഷ്യപാദസ്പർശം
തട്ടാറില്ലാെത്താരു ദിക്കിലായി,
ആറടി ദീർഘതയുള്ള കുഴിെയാന്നു
മൂടിക്കിടപ്പുണ്ടു പുത്തനായി.
ലാലസെനെങ്ങന്നതിൽെച്ചന്നു േചാദിപ്പിൻ
മാലുറ്റ വാർത്ത െകാതിേപ്പാെരല്ലാം.”

ഇലതഞ്ഞിപ്പൂമാല െചറുതാെണങ്കിലും ഒന്നുകൂടി േച
േതാഹരമാെണന്നു പറയാം. ഒരു െപൺകിടാവു് ആ
മാല നിരത്തിൽക്കൂടി വില്പനയ്ക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
“ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാലയിലഞ്ഞിപ്പൂമാല–
യിലഞ്ഞിപ്പൂ വാങ്ങിൻ, വണങ്ങുേന്നൻ.”

ആ െപൺകുട്ടിയുെട ആകാരസുഷമെയ കവി ഇങ്ങെന
വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു.
“തരുണശ്രീ വന്നങ്ങുദിച്ചില്ലായതിൻ
കരുക്കൾേമനിയിൽക്കുരുത്തില്ല.
ഉടുമുണ്ടല്ലാെത മുറിമുണ്ടില്ലവൾ–
ക്കുടലുമംഗവും മറയുവാൻ.
കുളി കഴിഞ്ഞല്പം നനഞ്ഞുലേഞ്ഞറ്റ–

മളിവർണ്ണം പൂണ്ട ചികുരെത്ത
അനിലേപാതങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചീടുന്നു–
ണ്ടനംഗൻ മാനവമനം േപാെല.
ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാല മുഴുവനും വാങ്ങി–
യലസാപാംഗിക്കു പണേമകാൻ
പരതി കീശ ഞാ,െനാരു കാശില്ലതിൽ–
പ്പരിതാപെമന്തു പറയാവൂ?”

ദർശനമാല ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുെട തന്നാമ
േധയമായ േവദാന്തഗ്രന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്.

ഗദ്യം
ഒരു ഗദ്യകാരൻ എന്ന നിലയിലാണേല്ലാ കുമാരൻ പര
െക്ക അറിയെപ്പടുന്നതും അറിയെപ്പേടണ്ടതും. അഞ്ചു
മുതൽ ഏഴുവെര നമ്പർ കൃതികൾ േനാവലുകളാണു്.
വസുമതി ഒരു സമുദായാഖ്യായികയാണു്. വടേക്ക മല
ബാറിെല അക്കാലെത്ത തീയെര സംബന്ധിച്ചുള്ള പല
കാര്യങ്ങളും അതിൽനിന്നു ഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു
ൈവദ്യെന്റ അനുഭവങ്ങൾ ചില െചറുകഥകൾ സമാഹ
രിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണു്. പത്തും പതി
െനാന്നും കൃതികൾ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല ചില കഥ
കൾ സംഭവമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളതാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം
നമ്പർ രാമായണത്തിെല ഒരുപാഖ്യാനെത്ത ആസ്പദ
മാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യനാടകമാണു്, 13 മുതൽ 16 വെര
നമ്പരുകൾ ജീവിതചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാെണന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. കാകൻ ഏററവും മേനാഹരമായ ഒരു കൃ
തിയാണു്. കുമാരെന്റ നാനാമുഖമായ മേനാധർമ്മപ്രസ
രം അതിൽ അതിെന്റ അത്യുച്ചേകാടിയിൽ െതളിഞ്ഞു
കാണാം. പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിെല അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിെല വിഷയം േപരുെകാണ്ടുതെന്ന വിശദമാകു
ന്നുണ്ടേല്ലാ. ഗമദ്യമഞ്ജരി ഒന്നാംഭാഗം സാഹിത്യവിമർ
ശനപരമാണു്. അതിൽ കവിത, ഭാവനാശക്തി, മലയാ
ളഭാഷയ്ക്കു സഹായങ്ങൾ, ഗദ്യപ്രബന്ധം, േനാവൽ മുത
ലായി പല വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. കുമാരെന
ഒരു നിരൂപണവിചക്ഷണനായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കു
ന്നതു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥമാണു്. ൈസരന്ധ്രിയും മുത്തശ്ശെന്റ
കഥകളും ബാലവിദ്യാർത്ഥികളുെട ഉപേയാഗത്തിനാ
യി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. െചറുകഥകളിൽ അധികവും ദീ
പം മാസികയിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു്. അവയിൽ
ചിലതിെന്റെയല്ലാം വിഷയം സ്വകേപാലകല്പിതമല്ല.
റംഗൂണിൽവച്ചു മലയാളി മഹിളാമണ്ഡലത്തിെന്റ ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ എഴുതിവായിച്ചതാണു് അമ്മമാേരാടു് എന്ന
െചറുകൃതി. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ൈഹദരാലിയും
മഹാരാഷ്ട്രന്മാരും േയാജിച്ചു പരന്ത്രീസുകാരുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടി യുദ്ധംെചയ്തു പല അക്രമങ്ങളും പ്രവർത്തി
ച്ച സംഭവമാണു് െവള്ളിക്കയ്യുെട പശ്ചാത്തലം. ദീപ
ത്തിൽ അതു ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നു. പ്രേത്യകം
പുസ്തകമായി അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

വാക്കലഹം
തെന്റ സാഹിത്യേസവനെത്തപ്പറ്റി കുമാരൻ ഒരവസര
ത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “ഞാൻ ചിലെതഴുതി; അതു
ചിലക്കു രസിച്ചു. ഞാൻ പിെന്നയും എഴുതി; അതു ചില
െര മുഷിപ്പിച്ചു. അവർ എെന്ന കുത്തി എഴുതി; ഞാനും
കുത്തി എഴുതി. ഇങ്ങെന കമ്പിളിെക്കട്ടു ഞാൻ വിട്ടിട്ടും
കമ്പിളിെക്കട്ടു് എെന്ന വിടുന്നിെല്ലന്നു പറഞ്ഞേപാെല
ഞാൻ സാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽക്കിടന്നു്
‘ഓട്ടുനാളിറങ്ങിയും മങ്ങിയും തിരവന്നു

തട്ടിയിട്ടലച്ചുമെങ്ങാേട്ടടം െചന്നും േപാന്നും’

അങ്ങെന പരിചയിച്ചു് ഒരുവിധം നീന്തിക്കളിയ്ക്കുവാൻ
പഠിച്ചുെവേന്ന പറേയണ്ടതുള്ള.” സൂക്ഷ്മത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം സാഹിത്യക്കളരിയിൽ െനടുനാൾ കച്ചെകട്ടി കയ്യും
െമയ്യും ഉറച്ച ഒരുധീരേയാദ്ധാവായിരുന്നു. കുമാരൻ ധാ
രാളം െവട്ടും തട്ടും പയറ്റി. െകാടുക്കുകയും െകാള്ളുകയും
െചയ്തു. എതിരാളിെയ അമ്പരപ്പിയ്ക്കുകയും അടിപണിയി
യ്ക്കുകയും െചയ്ത അവസരങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടു്. വ്രണകി
ണങ്ങളാൽ അങ്കിതമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരി
മാറു്. അപൂർവ്വം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അടവു െതറ്റി താെഴ
വീണിട്ടുണ്ടു്. വീേണടത്തുകിടന്നു വിദ്യയുെമടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
നിശിതവും മർമ്മേവധിയുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തൂലികാപ്രേയാഗം. തനിയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളതു് ആെരപ്പ
റ്റിയായാലും ഒളിവും മറവും കൂടാെത പറയും. പല അച്ചു
ക്കൂടമുടമസ്ഥന്മാരുമായി ഗാഢമായ ബന്ധം പുലർത്തി
വന്ന അേദ്ദഹം അവെരയും വിട്ടിട്ടില്ല: ഒരവസരത്തിൽ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“പ്രസാധകന്മാരിൽ അധികം േപരും കച്ചവടത്തിെന്റ
കണ്ണുകണ്ട സമർത്ഥന്മാരാണു്. അവർെക്കാരു േപർ

െകാടുക്കുവാൻ എനിക്കു് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുെവ
ങ്കിൽ ഞാൻ അവെര ‘േചാരകുടിയന്മാർ’ എന്നു വിളിയ്ക്കു
മായിരുന്നു. കവികളുേടയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുേടയും േചാ
രകുടിച്ചാണു് അവരിൽപലരും ജീവിയ്ക്കുന്നതും, തങ്ങൾ
ക്കും തങ്ങളുെടേശഷം സന്താനങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി ധനം
സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതും. വിദ്വാന്മാർ പ്രാേയണ ദരിദ്രന്മാരാ
ണേല്ലാ. അവെരെക്കാണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിപ്പിച്ചു് അല്പം
വല്ലതും െകാടുത്തും െകാടുക്കാെമന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്തും
പിെന്ന െകാടുക്കാെതയും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു
പ്രസിദ്ധംെചയ്ത്, അതുെകാണ്ടുള്ള വമ്പിച്ച ആദായംമുഴു
വൻ ഈ േചാരകുടിയന്മാർ എടുക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താ
ക്കന്മാേരാ? പട്ടിണി!” അങ്ങെനയുള്ള ഒരാൾ അഭിേയാ
ക്താവിനു ഭയങ്കരനായ പ്രതിദ്വന്ദിയായിരുന്നതു് അസാ
ധാരണമല്ലേല്ലാ. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹാസ്യര
സനിഷ്യന്ദികളായ ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ അവേരയും
ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടിയ്ക്കുകയായിരുന്നു പതി
വു്. തെന്നേയാ തെന്റ സമുദായ േനതാക്കന്മാെരേയാ
തനിയ്ക്കു േവണ്ടെപ്പട്ടരവെരേയാ ആേക്ഷപസൂചകമായി
ആരു് എെന്തഴുതിയാലും അേദ്ദഹം ഉലച്ച വാളുമായി
അരങ്ങത്തു കയറി നിർഭയമായി േപാരാടും. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിമലമായ ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തിവി
േദ്വഷത്തിെന്റേയാ സമുദായസ്പർദ്ധയുെടേയാ ലാഞ്ചനം
ഒെരാറ്റവാക്കിെലങ്കിലും മഷിയിട്ടു േനാക്കിയാൽേപ്പാ
ലും കാണ്മാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായ ഒരു
രസത്തിനുേവണ്ടി േവണ്ടതിലധികം തട്ടിവിടും. എങ്കിലും
അെതല്ലാം ശരൽക്കാലത്തിെല േമഘശകലത്തിെന്റ
കളി കാട്ടി ക്ഷണത്തിൽ മറഞ്ഞുേപാകും. കുമാരെന
നല്ലേപാെല അറിയുന്ന ഫലിതപ്രിയന്മാർക്കു് ആ വാൿ
പ്രവാഹം വിേനാദത്തിെന്റ പ്രകാരാന്തരമായല്ലാെത
േതാന്നുമായിരുന്നില്ല.

കൃത്യനിഷ്ഠ
ഇതു കുമാരെന്റ എണ്ണെപ്പട്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരു
ന്നു. താൻ ഏതു സാഹിത്യവ്യവസായത്തിൽ ഏർെപ്പ
ട്ടാലും അതു വിജയപൂർവ്വമായി കലാശിപ്പിക്കണെമന്നു്
അേദ്ദഹത്തിനു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു ചിലെര
േപ്പാെല വല്ലതും കാട്ടിക്കൂട്ടി ഒപ്പിച്ചുമാറുന്നതിൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനു െതല്ലും വിശ്വാസമണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീനാരാ
യണഗുരുവിെന്റ ജീവിതചരിത്രം രചിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം
േയാഗാഭ്യാസ പ്രതിപാദകങ്ങളായ പല പുസ്തകങ്ങൾ
വായിക്കുകയും അറുപത്തേഞ്ചാളം വശം വരുന്ന തത്സം
ബന്ധമായ ഒരധ്യായം ആ പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രഥമഭാ
ഗമായി എഴുതിേച്ചർക്കുകയും െചയ്തു. ചന്തുേമേനാെന്റ
ചരിത്രം ഗദ്യകാവ്യത്തിെന്റ വളർച്ച എന്ന അധ്യായം
െകാണ്ടാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. യാദവകൃഷ്ണൻ എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റിയുള്ള ഇതിഹാസപൗ
രാണിേകാപാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഇക്കാലത്തു് അവിശ്വസ
നീയങ്ങളാെണന്നു േതാന്നാവുന്ന അംശങ്ങെള പരിത്യ
ജിച്ചു േകവലം ഒരു ഉത്തമപുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ
ആ മഹാത്മാവിെന്റ ചരിത്രം ഉപപാദിക്കുന്നതിനുേവ
ണ്ടി പല പുസ്തകങ്ങളും നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചു. ഇെതല്ലാം
എന്തിനാെണന്നു ചിലർ േചാദിേച്ചക്കാം. അവർ േക്ലശ
ഭീരുക്കളും വിഷയപൂർത്തിെയപ്പറ്റി േവണ്ട വിജ്ഞാനമി
ല്ലാത്തവരുമാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതപദപ്രേയാഗം
തെന്റ ഗദ്യത്തിൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ േവണ്ടതിലധികം
കടന്നുകൂടാതിരിക്കുന്നതിനു കുമാരൻ പ്രേത്യകം യത്നി
ച്ചു. തനിക്കു സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ കു
റവു് അതിനു സഹായമായും തീർന്നു. െവള്ളിൈക്ക ദീ
പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ “ഇതു് എല്ലാ
വരും വായിച്ചു രസിക്കണെമന്നല്ലാെത സ്ക്കൂളുകളിൽ പാ
ഠപുസ്തകമാക്കിക്കിട്ടണെമന്നു് ഉേദ്ദശമില്ലാത്തതിനാൽ
അനാവശ്യമായി അപൂർവ്വ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ കുത്തിെച്ച
ലുത്തുകേയാ അന്വയവിഷമത വരുത്തുകേയാ െചേയ്യ
ണ്ടുന്ന ആവശ്യം േനരിട്ടിട്ടില്ല” എന്നു് അേദ്ദഹം ആ വി
ഷയത്തിൽ തനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം േരഖെപ്പടുത്തിയിരി
ക്കുന്നു. മെറ്റാരവസരത്തിൽ ഇങ്ങെനയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്:
“ശരിയായി അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സംസ്കൃതപദങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണെമന്നുള്ളതു സം
സ്കൃതം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എെന്നേപ്പാലുള്ളവർ പ്രബന്ധ
രചനയിൽ അനുസരിേക്കണ്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാെണ
ന്നു ഞാൻ അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളന്നു.”

ഗദ്യൈശലി
കുമാരെന്റ വിവിധസിദ്ധികളിൽവച്ചു് അത്യന്തം സമുന്ന
തമായി. എല്ലാവർക്കും പ്രതിഭാസിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അപ്രതിമമായ ഗദ്യൈശലിയാകുന്നു. അേദ്ദഹം
ആ ൈശലിെകാണ്ടു പലേപ്പാഴും നമുക്കു സ്വർഗ്ഗീയമാ
യസുഖം തരുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗദ്യം ഒരുതരം
ശ്രവണമധുരമായ സംഗീതമാണ്. അതിെന്റ ആേരാ
ഹാവേരാഹക്രമങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിേന നിശ്ചയമുള്ളു.
അതു വായിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാം.
വിവക്ഷിതം േവണ്ടവിധത്തിൽ ആേലാചിച്ചു ക്രമെപ്പ
ടുത്തിേയ പറയൂ. സരളവും പ്രസന്നവും മധുരവുമാണു്
ആ ഗദ്യരീതി. ഉജ്ജ്വലലത ആവശ്യംേപാെല പ്രകടിപ്പി
ക്കും. ഫലിതംെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ആദ്യന്തം ൈക
കാര്യംെചയ്തു കാന്തിവിേശഷം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു്.
സംഭാഷണങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും
ആ ഫലിതം പ്രേയാഗിക്കും. അതിനു് ഒരു അദൃഷ്ടപൂർ
വ്വമായ ആകർഷണശക്തിയുണ്ടു്. അതിേലക്കു് ആവ
ശ്യമുള്ള പഴെഞ്ചാല്ലുകളും ഉപകഥകളും മറ്റും ഒരു പുഴയി
െല അലകൾ േപാെല അതിൽ െപാങ്ങിയും മുങ്ങിയും
പ്രകാശിക്കുന്നു. കുമാരൻ ഒരു വിശ്രുതനായ വാഗ്മിയാ
യിരുന്നുെവന്നും നാം ഇവിെട ഓർമ്മിേക്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. അേദ്ദഹം പ്രസംഗേവദിയിൽ കടന്നാൽ ചിരിക്കു്
എെന്തങ്കിലും വകയുണ്ടാകുെമന്നു േശ്രാതാക്കൾക്കറി
യാമായിരുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹെത്തേപ്പാ
െലയുള്ള പ്രവക്താക്കളും പത്രേലഖകന്മാരും ഗ്രന്ഥകാ
രന്മാരും േകരളത്തിൽ അധികമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു പ്രസ്തുത ൈശലി പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം. കുമാരൻ നടത്തിത്തുടങ്ങിയ േകരളചിന്താമ
ണിെയപ്പറ്റി അല്പം ആേക്ഷപസൂചകമായി മലബാറിയു
െട പ്രസാധകനായ വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ ഒരു
കുറിപ്പു് എഴുതി. പണിക്കർ പിരിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്നയാണു്
കുമാരൻ ചിന്താമണിയുെട നടത്തിപ്പു് ഏെറ്റടുത്തതു്. ആ
കുറിപ്പിനു കുമാരെന്റ പ്രത്യുക്തിയാണു് ചുവേട േചർക്കു
ന്നതു്.
“കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മലബാറിെയപ്പറ്റി പറ

ഞ്ഞതിനു മറുപടിെയാന്നും പറയാെത േകരളചിന്താമ
ണി പ്രത്രാധിപെര കുേറ ചീത്തപറഞ്ഞു വിടുകയണു്
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു മറുപടി പറവാൻ ഞങ്ങൾ പഠി
ച്ചിട്ടിെല്ലന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു പേക്ഷ മല
ബാറിപ്പത്രത്തിനു വലിയ ഇച്ഛാഭംഗത്തിനു കാരണമാ
േയക്കാം. എന്തു െചയ്യാം? നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ദിക്കിൽ
ഞങ്ങളുെട മാന്യസഹജീവികേളയും വ്യസനിപ്പിേക്ക
ണ്ടിവരുന്നു… ഇനിയും കാര്യം പറയാെത ചീത്ത പറയാ
നാണു് ഭാവെമങ്കിൽ ഞങ്ങളുെട ഭാവം മൗമുദ്ര ധരിക്കാ
നാണു്. േകരളചിന്താമണിയുെട അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ
ഞങ്ങൾെക്കഴുതാെത മലബാറിപ്പത്രത്തിനു രഹസ്യമാ
യി എഴുതിയതു വലിയ പുതുമയായിേത്താന്നുന്നു തെന്ന!
അവർതെന്ന അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ.”
ഏതു വിഷയവും എത്ര കഠിനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീ
തിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി കുമാരനിൽ
അസാധാരണമായി വിേദ്യാതിച്ചിരുന്നു. താെഴക്കാണു
ന്നതു കാകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ നിന്നു്
ഒരു ഭാഗമാണു്.
“കാക്കെയപ്പറ്റി എഴുതുവാനുള്ളെതാെക്ക എഴുതിക്കഴി
ഞ്ഞു. അച്ചടിച്ചുംകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു മുഖവുര േവണ്ടേയാ
എന്നാണു് അച്ചുക്കൂടക്കാർ േചാദിക്കുന്നതു്. അതിനാ
ണു് വിഷമം. പുസ്തകം കാക്കെയപ്പറ്റിയാണു്. അതിെന
സ്തുതിച്ചാലും ദുഷിച്ചാലും ആരും േചാദിക്കുവാനില്ല. മുഖ
വുര പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി ആയിരിക്കണമേല്ലാ. അതിെന
ഞാൻ തെന്ന സ്തുതിക്കുന്നതു കുേറ അങ്ങെനയേല്ല? ദു
ഷിക്കാൻ മനസ്സും വരുന്നില്ല. എഴുതാെമന്നുെവച്ചാൽ
പലതും എഴുതാം, ‘ഈ പുസ്തകം അേശഷം നന്നായി
ട്ടിെല്ലന്നു് എനിക്കുതെന്ന േബാധ്യമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ചില

േസ്നഹിതന്മാരുെട നിർബ്ബന്ധംെകാണ്ടു് ഇങ്ങെന അച്ച
ടിച്ചു പരസ്യംെചയ്തതാണു്’ എന്നു പറയാമായിരുന്നു.
അതു െവറും കളവായിരിക്കും. ‘ഇതു പരസ്യംെചയ്വാൻ
എെന്ന ആരും നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ വളെര െത
റ്റുകളുണ്ടു്. അതു വായനക്കാർ സദയം ക്ഷമിക്കണം.’
എെന്നഴുതിയാേലാ? അതു േകവലം അനാവശ്യമാ
ണു്. എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ െതറ്റുണ്ടായാലും ഇെല്ലങ്കി
ലും അതു െവളിക്കിറങ്ങുന്ന തക്കവും േനാക്കി അതിെന
െകാത്തിപ്പറിച്ചു ഛിന്നഭിന്നമാക്കുവാൻ േനാമ്പും േനാ
റ്റു നില്ക്കുന്ന ചില രസികശിേരാമണികളുണ്ടു്. അവർക്കു്
അതുെകാണ്ടു കാര്യസാധ്യവുമുെണ്ടന്നാണു് ഒരാൾ ഇതി
നിെട പറഞ്ഞതു്. എനിക്കും ഗുണമില്ലാെതയല്ല. പുസ്ത
കം േവഗത്തിൽ വിറ്റുേപാകും. അതുെകാണ്ടു കാക്കയ്ക്കു
ബലിയിട്ടുെകാടുക്കുേമ്പാെല രണ്ടുേപക്കുൎ ം ഉപകാരമാ
കത്തക്കവണ്ണം ഈ ‘കാക’െന അവർക്കായി സമർപ്പി
ക്കുക.”
അടിയിൽ േചർക്കുന്ന ഭാഗവും അതിലുള്ളതുതെന്നയാ
ണു്.
“ചിലേപ്പാൾ തള്ളപ്പക്ഷിക്കു വല്ല ഭക്ഷണസാധനവും

കിട്ടി അവൾ അതു െകാത്തിത്തിന്നാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ
കുട്ടി അടുത്തുെചന്നു് അതു പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഭാവിക്കുന്ന
തും അതിനു െകാടുക്കാെത തള്ള പകുതി വിഴുങ്ങുന്നതും
പിെന്ന കുട്ടിയുെടകരച്ചിൽ േകട്ടിട്ടു് അലിവുണ്ടായിെട്ട
ന്നേപാെല വായിൽനിന്നുഴിഞ്ഞു കുട്ടിയുെട െകാക്കിൽ
ഇട്ടുെകാടുക്കുന്നതും കാണ്മാൻ ബഹുരസമുള്ള കാഴ്ചക
ളാണു്. വലതും തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ അതു തെന്റ സ്വ
ന്തം ഉദരപൂരണത്തിനു് ഉപേയാഗിക്കുകേയാ േവണ്ടതു്?
കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാൻ അവയ്ക്കുെകാടു
ക്കുകേയാ േവണ്ടതു്? എന്നിങ്ങെന മനസ്സിൽ രണ്ടു വി
ചാരങ്ങൾ അടിക്കടി വളെര േനരം ജയാപജയങ്ങൾ
സംശയത്തിലായിരിക്കയും ചിലേപ്പാൾ ‘ആത്മപൂജ’
ജയിച്ചു എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ സംഗതിയാകത്തക്ക
വിധം പകുതിേയാളം വിഴുങ്ങുകയും െചയ്യുന്നുെണ്ടങ്കിലും,
കാക്കയ്ക്കു തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുള്ള കാരുണ്യത്തിനാ
ണു് സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തിെയക്കാൾ ശക്തിയുള്ളെതന്നു്
അവ സംശയംകൂടാെത സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.”
യാദവകൃഷ്ണനിൽനിന്നു ചില വാക്യങ്ങൾകൂടി അടിയിൽ
േചർക്കുന്നു.
“ഇത്രയം പറഞ്ഞു ഭീഷ്മർ അല്പം നിർത്തി. ആദ്യം വൃന്ദാ

വനത്തിെല േഗാപാലന്മാരുെട ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപിച്ച
തും, േഗാപസ്ത്രീകളുെട മേനാമുകുരങ്ങെള വികസിപ്പിച്ച
തും, ക്രേമണ ഭാരതഖണ്ഡത്തിെല ആമര്യന്മാരുെടയിട
യിൽ സൗഭാഗ്യരശ്മിെയ ഉദിപ്പിച്ചതുമായി, കൃഷ്ണനിൽ നി
ന്നു ജനിച്ചുയർന്നേസ്നഹം ഭീഷ്മരുെട ഹൃദയത്തിലും നി
റഞ്ഞുകവിഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിന്നു െതാണ്ടയിടറി,
കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞു. െനഞ്ഞിടിച്ചു. ഒടുവിൽ കഴി
യുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ പൂജ്യനായ ആ വേയാവൃദ്ധൻ ഇങ്ങ
െന പറഞ്ഞു: ‘അേത, കൃഷ്ണെന വിശ്വത്തിെന്റ ആദികാര
ണമായി ധരിച്ചു നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു; വിശ്വത്തിെന്റ ലയ
കാരണമായി നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. അവൻ ശാശ്വതനും
അവൻ സർവ്വശക്തിക്കും അതീതനുമേത്ര.’ ഭീഷ്മർക്കു
പിെന്ന സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതായി. അല്പം വിശ്രമി
ച്ചു ശ്വാസം േനേരയാക്കി. കൃഷ്ണനിലുള്ള ഭക്തി നിമിത്തം
ജനിച്ച മേനാവികാരെത്ത നിയന്ത്രിക്കുവാൻശ്രമിച്ചു.”
മതി, ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു കുമാരൻ എത്രമാ
ത്രം അനുഗൃഹീതനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു
െവന്നും ആ വടവൃക്ഷത്തിെന്റ ഏെതല്ലാം അംബരചും
ബികളായ ശാഖകളിലാണു് വിവിധ ഗാനങ്ങൾപാടി
േകരളീയെര ആകമാനം പുളകംെകാള്ളിച്ചു വിഹരിക്കു
വാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നെതന്നും വ്യക്തമാ
കുന്നതാണു്. വാദ്ധക്യത്തിെന്റയാെതാരു ലക്ഷണവും
േരാഗഗ്രസ്തനാകുന്നതുവെര അേദ്ദഹെത്ത ബാധിച്ചിരു
ന്നില്ല. ആ സുകുമാരവും പട്ടാംബരേവഷ്ടിതവും മന്ദസ്മി
തമധുരവുമായ ആകാരെത്ത നിത്യയൗവനം ആേശ്ലഷി
ച്ചു ചാരിതാർത്ഥ്യം േനടിയിരുന്നതുേപാെല േതാന്നി.
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തികഞ്ഞ സാഹിത്യവീരെന നമു
ക്കു് അത്ര എളുപ്പത്തിെലാന്നും കിട്ടുന്നതെല്ലന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ.
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4 െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള (1053–1091)

കുടുംബവും ജനനവും
െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള െനയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ മുൻ
സീഫ് േകാടതിവക്കീൽ എം. േകശവപിള്ളയുെട േജ്യഷ്ഠ
സേഹാദരി ചക്കിയമ്മയുേടയും സ്ഥലം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി
േക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തി നരസിംഹൻ േപാറ്റിയുേടയും പു
ത്രനായി 1053-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം 16-ാം൹ പൂരുരുട്ടാ
തി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പൂർവ്വകുടുംബം െനയ്യാറ്റിൻ
കര അതിയന്നൂർ അംശം െതേക്ക കൂടില്ലാവീടായിരു
ന്നു. ആ കുടുംബത്തിെല മല്ലൻപിള്ള എന്ന ഒരു പൂർ
വ്വപുരുഷൻ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന
ശത്രുബാധയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയാൽ മഹാരാജാവ്
അേദ്ദഹത്തിനു േപരാർ എന്ന സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചതി
നു പുറേമ കുേറ വസ്തുവകകളും െകാടുത്തു. ആ വസ്തുക്ക
ളിൽ ഒന്നാണു് െനയ്യാറ്റിൻകര േകാട്ടയ്ക്കകത്തു് ഇേപ്പാൾ
മുല്ലപ്പള്ളി പുത്തൻവീട് എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന ഭവനം.
1053-ാമാണ്ടു് അതു മുല്പപ്പള്ളി വീടുമാത്രമായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
ആദ്യഗുരു െനയ്യാറ്റിൻകര മലയാംപള്ളിക്കൂടത്തിൽ വാ
ധ്യാരായിരുന്ന കൂട്ടപ്പന നാഗനാഥയ്യരായിരുന്നു. 1062ൽ സ്ഥലം ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽസ്ക്കൂളിൽ പഠിത്തമാരംഭിച്ചു.
അക്കാലത്തു കഥകളിയിൽ കലശലായ ഭ്രമമുണ്ടായിരു
ന്നു. 1067-ൽ ആ മിഡിൽസ്ക്കൂളിെല പഠിത്തം അവസാ
നിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു ഗവർെമ്മന്റ് േകാേളജിൽ
വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു. യഥാകാലം മട്രിക്കുേലഷൻ പരീ
ക്ഷ ജയിച്ചു. എഫ്. ഏ.യ്ക്കു പഠിക്കുവാൻ അരംഭിച്ചേതാ
ടുകൂടി പത്രേലഖകനായി. ചിത്രെമഴുത്തിൽ ആദ്യകാല
ത്തു നല്ലവാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും സാഹി
ത്യം ആ കലെയ നിേശ്ശഷം ഗ്രസിച്ചുകളഞ്ഞു. ഒടുവിൽ
കഞ്ഞിക്കൃഷ്ണേമേനാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പ്രസി
ദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന രാമരാജനിൽ െനയ്യാറ്റിൻ
കര േലഖകനായാണു് ഗദ്യെമഴുതി പരിചയിച്ചതു്. മൂന്നു
െകാല്ലം െകാണ്ടു 1073-ൽ എഫ്. എ. ജയിച്ചു. ബി. ഏ.
ക്ലാസ്സിലും പഠിത്തം സംബന്ധിച്ചു യാെതാരുത്സാഹവും
പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല.

ആദ്യകാലെത്ത പത്രപ്രവർത്തനം
1075 ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു േക

രളദർപ്പണെമന്നും വഞ്ചിഭൂപഞ്ചിക എന്നും രണ്ടു പത്ര
ങ്ങൾ പുറെപ്പടുകയും രാമകൃഷ്ണപിള്ള േകരളദർപ്പണത്തി
െന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ചുതുടങ്ങുകയും െചയ്തു. രാജ്യഭര
ണകാര്യങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്കു കൂടി ഭാഗഭാ
ഗിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള തത്വെത്തയാണ്
അേദ്ദഹം ദർപ്പണംവഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. പരസ്യമായി
അനന്തരവൻ പത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തിത്തുടങ്ങി
യേപ്പാൾ േകാപിഷ്ഠനായ അമ്മാവൻ േകശവപിള്ള
അേദ്ദഹെത്ത സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസനം െച
യ്തു. തനിക്കു േവേറ ആദായമാർഗ്ഗം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു
െവങ്കിലും വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തു േപാകുവാൻ സമ്മത
മാെണന്നു് അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ചുെകാണ്ടു സർവ്വവും
സന്ത്യജിച്ചു് ആ ധീരൻ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുകയാണു് ഉണ്ടാ
യതു്. ആ െകാല്ലം മലയാളത്തിൽമാത്രം ബി. ഏ. യ്ക്കു
േചന്നു് ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ജയിച്ചു േകരളവർ
മ്മ കീർത്തിമുദ്രയ്ക്കു് അഹനായി. പണ്ഡിതേശ്രഷ്ഠനായ
പി. െക. നാരായണപിള്ളെയ ആ വിഷയത്തിൽ അതി
ശയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ൈകപ്പടയുെട ആകർഷകതയാണു്. അടുത്ത െകാ
ല്ലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിനു േചരണെമന്ന തീർ
ച്ചെപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും അേപക്ഷാപത്രികയിൽ
എഴുതിയിരുന്ന വയസ്സു െതറ്റിേപ്പായി എന്ന കാരണ
ത്താൽ സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു മൂന്നു െകാല്ലേത്ത
ക്കു ബഹിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടു. എങ്കിലും േകാേളജിൽ അധ്യ
യനം തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്താണു് ഇംഗ്ലീ
ഷും മലയാളവും ധാരാളമായി വായിക്കുകയും തദ്വാരാ
തെന്റ വിവിധവിഷയകമായ വിജ്ഞാനം പരിപുഷ്ട
മാക്കുകയും െചയ്തു. അന്നു് ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു അവിെട സംസ്കൃതത്തിനും
മലയാളത്തിനും െപ്രാഫസർ. അേദ്ദഹവുമായി ഗാഢ
സർക്കത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട് ഇംഗ്ലീഷിെല സാേങ്കതികശ
ബ്ദങ്ങൾക്കു മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമയുണ്ടാക്കുവാൻ
പരിശീലിച്ചു. കുേറ സംസ്കൃതവും അഭ്യസിച്ചു. േകരളദർ
പ്പണത്തിൽ ക്രേമണ രാജ്യകാര്യങ്ങളും സാമുദായിക
വിഷയങ്ങളും ചുരുക്കുകയും സാഹിത്യവിമർശനത്തിനു
പ്രാധാന്യം നല്കുകയും െചയ്തു.

പ്രഥമപത്നി
1076 മകരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു പാല്ക്കുളങ്ങര േതാ
പ്പുവീട്ടിൽ നാണിക്കുട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. ആ

സാധ്വി ഏറ്റവും സമർത്ഥയും ഗുണശാലിനിയും സംഗീത
സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിചക്ഷണയുമായിരുന്നു. നാണിക്കു
ട്ടിയമ്മയുെട അമ്മാവനായ െക. പരേമശ്വരൻപിള്ളയാ
യിരുന്നു േകരളദർപ്പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ. അേദ്ദഹം
രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ പലപ്രകാരത്തിൽ കഷ്ടനഷ്ടെപ്പടു
ത്തി. 1076 േമടത്തിൽ േകരളദർപ്പണവും പഞ്ചികയും
സംേയാജിപ്പിച്ചു േകരളപഞ്ചിക എന്ന േപരിൽ േനറ്റീവ്
ൈഹസ്ക്കൂളിൽ െഹഡ്മാസ്റ്റർ റ്റി. മാർത്താണ്ഡൻ തമ്പി
ഒരു പത്രം പുറെപ്പടുവിച്ചു. 1077 ചിങ്ങം മുതൽ 1078 കും
ഭം വെര അതു നടത്തിയതു രാമകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു.
1079 ചിങ്ങത്തിലാണു മലയാളിപ്പത്രത്തിെന്റ ആധിപ
ത്യം സ്വീകരിച്ചതു്. ഒരു െകാല്ലേമ അതിെന്റ ആധിപ
ത്യം വഹിച്ചുള്ളു. 1079 മകരത്തിൽ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ
മരിച്ചു.

ദ്വിതീയഭാര്യ
1080-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 7-ാം൹ രാമകൃഷ്ണപിള്ള തിരു
വനന്തപുരത്തു വഞ്ചിയൂർ കഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ബി.
കല്യാണിയമ്മെയ പരിഗ്രഹിച്ചു. കല്യാണിയമ്മയുെട

ചരിത്രം വിസ്മയേത്താടും അഭിമാനേത്താടും കൂടിയല്ലാ
െത േകരളീയർക്കു സ്മരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. ദാമ്പ
ത്യത്തിെന്റ ഉത്തമമാതൃകയാണു് ആ മഹിളാരത്നം നമു
ക്കുകാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതു്. 1079-ൽ ലളിത എെന്നാരു
െചറുകഥ ആ അമ്മ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു തർജ്ജമെചയ്തു
രസികരഞ്ജിനിയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടത്തി. വീട്ടിലും പുറ
ത്തും, താമരേശ്ശരി അഥവാ അമ്മുവിെന്റ ഭാഗ്യം, വ്യാഴ
വട്ടസ്മരണകൾ മഹതികൾ ഒന്നാം ഭാഗം, കർമ്മഫലം
എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു. ഭത്താവിെന്റ സുഖദുഃഖങ്ങ
ളിൽ ഇതുേപാെല പങ്കുെകാണ്ട മഹിളകൾ പുരാണ
ങ്ങളിൽ കാണുെമന്നല്ലെത നമ്മുെട മാംസദൃഷ്ടികൾക്കു
വിഷയിഭവിക്കാറില്ല. വിവാഹത്തിനു മുമ്പു രാമകൃഷ്ണപി
ള്ള കല്യാണിയമ്മക്കു് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങെന
കാണുന്നു.
“ഭവതിക്കു് ഇേപ്പാഴുള്ളതിൽക്കൂടുതൽ പദവിേയാ, ധന
േമാ, സുഖേമാ നല്കാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അശക്തൻത
െന്ന. എന്നാൽ കാർേമഘങ്ങൾക്കിടയിൽക്കൂെട കാ

ണുന്ന രജതേരഖകൾേപാെല േക്ലശേശാകാദികൾക്കി
ടയിൽ നാം അനുഭവിക്കാനിടയുള്ള സുഖസംതൃപ്തികൾ
എത്രേയാ െമച്ചേമറിയവയാെണന്നു് അനുഭവം െകാണ്ടു
മനസ്സിലാകും.”

േകരളൻ
വിവാഹാനന്തരം കല്യാണിയമ്മേയാടുകൂടി താമസിക്കു
വാൻ െകാല്ലത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു തിരി
െയേപ്പാന്നു. മലയാളിയുെട പ്രസാധകത്വവും അേതാ
ടുകൂടി വിട്ടു. 1080 േമടത്തിൽ േകരളൻ എന്ന േപരിൽ
രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായ ഒരു മാസിക തനതുടമസ്ഥ
തയിലും പത്രാധിപത്യത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തുനി
ന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു. േകരളൻ തികച്ചും വിപ്ലവാത്മകമായ
ഒരു പത്രഗ്രന്ഥമായിരുന്നു, നാരായണക്കുരുക്കളും രാമ
കൃഷ്ണപിള്ളയും തമ്മിൽ രാജ്യഭരണവിഷയകമായുയള്ള
ഗുരുശിഷ്യഭാവെത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കു
രുക്കളുെട ഉദയഭാനു േകരളെന്റ ഒന്നാം ലക്കം മുതൽ
അതിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. രാമകൃഷ്ണപി
ള്ളയുെട ഗദ്യൈശലി നിശിതവും ഊർജ്ജ്വസ്വലവുമായി
രുന്നു. അതിനുമുമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹം േകരളത്തിെല ഗദ്യ
കാരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം ലക്ക
ത്തിൽ േലാകാഭിവൃദ്ധിെയന്ന തലെക്കട്ടിൽ അേദ്ദഹം
എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു ഭാഗമാണു്
താെഴക്കാണുന്നതു്.
“െപാതുജനപ്രതിനിധി എന്നു ഭാവിക്കുന്ന പല പത്ര
ങ്ങളും ഈ നാട്ടിലുണ്ടു്. അവ െപാതുജനങ്ങളുെട േക്ഷമ

ത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണെമന്നു
കരുതി അവരുെട കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി പറയുന്നതായി ഭാ
വിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയുെട ഭാവം യഥാർത്ഥമായിരിക്കാം.
അഥവാ കപടമായിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്ഥിതിസ്ഥാപ
കെരേന്നാ ഉല്പതിഷ്ണുക്കെളേന്നാ രാജ്യപക്ഷ്യെരേന്നാ
പ്രജാപക്ഷ്യെരേന്നാ മേറ്റാ േഭദങ്ങളില്ലാത്ത ഈ നാ
ട്ടിെല കാര്യങ്ങളിൽ സ്വവർഗ്ഗചാപലം െകാണ്ടാകെട്ട,
പരവർഗ്ഗേദ്വഷം െകാണ്ടാകെട്ട, ഈ പത്രങ്ങളിൽ ചി
ലതുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂട്ടുന്ന ബഹളമായ ലഹളയിൽ
ബഹുജനങ്ങളുെട െപാതുവായ നന്മ നിേശ്ശഷം മറയ്ക്ക
െപ്പട്ടു േപാകുന്നുെവന്നും, തന്നിമിത്തം ഗവർേമ്മണ്ടിനു
പ്രജാേക്ഷമകാര്യങ്ങളിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുവാൻ
മാർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്നുെവന്നും അനുേശാചിക്കാെത നിർവ്വാ
ഹമില്ല.”

ഇതാ മെറ്റാരു ലക്കത്തിെല ഒരു ഖണ്ഡികയിൽനിന്നു്.
“രാജാവു ൈദവത്തിെന്റ പ്രതിപുരുഷൻ അെല്ലങ്കിൽ
അവതാരം എന്നു രാജാക്കന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രജ
കെള വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു… ഈ വിശ്വാ
സം വ്യാജംതെന്ന. മനുഷ്യർ ജീവജന്തുക്കളിൽ ഒരു
വംശത്തിൽ െപട്ടവരാണേല്ലാ. പട്ടികളുെട രാജാവാ
യിട്ടു് ഒരു പട്ടിെയ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ചുേവാ? ആനകളുെട
രാജാവായിട്ട് ഒരു വിേശഷമായ ആനെയ ൈദവം സൃ
ഷ്ടിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? അങ്ങെനയുെണ്ടങ്കിൽ രാജാവിന് ആ
കുലത്തിലുള്ള മറ്റു ജീവികളിൽനിന്നും വ്യത്യാസെപ്പടുത്തു
ന്ന അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ.”

സ്വേദശാഭിമാനി
അക്കാലത്തു് ചിറയിൻകീഴു താലൂക്കിൽ വക്കത്തുനിന്നു
സ്വേദശാഭിമാനിെയന്ന പത്രം പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.
1081-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ ആ പത്രത്തിെന്റ ആധി
പത്യം സ്വീകരിച്ചു. 1082 മിഥുനത്തിൽ ആ പത്രത്തിെന്റ
യും സ്വേദശാഭിമാനി അച്ചുക്കൂടത്തിെന്റയും കൂട്ടുടമസ്ഥ
നായി അവ രണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തു മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
1081-ലാണു് കുരുക്കളുെട പാറപ്പുറം ഒന്നാംഭാഗം പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചതു്. 1080 വൃശ്ചികം മുതൽ ശാരദ എന്ന
േപരിൽ സ്ത്രീകെള ഉേദ്ദശിച്ചു് ഒരു മാസിക തൃപ്പൂണിത്തു
റനിന്നും പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടി രുന്നു. അതിെന്റ അധിപക
ളിൽ അന്യതമയായിരുന്നു കല്യാണിയമ്മ. അതിേല
ക്കു നിരന്തരമായി േലഖനസാഹായം െചയ്തുെകാണ്ടി
രുന്നു. ശാരദയുെട അവകാശം രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഏറ്റുവാ
ങ്ങുകയും വിദ്യാർത്ഥിെയന്ന നാമേധയത്തിൽ മെറ്റാരു
മാസിക കൂടി ആരംഭിയ്ക്കുകയും െചയ്തു. മൂന്നു വർഷവും
രണ്ടു മാസവും വളെര േക്ലശിച്ചു പത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള
എല്ലാ േജാലികളും താൻ തെന്ന േനാക്കി. അതിെന്റ
ഫലമായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആേരാഗ്യം വളെര ക്ഷയി
ച്ചു. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നിൽനിന്നു രണ്ടാക്കിയും രണ്ടിൽനിന്നു
മൂന്നാക്കിയും ആ പരിതസ്ഥിതിയിലും അതിെന വിക
സിപ്പിച്ചു.

നാടുകടത്തൽ
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മന്റും തമ്മി
ലുള്ള വിേരാധം ഒന്നിെനാന്നു വർദ്ധിച്ചു് 1086-ൽ മൂർദ്ധ
ന്യദശയിെലത്തി. 1086-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം 10-ാം൹
(1910 െസപ്തമ്പർ 26) ഗവർെമ്മന്റ് അേദ്ദഹെത്ത തി
രുവിതാം കൂറിൽനിന്നു് ഇരുെചവിയറിയാെത നിഷ്കാ
സനം െചയ്തു. പി. രാജേഗാപാലാചാരിയായിരുന്നു
അന്നെത്ത ദിവാൻജി. ഉടൻ തനിയ്ക്കു തിരുവനന്തപു
രം േഗൽസ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േജാലി രാ
ജിെവച്ചു കല്യാണിയമ്മ അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷിച്ചു തമി
ഴ്നാട്ടിേലയ്ക്കു േപായി. തിരുെനൽേവലിയിൽ എത്തി ഭർ
ത്താവിെന മലിനവസ്ത്രധാരിയായി, കയ്യിൽ ഒരു കാശു
േപാലുമില്ലാെത, കുളിച്ചു് ഈറൻമാറാൻ േപാലും വസ്ത്രം
കൂടാെതയാണു് കണ്ടതു്. ഭാര്യയുെട കയ്യി ലുണ്ടായിരു
ന്ന സ്വല്പം പണംെകാണ്ടു മദിരാശിയിൽ െചന്നുേചർ
ന്നു. െപരിയേമട്ടിൽ ഒരു െചറിയ വീടു വാടകെയ്ക്കടുത്തു്
അതിൽ താമസമാരംഭിച്ചു. അങ്ങെന ആദ്യം സ്വഗൃഹ
ത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കാരം, പിന്നീടു സ്വസമുദായത്തിെല
പഴമക്കാരായ പ്രമാണികളുെട ശത്രുത, ഒടുവിൽ സ്വേദ
ശത്തുനിന്നു പ്രവാസം ഇെതല്ലാമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു
സ്വരാജ്യേസവനത്തിനു കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങൾ. ആ ബു
ദ്ധിമാനു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമമാണു് തെന്റ
സ്വതന്ത്രമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിനു ലഭിയ്ക്കാവുന്ന േന
ട്ടം എന്നു ദീർഘദർശനം െചയ്യുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. “തിരുവിതാംകൂറിേനാടുള്ള എെന്റ ബന്ധം
േവർെപട്ടു. മാതൃഭൂമിേയാടുള്ള എെന്റ കടമ ഞാൻ നിവ്വ
ഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എനിയ്ക്കു് ഇനി അവിെട മടങ്ങിേപ്പാകണ
െമന്നു് ആഗ്രഹമില്ല; അതിനിടവരികയുമില്ല.” എന്നാണു്
അേദ്ദഹം ആ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞതു്. അതു പര
മാർത്ഥമായിത്തീർന്നു.

നാടുകടത്തലിനുേശഷം
അനന്തരകാലെത്ത ജീവിതം അതുവെരയുള്ളതിെന
ക്കാൾ ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്നു. സ്ഥിരമായ ഒരാദായമാർ
ഗ്ഗവും കൂടാെതയാണു് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും
മദിരാശിയിൽ താമസിച്ചത്. അേതാടുകൂടി രാമകൃഷ്ണ
പിള്ളെയ പലകുറി അധിേക്ഷപിച്ചു് ഉപന്യാസങ്ങൾ
തെന്റ ഇന്ത്യൻ െപട്രിയറ്റ് (Indian Patriot) എന്ന ദിന
പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന ദിവാൻ
ബഹദൂർ സി. കരുണാകരേമേനാെന്റ േപരിൽ ഒരു
മാനനഷ്ടേക്കസ് െകാടുേക്കണ്ട ആവശ്യവും േനരിട്ടു.
മദിരാശിയിെല ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട
ദുർബ്ബലമായ ശരീരത്തിനു കൂടുതൽ അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാ
ക്കി. തന്നിമിത്തം തൽക്കാലം മലബാറിേലക്കു സകു
ടുംബം താമസം മാറ്റി. അവിെട പാലക്കാട്ടു് അവർക്കു്
ഒരു ഉദാരചരിതയുെട അതിഥികളാകുവാൻ ഭാഗ്യം സി
ദ്ധിച്ചു. ആ വിദുഷി ഒരു ഉത്തമഗദ്യകർത്രിയായ തരവ
ത്തു് അമ്മാളുവമ്മയായിരുന്നു. ആ അമ്മെയപ്പറ്റി േമൽ
പ്രസ്താവിക്കും. 1086-ൽ എഫ്. എൽ. പരീക്ഷജയിച്ചു.
ശരീരം ഭയങ്കരമായ ക്ഷയേരാഗത്താൽ ഗ്രസ്തമായിത്തുട
ങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ ബി. എൽ. പരീക്ഷക്കു േചരുവാൻ
സാധിച്ചില്ല. 1912-ാമാണ്ടു മേലഷ്യാ മലയാളികളുെട
ഒരു പ്രതിനിധി പാലക്കാെട്ടത്തി അേദ്ദഹത്തിനു സ്വ
േദശാഭിമാനി എന്ന ബിരുദം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരപാരവശ്യം കണ്ടു ചില ഗുണകാം
ക്ഷികൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിേനാടു ക്ഷമായാ
ചനം െചയ്താൽ സ്വന്തം നാട്ടിേലക്കു തിരിെയേപ്പാകാം
എന്നുപേദശിച്ചു. അതിനു് ആ ധീേരാദാത്തെന്റ മറുപടി
താെഴ കാണുന്നതായിരുന്നു: “മഹാരാജാവു തിരുമന
സ്സുെകാണ്ടു കൃപാനിധി ആെണന്നും തിരുമനസ്സിെല
വിേദ്വഷത്താലല്ല ഞാൻ ഭ്രഷ്ടനായെതന്നും എനിക്ക
റിയാം. പേക്ഷ, മാപ്പു യാചിക്കണെമങ്കിൽ എന്തപ
രാധമാണു് ഞാൻ െചയ്തെതന്നറിയേണ്ട? െചയ്യാത്ത
കുറ്റത്തിനു മാപ്പു യാചിക്കുന്നതു പുരുഷത്വമാേണാ?
തിരുവിതാംകൂറുമായുള്ള എെന്റ ബന്ധം വിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
പുരുഷധർമ്മം മറന്നും മനസ്സാക്ഷിക്കു വിപരീതമായും
ഞാൻ ഇജ്ജന്മം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല.” അതാണു് ഉത്ത
മപുരുഷന്മാരുെട ലക്ഷണം. “അേധാമുഖസ്യാപി കൃ
തസ്യ വേഹ്നർനാധശ്ശിഖാ യാതി കദാചിേദവ” എന്നു
ണ്ടേല്ലാ. മരിക്കുന്നതുവെര സാഹിത്യവിഷയകങ്ങളായ
പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടു െകാണ്ടിരുന്നു. കു
ന്നങ്കുളത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ആത്മേപാഷി
ണിയിൽ പല ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകയും
1913-ൽ അതിെന്റ സാഹിത്യനായകനായിത്തീരുകയും
െചയ്തു. തനിക്കു സഹജമായ സത്യസന്ധത ഗ്രന്ഥവി
മർശനത്തിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 1915-ൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
മലയാളനിഘണ്ടു രചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയ്ക്കും
1913-ൽ കല്യാണിയമ്മ ബി. ഏ. പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു.
1915-ാമാണ്ടു ജനുവരി മാസത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവർെമ്മന്റ്
ബാലികാപാഠശാലയിൽ ഒരു ഉപാധ്യായയായി. രാമ
കൃഷ്ണപിള്ളയും അവിെടത്തെന്ന താമസിച്ചു. േരാഗം ക്ര
േമണ വർദ്ധിച്ചു; ൈവദ്യന്മാരുെട പരിശ്രമം അേശഷം
ഫലിച്ചില്ല. 1091-ൽ (1916 മാർച്ച് 28-ാം൹) അവിെടവച്ചു
തെന്ന അേദ്ദഹം യശശ്ശരീരനായി. സംഭവബഹുലവും
ദുരന്തദുഃഖവുമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതചരിത്രം ഹൃദ
യമുള്ളവർക്കു കണ്ണുനീർ വാർക്കാെത വായിക്കുവാൻ നി
വൃത്തിയില്ല. അതിെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരണം
ലഭിക്കണെമന്നുള്ളവർ അതിനുേവണ്ട മേനാൈധര്യ
മുെണ്ടങ്കിൽ കല്യാണിയമ്മയുെട വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ
എന്ന കരുണാമയമായ പുസ്തകം വായിേക്കണ്ടതാണ്.
ആ സുചരിത ഇന്നും േകാഴിേക്കാട്ടു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൃതികൾ
രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു വിശ്രുതനായ പത്രപ്രവർത്തകനാ
യിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ പല
പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായി കി
ടക്കുന്നു. അേദ്ദഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളുെട ഒരു പട്ടിക
അറിവുള്ളിടേത്താളം താെഴക്കുറിക്കുന്നു. (1) േസാക്രട്ടീ
സ്, (2) നായന്മാരുെട സ്ഥിതി, (3) ഭാര്യാധർമ്മം എന്നീ
പുസ്തകങ്ങളും, (4) കൃഷിശാസ്ത്രം, (5) അങ്കഗണിതം മുത
ലായ സ്ക്കൂൾ ബുക്കുകളും 1079-നു മുമ്പ് എഴുതി. 1080ൽ (6) ക്രിസ്റ്റഫർ െകാളംബസ്സും, (7) വാമനനും രചിച്ചു.
1087-ലാണു് (8) ഡൽഹി ഡർബാർ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗ
ങ്ങളുെടയും, (9) വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനത്തിേന്റയും
നിർമ്മിതി. (10) തിരുവിതാംകൂർ നാടുകടത്തൽ (മല
യാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും), (11) കാറൽമാർക്സ്, (12)
െബൻജമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ, (13) േമാഹനദാസ് ഗാന്ധി,
(14) മന്നെന്റ കന്നത്തം, (15) നരകത്തിൽനിന്ന് (രണ്ടും
കഥാപുസ്തകങ്ങൾ) ഇവെയല്ലാം 1085-നുേമൽ നിർമ്മി
ച്ചവയാണു്. ഇവ കൂടാെത ഉദയഭാനുവും പാറപ്പുറവും
ഈരണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി അച്ചടിപ്പിച്ചതു് അേദ്ദഹമാണു്.
ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ അന്യാപ
േദശമാലയ്ക്കു പുറേമ േവദാന്തസാരം എെന്നാരു കിളിപ്പാ
ട്ടുംകൂടി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട പ്രസിദ്ധീകൃത പുസ്തകങ്ങ
ളുെട കൂട്ടത്തിലുൾെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സരേസാ
ജജ്വലമായ ഗദ്യരീതി, പ്രതിപാദ്യം രൂപെപ്പടുത്തുന്ന
തിലുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി ഒരുത്തമഗദ്യകാരൻ പാലി
േക്കണ്ട പല കാവ്യധർമ്മങ്ങളിലും അേദ്ദഹം അദ്വിതീയ
നാണു്. പുസ്തകവിമർശനത്തിൽ “തൽ സ്വല്പമപി േനാ
േപക്ഷ്യം കാേവ്യ ദുഷ്ടം കഥഞ്ചന” എന്ന മതമായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിനു് അഭിമതെമന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
േകരളത്തിൽ സമഷ്ടിവാദത്തിെന്റ പ്രഥമപ്രചാരകൻ
അേദ്ദഹമായിരുന്നു. ക്രി. പി. 1883-ൽ മരിച്ച മാർക്സിെന
പ്പറ്റി ഒരു പുസ്തകം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണെമന്നു
േതാന്നിയതു് അേദ്ദഹത്തിന്നാണേല്ലാ. ഇനി അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് ഓേരാ ഭാഗം ഉദ്ധരി
ച്ചു കാണിക്കാം.
“വിഖ്യാതന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

വായിച്ചു് അവരുെട ഭാഷാസരണിെയ പകർെത്തടു
ക്കാം എന്നുവിചാരിക്കുന്നവർ ചിലരുണ്ടു്. ഈ വിചാരം
തീെര അസംബന്ധെമന്നാണു് എനിക്കു പറയാനുള്ളതു്.
ഒരുവെന്റ ഭാഷാസരണിെയ അനുകരിക്കാൻ മെറ്റാരു
ത്തനു കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഭാഷാസരണിെയന്ന
തു് അതാതാളുകൾക്കു് സ്വഭാവജന്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു
എന്നു നാം ഓർമ്മവയ്ക്കണം. ഒരുവെന്റ അനുഭവങ്ങേള
യും പരിചയങ്ങേളയും അവെന്റ മേനാഗതിക്കനുസരിച്ചി
ട്ടാകുന്നു ഭാഷാരൂപമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. അേത
പ്രകാരത്തിലുള്ള മേനാഗതി ഉണ്ടാകുവാൻ മെറ്റാരുവൻ
അേത പ്രകാരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങേളയും പരിചയങ്ങ
േളയും അേത അവസ്ഥയിൽ പ്രാപിക്കുന്നവനായിരിക്ക
ണം. ഇതു സാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ.”(വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം)
“ധനതത്വശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചു മാർക്സ് സ്ഥാപിച്ച സി
ദ്ധാന്തമാണു് ഏെറ പ്രസിദ്ധെപ്പട്ടതു്. എന്താണു് ഒരു

വൻ കുേറ മൂലധനം മുടക്കി ഒരു െതാഴിൽ നടത്തുേമ്പാൾ
അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആദായം എത്ര വലുതായിരു
ന്നാലും അതുണ്ടാകുവാൻ പണിെയടുക്കുന്ന േവലക്കാർ
ക്കു ദാരിദ്ര്യം കുറയാെതയും മുതലാളിയായ യജമാനനു
ധനം വർദ്ധിച്ചും ഇരിപ്പാൻ കാരണം? ഒരു സാധനത്തി
െന്റ വിലെയ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻതക്കവണ്ണം അതിേന്മൽ
േവലെചയ്യുന്നവനായ കൂലിേവലക്കാരനു കിേട്ടണ്ടുന്ന
ന്യായമായ ആദായം ലഭിക്കുന്നിെല്ലന്നും േവലക്കാര
െന്റ ഓഹരി കൂെട മുതലാളി കയ്യടക്കിെക്കാള്ളന്നുെവ
ന്നുമാണു് മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായഗതി. ഈ അഭിപ്രാ
യം േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമാ
യുള്ളതു് അെല്ലങ്കിൽ ഒന്നാമേത്തതാകുന്നുെവന്നു പറ
യാം.”
(കാറൽ മാർക്സ് )
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5 െക. എസ്. രാമൻേമനവൻ
(1052–1100)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ഇനി അച്ചുക്കൂടം ഉടമസ്ഥന്മാെരക്കുറിച്ചു് അല്പം പ്രസ്താ
വിക്കാം. അവർ െക. എസ്. രാമൻേമനവനും, േതാമസ്
േപാളും, െക. ജി. പരേമശ്വരൻപിള്ളയുമാണു്. രാമൻേമ
നവൻ െകാച്ചി തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കു മായന്നൂർ അംശം
ചിറങ്കര േദശത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ തിരുവില്വാമല
േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു മൂന്നു ൈമൽ അകെലയായി സ്ഥി
തിെചയ്യുന്ന മായന്നൂർ വടക്കുമ്മുറിയിൽ കുളക്കുന്നത്തു
വീട്ടിൽ 1052-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിെല ചതയം നക്ഷ
ത്രം നാളിൽ ജനിച്ചു. മാതാവു് പാർവ്വതിയമ്മയും, പിതാ
വു് അണിയത്തു ശങ്കുണ്ണിനായരുമായിരുന്നു. അക്കാല
ത്തു കുളക്കുന്നത്തുകുടുംബം വളെര ദരിദ്രമായിരുന്നു. േജ്യ
ഷ്ഠൻ േഗാപാലേമനവൻ അന്നു തൃശ്ശൂരിൽ താമസമായി
രുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി പാർക്കുകയും, ഇംഗ്ലീ
ഷ് മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ട്രയിനിംഗ് കഴി
ച്ചു് 1070-ൽ ഒരു വാധ്യാരായി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിയമിത
നാകുകയും െചയ്തു. അവിെടനിന്നു മാേവലിക്കര ഇംഗ്ലീ
ഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിേലക്കും പിന്നീടു തിരുവനന്തപുരത്തു ചാല
യിൽ മലയാളം സ്ക്കൂളിേലക്കും മാറ്റം കിട്ടി.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തനിക്കു കിട്ടിവന്ന സ്വല്പേവതനംെകാണ്ടു ചിലവിനു തി
കയാത്തതിനാൽ എെന്തങ്കിലും െതാഴിലിൽ ഏർെപ്പ
ടണെമന്നു േമനവൻ തീർച്ചയാക്കി. ആദ്യമായി നന്തി
യാർവിട്ടിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ടു് ആ ഗൃഹത്തിെല കുട്ടി
കെള പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങെന നന്തിയാർവീട്ടിൽ
പരേമശ്വരൻപിള്ളയും അേദ്ദഹവും തമ്മിൽ സുഹൃത്തു
ക്കളായി. ആ പണ്ഡിതൻ മുഖാന്തരം ഏ. ആർ. രാജ
രാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റയും േകരളവർമ്മ വലി
യേകായിത്തമ്പുരാെന്റയും പരിചയം സമ്പാദിച്ചു. പല
പുസ്തകങ്ങൾ അവെരെക്കാണ്ടു രചിപ്പിച്ചു് അവ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. തെന്റ വ്യവസായശീലവും സത്യസന്ധത
യും കൃത്യനിഷ്ഠയുംെകാണ്ടു േവേറയും ചില ഗ്രന്ഥകാര
ന്മാരുെട പുസ്തകങ്ങളുെട പകർപ്പവകാശം വാങ്ങി. ഗ്ര
ന്ഥകാരന്മാർക്കു േനരനീക്കം വരുത്താെത പ്രതിഫലം
െകാടുത്തുതുടങ്ങിയതു് അേദ്ദഹമാെണന്നാണറിവു്. ആ
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളായി. 1078-ൽ
അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച ബി. വി. (ഭാഷാഭിവർദ്ധിനി) ബുക്കു
ഡിേപ്പായ്ക്കു േപരും െപരുമയും വളർന്നു. രാമൻേമനവൻ
ധനാഢ്യനുമായി. കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം രാമ
വർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാെന്റയും ആശ്രിതനായിത്തീർന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തു രസികരഞ്ജിനിയുെട പ്രചാരം വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വളെര ശ്രമിച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു അച്ചു
ക്കൂടത്തിെന്റ ആവശ്യം അപരിഹരണീയമായിത്തീരുക
യാൽ കമലാലയം എന്ന േപരിൽ ഒരു മുദ്രാലയം സ്ഥാ
പിച്ചു. 1093 മകരത്തിൽ സമദർശി എന്ന വാരികയും
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു. മലബാറിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തും
ഒരു അച്ചുക്കൂടവും പുസ്തകശാലയും ഉൽഘാടനം െചയ്തു.
ഇവയുെടെയല്ലാം പരിേപാഷണത്തിനു േവണ്ടി താമ
സം മായന്നൂേരക്കു മാറ്റി. 1100-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം
4-ാം൹ ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം മരിച്ചു. മായന്നൂർ െതേക്ക
ക്കുറുവത്തു ശ്രീേദവിയമ്മെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്.
കമലാലയം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു കാലാന്തരത്തിൽ
പിരിഞ്ഞതാണു് ബി. വി. പ്രിന്റിംഗ് വർക്കസ്. അവിെട
നിന്നു ശ്രീചിത്രയുഗം ദിനപത്രം പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ചില വിശിഷ്ടപുസ്തകങ്ങൾ
രാമൻേമനവൻ പല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തിയിട്ടെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ അതിപ്രധാനങ്ങളായി
ഗണിേക്കണ്ടതു പുരാണങ്ങളുെട തർജ്ജമകളാണു്. വള
െര ധനവ്യയം കൂടാെത അവ എഴുതിച്ചു മുദ്രണം െചയ്യാ
വുന്നതല്ല. ആ പരിശ്രമത്തിനു തക്ക പ്രതിഫലം ഒരി
ക്കലും പ്രതിക്ഷിക്കാവുന്നതുമല്ല. അഞ്ചു ഭാഷാപുരാണ
ങ്ങളാണു് േമനവൻ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പാത്മം, വാമ
നം, മാത്സ്യം, ആേഗ്നയം, ൈവഷ്ണവം ഇവയാണു് ആ
പുരാണങ്ങൾ. ഇവയിൽ പാത്മം വളെര ദീർഘമാണു്.
പാത്മം, വാമനം, മാത്സ്യം ഇവ വള്ളേത്താളും ആേഗ്ന
യം ൈകപ്പള്ളി വാസുേദവൻ മൂസ്സതും (െക. വി. എം.)
ൈവഷ്ണവം സ്വാമി ആഗമാനന്ദനുമാകുന്നു വിവർത്തനം
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പു
രാെന്റ േകരളപാണിനീയെത്തയും (ആഗമികപ്രസ്ഥാ
നത്തിൽ രചിച്ചതു്) വൃത്തമഞ്ജരി, സാഹിത്യസാഹ്യം,
നളചരിതം കഥകളിക്കു കാന്താരതാരകവ്യാഖ്യ, മണി
ദീപിക ഇവേയയും ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി വ്യാഖ്യാനിച്ച
ഉണ്ണുനീലി സേന്ദശേത്തയുംകൂടി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പ
ടുത്താം. മറ്റു പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രതിപാദിേക്ക
ണ്ട ആവശ്യമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
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6 േതാമസ് േപാൾ (1064–1108)

ചരിത്രം
െക. എസ്സ്. രാമൻേമനവൻ ഉൽഘാടനംെചയ്ത മാർ
ഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി വിജയപൂർവ്വമായി സഞ്ചരിച്ച മെറ്റാരു
ഭാഷാഭിമാനിയാണു് േതാമസ്േപാൾ. അേദ്ദഹം 1064ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 1-ാം൹ രാജകീയ േകാേളജ് റിട്ട
യർഡ് ൈറട്ടർ പി. േതാമസ്സിേന്റയും, തിരുവല്ലാ കാര
യ്ക്കൽ േമമഠത്തിൽ ഏലിയമ്മയുേടയും പുത്രനായി ജനി
ച്ചു. ആ േകാേളജിൽത്തെന്ന പഠിച്ചു ബി. ഏ. പാസ്സാ
യി. അച്ഛൻ െപൻഷൻപറ്റിയതിെന്റ േശഷം േലാങ്ങ്
മാൻസ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് േകാ എന്ന സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ
ആംേഗ്ലയ പുസ്തകവ്യാപാരികളുെട ഏജന്റായി പണി
േനാക്കുകയായിരുന്നു. ആ വഴിക്കു പുസ്തകവ്യാപാരത്തി
െന്റ ഉള്ളുകള്ളികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മകനു സാധിച്ചു.
1090-ൽ വി. വി. (വിദ്യാവിലാസം) പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്
എന്ന േപരിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണശാല തിരുവനന്ത
പുരത്തു് ഉൽഘാടനം െചയ്തു. ഒട്ടുവളെര സ്ക്കൂൾപുസ്തകങ്ങ
ളും മറ്റും അവിെട നിന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചു. എറണാകുളത്തും
േകാഴിേക്കാട്ടും ശാഖകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി
ക്കാെരേപ്പാെല നല്ല ശമ്പളം െകാടുത്തു പ്രാപ്തന്മാരായ
ഏജന്റന്മാെര നിയമിച്ചു. മല്ലപ്പള്ളി വാളക്കുഴി മറിയമ്മ
െയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
1. ഒടുവിൽ ശങ്കരൻകുട്ടി േമേനാെനെക്കാണ്ടു സ്കന്ദപു
രാണത്തിൽ ആദ്യെത്ത ചില ഭാഗങ്ങളും, 2. േക്ഷേമ

ന്ദ്രമഹാകവിയുെട രാമായണമഞ്ജരിയും കിളിപ്പാട്ടായി
തർജ്ജമെചയ്യിച്ചതിനുപുറേമ, 3. േകരളഭാഷാപ്രണയി
കൾ (Malayalam men of letters) എന്ന േപരിൽ എട്ടു
പുസ്തകങ്ങളും, 4. സാഹിത്യപ്രണയികൾ എന്ന േപരിൽ
അഞ്ചുഭാഗങ്ങളും എഴുതിച്ചു് അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1. െകാടുങ്ങ
ല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, 2. ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ
േമേനാൻ, 3. ഒയ്യാരത്തു ചന്തുേമേനാൻ, 4. വി. സി. ബാ
ലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ, 5. പന്തളത്തു േകരളവർമ്മതമ്പുരാൻ,
6. കുമാരനാശാൻ 7. േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായ
നാർ, 8. ഉണ്ണായിവാരിയർ ഇവർ േകരളഭാഷാപ്രണ
യികളുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു. ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരി
യർ, ഗുണ്ഡർട്ട്, െക. സി. േകശവപിള്ള, കാത്തുള്ളിൽ
അച്യുതേമേനാൻ, നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂരി, വരവൂർ ശാമു
േമേനാൻ, ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ മുതലായവരുെട
ഒരു ലഘുചരിത്രമാണു് സാഹിത്യപ്രണയികളിൽ, കാ
ണുന്നതു്. നായനാർ, ചന്തുേമേനാൻ മുതലായവരുെട
ചരിത്രസംഗ്രഹവും ഇതിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യ
പ്രണയികൾ അഞ്ചാംഭാഗത്തിൽ േകരളപാണിനി,
േകാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ, മൂലൂർ ഇവെര അന്തർഭവിപ്പിച്ച
കാണുന്നു. ഈ രണ്ടു പുസ്തകപരമ്പരകളും ഭാഷയ്ക്കു ഗണ
നീയങ്ങളായ സമ്പാദ്യങ്ങളാണു്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചി
ച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരായ േകായിപ്പ
ള്ളിപരേമശ്വരക്കുറുപ്പു് (1) ഏ. ഡി. ഹരിശമ്മാ (2–5) മൂർ
േക്കാത്തുകുമാരൻ (3–7) കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനേമേനാൻ
(കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ 4–6) റ്റി. െക. രാമൻേമേനാൻ
(8) എന്നിവരാണു്. അേനകം സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു്
ഉദാരമായ പാരിേതാഷികം നല്കി അവെര തെന്റ സഹ
ചാരികളാക്കി. മൂന്നു െകാല്ലം നടത്തിയ ദീപംമാസിക
െയക്കുറിച്ചു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1108-ാമാണ്ടു
മകരമാസം 25-ാം൹ മരിച്ചു.
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7 െക. ജി. പരേമശ്വരൻപിള്ള
(1059–1123)

ചരിത്രം
െക. ജി. പരേമശ്വരൻപിള്ള െകാല്പത്തു് ഉണിച്ചക്കം വീ
ട്ടിൽ ഈശ്വരിയമ്മയുേടയും ആ താലൂക്കിൽ വടേകാ
ട്ടു വീട്ടിൽ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുേടയും നാലാമെത്ത പുത്ര
നായി 1059-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 15-ാം൹ കാർത്തി
കനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ പറയത്തക്ക
വിദ്യാഭ്യാസെമാന്നും ഉണ്ടായില്ല. തെന്റ ഈശ്വരഭക്തി
െകാണ്ടും നീതിനിഷ്ഠെകാണ്ടും പരാർത്ഥജീവിതംെകാ
ണ്ടും ഉയർന്ന ഒരാളാണു് അേദ്ദഹം. 1101-ാമാണ്ടു സുപ്ര
സിദ്ധമായ ശ്രീരാമവിലാസം മുദ്രണാലയം സ്ഥാപിച്ചു.
1103-ൽ അവിെടനിന്നു മലയാളരാജ്യം എന്ന വാരിക
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. 1105-ൽ അതിെന ഒരു ദിനപ
ത്രമാക്കി. 1116-മാണ്ടു തുലാമാസം 19-ാം൹ മഹാരാ
ജാവുതിരുമനസ്സുെകാണ്ടു രാജ്യേസവാനിരതൻ എന്ന
ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. 1103-ൽ നിയമസഭാസാമാജിക
നായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. 1109-ൽ വീണ്ടും ആ സ്ഥാ
നം ലഭിച്ചു. 1114-ൽ ഇന്ത്യാ ചക്രവർത്തിയുെട ജൂബി
ലി സ്മാരകകീർത്തിമുദ്ര അേദ്ദഹത്തിനും വിതരണം
െചയ്യെപ്പട്ടു. ഇെതാന്നുമല്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ െപാതുജ
നേസവനത്തിൽ പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളത്. 1107ൽ അേദ്ദഹം െകാല്ലം നഗരസഭയുെട അധ്യക്ഷനായി.
അഞ്ചു തവണ ആ സ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിൽത്തെന്ന
സമർപ്പിതമായിത്തീർന്നുെവന്നുള്ളതു് അേദ്ദഹത്തിനു
സ്വതസ്സിദ്ധമായ പ്രാേയാഗികവിജ്ഞാനത്തിനും േസ
വനസന്നദ്ധതയയ്ക്കും പൗരന്മാരുെട േസ്നഹവിശ്വാസബ
ഹുമാനങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമാകുന്നു. ഏതു നല്ല
കാര്യത്തിനും അേദ്ദഹെത്ത ജാതിമതേഭദം കൂടാെത
ജനങ്ങൾ ഉപസർപ്പണം െചയ്യുമായിരുന്നു. ധനസംബ
ന്ധമാേയാ അല്ലാെതേയാ ഉള്ള ഏതേപക്ഷയും അേദ്ദ
ഹം അംഗീകരിച്ചു േവണ്ടതു െചയ്യുമായിരുന്നു. െകാല്ലം
നഗരത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന പല പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും
കാരണഭൂതൻ അേദ്ദഹമായിരുന്നു. 1119-ാമാണ്ടു വൃശ്ചി
കമാസം 12-ാം൹ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി
ആഡംബരപൂർവ്വം െകാണ്ടാടെപ്പട്ടു. 1123-ാമാണ്ടു ചിങ്ങ
മാസം 15-ാം൹യായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിര്യാണം.
അതുവെരയും അേദ്ദഹം നഗരപിതാവായിരുന്നു.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
പല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളരാജ്യം മുദ്രണം െചയ്തി
ട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടിയ ദേശാപനിഷത്തുകളാ
ണു് അവയിൽ പ്രാഥമ്യെത്ത അർഹിയ്ക്കുന്നതു്. കണ്ണശ്ശ
രാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡവും അവിസ്മരണീയമാണ്.
നൂറ്റിപ്പതിെനാന്നു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥകളും അറുപ
തു ദിവസെത്ത തുള്ളൽക്കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ആമാതിരി പുസ്തകപ്രകാശനത്തിനു മാർഗ്ഗദശി
െകാല്ലെത്ത എസ്. റ്റി. െറഡ്യാറാെണങ്കിലും കുേറക്കൂടി
അധികം കഥകൾ ശ്രീരാമവിലാസംവക പുസ്തകങ്ങളിലു
ണ്ടു്. മറ്റു പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.
മലയാളരാജ്യം ദിനപ്രത്രം വളർന്നുയർന്നു വാച്ചുതഴച്ചു്
ഇക്കാലെത്ത േകരളീയപത്രങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു മഹ
നീയമായ സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു.
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8 ജി. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി (1025–1090?)

ചരിത്രം
സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങേളയും പൗ
രാണിക മതതത്ത്വങ്ങേളയും തർജ്ജമെചയ്തു മലയാ
ളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു ജി. കൃഷ്ണശാ
സ്ത്രിയാകുനു. അേദ്ദഹം ജനിയ്ക്കുകയും മരിയ്ക്കുകയും െചയ്ത
ആണ്ടുകൾ സൂക്ഷ്മമായി അറിവില്ല. മുകളിൽ കാണുന്ന
ആണ്ടുകൾ അനുമാനംെകാണ്ടു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. കൃഷ്ണ
ശാസ്ത്രി പാലക്കാട്ടു് അമൂലം പള്ളം ഗ്രാമത്തുകാരനായ
ഒരു േചാഴിയബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിതാവു ഗണപതി ശാസ്ത്രിയാണു് അപ്പയ്യാദീക്ഷിതർ
തമിഴിൽ രചിച്ച രാമഗീത മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമെച
യ്തതു്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി അതു പരിേശാധിച്ചു് 1080-ാമാണ്ടു തൃ
ശ്ശൂർ േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുകൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ഈ
അപ്പയ്യാദീക്ഷിതർ അർവ്വാചീനനാണു്. അേദ്ദഹെത്ത
ശാസ്ത്രി േപായിക്കണ്ടു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച 150 പ്രബന്ധ
ങ്ങളുെട അവകാശം വാങ്ങി. ‘ഗുരുജ്ഞാനവാസിഷ്ഠത
ത്ത്വരാമായണം’ അവയിൽ ഒന്നാണു്. ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല
പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രിക്കു േകാഴിേക്കാട്ടു് ഡി
സ്ത്രിക്ടു് േകാടതിയിൽ ഒരു ഗുമസ്തെന്റ േജാലികിട്ടി. ആ
േജാലിേയാടുകൂടിയാണു് 1064-ാമാണ്ടു് ആര്യസിദ്ധാന്തച
ന്ദ്രിക എന്ന പത്രിക ആരംഭിച്ചതു്. അതു എല്ലാ പൗർണ്ണ
മാസിദിനത്തിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആദ്യകാലത്തു തർജ്ജമ
െചയ്തു് അതിൽ േചർത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃ
തി, ഭഗവൽഗീത, തത്ത്വാവേബാധപ്രകരണം, ആത്മ
വിചാരപ്രകരണം, പ്രേശ്നാപനിഷത്തു്, ജഞാനവാസി
ഷ്ഠസംഗ്രഹം, ജീവന്മുക്തിപ്രകരണം എന്നീ പ്രൗഢങ്ങ
ളായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു. അവ േകരളത്തിൽ
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു് ഒരു പുതിയ െവളിച്ചം നല്കി.
രാമശർമ്മാ എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ അന്നു േകാഴിേക്കാ
ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയുെട ശിഷ്യനും
ആജ്ഞാകാരനുമായി ശാസ്ത്രിെയ പ്രസ്തുതമാസികയുെട
പ്രവർത്തനത്തിൽ നിപുണമായി സഹായിച്ചു. 1075-ൽ
ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. കൃഷ്ണശാസ്ത്രിക്കു േവദാന്ത
ത്തിൽ പ്രേത്യകം അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഒരു മർമ്മജ്ഞനായ മതപരിഷ്കാരിയായിരുന്നുെവന്നുകൂ
ടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്. സകലജാതിമതസ്ഥേരാടും അേദ്ദ
ഹം സമഭാവന പുലർത്തിേപ്പാന്നു.
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9 താരക്കാട്ട് അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രി
(1011–1086?)

ചരിത്രം
അയ്യാത്തുരശാസ്ത്രിയുെട പൂർവ്വകുടുംബം കാേവരിതീര
ത്തിൽ ൈവകേച്ചരി എന്ന സ്ഥലത്താണു്. അവിെടനി
ന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാമഹൻ േവങ്കടനാരായണ
ശാസ്ത്രി പാലക്കാട്ടു താരക്കാട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ താമസം തുട
ങ്ങി. അയ്യാത്തുര എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്. പിതാവായ
രഘുനാഥശാസ്ത്രി സംസ്കാരമുഹൂർത്തത്തിൽ നല്കിയ നാ
മേധയം േവങ്കടനാരായണൻ എന്നുതെന്നയായിരുന്നു.
തർക്കശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായ േശഖരീപുരം ഗ്രാമത്തിൽ
േശഷുശാസ്ത്രികളിൽനിന്നു കാവ്യപാഠങ്ങളും തൃക്കണ്ടി
യൂർ േഗാവിന്ദപ്പിഷാരടിയിൽനിന്നു നാടകാലങ്കാരങ്ങ
ളും അഭ്യസിച്ചു. 1032-ാമാണ്ടു് ഇരുപെത്താന്നാമെത്ത
വയസ്സിൽ ഭാഗവതപാരായണം ആരംഭിച്ചു. 1035-ൽ നി
ജാനന്ദസ്വാമി എന്ന ഒരു ദ്വാരകാവാസിയായേയാഗി
േസതുസ്നാനം കഴിഞ്ഞു മടക്കത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽ സ്വല്പ
കാലം താമസിക്കുകയും ശാസ്ത്രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപ
േദശം വാങ്ങി മുപ്പതാമെത്ത വയസ്സു മുതൽ േവദാന്ത
ശാസ്ത്രം പരിശീലനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. 1040 മുതൽ
പത്തു െകാല്ലം താഴയ്ക്കാട്ടുമനയിൽ താമസിച്ചു ഭാഗവതം
ഏഴാവൃത്തി വായിച്ചു. പിന്നീടു തളിപ്പറമ്പത്തു തൃച്ചംബ
രേക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനവും ഭാഗവതം വായനയുമായി
കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞു. അവിെട െവച്ചു േക്ഷത്രാധികാ
രികൾ അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഗവതപാരാണികൻ എന്ന
ബിരുദവും ഒരു വീരശൃംഖലയും സമ്മാനിച്ചു. പിന്നിടുള്ള
താമസസ്ഥലമാണു് േകാഴിേക്കാടു്. ഭാഗവതം ഇരുപതു
പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പല ഗൂഢാർത്ഥങ്ങളം കണ്ടുപിടി
ച്ചു. അനന്തരം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല അനുമതിേയാടുകൂടി
തളിയിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ മഹാഭാരതം വായിച്ചു. 1 ആര്യ
മതസഞ്ജീവിനി എന്നും 2 മതിവിേവകദർപ്പണം എന്നും
രണ്ടു പുസ്തകങ്ങെളഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചു ഭാഗവതഭാരതങ്ങ
ളിെല ഗുഹ്യാർത്ഥങ്ങൾ പലതും തദ്വാരാ െവളിെപ്പടു
ത്തി. 3 േവദാന്തദർപ്പണം, കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മ ഇള
യതമ്പുരാെന്റ ൈവദുഷ്യവും സൗശീല്യവും േനരിട്ടുകണ്ടു്
അേദ്ദഹത്തിനു സമർപ്പിച്ചതാണു്. േവദാന്തതത്ത്വങ്ങൾ
പലതും ആർക്കും സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ അതിൽ പ്ര
തിപാദിച്ചിട്ടണ്ടു്. 4 മുത്തുലക്ഷ്മി ഒരു െചറിയ േനാവലാ
ണ്. അതിെല പ്രതിപാദ്യവും േവദാന്തംതെന്ന. ഈച്ച
രേമനവൻ, മായാശ്ശിഅമ്മ, പഞ്ചതൃശി അയ്യരും ചിന്താ
രത്നേമനവനും ൈകവല്യനവനീതപ്പണിക്കരും, ശാന്ത
ക്കുട്ടി േമനവനും മറ്റുമാണു് കഥാപാത്രങ്ങൾ. മുത്തുലക്ഷ്മി
നായികയും, ശാന്തക്കുട്ടിേമനവൻ നായകനുമാണു്. മു
ത്തുലക്ഷ്മിയുെട യഥാർത്ഥനാമേധയം മുക്തി ലക്ഷ്മിയാ
െണന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രിയു
െട ഗദ്യത്തിനു നല്ല ഓജസ്സും ഫലിതവുമുണ്ടു്. മരണകാ
ലം നിശ്ചയമില്ല. 1086 എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിചിട്ടള്ളതു
അഭ്യൂഹെത്ത ആസ്പദമാക്കി മാത്രമാണു്.

ഒരു ഉദാഹരണം
“ഏതാെനാരർത്ഥം േനേടണം ക്രിയാജാതി ഗുണങ്ങ
ളാൽ; എന്നാലവെന്റ ജനനഫലം സിദ്ധിച്ചു നിർണ്ണ
യം” എന്ന വചനഫലം ശ്രീഹർഷകാളിദാസജയേദ

വാദികളായ മഹാകവികൾക്കു സിദ്ധിച്ചു എന്നതിനു
വാദമില്ല. എങ്ങെനെയങ്കിലും ഒരു പ്രസിദ്ധി സമ്പാദി
ക്കണെമന്നു തീർച്ചയാണു്. “എല്ലാവരും െനല്ലുണക്കി;
എലി വാലുണക്കി” എന്ന പഴെഞ്ചാല്ലുേപാെല ഞാ
നും പ്രസിദ്ധിക്കുേവണ്ടി രണ്ടുമൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കി. ആര്യമതസിദ്ധാന്തെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുന്നതും
നാലാമെത്ത പുരുഷാർത്ഥമായ േമാക്ഷത്തിനു മുഖ്യ
സാധനമായ ജ്ഞാനെത്ത െതളിയിക്കുന്നതുമായ ആ
പുസ്തകങ്ങെള അച്ചടിപ്പിച്ചു നാട്ടിെലാെക്ക പരത്തി. പ്ര
സിദ്ധി യാെതാന്നുമുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല അച്ചടിച്ചിലവി
നുേവണ്ടി വാങ്ങിയ കടം ബാക്കിയായും വന്നു. മലയാള
ത്തിൽ അേനകം േനാവൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
ഇക്കാലത്തു് ആ മാതിരി ഒരു പുസ്തകമുണ്ടാക്കിയാൽ
അനായാേസന പ്രസിദ്ധിയുണ്ടാകുെമന്നായി പിന്ന
െത്ത ആേലാചന. േനാവലിെന്റ ഗന്ധം കൂടി ഏറ്റിട്ടില്ലാ
ത്ത ഞാൻ എങ്ങെനയാണു് അതുണ്ടാേക്കണ്ടെതന്നു്
ആേലാചിച്ചു് ഒരു േനാവൽ വാങ്ങി വായിച്ചുേനാക്കി. ഭാ
ര്യയുെട ഇഷ്ടത്തിന്നനുസരിച്ചാൽ പ്രസിദ്ധി കിട്ടുെമന്നു
തീർച്ചയാക്കി. അതു ശരിയാണു്. ഭാര്യയുെട ഇഷ്ടത്തിലി
രുന്നാൽ ഉൽപാദനവും പിെന്ന ഗർഭധാരണവും മാസം
പത്തു തികയുേമ്പാൾ “േനാവലും” പിെന്ന നാട്ടാരറിയ
ത്തക്ക ഒരു പ്രസിദ്ധിയുമുണ്ടാകും. പേക്ഷ ഭാര്യയില്ലാ
ത്തതുെകാണ്ടു് ഈ തരത്തിൽ പ്രസിദ്ധി േനടാൻ എനി
ക്കു് അസാധ്യമാകയാൽ ഈ വഴി േവെണ്ടന്നുവച്ചു.”
(മുത്തുലക്ഷ്മി-അവതാരിക)
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10 േകാരാത്തു നാരായണേമനവൻ
(1048–1113)

ചരിത്രം
േകാരാത്തു നാരായണേമനവൻ പാലക്കാട്ടുനഗരത്തി
നു പതിന്നാലു നാഴിക െതക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിെച
യ്യുന്ന വടവന്നൂർ അംശത്തിൽ 1048-ാമാണ്ടു മകരമാസ
ത്തിൽ വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവു് എട
ത്തറവീട്ടിെല കാക്കുണ്ണിനായരും മാതാവു േകാരാത്തു
‘േചാണ’ അമ്മയുമായിരുന്നു. ആലമ്പള്ളം ഗ്രാമത്തി
െല പത്മനാഭശാസ്ത്രിയുെട അടുക്കലാണു് ബാല്യത്തിൽ
സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു്. പിന്നീടു െകാല്ലേങ്കാട്ടു ൈഹസ്ക്കൂൾ
മലയാളപണ്ഡിതരായ ആർ. ശങ്കണ്ണിേമനവെന്റയും
പട്ടഞ്ചീരി ശിവരാമശാസ്ത്രിയുെടയും ശിക്ഷണത്തിൽ
ഉപരികാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. ഒടുവിൽ േവദംശാസ്ത്രിക
ളുെട ശിഷ്യനായി േവദാന്തം നിഷ്കർഷിച്ചു് അഭ്യസിച്ചു്
ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിഷ്ണാതനായി. ധനസമൃദ്ധമായ ഒരു
കുടുംബത്തിലാണു് ജനിച്ചെതങ്കിലും ഒരു ത്യാഗിയുെട
ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു േവണ്ട മനഃപാകം അേദ്ദഹ
ത്തിനുണ്ടായി. േവദാന്തത്തിൽ അേനകം ശിഷ്യയന്മാ
രുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതനും ൈവദ്യനുമായ വടേക്ക
പ്പാട്ടു വടവന്നൂർ നാരായണൻനായരാണു് അവരിൽ
അഗ്രഗണ്യൻ. 1113-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 21-ാം൹
ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. വടേക്കപ്പാെട്ട കല്യാണിയമ്മ
െയയാണു് പരിഗ്രഹിച്ചതു്.

കൃതികൾ
നാരായണേമനവൻ ഭാഷയിൽ നാലു കൃതികൾ രചിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. അവ (1) വിേവകചൂഡാമണി, (2) സിദ്ധഗീത, (3)
ആത്മപുരാണം എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട തർജ്ജമക
ളും, (4) വിചാരസാഗരവുമാണു്. വിേവകചുഡാമണിയു
െട മൂലം ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെടയും ആത്മപുരാണം
ഭഗവൽഗീതയുെട വ്യാഖ്യാതാവായ ശങ്കരാനന്ദേന്റതു
മാണു്. ശങ്കരാനന്ദൻ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകേളയും വി
സ്തരിച്ചുെകാെണ്ടഴുതിയതാണു് ആ പുരാണം. മൂലേശ്ലാ
കങ്ങൾ മുകളിലും അവയുെട തർജ്ജമ താഴത്തും േചർ
ത്തു വിഷമഘട്ടങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനക്കു
റിപ്പും ചുവേട ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിചാരസാഗരത്തിെന്റ
മൂലഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു ഹിന്ദിയിലാണു്. മഹാത്മാ ദാദുജി
എന്നപണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനായ സാധു നിശ്ചലാനന്ദദാ
സ് ആണ് അതിെന്റ പ്രേണതാവു്. ആ ഗ്രന്ഥഞ്ഞ തമി
ഴിൽ ഏ. ശിവറാവു എെന്നാരു മാന്യൻ പരിഭാഷെപ്പ
ടുത്തി. നാരായണേമനവൻ തെന്റ തർജ്ജയ്ക്കു് ഉപേയാ
ഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ആ നിബന്ധമാണു്. അനുബന്ധസാ
മാന്യം മുതൽ ഏഴു തരങ്ഗങ്ങളിലായി നിരവധി േവദാ
ന്തതത്ത്വങ്ങൾ ശങ്കാപരിഹാരരൂേപണ വിചാരണെച
യ്തു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം മുമുക്ഷുക്കൾക്കു
വളെര ഉപേയാഗമുള്ളതാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അേദ്ദഹത്തി െന്റ ഗദ്യൈശലിക്കു് ഒരുദാഹരണം പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം:
“ഇങ്ങെന മനസ്സിെനെക്കാണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണ

െമങ്കിൽ അതിെന്റ സർവ്വപ്രാണിസാധാരണമായി
രിക്കുന്ന ചാഞ്ചല്യെത്ത നിേരാധിച്ചാൽ മാത്രേമ സാ
ധിക്കുകയുള്ളു. ഈ ചാഞ്ചല്യനിേരാധനത്തിൽ മന
സ്സുതെന്ന നമുക്കു കാമേധനുവായും ചിന്താമണിയാ
യും ഭവിക്കുന്നു. ഈ ചാഞ്ചല്യത്തിെന്റ ആത്യന്തിക
നിേരാധനത്തിൽ നിരന്തരമായ ആത്മാനന്ദത്തിെന്റ
സ്ഫുരണം അനുഭവവിഷയമായി ഭവിക്കുന്നു. സാമാന്യ
മായി നിശ്ചലമായ മനസ്സുെകാണ്ടു സിദ്ധിശാസ്ത്രങ്ങ
ളിൽ വിധിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ക്ഷുദ്രസി
ദ്ധികെളന്നുേവണ്ട മഹാസിദ്ധികളും സാധിക്കുന്നു.”
(ഉപാസന എന്ന ഒരുപന്യാസത്തിൽനിന്നും.)
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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.
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േ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
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